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Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
C.P.W. ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ ΑΕ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ 15η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ 16ης Μαΐου 2022 
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01/01/2021 - 31/12/2021 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Σας καλέσαµε σε Γενική Συνέλευση για να σας εκθέσουµε τις δραστηριότητες της Εταιρείας κατά τη χρήση που 
έληξε και να σας υποβάλλουµε για έγκριση τις Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις του έτους 2021. 

1. Διοικητικό Συµβούλιο 

Στη χρήση που πέρασε το Διοικητικό Συµβούλιο από 01.01.2021 έως 31.12.2021 αποτέλεσαν οι κ.κ.: 

2.1. Εξέλιξη των εργασιών και οικονοµική θέση 

Το 2021 σηµειώθηκε αύξηση στον κύκλο εργασιών της Εταιρείας. Ήταν µια ιδιαίτερη χρονιά, όπου η εθνική 
οικονοµία και όλοι οι επιχειρηµατικοί κλάδοι δοκιµάστηκαν και συνεχίζουν να δοκιµάζονται λόγω των 
επιπτώσεων της πανδηµίας του COVID-19. 

Εξέλιξη των εργασιών και της οικονοµικής θέσεως της Εταιρείας για την κλειόµενη χρήση 2021. 

• Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) της Εταιρείας ανήλθε σε € 39.009 χιλ. έναντι € 38.388 χιλ. το 2020. 
• Κατά την χρήση 2021 προέκυψαν κέρδη µετά από φόρους που ανήλθαν σε € 3.188 χιλ. έναντι € 2.857 

χιλ. το 2020. 
• Οι συνολικές αποσβέσεις το 2021 ανήλθαν σε € 17 χιλ. έναντι € 17 χιλ. το 2020, οι δε χρεωστικοί 

τόκοι και συναφή έξοδα ανήλθαν το 2021 σε € 23 χιλ. έναντι € 19 χιλ. το 2020. 
• Το Σύνολο των µη Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων της Εταιρείας ανήλθε στην παρούσα 

χρήση σε  € 123 χιλ. έναντι € 192 χιλ. το 2020. 
• Το Γενικό Σύνολο του Ενεργητικού της Εταιρείας ανήλθε σε € 12.226 χιλ. έναντι € 11.121 χιλ. το 

2020. 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ: 

Νικόλαος Εµµανουηλίδης του 
Χαράλαµπου

Προέδρος & Δ/νων Σύµβουλος 01/01/2021 - 31/12/2021

Christelle Monvoisin του Andre                                                                  Αντιπρόεδρος 01/01/2021 - 31/12/2021

Gunderson Trevor Vincent του Del Earl Μέλος 01/01/2021 - 31/12/2021

Παναγιώτης Κουβάτσος του Θεοδώρου Μέλος 01/01/2021 - 31/12/2021

2021 2020

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (000’s €) (000’s €)

i)  Κύκλος Εργασιών 39.009 38.388

ii)  Κέρδη προ φόρων χρηµατοοικονοµικών, επενδύσεων & 
αποσβέσεων (EBITDA) 3.971 3.401

iii) Κέρδη προ φόρων 3.931 3.364

Β.  ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

i)   Καθαρά κέρδη προ φόρων / Πωλήσεις 10,08% 8,76%

ii)  Καθαρά κέρδη µετά από φόρους / Πωλήσεις 8,17% 7,44%
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2.2. Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν στη χρήση  

Δε σηµειώθηκαν σηµαντικά γεγονότα στη χρήση. 

2.3. Προοπτικές 

Στο νέο περιβάλλον, η Ελληνική Βιοµηχανία Τροφίµων και Ποτών, ο µεγαλύτερος κλάδος στην ελληνική 
µεταποίηση, επιδεικνύει προσαρµοστικότητα και πορεύεται µε αισιοδοξία, έχοντας ανταποκριθεί µε επιτυχία στις 
αυξηµένες ανάγκες των καταναλωτών και στα νέα δεδοµένα της αγοράς, ξεπερνώντας τις δυσκολίες στις εθνικές 
και διεθνείς µεταφορές, στην προµήθεια πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας και υγειονοµικού υλικού για τους 
εργαζόµενους, αλλά και τις δυσκολίες στη ρευστότητα των επιχειρήσεων, στις εξαγωγές και στον τζίρο που 
επηρεάστηκε αρνητικά από τη διακοπή τροφοδοσίας σε σηµαντικά κανάλια κατανάλωσης όπως ξενοδοχεία, 
εστιατόρια, καφετέριες, κ.α.  Ο Τοµέας των Τροφίµων στην Ελλάδα αποτελεί σταθερά ένα από τα σηµαντικότερα 
τµήµατα της ελληνικής µεταποίησης δευτερογενούς τοµέα και έναν από τους βασικούς κινητήριους µοχλούς της 
ελληνικής οικονοµίας.  
Την ίδια στιγµή υπάρχουν και άλλες σύγχρονες προκλήσεις, σε παγκόσµιο, ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο, που η 
βιοµηχανία καλείται να αντιµετωπίσει, µε τη βιώσιµη ανάπτυξη να ανάγεται σε προτεραιότητα. Χαράσσεται µία 
νέα στρατηγική και ένα νέο µοντέλο ανάπτυξης, µε σεβασµό στους ανθρώπους, τον πλανήτη και την οικονοµία.  

Στο πλαίσιο των ανωτέρω συνθηκών, επιδιώκουµε να διατηρήσουµε σε χαµηλά επίπεδα τα κόστη µας  
προκειµένου να παραµείνουµε ανταγωνιστικοί στην αγορά, προσφέροντας στους καταναλωτές ένα ευρύ φάσµα 
καινοτόµων προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιµές, και παράλληλα να συνεχίσουµε τις  προσπάθειές µας  για την  
ενίσχυση της διατροφικής αξίας  που προσφέρουν  τα προϊόντα µας στους καταναλωτές εκπληρώνοντας τον 
σκοπό µας, που είναι «Να κάνουµε το πρωινό καλύτερο» (We make breakfast better). 

2.4. Εργασιακά Ζητήµατα 

Η εργασιακή µας κουλτούρα βασίζεται στις αξίες µας, οι οποίες ξεκινούν από τον σεβασµό για τους εαυτούς µας, 
για τους άλλους, για τη διαφορετικότητα και για το µέλλον. Παράλληλα, προωθούµε ένα περιβάλλον εργασίας 
χωρίς διακρίσεις και περιορισµούς κι αυτό µας βοηθά να αναδεικνύουµε το σκοπό και τις αξίες µας στην 
καθηµερινότητά µας, αξιοποιώντας τις διαφορετικές δεξιότητες, κουλτούρες, τις διαφορετικές γνώµες, τη γνώση 
και την εµπειρία των ανθρώπων µας. Υποστηρίζουµε και ενθαρρύνουµε τους ανθρώπους µας να αναπτυχθούν 
µέσα από ξεκάθαρους στόχους και ανατροφοδότηση, τους εµπνέουµε να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό και 
ενισχύουµε το κίνητρο και την ανάπτυξή τους µε συγκεκριµένα πλάνα και εκπαίδευση σε ένα µεγάλος εύρος 
ειδικοτήτων . Μέσα από συγκεκριµένες δράσεις υποστηρίζουµε την ισορροπία µεταξύ  εργασίας και  προσωπικής 
ζωής, την υγεία των εργαζοµένων µας, την ισορροπία µεταξύ των φύλων, την προστασία της µητρότητας και του 
θηλασµού, καθώς και τη δυνατότητα διπλής καριέρας µεταξύ συντρόφων στην ίδια χώρα.  
Οι τρόποι εργασίας και το ευέλικτο περιβάλλον της Εταιρείας µάς επιτρέπουν να προσαρµοζόµαστε σε έναν 
κόσµο που µεταβάλλεται διαρκώς. Με το νόµο 4807/2021 ορίσθηκε το θεσµικό πλαίσιο για την τηλεργασία. Η 
τηλεργασία είναι η εξ αποστάσεως παροχή της εξαρτηµένης εργασίας του εργαζόµενου µε τη χρήση της 

Γ.  ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Καθαρά κέρδη χρήσης µετά από  φόρους / Ίδια Κεφάλαια 90,71% 91,39%

Δ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

i)  Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία /σύνολο ενεργητικού 
(ρευστότητα) 98,99% 98,27%

ii)  Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις / Σύνολο Υποχρεώσεων 
(κάλυψη βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων) 71% 72%

iii)  Ενσώµατα πάγια & ασώµατα περιουσιακά στοιχεία / Ίδια 
Κεφάλαια (βαθµός παγιοποίησης) 2,34% 3,17%

iv)  Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία / Βραχυπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις (άµεση ρευστότητα) 138,91% 136,70%
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τεχνολογίας, δυνάµει της σύµβασης εργασίας πλήρους, µερικής ή εκ περιτροπής ή άλλης µορφής απασχόλησης, η 
οποία θα µπορούσε να παρασχεθεί και από τις εγκαταστάσεις του εργοδότη και συµφωνείται κατά την πρόσληψη 
ή µε τροποποίηση της σύµβασης εργασίας. 

2.5. Περιβαλλοντικά Θέµατα 

Η εταιρεία εφαρµόζει πλήρως την ισχύουσα νοµοθεσία και τους όρους που απορρέουν από τις περιβαλλοντικές 
και λειτουργικές άδειες των δραστηριοτήτων της. Επιπλέον, αναπτύσσει πρωτοβουλίες για την καλύτερη 
περιβαλλοντική απόδοση των προϊόντων και των εργοστασίων στα οποία παράγονται. Η εταιρεία δεν διαθέτει 
παραγωγική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Ωστόσο, για τις υπόλοιπες δραστηριότητές της εφαρµόζει 
πρωτοβουλίες για ανακύκλωση και κοµποστοποίηση στα κεντρικά της γραφεία, βελτιστοποίηση του δικτύου 
µεταφορών για µικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος και βελτίωση συσκευασιών για καλύτερο 
περιβαλλοντικό αποτύπωµα.  

2.6. Έρευνα 

Με σκοπό την εξασφάλιση της επιτυχίας της Εταιρείας και στο µέλλον, προσπάθειες θα καταβληθούν όπως και 
στο παρελθόν, για την έρευνα νέων προϊόντων και για τη βελτίωση της ποιότητας των υπαρχόντων µε τη στενή 
συνεργασία της ORBE Ελβετίας και των θυγατρικών της ερευνητικών εταιρειών. 

2.7. Διανοµή Μερίσµατος  

Το Διοικητικό Συµβούλιο προτείνει να διανεµηθεί µέρισµα € 3,2 εκ. 

2.8.Υποκαταστήµατα της Εταιρείας 

Δεν υπάρχουν. 

2.9. Διαχείριση κινδύνων 

Οι βασικοί κίνδυνοι που είναι εκτεθειµένη η Εταιρεία είναι ακόλουθοι: 

Πιστωτικός Κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες συµπεριλαµβανοµένων των σηµαντικών 
απαιτήσεων και διενεργηθέντων συναλλαγών, στην περίπτωση που πελάτης ή τρίτος σε συναλλαγή 
χρηµατοοικονοµικού µέσου δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις. Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν 
πελάτες οι οποίες κατανέµονται σε ευρύ αριθµό πελατών. Ο πιστωτικός κίνδυνος επηρεάζεται από τα 
χαρακτηριστικά των πελατών και όχι από δηµογραφικά στοιχεία και τον κίνδυνο αθέτησης πληρωµών της 
περιοχής λειτουργίας τους. Ακόµη, η Εταιρεία παρακολουθεί διαρκώς την Χρηµατοοικονοµική κατάσταση των 
πελατών της ενώ η Διοίκησή της µέσω του µηχανογραφικού της συστήµατος ελέγχει το µέγεθος των πιστώσεων 
και τα πιστωτικά όρια. Ακόµη, καταχωρεί πρόβλεψη που αντιπροσωπεύει την εκτίµησή της για ζηµίες σε σχέση 
µε τους πελάτες και τις λοιπές απαιτήσεις. Η Διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός 
πιστωτικός κίνδυνος που να µην καλύπτεται ήδη από κάποια εξασφάλιση ή πρόβλεψη.  

Κίνδυνος Ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος αντιµετώπισης δυσκολιών στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
συνδέονται µε τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, οι οποίες διακανονίζονται µε την παράδοση µετρητών ή 
άλλου χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει 
επαρκείς εξασφαλίσεις χρηµατικών διαθεσίµων και την διαθεσιµότητα χρηµατοδότησης µέσω επαρκών 
πιστωτικών λειτουργιών. Συνεπώς, η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται µε συνδυασµό ρευστών 
διαθεσίµων και εγκεκριµένων τραπεζικών πιστώσεων, ενώ οι αχρησιµοποίητες πιστώσεις επαρκούν ώστε να 
αντιµετωπισθεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταµιακών διαθεσίµων. Η Διοίκηση επισκοπεί τις περιοδικές 
προβλέψεις των ρευστών διαθέσιµων µε βάση τις προσδοκώµενες ταµειακές ροές από τη λειτουργική της κυρίως 
δραστηριότητα. 
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2.10 Σηµαντικά γεγονότα που έχουν συµβεί µέσα στο χρονικό διάστηµα από τη λήξη της χρήσεως µέχρι την 
ηµέρα έγκρισης της Εκθέσεως του Δ.Σ. προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

Επιπτώσεις από τον Κορωνοϊό 

Είναι γεγονός ότι η πανδηµία έχει επιφέρει,  ισχυρό πλήγµα σε µια σειρά από κλάδους και τοµείς από την εστίαση 
και τον τουρισµό έως το εµπόριο, τις υπηρεσίες και τη µεταποίηση. 
Οι τελευταίοι 20 µήνες περίπου αποτέλεσαν µια περίοδο πρωτοφανών δυσχερειών για την παγκόσµια οικονοµία 
και τη διεθνή κοινότητα. Είναι πλέον ευκρινές ότι η πανδηµία είχε δραµατικές επιπτώσεις σε υγειονοµικό, 
οικονοµικό και κοινωνικό επίπεδο, επηρεάζοντας αρνητικά την τη διεθνή δραστηριότητα, σε όρους δηµόσιας 
υγείας, διαθέσιµου εισοδήµατος, θέσεων εργασίας, επενδυτικής δραστηριότητας, επιχειρηµατικής λειτουργίας και 
βιωσιµότητας. 
Το 2021 οι απαιτήσεις ήταν αυξηµένες τόσο απέναντι στα νέα δεδοµένα που δηµιούργησε η πανδηµική κρίση, 
όσο και απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιµετωπίζει καθηµερινά ο κλάδος τροφίµων σε παγκόσµιο 
αλλά και τοπικό επίπεδο. Παρά το γεγονός ότι το επιχειρηµατικό περιβάλλον µεταβάλλεται διαρκώς, οι 
επιχειρήσεις στηρίζουν τη βιώσιµη επανεκκίνηση της οικονοµίας και την οµαλοποίηση της αγοράς. Η  
προσπάθεια των κλάδων που σχετίζονται µε τη διατροφική αλυσίδα είναι µεγάλη και συστηµατική και έχει ως 
στόχο τη συνεχή ανταπόκριση στις ανάγκες των καταναλωτών για προϊόντα και υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας 
που σέβονται το περιβάλλον και τον άνθρωπο. 

Οι επιπτώσεις από τον πόλεµο στην Ουκρανία  

Το 2022, και ενώ συνεχίζονται οι επιπτώσεις από την πανδηµία του covid 19, ξέσπασε ο πόλεµος στην Ουκρανία. 
Οι επιπτώσεις στις δυτικές οικονοµίες είναι σηµαντικές και κυρίως εντοπίζονται σε αυξήσεις στο φυσικό αέριο, 
πετρέλαιο, σιτηρά, θέµατα επάρκειας, περαιτέρω απώλειες στην εφοδιαστική αλυσίδα καθώς και αυξητικές τάσεις 
του πληθωρισµού. 
Η πρόβλεψη για ανάπτυξη του ΑΕΠ στο 2022 της χώρας µας µειώθηκε κατά 2 ποσοστιαίες µονάδες. Η Ρωσία 
αντιπροσωπεύει περίπου το 2% του τουρισµού και το µερίδιο των ελληνικών εξαγωγών προς τη Ρωσία και την 
Ουκρανία ανέρχεται στο µόλις 1%, ενώ οι εισαγωγές από τις χώρες αυτές σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο 
αντιπροσωπεύουν περίπου το 10% των συνολικών εισαγωγών της Ελλάδας. 
Οι παραπάνω παράγοντες ενδέχεται να επηρεάσουν τη ζήτηση / προσφορά για ορισµένα από τα προϊόντα της 
Εταιρείας. Καταβάλλονται έκτακτες οικονοµικές ενισχύσεις στις ευάλωτες καταναλωτικές οµάδες από την 
κυβέρνηση. Για την ώρα δεν µπορεί να εκτιµηθεί µε ασφάλεια η ποσοτική επίδραση των γεγονότων αυτών. Η 
Διοίκηση της Εταιρείας εκτιµά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις και λαµβάνει όλα τα αναγκαία 
µέτρα για τη διατήρηση της βιωσιµότητας της Εταιρείας και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων. 

Μαρούσι, 11 Μαΐου 2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «C.P.W. ΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Γνώµη 

Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας «C.P.W. ΕΛΛΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από 
την κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης Δεκεµβρίου 2021, τις καταστάσεις συνολικού 
εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία 
αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές 
πληροφορίες. 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, την οικονοµική θέση της εταιρείας «C.P.W. ΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 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 γνώµης 

Διενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν 
ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία. Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά περιγράφονται 
περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής µας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονοµικών 
καταστάσεων”. Είµαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθόλη 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 τη γνώµη µας. 

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 οικονοµικές 
καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών. 

Η γνώµη µας επί των οικονοµικών 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 οικονοµικών καταστάσεων, η ευθύνη µας είναι να αναγνώσουµε τις 
άλλες πληροφορίες και µε τον τρόπο αυτό, να εξετάσουµε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς 
ασυνεπείς µε τις οικονοµικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαµε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς 
φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλµένες. Εάν, µε βάση τις εργασίες που έχουµε εκτελέσει, καταλήξουµε 
στο συµπέρασµα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλµα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είµαστε υποχρεωµένοι 
να αναφέρουµε το γεγονός αυτό. Δεν έχουµε τίποτα να αναφέρουµε σχετικά µε το  θέµα αυτό. 
Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονοµικών καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών 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. 
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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 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 
Διοικητικού Συµβουλίου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (µέρος Β) του 
Ν. 4336/2015, σηµειώνουµε ότι: 

 10



C.P.W. ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε τη 31η Δεκεµβρίου 2021
α)  Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συµβουλίου 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 «C.P.W. ΕΛΛΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει 
ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συµβουλίου. 

Αθήνα, 13 Μαΐου 2022 

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος για την χρήση που έληξε τη 31 Δεκεµβρίου 
(ποσά σε ΕΥΡΩ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

ΚΟΥΤΡΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Α.Μ. ΣΟΕΛ 16141

ΣΟΛ Α.Ε.

Μέλος Δικτύου Crowe Global

Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125
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Οι επισυναπτόµενες Σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 14 έως 31 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών 
των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων. 

Σηµείωση 2021 2020

Κύκλος εργασιών 39.008.652 38.387.788

Έξοδα πωλήσεων 13 (2.843.214) (2.790.948)

Κόστος πωληθέντων 13 (20.425.553) (20.410.904)

Μικτό κέρδος 15.739.885 15.185.936

Έξοδα διάθεσης 13 (9.752.708) (9.897.085)

Έξοδα διοίκησης 13 (2.253.650) (2.043.626)

Λοιπά έσοδα 219.951 138.403

Λειτουργικό κέρδος 3.953.478 3.383.628

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 14 (22.587) (19.333)

Κέρδος προ φόρων 3.930.891 3.364.296

Φόρος εισοδήµατος 15 (743.915) (507.709)

Κέρδος περιόδου 3.186.976 2.856.587

Λοιπά εισοδήµατα - -

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήµατα 3.186.976 2.856.587
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Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης 31 Δεκεµβρίου 
(ποσά σε ΕΥΡΩ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

Σηµείωση 2021 2020

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Ενσώµατα πάγια 4 82.042 99.187

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5 - -

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 6 40.473 92.117

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 7 600 600

Σύνολο 123.115 191.904

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Αποθέµατα 8 3.069.565 2.300.165

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 7 4.239.677 4.736.008

Τρέχων φόρος εισοδήµατος - 73.730

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 9 4.794.006 3.819.395

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 12.103.248 10.929.298

Σύνολο Ενεργητικού 12.226.363 11.121.202

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια Κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 10 201.070 201.070

Λοιπά αποθεµατικά 11 60.864 60.864

Κέρδη εις νέο 3.251.474 2.864.498

Σύνολο  Ιδίων Κεφαλαίων 3.513.408 3.126.432

Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 12 8.423.874 7.994.770

Τρέχουσα φορολογική υποχρέωση 289.081 -

Σύνολο υποχρεώσεων 8.712.955 7.994.770

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 12.226.363 11.121.202
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Οι επισυναπτόµενες Σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 14 έως 31 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών 
των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων. 
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Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεµβρίου 
(ποσά σε ΕΥΡΩ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

Μετοχικ
ό 

κεφάλαι
ο

Αποθεµατι
κά

Κέρδη 
εις νέο

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίω
ν

1 Ιανουαρίου 2020 201.070 60.864 2.807.911 3.069.845

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα περιόδου - - 2.856.587 2.856.587

Μέρισµα - - (2.800.00
0)

   
(2.800.000)

Υπόλοιπο 31 Δεκεµβρίου 2020 201.070 60.864 2.864.498 3.126.432

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 201.070 60.864 2.864.498 3.126.432

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα περιόδου - - 3.186.976 3.186.976

Μέρισµα - - (2.800.00
0)

(2.800.000)

Υπόλοιπο 31 Δεκεµβρίου 2021 201.070 60.864 3.251.474 3.513.408
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Οι επισυναπτόµενες Σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 14 έως 31 αποτελούν αναπόσπαστο 
µέρος αυτών των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταµιακών ροών για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεµβρίου 
(ποσά σε ΕΥΡΩ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

Σηµείωση 2021 2020

Κέρδη προ φόρων 3.930.981 3.364.296

Προσαρµογές:

Αποσβέσεις ενσωµάτων παγίων 4&5 17.145 17.144

Λοιπές προβλέψεις - -

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) 14 22.587 19.333

3.970.623 3.400.773

Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης

Μείωση/ (αύξηση) αποθεµάτων (769.400) (388.822)

Αύξηση /µείωση απαιτήσεων 496.331 (451.052)

Αύξηση /(µείωση) υποχρεώσεων 441.464 1.136.553

168.395 296.679

4.139.018 3.697.452

Πληρωθέντες τόκοι 14 (22.734) (19.333)

Πληρωθείς φόρος εισοδήµατος (329.460) (605.022)

Ταµιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 3.786.824 3.073.098

Τόκοι εισπραχθέντες 14 147 -

Ταµιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 147 -

Πληρωµές για µισθώµατα (12.360) (12.360)

Μερίσµατα πληρωθέντα (2.800.000) (2.800.000)

Ταµιακές ροές από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες (2.812.360) (2.812.360)

Καθαρή (µείωση) / αύξηση στα ταµιακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα αυτών 974.611 260.738

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών στην αρχή της 
χρήσης 3.819.395 3.558.657

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών στο τέλος της 
χρήσης 9 4.794.006 3.819.395
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Οι επισυναπτόµενες Σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 14 έως 31 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος 
αυτών των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 31 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

1. Γενικές πληροφορίες 

Η Εταιρεία είναι ανώνυµη εταιρεία εγγεγραµµένη στην Ελλάδα, που ιδρύθηκε το 2010.Σκοπός της 
εταιρείας είναι η παραγωγή σε ίδιες εγκαταστάσεις ή σε εγκαταστάσεις τρίτων, η εισαγωγή − εξαγωγή, το 
εµπόριο (απ’ ευθείας ή µέσω τρίτων), η διανοµή και η προώθηση πωλήσεων και το µάρκετινγκ (marketing) 
βρώσιµων  δηµητριακών για πρωινό και ράβδων δηµητριακών για πρωινό, καθώς και προϊόντων που 
σχετίζονται µε την κατανάλωση ή/και την προώθηση τέτοιων βρώσιµων προϊόντων (π.χ. µπολ, κ.τ.λ.). 
Η διοίκηση της Εταιρείας εδρεύει στο Μαρούσι, στην οδό Πατρόκλου 4, Τ.Κ. 15125 . 

2. Βάση Σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων 

(α) Σηµείωση Συµµόρφωσης 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί  µε βάση τα Δ.Π.Χ.Α. που έχουν εγκριθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν σε υποχρεωτική ισχύ την 31.12.2021. 

(β) Βάση Αποτίµησης 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί µε βάση την αρχή του δουλευµένου και το κόστος κτήσης. 

(γ) Λειτουργικό Νόµισµα και Παρουσίαση 

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις εκφράζονται σε Ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόµισµα της 
Εταιρείας. Όλα τα ποσά είναι στρογγυλοποιηµένα σε ευρώ εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά. 

(δ) Εφαρµογή Εκτιµήσεων και Κρίσεων 

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 αναθεωρήσεις των λογιστικών εκτιµήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία αναθεωρούνται αν 
αφορούν µόνο εκείνη την περίοδο, ή στην περίοδο της αναθεώρησης και στις µελλοντικές περιόδους, αν η 
αναθεώρηση επηρεάζει και την τρέχουσα και τις µελλοντικές περιόδους. Οι λογιστικές εκτιµήσεις γίνονται 
για/και επηρεάζουν: 
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- τα ενσώµατα πάγια, αναφορικά µε την ωφέλιµη ζωή και την υπολειµµατική αξία τους στο τέλος της 

ωφέλιµης ζωής τους, για τον υπολογισµό των αποσβέσεων (ΔΛΠ 16), 

- τις απαιτήσεις, αναφορικά µε τις εκτιµήσεις για τα ποσά που αναµένεται να εισπραχθούν όταν υπάρχουν 
ενδείξεις αποµείωσης (ΔΠΧΑ 9) 

- τα αποθέµατα στην περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις αποµείωσης (ΔΛΠ 2) και 

- το φόρο εισοδήµατος και τον αναβαλλόµενο φόρο µε σκοπό τον προσδιορισµό των τρεχουσών και 

µελλοντικών φορολογικών συνεπειών (ΔΛΠ 12). 

Όπου κρίθηκε απαραίτητο, τα συγκριτικά στοιχεία αναπροσαρµόστηκαν για να συµβαδίζουν µε αλλαγή 
στην παρουσίαση κατά την τρέχουσα περίοδο. Η πραγµατοποιηθείσα αναταξινόµηση (σηµείωση 13) 
αναλύεται λεπτοµερώς στην επιµέρους σηµείωση και δεν έχει σηµαντική επίδραση στην παρουσίαση των 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων. 

3. Βασικές Λογιστικές Πολιτικές 

3.1 Συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα αναγνωρίζονται µε την συναλλαγµατική ισοτιµία της ηµεροµηνίας 
συναλλαγής. Νοµισµατικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που είναι εκφρασµένα σε ξένο νόµισµα 
µετατρέπονται µε τις ισοτιµίες της ηµεροµηνίας ισολογισµού. Οι προκύπτουσες συναλλαγµατικές διαφορές 
αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος. 

3.2 Πωλήσεις σε πελάτες  

Οι πωλήσεις στους πελάτες αντιπροσωπεύουν τις πωλήσεις αγαθών και παροχής υπηρεσιών σε τρίτους, 
καθαρές από εκπτώσεις και φόρους επί πωλήσεων. Οι πωλήσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα κατά τον χρόνο 
που οι σηµαντικοί κίνδυνοι και οι ανταµοιβές της ιδιοκτησίας των αγαθών µεταφέρονται στον αγοραστή, 
γεγονός που συνήθως λαµβάνει χώρα κατά την παράδοση των αγαθών στους πελάτες. 

3.3 Καθαρό χρηµατοοικονοµικό κόστος 

Το κονδύλι αυτό περιλαµβάνει το χρηµατοοικονοµικό κόστος των δανείων και τα χρηµατοοικονοµικά 
έσοδα που αποκτώνται από επενδύσεις και πωλήσεις µε πίστωση. 

3.4 Φόροι  

(α) Τρέχων φόρος εισοδήµατος  

Περιλαµβάνει τον φόρο εισοδήµατος που προκύπτει µε βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας 
φορολογικής νοµοθεσίας και τον φόρο εισοδήµατος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον 
φορολογικό έλεγχο. Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικού 
Εισοδήµατος της χρήσεως κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές 
από την Εταιρεία. 

(β) Αναβαλλόµενος φόρος 

Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε βάση τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ 
φορολογικής βάσης και λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Ο 
αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται βάσει της µεθόδου της υποχρέωσης του Ισολογισµού, µε τους 
φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να ισχύουν κατά τον χρόνο αναστροφής των προσωρινών 
διαφορών. Τυχόν µεταβολές στους φορολογικούς συντελεστές αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικού 
Εισοδήµατος, εκτός και αν σχετίζονται µε στοιχεία που αναγνωρίζονται κατ’ ευθείαν στα Ίδια Κεφάλαια. 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές 
διαφορές. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες προσωρινές 
διαφορές, µε την προϋπόθεση ότι είναι πιθανό ότι θα υπάρξει επαρκές µελλοντικό φορολογητέο εισόδηµα 
έναντι του οποίου θα χρησιµοποιηθούν. 

 20



C.P.W. ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε τη 31η Δεκεµβρίου 2021 

3.5 Κυκλοφορούντα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Τα κυκλοφορούντα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν τα ταµιακά διαθέσιµα και τα 
ισοδύναµα αυτών καθώς και τις απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις από πελάτες επιµετρώνται αρχικά στο κόστος 
κτήσεως. 

Για τις απαιτήσεις από πελάτες, η Εταιρεία εφαρµόζει την απλοποιηµένη προσέγγιση για τον υπολογισµό 
των αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών. Εποµένως, σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς, η Εταιρεία επιµετρά την 
πρόβλεψη ζηµιάς για ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο σε ποσό ίσο µε τις αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές καθ' 
όλη τη διάρκεια ζωής χωρίς να παρακολουθούν τις µεταβολές στον πιστωτικό κίνδυνο. 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών περιλαµβάνουν τα µετρητά στο ταµείο, τις καταθέσεις όψεως 
και τις βραχυπρόθεσµες µέχρι τριών µηνών επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και αµελητέου κινδύνου.  

3.6 Αποθέµατα 

Τα υλικά και τα εµπορεύµατα επιµετρούνται στο κόστος κτήσης. Η παραγωγή σε εξέλιξη και τα 
ιδιοπαραγόµενα αποθέµατα (προϊόντα) επιµετρούνται µε βάση το κόστος παραγωγής τους. Το κόστος 
παραγωγής περιλαµβάνει τα άµεσα παραγωγικά κόστη και µία κατάλληλη αναλογία των γενικών δαπανών 
παραγωγής και των αποσβέσεων των εργοστασίων. 

Το κόστος κτήσεως των αποθεµάτων προσδιορίζεται µε την µέθοδο του Mέσου Σταθµικού Όρου. Όταν το 
κόστος κτήσεως των αποθεµάτων υπερβαίνει την καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία τους αναγνωρίζεται ζηµία 
ίση µε την διαφορά. 

3.7 Προκαταβολές και δουλευµένα έσοδα 

Οι προκαταβολές και τα δουλευµένα έσοδα περιλαµβάνουν πληρωµές που γίνονται για το επόµενο έτος και 
αναγνώριση εσόδων του τρέχοντος έτους τα οποία θα εισπραχθούν στο επόµενο. 

3.8 Ενσώµατα πάγια  

Τα ενσώµατα πάγια εµφανίζονται στο ανακτήσιµο κόστος κτήσεως. Οι αποσβέσεις γίνονται στα συστατικά 
τµήµατα των ενσωµάτων παγίων τα οποία έχουν όµοιες ωφέλιµες ζωές µε την χρήση της σταθερής µεθόδου 
απόσβεσης, έτσι ώστε να αποσβεσθεί το κόστος κτήσεως µέχρι την υπολειµµατική αξία στην διάρκεια της 
ωφέλιµης ζωής.  

Οι ωφέλιµες ζωές και οι υπολειµµατικές αξίες επανεξετάζονται ετησίως. Η επανεξέταση αυτή λαµβάνει 
υπόψη της την αξία, την φύση των στοιχείων, την προτιθέµενη χρήση τους και την εξέλιξη της τεχνολογίας. 

Η απόσβεση των ενσωµάτων παγίων κατανέµεται στις κατηγορίες των εξόδων τα οποία παρουσιάζονται 
κατά λειτουργία στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος . 

Τα χρηµατοοικονοµικά κόστη που αναλαµβάνονται κατά την διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου, 
αναγνωρίζονται ως έξοδο. Οι βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται µε βάση 
τον χρόνο της µίσθωσης. 

3.9 Μισθώσεις 

Η Eταιρεία, σύµφωνα µε το Δ.Π.Χ.Α. 16, αναγνωρίζει «δικαίωµα χρήσης µισθωµένου στοιχείου 
ενεργητικού» (‘right of use asset’) και «υποχρέωση από µισθώσεις» (‘lease liability’), κατά την έναρξη της 
µίσθωσης, σε περίπτωση που υπάρχει σύµβαση ή µέρος σύµβασης που αποδίδει στον µισθωτή το δικαίωµα 
χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου για µία χρονική περίοδο έναντι τιµήµατος.  

Βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων Χρόνια µίσθωσης

Έπιπλα, σκεύη, λοιπός εξοπλισµός 3 – 8 χρόνια
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Το δικαίωµα χρήσης µισθωµένου στοιχείου ενεργητικού, αρχικά επιµετράται στο κόστος, το οποίο 
αποτελείται από το ποσό της υποχρέωσης από µισθώσεις, πλέον τα µισθώµατα που καταβλήθηκαν στον 
εκµισθωτή κατά ή πριν την ηµεροµηνία έναρξης της µίσθωσης, µείον τυχόν κίνητρα προς τον µισθωτή που 
εισπράχθηκαν, την αρχική εκτίµηση για κόστη αποκατάστασης και αρχικά άµεσα κόστη που 
πραγµατοποιήθηκαν από τον µισθωτή, και εν συνεχεία επιµετράται στο κόστος, µείον σωρευµένες 
αποσβέσεις και αποµείωση.  

Η υποχρέωση από µισθώσεις, αρχικά αναγνωρίζεται στην παρούσα αξία των µισθωµάτων κατά την 
διάρκεια της περιόδου µίσθωσης που ακόµη δεν έχουν καταβληθεί. Τα καταβαλλόµενα ενοίκια 
διαχωρίζονται σε χρηµατοοικονοµικά έξοδα (τόκοι) και µείωση της αναληφθείσας υποχρέωσης. Τα 
χρηµατοοικονοµικά έξοδα καταχωρούνται απευθείας στα Αποτελέσµατα. 

Τα δικαιώµατα χρήσης παρουσιάζονται στα ενσώµατα πάγια και αποσβένονται σύµφωνα µε την πολιτική 
της Εταιρείας για τα ενσώµατα πάγια. 

3.10 Αποµείωση ενσωµάτων παγίων 
Τα περιουσιακά στοιχεία που παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης 
της αξίας τους ως εξής: 

Τα στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή και δεν υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για 
αποµείωση ετησίως. Τα αποσβενόµενα περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται για αποµείωση όταν υπάρχουν 
ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να µην είναι ανακτήσιµη. 
Ζηµιές αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι µεγαλύτερη 
από την ανακτήσιµη αξία του. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη, µεταξύ της εύλογης αξίας µειωµένης 
κατά τα απαιτούµενα κόστη ρευστοποίησης και της αξίας χρήσεως. Για σκοπούς εκτίµησης της ύπαρξης 
αποµείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία οµαδοποιούνται στα χαµηλότερα επίπεδα στα οποία παράγονται 
ανεξάρτητες ταµιακές ροές ( ένταξη σε µονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών). Τα περιουσιακά στοιχεία τα 
οποία έχουν υποστεί αποµείωση της αξίας τους, εξετάζονται σε ετήσια βάση για σκοπούς τυχόν 
αναστροφής της ζηµιάς αποµείωσης. 

3.11 Βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  

Οι βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις παρακολουθούνται στο αποσβέσιµο κόστος µε την 
µέθοδο του αποτελεσµατικού επιτοκίου. Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις περιλαµβάνουν τις υποχρεώσεις 
που λήγουν µέχρι το τέλος της επόµενης χρήσης. 

3.12 Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις περιλαµβάνουν υποχρεώσεις αβέβαιου χρόνου ή και ποσού που προκύπτουν από δικαστικές 
διεκδικήσεις τρίτων και λοιπούς κινδύνους και άλλες συµβατικές υποχρεώσεις αν υπάρχουν κατά την 
ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων. Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν υπάρχει νοµική ή 
τεκµαιρόµενη δέσµευση που προκύπτει από γεγονός του παρελθόντος και αναµένεται εκροή πόρων 
αξιόπιστα προσδιοριζόµενη. Οι δεσµεύσεις για δικαστικές διεκδικήσεις τρίτων και λοιπούς κινδύνους, 
αντικατοπτρίζουν τις εκτιµήσεις της διοίκησης για το αποτέλεσµα, µε βάση τα γνωστά κατά την 
ηµεροµηνία ισολογισµού γεγονότα. 

3.13 Δουλευµένα έξοδα και έσοδα εποµένων χρήσεων 

Τα δουλευµένα έξοδα και τα έσοδα εποµένων χρήσεων, περιλαµβάνουν, έξοδα που αφορούν την τρέχουσα 
χρήση τα οποία θα πληρωθούν εντός της επόµενης χρήσεως και προεισπραχθέντα έσοδα που αφορούν την 
επόµενη χρήση. 

3.14 Μερίσµατα  

Τα µερίσµατα που δίδονται από την Εταιρεία αναγνωρίζονται ως υποχρεώσεις κατά τον χρόνο που 
εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Τα µερίσµατα που αφορούν τη χρήση 2021 
ανέρχονται στο ποσό των 3,2εκ €. 

3.15 Ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
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Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόµενα δικαιώµατα και δεσµεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν από 
γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξη των οποίων 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 οικονοµικών καταστάσεων. 

3.16 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 έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συµβούλιο. Τα µη διορθωτικά, 
µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σηµαντικά, στις 
Σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων.  

3.17 Διαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων 

α)  Η Εταιρεία δεν είχε κατά τις 31.12.2021: 
(i) Έντοκα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία κυµαινόµενου επιτοκίου, 
(ii) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία επιµετρώµενα στην εύλογη αξία µέσω της 

Κατάστασης Συνολικού Εισοδήµατος ή µε µεταβολές της εύλογης αξίας αναγνωριζόµενες κατ’ 
ευθείαν στα Ίδια Κεφάλαια, µέσω της κατάστασης συνολικών εισοδηµάτων 

(iii) Απαιτήσεις ή υποχρεώσεις σε συνάλλαγµα. 

Συνεπώς, δεν ήταν εκτεθειµένη σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους που προέρχονται από τα ανωτέρω 
στοιχεία. 

Οι βασικοί κίνδυνοι που είναι εκτεθειµένη η Εταιρεία είναι οι ακόλουθοι: 

Πιστωτικός Κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες συµπεριλαµβανοµένων των 
σηµαντικών απαιτήσεων και διενεργηθέντων συναλλαγών, στην περίπτωση που πελάτης ή τρίτος σε 
συναλλαγή χρηµατοοικονοµικού µέσου δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις. Οι απαιτήσεις 
αυτές αφορούν πελάτες οι οποίες κατανέµονται σε ευρύ αριθµό πελατών. Ο πιστωτικός κίνδυνος 
επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά των πελατών και όχι από δηµογραφικά στοιχεία και τον κίνδυνο 
αθέτησης πληρωµών της περιοχής λειτουργίας τους. Ακόµη, η Εταιρεία παρακολουθεί διαρκώς την 
Χρηµατοοικονοµική κατάσταση των πελατών της ενώ η Διοίκησή της µέσω του µηχανογραφικού της 
συστήµατος ελέγχει το µέγεθος των πιστώσεων και τα πιστωτικά όρια. Ακόµη, καταχωρεί πρόβλεψη που 
αντιπροσωπεύει την εκτίµησή της για ζηµίες σε σχέση µε τους πελάτες και τις λοιπές απαιτήσεις. Η 
Διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος που να µην καλύπτεται 
ήδη από κάποια εξασφάλιση ή πρόβλεψη. Για την ανάλυση της ενηλικίωσης των πελατών καθώς και για 
την πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων δείτε τη σηµείωση 9. 

Κίνδυνος Ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος αντιµετώπισης δυσκολιών στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
που συνδέονται µε τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, οι οποίες διακανονίζονται µε την παράδοση 
µετρητών ή άλλου χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. Η συνετή διαχείριση του κινδύνου 
ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηµατικών διαθεσίµων και την διαθεσιµότητα 
χρηµατοδότησης µέσω επαρκών πιστωτικών λειτουργιών. Συνεπώς, η συνετή διαχείριση της ρευστότητας 
επιτυγχάνεται µε συνδυασµό ρευστών διαθεσίµων και εγκεκριµένων τραπεζικών πιστώσεων, ενώ οι 
αχρησιµοποίητες πιστώσεις επαρκούν ώστε να αντιµετωπισθεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταµιακών 
διαθεσίµων. Η Διοίκηση επισκοπεί τις περιοδικές προβλέψεις των ρευστών διαθέσιµων µε βάση τις 
προσδοκώµενες ταµειακές ροές από τη λειτουργική της κυρίως δραστηριότητα. 

Παρακάτω παρατίθενται οι συµβατικές λήξεις των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, της Εταιρείας:  

31/12/2021 31/12/2020

Σηµ. Αξία Έως 1 έτος > 1 
έτους Αξία Έως 1 έτος > 1 

έτους
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3.18 Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 
Ο σκοπός της Εταιρείας όσον αφορά στη διαχείριση κεφαλαίου είναι η διασφάλιση της ικανότητας της να 
συνεχίζει απρόσκοπτα τη δραστηριότητα της ώστε να εξασφαλίζει αποδόσεις για τους µετόχους και οφέλη 
για τα λοιπά µέρη που έχουν σχέση µε την Εταιρεία και να διατηρεί µια βέλτιστη κεφαλαιακή διάρθρωση 
ώστε να επιτευχθεί µείωση του κόστους κεφαλαίου. 
Για τη διατήρηση ή µεταβολή της κεφαλαιακής διάρθρωσης, η Εταιρεία µπορεί να µεταβάλλει το 
διανεµόµενο µέρισµα προς τους µετόχους, να επιστρέψει κεφάλαια προς τους µετόχους, να εκδώσει νέες 
µετοχές ή να προβεί σε πώληση περιουσιακών στοιχείων 
Η Εταιρεία παρακολουθεί την κεφαλαιακή διάρθρωση µε τον δείκτη µόχλευσης. Ο δείκτης µόχλευσης 
υπολογίζεται ως ο λόγος του καθαρού δανεισµού  προς τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια. Ο καθαρός 
δανεισµός υπολογίζεται ως το σύνολο δανεισµού µείον τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα. Τα συνολικά 
απασχολούµενα κεφάλαια υπολογίζονται ως το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων όπως εµφανίζονται στον 
ισολογισµό συν τον καθαρό δανεισµό. Η µόχλευση της Εταιρείας προσεγγίζει µηδενικό ποσοστό καθώς δεν 
υφίστανται δανειακές υποχρεώσεις πέραν του υπολοίπου που σχετίζεται µε τη µισθωτική υποχρέωση ύψους 
€ 5χιλ. 

3.19 Νέα Πρότυπα και Διερµηνείες 

Α) Αλλαγές λογιστικών πολιτικών και γνωστοποιήσεις   

Οι λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν συνάδουν µε εκείνες που είχαν υιοθετηθεί κατά την 
προηγούµενη οικονοµική χρήση εκτός από τα παρακάτω πρότυπα τα οποία η Εταιρεία έχει υιοθετήσει κατά 
την 1 Ιανουαρίου 2021. 
• Αναµόρφωση Επιτοκίου Αναφοράς – Φάση 2 ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4, ΔΠΧΑ 16 

(Τροποποιήσεις) 
Τον Αύγουστο του 2020, το Συµβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) εξέδωσε τροποποιήσεις 
στα πρότυπα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16, µε τις οποίες ολοκληρώνονται  οι 
εργασίες του αναφορικά µε τις επιπτώσεις της αναµόρφωσης των διατραπεζικών επιτοκίων δανεισµού 
στη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. Οι τροποποιήσεις προβλέπουν προσωρινές διευκολύνσεις οι 
οποίες αντιµετωπίζουν τις επιπτώσεις στη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση όταν ένα διατραπεζικό 
επιτόκιο δανεισµού αντικαθίσταται µε ένα εναλλακτικό επιτόκιο σχεδόν µηδενικού κινδύνου. 
Συγκεκριµένα, οι τροποποιήσεις προβλέπουν µια πρακτική διευκόλυνση  για τη λογιστική αντιµετώπιση  
αλλαγών στη βάση προσδιορισµού των συµβατικών ταµειακών ροών χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, απαιτώντας την προσαρµογή του πραγµατικού επιτοκίου, 
όπως γίνεται στην περίπτωση αλλαγής στο επιτόκιο αγοράς. Επιπλέον, οι τροποποιήσεις εισάγουν 
διευκολύνσεις για τη µη διακοπή των σχέσεων αντιστάθµισης, συµπεριλαµβανοµένης µιας προσωρινής 
διευκόλυνσης από την απαίτηση διακριτής αναγνωρισιµότητας ενός εναλλακτικού επιτοκίου σχεδόν 
µηδενικού κινδύνου, που προσδιορίζεται ως αντιστάθµιση ενός στοιχείου κινδύνου. Ακόµη, οι 
τροποποιήσεις εισάγουν στο ΔΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» πρόσθετες 
γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους χρήστες των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων να 
κατανοήσουν τις επιπτώσεις της αναµόρφωσης των διατραπεζικών επιτοκίων δανεισµού στα 
χρηµατοοικονοµικά µέσα και στη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων της οικονοµικής οντότητας. Οι 
τροποποιήσεις δεν απαιτούν από την οντότητα να αναµορφώσει τις προηγούµενες περιόδους αναφοράς. 
Οι τροποποιήσεις δεν είχαν επίπτωση στις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 

• ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις-Εκπτώσεις ενοικίου που σχετίζονται µε τον Covid-19 (Τροποποιήσεις) 
Η τροποποίηση εφαρµόζεται, αναδροµικά, για ετήσιες περιόδους αναφοράς που ξεκινούν την ή µετά 
την 1η Ιουνίου 2020. Επιτρέπεται η νωρίτερη εφαρµογή, συµπεριλαµβανοµένων και των οικονοµικών 
καταστάσεων που δεν έχουν ακόµη εγκριθεί για έκδοση κατά την 28η Μαΐου 2020. Το ΣΔΛΠ 
τροποποίησε το πρότυπο απαλλάσσοντας τους µισθωτές από την εφαρµογή των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 
16 αναφορικά µε τη λογιστική τροποποίησης µίσθωσης για εκπτώσεις ενοικίου που προκύπτουν ως 

Εµπορικές 
υποχρεώσεις 12 7.687.020 7.687.020              - 7.329.543 7.329.543              - 

Υποχρεώσεις χρηµ. 
µισθ. 12 5.112 5.112 17.078 11.974 5.104

Σύνολο 7.692.132 7.692.132 - 7.346.621 7.341.517 5.104
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άµεση συνέπεια της πανδηµίας Covid-19. Η τροποποίηση παρέχει πρακτική διευκόλυνση στον µισθωτή 
να αντιµετωπίσει λογιστικά οποιαδήποτε αλλαγή ή έκπτωση επί µισθωµάτων ως συνέπεια του 
Covid-19, µε τον ίδιο τρόπο βάσει των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 16, εάν η αλλαγή ή έκπτωση δεν 
θεωρείτο τροποποίηση της µίσθωσης, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• Η αλλαγή στις πληρωµές µισθωµάτων οδηγεί σε αναθεωρηµένο αντάλλαγµα που είναι 
ουσιαστικά ίδιο µε ή µικρότερο από το αντάλλαγµα για το µίσθωµα αµέσως πριν από την 
αλλαγή, 

• Οποιαδήποτε µείωση στις πληρωµές µισθωµάτων επηρεάζει πληρωµές που οφείλονται την  ή 
πριν από την 30η Ιουνίου 2021, 

• Δεν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή σε άλλους όρους και προϋποθέσεις της µίσθωσης 

Οι τροποποιήσεις δεν είχαν/ επίπτωση στις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 

• Απόφαση της Επιτροπής Διερµηνειών των ΔΠΧΑ, περί της «Κατανοµής παροχών σε περιόδους 
υπηρεσίας (ΔΛΠ19)» 
Η Επιτροπή Διερµηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς εξέδωσε τον Μάιο 
του 2021 την οριστική απόφαση ηµερήσιας διάταξης υπό τον τίτλο «Κατανοµή παροχών σε περιόδους 
υπηρεσίας (ΔΛΠ 19)» στην οποία περιλαµβάνεται επεξηγηµατικό υλικό αναφορικά µε τον τρόπο 
κατανοµής των παροχών σε περιόδους υπηρεσίας επί συγκεκριµένου προγράµµατος καθορισµένων 
παροχών ανάλογου εκείνου που ορίζεται στο άρθρο 8 του Ν.3198/1955 ως προς την παροχή 
αποζηµίωσης λόγω συνταξιοδότησης (το «Πρόγραµµα Καθορισµένων Παροχών του Εργατικού 
Δικαίου»). Οι εν λόγω επεξηγηµατικές πληροφορίες διαφοροποιούν τον τρόπο µε τον οποίο 
εφαρµόζονταν, στην Ελλάδα, κατά το παρελθόν οι βασικές αρχές και οι κανόνες 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 ΔΠΧΑ απαιτείται να τροποποιήσουν ανάλογα την Λογιστική τους Πολιτική ως προς το θέµα αυτό. 
Βάσει των ανωτέρω, η εφαρµογή της ως άνω απόφασης θα γίνει σύµφωνα µε τις παρ. 19-22 του ΔΛΠ 
8 ως µεταβολή λογιστικής πολιτικής. Η απόφαση δεν είχε επίπτωση στις Χρηµατοοικονοµικές 
Καταστάσεις της Εταιρείας. 

Β) Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρµογή στην παρούσα λογιστική περίοδο και η 
Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει νωρίτερα 

• ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων: Ταξινόµηση των Υποχρεώσεων ως 
Βραχυπρόθεσµες ή Μακροπρόθεσµες (Τροποποιήσεις) 
Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2022 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Ωστόσο, λόγω της πανδηµίας Covid-19 το 
ΣΔΛΠ ανέβαλε την ηµεροµηνία εφαρµογής κατά ένα έτος, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου 2023, 
δίνοντας περισσότερο χρόνο στις εταιρείες να προσδιορίσουν τυχόν αλλαγές στην ταξινόµηση των 
υποχρεώσεων. Οι τροποποιήσεις έχουν στόχο την επίτευξη συνέπειας στην εφαρµογή των απαιτήσεων 
του προτύπου, βοηθώντας τις εταιρείες να καθορίσουν κατά πόσο ο δανεισµός και οι λοιπές 
υποχρεώσεις µε αβέβαιη ηµεροµηνία διακανονισµού ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες ή 
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις, στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης. Οι τροποποιήσεις επηρεάζουν την 
παρουσίαση των υποχρεώσεων στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης, ενώ δεν τροποποιούν τις 
υφιστάµενες απαιτήσεις αναφορικά µε την επιµέτρηση ή το χρόνο αναγνώρισης ενός περιουσιακού 
στοιχείου, υποχρέωσης, εσόδου ή εξόδου ή τις γνωστοποιήσεις επί των στοιχείων αυτών. Επίσης, οι 
τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις απαιτήσεις ταξινόµησης για το δανεισµό, τον οποίο µπορεί να 
διακανονίσει µία εταιρεία εκδίδοντας συµµετοχικούς τίτλους.  
Τον Νοέµβριο του 2021, το ΣΔΛΠ εξέδωσε ένα προσχέδιο έκθεσης το οποίο διευκρινίζει την 
ταξινόµηση των υποχρεώσεων που υπόκεινται σε όρους συµµόρφωσης σε ηµεροµηνία µεταγενέστερη 
της περιόδου αναφοράς. Ειδικότερα, το ΣΔΛΠ πρότεινε τροποποιήσεις περιορισµένου πεδίου στο ΔΛΠ 
1, οι οποίες αντιστρέφουν τις τροποποιήσεις του 2020 που απαιτούν από τις οντότητες να ταξινοµήσουν 
ως βραχυπρόθεσµες, τις υποχρεώσεις που υπόκεινται σε τήρηση όρων συµµόρφωσης, µόνο εντός των 
επόµενων δώδεκα µηνών µετά την περίοδο αναφοράς, εάν οι όροι συµµόρφωσης δεν πληρούνται στο 
τέλος της περιόδου αναφοράς. Οι προτάσεις αφορούν στο να παρουσιάζουν οι οντότητες ξεχωριστά τις 
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις που υπόκεινται σε τήρηση όρων συµµόρφωσης εντός δώδεκα µηνών από 
την περίοδο αναφοράς. Επιπροσθέτως, θα απαιτούνται πρόσθετες γνωστοποιήσεις όταν οι οντότητες 
δεν τηρούν τους όρους συµµόρφωσης στο τέλος της περιόδου αναφοράς. Οι προτάσεις θα τεθούν σε 
ισχύ για ετήσιες περιόδους αναφοράς που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2024 και θα πρέπει να 
εφαρµοστούν αναδροµικά σύµφωνα µε το ΔΛΠ 8, ενώ  επιτρέπεται η νωρίτερη εφαρµογή. Το ΣΔΛΠ 
πρότεινε επίσης, την αναβολή της έναρξης ισχύος των τροποποιήσεων του 2020 αναφορικά µε την 
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ταξινόµηση των υποχρεώσεων ως βραχυπρόθεσµες ή µακροπρόθεσµες, µέχρι την εφαρµογή των 
προτάσεων του προσχέδιου έκθεσης. Οι τροποποιήσεις συµπεριλαµβανοµένων των προτάσεων του 
προσχέδιου έκθεσης δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διοίκηση της Εταιρείας 
εκτιµά ότι η εν λόγω τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της 
Εταιρείας. 

• ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων, ΔΛΠ 16 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις, IAS 37 Προβλέψεις, 
ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία και Ετήσιες Αναβαθµίσεις 
2018-2020 ΔΠΧΑ (Τροποποιήσεις) 
Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2022, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Το ΣΔΛΠ εξέδωσε, περιορισµένου πεδίου, 
τροποποιήσεις σε πρότυπα, ως κατωτέρω:  

• ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων: οι τροποποιήσεις επικαιροποιούν µία παραποµπή του 
ΔΠΧΑ 3 στο Εννοιολογικό Πλαίσιο για Χρηµατοοικονοµικές Αναφορές χωρίς αλλαγή στις 
λογιστικές απαιτήσεις του προτύπου για συνενώσεις επιχειρήσεων. 

• ΔΛΠ 16 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις: οι τροποποιήσεις απαγορεύουν τη µείωση του κόστος 
των ενσώµατων ακινητοποιήσεων µε ποσά που λαµβάνονται από την πώληση στοιχείων που 
παράγονται ενώ η εταιρεία προετοιµάζει το περιουσιακό στοιχείο για την προοριζόµενη χρήση 
του. Τα έσοδα από τις πωλήσεις και το σχετικό κόστος αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. 

• ΔΛΠ 37 Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία: οι 
τροποποιήσεις προσδιορίζουν τις δαπάνες εκπλήρωσης µιας σύµβασης, στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης της σύµβασης εάν είναι επαχθής. 

• Μικρές τροποποιήσεις διενεργήθηκαν στις Ετήσιες Αναβαθµίσεις 2018-2020 στα πρότυπα 
ΔΠΧΑ 1- Πρώτη Εφαρµογή των Διεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, στο 
ΔΠΧΑ 9-Χρηµατοοικονοµικά Μέσα, στο ΔΠΛ 41-Γεωργία και στα ενδεικτικά παραδείγµατα 
που συνοδεύουν το ΔΠΧΑ 16-Μισθώσεις 

Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι η εν λόγω τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις 
Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 

• ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις-Εκπτώσεις ενοικίου που σχετίζονται µε τον COVID-19 µετά την  30η 
Ιουνίου 2021 (Τροποποιήσεις) 
Η Τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους αναφοράς που ξεκινούν την ή µετά την 
1η Απριλίου 2021, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή, συµπεριλαµβανοµένων των οικονοµικών 
καταστάσεων που δεν έχουν ακόµη εγκριθεί για έκδοση κατά την 31η Μαρτίου 2021. Τον Μάρτιο του 
2021, το ΣΔΛΠ τροποποίησε τους όρους της πρακτικής διευκόλυνσης που παρέχεται στον µισθωτή να 
αντιµετωπίσει λογιστικά οποιαδήποτε αλλαγή ή έκπτωση επί µισθωµάτων ως συνέπεια του Covid-19, 
µε τον ίδιο τρόπο βάσει των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 16, εάν η αλλαγή ή έκπτωση δεν θεωρείτο 
τροποποίηση της µίσθωσης. Με βάση την τροποποίηση, η πρακτική διευκόλυνση εφαρµόζεται για 
µειώσεις σε πληρωµές µισθωµάτων και επηρεάζει πληρωµές που οφείλονται την ή πριν από την 30η 
Ιουνίου 2022, εφόσον πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις της πρακτικής διευκόλυνσης. Η Διοίκηση 
της Εταιρείας εκτιµά ότι η εν λόγω τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις Χρηµατοοικονοµικές 
Καταστάσεις της Εταιρείας. 

• ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων και Δήλωση Πρακτικής ΔΠΧΑ 2: 
Γνωστοποίηση των Λογιστικών Πολιτικών (Τροποποιήσεις) 
Οι τροποποιήσεις ισχύουν για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 
2023, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Οι τροποποιήσεις παρέχουν καθοδήγηση σχετικά µε την 
εφαρµογή κρίσης επί της σηµαντικότητας στις γνωστοποιήσεις λογιστικών πολιτικών. Συγκεκριµένα, οι 
τροποποιήσεις αντικαθιστούν την απαίτηση γνωστοποίησης «σηµαντικών» λογιστικών πολιτικών µε 
την απαίτηση γνωστοποίησης «ουσιωδών» λογιστικών πολιτικών. Επίσης, προστίθενται οδηγίες και 
επεξηγηµατικά παραδείγµατα στη Δήλωση Πρακτικής για να βοηθήσουν στην εφαρµογή της έννοιας 
του ουσιώδους κατά τη διενέργεια κρίσεων στις γνωστοποιήσεις λογιστικών πολιτικών. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διοίκηση της Εταιρείας 
εκτιµά ότι η εν λόγω τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της 
Εταιρείας. 

•  ΔΛΠ 8 Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές εκτιµήσεις και σφάλµατα: Ορισµός των 
λογιστικών εκτιµήσεων (Τροποποιήσεις) 
Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ για ετήσιες περιόδους αναφοράς που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2023, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή και ισχύουν για αλλαγές στις λογιστικές 
πολιτικές και αλλαγές σε λογιστικές εκτιµήσεις που πραγµατοποιούνται κατά ή µετά την έναρξη αυτής 
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της περιόδου. Οι τροποποιήσεις εισάγουν νέο ορισµό της λογιστικής εκτίµησης ως νοµισµατικά ποσά 
στις οικονοµικές καταστάσεις που υπόκεινται σε αβεβαιότητα επιµέτρησης. Επίσης, οι τροποποιήσεις 
διευκρινίζουν ποιες είναι οι αλλαγές στις λογιστικές  εκτιµήσεις και πώς διαφέρουν από τις αλλαγές στις 
λογιστικές πολιτικές και τις διορθώσεις λαθών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι η εν λόγω τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση 
στις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 

• ΔΛΠ 12 Αναβαλλοµένη φορολογία σχετιζόµενη µε περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις από µια 
µεµονωµένη συναλλαγή (τροποποιήσεις) 
Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2023, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Τον Μάϊο του 2021, το ΣΔΛΠ εξέδωσε 
τροποποιήσεις οι οποίες περιορίζουν το πεδίο εφαρµογής της εξαίρεσης αρχικής αναγνώρισης του ΔΛΠ 
12 και καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο οι εταιρείες πρέπει να αντιµετωπίσουν λογιστικά την 
αναβαλλόµενη φορολογία σε συναλλαγές όπως µισθώσεις και υποχρεώσεις παροπλισµού.  Σύµφωνα µε 
τις τροποποιήσεις, η αρχική εξαίρεση αναγνώρισης δεν ισχύει για συναλλαγές που, κατά την αρχική 
αναγνώριση, δηµιουργούν ίσες φορολογητέες και εκπεστέες προσωρινές διαφορές. Ισχύει µόνο εάν η 
αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου µίσθωσης και υποχρέωσης µίσθωσης (ή υποχρέωσης 
παροπλισµού και περιουσιακού στοιχείου παροπλισµού) δηµιουργεί προσωρινές διαφορές που δεν είναι 
ίσες. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διοίκηση της 
Εταιρείας εκτιµά ότι η εν λόγω τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις Χρηµατοοικονοµικές 
Καταστάσεις της Εταιρείας. 

4. Ενσώµατα πάγια 
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Δεν υπάρχουν δεσµεύσεις επί των ενσωµάτων παγίων.  

5. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Η Εταιρεία κατέχει λογισµικά προγράµµατα αξίας κτήσεως ποσού € 84.359, τα οποία έχει αποσβέσει 
πλήρως. Στην χρήση δεν έγιναν προσθήκες. 

Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία αναλύονται ως εξής: 

Βελτιώσεις σε 
ακίνητα τρίτων-

leased

Δικαίωµα 
χρήσης 

µισθωµένων 
κτιρίων

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισµός

Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2020 177.758 120.505 31.415 329.678    

Προσθήκες - - - -

31 Δεκεµβρίου 2020 177.758 120.505 31.415 329.678

1 Ιανουαρίου 2021 177.758 120.505 31.415 329.678

Προσθήκες - - - -

31 Δεκεµβρίου 2021 177.758 120.505 31.415 329.678

Σωρευµένες αποσβέσεις

1 Ιανουαρίου 2020 (85.676) (96.256) (31.415) (213.347)

Αποσβέσεις χρήσης (7.110) (10.034) - (17.144)

31 Δεκεµβρίου 2020 (92.786) (106.290) (31.415) (230.491)

1 Ιανουαρίου 2021 (92.786) (106.290) (31.415) (230.491)

Αποσβέσεις χρήσης (7.110) (10.035) - (17.145)

31 Δεκεµβρίου 2021 (99.896) (116.325) (31.415) (247.636)

Αναπόσβεστη αξία 31 
Δεκεµβρίου 2020 84.972   14.215 - 99.187

Αναπόσβεστη αξία 31 
Δεκεµβρίου 2021 77.862 4.180 - 82.042
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6. Αναβαλλόµενη φορολογία 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις – υποχρεώσεις 

2021 2020

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις (16.924) (19.706)

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις                                                           57.396 111.823

Αναβαλλόµενος φόρος 40.473 92.117

2021 2020

Υπόλοιπο στην αρχή της περιόδου 92.117 30.903

Έσοδο - (έξοδο) φόρου στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος (51.644) 61.214

Υπόλοιπο στο τέλος της περιόδου 40.473 92.117

Διαφορά 
αποσβέσεω

ν

Επισφαλείς 
Απαιτήσεις

Δεδουλευµέν
ο έξοδο Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 (21.052) 43.012 8.943 30.903

Έσοδο - (έξοδο) φόρου στην Κατάσταση Συνολικού 
Εισοδήµατος 1.346 - 59.868  61.214

Υπόλοιπο 31 Δεκεµβρίου 2020 (19.706) 43.012 68.811   92.117

Διαφορά 
αποσβέσεω

ν
Επισφαλείς 
Απαιτήσεις

Δεδουλευµέν
ο έξοδο Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 (19.706) 43.012 68.811 92.117

Έσοδο - (έξοδο) φόρου στην Κατάσταση Συνολικού 
Εισοδήµατος 2.782 (20.911) (33.515) (51.644)

Υπόλοιπο 31 Δεκεµβρίου 2021 (16.924) 22.101 35.296    40.473
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Η εύλογη αξία των απαιτήσεων δεν διαφέρει ουσιωδώς από την λογιστική αξία τους.  
Η µέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο ανέρχεται σε  € 4.239.677 (2020: € 4.736.008). 

Η Εταιρεία παρακολουθεί τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και σχηµατίζει προβλέψεις για επισφάλειες σε 
εξατοµικευµένη βάση εφόσον κρίνεται ως πιθανή η αδυναµία είσπραξής τους. Ως µέτρο της αδυναµίας της 
είσπραξης χρησιµοποιείται σε κάθε περίπτωση η αντικειµενική δυσκολία ή η πτώχευση του οφειλέτη. Επίσης, 
ως επισφάλειες θεωρούνται το σύνολο των απαιτήσεων που διεκδικούνται µέσω της δικαστικής οδού, 
ανεξάρτητα της πιθανότητας είσπραξής τους. Κατά κανόνα η Εταιρεία διεκδικεί δικαστικά ληξιπρόθεσµες 
απαιτήσεις εφόσον το ύψος της απαίτησης δικαιολογεί το κόστος διεκδίκησης. 

Το υπόλοιπο του λογαριασµού των αποµειώσεων για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής: 

7. Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

(α) Μακροπρόθεσµες εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις

2021 2020

Δοσµένες εγγυήσεις 600 600

(β) Βραχυπρόθεσµες εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις

2021 2020

Εµπορικές απαιτήσεις από εσωτερικό 3.169.297 3.394.602

Εµπορικές απαιτήσεις από εξωτερικό 378.040 504.422

Επιταγές εισπρακτέες 3.739 114.044

Απαιτήσεις από συνδεδεµένες επιχειρήσεις (σηµ.17) 39.611 43.325

Μείον: Αποµείωση εµπορικών απαιτήσεων (176.091)   (265.091)

3.414.596 3.791.302

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δηµόσιο - -

Φόρος προστιθέµενης αξίας 813.365 924.129

Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος-λοιποί παρ/µενοι φόροι - -

Λοιποί χρεώστες 11.716 20.577

Σύνολο 4.239.677 4.736.008

Υπόλοιπο 31.12.2020 265.091

Αποµειώσεις χρήσης (89.000)
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Το συγκεκριµένο ποσό αφορά προβλέψεις βραχυπρόθεσµων επισφαλών απαιτήσεων. 

Η Εταιρεία εφάρµοσε την απλοποιηµένη προσέγγιση της παραγράφου 5.5.15 του Δ.Π.Χ.Α. 9, βάσει της οποίας 
ο αντίθετος λογαριασµός των αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών από απαιτήσεις από πελάτες προσδιορίζεται 
στο ποσό που προκύπτει µε βάση τη συνολική διάρκεια των απαιτήσεων. 

Δεν υπήρξαν πρόσθετες αναµενόµενες πιστωτικές ζηµίες κατά την 31.12.2021 στην Εταιρεία κατά την 
εφαρµογή του ΔΠΧΑ 9. 

Υπόλοιπο 31.12.2021 176.091
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8. Αποθέµατα 

Το κόστος αναλώσεων των αποθεµάτων που βάρυνε την κατάσταση συνολικού εισοδήµατος ανέρχεται σε € 
20.425.553 (αντίστοιχα το 2020 ανερχόταν σε € 20.410.904). 

Η Εταιρεία διενεργεί καταστροφές απαξιωµένων αποθεµάτων σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Στην απογραφή 
δεν υπάρχουν απαξιωµένα αποθέµατα. 

9. Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών 

10. Μετοχικό κεφάλαιο 

1. Το Αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας  ήταν € 60.500 και διαιρείτο σε 60.500 µετοχές. Με την 
από 23-12-2010 Γενική Συνέλευση των µετόχων το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά € 140.570 µε 
εισφορά ενεργητικών και παθητικών στοιχείων του Ε.Ο.Ο.Σ. «Όµιλος Δηµητριακών ΕΟΟΣ» µε έκδοση 
140.570 νέων µετοχών. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε € 201.070 και διαιρείται σε 201.070 
µετοχές. 

2.Διαχείριση κεφαλαίου 
Με βάση τις διατάξεις του Ν.4548/2018 περί αναµόρφωσης του δικαίου των Ανωνύµων Εταιρειών, όπως 
ίσχυε έως και την ηµεροµηνία αναφοράς, επιβάλλονται περιορισµοί σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαια που 
έχουν ως εξής: 

α)Το ελάχιστο ύψος του κεφαλαίου της ανώνυµης εταιρείας ορίζεται στο ποσό των € 25.000, ολοσχερώς 
καταβεβληµένο κατά τη σύσταση της. Ανώνυµες εταιρείες που κατά τη θέση σε ισχύ του Ν.4548/2018 
είχαν κεφάλαιο κάτω των € 25.000, οφείλαν το αργότερο µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2019 να αυξήσουν 
το κεφάλαιό τους σε € 25.000 ή να µετατραπούν σε εταιρεία άλλης µορφής.  

β) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το µισό (1/2) του 
κεφαλαίου, το Διοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, µέσα σε 

2021 2020

Εµπορεύµατα και έτοιµα προϊόντα 2.458.380 1.951.537

Υλικά συσκευασίας 33.014 2.687

Αποθέµατα καθ’ οδόν 578.171 345.941

Σύνολο 3.069.565 2.300.165

2021 2020

Διαθέσιµα  στο ταµείο 7.308 5.769

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 4.786.698 3.813.626

Σύνολο 4.794.006 3.819.395

Ίδρυση 60.500

Εισφορά περιουσιακών στοιχείων 140.570

Υπόλοιπο 31 Δεκεµβρίου 2020 201.070

Κίνηση Χρήσης -

Υπόλοιπο 31 Δεκεµβρίου 2021 201.070
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προθεσµία έξι (6) µηνών από τη λήξη της χρήσης, µε θέµα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου 
µέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συµβούλιο δεν προβαίνει 
στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσµίας.. 

γ) Το ελάχιστο µέρισµα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για 
σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης 
αποτελεσµάτων, που δεν προέρχονται από πραγµατοποιηµένα κέρδη. Ακόµη, το ελάχιστο µέρισµα 
ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών µετά τις προαναφερόµενες 
µειώσεις και καταβάλλεται σε µετρητά. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαµβάνεται µε 
αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία µπορεί να µειωθεί το παραπάνω ποσοστό, όχι όµως κάτω του δέκα 
τοις εκατό (10%). Μη διανοµή του ελάχιστου µερίσµατος επιτρέπεται µόνο µε απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης, που λαµβάνεται µε την αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία 80% του εκπροσωπούµενου στη 
συνέλευση κεφαλαίου.  

δ) Η απόκτηση ιδίων µετοχών, µε εξαίρεση την περίπτωση της απόκτησης µε σκοπό την διανοµή τους 
στους εργαζοµένους, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και δεν 
µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την µείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από το ποσό του 
µετοχικού κεφαλαίου προσαυξηµένου µε τα αποθεµατικά για τα οποία η διανοµή τους απαγορεύεται από 
τον Νόµο. 

3. H Εταιρεία συµµορφώνεται πλήρως µε τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την νοµοθεσία σε 
σχέση µε τα ίδια κεφάλαια. 

11. Τακτικό Αποθεµατικό 

  

Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηµατισµό του Τακτικού αποθεµατικού, 
το οποίο χρησιµοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανοµής µερίσµατος, του τυχόν χρεωστικού 
υπολοίπου του λογαριασµού Αποτελέσµατα εις Νέον. Ο σχηµατισµός του αποθεµατικού αυτού καθίσταται 
προαιρετικός, όταν το ύψος του φθάσει το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεµατικό που έχει 
σχηµατίσει η εταιρεία ανέρχεται στο 1/3 του µετοχικού της κεφαλαίου. Τα ειδικά αποθεµατικά σε περίπτωση 
διανοµής τους φορολογούνται µε τον τρέχοντα συντελεστή. 

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 

Όλες οι ανωτέρω υποχρεώσεις είναι εξοφλητέες εντός τριών µηνών κατά µέσον όρο από την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού. 

31 Δεκεµβρίου 2020 60.864

Κίνηση χρήσης -

31 Δεκεµβρίου 2021 60.864

2021 2020

Εµπορικές υποχρεώσεις 3.074.468 3.449.878

Ποσά οφειλόµενα σε συνδεδεµένα µέρη 4.613.469 3.878.885

Δουλευµένα έξοδα 666.231 571.248

Λοιποί φόροι 64.594 77.681

Μισθωτικές υποχρεώσεις 5.112 17.078
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Σύνολο 8.423.874 7.994.770
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13. Έξοδα 

Το ποσό των € 2.790.948 στις 31 Δεκεµβρίου 2020 σχετίζεται µε έξοδα πωλήσεων που κατά την προηγούµενη 
χρήση είχαν ταξινοµηθεί στο κονδύλι Έξοδα Διάθεσης και τώρα απεικονίζονται ξεχωριστά στο κονδύλι Έξοδα 
Πωλήσεων για βελτιωµένη παρουσίαση. Το ποσό των € 2.843.214 της κλειόµενης χρήσης αφορά έξοδα 
πωλήσεων. 

2021 2020

Κόστος 
πωληθέν
των

Έξοδα 
πωλήσ
εων

Έξοδ
α 
διάθ

Έξοδ
α 

διοίκ

Σύνο
λο

Κόστο
ς 

πωληθ

Έξοδα 
πωλήσ
εων

Έξοδ
α 
διάθ

Έξοδ
α 

διοίκ

Σύνο
λο

Αναλώσεις υλών 20.425.5
53

- - - 20.42
5.553

20.410.
904

- - - 20.41
0.904

Απόσβεση 
περιουσιακών 
στοιχείων

- - 7.110 10.03
5

17.14
5 - - 7.110 10.03

5
17.14

5

Ασφάλιστρα - - 4.075 15.84
4

19.91
9

- - 3.548 17.95
2

21.50
0

Ενοίκια 
λειτουργικών 

- - 22.57
1

12.62
0

35.19
1

- - 29.82
6

13.02
7

42.85
3

Αποθήκευτρα - - 602.2
80

- 602.2
80

- - 595.7
21

- 595.7
21

Έξοδα µεταφορών - - 577.0
10

- 577.0
10

- - 625.9
93

- 625.9
93

Έξοδα ταξιδιών - - - 2.388 2.388 - - 1.044 6.119 7.163

Έξοδα προβολής 
και διαφήµισης

- 2.843.2
14

3.535
.764

2.364 6.381.
342

- 2.790.9
48

3.843
.538

- 6.634.
486

Προµήθειες σε 
τρίτους

- - 428.4
68

- 428.4
68

- - 428.0
73

- 428.0
73

Αναλώσιµα υλικά - - 140.5
55

- 140.5
55

- - 98.02
0

- 98.02
0

Χρήσεις 
δικαιωµάτων

- - 1.950
.433

- 1.950.
433

- - 1.919
.389

30.57
3

1.949.
962

Λοιπές αµοιβές 
τρίτων

- - 1.948
.225

2.200.
410

4.148.
635

- - 1.827
.418

1.999.
790

3.827.
208

Λοιπά - - 536.2
17

9.989 546.2
06

- - 517.4
05

(33.8
70)

483.5
35

Συνολικό κόστος 
πωληθέντων, 
εξόδων διοίκησης 

20.425.5
53

2.843.2
14

9.752
.708

2.253.
650

35.27
5.125

20.410.
904

2.790.9
48

9.897
.085

2.043.
626

35.14
2.563
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15. Φόρος Εισοδήµατος  

Σύµφωνα µε τον νόµο 4799/2021, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων µειώθηκε σε 22% από 
τη χρήση 2021 και εφεξής (2020: 24%). Ως εκ τούτου, ο τρέχων και ο αναβαλλόµενος φόρος, για την τρέχουσα χρήση, 
υπολογίστηκαν χρησιµοποιώντας τον συντελεστή 22%. 

Οι διατάξεις της Ελληνικής φορολογικής νοµοθεσίας υπόκεινται σε ερµηνείες από τις φορολογικές αρχές. Κέρδη ή 
ζηµιές που αναφέρονται στις δηλώσεις φόρου εισοδήµατος και κατατίθενται ετησίως στις φορολογικές αρχές, µένουν 
εκκρεµείς µέχρι αυτές να ελέγξουν τις δηλώσεις και τα βιβλία της εταιρείας και να οριστικοποιήσουν τις σχετικές 
υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζηµιές κάθε χρήσης που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για συµψηφισµό κερδών των πέντε επόµενων χρήσεων της εν λόγω χρήσης. Σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της Ελληνικής φορολογικής νοµοθεσίας, ετησίως οι εταιρείες υπολογίζουν προκαταβολή φόρου σε ποσοστό 
80% επί του φόρου εισοδήµατος της χρήσης, ενώ κατά την εκκαθάριση του φόρου την επόµενη χρήση, υπερβάλλον 
ποσό προκαταβολής επιστρέφεται στην εταιρεία µετά από φορολογικό έλεγχο. 

Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων της Εταιρίας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε 
χρησιµοποιώντας τον σταθµισµένο µέσο συντελεστή φόρου. Η διαφορά έχει ως εξής: 

Πραγµατικός συντελεστής          19%                 24% 

14.  Καθαρό χρηµατοοικονοµικό κόστος

2021 2020

Τόκοι έξοδα

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 22.734 8.263

Τόκοι από βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις (147) 11.070

Καθαρό χρηµατοοικονοµικό κόστος 22.587 19.333

                     2021                  2020

Τρέχων φόρος εισοδήµατος
                  
689.453                 568.923

Αναβαλλόµενος φόρος                     51.644               (61.214)

Φόρος προηγούµενων χρήσεων                       2.818                           -

Σύνολο 743.915                507.709

2021 2020

Κέρδη προ φόρων 3.930.891 3.364.296

Φόρος µε βάση τον τρέχοντα συντελεστή 864.796 807.431

Διαφορά λόγω αλλαγών στον φορολογικό συντελεστή 7.676 -

Φόροι προηγούµενων χρήσεων 2.818 -

Μόνιµες φορολογικές διαφορές (131.375) (299.722)

Φόρος 743.915 507.709
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16. Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις 
Δεν υπάρχουν ενδεχόµενες υποχρεώσεις. 
Η Εταιρεία έχει υπαχθεί σε έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α 
του ν. 4174/2013 για την χρήση 2021. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και η έκθεση φορολογικής συµµόρφωσης 
προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως 2021. Αν µέχρι την 
ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις, εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα 
έχουν ουσιώδη επίδραση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Για τις  χρήσεις 2016 έως και 2020,  οι σχετικές 
εκθέσεις φορολογικής συµµόρφωσης έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα στις φορολογικές αρχές. 

17. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

Τα συνδεδεµένα µέρη της Εταιρείας είναι όλες οι εταιρείες του Οµίλου Nestle στο εξωτερικό καθώς επίσης τα µέλη του 
Δ.Σ., η Διοίκηση και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας και όλου του Οµίλου. 

18. Δεσµεύσεις για µισθώµατα λειτουργικών µισθώσεων 

Τα µελλοντικά ελάχιστα µισθώµατα βάσει µη ακυρώσιµων λειτουργικών µισθώσεων έχουν ως εξής: 

Ποσά σχετικά µε τις µισθώσεις που καταχωρήθηκαν στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος 
Αποσβέσεις δικαιώµατος χρήσης περιουσιακού στοιχείου     10.035 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος µισθωτικής υποχρέωσης                 396 

(α) Μέτοχοι 2021 2020

Πωλήσεις αγαθών 13.724 23.646

Πωλήσεις υπηρεσιών                                                                                      

Αγορές υπηρεσιών

15.478 

3.975.883

12.000 

3.521.685

Απαιτήσεις 24.805 10.732

Υποχρεώσεις 2.089.455 1.883.161

(β) Εταιρείες του διεθνούς Οµίλου 2021 2020

Πωλήσεις υπηρεσιών 193.587 203.799

Αγορές αγαθών 19.030.411 18.601.083

Αγορές υπηρεσιών 2.261.962 2.252.104

Αγορές λοιπών 3.174.984 3.123.140

Απαιτήσεις 14.806 32.594

Υποχρεώσεις 2.523.097 1.996.504

2021 2020

Μέχρι ένα έτος 25.680 30.480

Από ένα έως πέντε έτη 49.440 17.922

Σύνολο 75.120 48.402
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19. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

Επιπτώσεις από τον Κορωνοϊό 

Είναι γεγονός ότι η πανδηµία έχει επιφέρει,  ισχυρό πλήγµα σε µια σειρά από κλάδους και τοµείς από την εστίαση και 
τον τουρισµό έως το εµπόριο, τις υπηρεσίες και τη µεταποίηση. 
Οι τελευταίοι 20 µήνες περίπου αποτέλεσαν µια περίοδο πρωτοφανών δυσχερειών για την παγκόσµια οικονοµία και τη 
διεθνή κοινότητα. Είναι πλέον ευκρινές ότι η πανδηµία είχε δραµατικές επιπτώσεις σε υγειονοµικό, οικονοµικό και 
κοινωνικό επίπεδο, επηρεάζοντας αρνητικά την τη διεθνή δραστηριότητα, σε όρους δηµόσιας υγείας, διαθέσιµου 
εισοδήµατος, θέσεων εργασίας, επενδυτικής δραστηριότητας, επιχειρηµατικής λειτουργίας και βιωσιµότητας. 
Το 2021 οι απαιτήσεις ήταν αυξηµένες τόσο απέναντι στα νέα δεδοµένα που δηµιούργησε η πανδηµική κρίση, όσο και 
απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιµετωπίζει καθηµερινά ο κλάδος τροφίµων σε παγκόσµιο αλλά και τοπικό 
επίπεδο. Παρά το γεγονός ότι το επιχειρηµατικό περιβάλλον µεταβάλλεται διαρκώς, οι επιχειρήσεις στηρίζουν τη 
βιώσιµη επανεκκίνηση της οικονοµίας και την οµαλοποίηση της αγοράς. Η  προσπάθεια των κλάδων που σχετίζονται 
µε τη διατροφική αλυσίδα είναι µεγάλη και συστηµατική και έχει ως στόχο τη συνεχή ανταπόκριση στις ανάγκες των 
καταναλωτών για προϊόντα και υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας που σέβονται το περιβάλλον και τον άνθρωπο. 

Οι επιπτώσεις από τον πόλεµο στην Ουκρανία  

 Το 2022, και ενώ συνεχίζονται οι επιπτώσεις από την πανδηµία του covid 19, ξέσπασε ο πόλεµος στην Ουκρανία. Οι 
επιπτώσεις στις δυτικές οικονοµίες είναι σηµαντικές και κυρίως εντοπίζονται σε αυξήσεις στο φυσικό αέριο, πετρέλαιο, 
σιτηρά, θέµατα επάρκειας, περαιτέρω απώλειες στην εφοδιαστική αλυσίδα καθώς και αυξητικές τάσεις του 
πληθωρισµού. 
Η πρόβλεψη για ανάπτυξη του ΑΕΠ στο 2022 της χώρας µας µειώθηκε κατά 2 ποσοστιαίες µονάδες. Η Ρωσία 
αντιπροσωπεύει περίπου το 2% του τουρισµού και το µερίδιο των ελληνικών εξαγωγών προς τη Ρωσία και την 
Ουκρανία ανέρχεται στο µόλις 1%, ενώ οι εισαγωγές από τις χώρες αυτές σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο 
αντιπροσωπεύουν περίπου το 10% των συνολικών εισαγωγών της Ελλάδας. 
Οι παραπάνω παράγοντες ενδέχεται να επηρεάσουν τη ζήτηση / προσφορά για ορισµένα από τα προϊόντα της 
Εταιρείας. Καταβάλλονται έκτακτες οικονοµικές ενισχύσεις στις ευάλωτες καταναλωτικές οµάδες από την κυβέρνηση. 
Για την ώρα δεν µπορεί να εκτιµηθεί µε ασφάλεια η ποσοτική επίδραση των γεγονότων αυτών. Η Διοίκηση της 
Εταιρείας εκτιµά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις και λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για τη 
διατήρηση της βιωσιµότητας της Εταιρείας και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων. 

Οι παρούσες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας την 
11/05/2022 και υπόκεινται στην έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία µε βάση το νόµο και το 
καταστατικό έχει δικαίωµα να τις τροποποιεί. 
  
Δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα µεταγενέστερα των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεµβρίου 2021 που 
να επηρεάσουν ουσιωδώς τη χρηµατοοικονοµική θέση και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας ή που θα έπρεπε να 
αναφερθούν στις σηµειώσεις επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

20. Αµοιβή ελεγκτών 

Οι αµοιβές των ελεγκτών για τη χρήση ανήλθαν σε € 25.000 και αφορούν τον τακτικό έλεγχο και την έκθεση 
φορολογικής συµµόρφωσης. Οι ελεγκτές δεν παρέχουν άλλες υπηρεσίες στην Εταιρεία. 

Μαρούσι, 11 Μαΐου 2022 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων 
Σύµβουλος

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Διευθυντής του Λογιστηρίου
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ CHRISTELLE  

MONVOISIN

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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