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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BASF ΕΛΛΑΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΒΕΕ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2021 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, υποβάλλουμε συνημμένα στη Γενική Συνέλευση, τις 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της BASF ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη ΑΒΕΕ (η «Εταιρεία») για τη χρήση 
από 1/1/2021 έως 31/12/2021 με τις παρατηρήσεις πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε. 
 

1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, η Εταιρεία βελτίωσε 
σημαντικά τα αποτελέσματά της. Όπως είχαμε ήδη αναφέρει στην Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου του 
2020, η Εταιρεία μας ανέλαβε από την 1η Οκτωβρίου 2020 την εισαγωγή και εμπορία μιας εκτενούς 
γκάμας προϊόντων από τον κλάδο χημικών του BASF Group στην Ελληνική αγορά αλλάζοντας το 
επιχειρηματικό μοντέλο που λειτουργούσε μέχρι εκείνη τη στιγμή, με αποτέλεσμα την μεγέθυνση των 
αποτελεσμάτων της.  

Πλέον η Εταιρεία αγοράζει τα χημικά προϊόντα και εκτελεί τις πωλήσεις ανεξάρτητα στο όνομά της και 
για δικό της λογαριασμό.  Ως εκ τούτου η Εταιρεία καταχωρεί στα βιβλία της, τις απαιτήσεις πελατών  από 
τις πωλήσεις των χημικών αλλά και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις από τις σχετικές αγορές των προϊόντων. 
Κατά συνέπεια, η ανωτέρω αλλαγή στο μοντέλο συνεργασίας, που έτρεξε σε ετήσια βάση μέσα στην χρήση 
2021, επεξηγεί την σημαντική αύξηση των απαιτήσεων αλλά και των αντιστοίχων υποχρεώσεων της 
εξεταζόμενης χρήσης. 

Σημειώνεται, πως παρά την αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου πωλήσεων, καθώς δεν πληρούνται 
κάποιες απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 15, η Εταιρεία αναγνωρίζει έσοδα από προμήθειες ως εντολοδόχος των 
πωλήσεων αυτών και όχι ως εντολέας των πωλήσεων . 
 
Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών παρουσίασε μια αύξηση της τάξης του 12,27% περίπου, με ταυτόχρονη 
αύξηση των αποτελεσμάτων προ φόρων έναντι της προηγούμενης χρήσης κατά 144,25%. Όλοι οι βασικοί 
κλάδοι δραστηριοτήτων της Εταιρείας ακολούθησαν ανοδική πορεία. 

Η Εταιρεία μας, ως μέλος πολυεθνικού ομίλου και σε εφαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων, υποχρεώθηκε 
στην εκ νέου σύνταξη φακέλου πιστοποίησης της πολιτικής ενδοομιλικών χρεώσεων και την εφαρμογή 
της αρχής ίσων αποστάσεων για το 2021. Επίσης, με βάση τον Ν. 4174/2013, η Εταιρεία μας ανέθεσε στους 
τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές της, KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., την έκδοση Ετήσιου Φορολογικού 
Πιστοποιητικού για το 2021 βάσει των διατάξεων του άρθρου 65Α παρ. 1 του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήματος, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.  

 

Στη διάρκεια του 2021 η Εταιρεία προετοιμάστηκε να αντιμετωπίσει έναν αριθμό επικείμενων 
φορολογικών και νομικών απαιτήσεων (DAC6, e-books, κλπ.). Η εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων 
ξεκίνησε ή θα ξεκινήσει ανάλογα με τις αποφάσεις και τα χρονοδιαγράμματα των αρμόδιων φορέων. 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε κατά το 2021 σε Ευρώ 60.414 χιλ. έναντι Ευρώ 53.812 χιλ. για 
το 2020. Η Εταιρεία μας κατέγραψε κατά το 2021 κέρδη προ φόρων ύψους Ευρώ 8.547 χιλ. έναντι κερδών 
ύψους Ευρώ 3.499  χιλ. για το 2020. 
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2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Παρά την παγκόσμια οικονομική κρίση που σχετίζεται με την πανδημία COVID-19, η εταιρεία μας κατά 
το 2022 εξακολουθεί να βελτιώνει τα αποτελέσματά της. Σύμφωνα με την μέχρι τώρα πορεία της Εταιρείας, 
και ως αποτέλεσμα της επέκτασης των δραστηριοτήτων που ξεκίνησε από το 4ο τρίμηνο του 2020, η 
εκτίμησή μας είναι ότι το 2022 ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας θα υπερβεί τα Ευρώ 100.000 χιλ. 
παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2021. Εξίσου ανοδική πορεία θα ακολουθήσουν και 
τα κέρδη προ φόρων ως συνέπεια της αύξησης του κύκλου εργασιών. 

 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ 

Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2021, το σύνολο ενεργητικού της Εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ 69.639 χιλ. έναντι Ευρώ 
45.403 χιλ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και κατανέμεται ως εξής: 

 

σε χιλ. ευρώ         
Περιγραφή 31.12.2021 % 31.12.2020 % 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 6.099 8,76% 6.380 14,05% 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 63.540 91,24% 39.023 85,95% 
ΣΥΝΟΛΟ 69.639 100,00% 45.403 100,00% 

 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 

1. ΠΑΓΙO ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

1. Οικόπεδο στηv Α' Ζώvη ΒI.ΠΕ Θεσσσαλοvίκης-Σίνδου, συνολικής αξίας κτήσης ποσού Ευρώ 111 
χιλ., 

2. Γραφεία στο οικόπεδο της ΒIΠΕΘ, έργα διαμόρφωσης τους και τεχνικά έργα εξυπηρέτησης 
μεταφορών στη ΒIΠΕΘ αναπόσβεστης αξίας ποσού Ευρώ 762 χιλ. καθώς γραφεία και έργα 
διαμόρφωσης στο Μαρούσι αναπόσβεστης αξίας ποσού Ευρώ 1.458 χιλ. 

3. Μηχανήματα, μεταφορικά μέσα  και έπιπλα & λοιπό εξοπλισμό, αναπόσβεστης αξίας ποσού Ευρώ 
507 χιλ. Ευρώ 174 χιλ. και Ευρώ 182 χιλ., αντίστοιχα. 

4. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση συνολικής αξίας ποσού Ευρώ 132 χιλ.  

 

2. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ποσού Ευρώ 1.620 χιλ. 

 

3. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Περιλαμβάνει κυρίως εγγυήσεις ενοικίων ποσού Ευρώ 50 χιλ. 

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Περιλαμβάνει τα κάτωθι: 
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1. Αποθέματα, που αφορούν εμπορεύματα αξίας Ευρώ 4.085 χιλ., προϊόντα αξίας Ευρώ 2.434 χιλ., 
πρώτες & βοηθητικές ύλες και υλικά συσκευασίας αξίας Ευρώ 2.409 χιλ. και αγορές υπό παραλαβή 
Ευρώ 225 χιλ. Το κόστος των αποθεμάτων προσδιορίστηκε χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του μέσου 
σταθμικού όρου (weighted average) και δεν υπερβαίνει την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία κατά την 
ημερομηνία της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης. Η Εταιρεία έχει σχηματισμένη 
πρόβλεψη ποσού Ευρώ 213 χιλ., που αφορά ακατάλληλα αποθέματα προς καταστροφή. 

2. Απαιτήσεις συνολικής αξίας Ευρώ 47.952 χιλ., βραχυπρόθεσμης λήξης, που περιλαμβάνουν: 

• Εμπορικές απαιτήσεις ποσού Ευρώ 47.649 χιλ.,  

• Χρεωστικά υπόλοιπα προμηθευτών και λοιποί χρεώστες ποσού Ευρώ 241 χιλ.,  

• Έξοδα επομένων χρήσεων ποσού Ευρώ 49 χιλ., 

• Απαιτήσεις από λοιπούς παρακρατούμενους φόρους ποσού Ευρώ 13 χιλ. 

3. Διαθέσιμα Ευρώ 6.647 χιλ., που αφορούν καταθέσεις όψεως σε: HSBC, ALPHA, ΠΕΙΡΑΙΩΣ και 
DEUTCHE Bank, ποσών Ευρώ 6.235 χιλ., Ευρώ 132 χιλ., Ευρώ 68 χιλ. και Ευρώ 212 χιλ. 
αντίστοιχα. 

 

Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Ανέρχεται σε Ευρώ 8.798.584,90 και κατά την 31 Δεκεμβρίου 2021 ήταν διαιρεμέvo σε 3.002.930 
ανώνυμες μετοχές αξίας Ευρώ 2,93 εκάστη κατεχόμενες από την BASF SOCIETAS EUROPAEA, με έδρα 
τη Γερμανία. 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

Περιλαμβάνουν προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους ποσού Ευρώ 5.293 χιλ. και υποχρεώσεις από 
μισθώσεις ποσού Ευρώ 1.133 χιλ.. 
 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡOΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Περιλαμβάνουν τα υπόλοιπα δανείων, πλέον δουλευμένων τόκων, που είχε συνάψει η Εταιρεία με την 
μητρική της, ποσού Ευρώ 8 χιλ.  
 

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Περιλαμβάνουν υποχρεώσεις από εμπορικές συναλλαγές ποσού Ευρώ 40.735 χιλ., υποχρεώσεις σε φορείς 
κοινωνικής ασφάλισης ποσού Ευρώ 200 χιλ., πιστωτικά υπόλοιπα πελατών ποσού Ευρώ 985 χιλ., πιστωτές 
διάφοροι ποσού Ευρώ 8 χιλ. και δουλευμένα έξοδα ποσού Ευρώ 888 χιλ.. 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 

Περιλαμβάνουν βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις ποσού Ευρώ 397 χιλ.. 
 

ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες προβλέψεις της Εταιρείας ποσού Ευρώ 10 χιλ. αφορούν υποχρεώσεις της 
Εταιρείας που προκύπτουν από την διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας του κλάδου εμπορίας και 
παραγωγής χημικών κατασκευών. 
 

4. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας για τις χρήσεις 2021 και 2020 έχουν ως εξής: 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 
1. Αναλογία κεφαλαίων σε κυκλοφοριακό ενεργητικό             
    31.12.2021   31.12.2020 

Κυκλοφορούν ενεργητικό   63.540.739,05 = 91,24%   39.022.629,11 = 85,95% Σύνολο ενεργητικού   69.639.289,65   45.402.596,64 
                  

2. Οικονομική αυτάρκεια                 
    31.12.2021   31.12.2020 

Ίδια κεφάλαια   18.193.156,92 = 35,36%   13.123.518,82 = 40,66% Σύνολο υποχρεώσεων   51.446.132,73   32.279.077,82 
                  

3. Δανειακή εξάρτηση                 
    31.12.2021   31.12.2020 

Σύνολο υποχρεώσεων   51.446.132,73 = 73,88%   32.279.077,82 = 71,10% Σύνολο παθητικού   69.639.289,65   45.402.596,64 
                  

4. Δυνατότητα κάλυψης βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων από κυκλοφορούν ενεργητικό   
    31.12.2021   31.12.2020 

Κυκλοφορούν ενεργητικό   63.540.739,05 = 141,14%   39.022.629,11 = 151,39% Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   45.020.294,80   25.776.371,60 
                  

ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
1. Μικτό κέρδος επί των πωλήσεων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)       
    31.12.2021   31.12.2020 

*Αναδιατυπωμένα 
Μικτά αποτελέσματα   23.027.157,80 = 38,12%   15.653.867,53 = 29,09% Καθαρές πωλήσεις   60.414.182,94   53.812.431,53 

 

*Αναδιατυπωμένα: Βλέπε σχετική ανάλυση στη σημείωση 2(ε). 
 

5. ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Τα ακίνητα της Εταιρείας αφορούν τα κάτωθι: 
 

• Οικόπεδο στην Α' Ζώνη ΒI.ΠΕ Θεσσσαλοvίκης-Σίνδου, 
• Γραφεία στο οικόπεδο της ΒIΠΕΘ, έργα διαμόρφωσης τους και τεχνικά έργα εξυπηρέτησης 

μεταφορών στη ΒIΠΕΘ 
 

6. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

Αφορούν εργοστάσιο στην Α΄Ζώνη της ΒΙ.ΠΕ Θεσσαλονίκης-Σίνδου. 
 

7. ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 

Λόγω ύπαρξης κερδών τη χρήση 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει στην τακτική 
γενική συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος ποσού 6 εκατ. ευρώ. 
 
 

8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
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Το σύνολο σχεδόν των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας είναι σε Ευρώ με αποτέλεσμα η 
έκθεσή της σε συναλλαγματικό κίνδυνο να είναι σχεδόν μηδενική. 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ 

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2021 οι έντοκες υποχρεώσεις κυμαινόμενου επιτοκίου της Εταιρείας ανέρχονταν 
σε Ευρώ 8 χιλ. και οφείλονται σε εταιρείες του διεθνούς ομίλου, γεγονός που καθιστά τον κίνδυνο 
ταμιακών ροών μη σημαντικό. 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου, καθώς οι χονδρικές πωλήσεις 
γίνονται κατόπιν ελέγχου φερεγγυότητας των πελατών. 
 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΙΜΩΝ 

Δεν υφίσταται κίνδυνος τιμών καθώς η εταιρεία πραγματοποιεί το μεγαλύτερο ποσοστό των αγορών της 
(πάνω από 80%) από εταιρείες του ομίλου που ανήκει. 
 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα μέσω της δυνατότητας δανεισμού από εταιρείες του διεθνούς ομίλου. 
 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

H κρίση λόγω του Covid-19 διατάραξε την παγκόσμια χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ανέτρεψε τις 
προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας για το 2021.  Ωστόσο, η θετική πορεία του προγράμματος 
εμβολιασμού καθώς και η σταδιακή χαλάρωση των αυστηρών μέτρων περιορισμού κατά τη διάρκεια του 
2021 οδήγησαν σε μερική ανάκαμψη της εγχώριας οικονομίας. 
Η Εταιρεία συνεχίζει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας που κρίνονται αναγκαία για την 
προστασία της υγείας του προσωπικού και έχει περάσει σε μια νέα φάση επιχειρησιακής ετοιμότητας, με 
ενημερωμένες διαδικασίες και μηχανισμούς αντιμετώπισης κινδύνων και επομένως με αυξημένη 
δυνατότητα αντίδρασης σε νέα κρίση.  
Περαιτέρω, η παγκόσμια ενεργειακή κρίση που ξεκίνησε το 2021 αλλά και τα πρόσφατα γεγονότα στις 
αρχές του 2022 στην Ουκρανία έχουν προκαλέσει αβεβαιότητα στις αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο 
αυξάνοντας περαιτέρω τις τιμές των προϊόντων και της ενέργειας και μειώνοντας παράλληλα το διαθέσιμο 
εισόδημα των καταναλωτών. 
 Η Διοίκηση της Εταιρείας , σε συνεργασία με τη μητρική της εταιρεία , εκτιμά συνεχώς τον πιθανό 
αντίκτυπο τυχόν αλλαγών στο μακροοικονομικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον στην Ελλάδα έτσι 
ώστε να εξασφαλίσει ότι θα ληφθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και τα μέτρα προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθούν οι τυχόν επιπτώσεις στις δραστηριότητες της. 
Τα έσοδα της Εταιρείας προέρχονται κυρίως από την πώληση προϊόντων φυτοπροστασίας καθώς και μιας 
ευρείας γκάμας χημικών  και η Διοίκηση αυτή τη στιγμή δεν βλέπει καμία σχετική ανησυχία αναφορικά 
με τα έσοδα της καθώς η εταιρεία κατά την κλειόμενη χρήση πέτυχε σημαντική αύξηση  των πωλήσεων 
της σε σχέση με το 2020. 
 

9. ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 

Δεν υπάρχουν. 

 

 

10. ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 

Δεν κατέχονται ίδιες μετοχές. 
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11. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Δεν υπάρχουν. 

 

12. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Α) Πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον 

Διαχειριζόμαστε όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων μας, έτσι ώστε να παρέχουμε υψηλό επίπεδο 
προστασίας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών, των πελατών και του 
κοινού, καθώς και για το περιβάλλον. Δεσμευόμαστε για τη διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης και της 
συνεχούς βελτίωσης, τηρώντας τα κατωτέρω:  

• Αποδίδουμε τη μέγιστη σημασία στο περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια, τα οποία  θα 
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της συνολικής επιχειρησιακής στρατηγικής μας.  

• Η συμμετοχή και η δέσμευση των εργαζομένων και των συνεργατών μας είναι ουσιαστικής 
σημασίας για την επίτευξη των στόχων μας. Υλοποιούμε επικοινωνιακά και εκπαιδευτικά 
προγράμματα για την επίτευξη αυτής της συμμετοχής και δέσμευσης.  

• Αξιολογούμε και διαχειριζόμαστε τους κινδύνους που σχετίζονται με τις διαδικασίες και τα 
προϊόντα μας. Η ασφάλεια, η υγεία του προσωπικού και η προστασία του περιβάλλοντος 
λαμβάνονται υπόψη σε οποιαδήποτε αλλαγή της εγκατάστασης ή των βιομηχανικών 
δραστηριοτήτων.  

• Μεριμνούμε για τη διατήρηση των φυσικών πόρων και τη μείωση των αποβλήτων σε όλες τις 
δραστηριότητές μας. Παρακολουθούμε την ενεργειακή κατανάλωση και διαχειριζόμαστε τα υγρά 
απόβλητα σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές.  

• Μετράμε την απόδοσή μας σε θέματα  ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος και αναφέρουμε την 
πρόοδό μας στους αρμόδιους φορείς, αφουγκραζόμαστε τις ενδεδειγμένες κοινότητες και 
ερχόμαστε σε διάλογο μαζί τους για τις δραστηριότητές μας και τα προϊόντα μας.  

• Εφαρμόζουμε το πρόγραμμα Υπεύθυνης Φροντίδας της BASF (RCMS), το οποίο είναι σε 
συμφωνία με τις αρχές της Υπεύθυνης Φροντίδας. 

Β) Γνωστοποίηση σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζει η οντότητα για την πρόληψη και τον έλεγχο 
της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από παράγοντες όπως: ενεργειακή χρήση, άμεση και 
έμμεση έκκληση ατμοσφαιρικών ρύπων, προστασία της βιοποικιλότητας και των υδάτινων πόρων, 
διαχείριση αποβλήτων, περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη μεταφορά ή από τη χρήση και τη διάθεση των 
προϊόντων και των υπηρεσιών 

Η Εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά EMAS και ISO 14001. Η ετήσια περιβαλλοντική δήλωση της 
εγκατάστασης παραγωγής και αποθήκευσης της εταιρείας αναρτάται στον ιστότοπο του ΥΠΕΚΑ, 
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=529. 

Γ) Αναφορά στην ανάπτυξη των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών εφόσον υπάρχουν 

Η επιχείρηση δεν παράγει πράσινα προϊόντα. 

 

13. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

α) Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή 
και άλλων πτυχών) 

Η προώθηση των ίσων ευκαιριών και η προστασία της διαφορετικότητας αποτελούν βασικές αρχές της 
Εταιρείας. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν κάνει διακρίσεις στην πρόσληψη/ επιλογή, στις αποδοχές, στην 
εκπαίδευση, την ανάθεση εργασιακών καθηκόντων ή σε οποιεσδήποτε λοιπές εργασιακές δραστηριότητες. 
Οι παράγοντες που αποκλειστικά λαμβάνονται υπόψη είναι η εμπειρία, η προσωπικότητα, η θεωρητική 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=529
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κατάρτιση, τα προσόντα, η αποδοτικότητα και οι ικανότητες του ατόμου. Η Εταιρεία παροτρύνει και 
συνιστά σε όλους τους εργαζομένους αυτής να σέβονται τη διαφορετικότητα κάθε υπαλλήλου ή 
προμηθευτή ή πελάτη της Εταιρείας και να μην αποδέχονται οποιαδήποτε συμπεριφορά που ενδέχεται να 
δημιουργεί διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής. Η πολιτική της Εταιρείας, στον τομέα αυτό, στηρίζεται στις 
Κατευθυντήριες Αρχές του ΟΟΣΑ ή του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO). 

Η Εταιρεία το 2021 απασχόλησε 83 εργαζομένους διαφορετικών φύλων και ηλικιών και πάγια πολιτική 
της Εταιρείας είναι η παροχή ίσων ευκαιριών στους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, 
μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών. Οι σχέσεις της Εταιρείας με το προσωπικό της είναι άριστες και 
δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα. 

β) Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και συνδικαλιστική ελευθερία. 

Η Εταιρεία σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και τηρεί την εργατική Νομοθεσία. Στην χρήση 2021, 
κανένα όργανο ελέγχου δεν καταλόγισε παραβάσεις της εργατικής Νομοθεσίας. Στην Εταιρεία δεν υπάρχει 
σωματείο των εργαζομένων. 

γ) Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία 

Η Εταιρεία απασχολεί ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας.  H εγκατάσταση παραγωγής και 
αποθήκευσης της εταιρείας είναι πιστοποιημένη κατά OHSAS 18001. Σε συμμόρφωση με την πολιτική 
προστασίας της υγείας, η BASF HELLAS AE προστατεύει τη ζωή, την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων. Η Εταιρεία έχει αναλάβει δέσμευση να εξασφαλίσει την υγεία και την ευημερία του 
προσωπικού της και έχει υιοθετήσει μια προσέγγιση προαγωγής καλής υγείας.  

δ) Συστήματα εκπαίδευσης, τρόπος προαγωγών κτλ. 

Οι διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης προσωπικού, γίνονται με βάση τα απαιτούμενα για την θέση 
προσόντα και χωρίς διακρίσεις. Η Εταιρεία εκπαιδεύει συστηματικά όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων 
της, είτε εσωτερικά μέσω προγραμμάτων που προσφέρονται από τη μητρική εταιρία είτε εξωτερικά  μέσω 
προγραμμάτων τρίτων εταιριών. Ειδικότερα το κόστος για την εκπαίδευση του προσωπικού, το 2021, 
ανήλθε σε Ευρώ 62.376,92. Ο τρόπος προαγωγών, είναι με βάση την αξιολόγηση του προϊσταμένου του 
τμήματος, της Διεύθυνσης Προσωπικού και της Διοίκησης. Για τα ανωτέρω υπάρχουν γραπτές 
διαδικασίες/κανονισμοί καθορισμένοι από τη μητρική εταιρεία και υποστηρίζονται με τις πλέον σύγχρονες 
ηλεκτρονικές πλατφόρμες αξιολόγησης. 

 

 

 

 

14. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ 
ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. 

 

Η κατάσταση στην εγχώρια, ευρωπαϊκή και την παγκόσμια οικονομία εξαιτίας της πανδημικής κρίσης, 
αλλά και της ενεργειακής κρίσης και των γεωπολιτικών εξελίξεων στην Ουκρανία, δεν έχουν επηρεάσει 
σημαντικά την Εταιρεία λαμβανομένης υπόψη της εξέλιξης των οικονομικών της μεγεθών έως σήμερα. 
Ωστόσο η κατάσταση θα αξιολογείται συνεχώς σε συνεργασία με τον όμιλο BASF.  Η Διοίκηση εκτιμά 
συνεχώς τον πιθανό αντίκτυπο τυχόν αλλαγών στο μακροοικονομικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον 
στην Ελλάδα, έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι θα ληφθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και μέτρα, 
προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι τυχόν επιπτώσεις στις δραστηριότητες της Εταιρείας. 

Δεν συνέβησαν άλλα γεγονότα, μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2021, που να επηρεάζουν τις 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.  

 

Μαρούσι,  29  Αυγούστου 2022 
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Κατάσταση Συνολικού  Εισοδήματος για την χρήση που έληξε  31 Δεκεμβρίου 2021 
(ποσά σε ΕΥΡΩ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 

 
 

  Σημ. 01.01 - 
31.12.2021 

01.01 - 31.12.2020 
*Αναδιατυπωμένα 

        

Κύκλος εργασιών 4 60.414.182,94 53.812.431,53 
Κόστος πωληθέντων 5 -37.387.025,14 -38.158.564,00 
Μικτό κέρδος   23.027.157,80 15.653.867,53 
Έξοδα διάθεσης 5 -13.521.156,18 -11.104.097,34 
Έξοδα διοίκησης 5 -1.202.192,60 -1.038.195,64 
Λοιπά κέρδη/ (Ζημιές) (καθαρά) 6 300.952,95 41.179,46 
Λειτουργικό κέρδος   8.604.761,97 3.552.754,01 
Χρηματοοικονομικά έξοδα 7 -58.140,07 -53.682,13 
Κέρδος προ φόρων   8.546.621,90 3.499.071,88 
Φόρος εισοδήματος 8 -2.072.563,98 -807.938,96 
Κέρδος περιόδου μετά από φόρους   6.474.057,92 2.691.132,92 
Λοιπά Συνολικά Έσοδα       
(α) Μετακυλιόμενα στα αποτελέσματα   0,00 0,00 
(β) Μη μετακυλιόμενα στα αποτελέσματα       
Αναλογιστικά κέρδη και ζημίες από προγράμματα καθορισμένων 
παροχών (αποζημίωση προσωπικού) 19 -236.904,00 -32.896,00 

Φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία του συνολικού 
εισοδήματος 11 32.484,18 7.895,04 

Σύνολο (β)   -204.419,82 -25.000,96 
Λοιπά συνολικά εισοδήματα για την περίοδο μετά από φόρους (α) + (β) -204.419,82 -25.000,96 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ   6.269.638,10 2.666.131,96 

 
 

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 16 έως 48 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.  
 
*Αναδιατυπωμένα: Βλέπε σχετική ανάλυση στη σημείωση 2(ε). 
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Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 31 Δεκεμβρίου 2021 
(ποσά σε ΕΥΡΩ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       
Μακροπρόθεσμο Ενεργητικό Σημ. 31.12.2021 31.12.2020 
Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 9 3.325.911,73 3.483.272,74 
Λοιπά άυλα  περιουσιακά στοιχεία 10 1.100.086,28 1.103.988,38 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 11 1.619.914,86 1.739.626,77 
Μακροπρόθεσμες λοιπές απαιτήσεις 12 52.637,73 53.079,64 
Σύνολο μακροπρόθεσμου ενεργητικού   6.098.550,60 6.379.967,53 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό       
Αποθέματα 13 8.940.935,55 8.691.465,94 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 12 47.939.819,56 24.987.952,61 
Τρέχουσα φορολογική απαίτηση 14 13.012,92 295.416,24 
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 15 6.646.971,02 5.047.794,32 
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού   63.540.739,05 39.022.629,11 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   69.639.289,65 45.402.596,64 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       
Ίδια Κεφάλαια       
Μετοχικό κεφάλαιο 16 8.798.584,90 8.798.584,90 
Λοιπά αποθεματικά 17 2.938.118,65 2.533.831,57 
Κέρδη εις νέο   6.456.453,37 1.791.102,35 
Σύνολο  Ιδίων Κεφαλαίων   18.193.156,92 13.123.518,82 
Υποχρεώσεις       
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις       
Υποχρεώσεις από μισθώσεις                           18 1.132.529,23 1.483.249,22 
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 19 5.293.308,70 5.019.457,00 
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων   6.425.837,93 6.502.706,22 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 20 42.814.771,59 24.433.090,34 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια (συνδεδεμένα μέρη) 21 8.113,92 13.506,82 
Υποχρεώσεις από μισθώσεις 18 396.617,22 491.536,94 
Τρέχουσα φορολογική υποχρέωση 22 1.790.792,07 788.089,26 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 23 10.000,00 50.148,24 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων   45.020.294,80 25.776.371,60 
Σύνολο υποχρεώσεων   51.446.132,73 32.279.077,82 
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   

69.639.289,65 45.402.596,64 
 
 
Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 16 έως 48 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.  
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Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2021 
(ποσά σε ΕΥΡΩ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 

 

  ΜΕΤΟΧΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) 
ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) 

ΕΙΣ ΝΕΟΝ ΣΥΝΟΛΟ 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 01.01.2020 8.798.584,90 2.533.831,57 -721.117,64 -153.911,97 10.457.386,86 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 01.01 - 31.12.2020 0,00 0,00 -25.000,96 2.691.132,92 2.666.131,96 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  31.12.2020 8.798.584,90 2.533.831,57 -746.118,60 2.537.220,95 13.123.518,82 
            
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 01.01.2021 8.798.584,90 2.533.831,57 -746.118,60 2.537.220,95 13.123.518,82 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 01.01 - 31.12.2021 0,00 0,00 -204.419,82 6.474.057,92 6.269.638,10 
Μεταφορές  0,00 404.287,08  0,00 -404.287,08 0,00 
Μερίσματα  0,00  0,00  0,00 -1.200.000,00 -1.200.000,00 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  31.12.2021 8.798.584,90 2.938.118,65  -950.538,42 7.406.991,79 18.193.156,92 

 

 

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 16 έως 48 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταμιακών ροών για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2021 
 (ποσά σε ΕΥΡΩ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

  Σημείωση 01.01 - 
31.12.2021 

01.01 - 
31.12.2020 

Κέρδη προ φόρων    8.546.621,90 3.499.071,88 
Προσαρμογές:       
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων 9 188.022,88 178.830,25 
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 10 3.902,10 4.180,82 
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης IFRS 16 9 514.181,98 524.117,65 
Προβλέψεις   393.606,57 649.354,79 
(Κέρδη)/Ζημίες από την πώληση ενσωμάτων 
παγίων   2.764,00 225,13 

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 7 58.140,07 53.682,13 
    9.707.239,50 4.909.462,65 
Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης       
(Αύξηση)/ μείωση αποθεμάτων   -242.751,15 3.366.468,39 
(Αύξηση) /μείωση απαιτήσεων   -22.640.181,75 -11.578.699,38 
Αύξηση /(μείωση) υποχρεώσεων   18.629.302,39 -5.486.613,68 
Αύξηση /(μείωση) λοιπών προβλέψεων   -445.672,54 -109.366,08 
    -4.699.303,05 -13.808.210,75 
    5.007.936,45 -8.898.748,10 
Πληρωθέντες τόκοι   -55.376,67 -26.702,72 
Πληρωθείς φόρος εισοδήματος   -1.165.286,22 0,00 
Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες   3.787.273,56 -8.925.450,82 
Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες       
Αγορά ενσώματων παγίων και  άυλων 
περιουσιακών στοιχείων 9-10 -479.174,88 -193.496,93 

Τόκοι εισπραχθέντες   10.543,60 77,59 
Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες   -468.631,28 -193.419,34 
Ταμιακές ροές από χρηματοοικονομικές 
δραστηριότητες       

Εισροές δανείων   1.120.298,80 5.482.132,62 
Πληρωμές δανείων 21 -1.146.402,85 -5.507.537,57 
Πληρωμές μερισμάτων   -1.200.000,00 0,00 
Τόκοι περιόδου   20.711,15 21.734,56 
Πληρωμές κεφαλαίου μισθώσεων    -514.072,68 -526.834,84 
Ταμιακές ροές από χρηματοοικονομικές 
δραστηριότητες   -1.719.465,58 -530.505,23 

Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμιακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών   1.599.176,70 -9.649.375,39 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στην 
αρχή της χρήσης 15 5.047.794,32 14.697.169,71 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στο 
τέλος της χρήσης 15 6.646.971,02 5.047.794,32 

 Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 16 έως 48 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
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1.Σημειώσεις- Γενικές πληροφορίες 
 

Η Εταιρεία BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ είναι ανώνυμη εταιρεία εγγεγραμμένη στην Ελλάδα και 
δραστηριοποιείται στον κλάδο των προϊόντων φυτοπροστασίας και των χημικών κατασκευών. Η έδρα 
της Εταιρείας βρίσκεται στο Δήμο Αμαρουσίου στην οδό Παραδείσου 2. H Εταιρεία έχει αριθμό 
ΓΕ.ΜΗ 000290901000 και ο δικτυακός τόπος της είναι www.agro.basf.gr. Οι λοιπές εγκαταστάσεις της 
βρίσκονται: 

1. Eργοστάσιο στην Α΄Ζώνη της ΒΙ.ΠΕ Θεσσαλονίκης-Σίνδου  

 

Η BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ είναι θυγατρική εταιρεία της αλλοδαπής BASF SE με έδρα την Γερμανία και 
περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της με την μέθοδο της ολικής 
ενοποίησης. 

 

2. Βάση Σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
 

(α) Πλαίσιο Κατάρτισης 

Οι παρούσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. που έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν σε υποχρεωτική ισχύ την 31.12.2021. Για τα νέα 
πρότυπα, τροποποιήσεις υφιστάμενων προτύπων και διερμηνείες των οποίων η εφαρμογή τους είναι 
υποχρεωτική για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2021 και μεταγενέστερα σχετική 
αναφορά γίνεται στη σημείωση 3.22 παρακάτω.  Οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 
χρήσης 2021 καταρτίστηκαν με βάση τις ίδιες λογιστικές αρχές και μεθόδους υπολογισμών που 
ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση και παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 
Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020.  

 

(β) Βάση Αποτίμησης 

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν καταρτισθεί με βάση την αρχή του δουλευμένου και το 
κόστος κτήσης. Δεν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να θέτουν σε αμφιβολία την αρχή της 
συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας. 

 

(γ) Λειτουργικό νόμισμα και παρουσίαση 

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις εκφράζονται σε Ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της 
Εταιρείας. 

 

(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 αρχών 
και μεθόδων, 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 
επανεκτιμώνται σε συνεχή βάση.  
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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 και επηρεάζουν, τα ενσώματα πάγια, την απομείωση των απαιτήσεων και τις προβλέψεις. 

Ιδιαίτερη πληροφόρηση σχετικά με τις περιοχές στις οποίες υπάρχει αβεβαιότητα εκτιμήσεων και 
κρίσιμες αποφάσεις όσον αφορά στην εφαρμογή λογιστικών αρχών και μεθόδων με σημαντική 
επίδραση στα ποσά που καταχωρούνται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις περιγράφονται στις 
ακόλουθες σημειώσεις:  

• Σημείωση 8 και 11 – Αναβαλλόμενη φορολογία και Φόρος εισοδήματος 

• Σημείωση 19 – Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού  

 

(ε) Αναταξινομήσεις συγκριτικής πληροφόρησης 

Η Εταιρεία εντός της προηγούμενης χρήσης προέβη σε αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου 
πωλήσεων συγκεκριμένου τομέα προϊόντων της και αναγνώρισε, κατά παρέκκλιση των λογιστικών 
αρχών που προβλέπονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, έσοδα από 
πωλήσεις εμπορευμάτων ως εντολέας των συμβάσεων πώλησης αυτών ποσού ΕΥΡΩ 13 εκατομμυρίων 
και αντίστοιχα κόστος πωληθέντων ποσού ΕΥΡΩ 11.7 εκατομμυρίων, ενώ θα έπρεπε να αναγνωρίσει 
έσοδα από προμήθειες ως εντολοδόχος των πωλήσεων αυτών καθαρών από το κόστος πωληθέντων των 
εμπορευμάτων αυτών, ήτοι ποσό ΕΥΡΩ 1.3 εκατομμύρια, διότι δεν πληροί τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 
15 ως εντολέας των πωλήσεων αυτών. Κατά συνέπεια ο Κύκλος Εργασιών και το Κόστος Πωληθέντων 
εμφανίζονταν στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ισόποσα αυξημένα κατά ΕΥΡΩ 11.7 
εκατομμύρια αντίστοιχα.  Για λόγους ορθής πληροφόρησης και συγκρισιμότητας των οικονομικών 
καταστάσεων της χρήσης 2021, η  Εταιρεία προέβη σε αναταξινόμηση κονδυλίων της κατάστασης 
αποτελεσμάτων της συγκριτικής χρήσης 2020 ως εξής:  

 

  
ΑΡΧΙΚΑ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ 
ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΑ 

Κύκλος εργασιών 65.512.431,53 -11.700.000,00 53.812.431,53 
Κόστος πωληθέντων -49.858.564,00 11.700.000,00 -38.158.564,00 

 

 

3. Βασικές Λογιστικές Αρχές και Μέθοδοι 
 

3.1 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα 
 

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ 
που είναι το νόμισμα της Εταιρείας (λειτουργικό νόμισμα). 

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας αποτιμώνται 
στο λειτουργικό νόμισμα. 

Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα της 
Εταιρείας με την ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας συναλλαγών. Κατά την ημερομηνία συντάξεως 
των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων τα νομισματικά στοιχεία σε ξένο νόμισμα του Ενεργητικού 
και των Υποχρεώσεων αποτιμώνται στις τιμές κλεισίματος της ημερομηνίας αυτής. Οι 
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συναλλαγματικές διαφορές κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν καταχωρούνται στην Κατάσταση 
Συνολικού Εισοδήματος. 

 

3.2 Πωλήσεις αγαθών  
Για την επιμέτρηση των εσόδων που προκύπτουν από συμβάσεις με πελάτες ακολουθείται το παρακάτω 
μοντέλο πέντε σταδίων: 
 
1. Προσδιορισμός της σύμβασης με τον πελάτη. 
2. Προσδιορισμός των υποχρεώσεων εκτέλεσης. 
3. Προσδιορισμός της τιμής συναλλαγής. 
4. Επιμερισμός της τιμής συναλλαγής στις υποχρεώσεις εκτέλεσης της σύμβασης. 
5. Αναγνώριση εσόδων όταν ή ενόσω μια οικονομική οντότητα εκπληρώνει την υποχρέωση εκτέλεσης. 
 
 
Τα έσοδα της Εταιρείας περιλαμβάνουν κυρίως την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, 
καθαρά από τις εκπτώσεις και τις επιστροφές. 
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

• Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών, μειωμένες με τις χορηγούμενες εκπτώσεις, 
αναγνωρίζονται ως έσοδο όταν οι υποχρεώσεις εκτέλεσης της σύμβασης με τους πελάτες 
εκπληρώνονται, και ο έλεγχος του αγαθού αποκτάται από αυτούς, γεγονός που συνήθως 
λαμβάνει χώρα κατά την παράδοση στην μεταφορική εταιρεία που υποδεικνύει ο πελάτης, και 
η είσπραξη της σχετικής απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. 

• Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών, αναγνωρίζονται στη χρήση που αυτές 
παρασχέθηκαν. 

• Έσοδα από προμήθειες: Στην περίπτωση που η Εταιρεία ενεργεί ως αντιπρόσωπος 
(εντολοδόχος της πώλησης), το έσοδο που αναγνωρίζεται βασίζεται στην αμοιβή ή την 
προμήθεια που η Εταιρεία δικαιούται. 

 

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 
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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. 

 

3.5 Χρηματοοικονομικά Μέσα 
 
Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ταυτόχρονα ένα χρηματοοικονομικό 
περιουσιακό στοιχείο για την Εταιρεία και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο 
για μία άλλη εταιρεία. 

 
(i) Αναγνώριση και αρχική επιμέτρηση 
Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
αναγνωρίζονται αρχικά όταν η Εταιρεία καταστεί συμβαλλόμενο μέρος στις συμβατικές διατάξεις του 
χρηματοοικονομικού μέσου. 
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μία χρηματοοικονομική υποχρέωση αποτιμάται 
αρχικά στην εύλογη αξία πλέον, για ένα στοιχείο που δεν επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων, τα έξοδα συναλλαγής που μπορούν να αντιστοιχούν άμεσα στην απόκτηση ή την 
έκδοσή του. Οι εμπορικές απαιτήσεις χωρίς σημαντική χρηματοοικονομική συνιστώσα αρχικά 
επιμετρώνται στην τιμή συναλλαγής. 
 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται, κατά την αρχική αναγνώριση, ως 
μεταγενέστερα επιμετρούμενα στο αποσβεσμένο κόστος, στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών 
συνολικών εισοδημάτων ή στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Η κατάταξη των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κατά την αρχική αναγνώριση βασίζεται στις συμβατικές 
ταμειακές ροές των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και στο επιχειρηματικό μοντέλο 
εντός του οποίου διακατέχεται το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο. 
 
(ii) Ταξινόμηση και μετέπειτα επιμέτρηση  
 
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται στο 
αποσβέσιμο κόστος. 
H Εταιρεία δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία που να αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των λοιπών 
συνολικών εισοδημάτων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2021. 
Τα  χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  της Εταιρείας επιμετρώνται  στο αποσβεσμένο κόστος. 
Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία 
διατηρούνται στο πλαίσιο του επιχειρηματικού μοντέλου με στόχο τη διακράτηση τους και την 
είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών που πληρούν το «SPPI» κριτήριο. Σε αυτήν την κατηγορία 
περιλαμβάνονται όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας. 
 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία δεν επαναταξινομούνται μετά την αρχική τους 
αναγνώριση, εκτός εάν η Εταιρεία αλλάξει το επιχειρηματικό τους μοντέλο για τη διαχείριση 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, οπότε όλα τα επηρεαζόμενα χρηματοοικονομικά 
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περιουσιακά στοιχεία αναταξινομούνται την πρώτη ημέρα της πρώτης περιόδου αναφοράς μετά την 
αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου. 
 
(iii) Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
 
H Εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις απομείωσης για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλα τα 
ανωτέρω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 
 
Για τον προσδιορισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών σε σχέση με τις απαιτήσεις από πελάτες, 
η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του προτύπου και χρησιμοποιεί πίνακα 
προβλέψεων πιστωτικής ζημιάς βασιζόμενο στα ιστορικά στοιχεία της Εταιρείας για πιστωτικές ζημίες, 
προσαρμοσμένο για μελλοντικούς παράγοντες σε σχέση με τους οφειλέτες και το οικονομικό 
περιβάλλον. 
 
Οι ζημιές αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος και αντικατοπτρίζονται σε 
λογαριασμό πρόβλεψης. Όταν η Εταιρεία θεωρεί ότι δεν υπάρχουν ρεαλιστικές προοπτικές ανάκτησης 
του περιουσιακού στοιχείου, τα σχετικά ποσά διαγράφονται. Εάν το ποσό της ζημίας απομείωσης 
μειωθεί μεταγενέστερα και η μείωση σχετίζεται αντικειμενικά με ένα γεγονός που συνέβη μετά την 
αναγνώριση της απομείωσης, τότε η ζημιά απομείωσης που είχε αναγνωριστεί προηγουμένως 
αναστρέφεται μέσω της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος. 
 
Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας θεωρούνται όλες εισπράξιμες, εκτός αυτών επί των 
οποίων έχει σχηματιστεί πρόβλεψη. 
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα που περιλαμβάνουν μετρητά, καταθέσεις όψεως 
υπόκεινται επίσης στις απαιτήσεις απομείωσης. Η ζημία απομείωσης επ’ αυτών ήταν επουσιώδης. Τα 
ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών είναι υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου. 
 
(iv) Αποαναγνώριση  
 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 
Η Εταιρεία αποαναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν εκπνεύσουν τα 
δικαιώματα για την εισροή ταμειακών πόρων από το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή η 
Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματα εισροής ταμειακών ροών από το συγκεκριμένο περιουσιακό 
στοιχείο ενώ παράλληλα είτε έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη από την 
κυριότητα του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, είτε δεν έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά 
όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του 
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Επίσης, όταν η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα στην 
εισροή ταμειακών ροών από το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο, αλλά  έχει ταυτόχρονα την 
υποχρέωση να τα καταβάλλει σε τρίτους πλήρως, χωρίς σημαντική καθυστέρηση υπό την μορφή μιας 
σύμβασης μεταβίβασης. 
Όταν η Εταιρεία πραγματοποιεί συναλλαγές με τις οποίες μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία 
αναγνωρισμένα στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της αλλά διατηρεί τους κινδύνους και 
τα οφέλη της κυριότητας των μεταβιβασθέντων περιουσιακών στοιχείων δεν τα  αποαναγνωρίζει. 
 
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
 
Η Εταιρεία διαγράφει μια χρηματοοικονομική υποχρέωση όταν οι συμβατικές υποχρεώσεις της  
ακυρώνονται ή εκπνέουν. Επίσης, η Εταιρεία παύει να αναγνωρίζει μια χρηματοοικονομική υποχρέωση 
όταν η χρηματοοικονομική υποχρέωση αντικαθίσταται από μία άλλη από τον ίδιο δανειστή, αλλά με 
ουσιαστικά διαφορετικούς όρους ή οι όροι της υφιστάμενης υποχρέωσης τροποποιούνται σημαντικά, 
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οπότε αυτή η ανταλλαγή ή η τροποποίηση αντιμετωπίζεται ως αποαναγνώριση της αρχικής υποχρέωσης 
και αναγνώριση μιας νέας. 

Κατά τη διαγραφή μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης, η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας που 
έχει εξαλειφθεί και του καταβληθέντος ποσού (συμπεριλαμβανομένων τυχόν μη μεταβιβαζόμενων 
περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί) αναγνωρίζεται στην Κατάσταση 
Συνολικού Εισοδήματος.  

 
Συμψηφισμός 
 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις συμψηφίζονται 
και το καθαρό ποσό απεικονίζεται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, όταν και μόνο όταν 
η Εταιρεία έχει νομικά το δικαίωμα αυτό και προτίθεται να τα συμψηφίσει σε καθαρή βάση μεταξύ 
τους, ή να απαιτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να διακανονίσει την υποχρέωση ταυτόχρονα. 

 

3.6 Αποθέματα 
 

Τα υλικά και τα εμπορεύματα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης. Η παραγωγή σε εξέλιξη και τα 
ιδιοπαραγόμενα αποθέματα (προϊόντα) επιμετρώνται 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 μέσου σταθμικού κόστους. 
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 περιουσιακά στοιχεία  
 

Τα ενσώματα πάγια εμφανίζονται στο ιστορικό 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 στην διάρκεια της ωφέλιμης ζωής. 
Οι ωφέλιμες ζωές έχουν ως εξής: 

Κτίρια       20 - 25 χρόνια 

Μηχανολογικές εξοπλισμός    7 - 10  χρόνια 

Έπιπλα, σκεύη, λοιπός εξοπλισμός  3 - 10  χρόνια 

Οχήματα      5  χρόνια 

 



BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 
 
 

22 

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

Οι βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται με βάση τον χρόνο της 
μίσθωσης. 

 

3.9 Άυλα περιουσιακά στοιχεία  
 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται ξεχωριστά, αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης, ενώ τα 
άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται μέσω εξαγοράς επιχειρήσεων, αναγνωρίζονται στην 
εύλογη αξία τους, κατά την ημερομηνία της απόκτησής τους. Η ωφέλιμη ζωή των άυλων περιουσιακών 
στοιχείων μπορεί να είναι περιορισμένη ή απεριόριστη. Το κόστος των άυλων περιουσιακών στοιχείων, 
με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή, αποσβένεται στην περίοδο της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους, με 
σταθερή μέθοδο απόσβεσης. Το κόστος των άυλων περιουσιακών στοιχείων με απεριόριστη ωφέλιμη 
ζωή δεν αποσβένεται. Υπολειμματικές αξίες δεν αναγνωρίζονται. Η ωφέλιμη ζωή των άυλων 
περιουσιακών στοιχείων αξιολογείται σε ετήσια βάση. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη 
ωφέλιμη ζωή ελέγχονται για απομείωση, τουλάχιστον ετησίως, σε εξατομικευμένο επίπεδο ή σε επίπεδο 
μονάδας δημιουργίας χρηματοροών στην οποία ανήκουν. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με 
περιορισμένη διάρκεια ζωής, αποσβένονται από την ημερομηνία, κατά την οποία είναι διαθέσιμα προς 
χρήση. Μεταγενέστερες δαπάνες επί κεφαλαιοποιηθέντων άυλων περιουσιακών στοιχείων, 
κεφαλαιοποιούνται μόνο όταν αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη, που ενσωματώνονται στο 
συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο που αναφέρονται. Όλες οι άλλες δαπάνες, εξοδοποιούνται με την 
πραγματοποίησή τους. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν λογισμικά προγράμματα με 
εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή πέντε (5) έτη. 

 

3.10 Υπεραξία 
Η υπεραξία αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ της τιμής εξαγοράς και της εύλογης αξίας των καθαρών 
περιουσιακών στοιχείων των αποκτούμενων εταιρειών, κατά την ημερομηνία εξαγοράς τους. Αν το 
συνολικό τίμημα εξαγοράς είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων 
που αποκτήθηκαν, η διαφορά αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος. Η υπεραξία 
υπόκειται περιοδικά (τουλάχιστον ετησίως) σε εκτίμηση τυχόν απομείωσης. Η εκτίμηση αυτή 
πραγματοποιείται με βάσης τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 36 «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων». 
Έτσι, μετά την αρχική καταχώριση, η υπεραξία αποτιμάται στο κόστος κτήσης, μείον τις τυχόν 
σωρευμένες ζημίες απομείωσης της αξίας της. Ο έλεγχος απομείωσης της υπεραξίας διενεργείται σε 
ετήσια βάση ή πιο συχνά αν γεγονότα ή αλλαγές σε περιστάσεις καταδεικνύουν ενδεχόμενη απομείωση. 
Η ζημία απομείωσης της υπεραξίας δεν επιτρέπεται να αντιλογιστεί μεταγενέστερα. Η υπεραξία που 
προκύπτει από αποκτήσεις θυγατρικών εταιρειών παρουσιάζεται ως Άυλο Περιουσιακό Στοιχείο.  

 

3.11 Μισθώσεις 
Η Εταιρεία είναι μισθωτής 

 
H Εταιρεία είναι μισθωτής 
 
Κατά την έναρξη ισχύος μίας σύμβασης, η Εταιρεία εκτιμά εάν η σύμβαση αποτελεί, ή εμπεριέχει, 
μίσθωση. Μια σύμβαση αποτελεί, ή εμπεριέχει, μίσθωση εάν η σύμβαση μεταβιβάζει το δικαίωμα 
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ελέγχου της χρήσης ενός αναγνωριζόμενου περιουσιακού στοιχείου για συγκεκριμένη χρονική περίοδο 
έναντι ανταλλάγματος. 
 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις από μισθώσεις για τις πληρωμές μισθώσεων και περιουσιακά 
στοιχεία με δικαίωμα χρήσης που αντιπροσωπεύουν το δικαίωμα χρήσης των υποκείμενων 
περιουσιακών στοιχείων. 
i. Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης & Υποχρεώσεις από μισθώσεις 
 
Κατά την έναρξη μισθώσεων η Εταιρεία ως μισθωτής αναγνωρίζει το δικαίωμα χρήσης του 
μισθούμενου περιουσιακού στοιχείου ως περιουσιακό στοιχείο και υποχρέωση μισθώσεων. Η 
αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου γίνεται στο κόστος κτήσης.   Η αναγνώριση της υποχρέωσης 
γίνεται στην παρούσα αξία των πληρωμών της μίσθωσης που δεν πληρώνονται  κατά την ημερομηνία 
της έναρξης της μίσθωσης. Οι πληρωμές της μίσθωσης προεξοφλούνται με τη χρήση του τεκμαρτού 
επιτοκίου της μίσθωσης αν αυτό μπορεί να προσδιορισθεί άμεσα. Αν το εν λόγω επιτόκιο δεν μπορεί 
να προσδιορισθεί άμεσα, χρησιμοποιείται το οριακό δανειστικό επιτόκιο του μισθωτή.   
 
Μετά την έναρξη της μίσθωσης, το δικαίωμα χρήσης του περιουσιακού στοιχείου αποσβένεται με τη 
σταθερή μέθοδο στη διάρκεια της μίσθωσης  
 
Μετά την έναρξη της μίσθωσης, η υποχρέωση επιμετράται με: 
(α)  αύξηση της λογιστικής  αξίας της  για την απεικόνιση του δουλευμένου τόκου, 
(β)  μείωση της λογιστικής αξίας της  με τις πληρωμές που γίνονται  προς εξόφλησή της  και  
(γ)  επανα-επιμέτρησή της αν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις επανεκτίμησης ή τροποποιήσεων, 
ή απεικόνισης αναθεωρημένων επί της ουσίας σταθερών πληρωμών της μίσθωσης. 

 

3.12 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 
 
Τα μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία πλην των αποθεμάτων και των αναβαλλόμενων 
φορολογικών απαιτήσεων επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία σύνταξης των Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων για ενδείξεις πιθανής απομείωσης της αξίας τους. 
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 στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 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. 

 

3.13 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. 
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3.14 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 
 
Τα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών περιλαμβάνουν καταθέσεις όψεως. 

 

3.15 Προβλέψεις 
Οι προβλέψεις περιλαμβάνουν υποχρεώσεις αβέβαιου χρόνου ή ποσού που προκύπτουν από δικαστικές 
διεκδικήσεις τρίτων και λοιπούς κινδύνους και άλλες συμβατικές υποχρεώσεις αν υπάρχουν κατά την 
ημερομηνία της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης. 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 κατάρτισης της Χρηματοοικονομικής Θέσης γεγονότα. 

 

3.16 Παροχές σε εργαζόμενους 
(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές 

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν 
καθίσταται δουλευμένες. 

(β) Προγράμματα καθορισμένων εισφορών και παροχών 

Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων 
εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών. Το δουλευμένο κόστος των προγραμμάτων 
καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά.  
Η υποχρέωση που καταχωρείται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης για τα προγράμματα 
καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή. Η δέσμευση 
της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως αναλογιστικά με την χρήση της μεθόδου της 
προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Τα  αναλογιστικά κέρδη και ζημιές 
που προκύπτουν κατά τον υπολογισμό της υποχρέωσης της Εταιρείας από ένα πρόγραμμα 
αναγνωρίζονται άμεσα στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα και δεν αναταξινομούνται  στα αποτελέσματα. Οι 
υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών αφορούν αποζημιώσεις μετά την έξοδο από την υπηρεσία βάσει 
των διατάξεων του Ν.2112/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον 4093/2012. 

Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λήφθηκε υπόψη ότι πολιτική της Εταιρείας είναι να πληρώνει το 
100% της δικαιούμενης αποζημίωσης. 

 

3.17 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. 

 

3.18 Μερίσματα  
Τα μερίσματα που δίδονται από την Εταιρεία αναγνωρίζονται ως υποχρεώσεις κατά τον χρόνο που 
εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 
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3.19 Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
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 Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων. 

 

3.20 Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα Ίδια Κεφάλαια. Κάθε μετοχή της Εταιρείας ενσωματώνει όλα τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από τον Κ.Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της 
Εταιρείας. 
 

3.21 Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού 
 

Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία της Κατάστασης 
Χρηματοοικονομικής Θέσης, 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 Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μη διορθωτικά, μετά την ημερομηνία της Κατάστασης 
Χρηματοοικονομικής Θέσης γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σημαντικά, στις Σημειώσεις των 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.  

 

3.22 Νέα Πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και Διερμηνείες 
 
ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΙΣΧΥ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2021. 
 
Τα ακόλουθα νέα πρότυπα, οι τροποποιήσεις σε πρότυπα και οι νέες ερμηνείες, όπως εκδόθηκαν από 
το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ.Δ.Λ.Π.) και την Επιτροπή Διερμηνειών των Δ.Π.Χ.Α. 
(Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α.) και υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, 
είναι σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2021. 
 
ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16 (Τροποποιήσεις) «Αναμόρφωση επιτοκίων 
αναφοράς – Φάση 2»:  
Οι τροποποιήσεις συμπληρώνουν αυτές που εκδόθηκαν το 2019 και επικεντρώνονται στις επιπτώσεις 
στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις όταν μια εταιρεία αντικαθιστά το παλιό επιτόκιο αναφοράς με 
ένα εναλλακτικό επιτόκιο αναφοράς ως αποτέλεσμα της αναμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι 
τροποποιήσεις σχετίζονται με το πώς μια εταιρεία θα λογιστικοποιήσει τις αλλαγές στις συμβατικές 
ταμειακές ροές των χρηματοοικονομικών μέσων, πώς θα λογιστικοποιήσει τις αλλαγές στις σχέσεις 
αντιστάθμισής της και τις πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιήσει. Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων 
δεν έχει επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
ΔΠΧΑ 16 (Τροποποίηση) «Παραχωρήσεις σε ενοίκια που σχετίζονται με τον COVID-19» 
 

Η τροποποίηση παρέχει στους μισθωτές (αλλά όχι τους εκμισθωτές) τη δυνατότητα προαιρετικής 
εξαίρεσης από την εκτίμηση του κατά πόσον η παραχώρηση σε ενοίκιο που σχετίζεται με τον Covid-
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19 είναι τροποποίηση της μίσθωσης. Οι μισθωτές μπορούν να επιλέξουν να λογιστικοποιήσουν τις 
παραχωρήσεις σε ενοίκια με τον ίδιο τρόπο που θα έκαναν για αλλαγές που δεν είναι τροποποιήσεις 
μισθώσεων. Η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 16 ισχύει για τις ετήσιες περιόδους αναφοράς που αρχίζουν την 
1 Ιουνίου 2020 ή μεταγενέστερα.  Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
ΔΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Παράταση της προσωρινής απαλλαγής από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 
9»  
 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2021. Η τροποποίηση αλλάζει την καθορισμένη ημερομηνία λήξης για την προσωρινή 
εξαίρεση στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστήρια συμβόλαια» από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 
«Χρηματοοικονομικά μέσα», έτσι ώστε οι οντότητες να υποχρεούνται να εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 9 για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023. Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει 
εφαρμογή στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
Έκδοση Απόφασης της Επιτροπής Διερμηνειών των ΔΠΧΑ (ΕΔΔΠΧΠ) «Κατανομή Παροχών σε 
περιόδους υπηρεσίας σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 19» 
 
Η Επιτροπή Διερμηνειών των ΔΠΧΑ εξέδωσε το Μάιο του 2021 την οριστική απόφαση ημερήσιας 
διάταξης υπό τον τίτλο «Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό 
Πρότυπο (ΔΛΠ) 19», στην οποία περιλαμβάνεται επεξηγηματικό υλικό αναφορικά με τον τρόπο 
κατανομής των παροχών σε περιόδους υπηρεσίας επί συγκεκριμένου προγράμματος καθορισμένων 
παροχών ανάλογου εκείνου που ορίζεται στο άρθρο 8 του Ν.3198/1955 ως προς την παροχή 
αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης (το «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών του Εργατικού 
Δικαίου»).  Με βάση την ως άνω απόφαση διαφοροποιείται ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονταν στην 
Ελλάδα κατά το παρελθόν οι βασικές αρχές του ΔΛΠ 19 ως προς το θέμα αυτό, και κατά συνέπεια, οι 
οικονομικές οντότητες που συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα 
ΔΠΧΑ απαιτείται να τροποποιήσουν ανάλογα τη λογιστική τους πολιτική ως προς το θέμα αυτό σε 
περίπτωση που ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η Εταιρεία μέχρι την έκδοση της απόφασης 
ημερήσιας διάταξης, εφάρμοζε το ΔΛΠ 19 κατανέμοντας τις παροχές που ορίζονται από το άρθρο 8 
του Ν.3198/1955, τον Ν.2112/1920 και της τροποποίησής του από τον Ν.4093/2012 στην περίοδο από 
την πρόσληψη μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης των εργαζομένων.  
Η εφαρμογή της εν λόγω οριστικής απόφασης στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, 
θα είχε  ως αποτέλεσμα να γίνεται πλέον η κατανομή των παροχών στα τελευταία 16 έτη μέχρι την 
ημερομηνία συνταξιοδότησης των εργαζομένων ακολουθώντας την κλίμακα του Ν.4093/2012.  
Η Εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις την αλλαγή της λογιστικής 
πολιτικής αυτής. Βλέπε σημείωση 19. 
 
ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 
Η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει κάποιο από τα παρακάτω πρότυπα, διερμηνείες ή τροποποιήσεις τα 
οποία έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική περίοδο. Επιπλέον η Εταιρεία 
βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης όλων των προτύπων και των διερμηνειών ή τροποποιήσεων που 
έχουν εκδοθεί αλλά δεν είχαν εφαρμογή στην παρούσα περίοδο και κατέληξε ότι δεν θα υπάρξει 
σημαντική επίδραση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις από την εφαρμογή τους. 
 
 
ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς 
επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες - Τροποποίηση: Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων 
μεταξύ ενός επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του 
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Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή 
της κοινοπραξίας του: Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν μια αναγνωρισμένη ασυνέπεια μεταξύ των 
απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 10 και εκείνες του ΔΛΠ 28, για την αντιμετώπιση της πώλησης ή της εισφοράς 
των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας 
του. Η κύρια συνέπεια των τροποποιήσεων είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν 
η συναλλαγή περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε μια θυγατρική είτε όχι). Ένα μερικό 
κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν 
συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και αν τα στοιχεία αυτά στεγάζονται σε θυγατρική. Το Δεκέμβριο του 
2015 το ΣΔΛΠ ανέβαλε επ’ αόριστο την ημερομηνία εφαρμογής της τροποποίησης αυτής, αναμένοντας 
το αποτέλεσμα του έργου του για τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει 
επίπτωση 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.   
Η τροποποίηση επικαιροποιεί το πρότυπο ώστε να αναφέρεται στο Εννοιολογικό Πλαίσιο για τη 
Χρηματοοικονομική Αναφορά που εκδόθηκε το 2018, όταν πρέπει να προσδιοριστεί τι συνιστά 
περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση σε μία συνένωση επιχειρήσεων. Επιπλέον , προστέθηκε μια 
εξαίρεση για ορισμένους τύπους υποχρεώσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν σε 
μια συνένωση επιχειρήσεων. Τέλος, διευκρινίζεται ότι ο αποκτών δεν πρέπει να αναγνωρίζει 
ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία, όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 37, κατά την ημερομηνία απόκτησης 
• ΔΛΠ 16 Η τροποποίηση απαγορεύει στην οντότητα να αφαιρεί από το κόστος ενσώματου παγίου 
τυχόν έσοδα που λαμβάνονται από την πώληση ειδών που παράγονται ενώ η οντότητα προετοιμάζει το 
πάγιο για την προοριζόμενη χρήση του.  Απαιτεί επίσης από τις οντότητες να γνωστοποιούν χωριστά 
τα ποσά των εσόδων και των δαπανών που σχετίζονται με τέτοια παραγόμενα είδη που δεν αποτελούν 
αποτέλεσμα της συνήθους δραστηριότητας της οντότητας. 
• ΔΛΠ 37 Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
1 Ιανουαρίου 2022, και διευκρινίζει ότι «το κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» περιλαμβάνει το 
άμεσα σχετιζόμενο κόστος της εκπλήρωσης αυτής της σύμβασης και την κατανομή άλλων δαπανών 
που σχετίζονται άμεσα με την εκτέλεσή της. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι, προτού 
αναγνωριστεί χωριστή πρόβλεψη για επαχθή σύμβαση, μια οντότητα αναγνωρίζει τυχόν ζημιά 
απομείωσης στα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπλήρωση της σύμβασης, και 
όχι σε περιουσιακά στοιχεία που ήταν αφοσιωμένα μόνο στη συγκεκριμένη σύμβαση. 
• Οι Ετήσιες βελτιώσεις των ΔΠΧΑ 2018-2020 προβαίνουν σε ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις στο 
ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς», στο ΔΠΧΑ 9 
«Χρηματοοικονομικά Μέσα», στο ΔΛΠ 41 «Γεωργία» και στα Επεξηγηματικά Παραδείγματα που 
συνοδεύουν το ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις», και εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022. 
Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν αναμένεται να έχει επίπτωση 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 
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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 υιοθέτηση της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει 
επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Ταξινόμηση υποχρεώσεων ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες» 
(εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022): 
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  
ταξινόμηση των υποχρεώσεων. 
Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές 
Καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
ΔΛΠ 8 Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και σφάλματα Ορισμός των 
λογιστικών εκτιμήσεων:  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 της περιόδου. Οι τροποποιήσεις εισάγουν νέο ορισμό της λογιστικής 
εκτίμησης οριζόμενοι 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.  
 
ΔΛΠ 12 Αναβαλλομένη φορολογία σχετιζόμενη με περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις από μια 
μεμονωμένη συναλλαγή (Τροποποιήσεις): Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές 
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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 υιοθέτηση της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
 

4. Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) 
 
Οι πωλήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
  
Ποσά σε Ευρώ 01.01 - 

31.12.2021 
01.01 - 31.12.2020 

*Αναδιατυπωμένα 
Πωλήσεις εμπορευμάτων & προϊόντων 53.152.628,44 50.950.689,90 
Προμήθειες 6.362.132,84 2.171.505,63 
Πωλήσεις υπηρεσιών 899.421,66 690.236,00 
Σύνολο 60.414.182,94 53.812.431,53 

 
*Αναδιατυπωμένα: Βλέπε σχετική ανάλυση στη σημείωση 2(ε). 
 

5. Έξοδα 
 
Τα έξοδα διάθεσης, διοίκησης και το κόστος πωληθέντων αναλύονται ως εξής:  
 
 01.01 - 

31.12.2021 
01.01 - 31.12.2020 

*Αναδιατυπωμένα 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 6.393.816,34 5.681.262,27 
Αμοιβές τρίτων 4.287.132,50 3.471.189,17 
Παροχές τρίτων 827.739,45 791.981,71 
Φόροι - τέλη 9.622,19 100.838,62 
Διάφορα έξοδα 2.693.901,47 2.570.592,60 
Αποσβέσεις 706.106,96 707.128,72 
Απομειώσεις  επισφαλών απαιτήσεων 91.065,26 52.515,10 
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους 529.165,00 213.165,00 
Κόστος πωληθέντων/Αναλώσεις* 36.571.824,75 36.712.183,79 
Σύνολο 52.110.373,92 50.300.856,98 

 
Ο επιμερισμός των εξόδων ανά λειτουργία έχει ως εξής: 
 

Ποσά σε Ευρώ 
01.01 - 

31.12.2021 
01.01 - 31.12.2020 

*Αναδιατυπωμένα 
Κόστος πωληθέντων 37.387.025,14 38.158.564,00 
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Έξοδα διάθεσης 13.521.156,18 11.104.097,34 
Έξοδα διοίκησης 1.202.192,60 1.038.195,64 
Σύνολο 52.110.373,92 50.300.856,98 

 
*Αναδιατυπωμένα: Βλέπε σχετική ανάλυση στη σημείωση 2(ε). 
 
Οι παροχές σε εργαζόμενους αναλύονται ως εξής: 
 
Ποσά σε Ευρώ     

Παροχές σε εργαζομένους 01.01 - 
31.12.2021 

01.01 - 
31.12.2020 

Μισθοί και ημερομίσθια 3.757.149,25 3.784.146,43 
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 818.682,24 912.547,67 
Λοιπές παρεπόμενες παροχές 617.889,40 617.503,65 
Έκτακτες παροχές 786.927,75 276.428,60 
Αποζημιώσεις απόλυσης 413.167,70 90.635,92 
Σύνολο 6.393.816,34 5.681.262,27 

 

Ο μέσος όρος προσωπικού της Εταιρείας για τις χρήσεις 2021 και 2020 ανερχόταν σε 83 άτομα. 

 

6. Λοιπά κέρδη / (ζημίες) καθαρά 
 
Τα λοιπά κέρδη/(ζημιές) αναλύονται ως εξής: 

 
Ποσά σε Ευρώ     

Λοιπά κέρδη / (ζημίες) καθαρά 01.01 - 
31.12.2021 

01.01 - 
31.12.2020 

Έσοδα από αχρησιμοποίητες απομειώσεις απαιτήσεων 144.489,94 271.567,52 
Λοιπά έσοδα 90.118,43 1.128,19 
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις 100.000,00 0,00 
Έκπτωση ΦΠΑ λόγω COVID 0,00 274.971,05 
  334.608,37 547.666,76 
Λοιπά έξοδα 9.183,86 6.487,30 
Προβλέψεις λόγω εσωτερικής αναδιοργάνωσης 0,00 500.000,00 
Πρόβλεψη επισφάλειας (IFRS 9) 24.471,56 0,00 
   33.655,42 506.487,30 
Σύνολο 300.952,95 41.179,46 

7. Καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος 
 
Ποσά σε Ευρώ     

Καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος 01.01 - 
31.12.2021 

01.01 - 
31.12.2020 

Έξοδα     
Τόκοι 31.800,70 4.615,05 
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Προμήθειες εγγυητικών 6.513,62 1.228,82 
Διάφορα έξοδα τραπεζών 30.369,35 47.915,85 
Σύνολο 68.683,67 53.759,72 
Έσοδα     
Έσοδα τόκων προθεσμιακών 10.543,60 77,59 
Σύνολο 10.543,60 77,59 
Καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος 58.140,07 53.682,13 

 

8. Φόρος εισοδήματος 
 
Ποσά σε Ευρώ   

Φόρος εισοδήματος 01.01 - 
31.12.2021 

01.01 - 
31.12.2020 

Τρέχων φόρος εισοδήματος 1.920.367,89 860.545,11 
Αναβαλλόμενος φόρος 152.196,09 -52.606,15 
Σύνολο 2.072.563,98 807.938,96 

 

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

 

Ποσά σε Ευρώ 
01.01 - 

31.12.2021 
01.01 - 

31.12.2020 
Κέρδη προ φόρων 8.546.621,90 3.499.071,88 
Φορολογικός συντελεστής 22% 24% 
Φόρος με βάση τον τρέχοντα συντελεστή 1.880.256,82 839.777,25 
      
Φόρος επί μόνιμων  διαφορών  66.972,97 -31.838,29 
Επίδραση αλλαγής φορολογικού συντελεστή 125.334,19 0,00 
Φόρος 2.072.563,98 807.938,96 

 

Σύμφωνα με το ισχύον φορολογικό καθεστώς στην Ελλάδα, οι ανώνυμες εταιρείες φορολογούνται στα 
συνολικά τους κέρδη με συντελεστή 22% (2020:24%).  

Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος υποβάλλονται σε ετήσια βάση αλλά τα κέρδη ή οι ζημίες που 
δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές ή ο 
ορκωτός ελεγκτής βάσει των προβλεπόμενων στο άρθρο 82 παρ. 5 του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήματος και το άρθρο 65Α του Ν.4174/2013 εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία 
του φορολογούμενου. 

Για τις χρήσεις 2011 έως και 2020 σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 5 του Ν. 2238/94 (2011, 2012 και 
2013) και το άρθρο 65Α του Ν. 4174/2013 (2014-2019) η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά από 
Ορκωτό Ελεγκτή και έχει λάβει Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη ως προς την 
εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά αντικείμενα που ορίζει ο νόμος. 

Επιπρόσθετα, βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου, οι Ελληνικές φορολογικές αρχές μπορεί να 
επιλέξουν την Εταιρεία για φορολογικό έλεγχο στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούν σε εταιρείες 
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που έλαβαν φορολογικά πιστοποιητικά φορολογικής συμμόρφωσης με σύμφωνη γνώμη του Ορκωτού 
Ελεγκτή. Στην περίπτωση αυτή, οι Ελληνικές φορολογικές αρχές έχουν το δικαίωμα να διενεργήσουν 
φορολογικό έλεγχο των χρήσεων που θα επιλέξουν, λαμβάνοντας υπόψη την εργασία για την έκδοση 
του πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης.  

Συγκεκριμένα για τις φορολογικές χρήσεις 2011 - 2015 έχει παρέλθει ο χρόνος για έλεγχο από τις 
φορολογικές αρχές, κατά συνέπεια η Εταιρεία θεωρεί ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις για τις χρήσεις 
αυτές έχουν καταστεί οριστικές. Η Εταιρεία για τις χρήσεις 2016 έως και 2021 δεν αναμένει να 
προκύψουν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις στο πλαίσιο μελλοντικού ελέγχου των Ελληνικών 
φορολογικών αρχών για τις χρήσεις αυτές.   

Για την τρέχουσα χρήση 2021 βρίσκεται σε εξέλιξη η εργασία διασφάλισης φορολογικής συμμόρφωσης 
από τον τακτικό ελεγκτή βάση των διατάξεων του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013 και το σχετικό 
φορολογικό πιστοποιητικό θα χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 
Η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν θα προκύψουν ευρήματα που μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση στις 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, και ως εκ τούτου δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων 
φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να προκύψουν και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη 
για το σκοπό αυτό.   
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9. Ενσώματα πάγια 

Κόστος κτήσης Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήματα Μεταφορικά μέσα 
Έπιπλα & 

λοιπός 
εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση Σύνολα 

Υπόλοιπα 01.01.2020 110.752,97 2.572.648,86 1.210.358,29 749.272,12 1.120.758,40 74.931,06 5.838.721,70 
Προσθήκες 0,00 1.426.879,54 0,00 116.965,69 42.232,91 137.346,75 1.723.424,89 
Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 74.931,06 -74.931,06 0,00 
Πωλήσεις/Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 -11.535,27 -6.541,67 0,00 -18.076,94 
Υπόλοιπα 31.12.2020 110.752,97 3.999.528,40 1.210.358,29 854.702,54 1.231.380,70 137.346,75 7.544.069,65 
Προσθήκες 0,00 29.897,00 305.763,00 68.432,97 14.153,18 129.361,70 547.607,85 
Μεταφορές 0,00 93.582,75 35.300,00 0,00 5.990,00 -134.872,75 0,00 
Πωλήσεις/Μειώσεις 0,00 0,00 -50.953,84 -21.181,30 -8.492,12 0,00 -80.627,26 
Υπόλοιπα 31.12.2021 110.752,97 4.123.008,15 1.500.467,45 901.954,21 1.243.031,76 131.835,70 8.011.050,24 

Αποσβέσεις Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήματα Μεταφορικά μέσα 
Έπιπλα & 

λοιπός 
εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση Σύνολα 

Υπόλοιπα 01.01.2020 0,00 1.278.218,65 955.734,78 243.001,94 890.136,67 0,00 3.367.092,04 
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 306.241,60 41.479,41 264.501,31 90.725,58 0,00 702.947,90 
Πωληθέντων/μειωθέντων 0,00 0,00 0,00 -2.926,49 -6.316,54 0,00 -9.243,03 
Υπόλοιπα 31.12.2020 0,00 1.584.460,25 997.214,19 504.576,76 974.545,71 0,00 4.060.796,91 
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 318.314,16 47.409,54 244.437,34 92.043,82 0,00 702.204,86 
Πωληθέντων/μειωθέντων 0,00 0,00 -50.749,84 -21.181,30 -5.932,12 0,00 -77.863,26 
Υπόλοιπα 31.12.2021 0,00 1.902.774,41 993.873,89 727.832,80 1.060.657,41 0,00 4.685.138,51 
Καθαρή αξία 01.01.2020            110.752,97 1.294.430,21 254.623,51 506.270,18 230.621,73 74.931,06 2.471.629,66 
Καθαρή αξία 31.12.2020                 110.752,97   2.415.068,15 213.144,10 350.125,78 256.834,99 137.346,75 3.483.272,74 
Καθαρή αξία 31.12.2021 110.752,97                2.220.233,74   506.593,56 174.121,41 182.374,35 131.835,70 3.325.911,73 

Επί των ενσώματων παγίων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη ή άλλου είδους δεσμεύσεις. Επίσης, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι κατά την 31 Δεκεμβρίου 
2021 δεν υφίστανται ενδείξεις απομείωσης της αξίας των ενσώματων πάγιων περιουσιακών της στοιχείων. 
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Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης που περιλαμβάνονται στις ενσώματες 
ακινητοποιήσεις αναλύονται ως εξής: 
 
Πίνακας περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης 
 

Κόστος κτήσης Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήματα Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός 
Σύνολα 

Υπόλοιπα 01.01.2020 0,00 660.423,75 0,00 727.590,82 15.844,24 1.403.858,81 
Προσθήκες 0,00 1.406.307,04 0,00 116.965,69 6.655,23 1.529.927,96 
Πωλήσεις/Μειώσεις 0,00 0.00 0,00 -11.535,27 0,00 -11.535,27 
Υπόλοιπα 31.12.2020 0,00 2.066.730,79 0,00 833.021,24 22.499,47 2.922.251,50 
Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 68.432,97 0,00 68.432,97 
Υπόλοιπα 31.12.2021 0,00 2.066.730,79 0,00 901.454,21 22.499,47 2.990.684,47 
              

Αποσβέσεις Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήματα Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός 
Σύνολα 

Υπόλοιπα 01.01.2020 0,00 229.264,33 0,00 221.320,64 3.910,83 454.495,80 
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 255.594,54 0,00 264.501,31 4.021,80 524.117,65 
Πωληθέντων/μειωθέντων 0,00 0,00 0,00 -2.926,49 0,00 -2.926,49 
Υπόλοιπα 31.12.2020 0,00 484.858,87 0,00 482.895,46 7.932,63 975.686,96 
Αποσβέσεις περιόδου   264.502,69   244.437,34 5.241,95 514.181,98 
Υπόλοιπα 31.12.2021 0,00 749.361,56 0,00 727.332,80 13.174,58 1.489.868,94 
              
Καθαρή αξία 01.01.2020 0,00 431.159,42 0,00 506.270,18 11.933,41 949.363,01 
Καθαρή αξία 31.12.2020 0,00 1.581.871,92 0,00 350.125,78 14.566,84 1.946.564,54 
Καθαρή αξία 31.12.2021 0,00 1.317.369,23 0,00 174.121,41 9.324,89 1.500.815,53 

 
10. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 
Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής: 

 

Κόστος κτήσης ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα 01.01.2020 12.542,00 1.100.084,76 2,00 1.112.628,76 
Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 0,00 
Υπόλοιπα 31.12.2020 12.542,00 1.100.082,76 4,00 1.112.628,76 
Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 0,00 
Υπόλοιπα 31.12.2021 12.542,00 1.100.082,76 4,00 1.112.628,76 

Αποσβέσεις ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΥΠΕΡΑΞΙΑ   ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα 01.01.2020 4.459,38 0,00 0,18 4.459,56 
Αποσβέσεις περιόδου 4.180,67 0,00 0,15 4.180,82 
Υπόλοιπα 31.12.2020 8.640,05 0,00 0,33 8.640,38 
Αποσβέσεις περιόδου 3.901,95 0,00 0,15 3.902,10 
Υπόλοιπα 31.12.2021 12.542,00 0,00 0,48 12.542,48 
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Καθαρή αξία 01.01.2020 8.082,62 1.100.084,76 1,82 1.108.169,20 
Καθαρή αξία 31.12.2020 3.901,95 1.100.082,76 3,67 1.103.988,38 
Καθαρή αξία 31.12.2021 0,00 1.100.082,76 3,52 1.100.086,28 

 

Η υπεραξία ποσού Ευρώ 1.100.086,28 δημιουργήθηκε το 2018 στα πλαίσια της απόκτησης από την 
εταιρεία BAYER Ελλάς ΑΒΕΕ προϊόντων, στοιχείων ενεργητικού και προσωπικού τα οποία 
σχετίζονται με την παραγωγή και εμπορία σπόρων βαμβακιού και ελαιοκράμβης. Η υπεραξία ελέγχθηκε 
για απομείωση και δεν προέκυψαν ζημίες. 
 
 

 

 

11. Αναβαλλόμενη φορολογία 
 
Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής: 

 
Ποσά σε Ευρώ 31.12.2021 31.12.2020 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 1.901.719,54 2.134.152,77 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις -281.804,68 -394.526,00 
Καθαρό ποσό αναβαλλόμενης φορολογίας 1.619.914,86 1.739.626,77 
      
  31.12.2021 31.12.2020 
Υπόλοιπο στην αρχή της χρήσης 1.739.626,77 1.679.125,58 
(Χρέωση)  Πίστωση  στην  Κατάσταση Συνολικού 
Εισοδήματος (Αποτελεσμάτων) -152.196,09 52.606,15 

(Χρέωση)  Πίστωση στα Ίδια Κεφάλαια (Λοιπά Συνολικά 
Εισοδήματα) 32.484,18 7.895,04 

Υπόλοιπο στο τέλος της χρήσης 1.619.914,86 1.739.626,77 
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Ποσά σε Ευρώ               

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Προβλέψεις 
για παροχές 

σε 
εργαζόμενους 

Υποτίμηση 
αποθεμάτων 

Πρόβλεψη 
επισφαλών 
απαιτήσεων 

Λοιπές 
προβλέψεις/ 
υποχρεώσεις 

Υποχρεώσεις 
από 

μισθώσεις 

Ενσώματες 
ακινητοποιή

σεις 
Σύνολο 

Υπόλοιπο 01.01.2020 954.888,74 86.775,24 531.106,58 12.035,58 228.389,02 -134.069,58 1.679.125,58 
(Χρέωση)/πίστωση αποτελεσμάτων 31.405,90 -37.230,50 -46.672,49 120.000,00 245.559,66 -260.456,42 52.606,15 
(Χρέωση)/πίστωση ιδίων κεφαλαίων 7.895,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.895,04 
Υπόλοιπο 31.12.2020 994.189,68 49.544,74 484.434,09 132.035,58 473.948,68 -394.526,00 1.739.626,77 
(Χρέωση)/πίστωση αποτελεσμάτων -33.085,95 -2.650,67 -49.808,75 -41.835,58 -137.536,46 112.721,32 -152.196,09 
(Χρέωση)/πίστωση ιδίων κεφαλαίων 32.484,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.484,18 
Υπόλοιπο 31.12.2021 993.587,91 46.894,07 434.625,34 90.200,00 336.412,22 -281.804,68 1.619.914,86 
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12. Εμπορικές απαιτήσεις 
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

 
Ποσά σε Ευρώ     
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 31.12.2021 31.12.2020 
Κυκλοφορούν ενεργητικό     
Εμπορικές απαιτήσεις (ανοικτά υπόλοιπα) 42.853.085,93 21.194.928,03 
Εμπορικές απαιτήσεις (επιταγές) 9.788.009,40 8.456.827,08 
Μείον: Απομείωση εμπορικών απαιτήσεων -4.991.634,48 -5.412.302,11 
Καθαρές εμπορικές απαιτήσεις 47.649.460,85 24.239.453,00 
      
Προκαταβολές 0,00 415.925,00 
Λοιποί χρεώστες 240.923,91 194.033,24 
Έξοδα επομένων χρήσεων 49.434,80 138.541,37 
Σύνολο λοιπών απαιτήσεων 290.358,71 748.499,61 
Σύνολο απαιτήσεων κυκλοφορούντος ενεργητικού 47.939.819,56 24.987.952,61 
Μακροπρόθεσμο ενεργητικό     
Εγγυήσεις ενοικίων 50.137,73 50.579,64 
Λοιπές απαιτήσεις 2.500,00 2.500,00 
Σύνολο απαιτήσεων μακροπρόθεσμου ενεργητικού 52.637,73 53.079,64 
Σύνολο απαιτήσεων (κυκλοφορούν και μακροπρόθεσμο) 47.992.457,29 25.041.032,25 

 

Η εύλογη αξία των απαιτήσεων δεν διαφέρει ουσιωδώς από την λογιστική αξία τους.  

Οι λοιποί χρεώστες κατά την χρήση 2021 αφορούν χρεωστικά υπόλοιπα προμηθευτών ποσού Ευρώ 104 
χιλ. και υπόλοιπα λοιπών χρεωστών ποσού Ευρώ 137 χιλ.. 

Η Εταιρεία παρακολουθεί τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και σχηματίζει προβλέψεις για απομειώσεις 
επισφάλειας 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. Η μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο από τις απαιτήσεις ανέρχεται στο ποσό 
των Ευρώ 47.992 χιλ.(Καθαρές εμπορικές απαιτήσεις, Προκαταβολές και Λοιποί χρεώστες) και αφορά 
τις απαιτήσεις από πελάτες και τις απαιτήσεις από χρεωστικά υπόλοιπα προμηθευτών και λοιπών 
χρεωστών. 

 

Η κίνηση του λογαριασμού των απομειώσεων για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής: 

 
Ποσά σε Ευρώ 31.12.2021 31.12.2020 
Υπόλοιπο έναρξης 5.412.302,11 5.768.422,24 
Επίδραση αλλαγής λογιστικής πολιτικής 0,00 0,00 
Σχηματισθείσα στη χρήση 115.536,82 52.515,10 
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις -144.489,94 -271.567,52 
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Διαγραφές υπολοίπων -391.714,51 -137.067,71 
Υπόλοιπο 4.991.634,48 5.412.302,11 

 
 
Παρακάτω αναλύονται οι απαιτήσεις από πελάτες του 2021 :  
 
Ποσά σε Ευρώ     
Εμπορικές απαιτήσεις  31.12.2021 31.12.2020 
Μη ληξηπρόθεσμα υπόλοιπα 43.585.781,20 23.544.864,43 
Ληξηπρόθεσμα υπόλοιπα 4.063.679,65 694.588,57 
Σύνολο 47.649.460,85 24.239.453,00 

 
Η ενηλικίωση των απαιτήσεων που βρίσκονται σε καθυστέρηση και δεν έχουν απομειωθεί έχει ως εξής: 
  
Ποσά σε Ευρώ 31.12.2021 31.12.2020 
0 – 3 μήνες 3.765.938,70 427.370,63 
3 – 6 μήνες 119.700,98 112.949,72 
6 – 12 μήνες 178.039,97 113.378,77 
> 12 μήνες 0,00 40.889,45 
Υπόλοιπο 4.063.679,65 694.588,57 

 

13. Αποθέματα 
 
Ποσά σε Ευρώ     
Αποθέματα 31.12.2021 31.12.2020 
Εμπορεύματα 4.085.007,51 4.506.910,59 
Έτοιμα προϊόντα 2.434.304,11 2.237.043,35 
Πρώτες ύλες - Υλικά συσκευασίας 2.409.409,81 2.010.337,22 
Μείον: Υποτίμηση -213.154,88 -206.436,42 
Αποθέματα καθ’ οδόν 225.369,00 143.611,20 
Σύνολο 8.940.935,55 8.691.465,94 

 

Η αξία των απαξιωθέντων αποθεμάτων (υποτίμηση στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία) για τις χρήσεις 
2021 και 2020 ανέρχεται σε Ευρώ 213.154,88 και Ευρώ 206.436,42, αντίστοιχα.  

 

14. Τρέχουσα φορολογική απαίτηση 
Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής: 

 
Ποσά σε Ευρώ     
Τρέχουσα φορολογική απαίτηση 31.12.2021 31.12.2020 
Απαιτήσεις από παρακρατούμενους φόρους 13.012,92 13.006,38 
Απαιτήσεις από ΦΠΑ 0,00 282.409,86 
Σύνολο 13.012,92 295.416,24 
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15. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 
 

Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής: 

 
Ποσά σε Ευρώ     
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 31.12.2021 31.12.2020 
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 6.646.971,02 5.047.794,32 
Σύνολο 6.646.971,02 5.047.794,32 

 
Η μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο από τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταυτίζεται με τη 
λογιστική τους αξία. 
 

16. Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 8.798.584,90 και διαιρείται σε 
3.002.930 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ εκάστη. 
 

17. Λοιπά αποθεματικά 
Τα λοιπά αποθεματικά αναλύονται ως εξής: 

 
Ποσά σε Ευρώ         

Λοιπά αποθεματικά 
Τακτικό 

αποθεματικό 
Ειδικά 

αποθεματικά 
Αφορολόγητα 
αποθεματικά Σύνολο 

1/1/2020 639.753,10 23.164,61 1.870.913,86 2.533.831,57 
Κίνηση χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 
31.12.2020 639.753,10 23.164,61 1.870.913,86 2.533.831,57 
          
1/1/2021 639.753,10 23.164,61 1.870.913,86 2.533.831,57 
Κίνηση χρήσης 404.287,08 0,00 0,00 404.287,08 
31.12.2021 1.044.040,18 23.164,61 1.870.913,86 2.938.118,65 

 
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.  Στη χρήση 2021 σχηματίστηκε τακτικό αποθεματικό συνολικού ποσού Ευρώ 404.287,08 
από το οποίο ποσό Ευρώ 90.805,17  αφορούσε τη χρήση 2020 και ποσό Ευρώ 313.481,91 αφορά τη 
χρήση 2021. 
 
Τα ειδικά αποθεματικά αφορούν αποθεματικά που έχουν σχηματιστεί σε προηγούμενες χρήσεις από 
φορολογημένα κέρδη. Τα αφορολόγητα αποθεματικά περιλαμβάνουν κυρίως αποθεματικά που έχουν 
σχηματισθεί βάσει ειδικών διατάξεων αναπτυξιακών νόμων από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων και 
για τα οποία δεν έχει καταβληθεί ο αναλογών φόρος εισοδήματος. Ο αναλογών φόρος θα καταβληθεί 
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αν τα αποθεματικά αυτά διανεμηθούν και με συντελεστή, το συντελεστή που θα ισχύει κατά το χρόνο 
της διανομής.  
 

18. Υποχρεώσεις από μισθώσεις 
 
Οι υποχρεώσεις από μισθώσεις αναλύονται ως εξής: 
 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις      
      
Ποσά σε Ευρώ 31.12.2021 31.12.2020 
Μισθώσεις κτιρίων  1.076.017,39 1.354.461,00 
Μισθώσεις μεταφορικών μέσων 56.511,84 116.365,02 
Μισθώσεις λοιπού εξοπλισμού 0,00 12.423,20 
Σύνολο 1.132.529,23 1.483.249,22 
      
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις      
      
Ποσά σε Ευρώ 31.12.2021 31.12.2020 
Μισθώσεις κτιρίων  267.528,15 254.609,62 
Μισθώσεις μεταφορικών μέσων 122.828,83 230.300,08 
Μισθώσεις λοιπού εξοπλισμού 6.260,24 6.627,24 
Σύνολο 396.617,22 491.536,94 

 

19. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους 
 
Η πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία απεικονίζεται στις 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 19 και βασίζεται σε ανεξάρτητη 
αναλογιστική μελέτη που αφορά την Εταιρεία. Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία η Εταιρεία έχει 
την υποχρέωση κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις να αποζημιώσει τους υπαλλήλους της όταν 
συνταξιοδοτούνται. Η σχετική νομοθεσία καθορίζει το εφ’ άπαξ ποσό της αποζημίωσης που δικαιούνται 
να λάβουν οι υπάλληλοι κατά τη συνταξιοδότησή τους που συνήθως εξαρτάται από κάποιους 
παράγοντες όπως η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας και οι αποδοχές τους. Η οφειλόμενη αποζημίωση σε 
περίπτωση συνταξιοδότησης ισούται με το 40% του ποσού που θα καταβαλλόταν σε περίπτωση 
απόλυσης άνευ αιτίας. Αυτή η υποχρέωση αποτελεί υποχρέωση καθορισμένων παροχών. Για τον 
υπολογισμό της αποζημίωσης λήφθηκε υπόψη ότι πολιτική της Εταιρείας είναι να πληρώνει το 100% 
της δικαιούμενης αποζημίωσης. 
 
Η Επιτροπή Διερμηνειών των ΔΠΧΑ εξέδωσε τον Μάιο του 2021 απόφαση ημερήσιας διάταξης υπό 
τον τίτλο «Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 
(ΔΛΠ) 19», στην οποία περιλαμβάνεται επεξηγηματικό υλικό αναφορικά με τον τρόπο κατανομής των 
παροχών σε περιόδους υπηρεσίας επί συγκεκριμένου προγράμματος καθορισμένων παροχών ανάλογου 
εκείνου που ορίζεται στο άρθρο 8 του Ν.3198/1955 ως προς την παροχή αποζημίωσης λόγω 
συνταξιοδότησης (το «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών του Εργατικού Δικαίου»). Με βάση την 
ως άνω Απόφαση διαφοροποιείται ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονταν στην Ελλάδα κατά το παρελθόν 
οι βασικές αρχές του ΔΛΠ 19 ως προς το θέμα αυτό, και κατά συνέπεια, οι οικονομικές οντότητες 
απαιτείται να τροποποιήσουν ανάλογα την λογιστική τους πολιτική ως προς το θέμα αυτό για αυτά τα 
συνταξιοδοτικά προγράμματα. 
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Η Εταιρεία βάσει της αναλογιστικής μελέτης της 31/12/2021 εφαρμόζει το ΔΛΠ 19 κατανέμοντας τις 
παροχές που ορίζονται από  τον Ν.2112/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον 4093/2012  στην 
περίοδο από την πρόσληψη μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης των εργαζομένων και δεν έχει 
εφαρμόσει στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις την αλλαγή της λογιστικής πολιτικής αυτής. 
 
Τα ποσά για την Εταιρεία αναλύονται ως εξής:: 
 
 

Ποσά σε Ευρώ 
01.01 - 

31.12.2021 
01.01 - 

31.12.2020 
Ποσά αναγνωρισμένα στην κατάσταση  αποτελεσμάτων     
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 219.613,00 213.167,00 
Τόκος στην υποχρέωση 13.307,00 27.057,00 
Έξοδο στην κατάσταση  αποτελεσμάτων 232.920,00 240.224,00 
Αναγνώριση κόστους προϋπηρεσίας 317.640,00 0,00 
Κόστος (αποτέλεσμα) Διακανονισμών -8.088,00 0,00 
Άλλα έξοδα/(έσοδα) 0,00 0,00 
Συνολικό έξοδο στην κατάσταση  αποτελεσμάτων 542.472,00 240.224,00 
      
Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον 
ισολογισμό     
Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη της χρήσης 4.519.457,00 4.355.703,08 
Παροχές που πληρώθηκαν -405.524,30 -109.366,08 
Σύνολο εξόδου που αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων 542.472,00 240.224,00 
Αναγνώριση κόστους προϋπηρεσίας/Διακανονισμών 0,00 0,00 
Ποσό που καταχωρείται στην κατάσταση λοιπών συνολικών εσόδων 236.904,00 32.896,00 
Καθαρή αναγνωρισμένη υποχρέωση στο τέλος της χρήσεως 4.893.308,70 4.519.457,00 

      
      

Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης 
01.01 - 

31.12.2021 
01.01 - 

31.12.2020 
Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου 4.519.457,00 4.355.703,08 
Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 219.613,00 213.167,00 
Δαπάνη τόκου 13.307,00 27.057,00 
Κόστος (αποτέλεσμα) Διακανονισμών/ Περικοπών -8.088,00 0,00 
Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους -405.524,30 -109.366,08 
Αναγνώριση κόστους προϋπηρεσίας 317.640,00 0,00 
Άλλα έξοδα/(έσοδα) 0,00 0,00 
Αναλογιστικό (κέρδος)/ζημιά  στην υποχρέωση 236.904,00 32.896,00 
Παρούσα αξία της υποχρεώσεως κατά το τέλος της χρήσης 4.893.308,70 4.519.457,00 

 
Οι αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι εξής: 
 

Αναλογιστικές παραδοχές 
01.01 - 

31.12.2021 
01.01 - 

31.12.2020 
Προεξοφλητικό επιτόκιο 0,76% 0,30% 
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Πληθωρισμός 2,05% 1,10% 
Ποσοστό αύξησης αποδοχών 2,55% 1,60% 
Μέσος όρος εργασιακής ζωής 10,27 10,51 

 
Στο κονδύλι «Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους» περιλαμβάνονται επιπλέον και προβλέψεις 
αμοιβών προσωπικού, ποσού Ευρώ 400.000,00 συγκριτικά με το έτος 2020 που ήταν σε ποσό Ευρώ 
500.000,00, που θα προκύψουν λόγω εσωτερικής αναδιοργάνωσης της Εταιρείας. 
 

20. Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 
 
Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής: 

 
Ποσά σε Ευρώ     
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 31.12.2021 31.12.2020 
Εμπορικές υποχρεώσεις 40.734.872,50 22.643.467,37 
Δουλευμένα έξοδα 888.092,03 333.894,89 
Υποχρεώσεις κοινωνικής ασφάλισης και λοιποί φόροι 199.584,65 216.065,56 
Πιστωτές Διάφοροι 7.537,67 96.659,36 
Πιστωτικά Υπόλοιπα Πελατών 984.684,74 1.143.003,16 
Σύνολο 42.814.771,59 24.433.090,34 

 

Στις ανωτέρω εμπορικές υποχρεώσεις συμπεριλαμβάνονται υποχρεώσεις προς εταιρείες του ομίλου 
BASF Ευρώ 39.889 χιλ.. Όλες οι ανωτέρω υποχρεώσεις είναι εξοφλητέες εντός 1 έτους από την 
ημερομηνία της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης. 

 

21. Δάνεια από συνδεδεμένα μέρη 
Η Εταιρεία είχε κατά την 31.12.2021 και 31.12.2020 έντοκες υποχρεώσεις κυμαινόμενου επιτοκίου 
συνολικής αξίας Ευρώ 8.113,92 και Ευρώ 13.506,82   με εταιρείες του διεθνούς ομίλου BASF. Το 
υπόλοιπο κατά την 31.12.2021 αφορά σύμβαση με ημερομηνία 1η Ιουλίου 2006 με την BASF SE για 
την διαρκή χρηματοδότηση αναγκών κεφαλαίων κίνησης. Ο λογαριασμός λειτουργεί ως αλληλόχρεος 
με την ενιαία καταχώρηση σε αυτόν, πληρωμών προμηθευτών και εισπράξεων πελατών της Εταιρείας. 
Το επιτόκιο κατά την διάρκεια της χρήσης κυμάνθηκε έως 0,72%.  

Η συνολική κίνηση του λογαριασμού για το έτος 2020 έχει ως εξής: 

 

Ποσά σε Ευρώ 
01.01 - 

31.12.2021 
01.01 - 

31.12.2020 
Υπόλοιπο έναρξης 13.506,82 17.177,21 
Χορηγήσεις 1.120.298,80 5.482.132,62 
Καταβολές -1.146.402,85 -5.507.537,57 
Τόκοι περιόδου 20.711,15 21.734,56 
Υπόλοιπο λήξης 8.113,92 13.506,82 
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Λόγω της δυνατότητας δανεισμού από τις εταιρείες του Ομίλου δεν υπάρχει κίνδυνος από πιθανή 
αύξηση/μείωση των επιτοκίων. 
 

22. Υποχρεώσεις από φόρους 
 
Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής: 
 
 
Ποσά σε Ευρώ 31.12.2021 31.12.2020 
Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος 1.387.178,59 635.702,78 
Υποχρεώσεις από φόρο προστιθέμενης αξίας 238.546,45 0,00 
Υποχρεώσεις από παρακρατούμενους φόρους 164.704,06 149.970,19 
Λοιποί φόροι - τέλη 362,97 2.416,29 
Σύνολο 1.790.792,07 788.089,26 

 
 

23. Λοιπές μακροπρόθεσμες/βραχυπρόθεσμες προβλέψεις  
 
Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες προβλέψεις της Εταιρείας ποσού Ευρώ 10.000 και Ευρώ 50.148,24 για τη 
χρήση 2021 και 2020, αντίστοιχα, αφορούν  υποχρεώσεις της Εταιρείας που προκύπτουν εξαιτίας της 
διακοπής λειτουργίας της δραστηριότητας του κλάδου εμπορίας και παραγωγής χημικών κατασκευών. 
Οι προβλέψεις που διενεργήθηκαν αφορούν σε υποχρεώσεις που αναμένεται να προκύψουν από 
υπάρχουσες δικαστικές διαμάχες με πελάτες του κλάδου καθώς και σε υποχρεώσεις από την διακοπή 
λειτουργίας του εργοστασίου για αναμενόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Η κίνηση των παραπάνω προβλέψεων έχει ως εξής: 

 

Ποσά σε Ευρώ 
01.01 - 

31.12.2021 
01.01 - 

31.12.2020 
Υπόλοιπο έναρξης  50.148,24 50.148,24 
Κίνηση χρήσης -40.148,24 0,00 
Υπόλοιπο λήξης 10.000,00 50.148,24 

24. Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 
 

Δεν υπάρχουν σημαντικές επίδικες υποθέσεις που αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τα Ίδια 
Κεφάλαια και την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της Εταιρείας. 

 

 

25. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
Τα συνδεδεμένα μέρη της Εταιρείας είναι όλες οι εταιρείες του Ομίλου Basf στο εξωτερικό, τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας. 

Οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής: 
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Επωνυμία Εταιρείας Σχέση με Basf 
Hellas AE Χρήση Πωλήσεις προς 

συνδεδεμένα μέρη 
Αγορές από 
συνδεδεμένα 

μέρη 

Ποσά που 
οφείλουν τα 
συνδεδεμένα 

μέρη 

Ποσά που 
οφείλονται στα 
συνδεδεμένα 

μέρη 

BASF SE Συνδεδεμένη Εταιρεία 2021 317.734,96 68.357.002,16 21.376,42 7.313.476,54 

2020 1.181.804,96 17.871.888,65 18.741,11 8.024.799,70 

BASF Coatings GmbH                  Συνδεδεμένη Εταιρεία 2021 0,00 170.557,06 0,00 111.866,17 

2020 0,00 30.349,53 0,00 23.337,93 

BASF Digital Farming GmbH Συνδεδεμένη Εταιρεία 2021 6.850,00 0,00 6.850,00 0,00 

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 

BASF Italia S.p.A.        Συνδεδεμένη Εταιρεία 2021 0,00 41.957,10 0,00 41.957,10 

2020 116.297,64 5.180,07 1.798,38 5.180,07 

BASF FRANCE S.A.S. Συνδεδεμένη Εταιρεία 2021 70.000,00 583.138,63 0,00 108.823,92 

2020 50.000,00 384.641,21 50.000,00 120.722,27 

BTC Europe GmbH  Συνδεδεμένη Εταιρεία 2021 12.075,00 51.521.562,65 3.018,75 27.563.098,79 

2020 977.214,46 6.303.557,55 4.750,82 7.632.584,08 

BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Συνδεδεμένη Εταιρεία 2021 0,00 9.291.394,38 0,00 1.837.986,03 

2020 0,00 10.251.902,97 0,00 3.076.660,47 

BASF Digital Solutions GmbH Συνδεδεμένη Εταιρεία 2021 44.139,75 652.855,88 10.109,25 715.714,27 

2020 5.762,50 531.484,70 3.250,00 572.039,17 

BASF S.R.L. Συνδεδεμένη Εταιρεία 2021 0,00 15.826,03 0,00 15.826,03 

2020 0,00 3.369,72 0,00 45.075,52 

BASF Agricultural Specialities Συνδεδεμένη Εταιρεία 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 0,00 2.106,70 0,00 2.106,70 

BASF Services Europe GmbH Συνδεδεμένη Εταιρεία 2021 9.000,00 167.111,81 2.376,03 0,00 

2020 9.000,00 38.184,43 0,00 38.184,43 

BASF T#rk Kimya Sanayi          Συνδεδεμένη Εταιρεία 2021 75.436,40 0,00 2.187,50 0,00 

2020 255.891,01 0,00 19.126,64 0,00 

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC Συνδεδεμένη Εταιρεία 2021 195.772,86 274.919,00 92.228,03 274.919,00 

2020 215.000,00 289.436,12 110.189,52 289.436,12 

BASF Srbija d.o.o. Συνδεδεμένη Εταιρεία 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 0,00 0,00 1.260,00 0,00 

BASF Hungaria Kft. Συνδεδεμένη Εταιρεία 2021 0,00 144.772,00 0,00 144.772,00 

2020 0,00 145.537,21 0,00 224.806,13 

BASF Polska Sp. z o.o. Συνδεδεμένη Εταιρεία 2021 0,00 15.120,00 0,00 10.080,00 

2020 0,00 33.101,28 0,00 35.978,85 

BASF CROATIA D.O.O. Συνδεδεμένη Εταιρεία 2021 0,00 12.756,00 0,01 12.756,00 

2020 0,00 12.039,72 0,01 13.727,74 

BASF Colors & Effects GmbH          Συνδεδεμένη Εταιρεία 2021 8.395,10 0,00 0,00 0,00 

2020 34.915,91 0,00 3.773,07 0,00 

BASF OESTERREICH GmbH Συνδεδεμένη Εταιρεία 2021 0,00 24.576,00 0,00 2.048,00 

2020 0,00 25.677,72 0,00 4.279,62 

BASF Slovensko spol. s.r.o. Συνδεδεμένη Εταιρεία 2021 0,00 29.443,81 0,00 32.231,56 

2020 0,00 17.156,12 0,00 28.462,25 
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BASF Polyurethanes GmbH Συνδεδεμένη Εταιρεία 2021 0,00 322.797,29 0,00 0,00 

2020 0,00 12.768,00 0,00 0,00 

BASF Belgium Coordination Center CommV Συνδεδεμένη Εταιρεία 2021 0,00 0,00 750,00 0,00 

2020 5.400,00 0,00 750,00 0,00 

Nunhems Netherlands B.V. Συνδεδεμένη Εταιρεία 2021 113.400,00 0,00 18.900,00 0,00 

2020 28.350,00 0,00 18.900,00 0,00 

BASF Espanola S.L. Συνδεδεμένη Εταιρεία 2021 24.501,60 0,00 0,70 0,00 

2020 4.861,50 0,00 0,70 0,00 

BASF CORPORATION Συνδεδεμένη Εταιρεία 2021 0,00 0,00 3.307,73 0,00 

2020 0,00 0,00 3.307,73 0,00 

BASF Nederland B.V. Συνδεδεμένη Εταιρεία 2021 9.000,00 14.365.250,29 750,00 1.698.632,08 

2020 9.000,00 1.461.450,10 750,00 1.812.188,04 

BASF COATINGS SERVICES AB Συνδεδεμένη Εταιρεία 2021 17.920,00 0,00 0,00 0,00 

2020 15.915,43 0,00 15.915,43 0,00 

BASF Personal Care Συνδεδεμένη Εταιρεία 2021 0,00 27.753,68 0,00 4.901,51 

2020 0,00 20.181,00 20.181,00 0,00 

BASF Iran (PJS) Company Συνδεδεμένη Εταιρεία 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 0,00 0,00 1.313,00 0,00 
  

Σύνολα 2021 904.225,67 146.018.793,77 161.854,72 39.889.089,00 

2020 2.909.413,71 37.440.012,80 274.007,71 21.949.570,20 

 

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου και 
Διευθυντικών στελεχών 2021 2020 
Αμοιβές διευθυντικών στελεχών 203.642,70 199.804,73 
Λοιπές επιβαρύνσεις 43.160,02 61.955,07 

Υπόλοιπα απαιτήσεων/υποχρεώσεων από/προς 
μέλη Διοίκησης/Διευθυντικά στελέχη 2021 2020 
Υποχρεώσεις προς διευθυντές 0,00 0,00 
Απαιτήσεις από διευθυντές 0,00 0,00 

Η Εταιρεία είχε, κατά την 31.12.2021 και 31.12.2020, έντοκες υποχρεώσεις κυμαινόμενου επιτοκίου 
συνολικής αξίας Ευρώ 8.113,92 και Ευρώ 13.506,82 αντίστοιχα, προς την εταιρεία BASF SE. 

 

26. Άλλα σημαντικά γεγονότα 
 
Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα για τα οποία δεν γίνεται αναφορά στις Χρηματοοικονομικές 
Καταστάσεις. 
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27. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου και χρηματοοικονομικά μέσα 
 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

Το σύνολο σχεδόν των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας είναι σε Ευρώ με αποτέλεσμα η 
έκθεσή της σε συναλλαγματικό κίνδυνο να είναι σχεδόν μηδενική. 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ 

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2021 οι έντοκες υποχρεώσεις κυμαινόμενου επιτοκίου της Εταιρείας 
ανέρχονταν σε Ευρώ 8 χιλ. και οφείλονται σε εταιρείες του διεθνούς ομίλου, γεγονός που καθιστά τον 
κίνδυνο ταμιακών ροών μη σημαντικό. 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου, καθώς οι χονδρικές πωλήσεις 
γίνονται κατόπιν ελέγχου φερεγγυότητας των πελατών. 
 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα μέσω της δυνατότητας δανεισμού από εταιρείες του διεθνούς ομίλου. 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

H κρίση λόγω του Covid-19 διατάραξε την παγκόσμια χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ανέτρεψε 
τις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας για το 2021.  Ωστόσο, η θετική πορεία του 
προγράμματος εμβολιασμού καθώς και η σταδιακή χαλάρωση των αυστηρών μέτρων περιορισμού κατά 
τη διάρκεια του 2021 οδήγησαν σε μερική ανάκαμψη της εγχώριας οικονομίας. 
Η Εταιρεία συνεχίζει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας που κρίνονται αναγκαία για 
την προστασία της υγείας του προσωπικού και έχει περάσει σε μια νέα φάση επιχειρησιακής 
ετοιμότητας, με ενημερωμένες διαδικασίες και μηχανισμούς αντιμετώπισης κινδύνων και επομένως με 
αυξημένη δυνατότητα αντίδρασης σε νέα κρίση.  
Περαιτέρω, η παγκόσμια ενεργειακή κρίση που ξεκίνησε το 2021 αλλά και τα πρόσφατα γεγονότα στις 
αρχές του 2022 στην Ουκρανία έχουν προκαλέσει αβεβαιότητα στις αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο 
αυξάνοντας περαιτέρω τις τιμές των προϊόντων και της ενέργειας και μειώνοντας παράλληλα το 
διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών. 
 
 
 Η Διοίκηση της Εταιρείας , σε συνεργασία με τη μητρική της εταιρεία , εκτιμά συνεχώς τον πιθανό 
αντίκτυπο τυχόν αλλαγών στο μακροοικονομικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον στην Ελλάδα έτσι 
ώστε να εξασφαλίσει ότι θα ληφθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και τα μέτρα προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθούν οι τυχόν επιπτώσεις στις δραστηριότητες της. 
Τα έσοδα της Εταιρείας προέρχονται κυρίως από την πώληση προϊόντων φυτοπροστασίας καθώς και 
μιας ευρείας γκάμας χημικών  και η Διοίκηση αυτή τη στιγμή δεν βλέπει καμία σχετική ανησυχία 
αναφορικά με τα έσοδα της καθώς η εταιρεία κατά την κλειόμενη χρήση πέτυχε σημαντική αύξηση  των 
πωλήσεων της σε σχέση με το 2020.  
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28. Εύλογη αξία και ιεραρχία εύλογων αξιών 
Η εύλογη αξία των κατωτέρω χρηματοοικονομικών στοιχείων του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων 
της Εταιρείας προσεγγίζει την λογιστική αξία τους: 

− Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 
− Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 
− Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 
− Βραχυπρόθεσμα δάνεια (συνδεδεμένα μέρη) 
 

Σημειώνεται πως στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνονται έξοδα επομένων χρήσεων 
(2021 : Ευρώ 49.435,  2020: Ευρώ 138.541) τα οποία δεν αποτελούν χρηματοοικονομικά στοιχεία. Στις 
εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις περιλαμβάνονται ασφαλιστικοί οργανισμοί και δουλευμένα έξοδα 
περιόδου της Εταιρείας για το 2021 και 2020 συνολικού ποσού Ευρώ 1.087.677 και Ευρώ 549.960 
αντίστοιχα τα οποία δεν αποτελούν χρηματοοικονομικά στοιχεία.   
 

29. Αμοιβή ελεγκτών 
 
Οι αμοιβές των ελεγκτών για τη χρήση 2021 ανήλθαν σε Ευρώ 28.000,00 για τον τακτικό έλεγχο και 
σε Ευρώ 29.500,00 για τη διενέργεια ελέγχου φορολογικής συμμόρφωσης. Πέραν αυτών δεν 
παρέχονται άλλες υπηρεσίες.





 

 

Internal 

ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
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