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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/21   

    
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2021 31/12/2020 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       
Ενσώματα πάγια       
Ακίνητα 6.1 2.520.027,94 2.526.683,77 
Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 2.534.971,80 2.749.199,13 
Λοιπός εξοπλισμός 6.1 184.024,08 166.964,70 

Σύνολο   5.239.023,82 5.442.847,60 

        
Άυλα πάγια στοιχεία       
Λοιπά άυλα 6.2 6.366,39 12.881,94 

Σύνολο   6.366,39 12.881,94 

        
        

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή   377.189,07 56.495,00 

        
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία       
Λοιπά   38.864,80 40.046,88 

Σύνολο   38.864,80 40.046,88 

        

Σύνολο μη κυκλοφορούντων   5.661.444,08 5.552.271,42 

        
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       
Αποθέματα       
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα   348.632,37 155.988,23 
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά   729.803,39 321.606,70 
Προκαταβολές για αποθέματα   43.682,75 0,00 

Σύνολο   1.122.118,51 477.594,93 

        
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές       
Εμπορικές απαιτήσεις 8.1.1 2.441.840,27 2.260.612,25 
Δουλευμένα έσοδα περιόδου   12.151,44 20.442,02 
Λοιπές απαιτήσεις 8.1.2 251.923,99 249.734,30 
Προπληρωμένα έξοδα 8.1.4 8.785,89 17.281,62 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 8.1.3 380.014,33 425.759,20 

Σύνολο   3.094.715,92 2.973.829,39 

        

Σύνολο κυκλοφορούντων   4.216.834,43 3.451.424,32 

        

Σύνολο Ενεργητικού   9.878.278,51 9.003.695,74 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2021 31/12/2020 

Καθαρή θέση       
Καταβλημένα κεφάλαια       
Κεφάλαιο 9 4.114.000,00 4.114.000,00 

Σύνολο   4.114.000,00 4.114.000,00 

        
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο       
Αφορολόγητα αποθεματικά 10 4.498.889,56 4.498.889,56 
Αποτελέσματα εις νέο   -5.326.785,09 -5.499.417,02 

Σύνολο   -827.895,53 -1.000.527,46 

        

Σύνολο καθαρής θέσης   3.286.104,47 3.113.472,54 

        
Προβλέψεις       
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 11.1 12.422,28 33.618,58 

Σύνολο   12.422,28 33.618,58 

        
Υποχρεώσεις       
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις       
Μακροπρόθεσμα Δάνεια 12.1.1 2.423.044,33 2.150.596,37 
Κρατικές επιχορηγήσεις 12.1.2 67.168,88 84.606,96 

Σύνολο   2.490.213,21 2.235.203,33 

        
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις       
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια 12.1.1 1.862.315,54 1.753.402,78 
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων 12.1.1 579.055,80 393.847,99 
Εμπορικές υποχρεώσεις 12.2.1 1.242.314,17 1.147.202,12 
Φόρος εισοδήματος   89.110,55 0,00 
Λοιποί φόροι και τέλη   17.216,93 14.259,02 
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης   40.755,47 38.994,26 
Λοιπές υποχρεώσεις 12.2.2 201.141,71 228.604,16 
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 13 57.628,38 45.090,96 

Σύνολο   4.089.538,55 3.621.401,29 

        

Σύνολο Υποχρεώσεων   6.579.751,76 5.856.604,62 

        

Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων   9.878.278,51 9.003.695,74 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 
 
 

  Σημ. 31/12/2021 31/12/2020 

        
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 14 6.949.763,53 6.657.424,39 
Κόστος πωλήσεων 14 -3.965.524,40 -3.791.390,63 

Μικτό Αποτέλεσμα   2.984.239,13 2.866.033,76 

Λοιπά συνήθη έσοδα   0,00 71.975,10 
    2.984.239,13 2.938.008,86 
Έξοδα διάθεσης  14 -2.005.953,56 -1.999.600,58 
Έξοδα διοίκησης  14 -481.827,04 -379.702,19 
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων   -7.743,16 0,00 
Λοιπά έξοδα και ζημίες   -12.163,18 -24.449,13 
Λοιπά έσοδα και κέρδη   28.440,34 44.641,12 

Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων   504.992,53 578.898,08 

        
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  14 -268.570,72 -250.739,29 

Αποτέλεσμα προ φόρων   236.421,81 328.158,79 

        
Φόροι εισοδήματος   -89.110,55 0,00 
        

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους   147.311,26 328.158,79 
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Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  

της  
31ης Δεκεμβρίου 2021 

(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014) 
 
 
1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία 

          α) Επωνυμία: «ΔΙΡΦΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ 
ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΡΦΥΣ Α.Ε» 

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία. 

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2021 - 31.12.2021 

δ)  Διεύθυνση της έδρας: ΣΤΕΝΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ  ΤΚ: 34400 ΨΑΧΝΑ  

ε) ΓΕ.ΜΗ.: 26635640000. 

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την 
κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία μικρή οντότητα. 

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 

Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την 
προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 
3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι 
 

Η σύνταξη των οικονομικών 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, τις 
συμμετοχές, την απομείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίμηση της εύλογης αξίας εφόσον 
επιλέγεται η εφαρμογή της. 

 

 



  

 

6 

3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές 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.  

Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών, 
περιλαμβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα 
με το εν λόγω πάγιο στοιχείο. Επιπλέον περιλαμβάνει μια εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων 
που σχετίζονται έμμεσα με το ιδιοπαραγόμενο πάγιο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην 
περίοδο κατασκευής ή παραγωγής. Η εταιρεία δεν επιβαρύνει το κόστος των ιδιοπαραγόμενων πάγιων 
στοιχείων μακράς περιόδου κατασκευής ή παραγωγής με τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το μέρος που 
αναλογούν σε αυτό. 

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται 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: 

 Κτίρια και τεχνικά έργα: 33,3 έτη. 

 Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός: 15 έτη. 

 Μεταφορικά μέσα επιβατικά: 8 έτη. 

 Μεταφορικά μέσα φορτηγά κ.λ.π : 8 έτη. 

 Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων: 10 έτη. 

 Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και λογισμικό: 5 έτη. 

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 στοιχείων είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης 
αξίας (μείον τα απαιτούμενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας χρήσεως αυτών.  
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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 άδειες – παραχωρήσεις - δικαιώματα, λογισμικά 
προγράμματα, εμπορικές επωνυμίες και εμπορικά σήματα.  

Η αξία των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωμάτων περιλαμβάνει το κόστος κτήσεως των εν λόγω 
στοιχείων, καθώς και κάθε δαπάνη που έχει μεταγενέστερα πραγματοποιηθεί για την επέκταση της διάρκειας 
της ισχύος τους, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων της αξίας τους. 

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.  

Η απόσβεση των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου 
αποσβέσεως εντός της περιόδου ισχύος τους. Η απόσβεση των λογισμικών προγραμμάτων λογίζεται βάσει της 
σταθερής μεθόδου αποσβέσεως σε 5 έτη.  

Τα εμπορικά σήματα δεν αποσβένονται καθώς θεωρείται ότι δεν έχουν ορισμένη διάρκεια ωφέλιμης 
ζωής, υπόκεινται όμως σε ετήσιο έλεγχο απομειώσεως της αξίας τους.  

Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

3.1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

3.1.3.1. Συμμετοχές 

Οι συμμετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υποκείμενες σε έλεγχο απομειώσεως της αξίας 
τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να μην είναι 
ανακτήσιμη. Ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται όταν η λογιστική αξία των συμμετοχών υπερβαίνει την 
ανακτήσιμη αξία τους. Ως ανακτήσιμη αξία θεωρείται η αξία χρήσεως που είναι η παρούσα αξία των 
αναμενόμενων μελλοντικών χρηματοροών από την συμμετοχή, στην επόμενη πενταετία και της 
υπολειμματικής της αξίας στο τέλος της πενταετίας. 

3.1.3.2. 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 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται 
στο κόστος κτήσεως τους (ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν ζημίες απομειώσεως, εκτός από τα έντοκα 
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χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεως τους ή το επιτόκιο είναι 
σημαντικά, αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη σταθερή μέθοδο.   

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. 

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 αποτιμούνται 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 

3.1.4.1. 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. 

3.1.4.2. Αναβαλλόμενοι φόροι 

Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές μεταξύ 
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.  

Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών, 
περιλαμβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα 
με τα εν λόγω στοιχεία. Επιπλέον περιλαμβάνει μια εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που 
σχετίζονται έμμεσα με το ιδιοπαραγόμενο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο 
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παραγωγής. Η εταιρεία δεν επιβαρύνει το κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων μακράς περιόδου 
παραγωγής ή ωριμάνσεως με τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το μέρος που αναλογούν σε αυτά. 

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέματα αποτιμούνται στην κατ' είδος χαμηλότερη 
τιμή μεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το κόστος κτήσεως 
προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου ετήσιου σταθμικού όρου που ακολουθείται πάγια. 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 υφίσταται 
πλέον.  

 
3.1.8. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο 
ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά 
την επανεκτίμησή 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 
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αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους έχει σημαντική επίδραση στα ποσά των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

3.1.10. Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαμβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων καταχωρίζονται ως 
αναβαλλόμενα έσοδα (έσοδα επόμενων περιόδων) και μεταφέρονται τμηματικά στα αποτελέσματα ως έσοδα 
κατ' αναλογία των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων για τα οποία ελήφθησαν, ενώ αυτές που λαμβάνονται 
για κάλυψη εξόδων καταχωρίζονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην ίδια περίοδο που καταχωρίζονται και 
τα αντίστοιχα έξοδα. 

3.1.11. 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 και κατασκευαστικά συμβόλαια καταχωρίζονται με τη μέθοδο 
του ποσοστού ολοκληρώσεως. 

 Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους 
καταχωρίζονται ως εξής: 

 Οι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή 
μέθοδο.  

 Τα μερίσματα ή παρόμοιας φύσεως εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων 
οντοτήτων όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους. 

  Τα δικαιώματα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων. 

3.1.12. Στοιχεία της καθαρής θέσεως 

Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στα 
ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί. 

3.1.13. 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. 

3.1.14. 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.   
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3.1.15. 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. 

Στην κλειόμενη χρήση 2021 προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής. 

Συγκεκριμένα η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), στο πλαίσιο άσκησης των 
αρμοδιοτήτων της, εξέδωσε με την 027/2021 ανακοίνωσή της, την «Οδηγία για την Εφαρμογή της Κατανομής 
του Κόστους Προγραμμάτων Καθορισμένων Παροχών σύμφωνα με την Διερμηνεία του ΔΛΠ 19 της 
Επιτροπής Διερμηνειών των ΔΠΧΑ». 

Με την ανωτέρω οδηγία παρέχεται καθοδήγηση από την ΕΛΤΕ για την εφαρμογή, από τις εταιρείες που 
καταρτίζουν οικονομικές καταστάσεις βάσει των ΔΠΧΑ, της απόφασης του «Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (International Accounting Standards Board / IASB)», με την οποία αποδέχθηκε την ερμηνεία του 
ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» της «Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (International Financial Reporting Interpretations Committee)», με 
αντικείμενο την κατανομή των παροχών στα έτη της υπηρεσίας των εργαζομένων (Attributing Benefit to 
Periods of Service). 

Στην οδηγία επίσης διευκρινίζονται και για τις εταιρείες που καταρτίζουν τις οικονομικές καταστάσεις τους με 
βάση το λογιστικό πλαίσιο των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 4308/2014) τα εξής : 

Εφαρμογή της Διερμηνείας του ΔΛΠ 19 της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς στις εταιρείες που εφαρμόζουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα: 

Η Εφαρμογή της Διερμηνείας του ΔΛΠ 19 της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRIC) αφορά κατ’ αρχάς τις εταιρείες που εφαρμόζουν το λογιστικό πλαίσιο 
των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

Λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι η απόφαση της IFRIC δε σχετίζεται με τον τρόπο προσδιορισμού της αξίας του 
κόστους των παροχών, δηλαδή την επιμέτρηση αυτών, αλλά μόνο με το πότε προκύπτει η δέσμευση για παροχή, 
δηλαδή τον χρόνο αναγνώρισής της στις οικονομικές καταστάσεις, βάσει της θεμελιώδους παραδοχής του 
δουλευμένου (accrual assumption) που είναι ταυτόσημη και στα δύο λογιστικά πλαίσια (ΔΠΧΑ και ΕΛΠ) και 
ότι τα ΕΛΠ δεν προβλέπουν ρητά το χρόνο αναγνώρισης αυτών των παροχών, η εν λόγω απόφαση πρέπει να 
έχει αναλογική εφαρμογή και για τις εταιρείες που εφαρμόζουν Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014), 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των  άρθρων 22 και 28 του Ν.4308/2014. 

Η εταιρεία, για την εφαρμογή της κατανομής του κόστους του προγράμματος καθορισμένων παροχών, που 
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3198/1955, τον Ν.2112/1920, και της τροποποίησής του 
από τον Ν.4093/2012, κατανέμει τις παροχές εξόδου του προσωπικού από την υπηρεσία κατ’ έτος παροχής 
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υπηρεσιών των εργαζομένων, κατά την περίοδο των 16 τελευταίων ετών προ της εξόδου αυτών από την 
υπηρεσία, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις θεμελίωσης για λήψη πλήρους σύνταξης. Η περίοδος αυτή αποτελεί 
την εύλογη βάση σχηματισμού της σχετικής πρόβλεψης, καθώς πέραν αυτής δεν προσαυξάνονται ουσιωδώς οι 
παροχές συνταξιοδότησής τους. Εύλογη βάση ολοκλήρωσης του σχηματισμού της πρόβλεψης για την 
αποζημίωση εξόδου του προσωπικού από την υπηρεσία, θεωρείται η ηλικία των 62 ετών των εργαζομένων, 
οπότε η κατανομή των παροχών συνταξιοδότησης πραγματοποιείται από το 46ο μέχρι το 62ο έτος της ηλικίας 
τους, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων εκείνων όπου αποδεδειγμένα η ηλικία συνταξιοδότησης είναι 
μεγαλύτερη των 62 ετών, περίπτωση κατά την οποία ο χρόνος έναρξης της κατανομής μεταβάλλεται ανάλογα 
και αφού ληφθούν υπόψη και οι περιπτώσεις των εργαζομένων οι οποίοι κατά την 12.11.2012 είχαν 
συμπληρώσει 17 έτη προϋπηρεσίας και προσαυξηθούν τα έτη σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του Ν. 
4093/2012. 

Η Εταιρεία μέχρι και την προηγούμενη χρήση, πριν την έκδοση της οδηγίας της Ε.Λ.Τ.Ε, κατένεμε το κόστος 
των παροχών που προέκυπτε κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3198/1955, του 
Ν.2112/1920, καθώς και της τροποποίησής του από τον Ν.4093/2012, στην περίοδο από την πρόσληψη μέχρι 
τη συμπλήρωση 16 ετών εργασίας ακολουθώντας την κλίμακα του Ν. 4093/2012 ή μέχρι την ημερομηνία 
συνταξιοδότησης των εργαζομένων. 

Η εφαρμογή της οδηγίας της Ε.Λ.Τ.Ε στην κατάρτιση των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων, έχει ως 
αποτέλεσμα να γίνεται πλέον η κατανομή του κόστους των παροχών στα τελευταία 16 έτη μέχρι την 
ημερομηνία συνταξιοδότησης των εργαζομένων ακολουθώντας την κλίμακα του Ν.4093/2012 και αφού 
ληφθούν υπόψη και οι περιπτώσεις των εργαζομένων οι οποίοι κατά την 12.11.2012 είχαν συμπληρώσει 17 έτη 
προϋπηρεσίας και προσαυξηθούν τα έτη σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του Ν 4093/2012. 

Η εταιρεία το 2021 επανυπολόγισε κατά την 31.12.2019 και την 31.12.2020 τις «Προβλέψεις για παροχές σε 
εργαζομένους», βάσει των ανωτέρω και επαναδιατύπωσε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 
28 του Ν.4308/2014, τη συγκριτική πληροφόρηση που παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις της 
κλειόμενης χρήσης 2021.  

Οι επιπτώσεις από την επαναδιατύπωση αυτή παρουσιάζεται στους κατωτέρω πίνακες: 

 

 

Δημοσιευμένα 
ποσά 

31/12/2019 

 Αναμορφώσεις  
Αναμορφωμένα 

ποσά 
31/12/2019 

 
 
 

Ισολογισμός 31.12.2019 
 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ      

Καθαρή θέση      

Αποθεματικά και 
αποτελέσματα εις νέο 

     

Αποτελέσματα εις νέο -1.328.686,32  20.057,47  -1.308.628,85 
Σύνολο καθαρής θέσης -1.328.686,32  20.057,47  -1.308.628,85 

      

Προβλέψεις      

Προβλέψεις για παροχές 
σε εργαζομένους 

25.749,21  -20.057,47  5.691,74 

Σύνολο προβλέψεων 25.749,21  20.057,47  5.691,74 
Σύνολο Καθαρής Θέσης, 
Προβλέψεων  

-1.302.937,11  0,00  -1.302.937,11 
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και Υποχρεώσεων 
(Παθητικό) 

 

 

Δημοσιευμένα 
ποσά 

31/12/2020 

 Αναμορφώσεις  
Αναμορφωμένα 

ποσά 
31/12/2020 

 
 

 

Ισολογισμός 31.12.2020 
 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ      

Καθαρή θέση      

Αποθεματικά και 
αποτελέσματα εις νέο 

     

Αποτελέσματα εις νέο -1.000.527,46  25.320,67  975.206,79 
Σύνολο καθαρής θέσης -1.000.527,46  25.320,67  975.206,79 

      

Προβλέψεις      

Προβλέψεις για παροχές 
σε εργαζομένους 

33.618,58  -25.320,67  8.297,91 

Σύνολο προβλέψεων 33.618,58  -25.320,67  8.297,91 

Σύνολο Καθαρής Θέσης, 
Προβλέψεων  

-966.908,88  0,00  -966.908,88 
και Υποχρεώσεων 
(Παθητικό) 

 

 Κατάσταση Αποτελεσμάτων 
χρήσεως 01/01/2020-31/12/2020 Δημοσιευμένα 

ποσά 1/1/2020-
31/12/2020 

Αναμορφώσεις 
Αναμορφωμένα 
ποσά 1/1/2020-

31/12/2020 
 

 

    

Παροχές σε Εργαζομένους -879.141,95 5.263,20 -873.878,75 
Αποτελέσματα προ τόκων και 
φόρων 

578.898,08 5.263,20 584.161,28 

Αποτέλεσμα προ φόρων 328.158,79 5.263,20 333.421,99 
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από 
φόρους 

328.158,79 5.263,20 333.421,99 

 

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. 

3.2.3. 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.  

Στην παρούσα περίοδο 2021 δεν εντοπίστηκε σφάλμα προηγούμενης περιόδου. 
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4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

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 παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως. 

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

του ισολογισμού 

Στον λογαριασμό «Μακροπρόθεσμα Δάνεια» περιλαμβάνεται το μακροπρόθεσμο τμήμα € 2.423.044,33 

υποχρεώσεων προς Πιστωτικά Ίδρυματα . Το αντίστοιχο βραχυπρόθεσμο τμήμα € 579.055,80 περιλαμβάνεται 

στον λογαριασμό των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων «Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων». 

6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 

 

6.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

Πίνακας μεταβολών ενσώματων 
πάγιων στοιχείων 
ιδιοχρησιμοποιούμενων 

Γήπεδα Κτίρια  
Μηχανολογικός 

εξοπλισμός 
Λοιπός εξοπλισμός 

Αξία κτήσεως          
Υπόλοιπο 1.1.2020 65.638,82 3.761.695,29 7.016.056,47 578.206,18 
Προσθήκες περιόδου 0,00 4.650,50 164.943,00 30.943,63 
Υπόλοιπο 31.12.2020 65.638,82 3.766.345,79 7.180.999,47 609.149,81 

Σωρευμένες αποσβέσεις και 
απομειώσεις 

        

Υπόλοιπο 1.1.2020 0,00 -1.192.258,20 -4.159.445,99 -412.261,25 
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -113.042,64 -272.354,35 -29.923,86 

Υπόλοιπο 31.12.2020 0,00 -1.305.300,84 -4.431.800,34 -442.185,11 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2020 65.638,82 2.461.044,95 2.749.199,13 166.964,70 

Αξία κτήσεως          
Υπόλοιπο 1.1.2021 65.638,82 3.766.345,79 7.180.999,47 609.149,81 
Προσθήκες περιόδου   53.777,67 89.788,00 61.518,32 
Μειώσεις περιόδου     -45.507,49 -62.500,00 

Μεταφορές περιόδου 0,00 52.995,00 3.500,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2021 65.638,82 3.873.118,46 7.228.779,98 608.168,13 

Σωρευμένες αποσβέσεις και 
απομειώσεις 

        

Υπόλοιπο 1.1.2021 0,00 -1.305.300,84 -4.431.800,34 -442.185,11 
Αποσβέσεις περιόδου   -113.428,50 -272.366,10 -33.413,40 
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00   10.358,26 51.454,46 

Υπόλοιπο 31.12.2021 0,00 -1.418.729,34 -4.693.808,18 -424.144,05 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2021 65.638,82 2.454.389,12 2.534.971,80 184.024,08 
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6.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων 
Λοιπά άυλα 

στοιχεία 

Αξία κτήσεως    
Υπόλοιπο 1.1.2020 373.949,89 

Προσθήκες περιόδου 0,00 
Υπόλοιπο 31.12.2020 373.949,89 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις   
Υπόλοιπο 1.1.2020 -353.969,99 
Αποσβέσεις περιόδου -7.097,96 

Υπόλοιπο 31.12.2020 -361.067,95 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2020 12.881,94 

Αξία κτήσεως    
Υπόλοιπο 1.1.2021 373.949,89 
Προσθήκες περιόδου 0,00 
Υπόλοιπο 31.12.2021 373.949,89 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις   
Υπόλοιπο 1.1.2021 -361.067,95 
Αποσβέσεις περιόδου -6.515,55 
Υπόλοιπο 31.12.2021 -367.583,50 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2021 6.366,39 

 
8. Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
 
8.1.1 Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Εμπορικές απαιτήσεις 31/12/2021 31/12/2020 

Πελάτες εσωτερικού & εξωτερικού 2.011.375,01 1.947.658,46 

Γραμμάτια εισπρακτέα 6.000,00 6.000,00 

Συναλλαγματικές 37.000,00 0,00 

Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες 1.037.936,87 975.131,82 
Επιταγές σε καθυστέρηση  256.901,54 239.195,12 

Σύνολο απαιτήσεων 3.349.213,42 3.167.985,40 

Μείον : Προβλέψη επισφαλών απαιτήσεων -907.373,15 -907.373,15 

Σύνολο 2.441.840,27 2.260.612,25 

 

8.1.2 Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
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Λοιπές απαιτήσεις 31/12/2021 31/12/2020 

Προκαταβολές προσωπικού 7.863,28 8.687,18 

Προμηθευτές εσωτερικού χρεωστικά υπόλοιπα 40.853,68 158.956,87 

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 1.685,17 26.277,25 

Ελληνικό Δημόσιο απαίτηση από ΦΠΑ 177.749,88 39.851,57 

Λοιπά  23.771,98 15.961,43 
Σύνολο 251.923,99 249.734,30 

 

8.1.3 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 31/12/2021 31/12/2020 

Ταμείο 1.130,31 1.879,92 
Καταθέσεις όψεως 378.884,02 423.879,28 

Σύνολο 380.014,33 425.759,20 

 
8.1.4 Προπληρωμένα έξοδα 

Τα προπληρωμένα έξοδα αναλύονται ως εξής: 

Προπληρωμένα έξοδα 31/12/2021 31/12/2020 

Έξοδα επόμενων χρήσεων 4.640,81 16.893,18 

Τέλη κυκλοφορίας 0,00 0,00 
Ασφάλιστρα 4.145,08 388,44 
Σύνολο 8.785,89 17.281,62 

 
 

9. Μετοχικό κεφάλαιο 

Το Μετοχικό κεφάλαιο την 31/12/2021 και 31/12/2020 αναλύεται ως: 
 

Μετοχικό κεφάλαιο 
Αριθμός  
Μετοχών 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

      
Υπόλοιπα την 01/01/2020 4.114.000,00 4.114.000,00 
Μεταβολή χρήσης - - 
Υπόλοιπα την 31/12/2020 4.114.000,00 4.114.000,00 
Μεταβολή χρήσης - - 
Υπόλοιπα την 31/12/2021 4.114.000,00 4.114.000,00 
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Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από 4.114.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 
€1,00 εκάστη. Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές. 
 
 
10. Αφορολόγητα αποθεματικά 

Τα αφορολόγητα αποθεματικά αναλύονται ως εξής: 
 
Αφορολόγητα αποθεματικά  31/12/2021 31/12/2020 
Αφορολόγητα αποθεματικά      
ειδικών διατάξεων αναπτυξιακών νόμων 183.873,56 183.873,56 
Αφορολόγητο αποθεματικό      
επιχορηγήσεων ν. 3299/2004  4.315.016.00 4.315.016.00 
Σύνολο  4.498.889,56 4.498.889,56 

 
 
11. Προβλέψεις 
 
11.1 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία 

  
Προβλέψεις για 

παροχές σε 
εργαζομένους 

Λογιστική αξία την 1/1/2020 25.749,21 

Διενέργεια επιπλέον προβλέψεων 7.869,37 
Χρησιμοποίηση προβλέψεων 0,00 

Λογιστική αξία την 31/12/2020 33.618,58 

    
Λογιστική αξία την 1/1/2021 33.618,58 
Διενέργεια επιπλέον προβλέψεων 0,00 
Χρησιμοποίηση προβλέψεων 0,00 
Μεταφορά λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής -21.196,30 

Λογιστική αξία την 31/12/2021 12.422,28 

 

 
12. Υποχρεώσεις 
 

12.1 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

12.1.1 Δάνεια 

Τα δάνεια της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 
Δάνεια  31/12/2021 31/12/2020 

Μακροπρόθεσμα δάνεια  2.423.044,33 2.150.596,37 
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων 579.055,80 393.847,99 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 1.862.315,54 1.753.402,78 
Σύνολο  4.864.415,67 4.297.847,14 
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Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας αναλύονται χρονικά ως εξής: 
 

Υπόλοιπο λήξεως Τραπεζικά δάνεια Σύνολο 

Βραχυπρόθεσμο τμήμα:     

Έως 1 έτος 2.441.371,34   

Σύνολο Βραχυπρόθεσμου τμήματος 2.441.371,34 2.441.371,34 

      

Μακροπρόθεσμο τμήμα:     

1 έως 2 έτη 486.266,00   

2 έως 5 έτη 1.936.778,33   

Άνω των 5 ετών     

Σύνολο μακροπρόθεσμου τμήματος 2.423.044,33 2.423.044,33  

Γενικό Σύνολο 4.864.415,67 4.864.415,67 

 

Η εταιρεία έχει παραχωρήσει για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων τις παρακάτω εξασφαλίσεις 
 
1)  Προσημείωση Α σειράς  ποσού Ευρώ 3.000.000, επί ακινήτου της εταιρείας υπέρ της Εθνικής Τράπεζας της 
Ελλάδος για εξασφάλιση δανείων το ύψος των οποίων  την 31/12/2021 ανερχόταν σε ποσό Ευρώ 3.063.654,74 
2) Προσημείωση υποθήκης ποσού Ευρώ 700.000, επί ακινήτου της εταιρείας υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς για 
εξασφάλιση δανείου το ύψος του οποίου την 31/12/2021 ανερχόταν σε ποσό Ευρώ  509.817,98 
3) Ενεχυρίαση τραπεζικής κατάθεσης  ποσού ευρώ 150.000,00 υπέρ της Optima bank Α.Ε. για εξασφάλιση 
δανείου το ύψος του οποίου την 31/12/2021 ανερχόταν σε ποσό Ευρώ  472.222,22. 
 

12.1.2 Κρατικές επιχορηγήσεις  

Η κίνηση του λογαριασμού παρατίθεται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

Πίνακας μεταβολών κρατικών επιχορηγήσεων Χρήση 2021 Χρήση 2020 

Υπόλοιπο ενάρξεως 84.606,96 102.045,04 
Αποσβέσεις -17.438,08 -17.438,08 
Υπόλοιπο λήξεως 67.168,88 84.606,96 

 

12.2 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

10.2.1 Εμπορικές υποχρεώσεις 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Εμπορικές υποχρεώσεις 31/12/2021 31/12/2020 

Προμηθευτές 1.221.084,52 1.147.202,12 
Επιταγές πληρωτέες 21.229,65 0,00 

Σύνολο 1.242.314,17 1.147.202,12 
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10.2.2 Λοιπές υποχρεώσεις 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές υποχρεώσεις 31/12/2021 31/12/2020 

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 5.381,44 4.352,31 
Πελάτες προκαταβολές 70.170,62 57.367,34 
Δικαιούχοι αμοιβών 12.122,64 7.057,72 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις 

24.279,01 24.279,01 

Λοιπές υποχρεώσεις 89.188,00 135.547,78 
      

Σύνολο 201.141,71 228.604,16 

 

13. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 
 
Τα έξοδα χρήσης δουλευμένα  αναλύονται ως εξής: 

Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 31/12/2021 31/12/2020 

Δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος 47.978,52 14.359,68 

Δαπάνες τηλεπικοινωνιών 100,46 935,86 

Παροχές τρίτων πληρωτέες 0,00 21.069,26 

Τόκοι πληρωτέοι 8.674,30 8.726,16 
Προμήθειες 875,10 0,00 
Σύνολο 57.628,38 45.090,96 

 
 

14. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας 
 
 

Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες: 

 

Έσοδα 31/12/2021 31/12/2020 

Πωλήσεις προϊόντων ετοίμων & ημιτελών 6.930.506,43 6.572.224,64 

Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων & άχρηστων υλικών 19.257,10 85.199,75 

Λοιπά συνήθη έσοδα 0,00 71.975,10 
Λοιπά έσοδα και κέρδη 28.440,34 44.641,12 

Σύνολο 6.978.203,87 6.774.040,61 
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Έξοδα 31/12/2021 31/12/2020 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 970.162,11 871.272,58 
Αμοιβές & έξοδα τρίτων 548.325,59 500.037,21 
Παροχές τρίτων 781.241,92 616.966,36 
Φόροι-τέλη 74.707,47 69.233,18 
Διάφορα έξοδα 1.176.977,27 1.234.722,04 
Τόκοι και συναφή έξοδα 268.570,72 250.739,29 
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 425.723,55 422.740,85 
Προβλέψεις εκμεταλεύσεως 4.124,37 7.869,37 
Λοιπά έξοδα και ζημιές 12.163,18 24.449,13 
Σύνολο 4.261.996,18 3.998.030,01 

 
15.Προτεινόμενη διάθεση κερδών 

 

Το Δ.Σ. δεν θα προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την  διανομή κερδών υπό 
μορφή μερίσματος διότι με το ποσό των κερδών  της χρήσεως θα συμψηφισθεί  ισόποσο ποσό ζημιών 
προηγουμένων χρήσεων 

 
16. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού 

 

Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα: 

  31/12/2021 31/12/2020 

Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό άτομα 44 35 
Εργατοτεχνικό προσωπικό άτομα 16 16 

Σύνολο 60 51 

 

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

  31/12/2021 31/12/2020 

Μισθοί 544.613,29 454.258,34 
Ημερομίσθια 222.351,09 230.155,61 

Εργοδοτικές εισφορές έμμισθου προσωπικού  126.838,32 114.587,16 

Εργοδοτικές εισφορές ημερομισθίων  52.270,94 58.628,34 

Αποζημιώσεις λόγω λύσεως εργασιακής σχέσης 14.895,47 8.418,54 

Παρεχόμενες παροχές προσωπικού & έξοδα προσωπικού 9.193,00 5.224,59 

Σύνολο 970.162,11 871.272,58 

 

17.  Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών 
οργάνων 
 

Στη διάρκεια της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης δεν δόθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις σε 
μέλη της Διοίκησης.. 
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18. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν 
εμφανίζονται στον ισολογισμό 
 

α) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

1) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για την 
χρήση  2016. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα της χρήσεως αυτής δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η 
εταιρία 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 πιθανή υποχρέωση. 

Για τις χρήσεις 2017, 2018, 2019 και 2020 στην εταιρεία έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό φορολογικής 
συμμόρφωσης «Χωρίς Επιφύλαξη» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α παρ. 1 του Ν. 4174/2013. 

Για τη χρήση 2021 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στον προαιρετικό φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου  65Α παραγρ. 1 του Ν.4174/2013, όπως 
ισχύει. Ο έλεγχος έχει ξεκινήσει και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη 
δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021. Ο εν λόγω έλεγχος δεν αναμένεται να επιφέρει 
σημαντική διαφοροποίηση στις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν ενσωματωθεί στις Οικονομικές 
Καταστάσεις.   

2) Η ΔΙΡΦΥΣ ΑΕ έχει συνάψει σύμβαση διοικητικής υποστήριξης με την μητρική εταιρεία. Σύμφωνα 
με την εν λόγω σύμβαση η ΔΙΡΦΥΣ ΑΕ θα καταβάλει στην μητρική της εταιρεία ποσό € 266.000 ανά έτος για 
χρονικό διάστημα 10 ετών. Η σύμβαση εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των  μετόχων της 
14/12/2016 σύμφωνα με το άρθρο 23α του ΚΝ.2190/1920. Σύμφωνα με σχετική επιστολή του Νομικού 
συμβούλου της εταιρείας, κατά της εγκυρότητας της εν λόγω απόφασης και συνακόλουθα της εν λόγω 
σύμβασης ασκήθηκε η από 14.07.2017 αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, η οποία 
απορρίφθηκε με την υπ' αριθμόν 24/2019 Απόφαση του ως άνω Δικαστηρίου. Κατά της απόφασης αυτής 
ασκήθηκε έφεση ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Χαλκίδας και επιπλέον ασκήθηκε ενώπιον του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Χαλκίδας ανακοπή ερημοδικίας, που ήδη απορρίφθηκε κατ’ ουσίαν με την υπ’ αριθμόν 39/2020 
απόφαση του ως άνω δικαστηρίου, που δικαίωσε τους ισχυρισμούς της Εταιρείας. Κατά της τελευταίας 
απορριπτικής απόφασης έχει ασκηθεί επίσης έφεση η οποία συζητήθηκε την 1/12/2021για την οποία 
αναμένεται απόφαση. Ο Νομικός Σύμβουλος της εταιρείας εκτιμάει ότι η έφεση θα απορριφθεί και θα δικαιωθεί 
πλήρως η εταιρεία. 

3) Περαιτέρω και σύμφωνα με επιστολή του Νομικού Συμβούλου της εταιρείας υφίστανται εκκρεμείς 
επίδικες υποθέσεις κατά της εταιρείας, το ύψος των οποίων την 31/12/2021 ανερχόταν σε € 217.370,43. Η 
Διοίκηση της εταιρείας στηριζόμενη και στην άποψη του Νομικού της Συμβούλου, εκτιμάει ότι δεν θα 
προκύψουν ποσά κατά της Εταιρείας από τις εν εξελίξει επίδικες υποθέσεις και γι’ αυτό το λόγο δεν έχει 
αναγνωρίσει σχετική πρόβλεψη στις οικονομικές της καταστάσεις. 

β) Εγγυήσεις 

Ενέγγυα πίστωσης από την Εθνική Τράπεζα. 

19. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 
 

Το έτος 2022, έγινε η εισβολή στην Ουκρανία από την Ρωσία, και από τους Ευρωπαίους και άλλες χώρες 
λήφθηκαν μέτρα κατά της Ρωσίας. Αποτέλεσμα αυτών είναι η ταχεία αύξηση των τιμών τόσο του πετρελαίου 
όσο και του φυσικού αερίου που αποτελούν βασικό παράγοντα στην παραγωγή αλλά και στην προσφορά 
υπηρεσιών με συνέπεια να έχει τροφοδοτηθεί ο πληθωρισμός και να είναι σε υψηλά επίπεδα μετά από πολλά 
έτη και δεν διαφαίνεται η κρίση αυτή να αποκλιμακώνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα. Τα γεγονότα αυτά 
έχουν προκαλέσει αβεβαιότητα στις αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο με επιπτώσεις, η έκταση των οποίων δεν 
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μπορεί να εκτιμηθεί. Η Διοίκηση παρακολουθεί και αξιολογεί διαρκώς όλες τις εξελίξεις, λαμβάνοντας τα 
κατάλληλα μέτρα προσαρμογής στις ιδιαίτερα δύσκολες αυτές συνθήκες με γνώμονα την υψηλή ποιότητα των 
προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών στους πελάτες της αλλά και διασφάλιση των θέσεων εργασίας των 
απασχολουμένων  σε αυτή. 
 

Aπό την ημερομηνία του ισολογισμού μέχρι και σήμερα, η κρίσης της πανδημίας λόγω του κορωνοϊού 
(SARS-CoV-2), έχει επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία και αναμένεται να μεταβάλλει τις προβλέψεις της 
εταιρείας για το τρέχων έτος 2022. Μέχρι στιγμής είναι πρώιμη κάθε εκτίμηση για το μέγεθος της μεταβολής 
που θα επιφέρει στις αγορές η πανδημία (καθώς δυστυχώς βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη). 

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι : 

α. Η τελική αγορά στην οποία απευθύνεται η εταιρεία ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία τροφίμων 

β. Η εταιρεία έχει εδραιώσει την θέση της στον κλάδο που δραστηριοποιείται και έχει αποκτήσει ένα 
ικανοποιητικό μερίδιο αγοράς. 

γ. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας από την αρχή του έτους 2022 μέχρι σήμερα, κινείται σε 
ικανοποιητικά επίπεδα  σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρήσης. 

δ. Η πρόθεση και η σειρά πολιτικών αποφάσεων και δημοσιονομικών μέτρων που έλαβαν οι ελληνικές 
κι ευρωπαϊκές κυβερνητικές αρχές, καταδεικνύουν την πολιτική βούληση να στηριχθούν σε εθνικό κι 
ευρωπαϊκό επίπεδο, κατά προτεραιότητα και με κάθε μέσο, η ομαλή λειτουργία παραγωγής τροφίμων  όπως 
αυτή που δραστηριοποιείται η εταιρεία. 

Τα παραπάνω διασφαλίζουν ότι η Εταιρεία θα είναι σε θέση κι έχει τη δυνατότητα να διαφυλάξει στο 
μέγιστο δυνατό την κανονικότητα στη λειτουργία και τις πωλήσεις της, και συνεπώς να ελαχιστοποιήσει τις 
συνέπειες που θα προκύψουν από την κρίση της πανδημίας.  

 Τα παραπάνω γεγονότα, αξιολογήθηκαν από την Εταιρεία ως μη διορθωτικά των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων και, κατά συνέπεια, οι επιδράσεις τους θα καταχωριστούν στην επόμενη χρήση 2022, στην οποία 
συνέβησαν. 

      
Στενή Ευβοίας ,  30 Ιουνίου 2022 

      
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΕΛΟΣ   Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 
 ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.    
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