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I. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας 
"ΑΔΕΛΦΟΙ Π. ΜΟΥΡΓΗ Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ" 

 
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη με Επιφύλαξη  

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας "ΑΔΕΛΦΟΙ Π. ΜΟΥΡΓΗ Α.Ε. 
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ" (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 
2021και την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το 
σχετικό προσάρτημα. 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος μνημονεύεται στην παράγραφο της έκθεσής 
μας “Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη”, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 
κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας "ΑΔΕΛΦΟΙ Π. ΜΟΥΡΓΗ Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ 
ΜΑΡΚΕΤ"κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε 
την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει. 

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 

Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής1) Για την κάλυψη πιθανών ζημιών από την μη ρευστοποίηση 
επισφαλών απαιτήσεων (Εμπορικών απαιτήσεων και Λοιπών απαιτήσεων), συνολικού ύψους 
ευρώ137.300, δεν έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη, η οποία, κατά την άποψή μας θα έπρεπε να 
ανέρχεται σε ποσό ευρώ 135.300. Αυτό έχει ως συνέπεια οι απαιτήσεις αυτές και τα ίδια κεφάλαια να 
εμφανίζονται αυξημένα κατά το ποσό αυτό και τα αποτελέσματα χρήσεως να εμφανίζονται αυξημένα 
κατά ποσό ευρώ 5.800. 2) Η εταιρεία, κατά πάγια τακτική, δεν σχηματίζει πρόβλεψη για αποζημίωση 
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, το συνολικό ύψος της μη 
σχηματισθείσας πρόβλεψης, επιμετρώμενης στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά, 
ανέρχεται σε ευρώ 66.600,00, με συνέπεια να εμφανίζονται αυξημένα: ισόποσα τα Ίδια Κεφάλαια και τα 
αποτελέσματα χρήσης κατά 4.400,00 ευρώ. 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν 
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται 
περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών 
Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για 
Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει 
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο 
των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν 
βάση για γνώμη με επιφύλαξη. 

Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού 
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ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών 
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της 
ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια 
περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής 
αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την 
Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να 
προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, 
στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος 
και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά 
διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα 
ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες 
σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται 
ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις 
οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 
Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη 
διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

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

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

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

 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν 
υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν 
ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν 
συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να 
επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές 
οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας 
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βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. 
Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να 
λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

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

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

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του 
Διοικητικού της Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) 
του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με 
τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής 
αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2021. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία "ΑΔΕΛΦΟΙ Π. ΜΟΥΡΓΗ 
Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ" και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην 
Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

Αθήνα, 20Ιουλίου 2022 

O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. 

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

Λ. Κηφισίας 124, 115 26 Αθήνα ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α. ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132 A.M.  Σ.O.E.Λ.: 14511
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II. Ισολογισμός 
 
Ποσά σε ευρώ Σημείωση 31/12/2021 31/12/2020 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
Ενσώματα πάγια 1 
Ακίνητα 1.821.143,45 1.920.551,10 
Μηχανολογικός εξοπλισμός 51.025,59 61.883,06 
Λοιπός εξοπλισμός 522.882,66 576.979,46 

Σύνολο 2.395.051,70 2.559.413,62 

Άυλα πάγια στοιχεία 1 
Λοιπά άυλα 594,62 1.306,62 

Σύνολο 594,62 1.306,62 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 2.1 17.605,28 17.605,28 

Λοιπά 2.2 3.379,35 3.379,35 

Σύνολο 20.984,63 20.984,63 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 2.416.630,95 2.581.704,87 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
Αποθέματα 3 
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα 72.152,85 71.880,05 

Εμπορεύματα 2.215.853,16 2.232.223,30 

Προκαταβολές για αποθέματα 48,00 48,00 

Σύνολο 2.288.054,01 2.304.151,35 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές 

Εμπορικές απαιτήσεις 4.1 247.084,18 297.957,23 

Λοιπές απαιτήσεις 4.2 185.490,21 203.394,32 
Προπληρωμένα έξοδα 4.3 24.064,78 7.324,90 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 4.4 342.244,21 337.134,76 

Σύνολο 798.883,38 845.811,21 

Σύνολο κυκλοφορούντων 3.086.937,39 3.149.962,56 

Σύνολο ενεργητικού 5.503.568,34 5.731.667,43 
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Ποσά σε ευρώ Σημείωση 31/12/2021 31/12/2020 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
Καθαρή θέση 
Καταβλημένα κεφάλαια 
Κεφάλαιο 5.1 564.300,00 564.300,00 

Σύνολο 564.300,00 564.300,00 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο 

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 5.2 187.377,21 187.377,21 
Αφορολόγητα αποθεματικά 5.2 48,85 48,85 
Αποτελέσματα εις νέο 5.3 694.511,69 729.730,89 

Σύνολο 881.937,75 917.156,95 

Σύνολο καθαρής θέσης 1.446.237,75 1.481.456,95 

Υποχρεώσεις 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Δάνεια 6.1.1 466.319,43 639.930,55 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.1.2 480,00 480,00 

Σύνολο 466.799,43 640.410,55 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Τραπεζικά δάνεια 6.2.1 531.366,29 500.817,27 
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων 6.2.1 199.331,08 111.613,61 
Εμπορικές υποχρεώσεις 6.2.2 2.461.131,28 2.687.079,70 

Φόρος εισοδήματος 6.2.3 41.195,53 1.047,50 

Λοιποί φόροι και τέλη 6.2.4 158.009,16 164.691,83 
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 6.2.5 98.450,13 110.683,79 
Λοιπές υποχρεώσεις 6.2.6 3.340,00 3.340,00 
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 6.2.7 94.507,69 27.326,23 
Έσοδα επόμενων χρήσεων 6.2.8 3.200,00 3.200,00 

Σύνολο 3.590.531,16 3.609.799,93 

Σύνολο υποχρεώσεων 4.057.330,59 4.250.210,48 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 5.503.568,34 5.731.667,43 
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IIΙ. Κατάσταση Αποτελεσμάτων 
 
Ποσά σε ευρώ Σημείωση 2021 2020 

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 7.1 17.645.046,37 17.721.675,29 
Κόστος πωλήσεων 7.2 -13.567.252,65 -13.581.410,41 

Μικτό αποτέλεσμα 4.077.793,72 4.140.264,88 
Λοιπά συνήθη έσοδα 7.3 27.370,00 19.910,00 

4.105.163,72 4.160.174,88 

Έξοδα διοίκησης 7.4 -280.271,90 -260.012,78 
Έξοδα διάθεσης 7.5 -3.561.083,69 -3.593.047,27 
Λοιπά έξοδα και ζημιές 7.7 -50.179,77 -49.939,62 
Λοιπά έσοδα και κέρδη 7.8 0,00 8.618,02 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 213.628,36 265.793,23 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 7.9 0,00 0,00 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 7.10 -99.864,89 -124.798,01 

Αποτέλεσμα προ φόρων 113.763,47 140.995,22 
Φόροι εισοδήματος 7.11 -40.982,67 -5.022,60 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 72.780,80 135.972,62 

 
 

IV. Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 
 

Κεφάλαιο 
 

Αποθεμα-
τικά νόμων 

και 
κατ/κού 

 

Αφορολό-
γητα 

αποθεμα-
τικά 

 

Αποτελέ- 
σματα εις 

νέο 
 

Σύνολο 

Υπόλοιπο 01.01.2020 564.300,00 187.377,21 48,85 701.758,27 1.453.484,33 
Μεταβολές στοιχείων στην 
περίοδο 
Κεφαλαιοποίηση διαφ. 
αναπροσαρμογής 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Διανομή μερίσματος  0,00 0,00 0,00 -108.000,00 -108.000,00 
Σχηματισμός αποθεματικών Γ.Σ. 
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αποτελέσματα περιόδου 0,00 0,00 0,00 135.972,62 135.972,62 

Υπόλοιπο 31.12.2020 564.300,00 187.377,21 48,85 729.730.89 1.481.456,95 
Μεταβολές στοιχείων στην 
περίοδο 
Κεφαλαιοποίηση διαφ. 
αναπροσαρμογής 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Διανομή μερίσματος χρήσης 2020 0,00 0,00 0,00 -108.000,00 -108.000,00 
Σχηματισμός αποθεματικών Γ.Σ. 
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αποτελέσματα περιόδου 0,00 0,00 0,00 72.780,80 72.780,80 

Υπόλοιπο 31.12.2021 564.300,00 187.377,21 48,85 694.511,69 1.446.237,75 
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V. Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων 
 
 
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ(Άρθρο 29 § 3) 

Γενικές πληροφορίες: 
α) Επωνυμία οντότητας "ΑΔΕΛΦΟΙ Π. ΜΟΥΡΓΗ Α.Ε." 
β) Νομικός τύπος οντότητας Ανώνυμη Εταιρεία 
γ) Περίοδος αναφοράς 1.1.2021 - 31.12.2021 
δ) Διεύθυνση έδρας οντότητας Ακρίτα 84, 241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
ε) Αριθμός δημοσίου μητρώου ή αντίστοιχες 
πληροφορίες 

Αρ.ΓΕΜΗ: 014735245000 
Α.Φ.Μ. 099604240 

στ) Εάν λειτουργεί η οντότητα υπό την 
παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας 

Η εταιρεία λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας. 

ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση Η εταιρεία δεν είναι υπό εκκαθάριση. 

η) Κατηγορία οντότητας βάσει Ν.4308/2014 Μεσαία  

θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη 
συμφωνία με τον Ν.4308/2014 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε 
πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014, πλην όσων 
περιπτώσεων αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους. 

  Όλα τα στοιχεία του ισολογισμού και της κατάστασης 
αποτελεσμάτων, που προκύπτουν στην τρέχουσα περίοδο, 
αναγνωρίζονται στην περίοδο αυτή βάσει της αρχής του 
δουλευμένου. 

Βάσει του άρθρου 29 § 1.β οι πληροφορίες επί των κονδυλίων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
παρατίθενται με τη σειρά με την οποία τα κονδύλια αυτά παρουσιάζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 
 
Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων – Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της 
αρχής της εύλογης παρουσίασης 
 
1. Γνωστοποίηση Αιτιολογία παρέκκλισης από την εφαρμογή μιας διάταξης του παρόντος νόμου 

λόγω εκπλήρωσης της υποχρέωσης της § 2 του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης. Πλήρης 
παράθεση επιπτώσεων της παρέκκλισης στα περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στην 
καθαρή θέση και στα αποτελέσματα. (παρ. 6 άρθρου 29) 

Δεν έγινε. 
 
2. Γνωστοποίηση στοιχείου σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (παρ. 9 

άρθρου 29) 

Δεν συντρέχει περίπτωση. 
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Β. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 άρθρου 29) 
Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η εταιρεία ακολουθεί τις 
παρακάτω λογιστικές πολιτικές. 

1. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης, 
όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα κτίρια 
αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή 
τους. 

2. Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης όταν 
κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα επενδυτικά κτίρια αποσβένονται με 
ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους. 

Η εταιρεία στην παρούσα περίοδο δεν διαθέτει επενδυτικά ακίνητα. 

3. Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις, και μείον ζημίες απομείωσης, 
όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα λοιπά ενσώματα πάγια 
αποσβένονται με τους παρακάτω συντελεστές απόσβεσης, που συμπίπτουν με τους προβλεπόμενους από την 
φορολογική νομοθεσία συντελεστές, καθώς, κατά την άποψη της διοίκησης της εταιρείας, αντανακλούν την 
εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή των παγίων, και οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι: 

α/α Περιγραφή Συντελεστής απόσβεσης 
1 Μηχανολογικός εξοπλισμός 10% 
2 Μεταφορικά μέσα (Μέσα μεταφοράς ατόμων) 16% 
3 Μεταφορικά μέσα (Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων) 12% 
4 Έπιπλα και λοιπός Εξοπλισμός 10% 
5 Εξοπλισμός Η/Υ 20% 

6 Πάγια χαμηλής αξίας κτήσεως  
(Από 1.500 € και κάτω ανά τεμάχιο)  100% 

4. Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης.  

5. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης: 

α) τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον 
αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου 
χαρακτήρα. Η απόσβεση των άυλων στοιχείων με συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός 
του χρόνου αυτού. Για τα στοιχεία χωρίς συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις 
διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους. 

β) Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, ή με ωφέλιμη οικονομική ζωή που δεν μπορεί 
να προσδιοριστεί αξιόπιστα, επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις με συντελεστή 
απόσβεσης 10%, και μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου 
χαρακτήρα. 

Τα Λοιπά άυλα στοιχεία της εταιρείας αφορούν: 

α) Δαπάνες κτήσεως προγραμμάτων λογισμικού τα οποία αποσβένονται με ποσοστό 20% ετησίως. Η αξία 
κτήσεως αυτών ανέρχεται σε ποσό ευρώ 112.337,87και στο τέλος της χρήσεως ήταν αποσβεσμένα κατά 
ποσό ευρώ 111.743,25. 

β) Δαπάνες κτήσεως ακινητοποιήσεων, ολοσχερώς αποσβεσμένα. 

 

6. Οι επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες, καθώς και οι λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι 
επιμετρώνται στο κόστος κτήσης, μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι 
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μόνιμου χαρακτήρα. Μερίσματα από τις εν λόγω επενδύσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσματα, 
κατά το χρόνο που εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα αυτών. 

7. Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία «Δάνεια και απαιτήσεις» και «Χρεωστικοί τίτλοι», 
επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι 
μόνιμου χαρακτήρα. 

8. Κατά την διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων περιουσιακών στοιχείων, η 
διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων. 

9. Τα πάσης φύσεως αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και υλικά, βιολογικά 
αποθέματα) επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. 
Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την πάγια ακολουθούμενη μέθοδο του ετήσιου μέσου 
σταθμικού κόστους. Η ζημία που προκύπτει από την επιμέτρηση των αποθεμάτων στην καθαρή 
ρευστοποιήσιμη αξία όταν αυτή είναι μικρότερη του κόστους κτήσης, αναγνωρίζεται στις ζημίες απομείωσης 
και επιβαρύνει το κόστος πωλήσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση ιδιαίτερα αυξημένων 
ζημιών απομείωσης αποθεμάτων, τα σχετικά ποσά εμφανίζονται στο κονδύλι «Απομειώσεις περιουσιακών 
στοιχείων (καθαρό ποσό)» στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων με σκοπό την εύλογη παρουσίαση. 

10. Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον τις εκτιμώμενες 
ζημίες απομείωσης. 

11. Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). Μεταγενέστερα 
επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου 
και τυχόν ζημίες απομείωσης. 

12. Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. 
Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιμης αξίας. 

13. Οι Υποχρεώσεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, δεν αναγνωρίζονται και 
επιμετρώνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 
Κατά πάγια εφαρμοζόμενη πολιτική αναγνωρίζονται κατά τον χρόνο καταβολής σε κάθε αποχωρούντα 
εργαζόμενο. 

14. Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που 
αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους. 

15. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά 
τους ποσά. Όταν οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις εμπεριέχουν ή τεκμαίρεται ότι εμπεριέχουν σημαντικά 
ποσά που αφορούν τόκους ή/και διαφορές υπέρ ή υπό τα άρτιο ή/και αρχικά κόστη, οι εν λόγω 
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη σταθερή μέθοδο. Οι 
προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα ως 
χρηματοοικονομικό κόστος (τόκοι έξοδα). 

16. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην 
περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα 
ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται 
οριστικά. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά 
τους στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα 
αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που 
αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που 
καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις 
που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα 
έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα. 
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17. Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο 
ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. 

18. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά τον διακανονισμό των μη 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή 
ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 

19. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τον 
φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου 
για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις. 

20. Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: (α) μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί 
κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους, (β) τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον 
αγοραστή και (γ) τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται 
σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το 
ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της 
συναλλαγής. Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα 
έσοδα από παροχή υπηρεσιών επιμετρώνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα από 
τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου. Τα μερίσματα ή το εισόδημα από τη συμμετοχή στην 
καθαρή θέση άλλων οντοτήτων, αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που 
αποφασίζει τη διανομή τους. Τα δικαιώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των σχετικών συμβατικών 
όρων. 

21. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δουλευμένου. 
22. Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόμισμα στο οποίο 

καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας με την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία 
κατά τη συναλλαγή. Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς: (α) τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την 
ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του ισολογισμού, (β) τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε 
ξένο νόμισμα και επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως, μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής 
αναγνώρισης. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισμό νομισματικών στοιχείων ή 
από τη μετατροπή τους με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή 
κατά τη σύνταξη προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της 
περιόδου που προκύπτουν. 

23. Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται αναδρομικά με τη 
διόρθωση: 
α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης, για την 

σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας 
περιόδου, και 

β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών μεγεθών της 
συγκριτικής περιόδου. 

24. Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία διαπιστώνεται ότι 
προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές 
δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά. 

25. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.  
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Γ. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
1. Ενσώματα, άυλα και βιολογικά πάγια (παρ. 8 άρθρου 29) 

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη συμφωνία των 
λογαριασμών των ενσωμάτων παγίων, των βιολογικών παγίων και των άυλων παγίων. 
 

Πίνακας μεταβολών ενσώματων, άυλων και βιολογικών παγίων περιόδου 

Ποσά σε Ευρώ € 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα Πάγια  Άυλα 
  

Γήπεδα ‐ 
Οικόπεδα 

Κτίρια και 
τεχνικά έργα 

Μηχανολογικός 
εξοπλισμός  

Μεταφορικά 
μέσα  

Λοιπός 
Εξοπλισμός  Λογισμικό  Λοιπά  Σύνολο 

                          

Καθαρή λογιστική αξία την 
01.01.2021  811.156,90   1.109.394,20   61.883,06   7.255,87   569.723,59   1.306,37   0,25   2.560.720,24  

                          

Αξία κτήσης την 01.01.2021  811.156,90   3.007.802,81   468.514,66   96.558,95   2.790.730,81   81.292,86   31.045,01   7.287.102,00  

Προσθήκες χρήσης   0,00   0,00   1.606,00   0,00   60.389,00   0,00   0,00   61.995,00  

Τόκοι περιόδου  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

Μειώσεις χρήσης   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

Μεταφορές  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

Αξία κτήσης την  31.12.2021  811.156,90   3.007.802,81   470.120,66   96.558,95   2.851.119,81   81.292,86   31.045,01   7.349.097,00  

                          

Αποσβέσεις και απομειώσεις την 
01.01.2021 

0,00   1.898.408,61   406.631,60   89.303,08   2.221.007,22   79.986,49   31.044,76   4.726.381,76  

Αποσβέσεις χρήσης  0,00   99.407,65   12.463,47   3.328,97   111.156,83   712,00   0,00   227.068,92  

Μειώσεις αποσβέσεων  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

Απομειώσεις περιόδου  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

Αναστροφές απομειώσεων  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

Μεταφορές  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

Αποσβέσεις και απομειώσεις την 
31.12.2021 

0,00   1.997.816,26   419.095,07   92.632,05   2.332.164,05   80.698,49   31.044,76   4.953.450,68  

                          

Καθαρή λογιστική αξία την 
31.12.2021  811.156,90   1.009.986,55   51.025,59   3.926,90   518.955,76   594,37   0,25   2.395.646,32  

                          

1.1. Εμπράγματες εγγυήσεις επί ακινήτων της εταιρείας (παρ. 13 άρθρου 29) 

Δεν υπάρχουν 

 

2. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (παρ. 11 άρθρου 29) 

2.1. Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 

Αναλύονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 31/12/2021 31/12/2020 
ΑΝ.Ε.Ν. 5.605,28 5.605,28 
ΕΛ.ΟΜ.Α.Σ. ΕΠΕ 12.000,00 12.000,00 
Σύνολο 17.605,28 17.605,28 
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2.1.1. Επωνυμία, έδρα και νομική μορφή κάθε άλλης οντότητας, στην οποία η οντότητα είναι 
απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος  (παρ. 26 άρθρου 29) 

Δεν συντρέχει η περίπτωση.  
 

2.1.2. Επωνυμία και έδρα της οντότητας η οποία καταρτίζει τις ενοποιημένες 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις του τελικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου 
αποτελεί η οντότητα ως θυγατρική, εάν συντρέχει περίπτωση (παρ. 12 άρθρου 29) 

Δεν συντρέχει η περίπτωση. 
 
 

2.2. Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 

Αναλύονται ως εξής: 
 
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 31/12/2021 31/12/2020 
Εγγυήσεις ενοικίων 3.000,00 3.000,00 
Εγγυήσεις ΔΕΥΑΜ 379,35 379,35 
Εγγυήσεις ΔΕΗ 0,00 0,00 
Σύνολο 3.379,35 3.379,35 

 

3. Αποθέματα 

Τα αποθέματα της εταιρείας αναλύονταιστον κατωτέρω πίνακα: 
Αποθέματα 31/12/2021 31/12/2020 
Εμπορεύματα 2.215.853,16 2.232.223,30 
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα  72.152,85 71.880,05 
Προκαταβολές για αποθέματα 48,00 48,00 
Σύνολο 2.288.054,01 2.304.151,35 

 
4. Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές 

4.1. Εμπορικές απαιτήσεις 

Αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
Εμπορικές απαιτήσεις 31/12/2021 31/12/2020 
Πελάτες εσωτερικού 244.084,18 264.038,71 
Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) 3.000,00 33.918,52 
Σύνολο 247.084,18 297.957,23 

 
4.2. Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
Λοιπές απαιτήσεις 31/12/2021 31/12/2020 
Λοιποί χρεώστες διάφοροι 4.686,52 4.482,83 
Χρεωστικά υπόλοιπα προμηθευτών 154.717,69 144.316,50 
Εκπτώσεις αγορών υπό διακανονισμό 26.086,00 54.594,99 
Σύνολο 185.490,21 203.394,32 
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4.3. Προπληρωμένα έξοδα 

Αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
Προπληρωμένα έξοδα 31/12/2021 31/12/2020 
Ασφάλιστρα 6.032,07 5.491,03 
Έξοδα προβολής και διαφήμισης 30,51 523,87 
Ενοίκια μηχ. μέσων 17.228,76 599,25 
Συνδρομές - εισφορές 143,44 63,44 
Έξοδα επόμενων χρήσεων  0,00 17,31 
Τέλη κυκλοφορίας επομένων χρήσεων 630,00 630,00 
Σύνολο 24.064,78 7.324,90 

 
4.4. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 31/12/2021 31/12/2020 
Ταμείο  321.364,48 327.780,23 
Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας  20.879,73 9.354,53 
Σύνολο 342.244,21 337.134,76 

 
5. Καθαρή θέση (παρ. 12 άρθρου 29) 

5.1. Καταβλημένα κεφάλαια 

Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ποσό Ευρώ 564.300,00 και διαιρείται σε 90.000 
κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 6,27 έκαστη.  
Η μεταβολή του αριθμού των μετοχών, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 
 2021 2020 
Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία στην αρχή του έτους 90.000 90.000 
Εκδοθείσες μετοχές στη διάρκεια του έτους 0 0 
Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία στο τέλος του έτους 90.000 90.000 
 

5.2. Αποθεματικά 

Το κονδύλι «Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού» της καθαρής θέσης αναλύεται σύμφωνα με τον παρακάτω 
πίνακα: 

Μεταβολή κονδυλίου «Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού» στο έτος 2021 

 
Τακτικό 

αποθεματικό  
Ειδικά 

αποθεματικά  
Αφορολόγητα 
αποθεματικά  Σύνολο 

Υπόλοιπο στην αρχή του έτους 
(01.01.2021) 187.016,87 

 
360,34 

 
48,85 

 
187.426,06 

Κεφαλαιοποίηση 0,00 0,00 0,00 0,00 
Από διανομή κερδών χρήσεως 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 
Υπόλοιπο στο τέλος του έτους 
(31.12.2021) 187.016,87 

 
360,34 

 
48,85 

 
187.426,06 

Το κονδύλι «Αφορολόγητα αποθεματικά» της καθαρής θέσης δημιουργήθηκε βάσει διατάξεων του νόμου 
3220/2004. 
 

5.3. Προτεινόμενη διάθεση κερδών (παρ. 19 άρθρου 29) 

Η προτεινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση διάθεση κερδών 
είναι η ακόλουθη (παρατίθεται και η διανομή κερδών της προηγούμενης χρήσεως η οποία εγκρίθηκε εντός της 
χρήσεως 2021): 
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2021 2020 
Σύνολο (ζημιών)/κερδών περιόδου 72.780,80 135.972,62 
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων 729.730,89 701.758,27 
Διανομή σε: 
Τακτικό αποθεματικό 0,00 0,00 
Αποθεματικό καταστατικού 0,00 0,00 
Μερίσματα προς μετόχους 108.000,00 108.000,00 
Κέρδη εις νέο 694.511,69 729.730,89 
Σύνολο κερδών περιόδου 802.511,69 837.730,89 

Εγκριθέντα μερίσματα εντός της περιόδου 108.000,00 108.000,00 
 
6. Υποχρεώσεις 

6.1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

6.1.1. Τραπεζικά δάνεια 
Αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 
Τραπεζικά Δάνεια (Μακροπρόθεσμα) 31/12/2021 31/12/2020 
Δάνειο ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 171.875,00 234.375,00 
Δάνεια ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 294.444,43 405.555,55 
Σύνολο 466.319,43 639.930,55 
 

6.1.2. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 31/12/2021 31/12/2020 
Ληφθείσες εγγυήσεις 480,00 480,00 
Σύνολο 480,00 480,00 
 

6.2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

6.2.1. Τραπεζικά δάνεια 
Αναλύονται στους κατωτέρω πίνακες: 
 
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων 31/12/2021 31/12/2020 
Δάνεια ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 80.361,11 15.625,00 
Δάνεια ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 118.969,97 95.988,61 
Σύνολο 199.331,08 111.613,61 
 
 
Τραπεζικά Δάνεια (Βραχυπρόθεσμα) 31/12/2021 31/12/2020 
Δάνεια ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 100.073,12 117.550,77 
Δάνεια ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 431.293,17 383.266,50 
Σύνολο 531.366,29 500.817,27 
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6.2.2. Εμπορικές υποχρεώσεις 
Αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
Εμπορικές υποχρεώσεις 31/12/2021 31/12/2020 
Προμηθευτές  1.259.841,16 1.382.712,86 
Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) 1.185.579,45 1.293.960,35 
Προκαταβολές πελατών 15.710,67 10.406,49 
Σύνολο 2.461.131,28 2.687.079,70 

 
6.2.3. Φόρος εισοδήματος 

Στη χρήση 2021 προέκυψε υποχρέωση φόρου ποσού ευρώ 41.202,55, ενώ στη χρήση 2020η αντίστοιχη 
υποχρέωση ανερχόταν σε ποσό ευρώ 1.047,50(μη συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής φόρου εισοδήματος 
επομένης χρήσεως). 
  31/12/2021 31/12/2020 
Φόρος εισοδήματος 41.195,53 1.047,50 
 

6.2.4. Λοιποί φόροι – τέλη 
Αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
Λοιποί φόροι και τέλη 31/12/2021 31/12/2020 
Φ.Π.Α 122.407,10 129.615,71 
Φόροι - Τέλη αμοιβών προσωπικού 19.842,06 19.268,85 
Φόροι - Τέλη αμοιβών τρίτων 703,44 825,41 
Λοιποί Φόροι - Τέλη  15.056,56 14.981,86 
Σύνολο 158.009,16 164.691,83 

 
6.2.5. Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 

Αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 31/12/2021 31/12/2020 
Ι.Κ.Α. 98.450,13 110.683,79 
Σύνολο 98.450,13 110.683,79 

6.2.6. Λοιπές υποχρεώσεις 
Αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
Λοιπές υποχρεώσεις 31/12/2021 31/12/2020 
Πιστωτές διάφοροι 3.340,00 3.340,00 
Σύνολο 3.340,00 3.340,00 

 
6.2.7. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 

Αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 31/12/2021 31/12/2020 
Δουλευμένα έξοδα ΔΕΗ-ΔΕΥΑΚ-ΟΤΕ 92.661,10 26.654,20 
Δουλευμένα έξοδα προβολής και διαφήμισης 423,28 438,50 
Δουλευμένα ενοίκια μηχ. μέσων 0,00 3,97 
Δουλευμένα έξοδα δημοσιεύσεων 0,00 179,58 
Δουλευμένοι τόκοι 1.397,57 0,00 
Δουλευμένα έξοδα επισκευών  25,74 49,98 
Σύνολο 94.507,69 27.326,23 
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6.2.8 Έσοδα επομένων χρήσεως 
Αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 
Εσόδα επομένων χρήσεων 31/12/2021 31/12/2020 
Ενοίκια επόμενης χρήσης (Διαμέρισμα Γ3) 3.200,00 3.200,00 
Σύνολο 3.200,00 3.200,00 
 

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

7.1. Κύκλος εργασιών 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αναλύεται ως ακολούθως: 
Ανά Κατηγορία δραστηριότητας 2021 2020 
Πωλήσεις εμπορευμάτων 17.238.106,29 17.288.090,65 
Πωλήσεις προϊόντων 37.842,65 43.476,27 
Παροχή υπηρεσιών 369.097,43 390.108,37 
Σύνολο 17.721.675,29 17.721.675,29 

 

7.2. Κόστος πωλήσεων 

Το κόστος πωλήσεων αναλύεται ως εξής: 
Κόστος πωλήσεων 2021 2020 
Κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων 13.541.317,36 13.535.569,24 
Κόστος πωληθέντων προϊόντων 25.935,29 45.841,17 
Σύνολο 13.567.252,65 13.581.410,41 

 
7.3. Λοιπά συνήθη έσοδα 

Τα λοιπά συνήθη έσοδα της εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
Λοιπά συνήθη έσοδα 2021 2020 
Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 27.370,00 19.910,00 
Σύνολο 27.370,00 19.910,00 

 

7.4. Έξοδα διοίκησης 

Τα έξοδα διοίκησης της εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
Έξοδα διοίκησης 2021 2020 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 121.109,08 118.656,91 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 20.359,04 21.893,17 
Παροχές τρίτων  106.974,21 84.801,74 
Διάφορα έξοδα 23.206,47 25.276,09 
Αποσβέσεις 8.623,10 9.384,87 
Σύνολο 280.271,90 260.012,78 

 

  



"ΑΔΕΛΦΟΙ Π. ΜΟΥΡΓΗ Α.Ε." 

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2021 σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.   19 / 21 

7.5. Έξοδα διάθεσης 

Τα έξοδα διάθεσης της εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
Έξοδα διάθεσης 2021 2020 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.412.280,16 2.513.097,10 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 39.202,35 37.065,08 
Παροχές τρίτων  638.233,87 525.820,53 
Φόροι - τέλη 28.444,05 33.628,25 
Διάφορα έξοδα 224.477,44 239.725,84 
Αποσβέσεις 218.445,82 243.710,47 
Σύνολο 3.561.083,69 3.593.047,27 

 
7.6. Πληροφορίες για το προσωπικό και τις σχετικές δαπάνες της περιόδου (παρ. 23 άρθρου 

29) 

Ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρείας αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: 
  2021 2020 

Μέσος όρος υπαλληλικού προσωπικού 144 146 
Μέσος όρος εργατικού προσωπικού 0 0 
Γενικός μέσος όρος απασχολούμενων 144 146 

 
Το συνολικό κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού της εταιρείας αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: 
  2021 2020 
Μισθοί και ημερομίσθια (μικτά ποσά) 2.055.246,29 2.108.202,48 
Παρεπόμενες παροχές & έξοδα προσωπικού 13.715,88 12.770,66 
Κοινωνικές επιβαρύνσεις (εργοδοτικές εισφορές) 460.007,30 506.039,48 
Κόστος για παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 4.419,77 4.741,39 
Σύνολο 2.533.389,24 2.631.754,01 

Στα ανωτέρω ποσά των μισθών και ημερομισθίων περιλαμβάνονται και καταβληθείσες αμοιβές Μελών Δ.Σ. 
ύψους€371.201,76για την χρήση 2021 και €398.168,55για την προηγούμενη χρήση 2020. Επίσης στα 
ανωτέρω ποσά των κοινωνικών επιβαρύνσεων περιλαμβάνονται και εργοδοτικές εισφορές Μελών Δ.Σ. 
ποσού € 78.434,96 και 84.132,85 για τις χρήσεις 2021 και 2020 αντίστοιχα. 

 
7.7. Λοιπά έξοδα και ζημίες 

Τα λοιπά έξοδα και ζημίες αναλύονται ως εξής: 
Λοιπά έξοδα και ζημιές 2021 2020 
Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 45.437,10 49.939,62 
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 4.742,67 0,00 
Σύνολο 50.179,77 49.939,62 

 
7.8. Λοιπά έσοδα και κέρδη 

Τα λοιπά έσοδα και κέρδη αναλύονται ως εξής: 
Λοιπά έσοδα και κέρδη 2021 2020 
Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 0,00 8.618,02 
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 0,00 0,00 
Σύνολο 0,00 8.618,02 

 
7.9. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 

Δεν υπάρχουν. 
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7.10. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 

Οι χρεωστικοί τόκοι και τα συναφή έξοδα της εταιρείας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 
 
 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2021 2020 
Τόκοι & έξοδα Μακροπρόθεσμων δανείων 0,00 1.500,00 
Τόκοι & έξοδα Βραχυπρόθεσμων δανείων 50.828,53 77.506,90 
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 49.036,36 45.791,11 
Σύνολο 99.864,89 124.798,01 

 
7.11. Φόρος εισοδήματος 

Ο φόρος εισοδήματος για τη κλειόμενη χρήση (2021) όσο και για την προηγούμενη χρήση (2020 προκύπτει 
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
 
Φόρος εισοδήματος 31/12/2021 31/12/2020 
Αποτέλεσμα προ φόρων 113.763,47 140.995,22 
Μη εκπιπτόμενες δαπάνες 72.521,39 87.899,22 
Ζημία παρελθουσών χρήσεων 0,00 -207.966,96 
Κέρδη μετά τη φορολογική αναμόρφωση 186.284,86 20.927,48 
Φορολογικός συντελεστής 22% 24% 
Φόρος εισοδήματος 40.982,67 5.022,60 
 
 
 
8. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29) 

Η ανέλεγκτη φορολογικά χρήση του 2010 έχει παραγραφεί, όπως προκύπτει απ’ το συνδυασμό των διατάξεων του 
Ν.4174 (άρθρο 36) και του Ν.4446 (άρθρο 97). Ως εκ’ τούτου δεν αναμένεται καμία μελλοντική φορολογική 
επιβάρυνση για την εταιρεία. 
Για τις χρήσεις 2011 έως και 2021 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994 και του άρθρου 65Α του 
Ν.4174/2013. Ο έλεγχος της χρήσης 2021 βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό 
προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2021. Αν μέχρι την 
ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν 
θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.  
Οι δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία αφορούν τις προβλέψεις για 
αποζημίωση βάσει των προβλέψεων του νόμου 2112/1920. 
 
9. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 25 άρθρου 29) 

Η εταιρεία δεν χορήγησε προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Δ.Σ. τόσο κατά την κλειόμενη χρήση, όσο 
και κατά την προηγούμενη χρήση. 
 
10. Αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 30 άρθρου 29) 

Καταβλήθηκαν οι αναφερόμενες αμοιβές στην παράγραφο 7.6. 
 
11. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη (παρ. 31 άρθρου 29) 

Το ύψος και η φύση των συναλλαγών με συνδεμένα μέρη καθώς και τα σχετικά υπόλοιπα απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων που είναι απαραίτητα για την κατανόηση της χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρείας 
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 
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2021 2020
Αγορές αποθεμάτων και υπηρεσιών από:

Θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 0,00 0,00
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη (αμοιβές διοίκησης) 449.636,72 482.301,40
Σύνολο 449.636,72 482.301,40

Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών προς:
Θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 0,00 0,00
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0,00 0,00
Σύνολο 0,00 0,00

31/12/2021 31/12/2020 
Απαιτήσεις από: 

Θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 0,00 0,00
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0,00 0,00
Σύνολο 0,00 0,00

Υποχρεώσεις προς: 
Θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 0,00 0,00
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0,00 0,00
Σύνολο 0,00 0,00

12. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία σύνταξης
των οικονομικών καταστάσεων

 Δεν υπάρχουν αξιοσημείωτα γεγονότα μετά την 31/12/2021, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά
την πορεία της εταιρείας.

Καλαμάτα, 30Ιουνίου 2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ. ΜΟΥΡΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. ΜΟΥΡΓΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 


