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ΓΖΙΩΠΔΗΠ ΡΩΛ ΚΔΙΩΛ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ  

(ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 2 ηνπ Λ. 3556/2007, φπσο ηζρχεη) 

 
Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ -  ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ.  : 

1. Αιέμαλδξνο Ξαππάο Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π.   Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο  

2. Γεξάξδεο Γεψξγηνο Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο   Δθηειεζηηθφ Κέινο 

3. Πνθία Γεξάξδε    Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.Π.   Δθηειεζηηθφ κέινο 

 

σο ππφ ηελ σο άλσ ηδηφηεηά καο βεβαηψλνπκε κε ηελ παξνχζα φηη, εμ φζσλ γλσξίδνπκε : 

(α) νη Δηήζηεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ - ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ 

Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 01/01/2021 - 31/12/2021, νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα 

ηζρχνληα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα 

ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη ηνπ Ξαζεηηθνχ, ηελ Θαζαξή Θέζε θαη ηα Απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ θαη 

ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο 

ζχλνιν. 

(β) ε Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηελ εμέιημε, 

ηηο επηδφζεηο θαη ηε ζέζε ηεο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ - ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πεξηγξαθήο ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ.  

 

Διεπζίλα, 28 Απξηιίνπ 2022 

Νη Βεβαηνχληεο 

Ν Ξξφεδξνο  ηνπ Γ.Π. 

 

 

 

Αιέμαλδξνο Ξαππάο 

 

       Ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο                    Ζ Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.Π. 

 

 

 

 
                    Γεψξγηνο Λ. Γεξάξδεο                   Πνθία Α. Γεξάξδε 
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ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΞΟΝΠ ΡΖΛ 64ε ΡΑΘΡΗΘΖ ΓΔΛΗΘΖ ΠΛΔΙΔΠΖ 

ΡΩΛ ΚΔΡΝΣΩΛ ΡΖΠ «ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ- ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ.» ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ 1/1 – 31/12/2021 

Θπξίεο θαη Θχξηνη Κέηνρνη, 

 

Ζ παξνχζα έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ αθνξά ζηε ρξνληθή πεξίνδν ησλ δψδεθα κελψλ ηεο θιεηφκελεο 

ρξήζεσο (1.1.2021–31.12.2021). Ζ έθζεζε ζπληάρζεθε θαη είλαη ελαξκνληζκέλε κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ N. 

4548/2018 πνπ αληηθαηέζηεζε ηνλ Θ.Λ.2190/1920, ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ. 3556/2007 θαη ηεο απφθαζεο 

7/448/11.10.2007 ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο. Νη Δλνπνηεκέλεο θαη Δηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 

ζπληάρζεθαλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Ξ.Σ.Α.), φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Πηελ παξνχζα έθζεζε πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά, νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο 

«ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ – ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ.», ηα ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή 

ρξήζε θαζψο θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Δπίζεο, πεξηγξάθνληαη ε πξννπηηθή, νη 

θπξηφηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο πνπ νη εηαηξίεο ηνπ Νκίινπ ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζνπλ ζηελ επφκελε ρξήζε 

θαη ηέινο παξαηίζεληαη νη ζεκαληηθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ θαζψο θαη ηα ζεκαληηθφηεξα 

γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2020. 

Νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο θαη ησλ 

ζπγαηξηθψλ ηεο. Ν κηινο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ-ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. απαξηίδεηαη απφ ηηο εμήο εηαηξείεο : 

Δηαηξεία Έδξα 

Ξνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο 

Κέζνδνο 

ελνπνίεζεο 

DIPOWOOD ΚΝΛ. Α.Δ. Διεπζίλα  100% Νιηθή 

ΔΙΙΖΛΝΠΘΑΛΓΗΛΑΗΘΖ Α.Δ. Διεπζίλα 99,94% Νιηθή 

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΗ ΑΔ Ξάηξα 34% Θαζαξή Θέζε 

ΑΦΝΗ ΡΟΝΘΝΓΖ ELTOP ΚΝΛ. 

AE 

Διεπζίλα  

100% Νιηθή 

 

 
Δπηδφζεηο, Σξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη Δηήζηα Αλαζθφπεζε Ξεπξαγκέλσλ 

 
Οη πσιήζεηο ηνπ Οκίινπ αλήιζαλ ηελ πεξίνδν 01/01/2021-31/12/2021 ζε 36,76 εθαη. επξψ πεξίπνπ έλαληη 28,00 

εθαη. επξψ ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν, παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 31,29%.  Η θαηαλνκή ησλ εζφδσλ είρε 

σο εμήο:  

 
2021 2020 κεηαβνιή 

Διιάδα  36.102.419,39 27.441.715,26 31,52% 

Ινηπέο Σψξεο Δ.Δ  396.335,43 359.793,57 9,69% 

Ινηπέο Σψξεο  259.924,92 200.675,83 35,64% 

ΠΛΝΙΝ 36.758.679,74 28.002.184,66 31,27% 

    

Δζσηεξηθφ 36.102.419,39 27.441.715,26 31,52% 

Δμσηεξηθφ 656.260,35 560.469,40 18,98% 
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Οη πσιήζεηο ηεο Δηαηξείαο αλήιζαλ ηελ πεξίνδν 01/01/2021-31/12/2021 ζε 32,16 εθαη. επξψ έλαληη 24,37 εθαη. επξψ 

ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν, παξνπζηάδνληαο αχμεζε 31,96%.  Η θαηαλνκή ησλ εζφδσλ είρε σο εμήο:  

 
2021 2020 κεηαβνιή 

Διιάδα  31.950.101,19 24.210.515,82 31,97% 

Ινηπέο Σψξεο Δ.Δ  96.270,57 114.069,51 -15,60% 

Ινηπέο Σψξεο  110.604,80 44.652,82 147,70% 

ΠΛΝΙΝ 32.156.976,56 24.369.238,15 31,96% 

    

Δζσηεξηθφ 31.950.101,19 24.210.515,82 31,97% 

Δμσηεξηθφ 206.875,37 158.722,33 30,34% 

 

Ρα θέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ, δηακνξθψζεθαλ ζε 4.87 

εθαη. επξψ γηα ηελ Δηαηξεία θαη  5,27 εθαη. επξψ γηα ηνλ φκηιν, έλαληη 2.07 εθαη. επξψ  θαη 2.42 εθαη. επξψ 

αληίζηνηρα γηα ην 2020. Ρν ζχλνιν ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο,  αλέξρεηαη  ζηηο 31/12/2021 ζην 

πνζφλ ησλ 28,81 εθ. έλαληη 29.72 εθ. ην 2020. Ζ ζρέζε δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνλ θχθιν εξγαζηψλ 

δηακνξθψζεθε  ζην 0,90 ην 2021 έλαληη 1,22 ην 2020.  

 

Εξηγήςεισ επί των αποτελεςμάτων χρήςησ 2021 και μζτρα που ζχει ή/και θα υιοθετήςει η εταιρεία για την 

αντιμετώπιςή τουσ 

Ρν θαζαξφ απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο πξν θφξσλ αλέξρεηαη ζε θέξδνο 3.022.819,53 γηα ηνλ φκηιν θαη 2.654.685,87 

γηα ηελ εηαηξεία, έλαληη δεκηψλ 7.648.592,87 γηα ηνλ φκηιν θαη 8.334.860,65 γηα ηελ εηαηξεία ην 2020.  Ζ ζεκαληηθή    

απηή βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ νθείιεηαη: 

 Πηελ έγθαηξε αληίδξαζε ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ ζηηο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψζεθαλ ζηελ αγνξά ιφγσ ηεο 

παλδεκίαο, θαη ηελ πηνζέηεζε ζσζηήο εκπνξηθήο πνιηηηθήο. 

 Ρελ αμηνπνίεζε ησλ κέηξσλ ζηήξημεο πνπ δφζεθαλ απφ ηελ θπβέξλεζε ζην βαζκφ πνπ αθνξνχζαλ ηηο 

εηαηξείεο ηνπ νκίινπ,  

 Πηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο πνπ νθείιεηαη ζηα κεγάια δεκφζηα έξγα αιιά θαη ζηελ αχμεζε ηεο νηθνδνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο γεληθά. 

 Ρελ θαιή ζπλεξγαζία κε ηηο ηξάπεδεο θαη ηελ ζηήξημε ηνπο πξνο ηελ εηαηξεία 

 Ρελ απφδνζε ησλ επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα παξαγσγήο λέσλ πξντφλησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα 

 Ρνλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν θαη ζπγθξάηεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ  

 

Ζ αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ζηε ρξήζε ηνπ 2021 νθείιεηαη ζηελ γεληθφηεξε αχμεζε ησλ ηηκψλ ζηα είδε πνπ 

εκπνξεχεηαη ε εηαηξεία αιιά θαη ζηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ πσιήζεσλ θαηά 14% πεξίπνπ. Νη ηάζεηο γηα απμεκέλε 

δήηεζε θαη γηα άλνδν ησλ ηηκψλ δηαηεξήζεθε θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο  θαη θαίλεηαη παξακέλνπλ 

θαη γηα ην επφκελν δηάζηεκα. Ζ Γηνίθεζε  έρεη εμαζθαιίζεη εκπνξηθέο ζπκθσλίεο κε ηνπο βαζηθνχο ηεο πξνκεζεπηέο 

γηα λα αληαπνθξηζεί ζηελ δήηεζε φπσο δηακνξθψλεηαη, παίξλνληαο ππφςε ηηο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαη  θαη 
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κεηά απφ ηνλ πφιεκν ζηελ Νπθξαλία. Ρα κέηξα πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηελ ρψξα καο 

επεξεάδνπλ ηηο εηζαγσγέο εκπνξεπκάησλ απφ ηελ Οσζία . Ζ εηαηξεία παίξλεη κέηξα αλαπιήξσζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

εκπνξεπκάησλ θαη κέρξη ζήκεξα έρεη αληαπνθξηζεί ηθαλνπνηεηηθά ζηηο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο πσιήζεσλ. Ζ εθηίκεζε 

καο είλαη φηη νη επηπηψζεηο απφ ηα ζπγθεθξηκέλα κέηξα ζα θαιπθζνχλ ρσξίο νπζηαζηηθέο επηπηψζεηο ζην ηδίξν ηεο 

εηαηξείαο. 

 

Νη βαζηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο έρνπλ σο εμήο : 

 

ΝΚΗΙΝΠ 31/12/2021 31/12/2020 

Θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ / Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 1,27 1,23 

Θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ / Πχλνιν Δλεξγεηηθνχ  0,58 0,55 

Ηδηα Θεθάιαηα/ Πχλνιν ππνρξεψζεσλ  0,16 0,07 

Πχλνιν ππνρξεψζεσλ / Πχλνιν παζεηηθνχ  0,86 0,94 

   
   
    ΔΡΑΗΟΔΗΑ 31/12/2021 31/12/2020 

Θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ / Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 1,25 1,19 

Θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ / Πχλνιν Δλεξγεηηθνχ  0,50 0,48 

Ηδηα Θεθάιαηα/ Πχλνιν ππνρξεψζεσλ  0,24 0,15 

Πχλνιν ππνρξεψζεσλ / Πχλνιν παζεηηθνχ  0,80 0,87 

 

Πεκαληηθά Γεγνλφηα θαηά ηε ρξήζε 2021 

 

Ρελ 16ε Ηνπιίνπ 2021, πξαγκαηνπνηήζεθε Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ κε ηα εμήο ζέκαηα: 

1. πνβνιή θαη έγθξηζε ησλ εηήζησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο γηα ηε ρξήζε 2020 

(01.01.2020-31.12.2020) κεηά ησλ επ‟ απηψλ εθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ηνπ Νξθσηνχ Διεγθηή 

Ινγηζηή.  

2. Έγθξηζε δηάζεζεο απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο 2020 θαη ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηε δηαλνκή (ή κε δηαλνκή) 

κεξίζκαηνο.  

3. πνβνιή ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο Ξεπξαγκέλσλ ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2020  

4. Έγθξηζε ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε 2020 ζχκθσλα κε ην άξζξν 108 ηνπ λ. 4548/2018.  

5. Απαιιαγή ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή-ινγηζηή απφ θάζε επζχλε απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεο 2020.  

6. Δθινγή ελφο ηαθηηθνχ θαη ελφο αλαπιεξσκαηηθνχ Νξθσηνχ Διεγθηή Ινγηζηή γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2020 θαη θαζνξηζκφο ηεο ακνηβήο ηνπο.  

7. Ρξνπνπνίεζε ηεο Ξνιηηηθήο Απνδνρψλ ηεο Δηαηξίαο  

8. πνβνιή πξνο ζπδήηεζε θαη ςήθηζε ηεο Έθζεζεο Απνδνρψλ γηα ηε ρξήζε 2020.  

9. Ξαξνρή εμνπζίαο ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξίαο γηα ιήςε απφθαζεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

ηεο Δηαηξίαο θαη πεξηνξηζκνχ ή απνθιεηζκνχ ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ησλ πθηζηάκελσλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο, 

δπλάκεη ησλ άξζξσλ 24 παξ. 1(β) θαη 27 παξ. 4 ηνπ λ. 4548/2018.  

10.Κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο θαηά πνζφ €12.768.110,44, κε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο 

εθάζηεο θνηλήο θαη πξνλνκηνχρνπ κεηνρήο απφ €0,44 ζε €0,10 ζπληεινχκελεο κε ζπκςεθηζκφ ινγηζηηθψλ δεκηψλ 

πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο.  
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11.Έγθξηζε ηεο Ξνιηηηθήο Θαηαιιειφηεηαο ησλ κειψλ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 

παξ.3 ηνπ Λ. 4706/2020  

12.Δθινγή λένπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη νξηζκφο ησλ αλεμάξηεησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ.  

13.Δθινγή λέαο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 44 ηνπ λ. 4449/2017.  

14.Γηάθνξα ζέκαηα θαη αλαθνηλψζεηο. 

 

Ζ Δηήζηα Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε έιαβε ηηο θάησζη απνθάζεηο επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

 

Δπί ηνπ 1νπ ζέκαηνο, ε Γεληθή Ππλέιεπζε ελέθξηλε νκφθσλα ηηο Δηήζηεο Σξεκαηννηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηε 

ρξήζε 2020 κεηά κεηά ηεο επ‟ απηψλ Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ηεο Έθζεζεο Διέγρνπ ηνπ 

Νξθσηνχ Διεγθηή Ινγηζηή. 

 

Δπί ηνπ 2νπ ζέκαηνο, ε Γεληθή Ππλέιεπζε ελέθξηλε νκφθσλα ηε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξίαο 

γηα ηε ρξήζε 2020 ιφγσ ζπζζσξεπκέλσλ δεκηψλ. 

 

Δπί ηνπ 3νπ ζέκαηνο, ν Ξξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ελεκέξσζε ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ γηα ηα 

πεπξαγκέλα ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαηά ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2020. 

 

Δπί ηνπ 4νπ ζέκαηνο, ε Γεληθή Ππλέιεπζε, κεηά απφ θαλεξή ςεθνθνξία, νκφθσλα ελέθξηλε, θαη‟ άξζξν 108 ηνπ 

λ.4548/2018 ηε ζπλνιηθή δηαρείξηζε, πνπ έιαβε ρψξα θαηά ηε ρξήζε 2020. 

 

Δπί ηνπ 5νπ ζέκαηνο, ε Γεληθή Ππλέιεπζε απάιιαμε νκφθσλα ηνλ νξθσηφ ειεγθηή-ινγηζηή απφ θάζε επζχλε 

απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεο 2020. 

 

Δπί ηνπ 6νπ ζέκαηνο θαη θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ, ε Γεληθή Ππλέιεπζε εμέιεμε νκφθσλα 

ηελ ειεγθηηθή εηαηξία «BDO Νξθσηνί Διεγθηέο ΑΔ» γηα ηνλ έιεγρν ησλ εηαηξηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ηεο εηαηξηθήο ρξήζεσο 2021. 

 

Δπί ηνπ 7νπ ζέκαηνο θαη θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ε Γεληθή Ππλέιεπζε ελέθξηλε 

νκφθσλα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Ξνιηηηθήο Απνδνρψλ ηεο Δηαηξίαο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 110-111 ηνπ λ. 4548/2018. 

 

Δπί ηνπ 8νπ ζέκαηνο ε Γεληθή Ππλέιεπζε έθαλε νκφθσλα δεθηή ηελ Έθζεζε Απνδνρψλ αλαθνξηθά κε ηηο απνδνρέο 

πνπ θαηαβιήζεθαλ ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαηά ηε ρξήζε 2020. 

 

Δπί ηνπ 9νπ ζέκαηνο, ε Γεληθή Ππλέιεπζε απνθάζηζε νκφθσλα λα ρνξεγήζεη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξίαο 

ηελ εμνπζία: (α) λα απνθαζίδεη ηελ αχμεζε ηνπ θνηλνχ ή/θαη πξνλνκηνχρνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο. Ζ 

εμνπζία ζα ηζρχζεη γηα πέληε (5) έηε θαη ην θεθάιαην κπνξεί λα απμάλεηαη θαηά πνζφ πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην 

ηξηπιάζην ηνπ θεθαιαίνπ, πνπ ππάξρεη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ζα ρνξεγεζεί ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ε εμνπζία 
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γηα αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 24 παξ. 1(β) ηνπ λ. 4548/2018 θαη (β) λα 

πεξηνξίδεη, ή λα απνθιείεη, ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 παξ. 4 ηνπ 

λ. 4548/2018, ζην πιαίζην ηεο αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ απνθαζίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην 

ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ ππφ (α) εμνπζία. 

 

Δπί ηνπ 10νπ ζέκαηνο, ε Γεληθή Ππλέιεπζε απνθάζηζε ηε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο θαηά πνζφ 

€12.768.110,44 κε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο θνηλήο θαη πξνλνκηνχρνπ κεηνρήο απφ €0,44 ζε €0,10, 

ζπληεινχκελεο κε ζπκςεθηζκφ ινγηζηηθψλ δεκηψλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ. 

 

Δπί ηνπ 11νπ ζέκαηνο, ε Γεληθή Ππλέιεπζε ελέθξηλε νκφθσλα ηελ Ξνιηηηθή Θαηαιιειφηεηαο, ε νπνία θαηαξηίζζεθε 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 4706/2020, ιακβάλνληαο ππφςηλ ηελ ππ‟ αξ. 

60/18.09.2020 εγθχθιην ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο. 

 

Δπί ηνπ 12νπ ζέκαηνο, ε Γεληθή Ππλέιεπζε απνθάζηζε νκφθσλα ηελ εθινγή λένπ επηακεινχο Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο θαη φξηζε ηα αλεμάξηεηα κέιε ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 

3016/2002 θαη ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 4706/2020, σο αθνινχζσο:  

1. Αιέμαλδξνο Ξαππάο ηνπ Ξέηξνπ  

2. Πνθία Γεξάξδε ηνπ Αιέμαλδξνπ  

3. Γεψξγηνο Γεξάξδεο ηνπ Ληθνιάνπ  

4. Ληθφιανο Θενδσξίδεο ηνπ Γεσξγίνπ  

5. Κηραήι Ρξνθνχδεο ηνπ Θππξηαλνχ  

6. Δκκαλνπήι Ιεθάθεο - Δπάγγεινο ηνπ Ληθνιάνπ, Αλεμάξηεην Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο ΓΠ  

7. Ησάλλεο Θενδψξνπ ηνπ Γεκεηξίνπ, Αλεμάξηεην Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο ΓΠ 

 

Δπί ηνπ 13νπ ζέκαηνο, ε Γεληθή Ππλέιεπζε απνθάζηζε νκφθσλα ηελ εθινγή λέαο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Διέγρνπ, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 4449/2017. 

 
Ξξνβιεπφκελε Δμέιημε, Ξξννπηηθέο 

 
Νη πξψηνη ηξεηο κήλεο ηνπ 2022 παξνπζηάδνπλ αχμεζε  ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ φζν θαη ηνπ θαζαξνχ απνηειέζκαηνο κε 

ην αληίζηνηρν πεξζηλφ δηάζηεκα. Ρα ζηνηρεία απφ ηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο θαη ηηο επηδψζεηο, φισλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ 

νκίινπ θαηά ην πξψην ηξίκελν δείρλνπλ ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ηεο θαζαξήο θεξδνθνξίαο. Ζ 

ηάζε απηή αλακέλεηαη λα δηαηεξεζεί θαη γηα ην επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα. 
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ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΜΔΣΡΗΗ ΑΠΟΓΟΗ (“ΔΓΜΑ”)  

 

Ν κηινο ρξεζηκνπνηεί Δλαιιαθηηθνχο Γείθηεο Κέηξεζεο Απφδνζεο («ΔΓΚΑ”) ζηα πιαίζηα ιήςεο απνθάζεσλ ζρεηηθά 

κε ηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θαη ηνλ ιεηηνπξγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ. Απηνί νη ΔΓΚΑ εμππεξεηνχλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ Νκίινπ θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ ζέζεο . Νη 

ελαιιαθηηθνί δείθηεο (ΔΓΚΑ) ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε πάληα ζε ζπλδπαζκφ κε ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 

πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ αληηθαζηζηνχλ απηά. 

 

«Ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθψλ 

απνζβέζεσλ»:  

 

Ν κηινο νξίδεη ην κέγεζνο «EBITDA Νκίινπ» σο ηα θέξδε/(δεκηέο) πξν θφξσλ πξνζαξκνζκέλα γηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη επελδπηηθά απνηειέζκαηα, γηα ζπλνιηθέο απνζβέζεηο (ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ) θαη εμαηξνπκέλεο ηεο επίδξαζεο κε επαλαιακβαλνκέλσλ εηδηθψλ θνλδπιίσλ φπσο: α) ηελ 

απνκείσζε ππεξαμίαο  β) ηελ απνκείσζε ζπγγελψλ θαη ζπγαηξηθψλ θαη γ) απνκείσζε επελδπηηθψλ αθηλήησλ. 

 
Ν Όκηινο Ζ Δηαηξεία 

 
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 

Θέξδε / Εεκίεο  πξν θφξσλ 3.021.960,06 -7.123.382,26 2.654.685,87 -7.822.372,64 

Απνζβέζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ 637.102,31 660.907,19 446.450,83 407.845,25 

Απνκείσζε επελδπηηθψλ αθηλήησλ 299.307,53 193.025,21 299.307,53 193.025,21 

Απνκείσζε ππεξαμηαο 0,00 480.000,00 0,00 0,00 

Απνκείσζε ζπγγελψλ θαη ζπγαηξηθψλ 0,00 0,00 0,00 2.777.873,93 

Απνκεηψζεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ 4.178,63 6.839.979,40 239.163,23 5.220.935,77 

Σξεκαηννηθνλνκηθά απνη/ηα 1.314.988,64 1.370.373,36 1.230.851,96 1.293.403,58 

EBITDA 5.277.537,17 2.420.902,90 4.870.459,42 2.070.711,10 

 

«Πρέζε Θαζαξνχ ρξένπο πξνο Ίδηα Θεθάιαηα». Ν κηινο νξίδεη ην κέγεζνο απηφ σο ηηο ζπλνιηθέο δαλεηαθέο 

ππνρξεψζεηο (καθξνπξφζεζκα θαη βξαρππξφζεζκα δάλεηα), αθαηξνπκέλσλ ησλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ θαη 

ηζνδχλακσλ σο πνζνζηφ ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηνπ. Ν δείθηεο απηφο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηελ δηνίθεζε ηνπ Νκίινπ 

λα αμηνινγήζεη ηελ θεθαιαηαθή ηεο δηάξζξσζε θαη ηελ δπλαηφηεηα κφριεπζεο.   

 

 
Ν Όκηινο Ζ Δηαηξεία 

 
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 

Καθξνπξφζεζκα δάλεηα ηξαπεδψλ 14.749.360,35 16.256.657,90 14.749.360,35 16.186.049,76 

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα ηξαπεδψλ 15.082.294,90 14.420.680,64 14.050.089,05 13.535.794,83 

Σξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 1.351.471,23 1.334.034,67 940.416,69 1.025.051,19 

Θαζαξφ ρξένο 28.480.184,02 29.343.303,87 27.859.032,71 28.696.793,40 

Πχλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 5.706.702,94 2.414.508,73 8.131.216,75 5.194.353,95 

Πρέζε θαζαξνχ ρξένπο πξνο ίδηα θεθάιαηα 4,99 12,15 3,43 5,52 
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«Γείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ε θεξεγγπφηεηαο ηνπ νκίινπ». Ν δείθηεο απηφο αθνξά ην πνζνζηφ 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Δλεξγεηηθνχ απφ ηα Ίδηα θεθάιαηα θαη πξνθχπηεη σο εμήο: 

 

 
Ν Όκηινο Ζ Δηαηξεία 

 

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 

Πχλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 5.706.702,94 2.414.508,73 8.131.216,75 5.194.353,95 

Πχλνιν ελεξγεηηθνχ 41.632.362,66 38.810.393,80 41.608.835,10 39.636.327,28 

Σξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 1.351.471,23 1.334.034,67 940.416,69 1.025.051,19 

 

40.280.891,43 37.476.359,13 40.668.418,41 38.611.276,09 

Πρέζε ηδίσλ θεθαιαίσλ/Πχλνιν ελεξγεηηθνχ ρσξίο κεηξεηά θαη 
ηζνδχλακα 

14,17 6,44% 1999,39% 13,45% 

 

 

ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΑ ΘΔΚΑΡΑ 

  

Ιφγσ ηνπ αληηθεηκέλνπ δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Νκίινπ δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά πεξηβαιινληηθά ζέκαηα πξνο δηαρείξηζε.  

Ζ θηινζνθία ηεο  Δηαηξείαο εζηηάδεηαη ζην ζεβαζκφ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο θχζεο. Ζ Δηαηξεία 

είλαη ζπκκνξθσκέλε κε ηελ θνηλνηηθή θαη εζληθή λνκνζεζία ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ. Πηφρνο είλαη ε ζπλερήο 

βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ θαη ε κείσζε ησλ απνβιήησλ.  

 

ΔΟΓΑΠΗΑΘΑ ΘΔΚΑΡΑ  

Α. ΞΟΝΠΔΙΘΠΖ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ 

Πηνπο ζθνπνχο ηνπ Νκίινπ είλαη ε επηινγή αηφκσλ κε αθεξαηφηεηα ραξαθηήξα θαη δπλαηφηεηα επαγγεικαηηθήο 

εμέιημεο. Ζ αλαδήηεζε ηνπ θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ γίλεηαη κε φιεο ηηο πξφζθνξεο ελαιιαθηηθέο πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

αγνξά (αγγειίεο ζε έληππα θαη ειεθηξνληθά κέζα, αλαδήηεζε ζπζηάζεσλ απφ έκπηζηεο θαη έγθπξεο πεγέο θηι). 

  

Β. ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΑΞΝΓΝΠΖΠ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ 

Ρνπιάρηζηνλ κία θνξά ην έηνο, ε Γηνίθεζε κε ηελ βνήζεηα ησλ άκεζσλ πξντζηάκελσλ ησλ εξγαδνκέλσλ αμηνινγεί ηελ 

απφδνζή ηνπο κε βάζε ηα ηηζέκελα θξηηήξηα γηα θάζε ζέζε εξγαζίαο. 

  

Γ. ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΔΜΔΙΗΜΖ, ΞΟΝΑΓΩΓΖ, ΑΚΝΗΒΔΠ 

Πηελ πνιηηηθή ηνπ Νκίινπ είλαη ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε έκςπρν δπλακηθφ θαηά πξνηεξαηφηεηα κε πξναγσγή απφ ην 

ήδε ππάξρνλ, κε βάζε ην πφξηζκα απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, σο έλδεημε επηβξάβεπζεο ηεο απφδνζεο ζηελ 

πξνεγνχκελε ζέζε εξγαζίαο. 

 

ΚΤΡΙΟΣΔΡΟΙ ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΔΒΑΙΟΣΗΣΔ ΓΙΑ  ΣΗΝ ΥΡΗΗ 2021 ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΤΣΩΝ 

Σξεκαηννηθνλνκηθφο θίλδπλνο  

Ν κηινο θαη ε Δηαηξεία εθηίζεληαη ζε αξθεηνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο θίλδπλν ηηκψλ αγνξάο, 

πηζησηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ απφ κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο απφ ηελ αδπλακία 

εμφθιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ, ηνπο νπνίνπο ε εηαηξεία αληηκεησπίδεη απνηειεζκαηηθά, ιφγσ ηεο δνκήο ηεο θαη ηεο 

ζπλεηήο πνιηηηθήο ηεο. 
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Ππλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο  

Ζ Δηαηξία ζπλαιιάζζεηαη θπξίσο ζε επξψ θαη δελ είλαη εθηεζεηκέλε ζε ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο. 

 

Ξηζησηηθφο θίλδπλνο 

Ν κηινο θαη  ε Δηαηξία δελ έρνπλ ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ.  Νη πσιήζεηο γίλνληαη ζε πειάηεο 

κε κεησκέλν βαζκφ απσιεηψλ θαη θαηφπηλ ειέγρνπ εηζπξαμηκφηεηαο. Δίλαη ζπλεπψο πεξηνξηζκέλνο ν βαζκφο 

επηζθαιεηψλ απφ κε είζπξαμε απαηηήζεσλ. Πε πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηε ρξήζε δηαπηζηψλνληαη επηζθάιεηεο ε Δηαηξία 

ζρεκαηίδεη ζρεηηθή πξφβιεςε επηβαξχλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ. Ξεξαηηέξσ επηδείλσζε ησλ ζπλζεθψλ 

ηεο αγνξάο ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο ζηελ εηαηξεία. 

 

Θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο 

Ν θίλδπλνο απηφο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα θαζψο ε Δηαηξεία έρεη εμαζθαιίζεη ηθαλά φξηα ρξεκαηνδφηεζεο απφ 

ηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο. κσο, κία πεξαηηέξσ επηδείλσζε ηεο αγνξάο θαη ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο γεληθφηεξα 

, ζα κπνξνχζε λα αλαηξέζεη ηηο ελ ιφγσ δπλαηφηεηεο καο. 

 

Θίλδπλνο κεηαβνιψλ ησλ επηηνθίσλ 

Ν φκηινο θαη ε Δηαηξία δελ έρνπλ ζην ελεξγεηηθφ ηνπο ζεκαληηθά ηνθνθφξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, πνιηηηθή δε ηνπ 

νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, είλαη λα δηαηεξεί ην ζχλνιν ηνπ δαλεηζκνχ ζε πξντφληα θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ. Ν θίλδπλνο 

κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα καθξνπξφζεζκα δάλεηα είλαη o πιένλ ζεκαληηθφο γηα ηνλ φκηιν θαη 

ηελ Δηαηξεία, ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ spreads θαη ηεο ζθηθηήο πηζησηηθήο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζείηαη απφ ην ζχλνιν 

ησλ ηξαπεδψλ. 

 

Ινηπνί θίλδπλνη  

α) Θίλδπλνο απφ επηπηψζεηο ηεο εμάπισζεο ηνπ COVID-19: 

Πηηο 11 Καξηίνπ 2020 ν Ξαγθφζκηνο Νξγαληζκφο γείαο αλαθήξπμε ηελ ινίκσμε απφ θνξσλντφ SARS CoV 2 ζε 

Ξαλδεκία. Ζ Διιεληθή Θπβέξλεζε άκεζα έζεζε ην ζχλνιν ηνπ πγεηνλνκηθνχ δπλακηθνχ ζε επηθπιαθή θαη έιαβε κηα 

ζεηξά απφ απνθάζεηο κε θχξην ζηφρν ηελ επηβξάδπλζε ηεο δηαζπνξάο ηνπ ηνχ ελψ παξάιιεια αλαθνίλσζε κηα ζεηξά 

απφ ζηνρεπκέλα κέηξα γηα λα πεξηνξίζεη ηηο επηπηψζεηο ζηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία. 

Ζ εκθάληζε θαη ε εμέιημε ηεο παλδεκίαο COVID-19, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο, είραλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηφζν ζε δηεζλέο φζν 

ζε εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν.  

Ππλνιηθά, νη εμειίμεηο ζην κέησπν ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο παλδεκίαο ζηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, κε θπξίαξρε απηή ηεο 

έλαξμεο εκβνιηαζκνχ ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηελ επηηάρπλζε απηνχ κέρξη ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ, νδήγεζαλ ηελ νηθνλνκία 

ζε αξγή αιιά ζηαζεξή πνξεία πξνο κηα θαλνληθφηεηα. Ξαξάιιεια, επαχμεζαλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ σο 

πξνο ηελ επηζηξνθή ηεο Νηθνλνκίαο ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα αλάπηπμεο γεγνλφο πνπ απνηππψζεθε ζηε βειηίσζε ηεο 

θαηαλάισζεο φρη κφλν ζε ζχγθξηζε κε ην 2020 αιιά θαη κε πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο. Κε βάζε ηα παξαπάλσ, ν ελ 

ιφγσ θίλδπλνο θξίλεηαη ζεκαληηθά κεηνχκελνο ζε ζρέζε κε ηελ ηειεπηαία πεξίνδν αλαθνξάο. 
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 Δπί ηνπ παξφληνο, ε επίπησζε ζηα απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ ιφγσ ηεο παλδεκίαο COVID‐ 19 δελ είλαη ζεκαληηθή. 

Αληίζεηα, ην 2021 απνηέιεζε κηα ρξνληά πνιχ ζεηηθψλ επηδφζεσλ ζε φια ηα νηθνλνκηθά κεγέζε παξά ηηο ηδηαίηεξεο 

ζπλζήθεο.  

Ζ επηδεκία COVID‐ 19 ελδέρεηαη λα επηθέξεη πεξηνξηζκέλεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία γηα ην 2022 

πνπ πηζαλφλ λα έρνπλ επηπηψζεηο ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο ην 2022, ε εκπεηξία φκσο ησλ 

ηειεπηαίσλ κελψλ θαζηζηά ηε δηνίθεζε πην αηζηφδνμε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ην 2022. 

Άιισζηε θαη νη πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί ηφζν απφ ηελ Διιεληθή Θπβέξλεζε φζν θαη ηνπο Δπξσπατθνχο 

ζεζκνχο ζπλεγνξνχλ ζην ζεηηθφ ζελάξην.  

Πχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΙΞ 10, ν αληίθηππνο ησλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο COVID-19 απνηειεί 

κε δηνξζσηηθφ γεγνλφο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2021. Αλάινγα κε 

ηελ εμέιημε ησλ πξναλαθεξφκελσλ παξακέηξσλ ε Γηνίθεζε έρεη θαηαξηίζεη νινθιεξσκέλα ζελάξηα ιεηηνπξγηθήο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο δξάζεο ψζηε λα ζπλερίζεη απξφζθνπηα ηελ πιήξε θαη απνηειεζκαηηθή ηεο ιεηηνπξγία.  

 

β) Δλεξγεηαθή θξίζε θαη πφιεκνο κεηαμχ Οσζίαο θαη Νπθξαλίαο 

Πηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ 2021 άξρηζε λα δηαθαίλνληαη νη επηδξάζεηο ηεο Ξαγθφζκηαο ελεξγεηαθήο θξίζεο ε νπνία 

ππξνδφηεζε δηαδνρηθέο απμήζεηο ηηκψλ ζε φιεο ηηο κνξθέο ελέξγεηαο θαη θαηά ζπλέπεηα δηνρεηεχεηαη δηαδνρηθά ζηηο 

ηηκέο φισλ ησλ πξψησλ πιψλ, επεξεάδνληαο θπξίσο ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο, κεηαμχ απηψλ θαη ηελ 

Διιάδα. 

Ξεξαηηέξσ, ζηηο 24 Φεβξνπαξίνπ 2022 μεθίλεζαλ νη ερζξνπξαμίεο κεηαμχ ηεο Οσζίαο θαη ηεο Νπθξαλίαο, γεγνλφο πνπ 

ζπλερίδεηαη κέρξη θαη ζήκεξα θαη έρεη επηδεηλψζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ελέξγεηαο, αιιά θαη ην 

θφζηνο πξψησλ πιψλ πνπ μεθίλεζε ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ 2021, δεκηνπξγψληαο έληνλεο πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο 

αιιά θαη κεγάιε αβεβαηφηεηα ζε παγθφζκην επίπεδν. 

Πε θάζε πεξίπησζε ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο εμεηάδεη ζπλερψο θαη αδηαιείπησο ηηο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ 

Διιεληθή νηθνλνκία θαη πξνζαξκφδεη ηελ ζηξαηεγηθή ηεο. Ξαξάιιεια ε Δηαηξεία δελ επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηηο 

ερζξνπξαμίεο κεηαμχ Οσζίαο θαη Νπθξαλίαο θαζψο δελ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο δχν απηέο ρψξεο νχηε θάπνηνο εθ ησλ 

πειάησλ ή πξνκεζεπηψλ ηεο  επεξεάδεηαη άκεζα . 

 

 Κίνδσνος μη σσνέτισης της δραστηριότητας 

Η δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ Οκίινπ λα ζπλερίζεη ηελ δξαζηεξηφηεηα 

ηνπ, γλσζηνπνηψληαο φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα ηνπ. 

Απφ ηελ αμηνιφγεζε πνπ έγηλε δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη, γεγνλφηα θαη ζπλζήθεο πνπ λα επεξεάδνπλ ηελ ζπλέρηζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ γηα ηνλ επφκελν ρξφλν.  

Ο Όκηινο δηαζέηεη ηθαλνπνηεηηθφ θεθάιαην θίλεζεο, δηαζέζηκε ξεπζηφηεηα θαη έλα πνιχ πςειφ επίπεδν 

δηαζεζηκφηεηαο πξντφλησλ ψζηε λα ζηεξίμεη κε αμηψζεηο ηηο αλάγθεο ηεο βηνκεραλίαο, δηαζθαιίδνληαο θαη’ επέθηαζε 

θαη ηελ νκαιή επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ησλ πειαηψλ ηεο. 
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Ρν ζχλνιν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε είρε γίλεη θαηψηεξν απφ ην κηζφ (1/2) 

ηνπ θεθαιαίνπ ηεο θαη ζηα πιαίζηα ηεο ζπλνιηθφηεξεο βειηίσζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξείαο ε 

Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ απνθάζηζε ηελ κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε ζπκςεθηζκφ 

ζσξεπκέλσλ δεκηψλ εηο λέν, κε ζθνπφ ηελ εμπγίαλζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο. Κεηά απφ ηελ εθαξκνγή 

απηήο ηεο απφθαζεο αιιά θαη ιφγσ ηνπ ζεηηθνχ νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο ηεο ρξήζεο, δελ ζπληξέρνπλ πιένλ νη 

πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 119 ηνπ Λ. 4548/2018.  

 

ΓΖΙΩΠΖ ΔΡΑΗΟΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ 

 

Δηζαγσγηθά 

H παξνχζα δήισζε ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 152 & 153 ηνπ λ. 4548/2018 θαη απνηειεί κέξνο ηεο Δηήζηαο 

Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ ΓΠ ηεο Δηαηξείαο Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο δειψλεη φηη ε Δηαηξεία έρεη 

πηνζεηήζεη θαη ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ην πθηζηάκελν λνκνζεηηθφ πιαίζην πεξί εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ ηζρχεη 

ζηελ Διιάδα θαη εηδηθφηεξα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 έσο 24 ηνπ λ. 4706/2020, ηνλ λ. 4548/2018, ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 4449/2017 (Δπηηξνπή Διέγρνπ) φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4706/2020 θαη 

ηζρχεη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο, εγθπθιίνπο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Δπηηξνπήο 

Θεθαιαηαγνξάο.   

 

Α. Θψδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο  
 

Ζ Δηαηξεία κε ηελ απφ 15.07.2021 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο έρεη πηνζεηήζεη ην λέν Διιεληθφ Θψδηθα 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, έθδνζεο Ηνπλίνπ 2021 (ΔΘΔΓ), ν νπνίνο έρεη θαηαξηηζζεί απφ ην Διιεληθφ Ππκβνχιην 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΔΠΔΓ) πνπ απνηειεί  θνξέα εγλσζκέλνπ θχξνπο ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 λ. 4706/2020 

θαη ηελ ππ‟ αξ.  916/07.06.2021 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο (εθεμήο 

θαινχκελνο ν «Θψδηθαο»). Ν Θψδηθαο είλαη αλαξηεκέλνο ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ ΔΠΔΓ ζηε δηεχζπλζε 

https://www.esed.org.gr/web/guest/code-listed θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο, ζηε δηεχζπλζε www.interwood.gr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.interwood.gr/
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Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηνλ Θψδηθα κε νξηζκέλεο απνθιίζεηο ζε ζρέζε κε ηηο εηδηθέο πξαθηηθέο πνπ πξνβιέπνληαη ζε 

απηφλ θαη νη νπνίεο παξαηίζεληαη παξαθάησ καδί κε ηε ζρεηηθή αηηηνιφγεζε/εμήγεζε ησλ ιφγσλ απφθιηζεο: 

Δηδηθή πξαθηηθή ηνπ Θψδηθα Δπεμήγεζε/αηηηνιφγεζε απφθιηζεο  

1.16 Ν Θαλνληζκφο Ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ ζπληάζζεηαη ζπκκνξθνχκελνο πξνο ηηο αξρέο 

ηνπ Θψδηθα ή άιισο επεμεγψληαο ηηο απνθιίζεηο. 

 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ιεηηνπξγεί ζην 

πιαίζην ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Λ. 4548/2018, ηνπ Λ. 

4706/2020, ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη 

ηνπ Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ινηπψλ 

ζπλαθψλ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ έρεη πηνζεηήζεη 

θαη εθαξκφδεη ε Δηαηξεία. Κέζσ ησλ αλσηέξσ 

δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ εμππεξεηεί ην εηαηξηθφ 

ζπκθέξνλ. Ωο εθ ηνχηνπ δελ θξίλεηαη επί ηνπ παξφληνο 

αλαγθαία ε πηνζέηεζε θαλνληζκνχ  ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ελψ ζε κειινληηθφ ρξφλν, 

αλάινγα κε ηηο ηπρφλ αλάγθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ, ε 

Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ αλάγθε ζέζπηζεο ελφο ηέηνηνπ 

θαλνληζκνχ.  

1.17 Πηελ αξρή θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο, ην Γηνηθεηηθφ 

Ππκβνχιην πηνζεηεί έλα εκεξνιφγην ζπλεδξηάζεσλ θαη έλα 

εηήζην πξφγξακκα δξάζεο, ην νπνίν αλαζεσξείηαη 

αλάινγα κε ηηο εμειίμεηο θαη ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεη ηε ζσζηή, πιήξε θαη έγθαηξε 

εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, θαζψο θαη ηελ εμέηαζε 

φισλ ησλ ζεκάησλ, επί ησλ νπνίσλ ιακβάλεη απνθάζεηο 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνπιίνπ ζπλεδξηάδεη θάζε θνξά πνπ ν 

λφκνο, ην θαηαζηαηηθφ ή νη αλάγθεο ηεο Δηαηξείαο ην 

απαηηνχλ. Πην πιαίζην ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, πεξηνδηθά αλά 

ηξίκελν θαηαξηίδεηαη πξφρεηξν πξφγξακκα ηαθηηθψλ 

ζπλεδξηάζεσλ ην νπνίν πξνζαξκφδεηαη δπλακηθά ζηηο 

εμειίμεηο ψζηε λα πξαγκαηνπνηνχληαη θαη έθηαθηεο 

ζπλεδξηάζεηο φηαλ απαηηείηαη. Γεδνκέλνπ φηη έηζη 

δηαζθαιίδεηαη επαξθήο ζπρλφηεηα ζπλεδξηάζεσλ θαζφιε 

ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, εθηηκάηαη απφ ηελ Δηαηξεία φηη δελ 

πθίζηαηαη θάπνηνο θίλδπλνο ιφγσ ηεο απφθιηζεο απφ ηε 

ζπγθεθξηκέλε εηδηθή πξαθηηθή.  

Δηδηθέο πξαθηηθέο 2.2.21 θαη 2.2.22 

 

Ν Ξξφεδξνο επηιέγεηαη απφ ηα αλεμάξηεηα κε 

εθηειεζηηθά κέιε. Πε πεξίπησζε πνπ ν Ξξφεδξνο επηιεγεί 

απφ ηα κε εθηειεζηηθά κέιε, νξίδεηαη έλα απφ ηα 

αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε, είηε σο αληηπξφεδξνο 

είηε σο αλψηαην αλεμάξηεην κέινο (Senior Independent 

Director). 

 

Ν αλεμάξηεηνο κε εθηειεζηηθφο Αληηπξφεδξνο ή ην 

αλψηαην αλεμάξηεην κέινο (Senior Independent Director) 

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε έρεη ηηο αθφινπζεο 

αξκνδηφηεηεο: λα ππνζηεξίδεη ηνλ Ξξφεδξν, λα δξά σο 

ζχλδεζκνο κεηαμχ ηνπ Ξξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ ηνπ 

O Ξξφεδξνο ζην πθηζηάκελν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην είλαη 

κε εθηειεζηηθφ κέινο ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 4706/2000, ελψ ε Αληηπξφεδξνο 

απηνχ εθηειεζηηθφ κέινο. Ξεξαηηέξσ, θαλέλα εθ ησλ 

αλεμάξηεησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ δελ έρεη νξηζηεί 

αλψηαην αλεμάξηεην κέινο (Senior Independent 

Director). Ζ Δηαηξεία ζεσξεί φηη κέζσ ηεο ζχλζεζεο 

απηήο δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη δελ πξνθχπηεη 

θάπνηνο θίλδπλνο απφ ηε ζπγθεθξηκέλε απφθιηζε. Κεηά 

ηελ ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ πθηζηάκελνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ, ζα επαλεμεηαζηεί θαηά πφζν είλαη ζθφπηκν 

θαη εθηθηφ, ε ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ λα 

αθνινπζεί ηε ζπγθεθξηκέλε  Δηδηθή Ξξαθηηθή. 
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Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, λα ζπληνλίδεη ηα αλεμάξηεηα κε 

εθηειεζηηθά κέιε θαη λα εγείηαη ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ 

Ξξνέδξνπ. 

2.3 Ξιαίζην δηαδνρήο Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

 

Δηδηθέο Ξξαθηηθέο 2.3.1 – 2.3.4 

2.3.1. H εηαηξεία δηαζέηεη πιαίζην πιήξσζεο ζέζεσλ θαη 

δηαδνρήο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ψζηε 

λα εληνπίδεη ηηο αλάγθεο πιήξσζεο ζέζεσλ ή 

αληηθαηάζηαζεο θαη λα δηαζθαιίδεηαη θάζε θνξά ε νκαιή 

ζπλέρεηα ηεο δηνίθεζεο θαη ε επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο 

εηαηξείαο. 

2.3.2. Ζ εηαηξεία δηαζθαιίδεη ηελ νκαιή δηαδνρή ησλ 

κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ηε ζηαδηαθή 

αληηθαηάζηαζή ηνπο ψζηε λα απνθεχγεηαη ε έιιεηςε 

δηνίθεζεο. 

2.3.3. Ρν πιαίζην δηαδνρήο ιακβάλεη ηδίσο ππφςε ηα 

πνξίζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

ψζηε λα επηηπγράλνληαη νη απαηηνχκελεο αιιαγέο ζηε 

ζχλζεζε ή ζηηο δεμηφηεηεο θαη λα κεγηζηνπνηείηαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε ζπιινγηθή θαηαιιειφηεηα ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

2.3.4. H εηαηξεία δηαζέηεη θαη πιάλν δηαδνρήο ηνπ 

Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ. Ζ θαηάξηηζε ελφο άξηηνπ 

πιάλνπ δηαδνρήο ηνπ Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ 

αλαηίζεηαη ζηελ επηηξνπή ππνςεθηνηήησλ, ε νπνία 

κεξηκλά ζηελ πεξίπησζε απηή γηα: 

• εληνπηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ πνηνηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ 

πνπ ζα πξέπεη λα ζπγθεληξψλεη ην πξφζσπν ηνπ 

Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ, 

• δηαξθή παξαθνινχζεζε θαη εληνπηζκφ πηζαλψλ 

εζσηεξηθψλ ππνςεθίσλ, 

• εθφζνλ θξίλεηαη ζθφπηκν, αλαδήηεζε πηζαλψλ 

εμσηεξηθψλ ππνςεθίσλ, 

• θαη δηάινγν κε ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν ζρεηηθά κε 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ γηα ηε ζέζε ηνπ θαη 

άιισλ ζέζεσλ αλψηεξεο δηνίθεζεο. 

Κέζσ ησλ θξηηεξίσλ αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο 

θαηαιιειφηεηαο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ Ξνιηηηθή 

Θαηαιιειφηεηαο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ αξκνδηνηήησλ πνπ απνδίδνληαη 

ζηελ Δπηηξνπή Απνδνρψλ θαη πνςεθηνηήησλ 

δηαζθαιίδνληαη νη αλαγθαίεο δηαδηθαζίεο πνπ ζπγθξνηνχλ 

ην πιαίζην πιήξσζεο ζέζεσλ θαη δηαδνρήο ησλ κειψλ ηνπ 

Γ.Π.   

Ξέξαλ ησλ αλσηέξσ, ην πιαίζην πιήξσζεο ζέζεσλ θαη 

δηαδνρήο κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ιακβάλεη 

ππφςε ηελ πθηζηάκελε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ κεηφρσλ 

ηεο Δηαηξείαο θθ. Αιέμαλδξνπ Ξαππά, Ληθφιανπ 

Θενδσξίδε, Γεψξγηνπ Γεξάξδε, Γεψξγην Θενδσξίδε, 

Κάξθνπ Φξαγθίζηα, Δπηχρηνπ Ξαπαδάθε θαη ηεο θαο. 

Πνθίαο Γεξάξδε, βάζεη ηεο νπνίαο κέζσ ζπληνληζκέλεο 

άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ εθάζηνηε 

θαηέρνπλ, δεζκεχνληαη λα πηνζεηνχλ δηαξθψο θνηλή 

πνιηηηθή σο πξνο ηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο (έηζη ψζηε ε 

πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ λα 

απαξηίδεηαη απφ πξφζσπα θνηλήο απνδνρήο ηνπο). 

Δπί ηνπ παξφληνο δελ πθίζηαηαη εηδηθφ πιαίζην δηαδνρήο 

ηνπ Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ θαη δελ δηαβιέπεηαη θάπνηνο 

θίλδπλνο ιφγσ ηεο απφθιηζεο απηήο. Ζ Δηαηξεία ζα 

επαλεμεηάζεη ην ελδερφκελν ζέζπηζεο ζρεηηθνχ πιάλνπ 

ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην ιακβάλνληαο ππφςε κεηαμχ 

άιισλ θαη ηε ζπκθσλία ησλ κεηφρσλ ηεο γηα 

ζπληνληζκέλε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ θαη 

νξηζκφ πξνζψπσλ θνηλήο απνδνρήο ζην Γηνηθεηηθφ ηεο 

Ππκβνχιην. 

Δηδηθέο πξαθηηθέο 3.2.1 θαη 3.2.2 

 

3.2.1. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ππνζηεξίδεηαη απφ ηθαλφ, 

εμεηδηθεπκέλν θαη έκπεηξν εηαηξηθφ γξακκαηέα ψζηε λα 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο θαη 

Δπί ηνπ παξφληνο ε Δηαηξεία θξίλεη ζθφπηκν φηη δελ είλαη 

αλαγθαίνο ν νξηζκφο εηαηξηθνχ γξακκαηέα θαη εθηηκά φηη 

δελ ππάξρεη θάπνηνο θίλδπλνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ εμαηηίαο ηεο 

απνπζίαο ηέηνηνπ γξακκαηέα. Ωζηφζν, ζην πιαίζην ηεο 
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πνιηηηθέο, ηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο θαη λα 

ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά. 

3.2.2. Ν εηαηξηθφο γξακκαηέαο είλαη αξκφδηνο, ζε 

ζπλελλφεζε θαη κε ηνλ Ξξφεδξν, γηα ηε δηαζθάιηζε 

άκεζεο, ζαθνχο θαη πιήξνπο πιεξνθφξεζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ηελ έληαμε λέσλ κειψλ, ηελ 

νξγάλσζε Γεληθψλ Ππλειεχζεσλ, ηε δηεπθφιπλζε 

επηθνηλσλίαο κεηφρσλ κε ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη ηε 

δηεπθφιπλζε επηθνηλσλίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε 

ηα αλψηαηα δηεπζπληηθά ζηειέρε. 

αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ε 

Δηαηξεία ζα επαλεμεηάζεη θαηά πφζν είλαη αλαγθαία ε 

ζπκκφξθσζε ηεο κε ηελ πξαθηηθή απηή. 

  

Β. Γηνηθεηηθά, δηαρεηξηζηηθά θαη επνπηηθά φξγαλα θαη Δπηηξνπέο  

1. Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην  

1.1  Πχλζεζε – Θεηεία - Ρξφπνο Ιεηηνπξγίαο 

 
Πχκθσλα κε ην Θαηαζηαηηθφ, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην (ή «Γ.Π») απνηειείηαη απφ ηξία (3) έσο έληεθα (11) κέιε πνπ 

κπνξνχλ λα είλαη κέηνρνη ή κε κέηνρνη, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. Πηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ην λνκηθφ πξφζσπν 

ππνρξενχηαη λα ππνδεηθλχεη εληφο 15 εκεξψλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπ έλα θπζηθφ πξφζσπν γηα ηελ άζθεζε ησλ 

εμνπζηψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ζαλ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε θαζνξίδεη ηνλ αξηζκφ 

ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κέζα ζηα παξαπάλσ αλαθεξφκελα φξηα. Ωο κέιε εθιέγνληαη εθηειεζηηθά, κε 

εθηειεζηηθά θαη αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε, ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λ. 4706/2020, φπσο ηζρχεη. 

 

Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ εθιέγνληαη γηα ηξηεηή ζεηεία ε νπνία παξαηείλεηαη απηνδίθαηα κέρξη ηελ πξψηε 

ηαθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε πνπ αθνινπζεί ηελ ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ. Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ δχλαληαη λα 

επαλεθιερζνχλ θαη είλαη ειεχζεξα αλαθιεηά. 

 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ακέζσο κεηά ηελ εθινγή ηνπ, ζπλέξρεηαη θαη ζπγθξνηείηαη ζε ζψκα, εθιέγεη δε ηνλ Ξξφεδξν. 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα εθιέγεη απφ ηα κέιε ηνπ έλα ή πεξηζζφηεξνπο Γηεπζχλνληεο Ππκβνχινπο θαη 

Γεληθφ Γηεπζπληή, είηε απφ ηα κέιε ηνπ ή απφ ππαιιήινπο ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, νξίδνληαο 

ηαπηφρξνλα ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο.  

 

Ρν Γ.Π. ζπλεδξηάδεη θάζε θνξά πνπ ν λφκνο, ην θαηαζηαηηθφ ή νη αλάγθεο ηεο Δηαηξείαο ην απαηηνχλ. Ν Ξξφεδξνο 

ζπγθαιεί ην Γ.Π. νπνηεδήπνηε θξίλεη αλαγθαίν ή αλ ην δεηήζνπλ δχν κέιε ηνπ. Ρν Γ.Π. βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη 

ζπλεδξηάδεη έγθπξα, φηαλ παξεπξίζθνληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηφ ηνπιάρηζηνλ ην ήκηζπ πιένλ ελφο ησλ κειψλ 

ηνπ, νπδέπνηε φκσο ν αξηζκφο ησλ παξφλησλ ή αληηπξνζσπεπφκελσλ κειψλ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ ηξηψλ 

(3). Γηα ηελ εμεχξεζε ηνπ αξηζκνχ απαξηίαο παξαιείπεηαη ηπρφλ πξνθχπηνλ θιάζκα. 

Πε πεξίπησζε παξαίηεζεο, ζαλάηνπ ή απψιεηαο κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν ηεο ηδηφηεηαο κέινπο ή κειψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ηα ππφινηπα κέιε κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηε δηαρείξηζε θαη εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξίαο θαη 

ρσξίο ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ειιεηπφλησλ κειψλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αξηζκφο απηφο ππεξβαίλεη ην ήκηζπ ησλ 

κειψλ, φπσο είραλ πξηλ απφ ηελ επέιεπζε ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ θαη ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξία. 
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Δπίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ παξαηηεζεί, πεζάλεη ή απνιέζεη ηελ ηδηφηεηά ηνπ κε 

νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, εθφζνλ έρεη ηνπιάρηζηνλ ηξία ελαπνκείλαληα κέιε, δχλαηαη λα 

εθιέμεη κέιε απηνχ ζε αληηθαηάζηαζε ησλ κειψλ πνπ παξαηηήζεθαλ, πέζαλαλ ή απψιεζαλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο κε 

νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν. Ζ εθινγή απηή επηηξέπεηαη εθφζνλ ε αλαπιήξσζε ησλ παξαπάλσ κειψλ δελ είλαη εθηθηή 

απφ αλαπιεξσκαηηθά κέιε πνπ έρνπλ εθιεγεί απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ή έρνπλ δηνξηζηεί απφ κέηνρν ή κεηφρνπο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 81 ηνπ λ. 4548/2018. Δπηπιένλ, ε σο άλσ εθινγή ηζρχεη γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ 

κέινπο πνπ αληηθαζίζηαηαη. 

 

1.2 Ρξέρνλ Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη δηάξθεηα ζεηείαο ηνπ 

 

Κε ηελ απφ 16.07.2021 απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο εμειέγε επηακειέο Γηνηθεηηθφ 

Ππκβνχιην, ε ζεηεία ηνπ νπνίνπ ιήγεη ηελ 16.07.2024, θαη επηπιένλ νξίζηεθαλ ηα αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε 

ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4706/2020. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζπγθξνηήζεθε ζε ζψκα θαηά ηε 

ζπλεδξίαζή ηνπ ζηηο 16.07.2021 σο αθνινχζσο: 

 

Νλ/κν Ηδηφηεηα 

Ξαππάο Αιέμαλδξνο Ξξφεδξνο, Κε Δθηειεζηηθφ κέινο  

Γεξάξδε Πνθία Αληηπξφεδξνο, Δθηειεζηηθφ Κέινο  

Γεξάξδεο Γεψξγηνο Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο, Δθηειεζηηθφ Κέινο  

Ιεθάθεο Δκκαλνπήι Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθφ Κέινο 

Θενδσξίδεο Ληθφιανο Mε Δθηειεζηηθφ Κέινο  

Ρξνθνχδεο Κηραήι Mε Δθηειεζηηθφ Κέινο  

Θενδψξνπ Ησάλλεο Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθφ Κέινο  

 

Ρα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, είλαη αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο 

(www.interwood.gr) θαη παξαηίζεληαη παξαθάησ ζηελ ελφηεηα Ε ηεο παξνχζαο δήισζεο 

 

1.3  Αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην είλαη ην αλψηαην φξγαλν δηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο θαη έρεη σο απνζηνιή ηελ εθπιήξσζε ηνπ 

ζθνπνχ ηεο Δηαηξείαο θαη ηε δηαξθή επηδίσμε ηελ ελίζρπζεο ηεο καθξνρξφληαο νηθνλνκηθήο ηεο αμίαο θαη ηελ 

πξνάζπηζε ηνπ γεληθνχ εηαηξηθνχ ζπκθέξνληνο.  

 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ελεξγεί ζπιινγηθά ζρεηηθά κε θάζε πξάμε πνπ αθνξά ζηε δηνίθεζε (δηαρείξηζε θαη δηάζεζε) 

ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξείαο. Απνθαζίδεη γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

Δηαηξεία κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάγνληαη ζηελ απνθιεηζηηθή 

αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ζχκθσλα κε ην λφκν.  

 

http://www.interwood.gr/
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Πχκθσλα κε ην Θαηαζηαηηθφ, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα αλαζέηεη ηελ ελάζθεζε φισλ ή κέξνπο ησλ εμνπζηψλ 

θαη αξκνδηνηήησλ ηνπ, φπσο θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξείαο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα κέιε ηνπ ή ηξίηα πξφζσπα, 

θαζνξίδνληαο ηελ έθηαζε ηεο αλάζεζεο απηήο. Ρα πξφζσπα απηά κπνξνχλ, εθφζνλ θαη φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο 

απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, λα αλαζέηνπλ πεξαηηέξσ ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηψλ πνπ ηνπο αλαηέζεθαλ ή 

κέξνπο ηνχησλ ζε άιια κέιε ή ηξίηνπο. 

Δπηπιένλ, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην είλαη αξκφδην γηα ηελ έθδνζε θνηλψλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ ή νκνινγηαθψλ δαλείσλ 

κε αληαιιάμηκεο νκνινγίεο. 

Ζ ηξέρνπζα εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξείαο απνθαζίζηεθε θαηά ηελ απφ 16.07.2021 ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ θαη έρεη σο εμήο: 

Πηνλ Γ/ληα Πχκβνπιν Γεψξγην Γεξάξδε θαη ζηελ Αληηπξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Γεξάξδε Πνθία, ζηνλ 

θαζέλα ρσξηζηά αλαηίζεληαη φια ηα δηθαηψκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην άξζξν 14 ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Ν Γ/λσλ 

Πχκβνπινο ή ε Αληηπξφεδξνο, δεζκεχνπλ ηελ Δηαηξεία γηα θάζε ζέκα κε κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπο θάησ απφ ηελ 

εηαηξηθή επσλπκία. 

Ξξνβιέπνληαη θαη πεξαηηέξσ εμνπζίεο εθπξνζψπεζεο, φπσο παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηελ ππ‟ αξηζκ. 2411356/09-08-

2021 αλαθνίλσζε ηνπ ΓΔΚΖ. 

 

1.4 Ππλεδξηάζεηο Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαηά ηε ρξήζε 2021 

 

Ν θαησηέξσ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ ζπρλφηεηα παξάζηαζεο θάζε κέινπο ηνπ Γ.Π. ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ θαηά ην 

2021 

 

ΝΛΝΚΑΡΔΞΩΛΚΝ 

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΠΛΔΓΟΗΑΠΔΩΛ ΞΝ 

ΞΟΑΓΚΑΡΝΞΝΗΖΘΖΘΑΛ 

ΘΑΡΑ ΡΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΖΠ 

ΘΖΡΔΗΑΠ ΡΝ 

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΠΛΔΓΟΗΑΠΔΩΛ ΞΝ 

ΞΑΟΔΠΡΖ 

ΑΡΝΞΟΝΠΩΞΩΠ Ή 

ΑΛΡΗΞΟΝΠΩΞΔΡΖΘΔ 

ΞΑΞΞΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ 20 20 

ΓΔΟΑΟΓΖ ΠΝΦΗΑ 
20 

18 

ΓΔΟΑΟΓΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ 
20 

20 

ΘΔΝΓΩΟΗΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 
20 

20 

ΡΟΝΘΝΓΖΠ ΚΗΣΑΖΙ 
20 

19 
ΔΦΟΑΗΚΝΓΙΝ   

ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 
12 

8 

ΠΗΓΑΙΑΠ ΚΗΣΑΖΙ 
12 

7 

ΘΔΝΓΩΟΝ ΗΩΑΛΛΖΠ 
8 

8 

ΙΔΘΑΘΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ 
20 

20 
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2. Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο 

 

Ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο δηεπζχλεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο, κεξηκλά γηα ηελ θαιή ελ γέλεη ιεηηνπξγία 

ηεο θαη ηελ απφδνζε ηθαλνπνηεηηθνχ κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ελ γέλεη απφδνζε ησλ 

εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο. 

 

Δηδηθφηεξα ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο: 

1. Δθπξνζσπεί ηελ Δηαηξεία ελψπηνλ ηξίηνπ, φισλ ησλ δηθαζηεξίσλ θαη θάζε Αξρήο, δεκφζηαο, δηνηθεηηθήο, 

θνηλνηηθήο ή άιιεο, δηνξίδεη πιεξεμνπζίνπο δηθεγφξνπο θαη λνκηθνχο ζπκβνχινπο, παξίζηαηαη ζηα δηθαζηήξηα θάζε 

βαζκνχ θαη δηθαηνδνζίαο κε φιεο ηηο ηδηφηεηεο ηνπ δηαδίθνπ, ζπλνκνινγεί ξήηξεο δηαηηεζίαο, δηνξίδεη δηαηηεηέο, αζθεί ή 

παξαηηείηαη κε δηθαζηηθά κέζα  ή πξνζσξηλά ή πξνθπιαθηηθά ή ζπληεξεηηθά κέηξα αηηείηαη θεξχμεηο πησρεχζεσλ, 

ππνβάιεη κελχζεηο θαη παξαηηείηαη απφ απηέο, παξίζηαηαη σο πνιηηηθφο ελάγσλ γηα εζηθή βιάβε, αζθεί έλδηθα κέζα 

ελαληίνλ απνθάζεσλ πνιηηηθψλ, δηνηθεηηθψλ ή πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ ή βνπιεπκάησλ θάζε βαζκνχ θαη δηθαηνδνζίαο θαη 

παξαηηείηαη απφ απηά, πξνζβάιιεη έγγξαθα σο πιαζηά ή άθπξα, θαη θαηαξγεί δίθεο. 

2. Γηαρεηξίδεηαη, ηνπνζεηεί θαη εθκεηαιιεχεηαη ηελ πεξηνπζία ηεο Δηαηξείαο, αγνξάδεη, πσιεί, ππνζεθεχεη, 

πξνζεκεηψλεη, ελερπξηάδεη, ζπληζηά πξαγκαηηθέο ή πξνζσπηθέο δνπιείεο, κηζζψλεη, εθκηζζψλεη αθίλεηα θαη ζπληάζζεη 

θαλνληζκνχο ησλ ζρέζεσλ ησλ ζπληδηνθηεηψλ αθηλήησλ, ιακβάλεη εμαζθαιηζηηθά ή άιια κέηξα ππέξ ηεο πεξηνπζίαο 

ηεο Δηαηξείαο, εθδίδεη, απνδέρεηαη, ηξηηεγγπάηαη ή νπηζζνγξαθεί ζπλαιιαγκαηηθέο ή άιια αμηφγξαθα, εηζπξάηηεη ηηο 

απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο, παξέρεη θάζε είδνπο εγγπήζεηο ή ηξηηεγγπήζεηο, ππέξ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ, κε ηα 

νπνία ε Δηαηξεία ζπλαιιάζζεηαη θαη εθφζνλ απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν γηα λα σθειεζεί ν ζθνπφο ηεο Δηαηξείαο, δηελεξγεί 

ή δέρεηαη παξαθαηαζήθεο, ζπλάπηεη ή δέρεηαη δάλεηα, πηζηψζεηο ή ηξαπεδηθέο πξνεμνθιήζεηο ή άιιεο, απιψο ή κε 

νπνηαδήπνηε αζθάιεηα, δεηάεη ηελ έθδνζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, ζπλάπηεη θάζε ελνρηθή, εκπξάγκαηε ή εκπνξηθή 

ζχκβαζε, δηθαηνπξαμία ή ζπλαιιαγή.  

3. Απνθαζίδεη ηε ζπκκεηνρή ηεο Δηαηξείαο ζε άιιεο επηρεηξήζεηο ή εηαηξείεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο ηνπ ίδηνπ ή 

παξφκνηνπ ζθνπνχ. 

4.   Γηνηθεί θαη νξγαλψλεη ηελ Δηαηξεία θαη ηεο επηρεηξήζεηο ηεο, ζπλάπηεη ζπκβάζεηο αληηπξνζσπεχζεσο κε 

ζπλεξγάηεο ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ, απνθαζίδεη ηελ ίδξπζε, ηε ιεηηνπξγία, ηε δηαθνπή ή θαηάξγεζε 

εξγαζηεξίσλ, γξαθείσλ, πξαθηνξείσλ, απνζεθψλ ή ππνθαηαζηεκάησλ ηεο Δηαηξείαο, δηνξίδεη θαη παχεη δηεπζπληέο, 

πξάθηνξεο, αληηπξνζψπνπο θαη πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο, νξίδεη ηα θαζήθνληα θαη ηελ ακνηβή ηνπο. 

5. Θιείλεη ηα βηβιία θαη ηνπο ηζνινγηζκνχο ηεο Δηαηξείαο, ζπληάζζεη ηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηεο εηήζηεο εθζέζεηο  ησλ 

πεπξαγκέλσλ, πξνηείλεη ηηο δηελεξγεηηθέο απνζβέζεηο ή θξαηήζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο ηεο πεξηνπζίαο ηεο Δηαηξείαο θαη 

ηνλ ηξφπν δηαλνκήο ησ θεξδψλ. 

6. Γηελεξγεί ελ γέλη θάζε άιιε πξάμε θαη ιακβάλεη φιεο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ην ζθνπφ ηεο Δηαηξείαο θαη 

ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. 
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3. Δπηηξνπέο 

 

Ζ Δηαηξεία έρεη ζπζηήζεη απφ κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ λ. 4706/2020 ηελ 

Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη ηελ Δπηηξνπή Απνδνρψλ θαη πνςεθηνηήησλ. 

 

3.1 Δπηηξνπή Διέγρνπ 

 

 Πχλζεζε, Ιεηηνπξγία, Αξκνδηφηεηεο 

Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ απνηειεί: 

(α) επηηξνπή ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ε νπνία απνηειείηαη απφ κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ, είηε 

(β) αλεμάξηεηε επηηξνπή, ε νπνία απνηειείηαη απφ κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ηξίηνπο, είηε 

(γ) αλεμάξηεηε επηηξνπή, ε νπνία απνηειείηαη κφλν απφ ηξίηνπο. 

Ρν είδνο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ, ε ζεηεία, ν αξηζκφο θαη νη ηδηφηεηεο ησλ κειψλ ηεο απνθαζίδνληαη απφ ηε Γεληθή 

Ππλέιεπζε. 

Ρα κέιε ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ είλαη θαη‟ ειάρηζην ηξία (3) θαη είλαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο αλεμάξηεηα απφ ηελ 

Δηαηξεία. Ν Ξξφεδξνο νξίδεηαη απφ ηα κέιε ηεο θαη είλαη αλεμάξηεηνο απφ ηελ Δηαηξεία ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ 

νξίδνληαη ζην άξζξν 9 ηνπ λ.4706/2020. 

Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ ζπλεδξηάδεη θαη‟ ειάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) θνξέο ην ρξφλν, ελψ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ θξίλεηαη, 

απαξαίηεην πξαγκαηνπνηνχληαη επηπξφζζεηεο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ.. 

Νη βαζηθέο ηεο αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 44 ηνπ λ. 4449/2017 είλαη κεηαμχ 

άιισλ νη αθφινπζεο: 

 
 Ζ ελεκέξσζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ην απνηέιεζκα ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ θαη ε επεμήγεζε πψο 

ζπλέβαιε ν ππνρξεσηηθφο έιεγρνο ζηελ αθεξαηφηεηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη πνηνο ήηαλ ν 

ξφινο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ζηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία, 

 Ζ παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη ε ππνβνιή ζπζηάζεσλ ή 

πξνηάζεσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηάο ηεο, 

 Ζ παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, θαζψο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο νξζήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο Κνλάδαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο  Δηαηξείαο, ρσξίο λα παξαβηάδεη ηελ αλεμαξηεζία ηεο 

Κνλάδαο απηήο,  

 Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ ησλ αηνκηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη ηδίσο ηελ απφδνζή ηνπ, 

 Ζ επηζθφπεζε θαη παξαθνινχζεζε ζεκάησλ ζπλαθψλ κε ηελ χπαξμε θαη δηαηήξεζε ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο 

θαη αλεμαξηεζίαο ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ, ηδηαηηέξσο φζνλ αθνξά ηελ παξνρή ζηελ Δηαηξεία άιισλ 

ππεξεζηψλ απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο. 

 Ζ επζχλε γηα ηε δηαδηθαζία επηινγήο νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ή ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ θαη ε πξφηαζε γηα 

ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο ή ηηο ειεγθηηθέο εηαηξείεο πνπ ζα δηνξηζηνχλ. 
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Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ζηηο 16.07.2021, εμέιεμε λέα Δπηηξνπή Διέγρνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 44 ηνπ λ.4449/2017 θαη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ ζηηο 16.07.2021 απνθάζηζε λα νξίζεη 

σο κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηνπο εμήο: 

 

Νλνκαηεπψλπκν Ηδηφηεηα 

1.Ιεθάθεο Δπάγγεινο-Δκκαλνπήι Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο Γ.Π. (κε επαξθή γλψζε 

ζηελ ειεγθηηθή θαη ινγηζηηθή) 

2. Θενδψξνπ Ησάλλεο Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο Γ.Π. 

3. Ρξνθνχδεο Κηραήι Κε εθηειεζηηθφ κέινο Γ.Π.  

 

Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο ζηηο 16.07.2021 απνθάζηζε ηνλ νξηζκφ ηνπ αλεμάξηεηνπ κε 

εθηειεζηηθνχ κέινπο Γ.Π., θ. Ιεθάθε σο Ξξνέδξνπ απηήο θαη ζπγθξνηήζεθε ζε ζψκα.  Ζ ζεηεία ηεο, αθνινπζεί απηή 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, δειαδή είλαη ηξηεηήο θαη παξαηείλεηαη απηνδίθαηα κέρξη ηελ πξψηε ηαθηηθή Γεληθή 

Ππλέιεπζε πνπ ζα ζπλέιζεη κεηά ηελ ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

Δπηπιένλ, ζεκεηψλεηαη φηη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαηά ηε ζπλεδξίαζή ηνπ ζηηο 15.07.2021 ελέθξηλε θαη πηνζέηεζε 

ηνλ επηθαηξνπνηεκέλν Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ, ν νπνίνο έρεη θαηαξηηζηεί, ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 10 λ. 4706/2020 θαη ζην άξζξν 44 παξ. 1 πεξ. ε) ηνπ λ. 4449/2017, θαη ηξνπνπνηεί θαη 

αληηθαζηζηά ηνλ πθηζηάκελν Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ. 

Ν Θαλνληζκφο Ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ είλαη δηαζέζηκνο ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Δηαηξείαο ( 

http://www.interwood.gr/), θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 4 ηνπ λ. 4706/2020 θαη ηνπ άξζξνπ 44 παξ. 1 ε) ηνπ 

λ. 4449/2017. 

 

 Ππλεδξηάζεηο - Ξεπξαγκέλα 

Ν θαησηέξσ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ ζπρλφηεηα ζπλεδξηάζεσλ θαη παξάζηαζεο θάζε κέινπο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ 

θαηά ηελ θιεηφκελε ρξήζε (2021).  

 

ΝΛΝΚΑΡΔΞΩΛΚΝ ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΠΛΔΓΟΗΑΠΔΩΛ ΞΝ 

ΞΟΑΓΚΑΡΝΞΝΗΖΘΖΘΑΛ 

ΘΑΡΑ ΡΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΖΠ 

ΘΖΡΔΗΑΠ ΡΝ 

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΠΛΔΓΟΗΑΠΔΩΛ ΞΝ 

ΞΑΟΔΠΡΖ 

ΑΡΝΞΟΝΠΩΞΩΠ Ή 

ΑΛΡΗΞΟΝΠΩΞΔΡΖΘΔ 

Πηγάιαο Κηραήι 7 7 

Δθξαίκνγινπ Γεκήηξηνο 7 7 

Ιεθάθεο Δπάγγεινο-

Δκκαλνπήι 13 13 

Ρξνθνχδεο Κηραήι 6 6 

Θενδψξνπ Ησάλλεο 6 6 
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Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ ζε εθαξκνγή ησλ Λφκσλ  4449/2017 θαη 4706/2020 κε βάζε ην Ξξφγξακκα Διέγρνπ ζπλήιζε 

θαη ζπδήηεζε κε ηνλ Δζσηεξηθφ Διεγθηή ηεο Δηαηξείαο ηα θαησηέξσ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1/1-31/12/2021. 

• Ρελ 3ελ Φεβξνπαξίνπ 2021 -  Γηαπηζηψζεηο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ Γ' 3κελνπ 2020- Γηαδηθαζίεο  Ξηζηνδνηηθήο 

Ξνιηηηθήο πξνο Ξειάηεο 

• Ρελ 6ελ Απξηιίνπ 2021 -  2ε Ππλάληεζε Δπηηξνπήο Διέγρνπ κε Νξθσηφ Ινγηζηή 

• Ρελ 20ελ Απξηιίνπ 2021 – Γηαπηζηψζεηο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ Α' 3κελνπ 2021-  Έιεγρνο επάξθεηαο 

Αζθαιηζηηθψλ θαιχςεσλ 

• Ρελ 11ελ Καίνπ 2021 - Απνδνρή ηεο Ππκπιεξσκαηηθήο Έθζεζεο Νξθσηνπ Ινγηζηή Έηνπο 2020 

• Ρελ 19ελ Καΐνπ 2021 – Ππδήηεζε γηα ηελ Δηήζηα Απνινγηζηηθή Έθζεζε ηνπ Ρκήκαηνο 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηνπ Έηνπο 2020 

• Ρελ 23ελ Ηνπλίνπ 2021 – Πχληαμε ηεο έθζεζεο ηεο Δπηηξνπήο ειέγρνπ πξνο ηελ Γ.Π ησλ κεηφρσλ  

• Ρελ 24ελ Ηνπλίνπ 2021 – Δηζήγεζε εθινγήο Διεγθηψλ πξνο ην Γ.Π ηεο Δηαηξείαο  

• Ρελ 16ελ  Ηνπιίνπ 2021 – Ππγθξφηεζε Δπηηξνπήο ειέγρνπ ζε ζψκα 

• Ρελ 19ελ Ηνπιίνπ 2021 - Δλεκέξσζε γηα ηελ αιιαγή ηνπ Δζσηεξηθνχ Διεγθηή ηεο Δηαηξεία 

• Ρελ 30ελ Ηνπιίνπ 2021 - Γηαπηζηψζεηο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ Β' 3κελνπ 2021-  Έιεγρνο ζεκάησλ Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο Λ 4706 

        Ρελ  20ελ Πεπηεκβξίνπ 2021 - Δλεκέξσζε γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο επηζθφπεζεο ησλ εμακεληαίσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

• Ρελ 15ελ  Νθησβξίνπ 2021 – Γηαπηζηψζεηο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ Γ' 3κελνπ 2021-  Έιεγρνο ζεκάησλ 

Ξξνζσπηθνχ 

• Ρελ 14ελ Γεθεκβξίνπ 2021 –Αμηνιφγεζεο θαη έγθξηζε πιάλνπ Διέγρνπ γηα ην έηνο 2022 

 

Έγηλαλ θαη νη πξνβιεπφκελεο ζπλαληήζεηο κε ηνπο Νξθσηνχο Ινγηζηέο ηεο Δηαηξείαο, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζηηο 11/05/2021 θαη 20/09/2021. 

 

3.2 Δπηηξνπή Απνδνρψλ θαη πνςεθηνηήησλ 

 

 Πχλζεζε, Ιεηηνπξγία, Αξκνδηφηεηεο 

Ζ Δπηηξνπή Απνδνρψλ θαη πνςεθηνηήησλ επηδηψθεη ηελ πξνζέιθπζε θαη δηαηήξεζε ησλ θαηάιιεισλ θαη ηθαλψλ 

αλψηαησλ ζηειερψλ θαη ηελ παξαθίλεζή  ηνπο λα επηηπγράλνπλ ηελ απφδνζε πνπ απαηηείηαη απφ ηνπο κεηφρνπο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ην ζηφρν ηεο βησζηκφηεηαο ηεο Δηαηξείαο.  

Ζ Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά, ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο εηεζίσο ή θαη έθηαθηα, φπνηε παξίζηαηαη αλάγθε, ηεξεί 

πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο θαη ππνβάιιεη αλαθνξέο ζην ΓΠ, εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν. 

 

Ζ Δπηηξνπή Απνδνρψλ θαη πνςεθηνηήησλ ζπγθξνηείηαη απφ ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ κέιε, πνπ νξίδνληαη απφ ην 

Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. Ρα κέιε απηά είλαη ζην ζχλνιφ ηνπο κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γ.Π. θαη δχν (2) ηνπιάρηζηνλ 

κέιε είλαη αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζ. 9 ηνπ λ. 4706/2020. Ρα αλεμάξηεηα 

κε εθηειεζηηθά κέιε απνηεινχλ ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο.  
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Ξξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο νξίδεηαη αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γ.Π. Ρα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Απνδνρψλ θαη 

πνςεθηνηήησλ, ζην ζχλνιφ ηνπο, δηαζέηνπλ απνδεδεηγκέλα επαξθή γλψζε ζηνλ ηνκέα πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε 

Δηαηξεία.  

Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Απνδνρψλ θαη πνςεθηνηήησλ ζπκβαδίδεη κε ηε ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. 

Νη αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Απνδνρψλ θαη πνςεθηνηήησλ θαζνξίδνληαη ιακβάλνληαο ππφςε πέξαλ ηνπ 

ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο θαη αλάγθεο ηεο Δηαηξείαο φπσο είλαη ην κέγεζνο, ε 

ηδηνθηεζηαθή δνκή, ε νξγάλσζε, ε θχζε ησλ εξγαζηψλ θαη ν θιάδνο δξαζηεξηνπνίεζεο.  

Γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο, νη θχξηεο αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Απνδνρψλ θαη πνςεθηνηήησλ 

παξαηίζεληαη θαησηέξσ.   

 

Αξκνδηφηεηεο γηα ζέκαηα ππνςεθηνηήησλ: 

 

Πην πιαίζην ηνπ ξφινπ ηεο, ε Δπηηξνπή Απνδνρψλ θαη πνςεθηνηήησλ, εληνπίδεη θαη πξνηείλεη πξνο ην ΓΠ θαηάιιεια 

πξφζσπα γηα ηελ απφθηεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο ΓΠ. Γηα ηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ε Δπηηξνπή ιακβάλεη 

ππφςε ηνπο παξάγνληεο θαη ηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδεη ε Δηαηξεία, ζχκθσλα κε ηελ Ξνιηηηθή Θαηαιιειφηεηαο ησλ 

κειψλ ηνπ ΓΠ πνπ πηνζεηεί. Πην πιαίζην απηφ:  

 Ππκκεηέρεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ αλάδεημεο ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π, 

 Ππκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο Ξνιηηηθήο Θαηαιιειφηεηαο ησλ κειψλ 

ηνπ ΓΠ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ πεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαζψο θαη ηηο νξγαλσηηθέο κνλάδεο κε ζπλαθέο 

αληηθείκελν (φπσο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ή/θαη ηεο Θαλνληζηηθήο Ππκκφξθσζεο ή/θαη ε Λνκηθή πεξεζία), 

 πνβάιιεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ πεχζπλν Θαλνληζηηθήο Ππκκφξθσζεο, ζπζηάζεηο ζην Γ.Π γηα ηελ 

αλαζεψξεζε ηεο Ξνιηηηθήο Θαηαιιειφηεηαο ησλ κειψλ ηνπ ΓΠ εθφζνλ απαηηείηαη, 

 πνβάιιεη πξνηάζεηο ζην ΓΠ γηα ηελ αλάδεημε ησλ ππνςήθησλ κειψλ ηνπ ζην πιαίζην ηεο εγθεθξηκέλεο 

Ξνιηηηθήο Θαηαιιειφηεηαο ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π, 

 Δίλαη ππεχζπλε γηα ηε δηαδηθαζία αλάδεημεο ππνςήθησλ κειψλ ΓΠ ζην πιαίζην ηεο εγθεθξηκέλεο Ξνιηηηθήο 

Θαηαιιειφηεηαο ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π,  

 Αμηνινγεί ηελ πθηζηάκελε ηζνξξνπία πξνζφλησλ, γλψζεσλ, απφςεσλ, ηθαλνηήησλ, εκπεηξίαο ζρεηηθήο κε ηνπο 

εηαηξηθνχο ζηφρνπο θαζψο θαη κεηαμχ ησλ θχισλ θαη κε βάζε απηή ηελ αμηνιφγεζε, πεξηγξάθεη ην ξφιν θαη ηηο 

ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξσζε θελψλ ζέζεσλ, 

 

Αξκνδηφηεηεο γηα ζέκαηα απνδνρψλ:  

Πην πιαίζην ηνπ ξφινπ ηεο, ε Δπηηξνπή Απνδνρψλ θαη πνςεθηνηήησλ:  

• Γηαηππψλεη πξνηάζεηο πξνο ην ΓΠ ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή απνδνρψλ, ηελ νπνία ην ΓΠ ππνβάιεη πξνο έγθξηζε 

ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 110 ηνπ λ. 4548/2018, 

• Γηαηππψλεη πξνηάζεηο πξνο ην ΓΠ ζρεηηθά κε ηηο απνδνρέο ησλ πξνζψπσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηεο Ξνιηηηθήο Απνδνρψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 110 ηνπ λ. 4548/2018, θαη ζρεηηθά κε ηηο απνδνρέο ησλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο Δηαηξείαο, ηδίσο ηνπ επηθεθαιήο ηεο πεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, 
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• Δμεηάδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ηειηθφ ζρέδην ηεο εηήζηαο έθζεζεο απνδνρψλ, παξέρνληαο 

ηε γλψκε ηεο πξνο ην ΓΠ, πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο έθζεζεο ζηε γεληθή ζπλέιεπζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 112 ηνπ 

λ. 4548/2018. 

 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, θαηά ηε ζπλεδξίαζή ηνπ ζηηο 16.07.2021 απνθάζηζε ηε ζχζηαζε ηξηκεινχο Δπηηξνπήο 

Απνδνρψλ θαη πνςεθηνηήησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 10-12 ηνπ λ. 4706/2020, ε νπνία ιεηηνπξγεί σο 

εληαία επηηξνπή θαη φξηζε σο κέιε ηεο ηνπο εμήο:  

Νλνκαηεπψλπκν Ηδηφηεηα 

Θενδψξνπ Ησάλλεο Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθφ Κέινο 

Ιεθάθεο Δκκαλνπήι-Δπάγγεινο Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθφ Κέινο 

Θενδσξίδεο Ληθφιανο Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο 

 

Ζ ζεηεία ηεο Δπηηξνπήο Απνδνρψλ θαη πνςεθηνηήησλ ζπκπίπηεη κε ηε ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ήηνη 

είλαη ηξηεηήο, ε νπνία ζα παξαηείλεηαη απηνδίθαηα κέρξη ηελ πξψηε ηαθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε πνπ αθνινπζεί ηελ ιήμε 

ηεο ζεηείαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

Δπηπιένλ, ζεκεηψλεηαη φηη ε Δπηηξνπή Απνδνρψλ θαη πνςεθηνηήησλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο ζηηο 16.07.2021 

απνθάζηζε ηνλ νξηζκφ ηνπ αλεμάξηεηνπ κε εθηειεζηηθνχ κέινπο ηνπ Γ.Π., θ. Θενδψξνπ Ησάλλε, σο Ξξνέδξνπ απηήο 

θαη ζπγθξνηήζεθε ζε ζψκα. 

Ξεξαηηέξσ, ζεκεηψλεηαη φηη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαηά ηε ζπλεδξίαζή ηνπ ηεο 15.07.2021 ελέθξηλε θαη πηνζέηεζε 

ηνλ Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο Απνδνρψλ θαη πνςεθηνηήησλ, ν νπνίνο θαηαξηίζηεθε ζχκθσλα κε ηα 

άξζξα 10-12 ηνπ λ. 4706/2020. 

Ν Θαλνληζκφο Ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο Απνδνρψλ θαη πνςεθηνηήησλ είλαη δηαζέζηκνο ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο 

Δηαηξείαο (http://www.interwood.gr), θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 4 ηνπ λ. 4706/2020.  

 

 Ππλεδξηάζεηο - Ξεπξαγκέλα 

Ν θαησηέξσ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ ζπρλφηεηα ζπλεδξηάζεσλ θαη παξάζηαζεο θάζε κέινπο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ 

θαηά ηελ θιεηφκελε ρξήζε (2021).  

 

ΝΛΝΚΑΡΔΞΩΛΚΝ ΑΟΗΘΚΝΠ ΠΛΔΓΟΗΑΠΔΩΛ ΞΝ 
ΞΟΑΓΚΑΡΝΞΝΗΖΘΖΘΑΛ ΘΑΡΑ ΡΖ 
ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΖΠ ΘΖΡΔΗΑΠ ΡΝ 

ΑΟΗΘΚΝΠ 
ΠΛΔΓΟΗΑΠΔΩΛ ΞΝ 
ΞΑΟΔΠΡΖ 
ΑΡΝΞΟΝΠΩΞΩΠ Ή 
ΑΛΡΗΞΟΝΠΩΞΔΡΖΘΔ 

 
Θενδψξνπ Ησάλλεο 3 3 
 
Θενδσξίδεο Ληθφιανο 3 3 
 
Ιεθάθεο Δπάγγεινο-Δκκαλνπήι 3 3 
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Ζ Δπηηξνπή Απνδνρψλ θαη πνςεθηνηήησλ θαηά ην έηνο 2021 ζπλεδξίαζε 3 θνξέο κε ηα παξαθάησ ζέκαηα 

ζπλεδξηάζεσο: 

• Ρελ 16ελ Ηνπιίνπ 2021   - Νξηζκφο ηνπ Ξξνέδξνπ Απνδνρψλ θαη πνςεθηνηήησλ θαη  Ππγθξφηεζε απηήο ζε 

ζψκα 

• Ρελ 1ελ Πεπηεκβξίνπ 2021 – Αλάιπζε ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο επηηξνπήο Απνδνρψλ θαη 

πνςεθηνηήησλ θαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ηνπ θαλνληζκνχ.   

• Ρελ  1ελ Λνεκβξίνπ 2021 –Έγθξηζε ηνπ έληππνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πθηζηάκελνπ ΓΠ  

 

Γ. Γεληθή Ππλέιεπζε & Γηθαηψκαηα ησλ Κεηφρσλ  

 

1. Πχγθιεζε – Ππλεδξηάζεηο  - Αξκνδηφηεηεο 

Ρα ζέκαηα ηεο πξφζθιεζεο, ζχγθιεζεο θαη δηεμαγσγήο ησλ Γεληθψλ Ππλειεχζεσλ ησλ κεηφρσλ απηφο Δηαηξείαο 

ξπζκίδνληαη ααπηφοηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 4548/2018, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαη ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο 

Δηαηξείαο. 

 

Πχκθσλα κε ην Θαηαζηαηηθφ, ν Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή απηφο απηφο θσιχεηαη, ην κέινο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ ηνλ αληηθαζηζηά πξνεδξεχεη ζηε ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ πξνζσξηλά. Σξέε γξακκαηέα 

θαη ςεθνιέθηε εθηειεί πξνζσξηλά απηφο πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Ξξφεδξν. Κεηά απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ θαηαιφγνπ 

ησλ κεηφρσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, ε Ππλέιεπζε πξνρσξά ζηελ εθινγή ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο θαη ελφο γξακκαηέα 

πνπ εθηειεί θαη ρξέε ςεθνιέθηε. 

 

Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο Δηαηξείαο θαη δηθαηνχηαη λα απνθαζίδεη γεληθά γηα θάζε 

εηαηξηθή ππφζεζε. Πχκθσλα κε ηνλ θ.λ. 4548/2018 θαη ην Θαηαζηαηηθφ, ε Γεληθή Ππλέιεπζε απνθαζίδεη θαη‟ 

απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα γηα: 

α) ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ,  

β) ηελ εθινγή κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ειεγθηψλ, 

γ) ηελ έγθξηζε ηεο ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο θαη ηελ απαιιαγή ησλ ειεγθηψλ. 

δ) ηελ έγθξηζε ησλ εηήζησλ θαη ησλ ελνπνηεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο, 

ε) ηε δηάζεζε ησλ εηεζίσλ θεξδψλ, 

ζη) ηελ έγθξηζε παξνρήο ακνηβψλ ή πξνθαηαβνιήο ακνηβψλ θαηά ην άξζξν 109 . 4548/2018, 

δ) ηελ έγθξηζε ηεο πνιηηηθήο απνδνρψλ θαη ηεο έθζεζεο απνδνρψλ, 

ε) ηε ζπγρψλεπζε, δηάζπαζε, κεηαηξνπή, αλαβίσζε, παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ή δηάιπζε ηεο Δηαηξείαο θαη 

ζ) ηνλ δηνξηζκφ εθθαζαξηζηψλ. 

 

2. Γηθαηψκαηα Κεηφρσλ & ηξφπνο άζθεζεο  

 
Ζ θηήζε κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ηελ απνδνρή ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο θαη ησλ λνκίκσλ 

απνθάζεσλ ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ ηεο. 
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Θάζε κεηνρή παξέρεη δηθαηψκαηα αλάινγα πξνο ην εμ απηήο αληηπξνζσπεπφκελν πνζνζηφ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

Ζ επζχλε ησλ κεηφρσλ πεξηνξίδεηαη αληίζηνηρα ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ. Πε πεξίπησζε 

ζπγθπξηφηεηαο ζε κεηνρή, ηα δηθαηψκαηα ησλ ζπγθπξίσλ αζθνχληαη κφλν απφ θνηλφ εθπξφζσπν απηψλ. Νη ζπγθχξηνη 

επζχλνληαη αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θνηλή 

κεηνρή. 

 

Θάζε κεηνρή ηεο Δηαηξείαο ελζσκαηψλεη φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Θ.Λ. 

4548/2018 θαη ην Θαηαζηαηηθφ ηεο, θαη εηδηθφηεξα: 

 Ρν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε (ην νπνίν εμεηδηθεχεηαη ζηα εμήο επηκέξνπο δηθαηψκαηα: 

λνκηκνπνίεζεο, παξνπζίαο, ζπκκεηνρήο ζηηο ζπδεηήζεηο, ππνβνιήο πξνηάζεσλ ζε ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, 

θαηαρψξεζεο ησλ απφςεσλ ζηα πξαθηηθά) θαη ςήθνπ ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε, κε ηελ εμαίξεζε ησλ 2.566.836 

πξνλνκηνχρσλ άλεπ ςήθνπ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ. 

 Ρν δηθαίσκα επί ηνπ κεξίζκαηνο απφ ηα θέξδε ηεο Δηαηξείαο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθφηεξα πξνβιεπνκέλσλ 

ζην Θαηαζηαηηθφ γηα ηνπο θαηφρνπο ησλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ.  

 Ρν δηθαίσκα ζην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο ή, αληίζηνηρα, ηεο απφζβεζεο θεθαιαίνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηε κεηνρή, 

εθφζνλ απηφ απνθαζηζζεί απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε. Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο δηαηεξεί φια 

ηα δηθαηψκαηά ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθθαζάξηζεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθφηεξα πξνβιεπνκέλσλ ζην 

Θαηαζηαηηθφ γηα ηνπο θαηφρνπο ησλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ. 

 Ρν δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζε θάζε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε 

κεηξεηά θαη έθδνζε λέσλ κεηνρψλ, θαζψο θαη ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζε θάζε έθδνζε κεηαηξέςηκσλ νκνινγηψλ, 

εθφζνλ δελ απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά ε Γεληθή Ππλέιεπζε πνπ εγθξίλεη ηελ αχμεζε. 

 Ρν δηθαίσκα ιήςεο αληηγξάθνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ εθζέζεσλ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο. 

 Ρα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ ηεο κεηνςεθίαο πνπ αλαθέξνληαη θαησηέξσ. 

 

 

3. Γηθαηψκαηα Κεηνςεθίαο 

 
Ξαξέρνληαη ηα αθφινπζα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Θ.Λ. 4548/2018: 

 

Κέηνρνη πνπ θαηέρνπλ ην 1/20 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ δηθαηνχληαη λα πξνβνχλ ζηα 

αθφινπζα αηηήκαηα θαη ε Δηαηξεία ππνρξενχηαη λα ηα ηθαλνπνηήζεη (ππφ ηηο νξηδφκελεο ζην λφκν πξνυπνζέζεηο): 

 

 Αίηεκα πξνο ην Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ζχγθιεζε Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ.  

 Αίηεκα πξνο ην Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ εγγξαθή πξφζζεηνπ ζέκαηνο ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε γεληθήο 

ζπλειεχζεσο, πνπ έρεη ήδε ζπγθιεζεί.  

 Αίηεκα πξνο ηνλ Ξξφεδξν ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο γηα ηελ αλαβνιή γηα κία κφλν θνξά ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 

Γεληθήο Ππλέιεπζεο.  
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 Αίηεκα φπσο ηεζνχλ απφ ην Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο ζηε δηάζεζε ησλ κεηφρσλ ζρέδηα απνθάζεσλ γηα ηα ζέκαηα πνπ 

έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε 

 Αίηεκα φπσο ε ιήςε απφθαζεο γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο γίλεη κε 

νλνκαζηηθή θιήζε.  

 Αίηεκα ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην ηεο πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία απηή εδξεχεη.  

 Αίηεκα πξνο ην Γ.Π. λα αλαθνηλψζεη ζε επηθείκελε ηαθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ηα πνζά πνπ, θαηά ηελ ηειεπηαία 

δηεηία, θαηαβιήζεθαλ ζε θάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή ηνπο δηεπζπληέο ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη θάζε 

παξνρή πξνο ηα πξφζσπα απηά απφ νπνηαδήπνηε αηηία ή ζχκβαζε ηεο Δηαηξείαο κε απηνχο. 

 
Κέηνρνη πνπ θαηέρνπλ ην 1/5 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ δηθαηνχληαη λα πξνβνχλ ζηα 

αθφινπζα αηηήκαηα θαη ε Δηαηξεία ππνρξενχηαη λα ηα ηθαλνπνηήζεη (ππφ ηηο νξηδφκελεο ζην λφκν πξνυπνζέζεηο): 

 

 Αίηεζε παξνρήο απφ ην Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πνξεία ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαη ηελ 

πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξίαο ζηελ επηθείκελε Γεληθή Ππλέιεπζε. 

 Αίηεκα ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην, εθφζνλ απφ ηελ φιε πνξεία ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ 

θαζίζηαηαη πηζηεπηφ φηη ε δηνίθεζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ δελ αζθείηαη φπσο επηβάιιεη ε ρξεζηή θαη ζπλεηή 

δηαρείξηζε.  

 

Κέηνρνη νη νπνίνη εθπξνζσπνχλ ηα δχν εθαηνζηά (2/100) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κπνξεί λα 

δεηήζνπλ ηελ αθχξσζε απφθαζεο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, ε νπνία ειήθζε ρσξίο λα παξαζρεζνχλ 

νθεηιφκελεο πιεξνθνξίεο πνπ δεηήζεθαλ απφ κεηφρνπο θαη‟ ελάζθεζε δηθαηψκαηνο κεηνςεθίαο ή θαηά θαηάρξεζε 

εμνπζίαο ηεο πιεηνςεθίαο.  

 

Κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα δέθαην (1/10) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ δχλαληαη λα δεηήζνπλ 

απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ή ηνπο εθθαζαξηζηέο ηεο Δηαηξείαο λα αζθεζνχλ φιεο νη αμηψζεηο ηεο Δηαηξείαο θαηά ησλ 

κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε δηνίθεζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ. 

 

Κέηνρνη νη νπνίνη εθπξνζσπνχλ ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κπνξνχλ λα δεηήζνπλ 

απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην ηε ιχζε ηεο, εάλ πθίζηαηαη πξνο ηνχην ζπνπδαίνο ιφγνο, πνπ, θαηά ηξφπν πξνθαλή, 

θαζηζηά ηελ ζπλέρηζή ηεο αδχλαηε.  

 
Νπνηνζδήπνηε κέηνρνο δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην λα παξέρεη ζε επηθείκελε Γεληθή Ππλέιεπζε 

ηηο αηηνχκελεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο Δηαηξείαο, ζην κέηξν πνπ απηέο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ 

πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο Ζκεξεζίαο Γηαηάμεσο. 
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4. Γηαζέζηκα Έγγξαθα Θαη Ξιεξνθνξίεο 

Νη πιεξνθνξίεο ηνπ άξζξνπ 123 παξ. 3 θαη 4 ηνπ Λ. 4548/2018 ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Ξξφζθιεζεο ηεο Γεληθήο 

Ππλέιεπζεο, ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ άζθεζε δηθαηψκαηνο ςήθνπ κέζσ αληηπξνζψπνπ, ησλ εληχπσλ δηνξηζκνχ θαη 

αλάθιεζεο αληηπξνζψπνπ, ησλ ζρεδίσλ απνθάζεσλ γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, θαζψο θαη πιεξέζηεξεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο ησλ παξ. 2, 3, 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 141 ηνπ Λ. 

4548/2018 είλαη δηαζέζηκα ζε έγραξηε κνξθή ζηελ Δηαηξεία, απφ φπνπ νη κέηνρνη κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ αληίγξαθα. 

Δπίζεο, φια ηα αλσηέξσ έγγξαθα, θαζψο θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ πθηζηάκελσλ κεηνρψλ θαη δηθαησκάησλ ςήθνπ 

είλαη δηαζέζηκα ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο. 

 

 

Γ. Θέκαηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ  

 

1. Πχζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

 

1.1 Θχξηα Σαξαθηεξηζηηθά 

Ζ Δηαηξεία έρεη ζεζπίζεη έλα επέιηθην, επαξθέο θαη απνηειεζκαηηθφ Πχζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ, Ξνιηηηθψλ, Θαλφλσλ θαη Θσδίθσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη ηεο θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο, πνπ θαιχπηεη ζε ζπλερή βάζε 

θάζε δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο θαη ζπληειεί ζηελ αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο. 

1.2 Κνλάδα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

Ζ Κνλάδα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ απνηειεί αλεμάξηεηε νξγαλσηηθή κνλάδα ηεο Δηαηξείαο κε ζθνπφ ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ ηεο Δηαηξείαο αλαθνξηθά κε ην Πχζηεκα Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ ηεο.. Ν πεχζπλνο ηεο Κνλάδαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ νξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο 

έπεηηα απφ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαη είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ππάιιεινο, πξνζσπηθά 

θαη ιεηηνπξγηθά αλεμάξηεηνο θαη αληηθεηκεληθφο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο 

γλψζεηο θαη ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία. πάγεηαη δηνηθεηηθά ζηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν θαη ιεηηνπξγηθά ζηελ 

Δπηηξνπή Διέγρνπ. Ωο επηθεθαιήο ηεο Κνλάδαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, δελ κπνξεί λα είλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ ή κέινο κε δηθαίσκα ςήθνπ ζε επηηξνπέο δηαξθνχο ραξαθηήξα ηεο Δηαηξείαο θαη λα έρεη ζηελνχο δεζκνχο 

κε νηνλδήπνηε θαηέρεη κία απφ ηηο παξαπάλσ ηδηφηεηεο ζηελ Δηαηξεία ή ζε εηαηξεία ηνπ Νκίινπ. 

Κε ηελ απφ 15.07.2021 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ σο πεχζπλνο ηεο Κνλάδαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο 

Δηαηξείαο νξίζηεθε ν θ. Ησάλλεο Θηλαιήο. 

 
Ξξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο Κνλάδαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο 

έηζη ψζηε λα αμηνινγεί ηελ επάξθεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζεκείσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο, θαζψο 

θαη γηα ηελ πξφιεςε θαη δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο. Πηφρνο είλαη λα εμαζθαιηζηεί 

ε ζχλλνκε ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο, ε ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ηεο Γηνίθεζεο, ε 

δηαθχιαμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα έγθαηξεο αλάιεςεο δηνξζσηηθήο δξάζεο γηα ηελ 

πξφιεςε ή θαηαζηνιή ελεξγεηψλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα εθζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε ιεηηνπξγία ηεο. 
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Δπηπιένλ, ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Κνλάδαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πεξηιακβάλνληαη ν έιεγρνο ηεο νξζήο εθαξκνγήο 

ησλ άξζξσλ 1 έσο 24 ηνπ Λ.4706/2020, ηφζν γηα ηε κεηξηθή Δηαηξεία φζν θαη γηα ηηο ζπγαηξηθέο ηνπ Νκίινπ, κε 

έκθαζε ζηηο ζεκαληηθέο. Πην πιαίζην απηφ, ε Κνλάδα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηδίσο: 

(α) Ξαξαθνινπζεί, ειέγρεη θαη αμηνινγεί: 

(αα) ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο θαη ην Πχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηδίσο σο πξνο ηελ επάξθεηα 

θαη ηελ νξζφηεηα ηεο παξερφκελεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη κε πιεξνθφξεζεο, ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ηεο 

θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο θαη ηνπ θψδηθα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ έρεη πηνζεηήζεη ε Δηαηξεία, 

(αβ) ηνπο κεραληζκνχο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, 

(αγ) ηνπο κεραληζκνχο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη 

(αδ) ηελ ηήξεζε ησλ δεζκεχζεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζε ελεκεξσηηθά δειηία θαη ηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα ηεο 

Δηαηξείαο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ θεθαιαίσλ πνπ αληιήζεθαλ απφ ηε ξπζκηδφκελε αγνξά. 

(β) Ππληάζζεη εθζέζεηο πξνο ηηο ειεγρφκελεο κνλάδεο κε επξήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ πεξ. (α), ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

απνξξένπλ απφ απηά θαη ηηο πξνηάζεηο βειηίσζεο, εάλ ππάξρνπλ. Νη εθζέζεηο ηεο παξνχζαο, κεηά απφ ηελ 

ελζσκάησζε ησλ ζρεηηθψλ απφςεσλ απφ ηηο ειεγρφκελεο κνλάδεο, ηηο ζπκθσλεκέλεο δξάζεηο, αλ ππάξρνπλ, ή ηελ 

απνδνρή ηνπ θηλδχλνπ ηεο κε αλάιεςεο δξάζεο απφ απηέο, ηνπο πεξηνξηζκνχο ζην εχξνο ειέγρνπ ηεο, αλ ππάξρνπλ, 

ηηο ηειηθέο πξνηάζεηο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αληαπφθξηζεο ησλ ειεγρφκελσλ κνλάδσλ ηεο 

Δηαηξείαο ζηηο πξνηάζεηο ηεο, ππνβάιινληαη αλά ηξίκελν ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ. 

(γ) πνβάιιεη θάζε ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ κήλεο ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ αλαθνξέο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα 

ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα θαη νη πξνηάζεηο ηεο, ζρεηηθά κε ηηο ηα θαζήθνληα ησλ πεξ. (α) θαη (β) ηεο παξνχζαο, ηηο 

νπνίεο ε Δπηηξνπή Διέγρνπ παξνπζηάδεη θαη ππνβάιιεη καδί κε ηηο παξαηεξήζεηο ηεο ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. 

Ν ξφινο ηεο Κνλάδαο, νη θχξηεο αξκνδηφηεηεο, θαζψο θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο ξπζκίδνληαη απφ Θαλνληζκφ 

Ιεηηνπξγίαο ηεο Κνλάδαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ν νπνίνο έρεη εγθξηζεί απφ ην Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ απφ 

15.07.2021 ζπλεδξίαζή ηνπ. 

O ππεχζπλνο ηεο Κνλάδαο δηαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο, αλαθέξεηαη πξνο ην Γηνηθεηηθφ 

Ππκβνχιην θαη επνπηεχεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ. Πρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ειεγθηηθψλ έξγσλ, έρεη θαζήθνλ γηα 

ηελ:  

• Απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη 

πξνζζέηεη αμία ζηελ επηρείξεζε. 

• Αλάπηπμε, εηζήγεζε γηα έγθξηζε ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη πινπνίεζε ηνπ Δηεζίνπ Ξιάλνπ Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ θαζψο θαη ησλ απαηηήζεσλ πφξσλ γηα ηε δηεμαγσγή ησλ ειέγρσλ ή ησλ επηπηψζεσλ πεξηνξηζκνχ ηνπο. 

• Ρν εηήζην πιάλν ειέγρσλ θαηαξηίδεηαη απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ 

ηεο Δηαηξείαο αθνχ πξνεγνπκέλσο ιεθζεί ππφςε ε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαη ππνβάιιεηαη ζηελ Δπηηξνπή 

απφ ηνλ επηθεθαιήο ηεο Κνλάδαο.  

• ηνζέηεζε ηεο θαηάιιειεο κεζνδνινγίαο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

Ππζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, θαη ηηο ινηπέο ειεγθηηθέο εξγαζίεο. 

• Πχληαμε πξνγξακκάησλ ειέγρνπ, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα δηελεξγνχληαη νη ζρεηηθνί έιεγρνη.  
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• Δγθαζίδξπζε θαη πξνγξακκαηηζκφο δηαδηθαζίαο παξαθνινχζεζεο (follow up), έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη 

νη ελέξγεηεο ηεο Γηνίθεζεο φζνλ αθνξά ζηα επξήκαηα ησλ ειέγρσλ, εθαξκφζηεθαλ απνηειεζκαηηθά θαη έγθαηξα ή φηη 

ε Γηνίθεζε απνδέρζεθε ηνλ θίλδπλν ηεο κε εθαξκνγήο ηνπο. 

• Ξέξαλ ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ειέγρσλ (πνπ ζπλζέηνπλ ην Δηήζην Ξιάλν) ε δηελέξγεηα έθηαθησλ εηδηθψλ 

ειέγρσλ  (θαη‟ εληνιή ηεο Γηνίθεζεο ή ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ).  

Ν πεχζπλνο ηεο Κνλάδαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ παξίζηαηαη επίζεο ζηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ησλ κεηφρσλ (Άξζξν 16, 

Λφκνο 4706/2020). 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο νθείινπλ λα παξέρνπλ ζηνλ πεχζπλν ηεο Κνλάδαο Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ φια ηα απαξαίηεηα κέζα πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ άζθεζε θαηάιιεινπ θαη απνδνηηθνχ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ν πεχζπλνο ηεο Κνλάδαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ δηθαηνχηαη λα ιάβεη γλψζε 

νπνηνπδήπνηε βηβιίνπ, εγγξάθνπ, αξρείνπ, ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ θαη ραξηνθπιαθίνπ ηεο Δηαηξείαο θαη λα έρεη 

πξφζβαζε ζε νπνηαδήπνηε ππεξεζία ηεο Δηαηξείαο. 

 

1.3 Γηαδηθαζία αμηνιφγεζεο Ππζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

Αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο απνηειεί ε επάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην 

ζχλνιν ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο, πνπ θαιχπηεη ζε ζπλερή βάζε θάζε δξαζηεξηφηεηα ηεο 

Δηαηξείαο θαη ζπληειεί ζηελ αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο. 

Ζ αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηηο βέιηηζηεο δηεζλείο πξαθηηθέο, φπσο ελδεηθηηθά ηα Γηεζλή Διεγθηηθά 

Ξξφηππα (International Federation of Accountants: International Standards on Auditing), ηo Ξιαίζην ησλ Γηεζλψλ 

Δπαγγεικαηηθψλ Ξξνηχπσλ γηα ηνλ Δζσηεξηθφ έιεγρν (Institute of Internal Auditors: The International Professional 

Practices Framework) θαη ην Ξιαίζην Ππζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο Δπηηξνπήο COSO (COSO: Internal Control 

Integrated Framework). 

Δηδηθφηεξα, ε αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πεξηιακβάλεη ηελ επηζθφπεζε ησλ θάησζη:  

1. Ξεξηβάιινλ Διέγρνπ 

2. Γηαρείξηζε Θηλδχλσλ  

3. Διεγθηηθνί Κεραληζκνί θαη Γηθιείδεο Αζθαιείαο 

4. Πχζηεκα Ξιεξνθφξεζεο θαη Δπηθνηλσλίαο 

5. Ξαξαθνινχζεζε ηνπ ΠΔΔ 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ ΠΔΔ απνηειεί κέξνο ηεο ζπλνιηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο 

Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4706/2020. 

Πην εχξνο ηεο αμηνιφγεζεο ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ νξγαλσηηθψλ κνλάδσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ 

ζεκαληηθψλ ζπγαηξηθψλ ηεο,  φπσο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη αλαθέξνληαη ζηνλ 

Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο, εθφζνλ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί θαη αλαθεξζεί. 
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2. Γηαρείξηζε Θηλδχλσλ 

 

2.1 Θχξηα Σαξαθηεξηζηηθά 

Ζ Γηαρείξηζε Θηλδχλσλ αθνξά ζηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ε Δηαηξεία πξνζεγγίδεη κεζνδηθά ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ δξαζηεξηφηεηά ηεο, κε ζθνπφ λα εμαζθαιίζεη ηε δηαρξνληθή θαη απξφζθνπηε αλάπηπμή ηεο. 

 

Βαζηθέο θαηεγνξίεο θηλδχλσλ απνηεινχλ νη εμήο: 

 

Σξεκαηννηθνλνκηθφο θίλδπλνο  

Ν κηινο θαη ε Δηαηξεία εθηίζεληαη ζε αξθεηνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο θίλδπλν ηηκψλ αγνξάο, 

πηζησηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ απφ κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο απφ ηελ αδπλακία 

εμφθιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ, ηνπο νπνίνπο ε εηαηξεία αληηκεησπίδεη απνηειεζκαηηθά, ιφγσ ηεο δνκήο ηεο θαη ηεο 

ζπλεηήο πνιηηηθήο ηεο. 

 

Ππλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο  

Ν κηινο θαη ε Δηαηξεία ζπλαιιάζζνληαη θπξίσο ζε επξψ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ππάξρεη θίλδπλνο απφ ηηο δηαθπκάλζεηο 

ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. 

 

Ξηζησηηθφο θίλδπλνο 

Ν κηινο θαη  ε Δηαηξεία δελ έρνπλ ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Νη πσιήζεηο γίλνληαη ζε πειάηεο 

κε κεησκέλν βαζκφ απσιεηψλ θαη θαηφπηλ ειέγρνπ εηζπξαμηκφηεηαο. Δίλαη ζπλεπψο πεξηνξηζκέλνο ν βαζκφο 

επηζθαιεηψλ απφ κε είζπξαμε απαηηήζεσλ. Πε πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηε ρξήζε δηαπηζηψλνληαη επηζθάιεηεο ε Δηαηξεία 

ζρεκαηίδεη ζρεηηθή πξφβιεςε επηβαξχλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ. Ξεξαηηέξσ επηδείλσζε ησλ ζπλζεθψλ 

ηεο αγνξάο ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο ζηελ εηαηξεία. 

 

Θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο 

Ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζπλίζηαηαη ζηνλ θίλδπλν ηνπ Νκίινπ λα κε δχλαηαη λα εθπιεξψζεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ηνπ ππνρξεψζεηο θαηά ηελ ιήμε ηνπο. Ν θίλδπλνο απηφο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα θαζψο ε Δηαηξεία έρεη 

εμαζθαιίζεη ηθαλά φξηα ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο.  

Ιακβαλνκέλσλ σζηφζν ππφςε ησλ αλεζπρηψλ αλαθνξηθά κε ηελ πνξεία ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο (πρ. Ξφιεκνο ζηε 

Νπθξαλία, πξνζθπγηθή θξίζε, Covid-19), δελ κπνξεί λα απνθιεηζζεί ην ελδερφκελν ν ελ ιφγσ θίλδπλνο λα επεξεάζεη, 

ζε ειεγρφκελν πάλησο βαζκφ, ηελ ξεπζηφηεηα ηνπ Νκίινπ. 

 

Θίλδπλνο κεηαβνιψλ ησλ επηηνθίσλ 

Ν φκηινο θαη ε Δηαηξεία δελ έρνπλ ζην ελεξγεηηθφ ηνπο ζεκαληηθά ηνθνθφξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, πνιηηηθή δε ηνπ 

νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, είλαη λα δηαηεξεί ην ζχλνιν ηνπ δαλεηζκνχ ζε πξντφληα θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ. Ν θίλδπλνο 

κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα καθξνπξφζεζκα δάλεηα είλαη πιένλ ζεκαληηθφο γηα ηνλ φκηιν θαη ηελ 

Δηαηξεία, ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ spreads θαη ηεο ζθηθηήο πηζησηηθήο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ 

ηξαπεδψλ. 
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2.2 Κνλάδα Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ 

Ζ Δηαηξεία έρεη ζπζηήζεη Κνλάδα Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ (ΚΓΘ), ε νπνία είλαη δηνηθεηηθά αλεμάξηεηε απφ κνλάδεο κε 

εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο. Ζ ΚΓΘ ιεηηνπξγεί απφιπηα δηαρσξηζκέλα απφ ηηο ινηπέο νξγαλσηηθέο κνλάδεο ηεο 

Δηαηξείαο θαη αλαθέξεηαη ζην ΓΠ ελψ έρεη θαη δηνηθεηηθή αλαθνξά πξνο ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν.  

Ζ ΚΓΘ ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηεο Κνλάδαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ σο πξνο ηελ επάξθεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

εξγαζηψλ ηεο.  

Νη βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο Κνλάδαο, ηφζν γηα ηε κεηξηθή Δηαηξεία φζν θαη γηα ηηο ζπγαηξηθέο ηνπ Νκίινπ κε έκθαζε 

ζηηο ζεκαληηθέο, νη νπνίεο (αξκνδηφηεηεο) απνηεινχλ θαη βαζηθά θαζήθνληα ηνπ πεπζχλνπ ηεο, είλαη νη εμήο: 

• Λα αλαπηχζζεη ηελ θαηάιιειε κεζνδνινγία γηα ηε δηαρείξηζε ηεο έθζεζεο ζε θηλδχλνπο. 

• Λα εληνπίδεη ηνπο αλαδπφκελνπο θηλδχλνπο απφ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ εθηεινχληαη γηα ηελ εθπιήξσζε 

ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ. 

• Λα αλαπηχμεη θαη δηαηεξεί κεηξψν αμηνιφγεζεο θηλδχλσλ φπνπ ζα πξνζδηνξίδνληαη νη πάζεο θχζεσο θίλδπλνη 

(π.ρ. αγνξάο, πηζησηηθφο, επηηνθίσλ, ξεπζηφηεηαο, ιεηηνπξγηθφο, αζθαιείαο ζπζηεκάησλ, θήκεο θιπ.) θαζψο θαη ε 

δηάθξηζε ηνπο θαηά επίπεδν ζπλαιιαγψλ (πρ αλά πειάηε, φπσο ρψξα, επάγγεικά, δξαζηεξηφηεηα, ππεξεζία/πξντφλ 

θιπ.). 

• Λα κεξηκλά γηα ηελ πεξηγξαθή θαη ηνλ ππνινγηζκφ ησλ νξίσλ θηλδχλσλ, θαζψο θαη ηελ εμεηδίθεπζε ησλ νξίσλ 

αλάιεςεο θηλδχλσλ θαηά είδνο θηλδχλνπ.  

• Λα πξνεηνηκάδεη θαη λα ππνβάιιεη ηηο απαηηνχκελεο αλαθνξέο πξνο ην ΓΠ ζε ηαθηή βάζε θαη νπσζδήπνηε, ζε 

εηήζηα βάζε ,κία απνινγηζηηθή αλαθνξά γηα ηελ απφδνζή ηεο, γηα ηνπο κεγαιχηεξνπο θηλδχλνπο πνπ έρεη αλαιάβεη ή 

δηαηξέρεη ε Δηαηξεία θαη ηα κέηξα πεξηνξηζκνχ ηνπο εληφο απνδεθηψλ απφ ην ΓΠ νξίσλ θηλδχλσλ. 

• Λα πξνηείλεη φξηα αλάιεςεο θηλδχλσλ πξνο έγθξηζε απφ ην ΓΠ θαη λα ηα παξαθνινπζεί. 

• Nα πξνηείλεη πξνο έγθξηζε απφ ην ΓΠ ηα φξηα παχζεο δεκηνγφλσλ δξαζηεξηνηήησλ ή άιισλ θαηάιιεισλ 

δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ. 

• Λα ελεκεξψλεη ην ΓΠ γηα πηζαλέο πεξηπηψζεηο έθζεζεο ζε θηλδχλνπο εθηφο ησλ εγθεθξηκέλσλ αλεθηψλ νξίσλ, 

θαη λα παξαζέηεη πξνηάζεηο απνζθνπψληαο ζηε κεηξίαζή ηνπο. 

• Λα πξνβαίλεη ζε πεξηνδηθή αμηνιφγεζε, ηεο επάξθεηαο ησλ κεζφδσλ / ζπζηεκάησλ φζνλ αθνξά ηελ 

αλαγλψξηζε, πνζνηηθνπνίεζε, παξαθνινχζεζε, αλαθνξά θαη πεξηνξηζκνχ ησλ θηλδχλσλ. 

• Λα δηελεξγεί ζε ηαθηά δηαζηήκαηα αμηνιφγεζε ησλ αλαγλσξηζζέλησλ θηλδχλσλ (risk assessment) θαη 

νπσζδήπνηε ζε εηήζηα βάζε. 

• Λα θαζνξίδεη θξηηήξηα έγθαηξνπ εληνπηζκνχ θηλδχλσλ θαη λα εηζεγείηαη γηα ηηο θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο θαη 

κέηξα απμεκέλεο παξαθνινχζεζεο φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην.  

• Λα ζπκκεηέρεη ζην κεραληζκφ αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ θηλδχλσλ ή θξίζεσο (Crisis Management) ηεο 

Δηαηξείαο θαη λα πξνηείλεη κέηξα πεξηνξηζκνχ πηζαλψλ ή αλαγλσξηζκέλσλ θηλδχλσλ. 
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• Λα ζπκκεηέρεη ζπκβνπιεπηηθά ζηηο δηαδηθαζίεο πξνζδηνξηζκνχ ηηκνιφγεζεο , θνζηνιφγεζεο ή εθηίκεζεο 

ελδερφκελσλ δεκηψλ ηεο εηαηξείαο (πρ πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ, επηδξάζεσλ απφ αιιαγή ηηκψλ βαζηθψλ 

πξψησλ πιψλ, ελδερφκελνπ θηλδχλνπ απφ ηελ εμάξηεζε απφ πξνκεζεπηέο / πειάηεο θιπ.). 

• Λα δηαρεηξίδεηαη θαη λα εμειίζζεη ηα ζπζηήκαηα κέηξεζεο θαη παξαθνινχζεζεο θηλδχλσλ. 

• Λα αλαπηχμεη θαη λα ζπληεξεί νινθιεξσκέλν ζρέδην επηρεηξεζηαθήο ζπλέρεηαο θαη αλάθηεζεο δεδνκέλσλ ζε 

γεγνλφηα έθηαθηεο αλάγθεο. 

 

Δ. Ξνιηηηθή θαηαιιειφηεηαο ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. 

 

Ζ Ξνιηηηθή Θαηαιιειφηεηαο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο απνζθνπεί ζηελ πξνζέιθπζε θαη 

δηαηήξεζε ηθαλψλ ζηειερψλ, ηα νπνία ζα εμαζθαιίδνπλ ηε ρξεζηή θαη απνδνηηθή δηνίθεζε πξνο φθεινο ηεο Δηαηξείαο, 

θαζψο θαη φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ θαη κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ 

απηήο. 

Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο πνπ θαζηεξψλεη ε Ξνιηηηθή Θαηαιιειφηεηαο, ην  Γ.Π. ζα πξέπεη ζπλερψο λα 

ζηειερψλεηαη απφ επαξθή αξηζκφ κειψλ, ζχκθσλα κε ην Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη λα δηαζέηεη θαηάιιειε 

ζχλζεζε. 

Ζ Δηαηξεία ζηνρεχεη ζηελ ζηειέρσζε ηνπ Γ.Π. κε πξφζσπα πνπ δηαζέηνπλ ερέγγπα  απμεκέλεο θαηαιιειφηεηαο θαη 

αμηνπηζηίαο. 

Ρα κέιε Γ.Π. δηαζέηνπλ ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο, ηελ εκπεηξία θαη ηελ αλεμαξηεζία θξίζεο πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε 

ζχκθσλα κε ηα θαζήθνληα πνπ αλαιακβάλνπλ θαη ην ξφιν ηνπο ζην Γ.Π., ελψ ηαπηφρξνλα δηαζέηνπλ ηθαλφ ρξφλν γηα 

ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο θαηαιιειφηεηαο ζα ιακβάλεηαη ππφςε ηφζν θαηά ηελ επηινγή φζν θαη 

θαηά ηελ αλαλέσζε ηεο ζεηείαο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε κέινπο.  

Ρα ππνςήθηα κέιε ηνπ Γ.Π. ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ή λα ελεκεξσζνχλ κεηαμχ άιισλ, θαηά ην δπλαηφ, πξηλ απφ ηελ 

αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζην Γ.Π., γηα ηελ θνπιηνχξα, ηηο αξρέο θαη ηε γεληθή ζηξαηεγηθή ηεο Δηαηξείαο. 

Ζ Δηαηξεία επηβιέπεη ζε δηαξθή βάζε ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. θπξίσο ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηφ λα 

εληνπίδεη, ζε  πεξίπησζε νπνηνπδήπνηε ζρεηηθνχ λένπ γεγνλφηνο, ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο ε επαλαμηνιφγεζε ηεο 

θαηαιιειφηεηαο ηνπο θξίλεηαη απαξαίηεηε. Ππγθεθξηκέλα, επαλαμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ζπληζηάηαη λα 

ιακβάλεη ρψξα ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  

α) φηαλ παξνπζηάδνληαη ακθηβνιίεο αλαθνξηθά κε ηελ αηνκηθή  θαηαιιειφηεηα ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π ή ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηεο ζχλζεζεο ηνπ νξγάλνπ, 

β) φηαλ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά ε θήκε θαη ε αμηνπηζηία ελφο κέινπο ηνπ Γ.Π., 

γ) ζε θάζε πεξίπησζε επέιεπζεο γεγνλφηνο πνπ ελδέρεηαη λα επηδξάζεη ζεκαληηθά ζηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ κέινπο 

ηνπ Γ.Π., ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο ηα κέιε δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ Ξνιηηηθή θαη 

Γηαδηθαζία Ξξφιεςεο θαη Αληηκεηψπηζεο Θαηαζηάζεσλ Πχγθξνπζεο Ππκθεξφλησλ ηεο Δηαηξείαο. Ρν Γ.Π. δηαζθαιίδεη 

ην θαηάιιειν ζρέδην δηαδνρήο γηα ηελ Δηαηξεία, ψζηε λα ζπλερηζηεί  νκαιά  ε δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεσλ απηήο θαη ε 

ιήςε απνθάζεσλ κεηά απφ απνρσξήζεηο κειψλ ηνπ Γ.Π., ηδίσο εθηειεζηηθψλ θαη κειψλ επηηξνπψλ. 
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Γηα ηελ εθινγή ή ηε δηαηήξεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο ζην Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο πξνυπνηίζεηαη λα κελ έρεη εθδνζεί ζε 

ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1) έηνπο, πξηλ ή απφ ηελ εθινγή ηνπ αληίζηνηρα, ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε πνπ 

αλαγλσξίδεη ηελ ππαηηηφηεηά ηνπ γηα δεκηνγφλεο ζπλαιιαγέο αλψλπκεο εηαηξείαο ηνπ λ. 4548/2018, εηζεγκέλεο ζε 

ξπζκηδφκελε αγνξά ή ζε πνιπκεξή κεραληζκφ δηαπξαγκάηεπζεο, ή κε εηζεγκέλεο, κε ζπλδεδεκέλα κέξε. Γχλαηαη λα 

πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην αλαθεξζέλ ζην πξνεγνχκελν εδάθην. Θάζε 

ππνςήθην κέινο πξνζθνκίδεη ζηελ Δηαηξεία ππεχζπλε δήισζε πσο δελ ζπληξέρεη ην ζπγθεθξηκέλν θψιπκα θαη θάζε 

κέινο Γ.Π. ελεκεξψλεη αλππεξζέησο ηελ Δηαηξεία αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο ηειεζίδηθεο δηθαζηηθήο 

απφθαζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή ζπληξέμεη. 

Γηα ηελ αλάζεζε εμνπζηψλ δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο Δηαηξείαο ζε ηξίηα πξφζσπα ή γηα ηε δηαηήξεζε ηνπο ζε 

ηζρχ, πξνυπνηίζεηαη  λα κελ έρεη εθδνζεί ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1) έηνπο, πξηλ ή απφ ηελ αλάζεζε ησλ εμνπζηψλ 

ζε απηά, ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε πνπ βεβαηψλεη ηελ ππαηηηφηεηά ηνπο γηα δεκηνγφλεο ζπλαιιαγέο αλψλπκεο 

εηαηξείαο ηνπ λ. 4548/2018, εηζεγκέλεο ζε ξπζκηδφκελε αγνξά ή ζε πνιπκεξή κεραληζκφ δηαπξαγκάηεπζεο, ή κε 

εηζεγκέλεο, κε ζπλδεδεκέλα κέξε. Γχλαηαη λα πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην 

αλαθεξζέλ ζην πξνεγνχκελν εδάθην. Θάζε ππνςήθην ηξίην πξφζσπν, πξνο αλάζεζε ησλ αλσηέξσ εμνπζηψλ, 

πξνζθνκίδεη ζηελ Δηαηξεία ππεχζπλε δήισζε πσο δελ ζπληξέρεη ην ζπγθεθξηκέλν θψιπκα θαη θάζε ηξίην πξφζσπν, 

πξνο ην νπνίν έρεη γίλεη αλάζεζε, γλσζηνπνηεί ακειιεηί  ζηελ Δηαηξεία αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο ηειεζίδηθεο 

δηθαζηηθήο απφθαζεο. 

Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεηαη ε παχζε ηεο ζπλδξνκήο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηα θξηηήξηα θαηαιιειφηεηαο ηεο 

παξνχζαο ζην πξφζσπν ελφο κέινπο ηνπ Γ.Π., γηα ιφγνπο πνπ ην πξφζσπν απηφ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα απνηξέςεη 

νχηε επηδεηθλχνληαο άθξα επηκέιεηα, ην αξκφδην φξγαλν ηεο Δηαηξείαο πξνρσξά άκεζα ζηελ παχζε θαη ζηελ 

αληηθαηάζηαζή ηνπ κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα  ηξηψλ (3) κελψλ. 

Ζ ηζρχνπζα Ξνιηηηθή Θαηαιιειφηεηαο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ  ηεο Δηαηξείαο θαηαξηίζζεθε ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 4706/2020, ιακβάλνληαο ππφςηλ ηελ ππ' αξ. 60/18.09.2020 

εγθχθιην ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο, εγθξίζεθε θαηά ηελ απφ 16.07.2021 απφθαζε ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο 

Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο θαη είλαη δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο (http://www.interwood.gr/ 

). 

 

ΠΡ. Ξνιηηηθή πνιπκνξθίαο  

Απνζθνπψληαο ζηελ πξνψζεζε ελφο θαηάιιεινπ επηπέδνπ δηαθνξνπνίεζεο ζην Γ.Π. θαη κηαο πνιπζπιιεθηηθήο νκάδαο 

κειψλ, ε Δηαηξεία δηαζέηεη θαη πηνζεηεί πνιηηηθή πνιπκνξθίαο. Κέζσ ελφο επξένο θάζκαηνο πξνζφλησλ θαη 

ηθαλνηήησλ θαηά ηελ επηινγή κειψλ ηνπ Γ.Π., δηαζθαιίδεηαη ην πιήζνο δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ θαη εκπεηξηψλ, κε 

ζθνπφ ηελ ιήςε νξζψλ απνθάζεσλ.  

Γηα ην ζθνπφ απηφ, έρεη ιεθζεί ππφςε θαηά ηνλ νξηζκφ λέσλ κειψλ ηνπ Γ.Π ε επαξθήο εθπξνζψπεζε αλά θχιν 

ηνπιάρηζηνλ είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) επί ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. θαη ν κε απνθιεηζκφο εμαηηίαο 

δηαθξίζεσλ ιφγσ θχινπ, θπιήο, ρξψκαηνο, εζλνηηθήο ή θνηλσληθήο πξνέιεπζεο, ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, 

πεξηνπζίαο, γέλλεζεο, αλαπεξίαο, ειηθίαο, ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ραξαθηεξηζηηθνχ 

πξνζηαηεχεηαη απφ ην λφκν θαη απαγνξεχεηαηη ξεηά θάζε δηάθξηζε ή παξελφριεζε κε βάζε απηνχο ηνπο παξάγνληεο. 
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Ζ Δπηηξνπή Απνδνρψλ θαη πνςεθηνηήησλ ιακβάλεη ππφςε ηεο ην θξηηήξην απηφ θαηά ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα 

νξηζκφ κειψλ Γ.Π. κε ζθνπφ ηε γεληθφηεξε δηαζθάιηζε ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηηο ίζεο επθαηξίεο κεηαμχ ησλ θχισλ. 

Πεκεηψλεηαη φηη ε πηπρή απηή επεθηείλεηαη πέξαλ ηεο επηινγήο κειψλ Γ.Π. θαη ζηελ παξνρή επηκφξθσζεο ζηα κέιε 

ηνπ Γ.Π. ιεο νη απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξφζιεςε, ηελ πξναγσγή, ηελ θαηάξηηζε, ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

απφδνζεο, ηηο ακνηβέο θαη παξνρέο, είλαη απαιιαγκέλεο απφ παξάλνκεο δηαθξίζεηο. 

Ρν ηξέρνλ Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο απνηειείηαη θαηά 25% απφ γπλαίθεο θαη θαηά 75% απφ άλδξεο θαη δηαζέηεη πνιπκνξθία 

σο πξνο ηελ ειηθία ησλ κειψλ ηνπ, ην εθπαηδεπηηθφ πξνθίι, ηηο γλψζεηο, ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπ δεμηφηεηεο θαη 

εκπεηξίεο. Ζ πνιπκνξθία θαζψο θαη ην εθπαηδεπηηθφ θαη επαγγεικαηηθφ ηζηνξηθφ ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. παξνπζηάδνληαη 

αλαιπηηθά θαησηέξσ ζηελ ελφηεηα Ε. Βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα κειψλ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη αλψηαησλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο παξνχζαο. Ρα παξαπάλσ δηαζθαιίδνπλ ηελ επνηθνδνκεηηθή αμηνπνίεζε ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο θαη πνιπκνξθίαο ψζηε ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.Π. λα ππάξρεη πνηθηιία απφςεσλ, πξνβιεκαηηζκψλ 

εξσηεκάησλ θαη εκπεηξηψλ. Ππλεπψο ε Δηαηξεία εθηηκά φηη ε πνιπκνξθία ηνπ ηξέρνληνο Γ.Π. είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηε 

ιήςε νξζψλ απνθάζεσλ θαη ηε δεκηνπξγία ελφο δίθαηνπ θαη αμηνθξαηηθνχ πεξηβάιινληνο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηνπ Γ.Π. πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο Δηαηξείαο θαη ζηελ πξνψζεζε ηνπ εηαηξηθνχ ζπκθέξνληνο. 

Ε. Βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα κειψλ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη αλψηαησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ  

Αιέμαλδξνο Ξαππάο  –   Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ   

 Γελλήζεθε ζηε Θσλζηαληηλνχπνιε ην 1925. Γηεηέιεζε Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ Πθαλδηλαβηθνχ Ξξαθηνξείνπ Δγγχο 

Αλαηνιήο απφ ην 1965 έσο ην  1985. Ρν 1985 απνρψξεζε  θαη έγηλε ηδξπηηθφ κέινο ηεο ELSCAN 

ΔΙΙΖΛΝΠΘΑΛΓΗΛΑΗΘΖ ΑΔ ηεο νπνίαο είλαη θαη Ξξφεδξνο. Δίλαη επίζεο Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. ηεο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ ΑΔ απφ 

ην 1986. Απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2010 είλαη πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο   ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ – ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ 

ΑΡΔΛΔ . 

 

Γεψξγηνο Γεξάξδεο –  Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο, Δθηειεζηηθφ Κέινο  

Δίλαη πηπρηνχρνο ηεο Ηαηξηθήο Πρνιήο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, κε εηδηθφηεηα ζηελ νθζαικνινγία θαη 

κεηεθπαίδεπζε ζην MOORFIELDS EYE HOSPITAL ηνπ Ινλδίλνπ (Ζλ. Βαζίιεην). Απφ ην 1981 είλαη Γηδάθησξ ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Απφ ην 1983 αζρνιείηαη κε ηνλ θιάδν ηεο μπιείαο. Απφ ην 1988 κέρξη ζήκεξα είλαη Γηεπζχλσλ 

Πχκβνπινο ηεο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ ΑΔ, ελψ απφ ην 1989 είλαη Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ηεο DIPOWOOD M.Α.Δ θαη κέινο ηνπ 

Γ.Π. ηεο ELSCAN ΔΙΙΖΛΝΠΘΑΛΓΗΛΑΗΘΖ Α.Δ απφ ην 2002. Απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2006 είλαη Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ζηελ 

ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ – ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ ΑΡΔΛΔ 

 

Πνθία Γεξάξδε – Αληηπξφεδξνο, Δθηειεζηηθφ Κέινο 

Δίλαη πηπρηνχρνο ηνπ Ακεξηθαληθνχ Θνιιεγίνπ Διιάδνο (Deree College). Απφ ην 1979 αζρνιείηαη κε ηνλ θιάδν ηεο 

μπιείαο φηαλ εξγάζηεθε σο βνεζφο ηνπ Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ ζηνλ κηιν Λνχιε. Δίλαη Αληηπξφεδξνο ζηελ 

εηαηξεία ΔΙΙΖΛΝΠΘΑΛΓΗΛΑΗΘΖ Α.Δ. απφ ην 1998, Ξξφεδξνο ζηελ DIPOWOOD Κ.Α.Δ.. απφ ην 2004 θαη κέινο ηνπ 

Γ.Π. ηεο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ Α.Δ. απφ ην 1986 ελψ απφ ην 2010 είλαη Αληηπξφεδξνο ζηελ ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ – ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ 

ΑΡΔΛΔ. 
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Ληθφιανο Θενδσξίδεο – Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο 

Δίλαη πηπρηνχρνο ηνπ Νηθνλνκηθνχ Ρκήκαηνο ηεο Λνκηθήο Θεζζαινλίθεο. Δξγάζηεθε ζην Πθαλδηλαβηθφ Ξξαθηνξείν 

Δγγχο Αλαηνιήο σο λαπινκεζίηεο ζηα ηκήκαηα operations θαη αγνξαπσιεζηψλ πινίσλ κέρξη ην 1985. Δίλαη ηδξπηηθφ 

κέινο θαη Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ηεο ELSCAN ΔΙΙΖΛΝΠΘΑΛΓΗΛΑΗΘΖ Α.Δ. θαη κέινο ηνπ Γ.Π. ηεο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ απφ 

ην 1986 θαη  κέινο ηνπ Γ.Π. ηεο  ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ – ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ ΑΡΔΛΔ  απφ ην 2006 

 

Κηραήι Ρξνθνχδεο – Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο 

Ν Κηράιεο Ρξνθνχδεο, γελλήζεθε ην 1973. Δίλαη πηπρηνχρνο ηνπ ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηεο  Αλψηαηεο 

Πρνιήο Νηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Δπηζηεκψλ (ΑΠΝΔΔ). Κηιάεη Αγγιηθά θαη Γαιιηθά. Έρεη παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα 

ζρεηηθά κε ηελ Νιηθή Ξνηφηεηα, Θνζηνιφγεζε Ξαξαγσγήο, Γηνίθεζε θαη Αμηνιφγεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. 

Αζρνιείηαη ζην θιάδν παξαγσγήο πξντφλησλ μχινπ απφ ην 1990. Απφ ηνλ Νθηψβξην ηνπ 1996 είλαη Ξξφεδξνο θαη 

Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ηεο  εηαηξείαο ΑΦΝΗ ΡΟΝΘΝΓΖ ELTOP ABEE. Απφ ηνλ Κάξηην ηνπ 2016 έρεη ηελ δηεχζπλζε 

ησλ δχν παξαγσγηθψλ κνλάδσλ ηνπ νκίινπ. Απφ ηνλ Νθηψβξην ηνπ 2017 είλαη κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ ηεο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ – ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ ΑΡΔΛΔ 

 

Θενδψξνπ Ησάλλεο – Αλεμάξηεην Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο 

Ν Ησάλλεο Θενδψξνπ, γελλήζεθε ην 1975. Δίλαη απφθνηηνο ηνπ University of Westminster ( Ζλσκέλν Βαζίιεην)  θαη 

θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ( Msc International Banking and Finance) απφ ην  Heriot Watt University, ζην 

Δδηκβνχξγν, κε εμεηδίθεπζε ζηελ Γηεζλή Ρξαπεδηθή θαη Σξεκαηννηθνλνκηθά. Κηιάεη Αγγιηθά. Έρεη παξαθνινπζήζεη 

πιήζνο ζεκηλαξίσλ ζρεηηθά κε ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν θαη έρεη ζπκκεηάζρεη σο εηζεγεηήο ζε ζεκηλάξηα κε ην ίδην ζέκα. 

πήξμε Γφθηκνο Νξθσηφο Διεγθηήο – Ινγηζηήο ζηελ εηαηξεία Grant Thornton απφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2002  έσο ηνλ 

Αχγνπζην ηνπ 2005. Γηαζέηεη κεγάιε εκπεηξία ζαλ Πχκβνπινο Γηνίθεζεο, κέινο ε Ξξφεδξνο ζε κνλάδεο  Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ,  ζε εηαηξείεο  ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Δλδεηθηηθά: Netmed ΑΔ (2005-2007), κηινο EVEREST (2007-2013), 

Prime Petroleum ΔΞΔ (2014-2016),Ρ.Δ.Α..Φ.Δ (2016-2017)., SSB Ππκκεηνρψλ (2017-2018). Απφ ηνλ Νθηψβξην ηνπ 

2018 κέρξη ζήκεξα είλαη Γηεπζπληήο ηεο Κνλάδαο Δζσηεξηθνχ  Διέγρνπ ηνπ νκίινπ Inform P. Lykos Ππκκεηνρψλ Α.Δ. 

κε αξκνδηφηεηα γηα ηελ δηεθπεξαίσζε θαη επίβιεςε φινπ ηνπ ειεγθηηθνχ θχθινπ ζηηο εηαηξείεο ηνπ νκίινπ, ηελ 

ηεθκεξίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ ζχληαμε ππνκλήκαηνο κε ηα επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ. Απφ ηνλ Κάξηην ηνπ 2021 

κέρξη ζήκεξα είλαη κέινο ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ ζηελ Κπνπηάξεο Ππκκεηνρψλ ΑΔ. 

 

Ιεθάθεο Δκκαλνπήι-Δπάγγεινο – Αλεμάξηεην Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο 

Ν Δκκαλνπήι-Δπάγγεινο Ιεθάθεο είλαη Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ απφ ηνλ 

Αχγνπζην ηνπ 2020. Δίλαη απφθνηηνο ηνπ Νηθνλνκηθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (Α.Π.Ν.Δ.Δ). Δίλαη κέινο ηνπ 

Νηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο, Κέινο ηνπ Ππιιφγνπ Δγθεθξηκέλσλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ (Π.Δ.Ι.Δ..), κέινο 

S.O.L.E. (Society of Logistics Engineers). Έρεη δηαηειέζεη βνεζφο ειεγθηήο ζηελ εηαηξεία ARTHUR ANDERSEN & Co 

(1971-1973). Γηαζέηεη κεγάιε εκπεηξία σο Νηθνλνκηθφο, Γεληθφο Γηεπζπληήο θαη κέινο ηνπ Γ.Π πνιπεζληθψλ θαη 

κεγάισλ Δηαηξεηψλ Δηζεγκέλσλ ζην Σξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. Δλδεηθηηθά: ΓΔΗΑ ΑΔ, ΑΦΝΗ ΙΑΚΞΟΝΞΝΙΝΗ 

ΑΒΔΔ, ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΩΛ ΚΞΝΡΑΟΖ, ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΩΛ ΠΦΑΘΗΑΛΑΘΖ (SUZUKI), ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΩΛ “ΗΛΦΝΟΚ 

Ξ. ΙΘΝΠ”. Δίλαη πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο απφ ηνλ Λνέκβξην ηνπ 2017 
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Ρξηθφγινπ Θαξχθαο Ξαλαγηψηεο – Γηεπζπληήο Ξσιήζεσλ 

Ν Ξαλαγηψηεο Ρξηθφγινπ Θαξχθαο είλαη πηπρηνχρνο ηνπ Ρκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Ξεξηβάιινληνο ηνπ 

Αξηζηνηέιεηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Δξγάδεηαη ζηνλ θιάδν Μπιείαο θαη ζηελ εηαηξεία Balkan Export απφ ην 

1993 έσο ην 1998. Απφ ην 1998 Δξγάδεηαη ζηελ INTERWOOD ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ ΑΡΔΛΔ, ζην ρψξν ησλ πσιήζεσλ, ελψ 

απφ ην 2001 είλαη Γηεπζπληήο πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο. 

 

Γεξάξδεο Ληθφιανο – Γεληθφο Γηεπζπληήο  

Ν Ληθφιανο Γεξάξδεο γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1983 θαη είλαη θάηνηθνο Βνχιαο. Απνθνίηεζε απφ ην International 

Baccalaureate ,  Θνιιέγην Αζελψλ θαη  ηνπ Business & Αdministration ηνπ Deree College. Απφ ην 2007 εξγάδεηαη ζηηο 

εηαηξείεο ηνπ νκίινπ ηεο  ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ ΑΡΔΛΔ. Έρεη δηαηειέζεη , ππεχζπλνο ηνπ ηνκέα LOGISTICS ηεο 

Δηαηξείαο απφ ην 2008 έσο ην  2011, Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο ζπγαηξηθήο Δηαηξείαο DIPOWOOD AE ηνλ Φεβξνπάξην  

ηνπ 2012 κέρξη ηνλ  Κάην ηνπ 2015. πεχζπλνο ζηε κνλάδα παξαγσγήο ηεο  INΡΔΟΓΝΛΡ ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ ΑΡΔΛΔ  απφ   

ην Κάην ηνπ 2015 κέρξη  ην ηέινο ηνπ 2016 . Απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2012 θαηέρεη επίζεο, ηελ ζέζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ 

ζηελ  DIPOWOOD M.A.E.   

Ζ. Ξιεξνθνξίεο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρεη θάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη 

θάζε θχξην δηεπζπληηθφ ζηέιερνο ζηελ Δηαηξεία θαηά ηελ 31.12.2021 

Αθνινπζεί πίλαθαο κε ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ θαηείραλ θαηά ηελ 

31.12.2021:  

Κέινο Γηνηθ.Ππκβνπιίνπ         Αξηζκφο Κεηνρψλ 

Αιέμαλδξνο Ξαππάο    9.095.912 

Πνθία Γεξάξδε    9.315.413 

Ληθφιανο Θενδσξίδεο   4.695.386 

Γεψξγηνο Γεξάξδεο    1.983.985 

Κηραήι Ρξνθνχδεο                                       125.771   

Θ. Δμσηεξηθέο επαγγεικαηηθέο δεζκεχζεηο κειψλ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

Αιέμαλδξνο Ξαππάο  –   Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ   

Δπσλπκία  Ηδηφηεηα / Δπαγγεικαηηθή Γέζκεπζε 

ELSCAN ΔΙΙΖΛΝΠΘΑΛΓΗΛΑΗΘΖ Α.Δ. Ξξφεδξνο  Γ.Π. 
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Γεψξγηνο Γεξάξδεο –  Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο, Δθηειεζηηθφ Κέινο  

Δπσλπκία  Ηδηφηεηα / Δπαγγεικαηηθή Γέζκεπζε 

DIPOWOOD ΚΝΛΝΞΟΝΠΩΞΖ Α.Δ. Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο 

ELSCAN ΔΙΙΖΛΝΠΘΑΛΓΗΛΑΗΘΖ Α.Δ. Κέινο  Γ.Π. 

ΑΦΝΗ ΡΟΝΘΝΓΖ ELTOP ΚΝΛΝΞΟΝΠΩΞΖ 

ΑΒΔΔ 

Κέινο  Γ.Π. 

 

Πνθία Γεξάξδε – Αληηπξφεδξνο, Δθηειεζηηθφ Κέινο 

Δπσλπκία  Ηδηφηεηα / Δπαγγεικαηηθή Γέζκεπζε 

DIPOWOOD ΚΝΛΝΞΟΝΠΩΞΖ Α.Δ. Ξξφεδξνο  Γ.Π. 

ELSCAN ΔΙΙΖΛΝΠΘΑΛΓΗΛΑΗΘΖ Α.Δ. Αληηπξφεδξνο  Γ.Π. 

 

Ληθφιανο Θενδσξίδεο – Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο 

Δπσλπκία  Ηδηφηεηα / Δπαγγεικαηηθή Γέζκεπζε 

ELSCAN ΔΙΙΖΛΝΠΘΑΛΓΗΛΑΗΘΖ Α.Δ Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο 

Ίδξπκα « ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΕΝΓΘΝΙΝΞΝΙΝΠ» Ξξφεδξνο Γ.Π. 

 

Κηραήι Ρξνθνχδεο – Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο 

Δπσλπκία  Ηδηφηεηα / Δπαγγεικαηηθή Γέζκεπζε 

ΑΦΝΗ ΡΟΝΘΝΓΖ ELTOP ΚΝΛΝΞΟΝΠΩΞΖ 
ΑΒΔΔ 

Ξξφεδξνο & Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο 

DIPOWOOD ΚΝΛΝΞΟΝΠΩΞΖ ΑΔ Κέινο Γ.Π. 
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Θενδψξνπ Ησάλλεο – Αλεμάξηεην Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο 

Δπσλπκία  Ηδηφηεηα / Δπαγγεικαηηθή Γέζκεπζε 

Λ ΙΔΒΔΛΡΔΟΖΠ ΑΔ Κέινο Γ.Π. 

 Κέινο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ 

 Ξξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο απνδνρψλ θαη 

ππνςεθηνηήησλ 

Η ΚΞΝΡΑΟΖΠ ΠΚΚΔΡΝΣΩΛ ΑΔ Κέινο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ 

INFORM Ξ ΙΘΝΠ ΑΔ Γ/ληήο ηεο Κνλάδαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

 

Ιεθάθεο Δκκαλνπήι-Δπάγγεινο – Αλεμάξηεην Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο 

Δπσλπκία  Ηδηφηεηα / Δπαγγεικαηηθή Γέζκεπζε 

Η ΚΞΝΡΑΟΖΠ ΠΚΚΔΡΝΣΩΛ ΑΔ Κέινο Γ.Π. 

 Ξξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ 

 Ξξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο απνδνρψλ θαη 
ππνςεθηνηήησλ 

INFORM Ξ ΙΘΝΠ ΑΔ Ξξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ 

 Ξξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο απνδνρψλ θαη 
ππνςεθηνηήησλ 

 Ξξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ 

Η. Δπηβεβαίσζε πιήξσζεο ηεο πξνυπνζέζεσλ αλεμαξηεζίαο βάζε ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 4706/2020 ησλ 

αλεμάξηεησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πξηλ ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο εηήζηαο 

νηθνλνκηθήο έθζεζεο 2021 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην επηβεβαίσζε ζε εηδηθή ζπλεδξίαζή ηνπ, θαηφπηλ ζρεηηθήο γλψκεο ηεο Δπηηξνπήο Απνδνρψλ 

θαη ππνςεθηνηήησλ, ηελ πιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ αλεμαξηεζίαο βάζεη ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 4706/2020, ησλ 

αλεμάξηεησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, πξηλ ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο εηήζηαο νηθνλνκηθήο 

έθζεζεο 2021. 
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Θ. Αμηνιφγεζε επίδνζεο κειψλ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη Δπηηξνπψλ  

Πε πεξηνδηθή βάζε θαη ηνπιάρηζηνλ εηεζίσο ην Γ.Π. αμηνινγεί ζπιινγηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ σο νξγάλνπ 

θαζψο θαη ηελ θαηαιιειφηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ κειψλ ηνπ. Ξεξαηηέξσ, ην Γ.Π. δχλαηαη λα αλαζέηεη ζε εμσηεξηθφ 

ζχκβνπιν ηελ δηελέξγεηα αλεμάξηεηεο αμηνιφγεζεο  ηεο αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο θαηαιιειφηεηαο ηνπ. 

 Πην αλσηέξσ πιαίζην, ε Δπηηξνπή Απνδνρψλ θαη πνςεθηνηήησλ ζρεδηάδεη θαη ζπληνλίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο εηήζηαο ηαθηηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ Γ.Π. θαη ησλ κειψλ ηνπ,. Ηδίσο ε Δπηηξνπή Απνδνρψλ θαη 

πνςεθηνηήησλ αμηνινγεί ηε ζπιινγηθή θαηαιιειφηεηα ηνπ Γ.Π., ήηνη ηε δνκή, ην κέγεζνο, ηε ζχλζεζε θαη ηελ 

απφδνζε ηνπ Γ.Π., θαζψο θαη ηελ αηνκηθή θαηαιιειφηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ κειψλ ηνπ, ήηνη ην βαζκφ πνπ έλα 

πξφζσπν σο κέινο ηνπ Γ.Π. δηαζέηεη επαξθείο γλψζεηο, δεμηφηεηεο, εκπεηξία, αλεμαξηεζία θξίζεο, ερέγγπα ήζνπο θαη 

θαιή θήκε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ σο κέινο ηνπ Γ.Π., ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα θξηηήξηα 

θαηαιιειφηεηαο πνπ ζέηεη ε Ξνιηηηθή Θαηαιιειφηεηαο ηεο Δηαηξείαο, θαη ππνβάιεη πξνηάζεηο πξνο ην Γ.Π. ζε ζρέζε 

κε ηπρφλ απαηηνχκελεο αιιαγέο-βειηηψζεηο, φηαλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην.   

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην επηζθνπεί ηηο πξνηάζεηο αμηνιφγεζεο πνπ ππνβάιινληαη ελψπηνλ ηνπ θαη πξνβαίλεη ζε ηπρφλ 

πεξαηηέξσ ελέξγεηεο πνπ ζα πξέπεη λ` αθνινπζεζνχλ έπεηηα απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. θαη ηελ 

δηαπίζησζε παχζεο ηεο ζπλδξνκήο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηα θξηηήξηα θαηαιιειφηεηαο πνπ εθαξκφδεη ε Δηαηξεία 

ζην πιαίζην ηεο Ξνιηηηθήο Θαηαιιειφηεηαο.   

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ, ε Δπηηξνπή Διέγρνπ 

πξνβαίλεη ζε απηαμηνιφγεζε ζε εηήζηα βάζε ψζηε λα πξνβεί ζε ηπρφλ ελέξγεηεο πνπ θξηζνχλ αλαγθαίεο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο ελψ πεξαηηέξσ θαη ε Δπηηξνπή πνςεθηνηήησλ θαη Απνδνρψλ εθαξκφδεη, ζχκθσλα κε 

ηνλ Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο ηεο, δηαδηθαζία πεξηνδηθήο αμηνιφγεζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο. 

Ι. Ακνηβέο κειψλ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

 
Ζ Δηαηξεία ζπκκνξθνχκελε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 110 ηνπ λ. 4548/2018, πξνέβε ζηελ θαηάξηηζε θαη ζέζπηζε 

Ξνιηηηθήο Απνδνρψλ, ην πεξηερφκελν ηεο νπνίαο εγθξίζεθε απφ ηελ εηήζηα Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ 

ηεο 24εο Ηνπλίνπ 2019 θαη ηξνπνπνηήζεθε θαηά ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο 16εο Ηνπιίνπ 2021 θαη 

βξίζθεηαη αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο www.interwood.gr 

Ζ Ξνιηηηθή Απνδνρψλ εθαξκφδεηαη ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, εθηειεζηηθά, κε εθηειεζηηθά θαη αλεμάξηεηα 

κε εθηειεζηηθά. Νη απνδνρέο πεξηιακβάλνπλ ζηαζεξφ κέξνο θαη αλά πεξηπηψζεηο δχλαληαη λα πεξηιακβάλνπλ θαη 

κεηαβιεηφ κέξνο. Ξξνο ην παξφλ ε Δηαηξεία δελ θαηαβάιεη κεηαβιεηέο απνδνρέο. Δληνχηνηο εθφζνλ απνθαζηζηνχλ λα 

ρνξεγνχληαη κεηαβιεηέο απνδνρέο, ηφηε απηέο δχλαληαη λα ζπλδένληαη ηφζν κε ηηο αηνκηθέο επηδφζεηο, φζν θαη ηελ 

πνξεία ηεο Δηαηξείαο. 

Πε ζρέζε κε ηε ρξήζε 2021, νη ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. παξνπζηάδνληαη ζηελ έθζεζε ακνηβψλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ε 

νπνία ζα εγθξηζεί απφ ην Γ.Π. θαη ζα ππνβιεζεί πξνο ζπδήηεζε ζηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε, θαηά ηα 

πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 112 Λ. 4548/2018. 
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Κ. Δπαξθήο πιεξνθφξεζε Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ζπλαιιαγέο κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ 

  

Πηα πιαίζηα ελαξκφληζεο κε ην άξζξν 14 ηνπ Λ.4706/2020 θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ αλαθνξηθά κε ηελ 

αλαγλψξηζε, παξαθνινχζεζε θαη γλσζηνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο Δηαηξείαο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε ηεο ε 

Δηαηξεία έρεη εθπνλήζεη θαη εθαξκφδεη ζρεηηθή δηαδηθαζία. Ζ ελ ιφγσ δηαδηθαζία έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία θαζψο 

θαη ζηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ νκίινπ ηεο. 

Δηδηθφηεξα, νη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ αλαγλψξηζε, παξαθνινχζεζε θαη γλσζηνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ κε ηα 

ζπλδεδεκέλα κέξε βαζίδνληαη ζηα εμήο:  

• Πηε λνκνζεζία πεξί δηθαίνπ ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Λ.4548/2018) θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηα Άξζξα 99-101 

πνπ ζεζπίδνπλ έλα πιαίζην γηα ηε δηαθάλεηα, ηελ επνπηεία θαη ηε δεκνζηφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ κε ζπλδεδεκέλα κέξε.  

• Πηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξφηππα/Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην ΓΙΞ 

24 «Γλσζηνπνηήζεηο Ππλδεδεκέλσλ Κεξψλ» θαη ην ΓΙΞ27 «Δλνπνηεκέλεο θαη ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο».  

• Πηηο νδεγίεο απφ ηελ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο (Δγθχθιηνο 45/21.7.2011 «Ππλαιιαγέο εηζεγκέλεο Δηαηξείαο κε 

ζπλδεδεκέλα κέξε»). 

 

N. Κε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε 

Ζ Δηαηξεία έρεη πηνζεηήζεη θαη ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ην πθηζηάκελν εζληθφ θαη ελσζηαθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην πεξί 

κε ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο θαη ζπζηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο 

Θεθαιαηαγνξάο φζνλ αθνξά ηνλ Δληαίν Ζιεθηξνληθφ Κνξθφηππν (εηηθέηεο XBLR), ηα άξζξα 151 θαη 154 ηνπ Λ. 

4548/2018 θαη ην άξζξν 8 ηνπ Θαλνληζκνχ (EE) 2020/852 (Taxonomy). 

Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα κε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ Δηαηξεία πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.  

 

Μ. Γήισζε ηνπ Γ.Π. σο πξνο ηελ πξαγκαηνπνίεζε εηήζηαο επαλεμέηαζεο ηεο εηαηξηθήο ζηξαηεγηθήο, ησλ 

θχξησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

Ρν Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΔΘΔΓ θαη ηνπ λφκνπ 4706/2020, δειψλεη φηη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 2021 δηαζθαιίζζεθε ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο εηήζηαο επαλεμέηαζεο ηεο εηαηξηθήο ζηξαηεγηθήο, ησλ 

θχξησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ρσξίο λα ένπλ αλαθχςεη επξήκαηα.  

Ν. Ξαξνρή ηπρφλ κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο λφκηκνπο ειεγθηέο 

Νη νξθσηνί ειεγθηέο – ινγηζηέο δελ παξείραλ ζηελ Δηαηξεία θαη ηηο ζπγαηξηθέο ηεο κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο πνπ 

απαγνξεχνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ θαλνληζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) αξηζ. 537/2014 ή ινηπέο 

επηηξεπφκελεο κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο. 
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Έθζεζε ηνπ ΓΠ ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ.3556/2007 
 

Γηάξζξσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο 

Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε ηξία εθαηνκκχξηα επηαθφζηεο πελήληα πέληε ρηιηάδεο ηξηαθφζηα 

είθνζη έμη επξψ θαη εμήληα ιεπηά (€3.755.326,60), δηαηξνχκελν ζε ηξηάληα επηά εθαηνκκχξηα πεληαθφζηεο πελήληα 

ηξεηο ρηιηάδεο δηαθφζηεο εμήληα έμη (37.553.266) κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο δέθα ιεπηψλ ηνπ επξψ (€0,10) ε θάζε 

κία, εθ ησλ νπνίσλ ηξηάληα ηέζζεξα εθαηνκκχξηα ελληαθφζηεο νγδφληα έμη ρηιηάδεο ηεηξαθφζηεο ηξηάληα (34.986.430) 

είλαη θνηλέο, νλνκαζηηθέο, κεηά ςήθνπ κεηνρέο θαη δχν εθαηνκκχξηα πεληαθφζηεο εμήληα έμη ρηιηάδεο νθηαθφζηεο 

ηξηάληα έμη (2.566.836) είλαη πξνλνκηνχρεο, νλνκαζηηθέο, άλεπ ςήθνπ θαη κε κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο κεηνρέο, αιιά 

έρνπζεο ηα θάησζη πξνλφκηα : 

 πξνλνκηαθή απφιεςε α‟ κεξίζκαηνο πξνο 16% επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο 

 πξνλνκηαθή απφδνζε ηνπ θαηαβιεζέληνο θεθαιαίνπ ζε πεξίπησζε δηαιχζεσο ηεο Δηαηξείαο  

 θαηαβνιή ηφθνπ 16% εηεζίσο επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ζε πεξίπησζε αλππαξμίαο θεξδψλ ή κε 

επάξθεηαο ηνχησλ πξνο  θαηαβνιή ηζφπνζνπ α‟ κεξίζκαηνο 

Νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο ζην ζχλνιφ ηνπο είλαη εηζεγκέλεο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζηελ αγνξά αμηψλ (θαηεγνξία 

κεζαίαο θαη κηθξήο θεθαιαηνπνίεζεο) ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ.  

Ξεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο 

Ζ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο γίλεηαη φπσο νξίδεη ν Λφκνο θαη δελ πθίζηαληαη εθ ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο 

πεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζή ηνπο.  

Πεκαληηθέο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Λ. 3556/2007 

Oη θαησηέξσ κέηνρνη θαηείραλ θαηά ηελ 31.12.2021 πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 5,00% ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ 

ςήθνπ ησλ Θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο: 

Κέηνρνο     Ξνζνζηφ Ππκκεηνρήο 

Αιέμαλδξνο Ξαππάο    26,00 % 

Πνθία Γεξάξδε    26,63 % 

Ληθφιανο Θενδσξίδεο   14,19 % 

Γεψξγηνο Γεξάξδεο     5,67 % 

Κεηνρέο παξέρνπζεο εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ 

Κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ησλ θαηφρσλ ησλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ, δελ πθίζηαληαη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο  

πνπ παξέρνπλ ζηνπο θαηφρνπο ηνπο εηδηθά δηθαηψκαηα. 

Ξεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ 

Γελ πξνβιέπνληαη ζην Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο πεξηνξηζκνί ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο κεηνρέο 

ηεο. 
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Ππκθσλίεο κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη πεξηνξηζκνχο ζηε κεηαβίβαζε κεηνρψλ ή 

πεξηνξηζκνχο ζηελ άζθεζε δηθαησκάησλ ςήθνπ 

πάξρεη ζπκθσλία κεηαμχ ησλ θθ. Αιέμαλδξν Ξαππά, Ληθφιαν Θενδσξίδε, Γεψξγην Γεξάξδε, Γεψξγην Θενδσξίδε, 

Κάξθν Φξαγθίζηα, Δπηχρην Ξαπαδάθε θαη ηελ θα. Πνθία Γεξάξδε, κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο κε πνζνζηά (θαηά ηελ 

2.3.2010)  26,58%, 13,54%, 5,58%, 3,43%, 4,08%, 0,75% θαη 24,38% αληίζηνηρα, βάζεη ηεο νπνίαο κέζσ 

ζπληνληζκέλεο άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ εθάζηνηε θαηέρνπλ, δεζκεχνληαη λα πηνζεηνχλ δηαξθψο θνηλή 

πνιηηηθή σο πξνο ηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο (έηζη ψζηε ε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ λα 

απαξηίδεηαη απφ πξφζσπα θνηλήο απνδνρήο ηνπο).  

Θαλφλεο δηνξηζκνχ θαη αληηθαηάζηαζεο κειψλ Γ.Π. θαη ηξνπνπνίεζεο ηνπ Θαηαζηαηηθνχ πνπ 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Λ. 4548/2018 

Νη θαλφλεο πνπ πξνβιέπεη ην Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο γηα ην δηνξηζκφ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ κειψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεψλ ηνπ δελ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα πξνβιεπφκελα ζην 

Λ. 4548/2018. 

Αξκνδηφηεηα ηνπ Γ.Π. ή νξηζκέλσλ κειψλ ηνπ γηα ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ  ή γηα ηελ αγνξά ηδίσλ  

κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο ζχκθσλα κε ην  Λ. 4548/2018 

Γελ πθίζηαηαη  εηδηθή αξκνδηφηεηα  ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή νξηζκέλσλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα 

έθδνζε λέσλ κεηνρψλ, ελψ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην δελ έρεη εμνπζηνδνηεζεί απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ 

λα πξνβεί ζε αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 49 ηνπ Λ. 4548/2018. 

Πεκαληηθέο  ζπκθσλίεο πνπ ηίζεληαη ζε ηζρχ, ηξνπνπνηνχληαη ή ιήγνπλ ζε πεξίπησζε αιιαγήο ειέγρνπ 

θαηφπηλ δεκφζηαο πξφηαζεο 

Γελ πθίζηαληαη ζπκθσλίεο, νη  νπνίεο ηίζεληαη ζε ηζρχ, ηξνπνπνηνχληαη ή ιήγνπλ ζε πεξίπησζε αιιαγήο ζηνλ έιεγρν 

ηεο Δηαηξείαο κεηά απφ δεκφζηα πξφηαζε. 

Θάζε ζπκθσλία πνπ ε Δηαηξεία έρεη ζπλάςεη κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή κε ην πξνζσπηθφ 

ηεο, ε νπνία πξνβιέπεη απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή απφιπζεο ρσξίο βάζηκν ιφγν ή 

ηεξκαηηζκνχ ηεο ζεηείαο ή ηεο απαζρφιεζήο ηνπο εμαηηίαο ηεο δεκφζηαο πξφηαζεο 

Γελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο ηεο Δηαηξείαο κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο ή κε ην πξνζσπηθφ ηεο, νη νπνίεο λα 

πξνβιέπνπλ ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο εηδηθά ζε πεξίπησζε  παξαίηεζεο ή απφιπζεο ρσξίο βάζηκν ιφγν ή  

ηεξκαηηζκνχ ηεο ζεηείαο ή ηεο απαζρφιεζήο ηνπο εμαηηίαο δεκφζηαο πξφηαζεο. 

. 

Ππλαιιαγέο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ 

 

Ζ Δηαηξεία θαη ν κηινο αγνξάδνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο θαηά ηελ ζπλήζε δξαζηεξηφηεηα 

ηνπο ζε εηαηξείεο ζπλδεδεκέλα κέξε. Νη ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΙΞ 24 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ππφ ηνπο ζπλήζεηο φξνπο ηεο αγνξάο. 
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Δηδηθφηεξα ζηελ ελ ιφγσ Δλφηεηα πεξηιακβάλνληαη: 

(α) νη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη θάζε ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο νη νπνίεο επεξέαζαλ νπζηαζηηθά ηελ 

νηθνλνκηθή ζέζε ή ηηο επηδφζεηο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ ρξήζε 2021 θαη 

(β) νη ηπρφλ κεηαβνιέο ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη θάζε ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη 

ζηελ ηειεπηαία εηήζηα Έθζεζε, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ νπζηαζηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

ζέζε ή ηηο επηδφζεηο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ ρξήζε 2021. 

 

Γηεηαηξηθέο Ξσιήζεηο 01.01.2021– 31.12.2021 

Ξσιήηξηα 
Δηαηξεία 

Αγνξάζηξηα εηαηξεία 

DIPOWOOD 
A.E. 

ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ 
ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ 

ΑΡΔΛΔ 

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΗ 
Α.Δ. 

ΑΦΝΗ 
ΡΟΝΘΝΓΖ ΑΔ 

ΔΙΙΖΛΝΠΘΑ
ΛΓΗΛΑΗΘΖ 

Α.Δ. 
Πχλνιν 

ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ- 
ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ 
ΑΡΔΛΔ 

5.118.685,51 0,00 34.842,49 4.287.034,31 600,00 9.441.162,31 

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΗ 
Α.Δ. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

DIPOWOOD A.E. 0,00 1.534,85 0,00 2.029,00 0,00 3.563,85 

ΑΦΝΗ ΡΟΝΘΝΓΖ 
ΑΔ 

234.103,49 73.618,00 0,00 0,00 0,00 307.721,49 

Πχλνιν 5.352.789,00 75.152,85 34.842,49 4.289.063,31 600,00 9.752.447,65 

 

Νη ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα θπζηθά πξφζσπα, φπσο απηά νξίδνληαη απφ ην Γηεζλέο Ινγηζηηθφ Ξξφηππν 24, γηα 

ηε ρξήζε 2021 έρνπλ σο εμήο:  

πφινηπα Απαηηήζεσλ – πνρξεψζεσλ ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ- ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ ΑΡΔΛΔ 
31.12.2021 

πφινηπν Δηαηξείαο Απαηηήζεηο πνρξεψζεηο Πχλνια 

DIPOWOOD A.E. 1.646.107,06 0,00 1.646.107,06 

ΔΙΙΖΛΝΠΘΑΛΓΗΛΑΗΘΖ Α.Δ. 0,00 0,00 0 

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΗ Α.Δ. 186.179,52 0,00 186.179,52 

ΑΦΝΗ ΡΟΝΘΝΓΖ ΑΔ 3.343.201,92 0,00 3.343.201,92 

Πχλνιν 5.175.488,50 0,00 5.175.488,50 

 

Ππλαιιαγέο κε Γηεπζπληηθά Πηειέρε θαη Κέιε ηεο Γηνίθεζεο 

  Ν Όκηινο Ζ Δηαηξεία 

Ππλαιιαγέο θαη ακνηβέο  
Γηεπζπληηθψλ Πηειερψλ θαη 
κειψλ ηεο Γηνίθεζεο 

294.157,69 251.449,08 

Απαηηήζεηο απφ Γηεπζπληηθά 
Πηειέρε θαη κέιε ηεο 
Γηνίθεζεο 

10.248,47 2.270,69 

πνρξεψζεηο πξνο 
Γηεπζπληηθά Πηειέρε θαη κέιε 
ηεο Γηνίθεζεο 

1.644.000,00 1.644.000,00 
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Ξιένλ ησλ αλσηέξσ ζεκεηψλεηαη φηη: 

 Γελ πθίζηαληαη ζπλαιιαγέο κε άιια ζπλδεδεκέλα πξνο ηελ Δηαηξεία κέξε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Γηεζλνχο 

Ινγηζηηθνχ Ξξνηχπνπ 24, πιελ ησλ αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ.    

 Γελ έρνπλ ρνξεγεζεί δάλεηα ή πηζησηηθέο ελ γέλεη δηεπθνιχλζεηο ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή ζε 

ινηπά δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο θαη ηηο νηθνγέλεηεο απηψλ.  

 Ρα πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ σο άλσ Ξίλαθα αθνξνχλ ζε ακνηβέο γηα ηηο πξνζσπηθέο ππεξεζίεο-εξγαζία 

πνπ παξέρνπλ ζηελ Δηαηξεία, ακνηβέο παξαζηάζεσλ απηψλ θαη ζπλαιιαγέο ησλ κειψλ ηεο Γηνίθεζεο ηεο 

Δηαηξείαο θαη ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ απηήο θαηά ηελ ελ ιφγσ ρξνληθή πεξίνδν.  

 Νη ελ ιφγσ ζπλαιιαγέο δελ πεξηέρνπλ θαλέλα εμαηξεηηθφ ή εμαηνκηθεπκέλν γλψξηζκα, ην νπνίν ζα θαζηζηνχζε 

επηβεβιεκέλε ηελ πεξαηηέξσ θαη αλά ζπλδεδεκέλν πξφζσπν αλάιπζε απηψλ.  

 Ξιελ ησλ σο άλσ ακνηβψλ, δελ πθίζηαληαη άιιεο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη δηεπζπληηθψλ 

ζηειερψλ θαη κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.   

 Γελ πθίζηαηαη νηαδήπνηε ζπλαιιαγή, ε νπνία λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί εθηφο θαη πέξαλ ησλ ζπλήζσλ φξσλ 

ηεο αγνξάο.  

 Γελ πθίζηαηαη νηαδήπνηε ζπλαιιαγή, ε αμία ηεο νπνίαο ππεξβαίλεη πνζνζηφ 10% ηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηεο Δηαηξείαο, φπσο απνηππψλεηαη ζηηο ηειεπηαίεο δεκνζηεπκέλεο θαηαζηάζεηο ηεο.     

 Γελ πθίζηαηαη νηαδήπνηε ζπλαιιαγή, ε νπνία λα αμηνινγείηαη σο ζεκαληηθή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα  ζηελ 

κε αξηζκφ 45/2011 Δγθχθιην ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο. 

 

 

Διεπζίλα, 28 Απξηιίνπ 2022 

Ν Ξξφεδξνο  ηνπ Γ.Π. 

 

 

Αιέμαλδξνο Ξαππάο 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Ν. 3401/2005 

 
Νη Αλαθνηλψζεηο – Γλσζηνπνηήζεηο ηνπ δεκνζίεπζε ε Δηαηξεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2021, ζηα πιαίζηα 

πιεξνθφξεζεο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, δίλνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο 

θαη είλαη αλαξηεκέλεο ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Δηαηξείαο (www.interwood.gr) θαζψο θαη ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ 

(www.helex.gr). 

 

5/5/2021 Mε δεκνζίεπζε εηήζηαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο 2020  

25/5/2021 Αλαθνίλσζε νηθνλνκηθνχ εκεξνινγίνπ  

25/6/2021 Γλσζηνπνίεζε δηνξηζκνχ Δηδηθνχ Γηαπξαγκαηεπηή  

25/6/2021 Ξξφζθιεζε Γελ. Ππλέιεπζεο Θνηλψλ Κεηφρσλ  

25/6/2021 Ξξφζθιεζε Γελ. Ππλέιεπζεο Ξξνλνκηνχρσλ Κεηφρσλ  

25/6/2021 Πρφιηα ΓΠ γηα ΓΠ Θνηλψλ Κεηφρσλ 16/7/2021  

25/6/2021 Πρφιηα ΓΠ γηα ΓΠ Ξξνλνκηνχρσλ Κεηφρσλ 16/7/2021  

25/6/2021 Βηνγξαθηθά πνςεθίσλ Κειψλ λένπ ΓΠ  

28/6/2021 Ππλνιηθφο αξηζκφο κεηνρψλ θαη δηθαησκάησλ ςήθνπ Γ.Π. 16-7-2021  

28/6/2021 Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο 

28/6/2021 Δμνπζηνδφηεζε ζπκκεηνρήο Θνηλψλ Κεηφρσλ ζηελ Γ.Π. 16-07-2021  

28/6/2021 Δμνπζηνδφηεζε ζπκκεηνρήο Ξξνλνκηνχρσλ Κεηφρσλ ζηελ Γ.Π. 16-07-2021  

30/6/2021 Ξνιηηηθή Απνδνρψλ  

30/6/2021 Έθζεζε απνδνρψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ  

30/6/2021 Έθζεζε επηηξνπήο ειέγρνπ πξνο ηελ Γ.Π. 16/7/2021  

6/7/2021 Γλσζηνπνίεζε δηνξηζκνχ Δηδηθνχ Γηαπξαγκαηεπηή  

15/7/2021 Αιιαγή Δζσηεξηθνχ Διεγθηή  

16/7/2021 
Γλσζηνπνίεζε καηαίσζεο ηδηαίηεξεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ θάηνρσλ πξνλνκηνχρσλ 
κεηνρψλ  

16/7/2021 Αλαθνίλσζε γηα ηηο απνθάζεηο ηεο 63εο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο  

21/7/2021 Ξεξίιεςε θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο  

21/7/2021 Θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο επηηξνπήο απνδνρψλ θαη ππνςεθηνηήησλ 

21/7/2021 Θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο κνλάδαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ  

21/7/2021 Θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο επηηξνπήο ειέγρνπ  

23/7/2021 Αλαθνίλσζε γηα ηηο απνθάζεηο ηεο επαλαιεπηηθήο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ πξνλνκηνχρσλ κεηφρσλ  

30/7/2021 Ξνιηηηθή Θαηαιιειφηεηαο Κειψλ ΓΠ  

17/11/2021 Βαζηθά Νηθνλνκηθά Κεγέζε Γ‟ Ρξηκήλνπ 2021  

 

Νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο, νη εθζέζεηο ειέγρνπ ηνπ Νξθσηνχ 

Διεγθηή Ινγηζηή, ζα αλαξηεζνχλ ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Δηαηξείαο (www.interwood.gr). 

Οη αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζα παξακείλνπλ ζηε δηάζεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ζχληαμή ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.interwood.gr/
http://www.helex.gr/
https://www.interwood.gr/2021/07/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%83-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%83-%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd/
https://www.interwood.gr/2021/07/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bb%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%b5%ce%bb%cf%8e%ce%bd-%ce%b4%cf%83/
https://www.interwood.gr/2021/11/%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ad%ce%b8%ce%b7-%ce%b3-%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%bc%ce%ae%ce%bd%ce%bf%cf%85/
http://www.interwood.gr/


ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ - ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. 
Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 

Ρεο ρξήζεο απφ 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2021 

 

 48 

 

 
Έθζεζε Αλεμάξηεηνπ Νξθσηνχ Διεγθηή Ινγηζηή 

 

Ξξνο ηνπο Κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο «ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ - ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ.» 

 

Έθζεζε Διέγρνπ επί ησλ Δηαηξηθψλ θαη Δλνπνηεκέλσλ  Νηθνλνκηθψλ  Θαηαζηάζεσλ 

 

Γλψκε  

Έρνπκε ειέγμεη ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο «ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ - 

ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ.» (ε Δηαηξεία), νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2021, ηηο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ 

θαη ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 

εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο. 

Θαηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ 

θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο «ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ - ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ.» θαη ησλ 

ζπγαηξηθψλ απηήο (ν κηινο)  θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2021, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη ηηο 

ηακεηαθέο ηνπο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα 

Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

 

Βάζε γλψκεο 

Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Διέγρνπ (ΓΞΔ) φπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ 

Διιεληθή Λνκνζεζία. Νη επζχλεο καο, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα απηά πεξηγξάθνληαη πεξαηηέξσ ζηελ ελφηεηα ηεο 

έθζεζήο καο “Δπζχλεο ειεγθηή γηα ηνλ έιεγρν ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ”. 

Δίκαζηε αλεμάξηεηνη απφ ηελ Δηαηξεία θαη ηηο ελνπνηνχκελεο ζπγαηξηθέο ηεο, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δηνξηζκνχ 

καο, ζχκθσλα κε ηνλ Θψδηθα Γενληνινγίαο γηα Δπαγγεικαηίεο Διεγθηέο ηνπ Ππκβνπιίνπ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ 

Γενληνινγίαο Διεγθηψλ, φπσο απηφο έρεη ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Λνκνζεζία θαη ηηο απαηηήζεηο δενληνινγίαο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηελ Διιάδα θαη έρνπκε 

εθπιεξψζεη ηηο δενληνινγηθέο καο ππνρξεψζεηο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηνπ 

πξναλαθεξφκελνπ Θψδηθα Γενληνινγίαο. Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε απνθηήζεη είλαη επαξθή 

θαη θαηάιιεια λα παξέρνπλ βάζε γηα ηε γλψκε καο. 

 

Πεκαληηθφηεξα ζέκαηα ειέγρνπ  

Ρα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα ειέγρνπ είλαη εθείλα ηα ζέκαηα πνπ, θαηά ηελ επαγγεικαηηθή καο θξίζε, ήηαλ εμέρνπζαο 

ζεκαζίαο ζηνλ έιεγρφ καο επί ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ειεγρφκελεο 

ρξήζεσο. Ρα ζέκαηα απηά θαη νη ζρεηηδφκελνη θίλδπλνη νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο αληηκεησπίζηεθαλ ζην πιαίζην ηνπ 

ειέγρνπ ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ σο ζχλνιν, γηα ηε δηακφξθσζε ηεο γλψκεο 

καο επί απηψλ θαη δελ εθθέξνπκε μερσξηζηή γλψκε γηα ηα ζέκαηα απηά. 
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Πεκαληηθφηεξα ζέκαηα ειέγρνπ Αληηκεηψπηζε ειεγθηηθνχ ζέκαηνο 

1. Απνηίκεζε αμίαο Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ 

αθηλήησλ & Δπελδχζεσλ ζε αθίλεηα 
  

Ρελ 31.12.2021 ε αμία ησλ ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ 

αθηλήησλ θαζψο θαη ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα, πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηηο Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 

Νκίινπ, αλέξρνληαη ζε επξψ 14.681 ρηι πεξίπνπ 

(επξψ 14.621 ρηι. πεξίπνπ θαηά ηελ 31.12.20).  

Ρα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθίλεηα αλαγλσξίδνληαη 

αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεσο  θαη κεηαγελέζηεξα 

επηκεηξψληαη ζε αλαπξνζαξκνζκέλεο (εχινγεο αμίεο). 

Νη δηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο αλαγλσξίδνληαη ζηα ίδηα 

θεθάιαηα θαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ δελ θαιχπηνληαη 

απφ απνζεκαηηθφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. 

Νη επελδχζεηο ζε αθίλεηα, αθνξνχλ αθίλεηα πνπ 

θαηέρνληαη κε ζθνπφ θεξδψλ απφ ππεξαμίεο θαη 

επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο κε κεηαβνιέο 

αλαγλσξηδφκελεο ζηα απνηειέζκαηα. 

Νη αλαπξνζαξκνγέο γίλνληαη φηαλ ππάξρνπλ 

ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηελ αμία ηνπο, απφ 

αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο. Ζ ηειεπηαία αλαπξνζαξκνγή 

έγηλε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2021. 

Ζ ζεκαληηθή αμία πνπ αληηπξνζσπεχνπλ γηα ηνλ 

κηιν, σο πνζνζηφ (πεξίπνπ 35%) επί ηνπ ζπλφινπ 

ηνπ ελεξγεηηθνχ ηα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθίλεηα θαη 

νη Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα, ην ζπλερηδφκελν πεξηβάιινλ 

χθεζεο πνπ επηθξαηεί ζηελ ειιεληθή αγνξά αθηλήησλ, 

θαζψο θαη ε ππνθεηκεληθφηεηα θαη νη ζεκαληηθέο 

θξίζεηο πνπ αζθεί ε Γηνίθεζε θαη εκπεξηέρνληαη ζηε 

δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο εχινγεο αμίαο ηνπο 

θαζηζηνχλ ηελ απνηίκεζε απηψλ έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα ηνπ ειέγρνπ. 

Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο εθηίκεζεο 

ηεο εχινγεο αμίαο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζεκεηψζεηο 

2.5 (Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία), 2.6 

(Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα), 7.1α. (Δλζψκαηα πάγηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία) θαη 7.1.β (Δπελδχζεηο ζε 

αθίλεηα) ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Ζ ειεγθηηθή καο πξνζέγγηζε πεξηέιαβε κεηαμχ άιισλ ηηο 

θάησζη δηαδηθαζίεο: 

- Πην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ καο δεηήζακε, ιάβακε θαη 

αμηνινγήζακε ηελ εθηίκεζε ηεο εηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ 

χπαξμε ή κε ελδείμεσλ νπζησδψλ κεηαβνιψλ ζηελ 

εχινγε αμία ησλ ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ αθηλήησλ θαη 

επελδχζεσλ ζε αθίλεηα, ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε 

ρξήζε. 

-Γηα ην ζχλνιν ησλ ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ αθηλήησλ 

θαζψο θαη ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα, εμεηάζακε ηελ 

θαηαιιειφηεηα ησλ κεζφδσλ πνπ θξίζεθαλ θαηάιιειεο 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ αθηλήησλ 

θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2021. 

-Αμηνινγήζακε ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο κεζφδνπ 

εθηίκεζεο ηεο εχινγεο αμίαο θάζε αθηλήηνπ ζε ζρέζε κε 

ηηο απνδεθηέο κεζφδνπο εθηίκεζεο ηεο εχινγεο αμίαο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θάζε 

αθηλήηνπ θαη ειέγμακε ηε ζπλέπεηα ησλ κεζφδσλ 

εθηίκεζεο κε ηηο αληίζηνηρεο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζε 

πξνεγνχκελεο αλεμάξηεηεο εθηηκήζεηο. 

-Αμηνινγήζακε ην εχινγν ησλ παξαδνρψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο κειέηεο εθηηκήζεσλ ησλ 

αλεμάξηεησλ επαγγεικαηηψλ εθηηκεηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηε δηνίθεζε θαη ειέγμακε ηε 

ζπλέπεηα ησλ παξαδνρψλ απηψλ κε ηηο αληίζηνηρεο πνπ 

πηνζεηήζεθαλ ζε πξνεγνχκελεο αλεμάξηεηεο εθηηκήζεηο. 

-Διέγμακε ηελ θαηαιιειφηεηα, πιεξφηεηα θαη αθξίβεηα 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο κειέηεο 

εθηηκήζεσλ ησλ αλεμάξηεησλ επαγγεικαηηψλ εθηηκεηψλ 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπκε φηη δελ ζπλέηξεμε 

αλάγθε απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ ελ ιφγσ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

-Δπηπιένλ αμηνινγήζακε ηελ επάξθεηα θαη ηελ 

θαηαιιειφηεηα ησλ γλσζηνπνηήζεσλ ζηηο ζεκεηψζεηο 

2.5 (Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία), 2.6 

(Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα),  7.1α. (Δλζψκαηα πάγηα 
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 πεξηνπζηαθά ζηνηρεία) θαη 7.1.β (Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα) 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

2. Απνκείσζε επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο θαη 

ζπγγελείο (Δηαηξηθέο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο) 

 

Ρελ 31.12.2021 ε ινγηζηηθή αμία ησλ επελδχζεσλ 

ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο ζηηο 

εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλέξρεηαη ζε € 

5.167 ρηι. (€ 5.167 ρηι. θαηά ηελ 31.12.2020). 

Ζ Γηνίθεζε ζηα πιαίζηα ησλ ΓΞΣΑ, αμηνινγεί ηελ 

χπαξμε ή κε αλάγθεο απνκείσζεο ησλ επελδχζεσλ 

ζε ζπγαηξηθέο θαη ζε ζπγγελείο εηαηξείεο 

ζπγθξίλνληαο ηε ινγηζηηθή αμία κε ην αλαθηήζηκν 

πνζφ απηψλ.  

Ζ αμηνιφγεζε βαζίδεηαη ζε ζεκαληηθέο θξίζεηο, 

εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ηεο Γηνίθεζεο αλαθνξηθά 

κε ηηο αλακελφκελεο ηακεηαθέο ξνέο, ηνλ 

αλακελφκελν ξπζκφ αλάπηπμεο, ην πξνεμνθιεηηθφ 

επηηφθην ηνπο εμσγελείο παξάγνληεο, θαζψο θαη ην 

λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε Διιεληθή αγνξά. 

Δηδηθφηεξα γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε, νη νηθνλνκηθέο 

επηπηψζεηο ηεο παλδεκίαο ιφγσ ηνπ ηνχ Covid-19, 

επεξέαζαλ ζεκαληηθά ηελ θξίζε ηεο Γηνίθεζεο 

ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε ηφζν ηεο Δηαηξείαο φζν θαη 

ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο σο απνηέιεζκα ησλ 

πεξηνξηζκψλ πνπ επηβιήζεθαλ ζε παγθφζκην 

επίπεδν. 

Θεσξνχκε ην αλσηέξσ ζέκα σο έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα, γηα ηηο εηαηξηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

κεηξηθήο εηαηξείαο, ηφζν ιφγσ ηνπ ζεκαληηθνχ 

κεγέζνπο ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο, φζν θαη 

ιφγσ ησλ εθηηκήζεσλ θαη παξαδνρψλ πνπ 

ρξεζηκνπνίεζε ε Γηνίθεζε ζηα πιαίζηα ηνπ ειέγρνπ 

απνκείσζεο πνπ δηελεξγήζεθε γηα ηηο ζπκκεηνρέο 

απηέο. 

Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο απνκείσζεο 

ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο 

εηαηξείεο, αλαθέξνληαη ζηηο ζεκεηψζεηο 2.2, 2.9 θαη 

7.4  ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Ζ ειεγθηηθή καο πξνζέγγηζε ζρεηηθά κε ηελ 

απνκείσζε ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο πεξηέιαβε 

κεηαμχ ησλ άιισλ θαη ηηο αθφινπζεο ειεγθηηθέο 

δηαδηθαζίεο: 

Γηα ηηο ζπκκεηνρέο εθείλεο φπνπ πθίζηαληαη ελδείμεηο 

απνκείσζεο θαη ε εηαηξεία δηελήξγεζε έιεγρν 

απνκείσζεο, αμηνινγήζακε αλ ε κεζνδνινγία, πνπ 

έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ 

αλαθηήζηκνπ πνζνχ, έρεη εθαξκνζηεί θαηάιιεια θαη 

κε ζπλέπεηα.  

Δπηπιένλ, αμηνινγήζακε ηελ θαηαιιειφηεηα θαη ην 

εχινγν ησλ ζεκαληηθψλ παξαδνρψλ θαη εθηηκήζεσλ 

ηεο Γηνίθεζεο (φπσο αλακελφκελνη ξπζκνί 

αλάπηπμεο, χςνο επηηνθίσλ, κειινληηθέο ηακεηαθέο 

ξνέο) θαζψο επίζεο θαη ησλ κνληέισλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ, φπνπ απαηηήζεθε, γηα ηελ 

εθηίκεζε ηνπ αλαθηήζηκνπ πνζνχ.  

 

Αμηνινγήζακε ηελ επάξθεηα θαη ηελ θαηαιιειφηεηα 

ησλ γλσζηνπνηήζεσλ ζηηο ζεκεηψζεηο 2.2, 2.9 θαη 7.4  

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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3. Αλαθηεζηκφηεηα εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ  

Ρελ 31.12.2021, νη εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηνπ 

Νκίινπ αλέξρνληαλ ζε επξψ 21.791 ρηι. (επξψ 

19.943 ρηι. ηελ 31.12.2020) ελψ ε ζρεηηθή 

ζπζζσξεπκέλε απνκείσζε αλέξρνληαλ ζε επξψ 

10.617 ρηι.  (επξψ 10.630 ρηι. ηελ 31.12.2020) θαη 

νη αληίζηνηρεο ηεο Δηαηξείαο αλέξρνληαλ ζε επξψ 

21.931 ρηι. (επξψ 19.649 ρηι. ηελ 31.12.2020) ελψ 

ε ζρεηηθή ζπζζσξεπκέλε απνκείσζε αλέξρνληαλ 

ζε επξψ 8.849 ρηι. (επξψ 8.618 ρηι. ηελ 

31.12.2020). 

Νη εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο 

Δηαηξείαο πεξηιακβάλνπλ θπξίσο απαηηήζεηο απφ 

πειάηεο ρνλδξηθήο . 

Ν κηινο θαη ε Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε πηζησηηθφ 

θίλδπλν φηαλ νη πειάηεο αδπλαηνχλ λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο.  

Ζ Γηνίθεζε γηα λα εθηηκήζεη ην πνζφ ηεο 

απνκείσζεο ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ, εθάξκνζε 

ηελ απινπνηεκέλε πξνζέγγηζε ηεο παξαγξάθνπ 

5.5.15 ηνπ Γ.Ξ.Σ.Α. 9, βάζεη ηεο νπνίαο επηκεηξάηαη 

πάληνηε ε πξφβιεςε δεκίαο ζε πνζφ ίζν κε ηηο 

αλακελφκελεο πηζησηηθέο δεκίεο θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα δσήο ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ. 

Γεδνκέλεο ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ζέκαηνο θαη 

ηνπ επηπέδνπ ηεο θξίζεο θαη ησλ εθηηκήζεσλ πνπ 

απαηηήζεθαλ, ζεσξνχκε πσο απηφ απνηειεί έλα 

απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα ειέγρνπ. 

Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο 

ηνπ Νκίινπ γηα ηηο εκπνξηθέο απαηηήζεηο θαη ηηο 

εθηηκήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο απνκείσζήο ηνπο, αλαθέξνληαη ζηηο 

ζεκεηψζεηο 2.11 θαη 7.6 ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

Νη ειεγθηηθέο καο δηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε ηελ 

αλαθηεζηκφηεηα ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ 

πεξηιάκβαλαλ, κεηαμχ άιισλ: 

-Ρελ θαηαλφεζε θαη ηελ εμέηαζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

πηζησηηθνχ ειέγρνπ ηνπ Νκίινπ θαζψο θαη ηελ 

εμέηαζε ησλ βαζηθψλ δηθιίδσλ ζρεηηθά κε ηε 

ρνξήγεζε πηζηψζεσλ ζηνπο πειάηεο. 

-Ρελ εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε  ζχκθσλα κε ην ΓΞΣΑ 

9 ησλ παξαδνρψλ θαη ηεο κεζνδνινγίαο  πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ κηιν γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο αλαθηεζηκφηεηαο ησλ εκπνξηθψλ 

ηνπ απαηηήζεσλ .  

-Ρνλ έιεγρν ηεο νξζφηεηαο ππνινγηζκνχ ησλ 

αλακελφκελσλ πηζησηηθψλ δεκηψλ ζχκθσλα κε ην 

ΓΞΣΑ 9. 

-Ρελ εμέηαζε ησλ απαληεηηθψλ επηζηνιψλ ησλ 

δηθεγφξσλ, γηα  ηνλ εληνπηζκφ πεξηπηψζεσλ 

εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ  πνπ δελ είλαη αλαθηήζηκεο 

ζην κέιινλ. 

-Ρελ εμέηαζε ηεο ιεθηφηεηαο ησλ ππνινίπσλ ησλ 

εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ ζην ηέινο ηεο ρξήζεο θαη ηνλ 

εληνπηζκφ ηπρφλ νθεηιεηψλ κε νηθνλνκηθή αδπλακία.  

- Ρελ ιήςε επηβεβαησηηθψλ επηζηνιψλ ηξίησλ γηα έλα 

αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ θαη 

εθηέιεζε δηαδηθαζίαο κεηαγελέζηεξεο ηεο 

εκεξνκελίαο αλαθνξάο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ γηα εηζπξάμεηο έλαληη ησλ ππνινίπσλ 

θιεηζίκαηνο. 

-Ρελ αμηνιφγεζε αλαθηεζηκφηεηαο ησλ ππνινίπσλ 

εμεηάδνληαο ηα ππφινηπα ηέινπο ρξήζεο κε 

εηζπξάμεηο ζηελ επφκελε ρξήζε. 

-Δπηπιένλ αμηνινγήζακε ηελ επάξθεηα θαη ηελ 

θαηαιιειφηεηα ησλ γλσζηνπνηήζεσλ ζηηο ζεκεηψζεηο 

2.11 θαη 7.6 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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Άιιν Θέκα  

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31/12/2020 ειέγρζεθαλ απφ 

άιιε ειεγθηηθή εηαηξεία. Γηα ηελ ελ ιφγσ ρξήζε ν Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο εμέδσζε ηελ 11ε Καΐνπ 2021 

έθζεζε ειέγρνπ κε ζχκθσλε γλψκε κε παξάγξαθν γηα νπζηψδε αβεβαηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζπλέρηζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

 

Άιιεο πιεξνθνξίεο 

Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηηο άιιεο πιεξνθνξίεο. Νη άιιεο πιεξνθνξίεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ Έθζεζε 

Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, γηα ηελ νπνία γίλεηαη ζρεηηθή αλαθνξά ζηελ “Έθζεζε επί άιισλ Λνκηθψλ 

θαη Θαλνληζηηθψλ Απαηηήζεσλ”, ζηηο Γειψζεηο ησλ Κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, αιιά δελ πεξηιακβάλνπλ ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηελ έθζεζε ειέγρνπ επί απηψλ. 

Ζ γλψκε καο επί ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ θαιχπηεη ηηο άιιεο πιεξνθνξίεο 

θαη δελ εθθξάδνπκε κε ηε γλψκε απηή νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζπκπέξαζκα δηαζθάιηζεο επί απηψλ. 

Πε ζρέζε κε ηνλ έιεγρφ καο επί ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε επζχλε καο είλαη λα 

αλαγλψζνπκε ηηο άιιεο πιεξνθνξίεο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ, λα εμεηάζνπκε εάλ νη άιιεο πιεξνθνξίεο είλαη 

νπζησδψο αζπλεπείο κε ηηο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή ηηο γλψζεηο πνπ απνθηήζακε θαηά 

ηνλ έιεγρν ή αιιηψο θαίλεηαη λα είλαη νπζησδψο εζθαικέλεο. Δάλ, κε βάζε ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπκε εθηειέζεη, 

θαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη νπζηψδεο ζθάικα ζε απηέο ηηο άιιεο πιεξνθνξίεο, είκαζηε 

ππνρξεσκέλνη λα αλαθέξνπκε ην γεγνλφο απηφ. Γελ έρνπκε ηίπνηα λα αλαθέξνπκε ζρεηηθά κε ην  ζέκα απηφ. 

 

Δπζχλεο ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ ππεπζχλσλ γηα ηε δηαθπβέξλεζε επί ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο 

θαη γηα εθείλεο ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη 

δπλαηή ε θαηάξηηζε ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδεο 

ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

Θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ λα ζπλερίζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο, γλσζηνπνηψληαο 

φπνπ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε, ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα θαη ηε ρξήζε ηεο 

ινγηζηηθήο αξρήο ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο, εθηφο θαη εάλ ε δηνίθεζε είηε πξνηίζεηαη λα ξεπζηνπνηήζεη 

ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ κηιν ή λα δηαθφςεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ή δελ έρεη άιιε ξεαιηζηηθή ελαιιαθηηθή επηινγή 

απφ ην λα πξνβεί ζ ‟απηέο ηηο ελέξγεηεο. 

Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ (άξζ. 44 Λ. 4449/2017) ηεο Δηαηξείαο έρεη ηελ επζχλε επνπηείαο ηεο δηαδηθαζίαο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ. 
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Δπζχλεο ειεγθηή γηα ηνλ έιεγρν ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

Νη ζηφρνη καο είλαη λα απνθηήζνπκε εχινγε δηαζθάιηζε γηα ην θαηά πφζν νη εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, ζην ζχλνιν ηνπο, είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε 

ιάζνο θαη λα εθδψζνπκε έθζεζε ειεγθηή, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε γλψκε καο. Ζ εχινγε δηαζθάιηζε ζπληζηά 

δηαζθάιηζε πςεινχ επηπέδνπ, αιιά δελ είλαη εγγχεζε φηη ν έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα ΓΞΔ, φπσο 

απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Λνκνζεζία, ζα εληνπίδεη πάληα έλα νπζηψδεο ζθάικα, φηαλ απηφ ππάξρεη. 

Πθάικαηα δχλαηαη λα πξνθχςνπλ απφ απάηε ή απφ ιάζνο θαη ζεσξνχληαη νπζηψδε φηαλ, κεκνλσκέλα ή 

αζξνηζηηθά, ζα κπνξνχζε εχινγα λα αλακέλεηαη φηη ζα επεξέαδαλ ηηο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ησλ ρξεζηψλ, πνπ 

ιακβάλνληαη κε βάζε απηέο ηηο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

Ωο θαζήθνλ ηνπ ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ηα ΓΞΔ φπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Λνκνζεζία, αζθνχκε 

επαγγεικαηηθή θξίζε θαη δηαηεξνχκε επαγγεικαηηθφ ζθεπηηθηζκφ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ. Δπίζεο: 

 Δληνπίδνπκε θαη αμηνινγνχκε ηνπο θηλδχλνπο νπζηψδνπο ζθάικαηνο ζηηο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο, ζρεδηάδνληαο θαη δηελεξγψληαο ειεγθηηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θηλδχλνπο απηνχο θαη απνθηνχκε ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ είλαη επαξθή θαη 

θαηάιιεια γηα λα παξέρνπλ βάζε γηα ηε γλψκε καο. Ν θίλδπλνο κε εληνπηζκνχ νπζηψδνπο ζθάικαηνο πνπ 

νθείιεηαη ζε απάηε είλαη πςειφηεξνο απφ απηφλ πνπ νθείιεηαη ζε ιάζνο, θαζψο ε απάηε κπνξεί λα εκπεξηέρεη 

ζπκπαηγλία, πιαζηνγξαθία, εζθεκκέλεο παξαιείςεηο, ςεπδείο δηαβεβαηψζεηο ή παξάθακςε ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. 

 Θαηαλννχκε ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ 

ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηε δηαηχπσζε γλψκεο επί ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ. 

 Αμηνινγνχκε ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ην εχινγν 

ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ γλσζηνπνηήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε.  

 Απνθαηλφκαζηε γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο ρξήζεο απφ ηε δηνίθεζε ηεο ινγηζηηθήο αξρήο ηεο 

ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο θαη κε βάζε ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απνθηήζεθαλ γηα ην εάλ ππάξρεη νπζηψδεο 

αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε γεγνλφηα ή ζπλζήθεο πνπ κπνξεί λα ππνδειψλνπλ νπζηψδε αβεβαηφηεηα σο πξνο ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ λα ζπλερίζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο. Δάλ ζπκπεξάλνπκε φηη πθίζηαηαη 

νπζηψδεο αβεβαηφηεηα, είκαζηε ππνρξεσκέλνη ζηελ έθζεζε ειεγθηή λα επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή ζηηο ζρεηηθέο 

γλσζηνπνηήζεηο ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ή εάλ απηέο νη γλσζηνπνηήζεηο είλαη 

αλεπαξθείο λα δηαθνξνπνηήζνπκε ηε γλψκε καο. Ρα ζπκπεξάζκαηά καο βαζίδνληαη ζε ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ 

απνθηψληαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο έθζεζεο ειεγθηή. Ωζηφζν, κειινληηθά γεγνλφηα ή ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα 

έρνπλ σο απνηέιεζκα ε Δηαηξεία θαη ν κηινο λα παχζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ σο ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα. 

 Αμηνινγνχκε ηε ζπλνιηθή παξνπζίαζε, ηε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γλσζηνπνηήζεσλ, θαζψο θαη ην θαηά πφζν νη εηαηξηθέο θαη 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απεηθνλίδνπλ ηηο ππνθείκελεο ζπλαιιαγέο θαη ηα γεγνλφηα κε ηξφπν πνπ 

επηηπγράλεηαη ε εχινγε παξνπζίαζε. 
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 Απνθηνχκε επαξθή θαη θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα αλαθνξηθά κε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε 

ησλ νληνηήησλ ή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εληφο ηνπ Νκίινπ γηα ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ησλ 

εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δίκαζηε ππεχζπλνη γηα ηελ θαζνδήγεζε, ηελ επίβιεςε θαη 

ηελ εθηέιεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο. Ξαξακέλνπκε απνθιεηζηηθά ππεχζπλνη γηα ηελ 

ειεγθηηθή καο γλψκε. 

Κεηαμχ άιισλ ζεκάησλ, θνηλνπνηνχκε ζηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε δηαθπβέξλεζε, ην ζρεδηαδφκελν εχξνο θαη ην 

ρξνλνδηάγξακκα ηνπ ειέγρνπ, θαζψο θαη ζεκαληηθά επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φπνησλ 

ζεκαληηθψλ ειιείςεσλ ζηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εληνπίδνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ καο. 

Δπηπιένλ, δειψλνπκε πξνο ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε δηαθπβέξλεζε φηη έρνπκε ζπκκνξθσζεί κε ηηο ζρεηηθέο 

απαηηήζεηο δενληνινγίαο πεξί αλεμαξηεζίαο θαη γλσζηνπνηνχκε πξνο απηνχο φιεο ηηο ζρέζεηο θαη άιια ζέκαηα πνπ 

κπνξεί εχινγα λα ζεσξεζεί φηη επεξεάδνπλ ηελ αλεμαξηεζία καο θαη ηα ζρεηηθά κέηξα πξνζηαζίαο, φπνπ ζπληξέρεη 

πεξίπησζε. 

Απφ ηα ζέκαηα πνπ γλσζηνπνηήζεθαλ ζηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε δηαθπβέξλεζε, θαζνξίδνπκε ηα ζέκαηα εθείλα πνπ 

ήηαλ εμέρνπζαο ζεκαζίαο γηα ηνλ έιεγρν ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

ειεγρφκελεο ρξήζεσο θαη σο εθ ηνχηνπ απνηεινχλ ηα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα ειέγρνπ.  

 

Έθζεζε επί άιισλ Λνκηθψλ θαη Θαλνληζηηθψλ Απαηηήζεσλ 

 

1. Έθζεζε Γηαρείξηζεο Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

Ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ θαη ηεο Γήισζεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ έθζεζε απηή, θαη‟ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 4336/2015 (κέξνο Β), ζεκεηψλνπκε φηη: 

α) Πηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πεξηιακβάλεηαη δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ε 

νπνία παξέρεη ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 152 ηνπ Λ. 4548/2018.  

β) Θαηά ηε γλψκε καο ε Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ έρεη θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο λνκηθέο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 150 θαη 153 θαη ηεο παξαγξάθνπ 1 (πεξηπηψζεηο γ‟ θαη δ‟) ηνπ άξζξνπ 

152 ηνπ Λ. 4548/2018 θαη ην πεξηερφκελν απηήο αληηζηνηρεί κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 

πνπ έιεμε ηελ 31/12/2021. 

γ) Κε βάζε ηε γλψζε πνπ απνθηήζακε θαηά ην έιεγρφ καο, γηα ηελ εηαηξεία «ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ - ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ 

Α.Ρ.Δ.Λ.Δ.» θαη ην πεξηβάιινλ ηεο, δελ έρνπκε εληνπίζεη νπζηψδεηο αλαθξίβεηεο ζηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ ηεο  Ππκβνπιίνπ. 
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2. Ππκπιεξσκαηηθή Έθζεζε πξνο ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ 

Ζ γλψκε καο επί ησλ ζπλεκκέλσλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ζπλεπήο κε ηε 

Ππκπιεξσκαηηθή Έθζεζή καο πξνο ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ ηεο Δηαηξείαο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 11 ηνπ 

θαλνληζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) αξηζ. 537/2014. 

 

3. Ξαξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ 

Γελ παξείρακε ζηελ Δηαηξεία θαη ηηο ζπγαηξηθέο ηεο κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο πνπ απαγνξεχνληαη ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 5 ηνπ θαλνληζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) αξηζ. 537/2014 ή ινηπέο επηηξεπφκελεο κε ειεγθηηθέο 

ππεξεζίεο.  

 

4. Γηνξηζκφο Διεγθηή 

Γηνξηζηήθακε γηα πξψηε θνξά σο Νξθσηνί Διεγθηέο Ινγηζηέο ηεο Δηαηξείαο κε ηελ απφ 16/07/2021 απφθαζε ηεο 

εηήζηαο ηαθηηθήο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ.  

 

5. Θαλνληζκφο Ιεηηνπξγίαο 

Ζ Δηαηξεία δηαζέηεη Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ην πεξηερφκελν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 14 ηνπ Λ. 4706/2020. 

 

6. Έθζεζε Γηαζθάιηζεο επί ηνπ Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Ζιεθηξνληθνχ Κνξθφηππνπ Αλαθνξάο 

Δμεηάζακε ηα ςεθηαθά αξρεία ηεο εηαηξείαο «ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ - ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ.» (εθεμήο Δηαηξεία ή/θαη 

κηινο), ηα νπνία θαηαξηίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηνλ Δπξσπατθφ Δληαίν Ζιεθηξνληθφ Κνξθφηππν (ESEF) πνπ νξίδεηαη 

απφ ηνλ θαη‟ εμνπζηνδφηεζε Θαλνληζκφ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (EΔ) 2019/815, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ 

Θαλνληζκφ (EΔ) 2020/1989 (εθεμήο Θαλνληζκφο ESEF), θαη ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηηο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2021, ζε κνξθή 

XHTML (549300DEVOUEDF13V046-2021-12-31-el.xhtml), θαζψο θαη ην πξνβιεπφκελν αξρείν XBRL 

(549300DEVOUEDF13V046-2021-12-31-el.zip) κε ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε, επί ησλ πξναλαθεξφκελσλ ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Θαλνληζηηθφ πιαίζην 

Ρα ςεθηαθά αξρεία ηνπ Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Ζιεθηξνληθνχ Κνξθφηππνπ θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ 

ESEF θαη ηελ 2020/C 379/01 Δξκελεπηηθή Αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο 10εο Λνεκβξίνπ 2020, φπσο 

πξνβιέπεηαη απφ ην Λ. 3556/2007 θαη ηηο ζρεηηθέο αλαθνηλψζεηο ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο θαη ηνπ 

Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ (εθεμήο «Θαλνληζηηθφ Ξιαίζην  ESEF»). Ππλνπηηθά ην Ξιαίζην απηφ πεξηιακβάλεη, κεηαμχ 

άιισλ, ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο: 

- ιεο νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο εθζέζεηο ζα πξέπεη λα ζπληάζζνληαη ζε κνξθφηππν XHTΚL. 
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- ζνλ αθνξά ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο βάζεη ησλ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ Θαηάζηαζε Ππλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο, 

ζηελ Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο, ζηελ Θαηάζηαζε Κεηαβνιψλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαη ζηελ Θαηάζηαζε 

Ρακεηαθψλ Ονψλ, ζα πξέπεη λα επηζεκαίλεηαη κε εηηθέηεο XBRL (XBRL „tags‟), ζχκθσλα κε ηελ Ραμηλνκία ηνπ ESEF 

(ESEF Taxonomy), φπσο ηζρχεη. Νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ ESEF, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζρεηηθήο 

ηαμηλνκίαο, παξαηίζεληαη ζηα Οπζκηζηηθά Ρερληθά Ξξφηππα (Regulatory Technical Standards) ηνπ ESEF. 

Νη απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ην ηζρχνλ Θαλνληζηηθφ Ξιαίζην ESEF απνηεινχλ θαηάιιεια θξηηήξηα γηα λα 

εθθξάζνπκε ζπκπέξαζκα πνπ παξέρεη εχινγε δηαζθάιηζε. 

 

Δπζχλεο ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ ππεπζχλσλ γηα ηε δηαθπβέξλεζε  

Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ππνβνιή ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ, γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2021, ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ην Θαλνληζηηθφ Ξιαίζην ESEF, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε ησλ ςεθηαθψλ αξρείσλ 

απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

 

Δπζχλεο ηνπ Διεγθηή  

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε δηελέξγεηα απηήο ηεο εξγαζίαο δηαζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηελ ππ‟ αξ. 

214/4/11-02-2022 Απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο Δπηηξνπήο Ινγηζηηθήο Ρππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΙΡΔ) θαη ηηο 

«Θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία θαη ηελ έθζεζε δηαζθάιηζεο ησλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ 

επί ηνπ Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Ζιεθηξνληθνχ Κνξθφηππνπ Αλαθνξάο (ESEF) ησλ εθδνηψλ κε θηλεηέο αμίεο εηζεγκέλεο 

ζε ξπζκηδφκελε αγνξά ζηελ Διιάδα», φπσο εθδφζεθαλ απφ ην Πψκα Νξθσηψλ Διεγθηψλ ηελ 14/02/2022 (εθεμήο 

"Θαηεπζπληήξηεο Νδεγίεο ESEF"), έηζη ψζηε λα απνθηήζνπκε εχινγε δηαζθάιηζε φηη νη εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ πνπ θαηαξηίζηεθαλ απφ ηε δηνίθεζε ζχκθσλα κε ηνλ ESEF 

ζπκκνξθψλνληαη απφ θάζε νπζηψδε άπνςε κε ην ηζρχνλ Θαλνληζηηθφ Ξιαίζην ESEF. 

 

Ζ εξγαζία καο δηελεξγήζεθε ζχκθσλα κε ηνλ Θψδηθα Γενληνινγίαο γηα Δπαγγεικαηίεο Διεγθηέο ηνπ Ππκβνπιίνπ 

Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ Γενληνινγίαο Διεγθηψλ (Θψδηθαο ΠΓΞΓΔ), φπσο απηφο έρεη ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή 

Λνκνζεζία θαη επηπιένλ έρνπκε εθπιεξψζεη ηηο δενληνινγηθέο ππνρξεψζεηο αλεμαξηεζίαο, ζχκθσλα κε ην Λ. 

4449/2017 θαη ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΔ) 537/2014. 

 

Ζ εξγαζία δηαζθάιηζεο πνπ δηελεξγήζακε θαιχπηεη πεξηνξηζηηθά ηα αληηθείκελα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο 

Θαηεπζπληήξηεο Νδεγίεο ESEF θαη δηελεξγήζεθε ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Ξξφηππν Δξγαζηψλ Γηαζθάιηζεο 3000, 

“Έξγα Γηαζθάιηζεο Ξέξαλ Διέγρνπ ή Δπηζθφπεζεο Ηζηνξηθήο Νηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο”. Ζ εχινγε δηαζθάιηζε 

ζπληζηά δηαζθάιηζε πςεινχ επηπέδνπ, αιιά δελ είλαη εγγχεζε φηη ε εξγαζία απηή ζα εληνπίδεη πάληα έλα νπζηψδεο 

ζθάικα αλαθνξηθά κε κε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Θαλνληζηηθνχ Ξιαηζίνπ ESEF. 
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Ππκπέξαζκα 

Κε βάζε ηε δηελεξγεζείζα εξγαζία θαη ηα ηεθκήξηα πνπ απνθηήζεθαλ, δηαηππψλνπκε ην ζπκπέξαζκα φηη νη 

εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ, γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 

Γεθεκβξίνπ 2021, ζε κνξθή αξρείνπ XHTML (549300DEVOUEDF13V046-2021-12-31-el.xhtml), θαζψο θαη ην 

πξνβιεπφκελν αξρείν XBRL (549300DEVOUEDF13V046-2021-12-31-el.zip) κε ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε, επί ησλ 

πξναλαθεξφκελσλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, έρνπλ θαηαξηηζηεί, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Θαλνληζηηθνχ Ξιαηζίνπ ESEF. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BDO ΝΟΘΩΡΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ ΙΝΓΗΠΡΔΠ Α.Δ. 
Ι. Κεζνγείσλ 449, Αγία Ξαξαζθεπή 

 
Α.Κ.  Π.Ν.Δ.Ι: 173 

 

 

 

Αγία Ξαξαζθεπή, 29/4/2022 
Ζ Νξθσηή Διέγθηξηα Ινγίζηξηα 

 
Θιενπάηξα Η. Θαινγεξνπνχινπ 

ΑΚ ΠΝΔΙ: 36121 
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Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο  
(Δλνπνηεκέλεο θαη Δηαηξηθέο)  

 
 
 

ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ - ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. 

Σξήζεσο 2021 

 
 

 

Πχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε   
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 ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΠΖΠ 

    ΝΚΗΙΝΠ   ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

  Πεκ 31.12.2021   31.12.2020   31.12.2021   31.12.2020 

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ                 

Κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία 
ελεξγεηηθνχ 

                

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα 
ζηνηρεία 

7.1.α  
14.048.305,95   13.759.109,89   12.412.940,48   12.422.270,28 

Γηθαηψκαηα ρξήζεο παγίσλ 7.1.γ  
295.511,59   364.827,50   221.051,42   272.350,29 

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 7.1.β  
2.621.271,80   2.611.116,87   2.621.271,80   2.611.116,87 

Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 7.2  
71.117,12   73.134,95   23.760,86   58.327,73 

πεξαμία επηρείξεζεο   0,00   0,00   0,00     

Δπελδχζεηο ζε Θπγαηξηθέο/Ππγγελείο 
επηρεηξήζεηο 

7.4.1  
99.120,00   99.120,00   5.166.772,93   5.166.772,93 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο 7.15  
291.222,30   308.682,30   140.068,59   149.174,94 

Ινηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία 

  113.398,75   99.907,57   23.279,67   34.795,12 

    17.539.947,51   17.315.899,08   20.609.145,75   20.714.808,16 

Θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία                 

Απνζέκαηα 7.5  
9.221.669,30   8.982.347,75   4.888.015,77   5.076.776,32 

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 7.6  
11.173.084,67   9.313.946,25   13.082.262,44   11.030.943,06 

Ινηπέο απαηηήζεηο 7.6  
2.346.189,95   1.837.495,81   2.088.994,45   1.773.376,55 

Ρακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 7.7  

1.351.471,23   1.334.034,67   940.416,69   1.025.051,19 

    24.092.415,15   21.467.824,48   20.999.689,35   18.906.147,12 

ΠΛΝΙΝ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ   41.632.362,66   38.783.723,56   41.608.835,10   39.620.955,28 

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ                 

Κεηνρηθφ θεθάιαην 7.8  3.991.191,60   16.759.302,04   3.755.326,60   16.523.437,04 

Γηαθνξά ππέξ ην άξηην & Ίδηεο κεηνρέο   0,00   0,00   0,00   0,00 

Απνζεκαηηθά 7.9  
1.984.906,81   1.616.751,84   1.934.626,50   1.566.471,53 

Θέξδε/Εεκίεο εηο λέν   -269.415,40   -15.877.109,97   2.441.263,65   -12.846.876,62 

Πχλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηδηνθηεηψλ 
κεηξηθήο 

  5.706.683,01   2.498.943,91   8.131.216,75   5.243.031,95 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο   19,93   20,58   0,00   0,00 

Πχλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ   5.706.702,94   2.498.964,49   8.131.216,75   5.243.031,95 

ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ                 

Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο                 

Καθξνπξφζεζκα Γάλεηα 7.10  
14.749.360,35   16.256.657,90   14.749.360,35   16.186.049,76 

πνρξεψζεηο απφ κηζζψζεηο 7.11  
273.214,93   305.359,58   188.193,27   237.284,92 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο 7.15  
1.051.338,16   1.125.446,76   968.845,70   1.024.758,11 

Ξξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο 
ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 

7.12 
253.926,00   211.524,00   164.530,00   148.067,00 

Ινηπέο πξνβιέςεηο   0,00   0,00   0,00   0,00 

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο   634.798,06   948.149,63   582.080,05   893.322,05 

Πχλνιν καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ   16.962.637,50   18.847.137,87   16.653.009,37   18.489.481,84 

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο                 

πνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο   1.307.205,68   941.560,89   822.317,96   707.275,36 

πνρξεψζεηο απφ κηζζψζεηο 7.11  
130.311,96   72.983,83   59.951,59   46.145,45 

Βξαρππξφζεζκα Γάλεηα 7.10  
15.082.294,90   14.420.680,64   14.050.089,05   13.535.794,83 

Ρξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 7.14  

1.188.472,85   759.653,94   1.125.854,45   715.688,61 

Ινηπέο  βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 7.13  
1.254.736,83   1.242.741,90   766.395,93   883.537,24 

Πχλνιν βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ   18.963.022,22   17.437.621,20   16.824.608,98   15.888.441,49 

Πχλνιν πνρξεψζεσλ   35.925.659,72   36.284.759,07   33.477.618,35   34.377.923,33 

ΠΛΝΙΝ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΘΑΗ 
ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ 

  41.632.362,66   38.783.723,56   41.608.835,10   39.620.955,28 
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΩΛ   (01/01/-31/12/2021) – (01/01/-31/12/2020) 

 

    ΝΚΗΙΝΠ   ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

  Πεκ 
01.01-

31.12.2021 
  

01.01-
31.12.2020 

  
01.01-

31.12.2021 
  

01.01-
31.12.2020 

                  

Θχθινο εξγαζηψλ (Ξσιήζεηο) 7.16  
36.758.679,74   28.002.184,66   32.156.976,56   24.369.238,15 

Θφζηνο Ξσιήζεσλ 7.17  
-26.171.464,13   -21.675.467,88   -24.240.743,14   -19.964.868,27 

Κηθηά Θέξδε   10.587.215,61   6.326.716,78   7.916.233,42   4.404.369,88 

Άιια Έζνδα 7.18  
403.774,15   860.082,20   632.233,95   1.024.724,58 

Έμνδα Γηαζέζεσο 7.21  
-4.781.370,12   -3.759.579,94   -2.900.721,31   -2.373.068,47 

Έμνδα Γηνηθήζεσο 7.20  

-1.535.208,33   -1.520.239,30   -1.177.676,91   -1.120.171,49 

Απνκεηψζεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ   4.178,63   -6.839.979,40   -239.163,23   -5.220.935,77 

Άιια Έμνδα 7.19  
-42.333,70   -150.827,23   -46.060,56   -169.022,14 

Θέξδε πξν θφξσλ , ηφθσλ θαη 
επελδπηηθψλ απνη/ησλ 

  4.636.256,24   -5.083.826,89   4.184.845,36   -3.454.103,41 

Σξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα 7.22  
7.648,23   9.305,58   6.520,80   7.213,56 

Σξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα 7.22  
-1.322.636,87   -1.379.638,94   -1.237.372,76   -1.300.617,14 

Απνκείσζε ζπγγελψλ θαη ζπγαηξηθψλ 7.22  

0,00   0,00   0,00   -2.887.652,44 

Απνκείσζε ππεξαμίαο 7.22  
0,00   -480.000,00   0,00   0,00 

Απνκείσζε επελδπηηθψλ αθηλήησλ 7.22  
-299.307,53   -193.025,21   -299.307,53   -193.025,21 

Θέξδε/δεκηέο πξν θφξσλ   3.021.960,06   -7.127.185,46   2.654.685,87   -7.828.184,64 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 7.23  
-177.037,48   -524.297,89   -129.492,44   -511.093,13 

Θέξδε/δεκηέο κεηά απφ θφξνπο   2.844.922,58   -7.651.483,35   2.525.193,43   -8.339.277,77 

                  

Ρα Θέξδε/δεκηέο κεηά απφ θφξνπο 
θαηαλέκνληαη ζε  

                

Θαηφρνπο κεηνρψλ ηεο κεηξηθήο   2.844.923,07   -7.651.483,76   2.525.193,43   -8.339.277,77 

Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο   -0,49   0,41   0,00   0,00 

                  

Βαζηθά Θέξδε κεηά απφ θφξνπο αλά 
κεηνρή  

7.25  
0,0813   -0,2186   0,0722   -0,2382 

Θέξδε πξν θφξσλ , ηφθσλ, επελδπηηθψλ 
απνη/ησλ, απνκεηψζεσλ επηζθαιψλ 
απαηηήζεσλ θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ 

  5.270.039,38   2.420.902,90   4.832.655,42   2.070.711,10 

Θέξδε πξν θφξσλ , ηφθσλ, επελδπηηθψλ 
απνη/ησλ θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ 

  5.273.358,54   -4.419.076,50   4.593.492,19   -3.150.224,67 
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΛΝΙΗΘΩΛ ΔΠΝΓΩΛ  (01/01/-31/12/2021) – (01/01/-31/12/2020) 

 

  ΝΚΗΙΝΠ   ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

  
01.01-

31.12.2021 
  

01.01-
31.12.2020 

  
01.01-

31.12.2021 
  

01.01-
31.12.2020 

Θέξδε/δεκηέο κεηά απφ θφξνπο 2.844.922,58   -7.651.483,35   2.525.193,43   -8.339.277,77 

Ινηπά Ππλνιηθά Έζνδα/έμνδα               

Πηνηρεία πνπ δελ αλαθαηαηάζζνληαη 
κεηαγελέζηεξα ζηα απνηειέζκαηα  

              

Θέξδε απφ αλαπξνζαξκνγή εχινγεο αμίαο 
ηδηνρξ.αθηλήησλ 

471.993,55   236.391,31   471.993,55   236.391,31 

Φφξνο εηζνδήκαηνο -103.838,58   -56.733,91   -103.838,58   -56.733,91 

Δπαλαεπηκεηξήζεηο πξνγξακκάησλ 
θαζνξηζκέλσλ -6.845,00   3.652,00   -6.620,00   2.266,24 

παξνρψλ 

Φφξνο εηζνδήκαηνο ζηνηρείσλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ 
εζφδσλ πνπ δελ αλαθαηαηάζζνληαη 

1.505,90   -876,48   1.456,40   -544,08 

  362.815,87   182.432,92   362.991,37   181.379,56 

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ κεηά απφ 
θφξνπο 

362.815,87   182.432,92   362.991,37   181.379,56 

ΠΓΘΔΛΡΟΩΡΗΘΑ ΠΛΝΙΗΘΑ ΔΠΝΓΑ 3.207.738,45   -7.469.050,43   2.888.184,80   -8.157.898,21 

                

Ρα Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά Έζνδα 
θαηαλέκνληαη ζε  

              

Θαηφρνπο κεηνρψλ ηεο κεηξηθήο 3.207.739,10   -7.469.051,00   2.888.184,80   -8.157.898,21 

Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο -0,65   0,57   0,00   0,00 
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 ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΝΚΗΙΝ 

 
(Ξνζά εθθξαζκέλα ζε €) 

 

 

  
Κεηνρηθφ 
Θεθάιαην 

πέξ ην 
άξηην 

Γηαθ. Αλαπξ. 
Ινηπά 

απνζεκαηηθά 
Απνη/ηα εηο 

λένλ 
Πχλνιν 

Γηθαηψκαηα 
κεηνςεθίαο 

Πχλνιν 
Θαζαξήο 

Θέζεο 

πφινηπα 01.01.2020 16.759.302,04 6.020.284,10 1.103.771,89 1.480.280,01 -15.474.798,67 9.888.839,37 976,50 9.889.815,87 

Αιιαγή πνιηηηθήο ΓΙΞ 19 0,00 0,00 0,00 0,00 79.197,67 79.197,67 1,37 79.199,04 

Αλαπξνζαξκνζκέλν πφινηπν 01.01.2020 16.759.302,04 6.020.284,10 1.103.771,89 1.480.280,01 -15.395.601,00 9.968.037,04 977,87 9.969.014,91 

Ππκςεθηζκφο απνζεκαηηθψλ κε δεκίεο  0,00 -6.020.284,10  0,00 -1.147.160,90 7.167.445,00 0,00 0,00 0,00 

Δμαγνξά πνζνζηνχ ζπγαηξηθήο 0,00 0,00 0,00 203,44 -245,57 -42,13 -957,86 -999,99 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο  0,00   0,00 179.657,40  0,00  -7.648.708,40 -7.469.051,00 0,57 -7.469.050,43 

πφινηπα 31.12.2020 16.759.302,04 0,00 1.283.429,29 333.322,55 -15.877.109,97 2.498.943,91 20,58 2.498.964,49 

 
        

 
        

  
Κεηνρηθφ 
Θεθάιαην 

πέξ ην 
άξηην 

Γηαθ. Αλαπξ. 
Ινηπά 

απνζεκαηηθά 
Απνη/ηα εηο 

λένλ 
Πχλνιν 

Γηθαηψκαηα 
κεηνςεθίαο 

Πχλνιν 
Θαζαξήο 

Θέζεο 

πφινηπα 01.01.2021 16.759.302,04 0,00 1.283.429,29 333.322,55 -15.877.109,97 2.498.943,91 20,58 2.498.964,49 

Κείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε ζπκςεθηζκφ 
δεκηψλ 

-12.768.110,44 0,00 0,00 0,00 12.768.110,44 0,00 0,00 0,00 

Δμαγνξά πνζνζηνχ ζπγαηξηθήο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο 0,00 0,00 368.154,97 0,00 2.839.584,13 3.207.739,10 -0,65 3.207.738,45 

πφινηπα 31.12.2021 3.991.191,60 0,00 1.651.584,26 333.322,55 -269.415,40 5.706.683,01 19,93 5.706.702,94 
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ 

 

 (Ξνζά εθθξαζκέλα ζε €) 

 

 

 
Κεηνρηθφ 
Θεθάιαην 

πέξ ην άξηην Γηαθ. Αλαπξ. Ινηπά απνζεκαηηθά 
Απνη/ηα εηο 

λένλ 
Πχλνιν 

πφινηπα 01.01.2020 16.523.437,04 6.020.284,10 1.103.796,03 1.430.179,00 -11.723.870,81 13.353.825,36 

Αιιαγή πνιηηηθήο ΓΙΞ 19 0,00 0,00 0,00 0,00 47.104,80 47.104,80 

Αλαπξνζαξκνζκέλν ππφινηπν 01.01.2020 16.523.437,04 6.020.284,10 1.103.796,03 1.430.179,00 -11.676.766,01 13.400.930,16 

Ππκςεθηζκφο απνζεκαηηθψλ κε δεκίεο 0,00 -6.020.284,10 0,00 -1.147.160,90 7.167.445,00 0,00 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο  0,00  0,00 179.657,40 0,00 -8.337.555,61 -8.157.898,21 

πφινηπα 31.12.2020 16.523.437,04 0,00 1.283.453,43 283.018,10 -12.846.876,62 5.243.031,95 

 

 

 

 
Κεηνρηθφ 
Θεθάιαην 

πέξ ην 
άξηην 

Γηαθ. Αλαπξ. Ινηπά απνζεκαηηθά 
Απνη/ηα εηο 

λένλ 
Πχλνιν 

πφινηπα 01.01.2021 16.523.437,04 0,00 1.283.453,43 283.018,10 -12.846.876,62 5.243.031,95 

Κείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε ζπκςεθηζκφ δεκηψλ -12.768.110,44 0,00 0,00 0,00 12.768.110,44 0,00 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο 0,00 0,00 368.154,97 0,00 2.520.029,83 2.888.184,80 

πφινηπα 31.12.2021 3.755.326,60 0,00 1.651.608,40 283.018,10 2.441.263,65 8.131.216,75 
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KΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΑΚΔΗΑΘΩΛ ΟΝΩΛ  

(ΔΚΚΔΠΖ ΚΔΘΝΓΝΠ) 
 

  ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

  
1.1-

31.12.2021 
1.1-

31.12.2020 
1.1-

31.12.2021 
1.1-

31.12.2020 

Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο         

Θέξδε πξν θφξσλ απφ ζπλερηδφκελεο 
δξαζηεξηφηεηεο 

3.021.960,06 -7.127.185,46 2.654.685,87 -7.828.184,64 

Ξιένλ / Κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:         

Απνζβέζεηο  637.102,31 660.907,19 408.646,83 407.845,25 

Ξξνβιέςεηο  157.446,34 7.290.963,65 312.247,49 8.123.784,21 

Αλαπξνζαξκνγή παγίσλ 299.307,53 193.025,21 299.307,53 193.025,21 

Ινηπέο κε ηακηαθέο ζπλαιιαγέο 0,00 41.701,48 0,00 0,00 

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκίεο) 
επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

16.833,10 -9.305,58 19.143,53 -7.213,56 

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 1.312.429,28 1.381.144,94 1.237.372,76 1.302.083,14 

Ξιένλ / Κείνλ : πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο 
θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 
ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο: 

        

Κείσζε / (αχμεζε) απνζεµάησλ  -239.321,15 903.545,22 188.760,55 1.330.358,25 

Κείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ  -2.552.994,87 -174.500,30 -2.620.758,97 -81.438,34 

(Κείσζε)/αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) 449.585,82 807.911,08 19.368,90 273.358,13 

Κείνλ:         

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -1.312.429,28 -1.379.678,94 -1.237.372,76 -1.300.617,14 

Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη -250.995,36 -4.902,23 -246.571,53 0,00 

Πχλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ ιεηηνπξγηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο (α)  

1.538.923,78 2.583.626,26 1.034.830,20 2.413.000,51 

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο         

Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη 
ινηπψλ επελδχζεσλ 

0,00 0,00 0,00 -1.000,00 

Αγνξά ελζψµαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ -730.701,66 -255.116,13 -197.304,90 -92.667,74 

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψµαησλ θαη άπισλ 
παγίσλ  ζηνηρείσλ  

35.747,24 7.132,98 29.000,10 7.127,99 

Ρφθνη εηζπξαρζέληεο 6.817,42 9.305,58 6.520,80 7.213,56 

Πχλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο (β)  

-688.137,00 -238.677,57 -161.784,00 -79.326,19 

Σξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο         

Γάλεηα αλαιεθζέληα / εμνθιεζέληα -845.683,29 -1.542.473,04 -922.395,19 -1.589.431,75 

Απμήζεηο/(Δμνθιήζεηο) ππνρξεψζεσλ απφ 
ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 

12.333,07 -80.988,30 -35.285,51 -51.685,10 

Πχλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ 
ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (γ)  

-833.350,22 -1.623.461,34 -957.680,70 -1.641.116,85 

Θαζαξή (κείσζε) / αχμεζε  ζηα ηαµεηαθά 
δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα πεξηφδνπ (α) + (β) + 
(γ) 

17.436,56 721.487,35 -84.634,50 692.557,47 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο 
πεξηφδνπ  

1.334.034,67 612.547,32 1.025.051,19 332.493,72 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ιήμεο 
πεξηφδνπ 

1.351.471,23 1.334.034,67 940.416,69 1.025.051,19 
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1.  ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΑ ΡΝΛ ΝΚΗΙΝ 

 
1.1.  Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

Ζ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Δ.» ηδξχζεθε ην 1957 (ΦΔΘ 140/18.4.1957). Ρν 1974 κεηνλνκάζηεθε 

ζε «ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ.  Αλψλπκνο Ρερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Λαπηηιηαθή Δηαηξεία» κε δηαθξηηηθφ ηίηιν 

«ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ.» (ΦΔΘ 1716/12.08.1974). Κε ηελ απφ 09.11.2009 απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ε ελ 

ιφγσ εηαηξεία κεηνλνκάζηεθε ζε «ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ – ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. Αλψλπκνο Ρερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή 

Λαπηηιηαθή Δηαηξεία» κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ – ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ.».Δίλαη εγγεγξακκέλε ζην Κεηξψν 

Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο κε αξηζκφ 13709/06/Β/86/148. Έρεη έδξα ην Γήκν Διεπζίλαο θαη ε 

δηεχζπλζή ηεο ζην δηαδίθηπν είλαη : http:// www.interwood.gr. 

Ζ δηάξθεηά ηεο νξίζηεθε ζε πελήληα (50) έηε απφ ηε ζχζηαζή ηεο θαη παξαηάζεθε κε ηελ απφ 15.11.2004 

Δπαλαιεπηηθή Θαηαζηαηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε γηα επηπιένλ πελήληα (50) έηε δει. κέρξη ηηο 18.04.2057 (ΦΔΘ 

325/19.01.2005). 

Νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη εηζεγκέλεο ζην ζχλνιφ ηνπο ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαη δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ 

θαηεγνξία «Κεζαίαο θαη Κηθξήο Θεθαιαηνπνίεζεο» ηνπ Σ.Α. 

Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο εηζαγσγήο θαη εκπνξίαο πάζεο θχζεσο μπιείαο επεμεξγαζκέλεο ή κε, 

δνκηθψλ πιηθψλ, πξντφλησλ μχινπ, επεμεξγαζία μπιείαο θαη παξαγσγή πάζεο θχζεσο πξντφλησλ μχινπ είηε γηα ίδην 

ινγαξηαζκφ είηε γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ. 

Πηνλ ζθνπφ ηεο Δηαηξείαο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία θέληξσλ δηαλνκήο πάζεο θχζεσο 

πξντφλησλ θαη ε αληίζηνηρε παξνρή ππεξεζηψλ κεηαθνξψλ, απνζήθεπζεο, δηαλνκήο θαη δηαθίλεζεο απηψλ, γηα ίδην 

ινγαξηαζκφ ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ. 

Κέρξη ζήκεξα ε Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ελ ιφγσ αληηθείκελν γηα ηελ απνζήθεπζε, δηαρείξηζε θαη δηαθίλεζε 

μπιείαο θαη πξντφλησλ μχινπ ηδηνθηεζίαο ηξίησλ. 

Νη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ηεο πεξηφδνπ απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 

Γεθεκβξίνπ 2021 εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηελ 28/4/2022. 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην απνηειείηαη απφ ηνπο : 

 

ΞΑΞΞΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ   Ξξφεδξνο Κε εθηειεζηηθφ κέινο 

ΓΔΟΑΟΓΖ ΠΝΦΗΑ   Αληηπξφεδξνο Δθηειεζηηθφ κέινο 

ΓΔΟΑΟΓΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ   Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο - Δθηειεζηηθφ κέινο 

ΘΔΝΓΩΟΗΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ  Κε Δθηειεζηηθφ κέινο 

ΡΟΝΘΝΓΖΠ ΚΗΣΑΖΙ   Κε Δθηειεζηηθφ κέινο 

ΙΔΘΑΘΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ-ΔΑΓΓΔΙΝΠ Αλεμάξηεην Κε Δθηειεζηηθφ κέινο 

ΘΔΝΓΩΟΝ ΗΩΑΛΛΖΠ       Αλεμάξηεην Κε Δθηειεζηηθφ κέινο 

 

ΠΖΚΔΗΩΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΩΛ  ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ 
ηεο ρξήζεο απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2021 

http://www.interwood.gr/
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1.2. Γνκή ηνπ Νκίινπ 

Νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο θαη ησλ 

ζπγαηξηθψλ ηεο. Ν κηινο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ-ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. απαξηίδεηαη απφ ηηο εμήο εηαηξείεο : 

 

Δηαηξεία Έδξα 

Ξνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο 

Κέζνδνο 

ελνπνίεζεο 

DIPOWOOD ΚΝΛΝΞΟΝΠΩΞΖ  

Α.Δ. Διεπζίλα  100% Νιηθή 

ΔΙΙΖΛΝΠΘΑΛΓΗΛΑΗΘΖ Α.Δ. Διεπζίλα 99,94% Νιηθή 

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΗ ΑΔ Ξάηξα 34% 

Θαζαξή 

Θέζε 

ΑΦΝΗ ΡΟΝΘΝΓΖ ELTOP 

ΚΝΛΝΞΟΝΠΩΞΖ AE Διεπζίλα  100% Νιηθή 

 

 

2.  ΝΗ ΠΖΚΑΛΡΗΘΔΠ ΙΝΓΗΠΡΗΘΔΠ ΞΝΙΗΡΗΘΔΠ ΞΝ ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΔΗ Ν ΝΚΗΙΝΠ ΘΑΗ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

 2.1. Ξιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζπλέρηζε δξαζηεξηφηεηαο 

Νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ θαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ζπληάζζνληαη 

ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, εθηφο απφ ηα αθίλεηα πνπ 

επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο. Ζ Γηνίθεζε ζεσξεί φηη ε αξρή ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο απνηειεί ηελ 

θαηάιιειε βάζε πξνεηνηκαζίαο ηεο παξνχζαο νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. Ζ Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ εθηηκά φηη ε 

παξαπάλσ αξρή εμαθνινπζεί λα είλαη ηζρπξή παξά ην γεγνλφο φηη πθίζηαληαη παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνχλ νπζηψδε 

αβεβαηφηεηα. 

Νη παξάγνληεο απηνί είλαη : 

α) Πηελ θιεηφκελε ρξήζε ην απνηέιεζκα (θέξδνο) πξν θφξσλ αλήιζε ζε επξψ 3.021 ρηι. γηα ηνλ κηιν θαη επξψ 

2.655 ρηι. γηα ηελ Δηαηξεία θαη νη ζσξεπκέλεο δεκίεο  ζε επξψ 196 ρηι. γηα ηνλ κηιν θαη θέξδε επξψ 2.514 γηα ηελ 

Δηαηξεία.  

Ρν ζχλνιν ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Νκίινπ αλέξρεηαη ζε πνζφ επξψ 18.954 ρηι. έλαληη απαηηήζεσλ 

πνζνχ επξψ 24.092 ρηι. θαη ην ζχλνιν ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε πνζφ επξψ 

16.825 ρηι. έλαληη απαηηήζεσλ πνζνχ επξψ 21.000 ρηι. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην θεθάιαην θίλεζεο είλαη ζεηηθφ θαη δελ 

ππάξρεη άκεζν πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο. Δπί πιένλ νη βαζηθνί κέηνρνη ηεο εηαηξείαο  ζα ηελ ζηεξίμνπλ κε θάζε ηξφπν 

ηελ εηαηξεία πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο. 
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Γηα ην ζπλνιηθφ δαλεηζκφ θαη ηνπο φξνπο εμππεξέηεζεο ηνπ, ε εηαηξεία είρε ππνγξάςεη ζπκθσλία κε φιεο ηηο 

πηζηψηξηεο ηξάπεδεο απφ θνηλνχ, έρνληαο εθπνλήζεη εληφο ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, κειέηε ηακεηαθήο επάξθεηαο, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία πξνβιεπφηαλ ζεηηθή κειινληηθή πνξεία.  Πήκεξα είλαη ζε εμέιημε  ζπδήηεζε, γηα ηελ 

ππνγξαθή  λέαο ζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ πηζησηξηψλ ηξαπεδψλ γηα ηνλ  δηαθαλνληζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ 

ηεο δαλεηζκνχ. 

Ζ Γηνίθεζε εθηηκά φηη κε ηηο πξνζπάζεηεο γηα πεξαηηέξσ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη γηα κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

θφζηνπο κέζσ αλαδηάξζξσζεο θαη αλάπηπμεο ζπλεξγηψλ, θαζψο θαη γηα βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ζα ελδπλακσζεί ε θεθαιαηνπρηθή δηάξζξσζε θαη απνδνηηθφηεηα ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Νκίινπ. 

β) Πηελ θιεηφκελε ρξήζε θαη ζηα πιαίζηα ηεο ζπλνιηθήο βειηίσζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο 

εηαηξείαο ζηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ζηηο 16/07/2021 απνθαζίζηεθε ε εμπγίαλζε ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο κε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά πνζφ €12.768.110,44 κε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο 

αμίαο εθάζηεο θνηλήο θαη πξνλνκηνχρνπ κεηνρήο απφ €0,44 ζε €0,10, ζπληεινχκελεο κε ζπκςεθηζκφ ινγηζηηθψλ 

δεκηψλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 

γ) Ζ εκθάληζε ηνπ θνξνλνηφχ έρεη πξνθαιέζεη πγεηνλνκηθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε παγθνζκίσο. Νη νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο ζηε ρψξα καο δεκηνπξγνχλ αβεβαηφηεηα ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο θαη ζηε δηαζεζηκφηεηα ηξαπεδηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα ην πξνβιεπηφ κέιινλ, πξάγκα πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηνλ κηιν. Ζ Γηνίθεζε έρεη ζεζπίζεη 

κέηξα ιεηηνπξγίαο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο θπβέξλεζεο, γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο 

αιιά θαη ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο. Ππγθεθξηκέλα εθαξκφζηεθαλ κέηξα πνπ πεξηιακβάλνπλ εμ‟ απνζηάζεσο 

εξγαζία, αθχξσζε εηαηξηθψλ γεγνλφησλ, απνιχκαλζε ρψξσλ θαη πεξηνξηζκφ κεηαθηλήζεσλ. Ξαξάιιεια ε Γηνίθεζε 

έρεη πξνρσξήζεη θαη έρεη ιάβεη ζεκαληηθά θαη ζπλδπαζηηθά κέηξα, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηηο επηπηψζεηο ηεο 

παλδεκίαο, βειηηψλνληαο ηε ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ ηεο, αιιά θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξεηψλ θαη αμηνπνηψληαο 

ζεηηθά ηηο φπνηεο επθαηξίεο δεκηνπξγεί ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε. 

Ν πηζαλφο αληίθηππνο ηνπ COVID-19 γηα ην 2022 αμηνινγείηαη ζπλερψο θαη φιεο νη ελέξγεηεο πεξηνξηζκνχ ηνπ 

θφζηνπο πνπ εθαξκνζηήθαλ θαηά ην 2021 ζπλερίδνληαη, αιιά θη έρνπλ εληζρπζεί πξνθεηκέλνπ λα απνξξνθεζεί ν 

δπλεηηθφο αληίθηππνο ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ 2022. ιεο νη ελέξγεηεο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί έρνπλ 

ζρεδηαζηεί γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελδερνκέλεο κείσζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο καο, αιιά ρσξίο λα επεξεαζηνχλ νη 

ιεηηνπξγίεο καο θαη ε δέζκεπζή καο λα παξέρνπκε πνηφηεηα ζηηο ππεξεζίεο καο ζηνπο πειάηεο καο. Κε βάζε ηελ 

ηξέρνπζα απφδνζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ καο θαηά ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2022, θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ έρνπλ 

ιεθζεί απφ ηηο ζπγαηξηθέο καο, δελ αλακέλνπκε θάπνηα ζεκαληηθή επίπησζε ηεο παλδεκίαο ζηα νηθνλνκηθά κεγέζε 

ηνπ Νκίινπ ζπλνιηθά γηα ην 2022. 

Ρν κέγεζνο ησλ ηειηθψλ επηπηψζεσλ θαη ηνπ ρξνληθφ δηαζηήκαηνο πνπ ζα ζπλερίζνπλ νη δηαηαξαρέο απφ ηελ 

παλδεκία ηνπ COVID-19 παξακέλεη αβέβαην. Ζ Γηνίθεζε ζπλερίδεη λα πξνζαξκφδεη ηελ ζηξαηεγηθή ηεο θαη ηηο 

πξσηνβνπιίεο ηεο ζχκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ COVID-19 ζε θάζε αγνξά πνπ 

ιεηηνπξγεί ν κηινο, θαη λα αμηνινγεί ζπλερψο ηελ θαηάζηαζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επίδξαζεο ησλ αιιαγψλ 

ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιινληαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο θαη ησλ αιιαγψλ ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ πειαηψλ ηεο 

Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ. 
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δ) Νη επηπηψζεηο απφ ηελ ελεξγεηαθή θξίζε παξαθνινπζνχληαη ζηελά απφ ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο. Ρν κεηαβιεηφ 

θφζηνο παξαγσγήο αλακέλεηαη λα έρεη απμεηηθέο ηάζεηο ζην βξαρππξφζεζκν κέιινλ θαη εμεηάδνληαη επελδχζεηο ζε 

λέν κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ ρακειήο θαηαλάισζεο φπσο επίζεο θαη επελδχζεηο ζε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο 

παξαγσγήο ελέξγεηαο  

ε) H πνιεκηθή ζχξξαμε κεηαμχ Οσζίαο θαη Νπθξαλίαο θαη νη επηπηψζεηο απηήο ζηελ ελεξγεηαθή θξίζε θαη ζηελ 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ. Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο έρεη πξνρσξήζεη ζε επαθέο κε 

παξαγσγνχο άιισλ ρσξψλ, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηε δήηεζε γηα εκπνξεχκαηα πνπ κέρξη ζήκεξα πξνκεζεχεηαη 

απφ Οψζνπο πξνκεζεπηέο. Κέρξη ζήκεξα απηέο νη αλάγθεο θαιχπηνληαη ηθαλνπνηεηηθά θαη εθηηκάηαη φηη δελ ζα 

ππάξμεη αμηφινγν θελφ ζην κέιινλ. Γηα ην ζέκα ηεο ελεξγεηαθήο θξίζεο ε δηνίθεζε εξεπλά ηηο ελαιιαθηηθέο ελέξγεηεο 

κεηαμχ απηψλ θαη ηελ δπλαηφηεηα γηα επελδχζεηο ζε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο παξαγσγήο ελέξγεηαο. 

2.2 Δλνπνίεζε 

Θπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο 

Νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ησλ 

ειεγρφκελσλ απφ απηή επηρεηξήζεσλ (ζπγαηξηθέο). Έιεγρνο ππάξρεη φηαλ ε εηαηξεία έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

θαζνξίδεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο κηαο επηρείξεζεο κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε 

νθέινπο. Ρα απνηειέζκαηα, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ, ελζσκαηψλνληαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο. Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ 

ζπληάζζνληαη κε ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζεί ε εηαηξεία. Νη δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο, ηα δηεηαηξηθά 

ππφινηπα θαη ηα δηεηαηξηθά έζνδα θαη έμνδα απαιείθνληαη θαηά ηελ ελνπνίεζε. Ζ ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ 

εμαγνξά επηρεηξήζεσλ, αλ είλαη ζεηηθή αλαγλσξίδεηαη σο κε απνζβέζηκν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ππνθείκελν εηεζίσο 

ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπ. Αλ είλαη αξλεηηθή, αλαγλσξίδεηαη σο έζνδν ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ 

ηνπ νκίινπ. πεξαμία, είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηηκήκαηνο γηα ηελ απφθηεζε θαη εχινγεο αμίαο ησλ επηκέξνπο 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηεο απνθηψκελεο. 

Ππγγελείο επηρεηξήζεηο 

Ξξφθεηηαη γηα εηαηξείεο ζηηο νπνίεο αζθείηαη ζεκαληηθή επηξξνή αιιά δελ ειέγρνληαη. Νη ζπκκεηνρέο ζε ζπγγελείο 

εηαηξείεο απεηθνλίδνληαη ζχκθσλα κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο, θαηά ηελ νπνία ε επέλδπζε αλαγλσξίδεηαη 

αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεο θαη αλαπξνζαξκφδεηαη κεηαγελέζηεξα κε θάζε κεηαβνιή πνπ επέξρεηαη, κεηά απφ ηελ 

απφθηεζε, ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο επελδπφκελεο επηρείξεζεο. Ρν θέξδνο ή ε δεκία ηεο επελδχηξηαο επηρείξεζεο 

πεξηιακβάλεη ην κεξίδηφ ηεο, ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ηεο επελδπφκελεο επηρείξεζεο.  
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2.3 Ξιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα 

Δπηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο είλαη έλα δηαθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν δηαζέηεη αγαζά θαη 

ππεξεζίεο, ηα νπνία ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ εθείλα άιισλ ηνκέσλ. Γεσγξαθηθφο 

ηνκέαο, είλαη έλα δηαθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο ην νπνίν δηαζέηεη αγαζά θαη ππεξεζίεο κέζα ζε 

έλα ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν ππφθεηηαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ εθείλα 

ηνκέσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε άιια νηθνλνκηθά πεξηβάιινληα. Ν κηινο παξαθνινπζεί θαη παξνπζηάδεη ηνπο ηνκείο κε 

βάζε ηα πσινχκελα πξντφληα θαη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο. Νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Νκίινπ, κε δεδνκέλν φηη 

δηελεξγνχληαη θπξίσο ζηελ Διιάδα, ζεσξνχληαη σο έλαο γεσγξαθηθφο ηνκέαο. 

2.4 Ππλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο 

α) Ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη λφκηζκα παξνπζίαζεο  

Ρα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο εθθξάδνληαη ζε επξψ, πνπ είλαη ην λφκηζκα 

ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ (ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα).  

β) Ππλαιιαγέο θαη ππφινηπα 

Νη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα  κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα βάζεη ησλ ηζνηηκηψλ πνπ πθίζηαληαη θαηά 

ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο. Θέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ 

κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη θαηά 

ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, κε ηηο ππάξρνπζεο ηζνηηκίεο, αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα. 

2.5 Δλζψκαηα πάγηα 

Ρα γήπεδα θαη ηα θηίξηα αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεσο  θαη κεηαγελέζηεξα επηκεηξψληαη ζε 

αλαπξνζαξκνζκέλεο (εχινγεο αμίεο). Νη αλαπξνζαξκνγέο γίλνληαη φηαλ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηελ αμία 

ηνπο, απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο. Νη δηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο αλαγλσξίδνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα θαη ζηα 

απνηειέζκαηα φηαλ δελ θαιχπηνληαη απφ απνζεκαηηθφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. 

Ρα ππφινηπα πάγηα ζηνηρεία (κεραλήκαηα, κεηαθνξηθά κέζα, ινηπφο εμνπιηζκφο) απεηθνλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ, ζην 

αξρηθφ θφζηνο θηήζεο ηνπο, κείνλ ηεο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηπρφλ απνκεηψζεηο. 

Νη απνζβέζεηο ινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ πξαγκαηηθή σθέιηκε δσή ησλ παγίσλ (εθηφο απφ ηα γήπεδα) 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ζηαζεξή κέζνδν, ψζηε λα απνζβεζζνχλ κέζσ απνηειεζκάησλ, ην θφζηνο ή ε αμία απνηίκεζεο 

ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ζηελ πεξίνδν ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο. 

Γηα ηελ απφζβεζε ρξεζηκνπνηνχληαη νη παξαθάησ ζπληειεζηέο : 

 

Θηίξηα 2,5%-5% 

Κεραλήκαηα 10%-15% 

Κεηαθνξηθά κέζα 10%-20% 

Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο 20%-30% 

Ινηπφο εμνπιηζκφο 10%-20% 
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Ρν θέξδνο ή ε δεκία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πψιεζε ή ηελ απφζπξζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, θαζνξίδεηαη σο ε 

δηαθνξά κεηαμχ εζφδσλ απφ ηελ πψιεζε θαη ηεο αληίζηνηρεο αλαπφζβεζηεο αμίαο ηνπ θαη κεηαθέξεηαη ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. 

Νη δαπάλεο γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ παγίσλ θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη, ελψ νη πξνζζήθεο θαη νη βειηηψζεηο πξνζαπμάλνπλ ην αξρηθφ θφζηνο θηήζεο.   

Ρα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ππφθεηληαη ζε απφζβεζε ειέγρνληαη γηα απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο, φηαλ ππάξρνπλ 

ελδείμεηο φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο  δελ ζα αλαθηεζεί.  Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ε κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ ηεο 

εχινγεο αμίαο κεησκέλεο κε ην απαηηνχκελν γηα ηελ πψιεζε θφζηνο θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ. Ζ αμία ρξήζεο πξνζδηνξίδεηαη κε πξνεμφθιεζε ησλ κειινληηθψλ ξνψλ κε ην θαηάιιειν πξνεμνθιεηηθφ 

επηηφθην. 

 

2.6 Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 

Νη επελδχζεηο ζε αθίλεηα, αθνξνχλ αθίλεηα πνπ θαηέρνληαη κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε κηζζσκάησλ θαη θεξδψλ απφ 

ππεξαμίεο θαη επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο κε κεηαβνιέο αλαγλσξηδφκελεο ζηα απνηειέζκαηα. 

 

2.7 Άπια Πηνηρεία Δλεξγεηηθνχ 

Ρα άπια ζηνηρεία αθνξνχλ θπξίσο ηα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα , ε αμία ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο αγνξάο 

ηνπο, πξνζαπμεκέλν κε ηηο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα ηεζνχλ ζε θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο θαη κεησκέλε 

θαηά ην πνζφ ησλ ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη ηπρφλ απνκεηψζεσλ ηεο αμίαο ηνπο. Πεκαληηθέο κεηαγελέζηεξεο 

δαπάλεο θεθαιαηνπνηνχληαη φηαλ πξνζαπμάλνπλ ηελ απφδνζε ηνπ ινγηζκηθνχ πέξαλ ησλ αξρηθψλ πξνδηαγξαθψλ. Ζ 

απφζβεζε ηνπ ινγηζκηθνχ ινγίδεηαη βάζεη ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ απφζβεζεο. Ζ ππνιεηκκαηηθή αμία ηνπ ινγηζκηθνχ 

ζεσξείηαη κεδέλ. 

 

2.8 Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

Ρα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απεξηφξηζηε σθέιηκε δσή θαη δελ απνζβέλνληαη ππφθεηηαη ζε έιεγρν απνκείσζεο 

ηεο αμίαο ηνπο, ζε θάζε εκεξνκελία θαηάξηηζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ρα απνζβέζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ππφθεηληαη θαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο, φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα 

αλαθηεζεί. Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ε κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ εχινγεο αμίαο κεησκέλεο κε ην απαηηνχκελν γηα ηελ 

πψιεζε θφζηνο θαη αμίαο ρξήζεσο. Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δεκηψλ απνκείσζεο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εληάζζνληαη 

ζηηο κηθξφηεξεο δπλαηέο κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ. Νη δεκηέο απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζη‟ 

απνηειέζκαηα φηαλ πξνθχπηνπλ. 

 

2.9 Ππκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο 

Νη ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, ζε επίπεδν αηνκηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, επηκεηξψληαη ζην θφζηνο θηήζεο 

κείνλ ηπρφλ δεκίεο απνκείσζεο. 
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2.10 Απνζέκαηα 

Ρα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηελ θαη‟ είδνο ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεο ηνπο θαη ηεο θαζαξήο 

ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο. Ρν θφζηνο αγνξάο ησλ απνζεκάησλ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ ηηκή αγνξάο, ηνπο κε 

κεηαθπιηφκελνπο θφξνπο θαη δαζκνχο θαη ινηπά  έμνδα εηζαγσγήο. Ρν θφζηνο παξαγσγήο πεξηιακβάλεη ηα άκεζα 

αλαισζέληα πιηθά, ηα άκεζα εξγαηηθά θαζψο θαη ηα αλαινγνχληα γεληθά βηνκεραληθά έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

γηα ηελ παξαγσγή ησλ ηδηνπαξαγψκελσλ πξντφλησλ (φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε). Ρν θφζηνο πξνζδηνξίδεηαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ εηήζηνπ ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ φξνπ.  

 

2.11 Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 

Νη εκπνξηθέο απαηηήζεηο είλαη πνζά πνπ νθείινληαη απφ πειάηεο γηα αγαζά πνπ πσιήζεθαλ ή γηα ππεξεζίεο πνπ 

παξαζρέζεθαλ ζην πιαίζην ησλ ζπλήζσλ επηρεηξεκαηηθψλ πξαθηηθψλ. Νη εκπνξηθέο απαηηήζεηο ζπλήζσο 

δηαθαλνλίδνληαη εληφο 60 - 180 εκεξψλ θαη σο εθ ηνχηνπ θαηαηάζζνληαη ζηηο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο. Νη 

εκπνξηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην πνζφ ηνπ ηηκήκαηνο εθηφο θη αλ πεξηέρνπλ ζεκαληηθφ ζθέινο 

ρξεκαηνδφηεζεο ζηελ νπνία πεξίπησζε αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία. Ν κηινο δηαθξαηεί ηηο εκπνξηθέο 

απαηηήζεηο κε ζηφρν λα εηζπξάμεη ηηο ζπκβαηηθέο ηακεηαθέο ξνέο θαη επνκέλσο ηηο επηκεηξά κεηαγελέζηεξα ζην 

αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.  

Αλαθνξηθά κε ηηο πνιηηηθέο  απνκείσζεο ν κηινο εθαξκφδεη ηελ απινπνηεκέλε πξνζέγγηζε ηνπ ΓΞΣΑ 9 γηα ηελ 

επηκέηξεζε ησλ αλακελφκελσλ πηζησηηθψλ δεκηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αλακελφκελε δηάξθεηα δσήο φισλ ησλ 

εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ. 

Γηα λα επηκεηξεζνχλ νη αλακελφκελεο πηζησηηθέο δεκηέο, νη εκπνξηθέο απαηηήζεηο έρνπλ νκαδνπνηεζεί ζχκθσλα κε 

ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ηηο εκέξεο πνπ βξίζθνληαη ζε θαζπζηέξεζε. Πην ηέινο ηεο 

πεξηφδνπ ε δηνίθεζε ηνπ Νκίινπ εθηίκεζε φηη δελ ππήξραλ νπζηψδεηο πηζησηηθνί θίλδπλνη γηα ηνλ κηιν, νη νπνίνη λα 

κελ έρνπλ ήδε θαιπθζεί απφ πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο.  

 

2.12 Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα  

Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο θαη ηηο 

βξαρππξφζεζκεο κέρξη 3 κήλεο επελδχζεηο, πςειήο ξεπζηνπνηεζηκφηεηαο θαη ρακεινχ ξίζθνπ. 

 

2.13 Κεηνρηθφ θεθάιαην  

Νη θνηλέο κεηνρέο θαηαηάζζνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Άκεζα θφζηε γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ, εκθαλίδνληαη κεηά ηελ 

αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ ζπγθεληξψζεσο θεθαιαίνπ, ζε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ή ηεο δηαθνξάο 

ππέξ ην άξηην. Άκεζα θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έθδνζε κεηνρψλ γηα ηελ απφθηεζε επηρεηξήζεσλ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ αμία θηήζεσο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ.  
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Ζ αμία θηήζεσο ησλ ηδίσλ κεηνρψλ, κεησκέλεο κε ην θφξν εηζνδήκαηνο (εάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε), εκθαλίδεηαη 

αθαηξεηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ νκίινπ, κέρξηο φηνπ νη ίδηεο κεηνρέο πσιεζνχλ ή αθπξσζνχλ. Θάζε θέξδνο ή 

δεκηά απφ πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ, θαζαξφ απφ άκεζα γηα ηελ ζπλαιιαγή ινηπά θφζηε θαη θφξν εηζνδήκαηνο, αλ 

ζπληξέρεη πεξίπησζε, εκθαλίδεηαη σο απνζεκαηηθφ ζηα ίδηα θεθάιαηα.  

 

2.14 Απνζεκαηηθά 

Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Δκπνξηθήο Λνκνζεζίαο,, ε δεκηνπξγία ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ, κε ηελ θαη‟ 

έηνο κεηαθνξά πνζνχ ίζνπ κε ην 5% ησλ εηήζησλ κεηά απφ θφξνπο, θεξδψλ, είλαη ππνρξεσηηθή κέρξη λα θηάζεη ην 

χςνο ηνπ απνζεκαηηθνχ ζην 1/3 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Ρν ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ δηαλέκεηαη κφλν θαηά δηάιπζε 

ηεο εηαηξείαο, κπνξεί φκσο λα ζπκςεθηζηεί κε ζπζζσξεπκέλεο δεκηέο. 

Ρα απνζεκαηηθά θνξνινγηθψλ λφκσλ δεκηνπξγήζεθαλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο νη νπνίεο, 

είηε παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα κεηάζεζεο ηεο θνξνινγίαο νξηζκέλσλ εηζνδεκάησλ ζην ρξφλν ηεο δηαλνκήο ηνπο πξνο 

ηνπο κεηφρνπο, είηε παξέρνπλ θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο σο θίλεηξα δηελέξγεηαο επελδχζεσλ. 

 

2.15 Γαλεηζκφο 

Γάλεηα Ρξαπεδψλ 

Ρα δάλεηα θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο, κεησκέλα κε ηα ηπρφλ άκεζα θφζηε γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ ρξήζε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.  

     Νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηαμηλνκνχληαη σο βξαρππξφζεζκεο εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη δηθαίσκα 

αλαβνιήο ηεο εμφθιεζεο ηεο ππνρξέσζεο γηα ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. 

 

2.16 Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο  

Ζ επηβάξπλζε ηεο πεξηφδνπ κε θφξνπο εηζνδήκαηνο, πεξηιακβάλεη ηξέρνληεο θαη αλαβαιιφκελνπο θφξνπο.  

(α) Νη ηξέρνληεο θφξνη εηζνδήκαηνο, πεξηιακβάλνπλ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ή θαη απαηηήζεηο πξνο ηηο 

θνξνινγηθέο αξρέο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πιεξσηένπο θφξνπο επί ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηεο 

πεξηφδνπ θαη ηνπο ηπρφλ πξφζζεηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο, πνπ αθνξνχλ ηελ ηξέρνπζα ή ηηο πξνεγνχκελεο 

ρξήζεηο. Νη ηξέρνληεο θφξνη ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη θνξνινγηθνχο 

λφκνπο, πνπ ηζρχνπλ ζηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο κε ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη.  

(β)  Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο 

πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

θαη ησλ ππνρξεψζεσλ. Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηνλ πξνβιεπφκελν ζπληειεζηή  πνπ 

αλακέλεηαη λα ηζρχεη θαηά ην ρξφλν ηεο αλάθηεζεο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ 

ππνρξεψζεσλ. Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαηαρσξνχληαη, θαηά ηελ έθηαζε θαηά ηελ νπνία 

πξνβιέπεηαη λα ππάξμεη κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο, γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο, 

πνπ δεκηνπξγεί ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. 
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2.17 Ξαξνρέο ζην πξνζσπηθφ 

Νη ππνρξεψζεηο γηα απνδεκίσζε ζπληαμηνδφηεζεο ππνινγίδνληαη ζηελ παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ παξνρψλ πνπ 

έρνπλ ζπζζσξεπηεί θαηά ηε ιήμε ηνπ έηνπο, κε βάζε ηελ αλαγλψξηζε δηθαηψκαηνο παξνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο παξνρήο εξγαζίαο. Νη αλσηέξσ ππνρξεψζεηο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηηο νηθνλνκηθέο θαη αλαινγηζηηθέο 

παξαδνρέο πνπ θαζνξίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αλαινγηζηηθή κέζνδν απνηίκεζεο ησλ εθηηκψκελσλ κνλάδσλ 

ππνρξέσζεο (Projected Unit Credit Method). Ρα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκίεο ηα νπνία αλαγλσξίδνληαη πιένλ ζηα 

Ινηπά Ππλνιηθά Δηζνδήκαηα θαη νη αλακελφκελεο απνδφζεηο ησλ πξνγξακκάησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δελ 

αλαγλσξίδνληαη ζηα Απνηειέζκαηα Σξήζεο, ελψ ππάξρεη απαίηεζε αλαγλψξηζεο ηνπ ηφθνπ επί ηεο θαζαξήο 

ππνρξέσζεο (ή πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ) θαζνξηζκέλεο παξνρήο ζηα Απνηειέζκαηα Σξήζεο, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλεο 

παξνρήο. Ρα κε θαηαρσξεκέλα θφζηε πξνυπεξεζίαο αλαγλσξίδνληαη ζηα Απνηειέζκαηα Σξήζεο ζηε λσξίηεξε 

εκεξνκελία κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ηξνπνπνίεζεο θαη ηεο εκεξνκελίαο αλαγλψξηζεο ηνπ 

θφζηνπο ηεο ζρεηηθήο αλαδηάξζξσζεο ή ηεξκαηηζκνχ.   

Ζ Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ ησλ ΓΞΣΑ εμέδσζε ηνλ Κάην ηνπ 2021 ηελ νξηζηηθή απφθαζε εκεξήζηαο δηάηαμεο ππφ ηνλ 

ηίηιν «Θαηαλνκή παξνρψλ ζε πεξηφδνπο ππεξεζίαο ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Ινγηζηηθφ Ξξφηππν (ΓΙΞ) 19», ζηελ 

νπνία πεξηιακβάλεηαη επεμεγεκαηηθφ πιηθφ αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν θαηαλνκήο ησλ παξνρψλ ζε πεξηφδνπο 

ππεξεζίαο επί ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ αλάινγνπ εθείλνπ πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 8 

ηνπ Λ.3198/1955 σο πξνο ηελ παξνρή απνδεκίσζεο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο (ην «Ξξφγξακκα Θαζνξηζκέλσλ 

Ξαξνρψλ ηνπ Δξγαηηθνχ Γηθαίνπ»).  Κε βάζε ηελ σο άλσ απφθαζε δηαθνξνπνηείηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

εθαξκφδνληαλ ζηελ Διιάδα θαηά ην παξειζφλ νη βαζηθέο αξρέο ηνπ ΓΙΞ 19 σο πξνο ην ζέκα απηφ, θαη θαηά 

ζπλέπεηα, νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ ζπληάζζνπλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ 

απαηηείηαη λα ηξνπνπνηήζνπλ αλάινγα ηελ ινγηζηηθή ηνπο πνιηηηθή σο πξνο ην ζέκα απηφ.  Ν κηινο κέρξη ηελ 

έθδνζε ηεο απφθαζεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, εθάξκνδε ην ΓΙΞ 19 θαηαλέκνληαο ηηο παξνρέο πνπ νξίδνληαη απφ ην 

άξζξν 8 ηνπ Λ.3198/1955, ηνλ Λ.2112/1920 θαη ηεο ηξνπνπνίεζήο ηνπ απφ ηνλ Λ.4093/2012 ζηελ πεξίνδν απφ ηελ 

πξφζιεςε κέρξη ηελ εκεξνκελία ζπληαμηνδφηεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Ζ εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ νξηζηηθήο απφθαζεο ζηηο ζπλεκκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, έρεη σο 

απνηέιεζκα λα γίλεηαη πιένλ ε θαηαλνκή ησλ παξνρψλ ζηα ηειεπηαία 16 έηε κέρξη ηελ εκεξνκελία 

ζπληαμηνδφηεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ αθνινπζψληαο ηελ θιίκαθα ηνπ Λ.4093/2012.  

Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ε εθαξκνγή ηεο σο άλσ νξηζηηθήο απφθαζε έρεη αληηκεησπηζζεί σο κεηαβνιή ινγηζηηθήο 

πνιηηηθήο, εθαξκφδνληαο ηελ αιιαγή αλαδξνκηθά απφ ηελ έλαξμε ηεο πξψηεο ζπγθξηηηθήο πεξηφδνπ, ζχκθσλα κε ηηο 

παξαγξάθνπο 19 - 22 ηνπ ΓΙΞ 8.  

 

2.18 Ξξνβιέςεηο  

Νη πξνβιέςεηο δεκηνπξγνχληαη φηαλ ε εηαηξεία έρεη λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε, σο απνηέιεζκα γεγνλφησλ 

ηνπ παξειζφληνο, θαη πηζαλνινγείηαη φηη ζα απαηηεζεί εθξνή γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ηεο ππνρξεψζεσο. Δλδερφκελεο 

απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αιιά γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ 

ππάξρεη πηζαλφηεηα εηζξνήο νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ ή εθξνήο πφξσλ αληίζηνηρα. 
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2.19 Αλαγλψξηζε εζφδσλ 

Ρα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ ηνπο 

αλαθηψκελνπο θφξνπο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: 

- Ξσιήζεηο αγαζψλ: Ρα έζνδα επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπ ηηκήκαηνο πνπ εηζπξάρζεθε ή ζα εηζπξαρζεί 

θαη αληηπξνζσπεχνπλ πνζά εηζπξαθηέα γηα πσιεζέληα αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη θαηά ηελ θαλνληθή ξνή 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Νκίινπ, θαζαξά απφ εθπηψζεηο, ΦΞΑ θαη ινηπνχο θφξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε πσιήζεηο. Ν 

κηινο αλαγλσξίδεη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ηηο πσιήζεηο ησλ αγαζψλ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ κεηαβηβάδνληαη 

ζηνλ πειάηε ηα νθέιε θαη νη θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηδηνθηεζία απηψλ ησλ αγαζψλ. 

- Ξαξνρή ππεξεζηψλ: Ρα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη ηελ πεξίνδν πνπ παξέρνληαη νη ππεξεζίεο, κε 

βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

- Έζνδα απφ ηφθνπο: Ρα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. ηαλ ππάξρεη απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ, ε ινγηζηηθή αμία απηψλ κεηψλεηαη ζην 

αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο ην νπνίν είλαη ε παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ 

πξνεμνθινπκέλσλ κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην. Πηελ ζπλέρεηα ινγίδνληαη ηφθνη κε ην ίδην επηηφθην επί ηεο 

απνκεησκέλεο (λέαο ινγηζηηθήο) αμίαο. 

- Κεξίζκαηα: Ρα κεξίζκαηα, ινγίδνληαη σο έζνδα, φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο. 

 

2.20 Γηαλνκή κεξηζκάησλ 

Ζ δηαλνκή ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο φηαλ ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 

 

2.21 Κηζζψζεηο 

Ν φκηινο  έρεη εθαξκφζεη ην ΓΞΣΑ 16 ρξεζηκνπνηψληαο ηελ απινπνηεκέλε πξνζέγγηζε θαηαρσξίδνληαο, θαηά ηελ 

εκεξνκελία αξρηθήο εθαξκνγήο, δηθαίσκα ρξήζεο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κε πνζφ πνπ ηζνχηαη κε ηελ ππνρξέσζε 

απφ ηε κίζζσζε, πξνζαξκνζκέλν θαηά ην πνζφ ηπρφλ πξνπιεξσκέλσλ ή δνπιεπκέλσλ κηζζσκάησλ πνπ αθνξνχλ 

ηελ ελ ιφγσ κίζζσζε. Ζ ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε δελ έρεη επαλαδηαηππσζεί θαη εμαθνινπζεί λα γλσζηνπνηείηαη 

ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 17 θαη ηελ Γηεξκελεία ΔΓΓΞΣΑ 4.  

 

Όηαλ ε Δηαηξία είλαη κηζζσηήο 

Ν κηινο αλαγλσξίδεη έλα δηθαίσκα ρξήζεο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη κηα ππνρξέσζε κίζζσζεο θαηά ηελ έλαξμε 

ηεο κίζζσζεο. Ρν δηθαίσκα ρξήζεο αξρηθά απνηηκάηαη ζην θφζηνο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην πνζφ ηεο αξρηθήο 

αλαγλψξηζεο ηεο ππνρξέσζεο κίζζσζεο, ηπρφλ πιεξσκέο κηζζσκάησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ έλαξμε ή 

πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο κείνλ νπνηαδήπνηε θίλεηξα κίζζσζεο έρνπλ εηζπξαρζεί, ηπρφλ αξρηθά άκεζα 

έμνδα θαη ηελ εθηίκεζε ηεο ππνρξέσζεο γηα ηπρφλ έμνδα απνθαηάζηαζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ. 
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Κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ην δηθαίσκα ρξήζεο απνηηκάηαη ζην θφζηνο θηήζεο κεησκέλν κε ηηο ηπρφλ ζσξεπκέλεο 

απνζβέζεηο θαη δεκίεο απνκείσζεο θαη πξνζαξκνζκέλν θαηά ηελ ηπρφλ επαλεθηίκεζε ηεο ππνρξέσζεο απφ ηε 

κίζζσζε. 

Ρν δηθαίσκα ρξήζεο απνζβέλεηαη κε ηε κέζνδν ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο έσο ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ κίζζσζεο, 

εθηφο θαη εάλ ζηελ ζχκβαζε πξνβιέπεηαη κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο ηνπ ππνθείκελνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζηελ 

Δηαηξία ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ κίζζσζεο. Πηελ πεξίπησζε απηή ην δηθαίσκα ρξήζεο απνζβέλεηαη ζηελ δηάξθεηα ηεο 

σθέιηκεο δσήο ηνπ ππνθείκελνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Δπηπιένλ, ην δηθαίσκα ρξήζεο ειέγρεηαη γηα δεκίεο 

απνκείσζεο, εάλ ππάξρνπλ, θαη πξνζαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη αλαπξνζαξκνγή ηεο ππνρξέσζεο 

κίζζσζεο. 

Ζ ππνρξέσζε κίζζσζεο θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε απνηειείηαη απφ ηελ παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ 

ππνιεηπφκελσλ πιεξσκψλ κηζζσκάησλ. Ζ Δηαηξία γηα λα πξνεμνθιήζεη ηα ππνιεηπφκελα κειινληηθά κηζζψκαηα 

ρξεζηκνπνηεί ην ηεθκαξηφ επηηφθην ηεο κίζζσζεο θαη φπνπ απηφ δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί, ρξεζηκνπνηεί ην νξηαθφ 

επηηφθην δαλεηζκνχ (IBR).  

Νη πιεξσκέο κηζζσκάησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ απνηίκεζε ηεο ππνρξέσζεο απφ κηζζψζεηο πεξηιακβάλνπλ ηα 

αθφινπζα: 

- ζηαζεξέο πιεξσκέο,  

- κεηαβιεηέο πιεξσκέο πνπ εμαξηψληαη απφ έλα δείθηε ή έλα επηηφθην, 

- πνζά πνπ αλακέλεηαη λα θαηαβιεζνχλ βάζεη ησλ εγγπήζεσλ ππνιεηκκαηηθήο αμίαο, 

- ηελ ηηκή άζθεζεο ηνπ  δηθαηψκαηνο αγνξάο πνπ ε Δηαηξία εθηηκά φηη ζα αζθήζεη θαη πνηλέο γηα θαηαγγειία 

κίζζσζεο,  εάλ ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο δηάξθεηαο ηεο κίζζσζεο έρεη ιεθζεί ππφςε ε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

θαηαγγειίαο απφ ηνλ κηιν. 

Κεηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο κηζζσηηθήο πεξηφδνπ, ε ππνρξέσζε απφ ηε κίζζσζε κεηψλεηαη κε ηηο θαηαβνιέο 

ησλ µηζζσµάησλ, απμάλεηαη κε ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν θαη επαλεθηηκάηαη γηα ηπρφλ επαλεθηηκήζεηο ή 

ηξνπνπνηήζεηο ηεο κίζζσζεο. 

Δπαλεθηίκεζε γίλεηαη φηαλ ππάξρεη κεηαβνιή ζηηο κειινληηθέο πιεξσκέο κηζζσκάησλ πνπ κπνξεί λα πξνθχπηνπλ 

απφ ηε κεηαβνιή ελφο δείθηε ή εάλ ππάξρεη κηα κεηαβνιή ζηελ εθηίκεζε ηνπ Νκίινπ γηα ην πνζφ πνπ αλακέλεηαη λα 

θαηαβιεζεί γηα κηα εγγχεζε ππνιεηκκαηηθήο αμίαο, κεηαβνιή ζηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο θαη κεηαβνιή 

ζηελ εθηίκεζε άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο αγνξάο ηνπ ππνθείκελνπ ζηνηρείνπ, εθφζνλ ππάξρεη. ηαλ ε ππνρξέσζε 

κίζζσζεο αλαπξνζαξκφδεηαη, γίλεηαη θαη αληίζηνηρε πξνζαξκνγή ζηε ινγηζηηθή αμία ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ή 

θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ ε ινγηζηηθή αμία ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο κεησζεί ζην κεδέλ. 

Πχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή πνπ επέιεμε λα εθαξκφζεη ν κηινο, ην δηθαίσκα ρξήζεο αλαγλσξίδεηαη ζε δηαθξηηή 

γξακκή ζηνλ Ηζνινγηζκφ κε ηίηιν «Γηθαηψκαηα ρξήζεο παγίσλ» θαη ε ππνρξέσζε κίζζσζεο δηαθξηηά απφ ηηο άιιεο 

ππνρξεψζεηο ζηηο Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ζην θνλδχιην «πνρξεψζεηο κηζζψζεσλ» θαη ζηηο Βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο ζην θνλδχιην «πνρξεψζεηο κηζζψζεσλ». Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν κηινο ιεηηνπξγεί σο ππεθκηζζσηήο 

κε ιεηηνπξγηθή κίζζσζε ην δηθαίσκα ρξήζεο πνπ αθνξά ζηελ θχξηα ζχκβαζε πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηεγνξία 

«Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα». 
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Ν κηινο επέιεμε λα θάλεη ρξήζε ηεο εμαίξεζεο πνπ παξέρεη ην ΓΞΣΑ 16 θαη λα κελ αλαγλσξίδεη δηθαίσκα ρξήζεο 

θαη ππνρξέσζε κίζζσζεο γηα κηζζψζεηο ησλ νπνίσλ ε δηάξθεηα δελ ππεξβαίλεη ηνπο 12 κήλεο ή γηα κηζζψζεηο ζηηο 

νπνίεο ην ππνθείκελν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη ρακειήο αμίαο (αμίαο κηθξφηεξεο ησλ € 5.000 φηαλ είλαη θαηλνχξγην). 

 

Όηαλ ε Δηαηξία είλαη εθκηζζσηήο 

 Ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο:  

Πηηο πεξηπηψζεηο ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ, ε Δηαηξία θαηαηάζζεη ην κηζζσκέλν πάγην σο ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ, 

δηελεξγψληαο απνζβέζεηο κε βάζε ηελ σθέιηκε δσή ηνπ. Ρα πνζά ησλ κηζζσκάησλ, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε ρξήζε 

ηνπ κηζζσκέλνπ παγίνπ αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα, ζηελ θαηεγνξία ινηπά έζνδα, κε ηε κέζνδν ηνπ δεδνπιεπκέλνπ. 

ηαλ ε Δηαηξία είλαη ελδηάκεζνο εθκηζζσηήο, αμηνινγεί ηελ θαηάηαμε ηεο ππεθκίζζσζεο θάλνληαο αλαθνξά ζην 

δηθαίσκα ρξήζεο ηεο θχξηαο κίζζσζεο, δειαδή ε Δηαηξία ζπγθξίλεη ηνπο φξνπο ηεο θχξηαο κίζζσζεο κε απηνχο ηεο 

ππεθκίζζσζεο. Αληίζεηα, εάλ ε θχξηα κίζζσζε είλαη κηα βξαρππξφζεζκε κίζζσζε ζηελ νπνία ε Δηαηξία εθαξκφδεη 

ηελ εμαίξεζε πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ, ηφηε θαηαηάζζεη ηελ ππεθκίζζσζε σο ιεηηνπξγηθή κίζζσζε. Πηελ 

πεξίπησζε απηή, ε Δηαηξία αλαγλσξίδεη ηα πνζά ησλ κηζζσκάησλ, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ ππεθκίζζσζε ηνπ 

κηζζσκέλνπ παγίνπ σο έζνδα, ζηελ θαηεγνξία ινηπά έζνδα, κε ηε κέζνδν ηνπ δεδνπιεπκέλνπ. 

 

3. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΗΛΓΛΝ 

 
3.1. Ξαξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ 

Ν φκηινο θαη ε εηαηξεία εθηίζεηαη ζε αξθεηνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο θίλδπλν ηηκψλ αγνξάο, 

πηζησηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ απφ κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ. Ζ δηαρείξηζε ηνπ δηεθπεξαηψλεηαη απφ 

ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην πξνζδηνξίδεη, εθηηκά θαη αληηζηαζκίδεη φηαλ απαηηείηαη ηνπο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ απηνχο ηνπο θηλδχλνπο. Ρν 

Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην παξέρεη γξαπηέο νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο γηα ηελ γεληθή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ θαζψο θαη 

εηδηθέο νδεγίεο γηα ηε δηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλσλ θηλδχλσλ φπσο ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο, ν θίλδπλνο επηηνθίνπ 

θαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο. 

 

(α) Ππλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο 

Ν θίλδπλνο απηφο είλαη ζεκαληηθά κεησκέλνο, ιφγσ ηνπ φηη ην ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπλαιιαγψλ (άλσ 

ηνπ 90%) γίλεηαη ζε επξψ. 

(β) Ξηζησηηθφο θίλδπλνο 

Ν κηινο εθαξκφδεη ην κνληέιν ησλ αλακελφκελσλ πηζησηηθψλ δεκηψλ ζηηο εκπνξηθέο απαηηήζεηο. Γηα ηηο απαηηήζεηο 

απηέο εθαξκφδεηαη ε απινπνηεκέλε πξνζέγγηζε ηνπ ΓΞΣΑ 9, βάζεη ηεο νπνίαο ν κηινο αλαγλσξίδεη ηηο πηζησηηθέο 

δεκηέο πνπ αλακέλνληαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα δσήο ησλ απαηηήζεσλ.  

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ  ησλ αλακελφκελσλ πηζησηηθψλ δεκηψλ, νη εκπνξηθέο απαηηήζεηο νκαδνπνηήζεθαλ βάζεη θνηλψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ησλ εκεξψλ ζε θαζπζηέξεζε. Πε πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηε ρξήζε 

δηαπηζηψλνληαη επηζθάιεηεο ε Δηαηξία ζρεκαηίδεη ζρεηηθή πξφβιεςε επηβαξχλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ. 
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(γ) Θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο  

Γηα ην ζπλνιηθφ δαλεηζκφ θαη ηνπο φξνπο εμππεξέηεζεο ηνπ,  ε εηαηξεία είρε ππνγξάςεη ζπκθσλία κε φιεο ηηο 

πηζηψηξηεο ηξάπεδεο απφ θνηλνχ, έρνληαο εθπνλήζεη κειέηε ηακεηαθήο επάξθεηαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

πξνβιεπφηαλ ζεηηθή κειινληηθή πνξεία.  Πήκεξα είλαη ζε εμέιημε  ζπδήηεζε, γηα ηελ ζχλαςε θνηλνπξαθηηθνχ δαλείνπ 

κεηαμχ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ πηζησηξηψλ ηξαπεδψλ γηα ηνλ  δηαθαλνληζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ ηεο δαλεηζκνχ. 

 

Ν θίλδπλνο απηφο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα θαζψο ε Δηαηξεία έρεη εμαζθαιίζεη ηθαλά φξηα ρξεκαηνδφηεζεο απφ 

ηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο . κσο , κία πεξαηηέξσ επηδείλσζε ηεο αγνξάο θαη ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο 

γεληθφηεξα , ζα κπνξνχζε λα αλαηξέζεη ηηο ελ ιφγσ δπλαηφηεηεο καο. 

 

Πηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη πίλαθαο κε ηελ ελειηθίσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο: 

ΝΚΗΙΝΠ 31.12.2021 
    

 

έσο 1 έηνο απφ 2-5 έηε πάλσ απφ 5 έηε Πχλνιν 

Γάλεηα 15.082.294,90 4.400.000,00 10.349.360,35 29.831.655,25 

πνρξεψζεηο κηζζψζεσλ 130.311,35 198.258,82         74.956,72 €  403.526,89 

Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο 4.904.905,67 785.571,90 0,00 5.690.477,57 

Πχλνιν ππνρξεψζεσλ 20.117.511,92 5.383.830,72 10.424.317,07 35.925.659,71 

     
ΝΚΗΙΝΠ 31.12.2020 

    

 

έσο 1 έηνο απφ 2-5 έηε πάλσ απφ 5 έηε Πχλνιν 

Γάλεηα 14.420.680,64 2.616.243,76 13.640.414,14 30.677.338,54 

πνρξεψζεηο κηζζψζεσλ 72.983,83 189.744,78 115.614,80 378.343,41 

Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο 2.943.956,73 948.149,63 0,00 3.892.106,36 

Πχλνιν ππνρξεψζεσλ 17.437.621,20 3.754.138,17 13.756.028,94 34.947.788,31 

 

ΔΡΑΗΟΔΗΑ 31.12.2021 

    

 

έσο 1 έηνο απφ 2-5 έηε πάλσ απφ 5 έηε Πχλνιν 

Γάλεηα 14.050.089,05 4.400.000,00 10.349.360,35 28.799.449,40 

πνρξεψζεηο κηζζψζεσλ 59.951,59 113.236,55 74.956,72 248.144,86 

Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο 3.619.729,65 785.571,90 24.722,54 4.430.024,09 

Πχλνιν ππνρξεψζεσλ 17.729.770,29 5.298.808,45 10.449.039,61 33.477.618,35 

     

     ΔΡΑΗΟΔΗΑ 31.12.2020 

    

 

έσο 1 έηνο απφ 2-5 έηε πάλσ απφ 5 έηε Πχλνιν 

Γάλεηα 13.535.794,83 2.210.544,56 13.975.505,20 29.721.844,59 

πνρξεψζεηο κηζζψζεσλ 46.145,45 120.865,33 116.419,59 283.430,37 

Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο 2.306.501,21 868.599,63 24.722,42 3.199.823,26 

Πχλνιν ππνρξεψζεσλ 15.888.441,49 3.200.009,52 14.116.647,21 33.205.098,22 
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 (δ) Θίλδπλνο κεηαβνιψλ ησλ επηηνθίσλ 

Ν φκηινο θαη ε Δηαηξία δελ έρνπλ ζην ελεξγεηηθφ ηνπο ζεκαληηθά ηνθνθφξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, πνιηηηθή δε ηνπ 

νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, είλαη λα δηαηεξεί ην ζχλνιν ηνπ δαλεηζκνχ ζε πξντφληα θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ. Ν 

θίλδπλνο κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα καθξνπξφζεζκα δάλεηα είλαη πιένλ ζεκαληηθφο γηα ηνλ 

φκηιν θαη ηελ Δηαηξεία, ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ spreads θαη ηεο ζθηθηήο πηζησηηθήο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζείηαη απφ 

ην ζχλνιν ησλ ηξαπεδψλ. 

 

(ε) Θίλδπλνο απφ επηπηψζεηο ηεο εμάπισζεο COVID 19 

Ζ εκθάληζε ηνπ θνξνλνηνχ έρεη πξνθαιέζεη πγεηνλνκηθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε παγθνζκίσο. Νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο 

ζηε ρψξα καο δεκηνπξγνχλ αβεβαηφηεηα ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο θαη ζηε δηαζεζηκφηεηα ηξαπεδηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα ην πξνβιεπηφ κέιινλ, πξάγκα πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηνλ κηιν. Ζ Γηνίθεζε έρεη ζεζπίζεη 

κέηξα ιεηηνπξγίαο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο θπβέξλεζεο, γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο 

αιιά θαη ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο. Ππγθεθξηκέλα εθαξκφζηεθαλ κέηξα πνπ πεξηιακβάλνπλ εμ‟ απνζηάζεσο 

εξγαζία, αθχξσζε εηαηξηθψλ γεγνλφησλ, απνιχκαλζε ρψξσλ θαη πεξηνξηζκφ κεηαθηλήζεσλ. Ξαξάιιεια ε Γηνίθεζε 

έρεη πξνρσξήζεη θαη έρεη ιάβεη ζεκαληηθά θαη ζπλδπαζηηθά κέηξα, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηηο επηπηψζεηο ηεο 

παλδεκίαο, βειηηψλνληαο ηε ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ ηεο, αιιά θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξεηψλ θαη αμηνπνηψληαο 

ζεηηθά ηηο φπνηεο επθαηξίεο δεκηνπξγεί ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε. 

Ν πηζαλφο αληίθηππνο ηνπ COVID-19 γηα ην 2022 αμηνινγείηαη ζπλερψο θαη φιεο νη ελέξγεηεο πεξηνξηζκνχ ηνπ 

θφζηνπο πνπ εθαξκνζηήθαλ θαηά ην 2021 ζπλερίδνληαη, αιιά θη έρνπλ εληζρπζεί πξνθεηκέλνπ λα απνξξνθεζεί ν 

δπλεηηθφο αληίθηππνο ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ 2021. ιεο νη ελέξγεηεο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί έρνπλ 

ζρεδηαζηεί γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελδερνκέλεο κείσζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο καο, αιιά ρσξίο λα επεξεαζηνχλ νη 

ιεηηνπξγίεο καο θαη ε δέζκεπζή καο λα παξέρνπκε πνηφηεηα ζηηο ππεξεζίεο καο ζηνπο πειάηεο καο. Κε βάζε ηελ 

ηξέρνπζα απφδνζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ καο θαηά ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2022, θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ έρνπλ 

ιεθζεί απφ ηηο ζπγαηξηθέο καο, αλακέλνπκε φηη ε επίπησζε ηεο παλδεκίαο ζηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηνπ Νκίινπ (ζε 

επίπεδν ΔΒΗTDA) ζπλνιηθά γηα ην 2022 δελ ζα είλαη ζεκαληηθή. 

Ρν κέγεζνο ησλ ηειηθψλ επηπηψζεσλ θαη ηνπ ρξνληθφ δηαζηήκαηνο πνπ ζα ζπλερίζνπλ νη δηαηαξαρέο απφ ηελ 

παλδεκία ηνπ COVID-19 παξακέλεη αβέβαην. Ζ Γηνίθεζε ζπλερίδεη λα πξνζαξκφδεη ηελ ζηξαηεγηθή ηεο θαη ηηο 

πξσηνβνπιίεο ηεο ζχκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ COVID-19 ζε θάζε αγνξά πνπ 

ιεηηνπξγεί ν κηινο, θαη λα αμηνινγεί ζπλερψο ηελ θαηάζηαζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επίδξαζεο ησλ αιιαγψλ 

ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιινληαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο θαη ησλ αιιαγψλ ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ πειαηψλ ηεο 

Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ. 

Ζ δηνίθεζε ηνπ Νκίινπ παξαθνινπζεί ζηελά ηηο εμειίμεηο απηέο, αμηνινγεί ηνπο θηλδχλνπο θαη πξνβαίλεη ζηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο έηζη ψζηε λα ζπλερηζηεί ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ. 
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4. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΘΔΦΑΙΑΗΝ 

 
α) Ξνιηηηθή ηεο εηαηξείαο είλαη ε δηαηήξεζε ηζρπξήο θεθαιαηαθήο βάζεο, ψζηε λα ππάξρεη εκπηζηνζχλε εθ κέξνπο 

ησλ επελδπηψλ θαη ησλ πηζησηψλ θαη λα ππνζηεξίδεηαη ε κειινληηθή ηεο αλάπηπμε.  

β) Απφ ηηο δηαηάμεηο πεξί λνκνζεζίαο ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ, Θ.Λ. 4548/2018, επηβάιινληαη πεξηνξηζκνί ζε ζρέζε 

κε ηα ίδηα θεθάιαηα πνπ έρνπλ σο εμήο: 

i. Ζ απφθηεζε ηδίσλ κεηνρψλ, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ηεο απφθηεζεο κε ζθνπφ ηελ δηαλνκή ηνπο ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη δελ κπνξεί λα έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ κείσζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε πνζφ θαηψηεξν απφ ην πνζφ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

πξνζαπμεκέλνπ κε ηα απνζεκαηηθά γηα ηα νπνία ε δηαλνκή ηνπο απαγνξεχεηαη απφ ηνλ Λφκν. 

ii. Πε πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο, γίλεη θαηψηεξν απφ ην ½ ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε, κέζα ζε πξνζεζκία έμη κελψλ 

απφ ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο, πνπ ζα απνθαζίζεη ηελ ιχζε ηεο εηαηξείαο ή ηελ πηνζέηεζε άιινπ κέηξνπ. 

iii. ηαλ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο, θαηαζηεί θαηψηεξν ηνπ 1/10 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ε 

Γεληθή Ππλέιεπζε δελ ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα, ε εηαηξεία κπνξεί λα ιπζεί κε δηθαζηηθή απφθαζε, κεηά απφ 

αίηεζε νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ. 

iv. Δηεζίσο, αθαηξείηαη ην 1/20 ηνπιάρηζηνλ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ, πξνο ζρεκαηηζκφ ηνπ Ραθηηθνχ απνζεκαηηθνχ, 

ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά πξνο εμίζσζε, πξν πάζεο δηαλνκήο κεξίζκαηνο, ηνπ ηπρφλ ρξεσζηηθνχ 

ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ Απνηειέζκαηα εηο Λένλ. Ν ζρεκαηηζκφο ηνπ απνζεκαηηθνχ απηνχ θαζίζηαηαη 

πξναηξεηηθφο, φηαλ ην χςνο ηνπ θζάζεη ην 1/3 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

v. Ζ θαηαβνιή εηεζίνπ κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο ζε κεηξεηά, θαη ζε πνζνζηφ 35% ηνπιάρηζηνλ ησλ θαζαξψλ 

θεξδψλ, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ θαη ηνπ θαζαξνχ απνηειέζκαηνο απφ ηελ επηκέηξεζε 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηελ εχινγε αμία ηνπο, είλαη ππνρξεσηηθή. Ρνχην δελ έρεη εθαξκνγή, αλ 

έηζη απνθαζηζζεί απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ κε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ 65% ηνπ θαηαβιεκέλνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Πηελ πεξίπησζε απηή, ην κε δηαλεκεζέλ κέξηζκα κέρξη ηνπιάρηζηνλ πνζνζηνχ 35% επί ησλ 

θαηά ηα αλσηέξσ θαζαξψλ θεξδψλ, εκθαλίδεηαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ Απνζεκαηηθνχ πξνο θεθαιαηνπνίεζε, εληφο 

ηεηξαεηίαο κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ πνπ παξαδίδνληαη δσξεάλ ζηνπο δηθαηνχρνπο κεηφρνπο. Ρέινο, κε 

πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ 70% ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, κπνξεί λα 

απνθαζίδεη ηελ κε δηαλνκή κεξίζκαηνο. 

γ) Ζ εηαηξεία ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ λνκνζεζία ζε ζρέζε κε ηα 

ίδηα θεθάιαηα. 

 

5. ΠΖΚΑΛΡΗΘΔΠ ΙΝΓΗΠΡΗΘΔΠ ΔΘΡΗΚΖΠΔΗΠ ΘΑΗ ΘΟΗΠΔΗΠ ΡΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ 

 
Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣA απαηηεί απφ ηε δηνίθεζε ηνλ ζρεκαηηζκφ θξίζεσλ, 

εθηηκήζεσλ θαη παξαδνρψλ νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηηο ππνρξεψζεηο, 

φπσο επίζεο ηελ γλσζηνπνίεζε ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηα δεκνζηεπκέλα πνζά εζφδσλ θαη εμφδσλ θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο. Ρα 

πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ απηά ηα νπνία έρνπλ εθηηκεζεί.  
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Νη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη ε Γηνίθεζε αμηνινγνχληαη ζπλερψο θαη βαζίδνληαη ζε εκπεηξηθά 

δεδνκέλα θαη άιινπο παξάγνληεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζδνθηψλ γηα κειινληηθά γεγνλφηα πνπ ζεσξνχληαη 

αλακελφκελα κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο.  

Ππγθεθξηκέλα πνζά ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ή επεξεάδνπλ ηηο Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη νη ζρεηηθέο 

γλσζηνπνηήζεηο πξέπεη λα εθηηκψληαη, απαηηψληαο ηνλ ζρεκαηηζκφ ππνζέζεσλ ζρεηηθά κε αμίεο ή ζπλζήθεο πνπ δελ 

είλαη δπλαηφ λα είλαη γλσζηέο κε βεβαηφηεηα θαηά ηελ πεξίνδν ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

Ωο ζεκαληηθή ινγηζηηθή εθηίκεζε, ζεσξείηαη κία ε νπνία είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο 

ηεο Δηαηξίαο θαη ηα απνηειέζκαηα θαη απαηηεί ηηο πην δχζθνιεο, ππνθεηκεληθέο ή πεξίπινθεο θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο, 

ζπρλά σο απνηέιεζκα ηεο αλάγθεο γηα ζρεκαηηζκφ εθηηκήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ππνζέζεσλ νη νπνίεο είλαη 

αβέβαηεο. Ν κηινο αμηνινγεί ηέηνηεο εθηηκήζεηο ζε ζπλερή βάζε, βαζηδφκελνο ζηα απνηειέζκαηα ηνπ παξειζφληνο 

θαη ζηελ εκπεηξία, ζπζθέςεηο κε εηδηθνχο, ηάζεηο θαη άιιεο κεζφδνπο νη νπνίεο ζεσξνχληαη ινγηθέο ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο.  

Νη ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο θξίζεηο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε δεδνκέλα ε εμέιημε ησλ νπνίσλ 

ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηα θνλδχιηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη νη εμήο: 

 

Δθηηκψκελε απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο εηαηξίεο.  

Ν κηινο κε εμαίξεζε ηελ ππεξαμία ε νπνία ειέγρεηαη γηα απνκείσζε ζε εηήζηα βάζε, δηελεξγεί ηνλ ζρεηηθφ έιεγρν 

απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ επελδχζεσλ, φηαλ ηα γεγνλφηα ή νη ζπλζήθεο θαζηζηνχλ πηζαλή ηελ χπαξμε απνκείσζεο. 

Ρα αλαθηήζηκα πνζά ησλ κνλάδσλ δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ έρνπλ θαζνξηζηεί βαζηδφκελα ζε ππνινγηζκνχο ηεο 

αμίαο ρξήζεο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ρξήζεο νη εθηηκψκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο πξνεμνθινχληαη ζηελ 

παξνχζα αμία ηνπο κε ηελ ρξήζε ελφο ζπληειεζηή πξνεμφθιεζεο.  

Ν πξνζδηνξηζκφο ησλ κειινληηθψλ ξνψλ γίλεηαη κεηά απφ εκπεξηζηαησκέλεο εθηηκήζεηο ηεο δηνίθεζεο γηα ην επίπεδν 

ηεο κειινληηθήο θεξδνθνξίαο θαζψο θαη αμηνιφγεζε ησλ πθηζηάκελσλ ζπλζεθψλ ζηελ αγνξά. Νη βαζηθέο παξαδνρέο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζρεηίδνληαη κε ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο.  

Δπηηφθην πξνεμφθιεζεο, κεγέζε πσιήζεσλ επφκελεο πεληαεηίαο, Ξεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο, πνζνζηφ αλάπηπμεο 

κεηά ηελ πεληαεηία.  

Νη αλσηέξσ ππνινγηζκνί απαηηνχλ ηε ρξήζε εθηηκήζεσλ.  

 

Ωθέιηκεο δσέο ησλ ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ  

Ρα ελζψκαηα πάγηα απνζβέλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο.  

Ζ Γηνίθεζε πξνβαίλεη ζε νξηζκέλεο εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ σθέιηκε δσή ησλ απνζβέζηκσλ παγίσλ.  
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Ξξνβιέςεηο γηα απνκείσζε εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ  

Ν κηινο δηελεξγεί πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο φηαλ ππάξρνπλ 

δεδνκέλα ή ελδείμεηο νη νπνίεο θαηαδεηθλχνπλ φηη ε είζπξαμε ηεο ζρεηηθήο απαίηεζεο ζην ζχλνιφ ηεο ή θαηά έλα 

κέξνο δελ είλαη πηζαλή. Ζ Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ πξνβαίλεη ζε πεξηνδηθή επαλεθηίκεζε ηεο επάξθεηαο ηεο πξφβιεςεο 

ζρεηηθά κε ηηο επηζθαιείο απαηηήζεηο ζε ζπλάξηεζε ηεο πηζησηηθήο ηεο πνιηηηθήο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ζηνηρεία 

ηεο Λνκηθήο πεξεζίαο ηνπ Νκίινπ, ηα νπνία πξνθχπηνπλ βάζεη επεμεξγαζίαο ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ θαη πξφζθαησλ 

εμειίμεσλ ησλ ππνζέζεσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη.  

 

Φφξνη εηζνδήκαηνο αλέιεγθησλ θνξνινγηθά ρξήζεσλ  

Ζ πξφβιεςε γηα θφξν εηζνδήκαηνο απαηηεί θξίζε θαη ππνινγίδεηαη κε εθηίκεζε ησλ θφξσλ πνπ ζα θαηαβιεζνχλ ζηηο 

θνξνινγηθέο αξρέο.  

πάξρνπλ πνιιέο ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο ν ηειηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφξνπ είλαη αβέβαηνο. 

Ζ Δηαηξεία αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο απφ αλακελφκελνπο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο, βάζεη εθηηκήζεσλ γηα ην εάλ ζα 

επηβιεζνχλ επηπιένλ θφξνη. Δάλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην αξρηθψο αλαγλσξηζζέλ, 

ε δηαθνξά ζα επεξεάζεη ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο ηεο πεξηφδνπ.  

 

Αλάθηεζε αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ  

Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε αλαγλσξίδεηαη γηα ηηο αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκίεο ζηνλ βαζκφ πνπ 

είλαη πηζαλφ φηη ζα ππάξμνπλ επαξθή θνξνινγηθά θέξδε πνπ ζα ζπκςεθηζηνχλ κε απηέο ηηο θνξνινγηθέο δεκίεο. Γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο πνπ κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί απαηηνχληαη 

ζεκαληηθέο θξίζεηο θαη εθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Νκίινπ, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηα κειινληηθά θνξνινγηθά θέξδε 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κειινληηθέο θνξνινγηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα αθνινπζεζνχλ.  

 

Απαμίσζε ησλ απνζεκάησλ  

Θαηάιιειεο πξνβιέςεηο ζρεκαηίδνληαη γηα απαμησκέλα θαη άρξεζηα απνζέκαηα φηαλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην. Νη 

κεηψζεηο ηεο αμίαο ησλ απνζεκάησλ ζηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία θαη νη ινηπέο δεκίεο απφ απνζέκαηα 

θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαηά ηελ πεξίνδν πνπ εκθαλίδνληαη. 

 

Γελ ππάξρνπλ εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο 

ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο. 
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6. Λέα πξφηππα , ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο  

 

ηνζέηεζε Λέσλ θαη Αλαζεσξεκέλσλ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ 

Λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί θαη είλαη ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο γηα ηηο 

εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2021 ή κεηαγελέζηεξα.  

πνπ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά νη ηξνπνπνηήζεηο θαη εξκελείεο πνπ ηζρχνπλ γηα πξψηε θνξά ζηε ρξήζε 2021, 

δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ. Ν κηινο δελ πηνζέηεζε πξφσξα 

πξφηππα, εξκελείεο ή ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην Π.Γ.Ι.Ξ. θαη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

αιιά δελ έρνπλ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζηε ρξήζε 2021. 

α) Λέα Ινγηζηηθά Ξξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη Γηεξκελείεο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  

 

Ρίηινο 

Δθαξκφδνληαη ζε 

εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ  

Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ 9, ΓΙΞ 39, ΓΞΣΑ 7, ΓΞΣΑ 4 & ΓΞΣΑ 16: 
Αλακφξθσζε επηηνθίσλ αλαθνξάο (IBOR Reform) – 2ν Πηάδην  

1 Ηαλνπαξίνπ 2021 

 

Νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ εθαξκφδνληαη ππνρξεσηηθά δελ είραλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Νκίινπ. 

 

Δπηπξφζζεηα ησλ παξαπάλσ ηξνπνπνηήζεσλ, ε Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ ησλ ΓΞΣΑ (IFRS Interpretations Committee) 

έρεη δεκνζηεχζεη θάπνηεο νξηζηηθέο απνθάζεηο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ην ζθεπηηθφ ηεο Δπηηξνπήο 

σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΞΣΑ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο.  

 

Ξξφηππν  Θεκαηνινγία 

ΓΙΞ 19 Θαηαλνκή παξνρψλ ζε πεξηφδνπο ππεξεζίαο  

 

Νη κεηαβνιέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ σο άλσ απφθαζε εθαξκφζηεθαλ ζηηο εηήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε 7.24. 

 

ΓΙΞ 19 Θαηαλνκή παξνρψλ ζε πεξηφδνπο ππεξεζίαο  

Ζ Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ ησλ ΓΞΣΑ εμέδσζε ηνλ Κάην ηνπ 2021 ηελ νξηζηηθή απφθαζε εκεξήζηαο δηάηαμεο ππφ ηνλ 

ηίηιν «Θαηαλνκή παξνρψλ ζε πεξηφδνπο ππεξεζίαο (ΓΙΞ 19)» επί ηεο νπνίαο πεξηιακβάλεηαη επεμεγεκαηηθφ πιηθφ 

αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν θαηαλνκήο ησλ παξνρψλ ζε πεξηφδνπο ππεξεζίαο επί ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ αλάινγνπ εθείλνπ πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 8 ηνπ Λ.3198/1955 σο πξνο ηελ παξνρή 

απνδεκίσζεο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο. 
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Ρν ελ ιφγσ επεμεγεκαηηθφ πιηθφ δηαθνξνπνηεί ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθαξκφδνληαλ, ζηελ Διιάδα, θαηά ην 

παξειζφλ νη βαζηθέο αξρέο θαη θαλφλεο ηνπ ΓΙΞ 19 σο πξνο ην ζέκα απηφ, θαη θαηά ζπλέπεηα, νη νηθνλνκηθέο 

νληφηεηεο πνπ ζπληάζζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ απαηηείηαη λα ηξνπνπνηήζνπλ 

αλάινγα ηελ Ινγηζηηθή ηνπο Ξνιηηηθή σο πξνο ην ζέκα απηφ.    

 

Νη κεηαβνιέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ σο άλσ απφθαζε εθαξκφζζεθαλ ζηηο εηήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο πνπ ιήγνπλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2021 θαη αληηκεησπίζηεθαλ  σο Κεηαβνιή Ινγηζηηθήο Ξνιηηηθήο. Ζ 

εθαξκνγή πξαγκαηνπνηήζεθε αλαδξνκηθά, κε αλάινγε πξνζαξκνγή ηνπ ππφινηπνπ έλαξμεο θάζε επεξεαδφκελνπ 

ζηνηρείνπ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ παιαηφηεξε απφ ηηο παξνπζηαδφκελεο πεξηφδνπο θαη ησλ άιισλ ζπγθξηηηθψλ 

πνζψλ γηα θάζε πξνγελέζηεξε πεξίνδν πνπ παξνπζηάδεηαη σο αλ ε λέα ινγηζηηθή πνιηηηθή λα ήηαλ αλέθαζελ ζε 

ρξήζε.  

 

Νη κεηαβνιέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ σο άλσ αιιαγή ινγηζηηθήο πνιηηηθήο αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε 7.24. 

 
β) Λέα Ινγηζηηθά Ξξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη Γηεξκελείεο πνπ εθαξκφδνληαη 

ππνρξεσηηθά ζε κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο 

 

Ρίηινο 

Δθαξκφδνληαη ζε 

εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ 

ηελ  

Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ 16: Covid19 - Ξαξαρσξήζεηο ελνηθίνπ 

κεηά ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2021 – Ξαξάηαζε εθαξκνγήο 
1 Απξηιίνπ 2021 

Δηήζηεο βειηηψζεηο ζηα ΓΞΣΑ: Θχθινο 2018-2020 1 Ηαλνπαξίνπ 2022 

Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 16: Έζνδα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

πξννξηδφκελεο ρξήζεο παγίνπ 
1 Ηαλνπαξίνπ 2022 

Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 37: Δπαρζείο ζπκβάζεηο / Θφζηνο 

εθπιήξσζεο ζπκβάζεσλ 
1 Ηαλνπαξίνπ 2022 

Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ 3: Αλαθνξέο ζην Ξιαίζην Θαηάξηηζεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 
1 Ηαλνπαξίνπ 2022 

ΓΞΣΑ 17 «Αζθαιηζηήξηεο Ππκβάζεηο»  1 Ηαλνπαξίνπ 2023 

Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 1 θαη ην ΓΙΞ 8: Ραμηλφκεζε 
ππνρξεψζεσλ σο Καθξνπξφζεζκεο ή Βξαρππξφζεζκεο  

1 Ηαλνπαξίνπ 2023 

Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 1 θαη ηε 2ε Γήισζε Ξξαθηηθήο ΓΞΣΑ: 

Γλσζηνπνίεζε ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ  
1 Ηαλνπαξίνπ 2023 

Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 8: Νξηζκφο ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ 1 Ηαλνπαξίνπ 2023 

Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 12: Αλαβαιιφκελνο θφξνο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ κία εληαία ζπλαιιαγή 

1 Ηαλνπαξίνπ 2023 
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Ζ Δηαηξεία θαη ν κηινο εξεπλά ηελ επίδξαζε ησλ λέσλ πξνηχπσλ θαη ηξνπνπνηήζεσλ ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. Γελ αλακέλεηαη, νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ εθαξκφδνληαη ππνρξεσηηθά ζε κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο λα 

έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Νκίινπ. 

 

7. ΞΟΝΠΘΔΡΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΔΞΗ ΡΩΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ 

 
7.1.α Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 Ρα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

ΟΜΙΛΟ 

  
Γήπεδα 

νηθφπεδα 

Θηίξηα 
θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο 

Κερ/ηα/ 
Ρερληθέο 
εγθ/ζεηο 

Κεηαθνξηθά 
κέζα 

Έπηπια ινηπφο 
εμνπιηζκφο 

ΞΟΝΘ/ΙΔΠ Πχλνιν 

Αμία θηήζεσο ή 
απνηίκεζεο 

              

Θαηά ηελ 01  
Ηαλνπαξίνπ 2020 

7.149.420,29 7.807.376,61 3.550.328,11 1.077.020,13 1.876.098,24 12.096,77 21.472.340,15 

Ξξνζζήθεο  2020 0,00 28.406,09 108.152,23 77.464,30 36.373,95 0,00 250.396,57 

Αλαπξνζαξκνγή παγίσλ -111.392,15 347.783,16 0,00 0,00 0,00 0,00 236.391,01 

Ξσιήζεηο/Κεηαθνξέο 
2020 

0,00 0,00 -13.608,87 -13.900,00 0,00 0,00 -27.508,87 

Θαηά ηελ 31.12.2020 7.038.028,14 8.183.565,86 3.644.871,47 1.140.584,43 1.912.472,19 12.096,77 21.931.618,86 

Ππζζσξεπκέλεο 
απνζβέζεηο 

              

Θαηά ηελ 01  
Ηαλνπαξίνπ 2020 

0,00 3.003.726,72 2.234.010,27 895.985,59 1.524.839,04 0,00 7.658.561,62 

Απνζβέζεηο 2020 0,00 208.002,34 198.560,36 39.032,31 88.728,23 0,00 534.323,24 

Ξσιήζεηο/Κεηαθνξέο 
2020 

0,00 0,00 -6.480,88 -13.895,01 0,00 0,00 -20.375,89 

Θαηά ηελ 31.12.2020 0,00 3.211.729,06 2.426.089,75 921.122,89 1.613.567,27 0,00 8.172.508,97 

Αλαπφζβεζηε αμία               

Θαηά ηελ 31.12.2020 7.038.028,14 4.971.836,80 1.218.781,72 219.461,54 298.904,92 12.096,77 13.759.109,89 

Θαηά ηελ 
31.12.2019 

7.149.420,29 4.803.649,89 1.316.317,84 181.034,54 351.259,20 12.096,77 13.813.778,53 
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ΟΜΙΛΟ 

  
Γήπεδα 

νηθφπεδα 

Θηίξηα 
θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο 

Κερ/ηα/ 
Ρερληθέο 
εγθ/ζεηο 

Κεηαθνξηθά 
κέζα 

Έπηπια ινηπφο 
εμνπιηζκφο 

ΞΟΝΘ/ΙΔΠ Πχλνιν 

Αμία θηήζεσο ή 
απνηίκεζεο 

              

Θαηά ηελ 01  Ηαλνπαξίνπ 
2021 

7.038.028,14 8.183.565,86 3.644.871,47 1.140.584,43 1.912.472,19 12.096,77 21.931.618,86 

Ξξνζζήθεο  2021 0,00 94.361,80 363.011,03 101.182,85 51.526,01 0,00 610.081,69 

Αλαπξνζαξκνγή παγίσλ -133.951,73 -2.544.968,55 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.678.920,28 

Ξσιήζεηο/Κεηαθνξέο 
2021 

0,00 0,00 -32.297,84 -146.157,61 0,00 -12.096,77 -190.552,22 

Θαηά ηελ 31.12.2021 6.904.076,41 5.732.959,11 3.975.584,66 1.095.609,67 1.963.998,20 0,00 19.672.228,05 

Ππζζσξεπκέλεο 
απνζβέζεηο 

              

Θαηά ηελ 01  Ηαλνπαξίνπ 
2021 

0,00 3.211.729,06 2.426.089,75 921.122,89 1.613.567,27 0,00 8.172.508,97 

Αλαπξνζαξκνγή παγίσλ 0,00 -2.841.451,37 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.841.451,37 

Απνζβέζεηο 2021 0,00 206.569,35 107.890,77 37.582,32 76.474,95 0,00 428.517,39 

Ξσιήζεηο/Κεηαθνξέο 
2021 

0,00 0,00 -325,83 -135.327,06 0,00 0,00 -135.652,89 

Θαηά ηελ 31.12.2021 0,00 576.847,04 2.533.654,69 823.378,15 1.690.042,22 0,00 5.623.922,10 

Αλαπφζβεζηε αμία               

Θαηά ηελ 31.12.2021 6.904.076,41 5.156.112,07 1.441.929,97 272.231,52 273.955,98 0,00 14.048.305,95 

Θαηά ηελ 
31.12.2020 

7.038.028,14 4.971.836,80 1.218.781,72 219.461,54 298.904,92 12.096,77 13.759.109,89 

 

Δηαηξεία 

  
Γήπεδα 

νηθφπεδα 

Θηίξηα 
θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο 

Κερ/ηα/ 
Ρερληθέο 
εγθ/ζεηο 

Κεηαθνξηθά 
κέζα 

Έπηπια ινηπφο 
εμνπιηζκφο 

ΞΟΝΘ/ΙΔΠ Πχλνιν 

Αμία θηήζεσο ή 
απνηίκεζεο 

              

Θαηά ηελ 01  Ηαλνπαξίνπ 
2020 

7.149.420,29 7.322.078,13 707.484,14 797.741,34 1.296.856,34 12.096,77 17.285.677,01 

Ξξνζζήθεο  2020   27.716,59 7.113,71 37.824,00 15.293,88 0,00 87.948,18 

Αλαπξνζαξκνγή παγίσλ -111.392,15 347.783,16 0,00 0,00 0,00 0,00 236.391,01 

Ξσιήζεηο/Κεηαθνξέο 
2020 

    -13.608,87       -13.608,87 

Θαηά ηελ 31.12.2020 7.038.028,14 7.697.577,88 700.988,98 835.565,34 1.312.150,22 12.096,77 17.596.407,33 

Ππζζσξεπκέλεο 
απνζβέζεηο 

              

Θαηά ηελ 01  Ηαλνπαξίνπ 
2020 

0,00 2.647.918,45 486.394,97 711.663,16 1.018.582,35 0,00 4.864.558,93 

Απνζβέζεηο 2020 0,00 193.532,92 32.586,05 21.937,78 68.002,25 0,00 316.059,00 

Ξσιήζεηο/Κεηαθνξέο 
2020 

0,00 0,00 -6.480,88 0,00 0,00 0,00 -6.480,88 

Θαηά ηελ 31.12.2020 0,00 2.841.451,37 512.500,14 733.600,94 1.086.584,60 0,00 5.174.137,05 

Αλαπφζβεζηε αμία               

Θαηά ηελ 31.12.2020 7.038.028,14 4.856.126,51 188.488,84 101.964,40 225.565,62 12.096,77 12.422.270,28 

Θαηά ηελ 31.12.2019 7.149.420,29 4.674.159,68 221.089,17 86.078,18 278.273,99 12.096,77 12.421.118,08 
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Δηαηξεία 

  
Γήπεδα 

νηθφπεδα 

Θηίξηα 
θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο 

Κερ/ηα/ 
Ρερληθέο 
εγθ/ζεηο 

Κεηαθνξηθά 
κέζα 

Έπηπια ινηπφο 
εμνπιηζκφο 

ΞΟΝΘ/ΙΔΠ Πχλνιν 

Αμία θηήζεσο ή 
απνηίκεζεο 

              

Θαηά ηελ 01  Ηαλνπαξίνπ 
2021 

7.038.028,14 7.697.577,88 700.988,98 835.565,34 1.312.150,22 12.096,77 17.596.407,33 

Ξξνζζήθεο  2021 0,00 33.690,44 75.270,83 58.638,50 29.705,13 0,00 197.304,90 

Αλαπξνζαξκνγή παγίσλ -133.951,73 -2.544.968,55 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.678.920,28 

Ξσιήζεηο/Κεηαθνξέο 
2021 

0,00 0,00 -32.297,84 -146.157,61 0,00 -12.096,77 -190.552,22 

Θαηά ηελ 31.12.2021 6.904.076,41 5.186.299,77 743.961,97 748.046,23 1.341.855,35 0,00 14.924.239,73 

Ππζζσξεπκέλεο 
απνζβέζεηο 

              

Θαηά ηελ 01  Ηαλνπαξίνπ 
2021 

0,00 2.841.451,37 512.500,14 733.600,94 1.086.584,60 0,00 5.174.137,05 

Αλαπξνζαξκνγή παγίσλ 0,00 -2.841.451,37 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.841.451,37 

Απνζβέζεηο 2021 0,00 195.240,14 33.071,00 26.080,03 59.875,29 0,00 314.266,46 

Ξσιήζεηο/Κεηαθνξέο 
2021 

0,00 0,00 -325,83 -135.327,06 0,00 0,00 -135.652,89 

Θαηά ηελ 31.12.2021 0,00 195.240,14 545.245,31 624.353,91 1.146.459,89 0,00 2.511.299,25 

Αλαπφζβεζηε αμία               

Θαηά ηελ 31.12.2021 6.904.076,41 4.991.059,63 198.716,66 123.692,32 195.395,46 0,00 12.412.940,48 

Θαηά ηελ 31.12.2020 7.038.028,14 4.856.126,51 188.488,84 101.964,40 225.565,62 12.096,77 12.422.270,28 

 

Πε αθίλεηα ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο έρνπλ εγγξαθεί πξνζεκεηψζεηο ππνζήθεο χςνπο 32.455,00 ρηι. επξψ γηα 

εμαζθάιηζε ηξαπεδηθψλ δαλείσλ. 

Ζ ηειεπηαία εθηίκεζε εχινγεο αμίαο ησλ ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο έγηλε ηελ 31.12.2021, απφ 

αλεμάξηεην εθηηκεηή. Απφ ηελ επαλεθηίκεζε ησλ αθηλήησλ επήιζε αχμεζή ηνπο θαηά πνζφ επξψ 162.531,09 κε 

αχμεζε ηνπ απνζεκαηηθνχ αλαπξνζαξκνγήο αθηλήησλ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαηά πνζφ  € 471.993,55 θαη κείσζε 

ησλ απνηειεζκάησλ θαηά € 309.462,46. 

 

7.1. β Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 

 

Όκηινο/Δηαηξεία 

  Γήπεδα νηθφπεδα 
Θηίξηα θηηξηαθέο 
εγθαηαζηάζεηο 

Πχλνιν 

Αμία θηήζεσο ή απνηίκεζεο       

Θαηά ηελ 01  Ηαλνπαξίνπ 2021 2.458.407,87 152.709,00 2.611.116,87 

Αλαπξνζαξκνγή -71.219,22 81.374,15 10.154,93 

Θαηά ηελ 31.12.2021 2.387.188,65 234.083,15 2.621.271,80 

 

Νη επελδχζεηο ζε αθίλεηα, αθνξνχλ αθίλεηα πνπ θαηέρνληαη κε ζθνπφ θεξδψλ απφ ππεξαμίεο θαη επηκεηξψληαη ζηελ 

εχινγε αμία ηνπο κε κεηαβνιέο αλαγλσξηδφκελεο ζηα απνηειέζκαηα. 
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Ζ ηειεπηαία εθηίκεζε εχινγεο αμίαο ησλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο έγηλε ηελ 31.12.2021, απφ αλεμάξηεην 

εθηηκεηή. Απφ ηελ επαλεθηίκεζε ησλ αθηλήησλ επήιζε κείσζε ηνπο θαηά πνζφ επξψ 10.154,93 κε αληίζηνηρε 

επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 
7.1. γ Γηθαηψκαηα ρξήζεο παγίσλ 

 

ΝΚΗΙΝΠ ΘΡΗΟΗΑ 
ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΑ       

ΚΔΠΑ 
ΔΞΗΞΙΑ ΠΛΝΙΝ 

πφινηπν 01.01.2020 347.801,54 105.698,53 22.777,14 476.277,21 

Ξξνζζήθεο κηζζψζεσλ 0,00 64.286,06 0,00 64.286,06 

πφινηπν 31.12.2020 347.801,54 169.984,59 22.777,14 540.563,27 

          

Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο         

πφινηπν  01.01.2020 38.251,07 45.240,85 5.941,86 89.433,78 

Απνζβέζεηο ρξήζεο 2020 38.251,07 42.109,05 5.941,86 86.301,98 

πφινηπν 31.12.2020 76.502,14 87.349,90 11.883,72 175.735,76 

          

Αλαπφζβεζηε αμία 31.12.2020 271.299,40 82.634,69 10.893,42 364.827,51 

     
ΝΚΗΙΝΠ ΘΡΗΟΗΑ 

ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΑ       
ΚΔΠΑ 

ΔΞΗΞΙΑ ΠΛΝΙΝ 

πφινηπν 01.01.2021 347.801,54 169.984,59 22.777,14 540.563,27 

Ξξνζζήθεο κηζζψζεσλ 0,00 21.130,04 0,00 21.130,04 

πφινηπν 31.12.2021 347.801,54 191.114,63 22.777,14 561.693,31 

          

Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο         

πφινηπν  01.01.2021 76.502,14 87.349,90 11.883,72 175.735,76 

Απνζβέζεηο ρξήζεο 2021 39.012,45 45.491,64 5.941,87 90.445,96 

πφινηπν 31.12.2021 115.514,59 132.841,54 17.825,59 266.181,72 

          

Αλαπφζβεζηε αμία 31.12.2021 232.286,95 58.273,09 4.951,55 295.511,59 

 

ΚΖΡΟΗΘΖ ΘΡΗΟΗΑ 
ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΑ       

ΚΔΠΑ 
ΔΞΗΞΙΑ ΠΛΝΙΝ 

πφινηπν 01.01.2020 274.841,29 63.155,44 22.777,14 360.773,87 

Ξξνζζήθεο κηζζψζεσλ   25.119,38   25.119,38 

πφινηπν 31.12.2020 274.841,29 88.274,82 22.777,14 385.893,25 

          

Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο         

πφινηπν  01.01.2020 24.985,57 26.233,09 5.941,86 57.160,52 

Απνζβέζεηο ρξήζεο 2020  24.985,57 25.455,01 5.941,86 56.382,44 

πφινηπν  31.12.2020 49.971,14 51.688,10 11.883,72 113.542,96 

          

Αλαπφζβεζηε αμία 31.12.2020 224.870,15 36.586,72 10.893,42 272.350,29 
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ΚΖΡΟΗΘΖ ΘΡΗΟΗΑ 
ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΑ       

ΚΔΠΑ 
ΔΞΗΞΙΑ ΠΛΝΙΝ 

πφινηπν 01.01.2021 274.841,29 88.274,82 22.777,14 385.893,25 

Ξξνζζήθεο κηζζψζεσλ 0 8.279,63 0 8.279,63 

πφινηπν 31.12.2021 274.841,29 96.554,45 22.777,14 394.172,88 

          

Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο         

πφινηπν  01.01.2021 49.971,14 51.688,10 11.883,72 113.542,96 

Απνζβέζεηο ρξήζεο 2021 24.985,57 28.651,06 5.941,87 59.578,50 

πφινηπν  31.12.2021 74.956,71 80.339,16 17.825,59 173.121,46 

          

Αλαπφζβεζηε αμία 31.12.2021 199.884,58 16.215,29 4.951,55 221.051,42 

 

7.2 Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 
Ρα άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αθνξνχλ ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα θαη αλαιχνληαη σο εμήο: 

  ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

   31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 
 

Αμία θηήζεσο ή απνηίκεζεο         
 

Θαηά ηελ 01  Ηαλνπαξίνπ 2021 432.794,88 428.075,32 409.223,13 404.503,57 
 

Ξξνζζήθεο  2021 40.716,10 4.719,56 235,00 4.719,56 
 

Θαηά ηελ 31.12.2021 473.510,98 432.794,88 409.458,13 409.223,13 
 

Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο         
 

Θαηά ηελ 01  Ηαλνπαξίνπ 2021 359.659,93 319.377,96 350.895,40 315.491,59 
 

Απνζβέζεηο  2021 42.733,93 40.281,97 34.801,87 35.403,81 
 

Θαηά ηελ 31.12.2021 402.393,86 359.659,93 385.697,27 350.895,40 
 

Αλαπφζβεζηε  αμία         
 

Θαηά ηελ 31.12.2021 71.117,12 73.134,95 23.760,86 58.327,73 
 

Θαηά ηελ 31.12.2020 73.134,95 108.697,36 58.327,73 89.011,98 
 

 

7.4. Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο/ζπγγελείο θαη ινηπέο επηρεηξήζεηο 

 
Νη επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο/ζπγγελείο θαη ινηπέο επηρεηξήζεηο εηαηξείεο  αλαιχνληαη σο θαησηέξσ: 

 

7.4.1 Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο 

Νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο θαη ησλ 

ζπγαηξηθψλ, νη νπνίεο ελνπνηνχληαη κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο θαη είλαη νη εμήο : 
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  Δηαηξεία 

  31.12.2021 31.12.2020 

DIPOWOOD ΚΝΛΝΞΟΝΠΩΞΖ AE 1.667.479,82 1.667.479,82 

ΔΙΙΖΛΝΠΘΑΛΓΗΛΑΗΘΖ Α.Δ. 751.232,92 751.232,92 

ΑΦΝΗ ΡΟΝΘΝΓΖ ELTOP ΚΝΛΝΞΟΝΠΩΞΖ AE 4.997.092,00 4.997.092,00 

ΠΛΝΙΝ 7.415.804,74 7.415.804,74 

Πσξεπκέλεο απνκεηψζεηο ζπκκεηνρψλ  -2.348.151,81 -2.348.151,81 

ΠΛΝΙΝ  5.067.652,93 5.067.652,93 

 

Ππλνπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο 

Δηαηξεία Έδξα 
Ξνζνζηφ 
ζπκκεηνρήο 

Κέζνδνο 
ελνπνίεζεο 

Αμία θηήζεο Απνκείσζε 
Πχλνιν 
Δλεξγεηηθνχ 

Ίδηα 
θεθάιαηα 

DIPO ΚΝΛΝΞΟΝΠΩΞΖ Α.Δ. Διεπζίλα  100,00% Νιηθή 1.667.479,82 0 3.930.762,61 1.036.395,32 

ΔΙΙΖΛΝΠΘΑΛΓΗΛΑΗΘΖ Α.Δ. Διεπζίλα  99,94% Νιηθή 751.232,92 718.151,81 37.272,76 34.635,19 

ΑΦΝΗ ΡΟΝΘΝΓΖ ELTOP 
ΚΝΛΝΞΟΝΠΩΞΖ AE 

Διεπζίλα  100% Νιηθή 4.997.092,00 1.630.000,00 7.212.512,98 1.924.067,25 

 

7.4.2 Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 

 

  Όκηινο Δηαηξεία 

  31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝI Α.Δ.Β.Δ. 1.026.393,74 1.026.393,74 1.026.393,74 1.026.393,74 

Πσξεπκέλεο απνκεηψζεηο ζπκκεηνρψλ  -1.026.393,74 -1.026.393,74 -1.026.393,74 -1.026.393,74 

ΠΛΝΙΝ ΠΓΓΔΛΔΗΠ 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Ππλνπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπγγελή επηρείξεζε 

Δηαηξεία Έδξα 
Ξνζνζηφ 
ζπκκεηνρήο 

Κέζνδνο 
ελνπνίεζεο 

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΗ ΑΔ Ξάηξα 34% Θαζαξή Θέζε 

 

Ζ ζπγγελήο επηρείξεζε «ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΗ Α.Δ.Β.Δ.»  ελνπνηείηαη κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο θαη νη κεηαβνιέο 

απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έρνπλ πεξηιεθζεί ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ Δηαηξεία ζηελ παξνχζα 

πεξίνδν, ζπλεθηηκψληαο ηελ επηδείλσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο απφ ηνλ αληίθηππν ηνπ θνξνλνηνχ θαη ιφγσ 

ησλ ζσξεπκέλσλ δεκηψλ ηεο ζπγγελνχο επηρείξεζεο, αμηνιφγεζε ην αλαθηήζηκν πνζφ θαη ζρεκάηηζε πξφβιεςε 

απνκείσζεο πνζνχ επξψ 985.547,36. 

 

7.4.3 Δπελδχζεηο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο 

 

  Όκηινο Δηαηξεία 

  31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 

ΠΛ.ΜΙ. Λ.ΞΗΔΟΗΑΠ 99.120,00 99.120,00 99.120,00 99.120,00 
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Ζ Δηαηξεία  ζπκκεηέρεη ζην θεθάιαην ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο «ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΝΠ ΜΙΝΟΓΩΛ ΞΗΔΟΗΑΠ ΑΔΒΔ», κε 

δξαζηεξηφηεηα εκπφξην μπιείαο, θαηέρνληαο 2.746 κεηνρέο ή πνζνζηφ 2,17%. Ζ ζπκκεηνρή καο απηή απεηθνλίδεηαη

 

ζηελ αμία θηήζεσο.

 

7.5 Απνζέκαηα 

 
Ρα απνζέκαηα αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

  Όκηινο Δηαηξεία 

  31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 

Δκπνξεχκαηα 5.545.052,15 5.566.882,34 4.268.630,18 4.372.189,17 

Έηνηκα πξντφληα & εκηηειή 1.802.919,34 1.718.490,91 659.283,80 705.093,20 

Ξξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο 1.996.676,90 1.819.953,58 83.080,87 122.473,03 

Πχλνιν 9.344.648,38 9.105.326,83 5.010.994,85 5.199.755,40 

Κείνλ : Ξξφβιεςε γηα απαμίσζε 
απνζεκάησλ 

-122.979,08 -122.979,08 -122.979,08 -122.979,08 

Πχλνιν 9.221.669,30 8.982.347,75 4.888.015,77 5.076.776,32 

 

Ρα απνζέκαηα ηνπ νκίινπ θαη ηεο  εηαηξείαο  αθνξνχλ  θπξίσο ζε εκπνξεχκαηα, πξντφληα έηνηκα θαη  ζε πξψηεο θαη 

βνεζεηηθέο χιεο .Ζ εηαηξεία ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα  γηα λα ειαρηζηνπνηήζεη ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο 

ελδερφκελεο δεκίεο ιφγσ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ ε θινπψλ ησλ απνζεκάησλ ηεο. Γηα βξαδέσο θηλνχκελα ή 

απαμησκέλα απνζέκαηα ζρεκαηίζζεθε ζε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο πξφβιεςε απνκείσζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ επξψ 

122.979,08. 

 

7.6 Απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη Ινηπέο απαηηήζεηο  

 
Νη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη νη ινηπέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

Νη ινγαξηαζκνί ησλ απαηηήζεσλ απφ πειάηεο πεξηιακβάλνπλ απνκεηψζεηο (πξνβιέςεηο) γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο, νη 

νπνίεο αλαιχνληαη σο εμήο: 
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  Όκηινο Δηαηξεία 

  31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 

Ξειάηεο 11.690.022,20 11.110.924,86 13.013.195,52 11.998.901,43 

Γξακκάηηα εηζπξαθηέα 244.730,50 201.501,77 150.648,18 87.619,55 

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο 7.075.840,59 5.276.080,22 6.206.453,60 4.471.677,53 

Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε 2.073.623,72 2.709.503,64 1.936.009,62 2.515.390,06 

Γξακκάηηα ζε θαζπζηέξεζε 706.344,90 646.151,85 625.145,00 576.251,85 

Κείνλ: Ξξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο πειάηεο -10.617.477,24 -10.630.216,10 -8.849.189,48 -8.618.897,36 

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 11.173.084,67 9.313.946,24 13.082.262,44 11.030.943,06 

Αγνξέο ππφ παξαιαβή 1.124.156,25 947.233,03 1.124.156,25 947.058,03 

Διι. Γεκφζην 163.160,79 81.906,33 163.160,79 58.328,82 

Ινηπνί Σξεψζηεο 942.158,09 705.175,27 681.754,33 669.678,62 

Ινγαξηαζκνί δηαρ/ζεσο πξνθ/ισλ & 
πηζηψζεσλ 

47.120,62 62.895,27 46.731,78 55.290,59 

Ξξνθ/ιέο γηα αγνξέο απνζεκ. 416.723,86 411.729,25 381.832,15 372.979,40 

Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 55.986,83 38.423,80 42.605,47 37.796,39 

Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 34.767,29 41.148,30 34.197,83 30.820,51 

Κείνλ: Ξξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο 
ρξεψζηεο 

-437.883,78 -451.015,44 -385.444,15 -398.575,81 

Ινηπέο απαηηήζεηο 2.346.189,95 1.837.495,81 2.088.994,45 1.773.376,55 

 

  Όκηινο  Δηαηξεία  

  31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 

πφινηπν πξνβιέςεσλ 01/01/2021 10.630.216,10 4.241.252,13 8.618.897,36 3.796.537,40 

Απνκεηψζεηο ρξήζεσο 2021 239.163,23 6.388.963,97 230.292,12 4.822.359,96 

Γηαγξαθέο ρξήζεσο 2021 -251.902,09 0,00 0,00 0,00 

πφινηπν πξνβιέςεσλ 31/12/2021 10.617.477,24 10.630.216,10 8.849.189,48 8.618.897,36 

 

Γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί εθηίκεζε γηα ηπρφλ απνκείσζε ηνπο θαη έρεη 

ζρεκαηηζηεί αληίζηνηρε πξφβιεςε. 

Ρν ζχλνιν ησλ αλσηέξσ απαηηήζεσλ ζεσξείηαη πσο είλαη βξαρππξφζεζκεο ιήμεο θαη ε ινγηζηηθή ηνπο αμία 

ζεσξείηαη πσο πξνζεγγίδεη ηελ εχινγε αμία ηνπο. 

Ζ εηαηξεία θαη ν φκηινο εθάξκνζαλ ηελ απινπνηεκέλε πξνζέγγηζε ηεο παξαγξάθνπ 5.5.15 ηνπ Γ.Ξ.Σ.Α. 9, βάζεη ηεο 

νπνίαο ν αληίζεηνο ινγαξηαζκφο ησλ αλακελφκελσλ πηζησηηθψλ δεκηψλ απφ απαηηήζεηο απφ πειάηεο πξνζδηνξίδεηαη 

ζην πνζφ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηε ζπλνιηθή δηάξθεηα ησλ απαηηήζεσλ. 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ελ ιφγσ δεκηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ν θαησηέξσ πίλαθαο ρξνλνινγηθήο αλάιπζεο θαη 

πνζνζηψλ, πνπ αλαπηχρζεθε κε ηε ρξήζε ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ θαη εχινγσλ πξνβιέςεσλ γηα ην κέιινλ, κε βάζε 

ηνλ νπνίν νη πξφζζεηεο αλακελφκελεο πηζησηηθέο δεκίεο. 
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  ΝΚΗΙΝΠ 31/12/2021 

  
ΣΩΟΗΠ 

ΘΑΘΠΡΔΟΖΠΖ 
ΚΔΣΟΗ 30 
ΖΚΔΟΔΠ 

ΚΔΣΟΗ 90 
ΖΚΔΟΔΠ 

ΞΑΛΩ ΑΞ 
90 ΖΚΔΟΔΠ 

ΔΞΗΠΦΑΙΔΗΠ ΔΓΓΖΠΔΗΠ ΠΛΝΙΝ 

Απαηηήζεηο 4.887.670,20 2.180.252,27 2.551.597,11 2.286.721,18 9.884.321,15   21.790.561,91 

Απνκείσζε 68.924,27 25.031,00 140.174,11 787.920,32 9.595.427,54   10.617.477,24 

          ΝΚΗΙΝΠ 31/12/2020 

  
ΣΩΟΗΠ 

ΘΑΘΠΡΔΟΖΠΖ 
ΚΔΣΟΗ 30 
ΖΚΔΟΔΠ 

ΚΔΣΟΗ 90 
ΖΚΔΟΔΠ 

ΞΑΛΩ ΑΞ 
90 ΖΚΔΟΔΠ 

ΔΞΗΠΦΑΙΔΗΠ ΔΓΓΖΠΔΗΠ ΠΛΝΙΝ 

Απαηηήζεηο 5.265.869,70 1.546.374,06 1.261.442,05 1.976.966,96 9.893.193,50 0,00 19.943.846,27 

Απνκείσζε 457.165,79 126.846,86 178.277,77 263.627,03 9.604.298,65   10.630.216,10 

 

 

  ΔΡΑΗΟΔΗΑ 31/12/2021 

  
ΣΩΟΗΠ 

ΘΑΘΠΡΔΟΖΠΖ 
ΚΔΣΟΗ 30 
ΖΚΔΟΔΠ 

ΚΔΣΟΗ 90 
ΖΚΔΟΔΠ 

ΞΑΛΩ ΑΞ 
90 ΖΚΔΟΔΠ 

ΔΞΗΠΦΑΙΔΗΠ ΔΓΓΖΠΔΗΠ ΠΛΝΙΝ 

Απαηηήζεηο 6.956.324,21 1.799.417,27 2.519.671,11 2.365.123,18 8.290.916,15   21.931.451,92 

Απνκείσζε 17.325,27 0,00 134.597,11 695.245,80 8.002.021,30   8.849.189,48 

        

          ΔΡΑΗΟΔΗΑ 31/12/2020 

  
ΣΩΟΗΠ 

ΘΑΘΠΡΔΟΖΠΖ 
ΚΔΣΟΗ 30 
ΖΚΔΟΔΠ 

ΚΔΣΟΗ 90 
ΖΚΔΟΔΠ 

ΞΑΛΩ ΑΞ 
90 ΖΚΔΟΔΠ 

ΔΞΗΠΦΑΙΔΗΠ ΔΓΓΖΠΔΗΠ ΠΛΝΙΝ 

Απαηηήζεηο 7.911.502,64 1.070.183,11 945.373,81 1.422.983,60 8.299.797,26 0,00 19.649.840,42 

Απνκείσζε 297.276,28 51.783,05 112.435,89 146.509,73 8.010.892,41 0,00 8.618.897,36 

 

 

7.7 Ρακεηαθά δηαζέζηκα  θαη ηζνδχλακα 

 
Ρα δηαζέζηκα αλαιχνληαη σο εμήο : 

 

 

  Όκηινο Δηαηξεία 

  31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 

Ρακείν 15.301,42 16.001,79 4.795,02 5.741,46 

Θαηαζέζεηο φςεσο 1.336.169,81 1.318.032,88 935.621,67 1.019.309,73 

Πχλνιν 1.351.471,23 1.334.034,67 940.416,69 1.025.051,19 
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7.8 Κεηνρηθφ θεθάιαην 

 
Κε ηελ απφ 16.07.2021 απφθαζε ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, θαηφρσλ θνηλψλ 

κεηνρψλ, απνθαζίζηεθε ε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά ην πνζφ 

ησλ δψδεθα εθαηνκκπξίσλ επηαθνζίσλ εμήληα νθηψ ρηιηάδσλ εθαηφλ δέθα επξψ θαη ζαξάληα ηεζζάξσλ 

ιεπηψλ (€12.768.110,44), κε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο θνηλήο θαη πξνλνκηνχρνπ κεηνρήο ηεο Δηαηξείαο 

απφ ζαξάληα ηέζζεξα ιεπηά ηνπ επξψ (€0,44) ε θάζε κία ζε δέθα ιεπηά ηνπ επξψ (€0,10) ε θάζε 

κία, ζπληεινχκελεο κε ζπκςεθηζκφ ινγηζηηθψλ δεκηψλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ. Θαηφπηλ ηνχηνπ, ζηηο 31 

Γεθεκβξίνπ 2021, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο αλέξρεηαη ζε ηξία εθαηνκκχξηα επηαθφζηεο πελήληα πέληε 

ρηιηάδεο ηξηαθφζηα είθνζη έμη επξψ θαη εμήληα ιεπηά (€3.755.326,60), δηαηξνχκελν ζε ηξηάληα επηά εθαηνκκχξηα 

πεληαθφζηεο πελήληα ηξεηο ρηιηάδεο δηαθφζηεο εμήληα έμη (37.553.266) κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο δέθα ιεπηψλ ηνπ 

επξψ (€0,10) ε θάζε κία, εθ ησλ νπνίσλ ηξηάληα ηέζζεξα εθαηνκκχξηα ελληαθφζηεο νγδφληα έμη ρηιηάδεο ηεηξαθφζηεο 

ηξηάληα (34.986.430) είλαη θνηλέο, νλνκαζηηθέο, κεηά ςήθνπ κεηνρέο θαη δχν εθαηνκκχξηα πεληαθφζηεο εμήληα έμη 

ρηιηάδεο νθηαθφζηεο ηξηάληα έμη (2.566.836) είλαη πξνλνκηνχρεο, νλνκαζηηθέο, άλεπ ςήθνπ θαη κε κεηαηξέςηκεο ζε 

θνηλέο κεηνρέο. 

Νη κεηνρέο ηεο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ- ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. είλαη εηζεγκέλεο ζην ζχλνιφ ηνπο ζην Σξεκαηηζηήξην Αμηψλ 

Αζελψλ. 

 

7.9 Απνζεκαηηθά Θεθάιαηα 

 
Ρα απνζεκαηηθά θεθάιαηα αλαιχνληαη σο εμήο : 

 
 

  Όκηινο Δηαηξεία 

  31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 

Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο 1.709.509,08 1.283.529,21 1.651.608,40 1.283.453,43 

Ραθηηθφ απνζεκαηηθφ 24.043,69 50.204,53 0,00 0,00 

Έθηαθην απνζεκαηηθφ 11.633,09 43.297,15 43.297,15 43.297,15 

Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά 239.720,95 239.720,95 239.720,95 239.720,95 

Πχλνιν 1.984.906,81 1.616.751,84 1.934.626,50 1.566.471,53 

 
 

7.10   Γάλεηα 

 
 Αλαιχνληαη σο εμήο: 
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  Ν Όκηινο Ζ Δηαηξεία 

  31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 

Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο         

Γάλεηα  14.749.360,35 16.256.657,90 14.749.360,35 16.186.049,76 

          

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο         

Βξαρππξφζεζκα  Γάλεηα 13.607.162,21 13.748.575,60 12.574.956,36 12.863.689,79 

Factoring 221.037,46 144.605,04 221.037,46 144.605,04 

Βξαρππξφζεζκν κέξνο καθξνπξφζ. δαλείσλ 1.254.095,23 527.500,00 1.254.095,23 527.500,00 

Πχλνιν 15.082.294,90 14.420.680,64 14.050.089,05 13.535.794,83 

          

Πχλνιν δαλείσλ  29.831.655,25 30.677.338,54 28.799.449,40 29.721.844,59 

 

Ρν εχξνο ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ ησλ βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ θπκαίλεηαη απφ 3,75% έσο 6,00% θαη ε δηάξθεηα 

ησλ δαλείσλ απηψλ είλαη απφ 3 έσο 12 κήλεο. Νη εχινγεο αμίεο ησλ δαλείσλ ηαπηίδνληαη κε ηηο ινγηζηηθέο αμίεο ηνπο. 

 

Πε αθίλεηα ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο έρνπλ εγγξαθεί πξνζεκεηψζεηο ππνζήθεο χςνπο 32.455,00 ρηι. επξψ γηα 

εμαζθάιηζε ηξαπεδηθψλ δαλείσλ. 

 

Ν παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ επαηζζεζία ηνπ απνηειέζκαηνο ζε ζρέζε κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο σο πξνο ηνλ επηηνθηαθφ θίλδπλν. Ζ εηαηξεία εθηίζεηαη ζε επηηνθηαθφ θίλδπλν απφ δάλεηα 

κεηαβιεηνχ επηηνθίνπ. Ζ αλάιπζε ηεο επαηζζεζίαο ππνζέηεη παξάιιειε κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ θαηά +/- 50bps 

πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Γηνίθεζεο ζεσξείηαη εχινγε. 

Δηαηξεία 2021 Ινγηζηηθή Αμία +50ΚΒ -50ΚΒ 

Καθξνπξφζεζκα δάλεηα 14.749.360,35 -73.746,80 73.746,80 

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα 14.050.089,05 -70.250,45 70.250,45 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 22%   31.679,39 -31.679,39 

Θαζαξή επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα   -112.317,85 112.317,85 

    Δηαηξεία 2020 Ινγηζηηθή Αμία +50ΚΒ -50ΚΒ 

Καθξνπξφζεζκα δάλεηα 16.186.000,00 -80.930,00 80.930,00 

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα 13.535.000,00 -67.675,00 67.675,00 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 24%   35.492,40 -35.492,40 

Θαζαξή επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα   -112.392,60 112.392,60 

 

7.11 πνρξεψζεηο απφ κηζζψζεηο 

Ξαξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη ππνρξεψζεηο κηζζψζεσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ θαη ε θίλεζε ηνπο γηα ηελ 

ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2021.  

 

 



ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ - ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. 
Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 

Ρεο ρξήζεο απφ 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2021 

 

 95 

  Όκηινο Δηαηξεία 

  31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 

πφινηπν 1.1.2021 378.343,50 395.045,70 283.430,39 309.996,09 

Ξξνζζήθεο κηζζψζεσλ 102.800,41 64.286,10 8.279,63 25.119,40 

Ρφθνη 17.565,07 16.904,30 12.454,51 13.558,50 

Ξιεξσκέο -95.182,09 -97.892,60 -56.019,67 -65.243,60 

πφινηπν 31.12.2021 403.526,89 378.343,50 248.144,86 283.430,39 

          

          

θαη αλαιχνληαη σο εμήο:         

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο κηζζψζεσλ 130.311,96 72.983,83 59.951,59 46.145,45 

Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο κηζζψζεσλ 273.214,93 305.359,58 188.193,27 237.284,92 

  403.526,89 378.343,41 248.144,86 283.430,37 

     Νη κηζζψζεηο είλαη απνπιεξσηέεο σο αθνινχζσο: Όκηινο Δηαηξεία 

Δληφο ελφο έηνπο 152.703,26 89.733,90 57.008,94 58.336,40 

Δληφο ηνπ δεχηεξνπ έηνπο 81.492,61 79.224,20 40.018,40 49.540,80 

Απφ 3 έσο 5 ρξφληα 147.292,34 145.818,70 98.168,10 102.359,00 

Κεηά απφ 5 ρξφληα 95.194,80 126.926,00 95.194,80 126.926,00 

  476.683,01 441.702,80 290.390,24 337.162,20 

Ξξνεμφθιεζε -73.156,12 -63.359,39 -42.245,38 -53.732,10 

Πχλνιν ππνρξεψζεσλ κηζζψζεσλ 403.526,89 378.343,41 248.144,86 283.430,10 

 

Ρα πνζά πνπ αλαγλσξίζζεθαλ ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ γηα ηελ εηαηξεία θαη ηνλ φκηιν 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

  31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 

Απνζβέζεηο δηθαησκάησλ ρξήζεο  90.445,95 86.301,98 59.578,50 56.382,44 

Ρφθνη κηζζψζεσλ 14.979,84 16.904,30 12.454,51 13.558,53 

  105.425,79 103.206,28 72.033,01 69.940,97 

 

7.12 Ξξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο 

  Όκηινο Δηαηξεία 

 
  31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 

 

πνρξεψζεηο ηζνινγηζκνχ γηα :         
 

Ππληαμηνδνηηθέο παξνρέο 253.926,00 211.524,00 164.530,00 148.067,00 
 

Πχλνιν 253.926,00 211.524,00 164.530,00 148.067,00 
 

Σξεψζεηο ζηα απνηειέζκαηα  31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 
 

Ππληαμηνδνηηθέο παξνρέο 35.558,00 11.503,00 9.843,00 12.780,00 
 

Πχλνιν 35.558,00 11.503,00 9.843,00 12.780,00 
 

Αλαινγηζηηθά (θέξδε)/δεκηέο (Ινηπά 
ζπλνιηθά έζνδα) 

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 
 

Ππληαμηνδνηηθέο παξνρέο 6.845,00 -3.652,00 6.620,00 -2.267,00 
 

Πχλνιν 6.845,00 -3.652,00 6.620,00 -2.267,00 
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Ρα πνζά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηνλ ηζνινγηζκφ είλαη ηα παξαθάησ: 

 
 

  31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 
 

Ξαξνχζα αμία κε ρξεκαηνδνηνχκελσλ 
ππνρξεψζεσλ 

253.926,00 211.524,00 164.530,00 148.067,00 
 

πνρξέσζε ζηνλ ηζνινγηζκφ 253.926,00 211.524,00 164.530,00 148.067,00 
 

   

  

 
 

Ρα πνζά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ είλαη ηα παξαθάησ: 

     
 

  31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 
 

Θφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο 33.817,00 30.687,00 19.706,00 18.813,00 
 

Σξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 735,00 1.626,00 515,00 1.100,00 
 

Θφζηνο πξνυπεξεζίαο 31.899,00 30.738,00 18.098,00 8.560,00 
 

Ξαξνρέο πνπ πιεξψζεθαλ απφ ηνλ εξγνδφηε -30.893,00 -51.548,00 -28.476,00 -15.693,00 
 

Άιιν έμνδν (έζνδν) 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Θφζηνο ηεξκαηηζκνχ 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Εεκηέο απφ πεξηθνπέο 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Πχλνιν πεξηιακβαλνκέλν ζηηο παξνρέο ζε 
εξγαδνκέλνπο 

35.558,00 11.503,00 9.843,00 12.780,00 
 

      Ζ ζπλνιηθή ρξέσζε έρεη θαηαλεκεζεί σο εμήο: 

      31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 

 Θφζηνο Ξσιεζέλησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Έμνδα δηάζεζεο 21.151,00 0,00 0,00 0,00 

 Έμνδα δηνίθεζεο 14.407,00 12.780,00 9.843,00 12.780,00 

   35.558,00 12.780,00 9.843,00 12.780,00 

  

 

 

 

     Κεηαβνιή ηεο ππνρξέσζεο ζηνλ ηζνινγηζκφ: 

      31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 

 Yπφινηπν έλαξμεο 211.524,00 203.674,00 148.067,00 137.554,00 

 Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Ξσιήζεηο Θπγαηξηθψλ 0,00 0,00 0,00 0,00 

 πνρξεψζεηο πνπ απνθηήζεθαλ απφ ελνπνίεζε 
επηρείξεζεο 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 Πχλνιν ρξέσζεο ζηα απνηειέζκαηα 35.558,00 11.503,00 9.843,00 12.780,00 

 Ξιεξσζείζεο εηζθνξέο 0,00 0,00 0,00 0,00 

   247.082,00 215.177,00 157.910,00 150.334,00 

 Αλαινγηζηηθά (θέξδε)/δεκηέο απφ αιιαγέο ζε 
νηθνλνκηθέο παξαδνρέο 

6.844,00 -3.653,00 6.620,00 -2.267,00 

 Ινηπά αλαινγηζηηθά (θέξδε)/δεκηέο 0,00 0,00 0,00 0,00 

   6.844,00 -3.653,00 6.620,00 -2.267,00 

 πφινηπν ηέινπο 253.926,00 211.524,00 164.530,00 148.067,00 
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Νη θχξηεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ινγηζηηθνχο ζθνπνχο είλαη νη εμήο: 
 

 

31.12.2021 31.12.2020 

 

% % 

Προεξοφλθτικό επιτόκιο 0,30% 0,35% 

Πλθκωριςμόσ 1,70% 0,50% 

Μελλοντικζσ αυξιςεισ μιςκϊν 0,00% 1,60% 

Διάρκεια υποχρεϊςεων 6,45 6,81 

 

 
7.13 Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

Νη ππνρξεψζεηο ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο πξνο ηξίηνπο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο 
βξαρ/ζκεο ππνρξεψζεηο 

 Όκηινο  Δηαηξεία 

  31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 

πνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο  1.182.607,05 909.909,65 816.397,58 707.275,36 

Δπηηαγέο πιεξσηέεο 124.598,63 31.651,24 5.920,38 0,00 

Πχλνιν 1.307.205,68 941.560,89 822.317,96 707.275,36 

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 178.592,88 161.406,57 89.335,79 80.894,37 

Δπηηαγέο πιεξσηέεο 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ξξνθαηαβνιέο πειαηψλ 736.306,57 725.910,69 465.550,48 619.443,67 

Κεξίζκαηα πιεξσηέα 1.266,63 1.266,63 1.266,63 1.266,63 

Ξηζησηέο δηάθνξνη 37.956,92 207.864,42 29.279,46 54.418,43 

Κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί 
παζεηηθνχ 

300.613,83 146.293,59 180.963,57 127.514,14 

Πχλνιν 1.254.736,83 1.242.741,90 766.395,93 883.537,24 

 

7.14 Ρξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

 

   Όκηινο  Δηαηξεία 

  31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 

ΦΞΑ 843.397,86 500.058,50 866.606,25 495.766,71 

ΦΝΟΝΗ-ΡΔΙΖ ΑΚΝΗΒΩΛ ΞΟΝΠ/ΘΝ 72.586,46 58.665,70 34.739,68 28.932,83 

ΦΝΟΝΗ-ΡΔΙΖ ΑΚΝΗΒΩΛ ΡΟΗΡΩΛ 3.130,33 3.096,98 1.360,60 800,00 

ΦΝΟΝΠ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ 215.028,41 136.611,66 169.141,31 129.167,17 

ΙΝΗΞΝΗ ΦΝΟΝΗ-ΡΔΙΖ 54.510,78 61.221,10 54.006,62 61.021,90 

ΞΟΝΖΓ. ΣΟΖΠΔΩΛ -180,98 0,00 0,00 0,00 

Πχλνιν 1.188.472,85 759.653,94 1.125.854,45 715.688,61 

 
 

 

 

 

 



ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ - ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. 
Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 

Ρεο ρξήζεο απφ 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2021 

 

 98 

 

 
7.15 Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο θαη πνρξεψζεηο 

 
Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

  Όκηινο Δηαηξεία 

  31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 

Αλαβαιιφκελεο θνξ. πνρξ. 1.051.338,16 1.125.446,76 968.845,70 1.024.758,11 

Αλαβαιιφκελεο θνξ. Απαηη. -291.222,30 -308.682,30 -140.068,59 -149.174,94 

  760.115,86 816.764,46 828.777,11 875.583,17 

 

 

Ζ ζπλνιηθή κεηαβνιή ζηνλ αλαβαιιφκελν θφξν είλαη ε εμήο : 

 

  Όκηινο Δηαηξεία 

  31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 

πφινηπν αξρήο ρξήζεο 816.764,46 368.925,13 875.583,17 436.379,45 

Απεπζείαο ζηελ θαζ. ζέζε 102.332,68 393.630,39 102.382,24 57.277,99 

Σξέσζε/Ξίζησζε ζηα απνηειέζκαηα -158.981,28 54.208,94 -149.188,30 381.925,73 

πφινηπν ηέινπο ρξήζεο 760.115,86 816.764,46 828.777,11 875.583,17 

 

Γηα ηηο πθηζηάκελεο θαηά ηελ 31/12/2021 πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ θνξνινγηθήο θαη ινγηζηηθήο βάζεο  

ππνινγίζζεθε αλαβαιιφκελνο θφξνο  κε ζπληειεζηή  22% . 

Ρα ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ κε ηα νπνία ζρεηίδνληαη νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο θαη 

ε κεηαβνιή  ησλ θνλδπιίσλ ζηηο ρξήζεηο 2021 θαη 2020 έρνπλ σο εμήο: 

ΝΚΗΙΝΠ 2020 
Υπόλοιπο    
1.1.2020 

Χρζωςθ/Πίςτωςθ  
ςτθν κατάςταςθ 
αποτελεςμάτων 

Χρζωςθ/Πίςτωςθ  
ςτα λοιπά 

ςυνολικά ζςοδα 

Υπόλοιπο     
31.12.2020 

Ενςϊματα περιουςιακά ςτοιχεία -1.146.064,36 77.351,52 -56.733,91 -1.125.446,75 

Δικαιϊματα χριςθσ παγίων 1.968,55 10.431,25 0,00 12.399,80 

Αχλα περιουςιακά ςτοιχεία 44.997,20 -4.403,90 0,00 40.593,30 

Υποχρεϊςεισ από παροχζσ ςε εργαηομ. 48.800,37 1.721,58 244,11 50.766,06 

Υποτίμθςθ ςυμμετοχϊν 9.803,13   0,00 9.803,13 

Απομείωςθ απαιτιςεων 99.120,00   0,00 99.120,00 

Αντιςτάκμιςθ ταμ.ροϊν 0,00   0,00 0,00 

Ανάκτθςθ φορολογικϊν ηθμιϊν 572.449,98 -476.449,98 0,00 96.000,00 

ΤΝΟΛΟ -368.925,13 -391.349,53 -56.489,80 -816.764,46 
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ΝΚΗΙΝΠ 2021 
Υπόλοιπο    
1.1.2021 

Χρζωςθ/Πίςτωςθ  
ςτθν κατάςταςθ 
αποτελεςμάτων 

Χρζωςθ/Πίςτωςθ  
ςτα λοιπά 

ςυνολικά ζςοδα 

Υπόλοιπο     
31.12.2021 

Ενςϊματα περιουςιακά ςτοιχεία -1.125.446,75 177.947,19 -103.838,58 -1.051.338,14 

Δικαιϊματα χριςθσ παγίων 12.399,80 1.301,61 0,00 13.701,41 

Αχλα περιουςιακά ςτοιχεία 40.593,30 -6.782,61 0,00 33.810,70 

Υποχρεϊςεισ από παροχζσ ςε εργαηομ. 50.766,06 3.592,02 1.505,90 55.863,98 

Υποτίμθςθ ςυμμετοχϊν 9.803,13 -816,93 0,00 8.986,20 

Απομείωςθ απαιτιςεων 99.120,00 -8.260,00 0,00 90.860,00 

Αντιςτάκμιςθ ταμ.ροϊν 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ανάκτθςθ φορολογικϊν ηθμιϊν 96.000,00 -8.000,00 0,00 88.000,00 

ΤΝΟΛΟ -816.764,46 158.981,29 -102.332,68 -760.115,86 

 

ΔΡΑΗΟΔΗΑ 2020 
πφινηπν    
1.1.2020 

Σξέσζε/Ξίζησζε  
ζηελ θαηάζηαζε 
απνηειεζκάησλ 

Σξέσζε/Ξίζησζε  
ζηα ινηπά ζπλνιηθά 

έζνδα 

πφινηπν     
31.12.2020 

Δλζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία -1.023.463,90 55.439,71 -56.733,91 -1.024.758,10 

Γηθαηψκαηα ρξήζεο παγίσλ 1.531,87 1.127,36 0,00 2.659,23 

Αυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 3.823,13 -1.766,71 0,00 2.056,42 

πνρξεψζεηο απφ παξνρέο ζε εξγαδνκ. 33.013,04 3.067,19 -544,08 35.536,15 

πνηίκεζε ζπκκεηνρψλ 9.803,13 0,00 0,00 9.803,13 

Απνκείσζε απαηηήζεσλ 99.120,00 0,00 0,00 99.120,00 

Αληηζηάζκηζε ηακ.ξνψλ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αλάθηεζε θνξνινγηθψλ δεκηψλ 439.793,28 -439.793,28 0,00 0,00 

ΠΛΝΙΝ -436.379,45 -381.925,73 -57.277,99 -875.583,17 

 

 

ΔΡΑΗΟΔΗΑ 2021 
πφινηπν    
1.1.2021 

Σξέσζε/Ξίζησζε  
ζηελ θαηάζηαζε 
απνηειεζκάησλ 

Σξέσζε/Ξίζησζε  
ζηα ινηπά ζπλνιηθά 

έζνδα 

πφινηπν     
31.12.2021 

Δλζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία -1.024.758,10 159.751,01 -103.838,58 -968.845,67 

Γηθαηψκαηα ρξήζεο παγίσλ 2.659,23 463,84 0,00 3.123,07 

Αυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 2.056,42 -1.153,79 0,00 902,63 

πνρξεψζεηο απφ παξνρέο ζε εξγαδνκ. 35.536,15 -795,89 1.456,40 36.196,66 

πνηίκεζε ζπκκεηνρψλ 9.803,13 -816,93 0,00 8.986,20 

Απνκείσζε απαηηήζεσλ 99.120,00 -8.260,00 0,00 90.860,00 

Αληηζηάζκηζε ηακ.ξνψλ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αλάθηεζε θνξνινγηθψλ δεκηψλ 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΠΛΝΙΝ -875.583,17 149.188,24 -102.382,18 -828.777,11 
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7.16 Ξσιήζεηο 

Νη πσιήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο : 
 

  Όκηινο Δηαηξεία 

  31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 

Ξσιήζεηο εκπ/ησλ 29.029.047,46 20.941.816,21 29.986.525,84 22.150.181,12 

Ξσιήζεηο 
πξντφλησλ 

5.675.325,75 5.540.409,79 1.811.761,87 2.055.218,36 

Ξσιήζεηο 
ινηπ.απνζ.. 

1.543.460,09 1.104.159,37 8.649,77 15.353,62 

Ξσιήζεηο 
ππεξεζηψλ 

510.846,44 415.799,29 350.039,08 148.485,05 

Πχλνιν 36.758.679,74 28.002.184,66 32.156.976,56 24.369.238,15 

 
 

7.17 Θφζηνο πσιήζεσλ 

  Όκηινο Δηαηξεία 

  31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 

Ξσιήζεσλ  εκπ/ησλ 20.505.669,69 16.252.651,16 23.010.127,61 18.390.186,60 

Ξσιήζεσλ πξντφλη. 4.659.184,59 4.585.277,06 1.226.053,89 1.562.884,84 

Ξσιήζεσλ ινηπ. 
Απνζ. 

1.006.609,85 810.286,21 4.561,64 11.796,83 

Ξσιήζεσλ ππεξεζ. 0,00 27.253,45 0,00 0,00 

Πχλνιν 26.171.464,13 21.675.467,88 24.240.743,14 19.964.868,27 

 
7.18 Άιια έζνδα 

   Όκηινο Δηαηξεία 

  31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 

Δπηδνηήζεηο- επηρνξ. 1.065,82 459.316,74 885,86 449.254,53 

„Έζνδα απφ πξνκήζεηεο 1.200,00 30.372,25 1.200,00 30.372,25 

Έζνδα απφ ελνίθηα 1.564,00 1.564,00 216.080,08 216.663,38 

Δηζπξαηηφκελα έμνδα 
απνζηνιήο αγαζψλ 

399.944,33 368.829,21 414.068,01 328.434,42 

Πχλνιν 403.774,15 860.082,20 632.233,95 1.024.724,58 

 
7.19 Άιια έμνδα  

  Όκηινο Δηαηξεία 

  31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 

Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα 59.104,65 12.158,78 54.654,55 4.647,38 

Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα -156.791,00 -37.840,94 -143.439,27 -2.632,42 

Έθηαθηεο δεκίεο 104.108,33 174.488,78 102.506,37 163.892,79 

Έθηαθηα θέξδε -27.295,39 -995,01 -25.206,61 0,00 

Έμνδα πξνεγ. ρξήζεσλ 68.009,64 3.114,39 62.348,05 3.114,39 

Έζνδα πξνεγ. ρξήζεσλ -4.802,53 -98,23 -4.802,53 0,00 

Έζνδα απφ  πξνβιέςεηο 0,00 0,00 0,00 0,00 

Πχλνιν 42.333,70 150.827,77 46.060,56 169.022,14 
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7.20 Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 

 

  Όκηινο Δηαηξεία 

   31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 
 

Ακνηβέο πξνζσπηθνχ 580.039,90 571.496,53 510.287,98 501.010,66 
 

Ακνηβέο ηξίησλ 371.925,61 260.171,46 200.747,11 104.817,82 
 

Ξαξνρέο ηξίησλ 251.347,69 277.879,42 187.126,92 228.806,19 
 

Φφξνη – ηέιε 74.853,22 74.354,29 69.491,10 56.521,30 
 

Γηάθνξα έμνδα 84.879,39 94.361,70 64.008,88 61.328,01 
 

Απνζβέζεηο παγίσλ 157.755,52 229.196,90 136.171,92 154.908,51 
 

Ξξνβιέςεηο απνδεκίσζεο 
πξνζσπηθνχ 

14.407,00 12.779,00 9.843,00 12.779,00 
 

Πχλνιν 1.535.208,33 1.520.239,30 1.177.676,91 1.120.171,49 
 

 

 
7.21 Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 

 

  Όκηινο Δηαηξεία 

  31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 

Ακνηβέο πξνζσπηθνχ 2.479.182,25 1.988.830,30 1.344.858,09 1.050.112,19 

Ακνηβέο ηξίησλ 93.726,19 95.461,59 42.286,91 19.823,31 

Ξαξνρέο ηξίησλ 409.937,38 48.591,77 283.885,75 200.674,60 

Φφξνη – ηέιε 136.050,40 139.550,12 123.696,97 127.572,39 

Γηάθνξα έμνδα 1.299.601,40 1.129.670,87 856.398,92 747.694,29 

Απνζβέζεηο παγίσλ 341.721,50 357.475,29 249.594,67 227.191,69 

Ξξνβιέςεηο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ 21.151,00 0,00 0,00 0,00 

Πχλνιν 4.781.370,12 3.759.579,94 2.900.721,31 2.373.068,47 

 

 
7.22 Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα/έμνδα 

 

  Όκηινο Δηαηξεία 

  31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 1.322.636,87 1.379.638,94 1.237.372,76 1.300.617,14 

Απνκείσζε ζπγγελψλ θαη 
ζπγαηξηθψλ 

0,00 0,00 0,00 2.887.652,44 

Απνκείσζε ππεξαμίαο 0,00 480.000,00 0,00 0,00 

Απνκείσζε επελδπηηθψλ αθηλήησλ 299.307,53 193.025,21 299.307,53 193.025,21 

Ξηζησηηθνί ηφθνη -7.648,23 -9.305,58 -6.520,80 -7.213,56 

Πχλνιν 1.614.296,17 2.043.358,57 1.530.159,49 4.374.081,23 
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7.23 Φφξνη-Έμνδα 

 
Ζ θνξνινγηθή επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

  Όκηινο Δηαηξεία 

  31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 

Φφξνο εηζνδήκαηνο επί θεξδψλ 336.019,01 134.069,40 278.680,70 127.772,29 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο πεξηφδνπ (έζνδν/έμνδν) -158.981,53 390.228,49 -149.188,26 383.320,84 

Πχλνιν 177.037,48 524.297,89 129.492,44 511.093,13 

 

Γηα ηηο πθηζηάκελεο θαηά ηελ  31/12/2021 πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ θνξνινγηθήο θαη ινγηζηηθήο βάζεο  

ππνινγίζζεθε αλαβαιιφκελνο θφξνο  κε ζπληειεζηή  22% .  

 
7.24 Αλαδηαηχπσζε Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ιφγσ ΓΙΞ 19 

Δληφο ηεο ρξήζεσο ν κηινο κεηέβαιε ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ πνπ 

απνξξέεη απφ ηελ απνδεκίσζε ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο κε βάζε ηελ ειιεληθή εξγαηηθή λνκνζεζία ιακβάλνληαο 

ππφςε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηεξκελεηψλ ησλ Γ.Ξ.Σ.Α. (IFRIC Committee). Κε ηελ εθαξκνγή ηεο απφθαζεο 

απηήο ε θαηαλνκή ηεο ππνρξέσζεο ζε πεξηφδνπο ππεξεζίαο δελ μεθηλά πιένλ απφ ηελ πξψηε εκέξα απαζρφιεζεο 

αιιά κεηαγελέζηεξα, ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 8 ηνπ Λ. 3198/1955. Δλ ζπλερεία παξαηίζεληαη ηα 

αλακνξθσζέληα θνλδχιηα ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31/12/2020 θαη 31/12/2019, θαζψο θαη νη 

αλακνξθσκέλεο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2020:  

 

i) Πηελ Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο 01.01.2020 θαη 31.12.2020 

 

31/12/2020 
όπωσ 

δημοςιεφτηκε  

 Επίδραςη 
αλλαγήσ 
ΔΛΠ 19 

1η 
Ιανουαρίου 

2021 μετά την 
επίδραςη τησ 
αλλαγήσ του 

ΔΛΠ 19    

31/12/2019 
όπωσ 

δημοςιεφτηκε  

 Επίδραςη 
αλλαγήσ 
ΔΛΠ 19 

1η Ιανουαρίου 
2020 μετά την 
επίδραςη τησ 
αλλαγήσ του 

ΔΛΠ 19  

Ποςά εκφραςμζνα ςε €  
 

  
 

  
   ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ 

   
  

   Μη Κυκλοφοροφν Ενεργητικό  
   

  
   Αναβαλλόμενεσ Φορολογικζσ Απαιτιςεισ  335.352,54 -26.670,24 308.682,30   802.149,19 -25.009,96 777.139,23 

φνολο Μη Κυκλοφοροφντων τοιχείων 
του Ενεργητικοφ  17.342.569,32 -26.670,24 17.315.899,08   18.594.858,68 -25.009,96 18.569.848,72 

    
  

   
    

  
   φνολο Ενεργητικοφ  38.810.393,80 -26.670,24 38.783.723,56   47.254.926,20 -25.009,96 47.229.916,24 

    
  

   
    

  
                   

    
  

   ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ  
   

  
   Ίδια Κεφάλαια  

   
  

   
Αποτελζςματα εισ Νζον  

-
15.961.564,33 84.454,52 

-
15.877.109,81   

-
15.474.798,65 79.197,67 -15.395.600,98 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων Αποδιδόμενων 
ςε Ιδιοκτήτεσ Μητρικήσ 2.414.489,55 84.454,52 2.498.944,07   9.888.839,37 79.197,67 9.968.037,04 

Δικαιϊματα Μειοψθφίασ 19,18 1,24 20,42   976,50 1,37 977,87 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2.414.508,73 84.455,76 2.498.964,49   9.889.815,87 79.199,04 9.969.014,91 
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   Μακροπρόθεςμεσ Τποχρεώςεισ 
   

  
   Αναβαλλόμενεσ Φορολογικζσ 

Υποχρεϊςεισ  
   

  
   Υποχρεϊςεισ Παροχϊν Προςωπικοφ λόγω 

Εξόδου από τθν Υπθρεςία  322.650,00 -111.126,00 211.524,00   307.542,00 -104.209,00 203.333,00 

φνολο Μακροπρόθεςμων 
Τποχρεώςεων  18.958.263,87 -111.126,00 18.847.137,87   16.496.486,82 -104.209,00 16.392.277,82 

    
  

   
    

  
   φνολο Τποχρεώςεων  36.395.885,07 -111.126,00 36.284.759,07   37.365.110,33 -104.209,00 37.260.901,33 

    
  

   
    

  
   φνολο Ιδίων Κεφαλαίων & 

Τποχρεώςεων  38.810.393,80 -26.670,24 38.783.723,56   47.254.926,20 -25.009,96 47.229.916,24 

 

 

 
 

 
Εταιρεία 

 

31/12/2020 
όπωσ 

δημοςιεφτηκε  

 Επίδραςη 
αλλαγήσ 
ΔΛΠ 19 

1η Ιανουαρίου 
2021 μετά την 
επίδραςη τησ 
αλλαγήσ του 

ΔΛΠ 19    

31/12/2019 
όπωσ 

δημοςιεφτηκε  

 Επίδραςη 
αλλαγήσ 
ΔΛΠ 19 

1η Ιανουαρίου 
2020 μετά την 
επίδραςη τησ 
αλλαγήσ του 

ΔΛΠ 19  

Ποςά εκφραςμζνα ςε €  
 

  
 

  
   ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ 

   
  

   Μη Κυκλοφοροφν Ενεργητικό  
   

  
   Αναβαλλόμενεσ Φορολογικζσ 

Απαιτιςεισ  164.546,94 -15.372,00 149.174,94   601.959,65 -14.875,20 587.084,45 

φνολο Μη Κυκλοφοροφντων 
τοιχείων του Ενεργητικοφ  20.730.180,16 -15.372,00 20.714.808,16   20.308.286,16 -14.875,20 20.293.410,96 

    
  

   
    

  
   φνολο Ενεργητικοφ  39.636.327,28 -15.372,00 39.620.955,28   48.991.510,65 -14.875,20 48.976.635,45 

    
  

   
    

  
                   

    
  

   ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ  
   

  
   Ίδια Κεφάλαια  

   
  

   
Αποτελζςματα εισ Νζον  -12.895.554,62 48.678,00 -12.846.876,62   

-
11.723.870,81 47.104,80 -11.676.766,01 

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 
Αποδιδόμενων ςε Ιδιοκτήτεσ Μητρικήσ 5.194.353,95 48.678,00 5.243.031,95   13.353.825,36 47.104,80 13.400.930,16 

Δικαιϊματα Μειοψθφίασ               

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 5.194.353,95 48.678,00 5.243.031,95   13.353.825,36 47.104,80 13.400.930,16 

    
  

   
    

  
   Μακροπρόθεςμεσ Τποχρεώςεισ 

   
  

   Αναβαλλόμενεσ Φορολογικζσ 
Υποχρεϊςεισ  

   
  

   Υποχρεϊςεισ Παροχϊν Προςωπικοφ 
λόγω Εξόδου από τθν Υπθρεςία  212.117,00 -64.050,00 148.067,00   199.534,00 -61.980,00 137.554,00 

φνολο Μακροπρόθεςμων 
Τποχρεώςεων  18.553.531,84 -64.050,00 18.489.481,84   16.052.344,79 -61.980,00 15.990.364,79 

    
  

   
    

  
   φνολο Τποχρεώςεων  34.441.973,33 -64.050,00 34.377.923,33   35.637.685,29 -61.980,00 35.575.705,29 

    
  

   
    

  
   φνολο Ιδίων Κεφαλαίων & 

Τποχρεώςεων  39.636.327,28 -15.372,00 39.620.955,28   48.991.510,65 -14.875,20 48.976.635,45 

 



ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ - ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. 
Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 

Ρεο ρξήζεο απφ 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2021 

 

 104 

 
ii) Πηελ Θαηάζηαζε Ππλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο 31.12.2020: 

 

 
ΟΜΙΛΟ 

 
ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

 
      

 

31/12/2020 
όπωσ 

δημοςιεφτηκε 

Επίδραςη 
αλλαγήσ 
ΔΛΠ 19  

1η Ιανουαρίου 
2021 μετά την 
επίδραςη τησ 
αλλαγήσ του 

ΔΛΠ 19 
  

31/12/2020 
όπωσ 

δημοςιεφτηκε 

Επίδραςη 
αλλαγήσ 
ΔΛΠ 19  

1η Ιανουαρίου 
2021 μετά την 
επίδραςη τησ 
αλλαγήσ του 

ΔΛΠ 19 

   
 

  
   Ποςά εκφραςμζνα ςε €   

   
  

   
    

  
   Ζξοδα Διοικθτικισ Λειτουργίασ  -1.516.396,30 -3.843,00 -1.520.239,30   -1.114.359,49 -5.812,00 -1.120.171,49 

Καθαρά Κζρδη προ Φόρων, Σόκων και 
Επενδυτικών Αποτελεςμάτων -5.079.983,69 -3.843,74 -5.083.827,43   -3.448.291,41 -5.812,00 -3.454.103,41 

Χρθματοοικονομικά ζξοδα -1.379.678,94 40,00 -1.379.638,94   -1.300.617,14 0,00 -1.300.617,14 

Καθαρά Κζρδη προ Φόρων  -7.123.382,26 -3.803,20 -7.127.185,46   -7.822.372,64 -5.812,00 -7.828.184,64 

Φόροσ Ειςοδιματοσ  -525.210,61 912,72 -524.297,89   -512.488,01 1.394,88 -511.093,13 

Καθαρά Κζρδη μετά Φόρων (Α)  -7.648.592,87 -2.890,48 -7.651.483,35   -8.334.860,65 -4.417,12 -8.339.277,77 

Κατανέμονται σε:  
   

  
    - Ιδιοκτήτες Μητρικής  -7.648.593,41 -2.890,35 -7.651.483,76   -8.334.860,65 -4.417,12 -8.339.277,77 

 - Δικαιώματα Μειοψηφίας  0,54 -0,13 0,41         

  -7.648.592,87 -2.890,48 -7.651.483,35   -8.334.860,65 -4.417,12 -8.339.277,77 
Λοιπά υνολικά Ζςοδα μετά από 
Φόρουσ  

   
  

   Αναλογιςτικά Κζρδθ / (ηθμιζσ) ςε 
Προγράμματα Παροχϊν Προςωπικοφ  -7.068,00 10.720,00 3.652,00   -5.616,00 7.883,00 2.267,00 

Φόροσ που αναλογεί  1.696,32 -2.572,79 -876,47   1.347,84 -1.892,68 -544,84 

    
  

   Λοιπά υνολικά Ζςοδα μετά από 
Φόρουσ (Β)  174.285,72 8.147,20 182.432,92   175.389,24 5.990,32 181.379,56 

  
   

  
   υγκεντρωτικά υνολικά Ζςοδα μετά 

από Φόρουσ (Α)+(Β) -7.474.307,15 5.256,72 -7.469.050,43   -8.159.471,41 1.573,20 -8.157.898,21 

Κατανέμονται σε:  
   

  
    - Ιδιοκτήτες Μητρικής  -7.474.307,69 5.256,69 -7.469.051,00   -8.159.471,41 1.573,20 -8.157.898,21 

 - Δικαιώματα Μειοψηφίας  0,54 0,03 0,57         

  -7.474.307,15 5.256,72 -7.469.050,43   -8.159.471,41 1.573,20 -8.157.898,21 

    
  

    
7.25 Θέξδε αλά κεηνρή 

 

Bαζηθά 

Ρα βαζηθά θέξδε θαηά κεηνρή ππνινγίδνληαη κε δηαίξεζε ηνπ θέξδνπο πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο κε 

ην ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ζηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ, εμαηξνπκέλσλ ησλ ηδίσλ θνηλψλ 

κεηνρψλ πνπ αγνξάζζεθαλ απφ ηελ επηρείξεζε (ίδηεο κεηνρέο). 

 

  Όκηινο Δηαηξεία 

  31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 

Θέξδε/δεκηέο κεηά απφ 
θφξνπο 

2.844.922,58 -7.651.483,89 2.525.193,43 -8.339.277,77 

Πηαζκηζκέλνο κέζνο 
αξηζκφο κεηνρψλ 

34.986.430,00 34.986.430,00 34.986.430,00 34.986.430,00 

Βαζηθά θέξδε/δεκηέο 
αλά κεηνρή 

0,0813 -0,2187 0,0722 -0,2382 
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7.26 Δξγαδφκελνη ζηνλ φκηιν θαη ζηελ εηαηξεία  

 

  Όκηινο Δηαηξεία 

  31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 

Άηνκα 150 140 71 69 

 
 

7.27 Κεξίζκαηα  αλά κεηνρή 

 
Ρν απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο είλαη ζεηηθφ αιιά ιφγσ ζσξεπκέλσλ δεκηψλ δελ δίδεηαη κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο.  

 

8. Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο 

 
Λνκηθά ζέκαηα: 

 

Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο θαζψο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ πνπ λα έρνπλ 

επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο . 

 
Θεθαιαηαθέο δεζκεχζεηο: 

 

Πε αθίλεηα ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο έρνπλ εγγξαθεί πξνζεκεηψζεηο ππνζήθεο χςνπο 32.455,00 ρηι. επξψ γηα 

εμαζθάιηζε ηξαπεδηθψλ δαλείσλ. 

 

Ινηπά: 

 
Ζ ρξήζε 2021 γηα  ηηο εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ζα ειεγρζεί απφ ηνλ Νξθσηφ Διεγθηή βάζεη ηεο 

θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. Ν έιεγρνο απηφο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ 

πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2021. (Αλ κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνθχςνπλ πξφζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο εθηηκνχκε φηη απηέο δελ ζα 

έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο). Οη ρξήζεηο 2011-2020, νκνίσο έρνπλ ειεγρζεί απφ Οξθσηφ 

Διεγθηή.  

Ζ εθθξεκνχζα ζην ΠΡΔ δηθαζηηθή δηαθνξά ηεο εηαηξείαο κεηά ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πνζνχ επξψ  163.160,79 

ζεσξείηαη φηη ζα έρεη επλντθή έθβαζε. Γελ ππάξρνπλ άιιεο ζεκαληηθέο επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο θαη 

απνθάζεηο δηθαζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ πνπ λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή 

ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ. 
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9. ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ ΘΑΡΑ ΡΝΚΔΑ 

 
Πηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ε εηαηξεία εμέηαζε ηηο πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπ Γ.Ξ.Σ.Α. 8 «Ιεηηνπξγηθνί ηνκείο», κε 

ηζρχ γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 01.01.2009 θαη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη απηέο 

δελ ζπληξέρνπλ. Ππγθεθξηκέλα δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο (β) θαη (γ) ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ Ξξνηχπνπ, ζηηο 

νπνίεο πξνβιέπεηαη φηη ιεηηνπξγηθφο ηνκέαο είλαη έλα ζπζηαηηθφ ηεο επηρείξεζεο ηνπ νπνίνπ ηα ιεηηνπξγηθά 

απνηειέζκαηα εμεηάδνληαη ηαθηηθά απφ ηνλ «Δπηθεθαιήο Ιήςεο Δπηρεηξεκαηηθψλ Απνθάζεσλ» πνπ ζηελ πεξίπησζε 

ηεο  εηαηξείαο είλαη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο , πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ησλ 

πφξσλ ζε απηφλ θαη λα εθηηκεζεί ε απνδνηηθφηεηά ηνπ θαη γηα ηνλ νπνίν ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ρσξηζηέο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο. Ππλεπψο νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο παξνπζηάδνληαη σο έλαο ηνκέαο. 

Ρν ζχλνιν ζρεδφλ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο αθνξά ρνλδξηθέο πσιήζεηο εζσηεξηθνχ θαη δελ ππάξρεη 

επνρηθφηεηα ζηα είδε πνπ παξάγεη θαη εκπνξεχεηαη ε εηαηξεία. 

Ζ αλάιπζε ησλ εζφδσλ ηεο εηαηξείαο θαηά θαηεγνξία νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο απηή νξίδεηαη απφ ηελ 

Δζληθή Πηαηηζηηθή πεξεζία ηεο Διιάδνο (ΠΡΑΘΝΓ 2003) έρεη σο εμήο: 

 

  ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

ΘΩΓΗΘΝΠ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 

515.3 ΣΝΛΓΟΗΘΝ ΔΚΞΝΟΗΝ 
ΜΙΔΗΑΠ 

29.416.740,19 21.307.151,10 29.986.525,84 22.150.181,12 

203.0 ΘΑΡΑΠΘΔΖ 
ΜΙΝΟΓΗΘΩΛ 
ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ 

6.841.602,02 6.384.472,09 1.820.411,64 2.070.571,98 

201.0 ΞΟΗΝΛΗΠΚΑ 
ΞΙΑΛΗΠΚΑ  

467.599,06 270.563,79 350.039,08 148.485,05 

511.3 ΑΛΡΗΞΟΝΠΩΞΝΗ 
ΜΙΔΗΑΠ 

32.738,47 39.997,68 0,00 0,00 

ΠΛΝΙΝ 36.758.679,74 28.002.184,66 32.156.976,56 24.369.238,15 

 

Ζ αλάιπζε ησλ εζφδσλ ηεο εηαηξείαο θαηά γεσγξαθηθφ ηνκέα έρεη σο εμήο: 

Ν Όκηινο         

1/1-31/12/2021 Διιάδα 
Ινηπέο Σψξεο 

Δ.Δ. 
Ινηπέο Σψξεο Ππλνιηθά Ξνζά 

Πχλνιν πσιήζεσλ 36.102.419,39 396.335,43 259.924,92 36.758.679,74 

          

1/1-31/12/2020 Διιάδα 
Ινηπέο Σψξεο 

Δ.Δ. 
Ινηπέο Σψξεο Ππλνιηθά Ξνζά 

Πχλνιν πσιήζεσλ 27.441.715,26 359.793,57 200.675,83 28.002.184,66 

          

Ζ Δηαηξεία         

1/1-31/12/2021 Διιάδα 
Ινηπέο Σψξεο 

Δ.Δ. 
Ινηπέο Σψξεο Ππλνιηθά Ξνζά 

Πχλνιν πσιήζεσλ 31.950.101,19 96.270,57 110.604,80 32.156.976,56 

          

1/1-31/12/2020 Διιάδα 
Ινηπέο Σψξεο 

Δ.Δ. 
Ινηπέο Σψξεο Ππλνιηθά Ξνζά 

Πχλνιν πσιήζεσλ 24.210.515,82 114.069,51 44.652,82 24.369.238,15 
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10. ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ ΚΔ ΠΛΓΔΓΔΚΔΛΑ ΚΔΟΖ 

Νη ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, θαζψο επίζεο θαη νη ακνηβέο θαη ζπλαιιαγέο ησλ δηεπζπληηθψλ 

ζηειερψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαιχνληαη σο εμήο : 

 

Ξνζά ζε επξψ Όκηινο Δηαηξεία 

  31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 

α) Έζνδα 34.842,49 27.348,26 9.441.162,31 7.758.165,19 

β) Έμνδα 0,00 32.629,19 75.152,85 78.021,56 

γ) Απαηηήζεηο 186.179,52 179.641,85 6.586.663,45 4.221.845,51 

δ) πνρξεψζεηο 0,00 0,00 2.261,50 0,00 

ε) Ππλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ 
ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο δηνίθεζεο 

294.157,69 301.859,93 151.449,08 173.522,87 

ζη) Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε 
θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 

10.248,47 8.691,81 2.270,69 2.270,69 

δ) πνρξεψζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά 
ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 

1.664.000,00 1.664.000,00 1.664.000,00 1.664.000,00 

 

 

Γελ ππάξρνπλ επηζθαιείο απαηηήζεηο ή πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ (ζπγαηξηθψλ) 

κεξψλ ηνπ νκίινπ. 

Νη ακνηβέο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ησλ κειψλ ηεο Γηνίθεζεο πεξηιακβάλνπλ βξαρππξφζεζκεο παξνρέο θαη 

είλαη ζχκθσλεο κε ηελ πνιηηηθή απνδνρψλ ηνπ Νκίινπ. 

 Νη ζπλαιιαγέο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ππφ ηνπο ζπλήζεηο φξνπο ηεο αγνξάο. 

 

11. Ακνηβή ειεγθηψλ 

 
Νη ακνηβέο ησλ λφκηκσλ ειεγθηψλ έρνπλ σο εμήο: 

 

  ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

  2021 2020 2021 2020 

πνρξεσηηθφο έιεγρνο 33.900,00 33.860,00 18.900,00 18.870,00 

Φνξνινγηθή Ππκκφξθσζε 31.200,00 31.256,00 18.600,00 18.656,00 

 

12. ΔΓΓΖΠΔΗΠ 

 
Ζ εηαηξεία έρεη εγγπεζεί :  

 α) ππέξ ηεο ζπγαηξηθήο ΑΦΝΗ ΡΟΝΘΝΓΖ : 

 - πξνο ηελ Δζληθή Ρξάπεδα κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 300.000,00 επξψ  

 - πξνο ηελ Ρξάπεδα Ξεηξαηψο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 100.000,00 επξψ  

 - πξνο ηελ Ρξάπεδα Eurobank κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 150.000,00 επξψ  

  -πξνο ηελ ALPHA Ρξάπεδα κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 330.000,00 επξψ. 

β) ππέξ ηεο ζπγαηξηθήο DIPO πξνο ηελ Ρξάπεδα Ξεηξαηψο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 300.000,00 επξψ. 
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13. ΓΔΓΝΛΝΡΑ ΚΔΡΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΠΛΡΑΜΖΠ ΡΝ ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝ 

Ρα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα κεηά ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο αθνξνχλ ηνλ COVID -19 ηνλ πφιεκν ζηελ Νπθξαλία θαη ε 

ελεξγεηαθή θξίζε.  

 

α) Θίλδπλνο απφ επηπηψζεηο ηεο εμάπισζεο ηνπ COVID-19: 

Πηηο 11 Καξηίνπ 2020 ν Ξαγθφζκηνο Νξγαληζκφο γείαο αλαθήξπμε ηελ ινίκσμε απφ θνξσλντφ SARS CoV 2 ζε 

Ξαλδεκία. Ζ Διιεληθή Θπβέξλεζε άκεζα έζεζε ην ζχλνιν ηνπ πγεηνλνκηθνχ δπλακηθνχ ζε επηθπιαθή θαη έιαβε κηα 

ζεηξά απφ απνθάζεηο κε θχξην ζηφρν ηελ επηβξάδπλζε ηεο δηαζπνξάο ηνπ ηνχ ελψ παξάιιεια αλαθνίλσζε κηα ζεηξά 

απφ ζηνρεπκέλα κέηξα γηα λα πεξηνξίζεη ηηο επηπηψζεηο ζηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία. 

Ζ εκθάληζε θαη ε εμέιημε ηεο παλδεκίαο COVID-19, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο, είραλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηφζν ζε δηεζλέο 

φζν ζε εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν.  

Ππλνιηθά, νη εμειίμεηο ζην κέησπν ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο παλδεκίαο ζηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, κε θπξίαξρε απηή ηεο 

έλαξμεο εκβνιηαζκνχ ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηελ επηηάρπλζε απηνχ κέρξη ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ, νδήγεζαλ ηελ 

νηθνλνκία ζε αξγή αιιά ζηαζεξή πνξεία πξνο κηα θαλνληθφηεηα. Ξαξάιιεια, επαχμεζαλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ 

θαηαλαισηψλ σο πξνο ηελ επηζηξνθή ηεο Νηθνλνκίαο ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα αλάπηπμεο γεγνλφο πνπ 

απνηππψζεθε ζηε βειηίσζε ηεο θαηαλάισζεο φρη κφλν ζε ζχγθξηζε κε ην 2020 αιιά θαη κε πξνεγνχκελεο 

πεξηφδνπο. Κε βάζε ηα παξαπάλσ, ν ελ ιφγσ θίλδπλνο θξίλεηαη ζεκαληηθά κεηνχκελνο ζε ζρέζε κε ηελ ηειεπηαία 

πεξίνδν αλαθνξάο. 

 Δπί ηνπ παξφληνο, ε επίπησζε ζηα απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ ιφγσ ηεο παλδεκίαο COVID‐ 19 δελ είλαη ζεκαληηθή. 

Αληίζεηα, ην 2021 απνηέιεζε κηα ρξνληά πνιχ ζεηηθψλ επηδφζεσλ ζε φια ηα νηθνλνκηθά κεγέζε παξά ηηο ηδηαίηεξεο 

ζπλζήθεο.  

Ζ επηδεκία COVID‐ 19 ελδέρεηαη λα επηθέξεη πεξηνξηζκέλεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία γηα ην 

2022 πνπ πηζαλφλ λα έρνπλ επηπηψζεηο ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο ην 2022, ε εκπεηξία φκσο ησλ 

ηειεπηαίσλ κελψλ θαζηζηά ηε δηνίθεζε πην αηζηφδνμε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ην 2022. 

Άιισζηε θαη νη πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί ηφζν απφ ηελ Διιεληθή Θπβέξλεζε φζν θαη ηνπο Δπξσπατθνχο 

ζεζκνχο ζπλεγνξνχλ ζην ζεηηθφ ζελάξην.  

Πχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΙΞ 10, ν αληίθηππνο ησλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο COVID-19 

απνηειεί κε δηνξζσηηθφ γεγνλφο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2021. 

Αλάινγα κε ηελ εμέιημε ησλ πξναλαθεξφκελσλ παξακέηξσλ ε Γηνίθεζε έρεη θαηαξηίζεη νινθιεξσκέλα ζελάξηα 

ιεηηνπξγηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο δξάζεο ψζηε λα ζπλερίζεη απξφζθνπηα ηελ πιήξε θαη απνηειεζκαηηθή ηεο 

ιεηηνπξγία.  

β) Δλεξγεηαθή θξίζε θαη πφιεκνο κεηαμχ Οσζίαο θαη Νπθξαλίαο 

Πηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ 2021 άξρηζε λα δηαθαίλνληαη νη επηδξάζεηο ηεο Ξαγθφζκηαο ελεξγεηαθήο θξίζεο ε νπνία 

ππξνδφηεζε δηαδνρηθέο απμήζεηο ηηκψλ ζε φιεο ηηο κνξθέο ελέξγεηαο θαη θαηά ζπλέπεηα δηνρεηεχεηαη δηαδνρηθά ζηηο 

ηηκέο φισλ ησλ πξψησλ πιψλ, επεξεάδνληαο θπξίσο ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο, κεηαμχ απηψλ θαη ηελ 

Διιάδα. 
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Ξεξαηηέξσ, ζηηο 24 Φεβξνπαξίνπ 2022 μεθίλεζαλ νη ερζξνπξαμίεο κεηαμχ ηεο Οσζίαο θαη ηεο Νπθξαλίαο, γεγνλφο πνπ 

ζπλερίδεηαη κέρξη θαη ζήκεξα θαη έρεη επηδεηλψζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ελέξγεηαο, αιιά θαη ην 

θφζηνο πξψησλ πιψλ πνπ μεθίλεζε ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ 2021, δεκηνπξγψληαο έληνλεο πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο 

αιιά θαη κεγάιε αβεβαηφηεηα ζε παγθφζκην επίπεδν. 

Πε θάζε πεξίπησζε ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο εμεηάδεη ζπλερψο θαη αδηαιείπησο ηηο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη 

ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία θαη πξνζαξκφδεη ηελ ζηξαηεγηθή ηεο. Ξαξάιιεια ε Δηαηξεία κέρξη ζήκεξα αλαπιεξψλεη 

ηθαλνπνηεηηθά ηελ δήηεζε γηα ηα εκπνξεχκαηα πνπ πξνκεζεπφηαλ απφ επηρεηξήζεηο κε έδξα ηε Οσζία. Ζ αλαδήηεζε 

γηα ελαιιαθηηθνχο πξνκεζεπηέο ζα ζπλερηζηεί θαη πηζηεχνπκε, φηη ηειηθά δελ ζα ππάξμνπλ  νπζηαζηηθέο επίπησζεηο 

ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο. 

 
Ξέξα ησλ ήδε κλεκνλεζέλησλ γεγνλφησλ, δελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ηεο 31εο 

Γεθεκβξίνπ 2021 γεγνλφηα, πνπ λα αθνξνχλ ηνλ κηιν, ζηα νπνία λα επηβάιιεηαη αλαθνξά απφ ηα Γηεζλή Ξξφηππα 

Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) 

Ζ δηνίθεζε ηνπ Νκίινπ παξαθνινπζεί ζηελά ηηο εμειίμεηο απηέο, αμηνινγεί ηνπο θηλδχλνπο θαη πξνβαίλεη ζηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο έηζη ψζηε λα ζπλερηζηεί ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ Νκίινπ. 

 

 

Διεπζίλα, 28 Απξηιίνπ 2022 

 
Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. 

 

 
 

 
Αιέμαλδξνο Ξαππάο 

 

 
 

Ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο        Ν Ξξντζηάκελνο Ινγηζηεξίνπ 
 

 
 

 

 
Γεψξγηνο Λ. Γεξάξδεο        Άγγεινο Ζ. Ξαλαγφπνπινο 


