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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ « ELSCAN 

ΕΛΛΗΝΟΣΚΑΝΔΙΝΑΥΙΚΗ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1 – 31/12/2021 

 

Κύριοι μέτοχοι, 

  

Σας υποβάλλουμε τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και την παρούσα έκθεση για την 

χρήση από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 2021.  

 

Επιδόσεις, Χρηματοοικονομική θέση και Ετήσια Ανασκόπηση Πεπραγμένων 

 

 Κατά τη χρήση του 2021 ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε στο ποσόν των 32,74  χιλιάδων ευρώ 

έναντι 39,99 χιλιάδων το 2020. Η μείωση του κύκλου εργασιών παρά τη συγκράτηση των εξόδων συνέβαλε 

ώστε το αποτέλεσμα της χρήσης να είναι αρνητικό.  

 

Σημαντικά Γεγονότα  

 

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα, μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου  2021, τα οποία θα έπρεπε ή να 

κοινοποιηθούν ή να διαφοροοποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.  

 

Προβλεπόμενη Εξέλιξη, Προοπτικές 

 

Στο πρώτο τετράμηνο του 2022 οι πωλήσεις είναι στο ίδιο επίπεδο σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 

2021. Μετά την επαναλειτουργία των επιχειρήσεων και την άρση των μέτρων που είχαν ληφθεί λόγω covid-

19 λαμβάνοντας υπόψη και τηνδραστηριότητα του τελευταίου διαστήματος εκτιμούμε ότι ο κύκλος εργασιών 

θα αυξηθεί.   

 

Μέχρι την ημερομηνία έγκρισης  της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί  κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε 

να επηρεάσει σημαντικά την χρηματοοικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας. 

 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που έχουν τηρηθεί αναφέρονται στο συνημμένο  Προσάρτημα. 

Η Εταιρία δεν κατέχει χρεόγραφα και δεν τηρεί τραπεζικό λογαριασμό σε  συνάλλαγμα. 

Η Εταιρία δεν χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά μέσα. 

Η Εταιρία δεν έχει υποκαταστήματα. 

Η Εταιρία δεν επιβαρύνει το περιβάλλον με τη δραστηριότητά της. Για τη δραστηριότητά της δεν 

προβλέπονται ιδιαίτερες διαδικασίες πρόληψης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Η Εταιρεία απασχολεί ένα άτομο. 
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Κίνδυνοι και αβεβαιότητες  

Επιτοκιακός κίνδυνος 

  

Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε επιτοκιακό κίνδυνο αφού δεν έχει καθόλου δανειακές σχέσεις με Τράπεζες. 

  

Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν διατρέχει πιστωτικό κίνδυνο αφού οι απαιτήσεις της κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα.  

 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

  

Τέλος  εκτίθεται σε περιορισμένο  συναλλαγματικό κίνδυνο γιατί δεν έχει σημαντικές απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις σε ξένα νομίσματα. 

  

Όλες οι υπόλοιπες πληροφορίες σχετικά με τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων αναφέρονται 

αναλυτικά στα πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες της παρούσας Έκθεσης. 

  

Ελευσίνα, 28 Απριλίου 2022 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

Παππάς Αλέξανδρος 
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις  

ΕΛΛΗΝΟΣΚΑΝΔΙΝΑΥΙΚΗ Α.Ε. 
Χρήσεως 2021 

 
 

 
 

 
 

Σύμφωνα  
με Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
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Ι. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

(Ποσά εκφρασμένα σε  €) 
 

 

 

 

ΣΗΜ. 31.12.2021 31.12.2020  

 

 

  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  

  Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού  

  Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 6.1 5.790,30 7.098,39 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 6.10 154,20 86,16 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6.2 1.096,80 1.096,80 

  

7.041,30 8.281,35 

    Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

   Απαιτήσεις από πελάτες 6.3 4.762,77 463,84 

Λοιπές απαιτήσεις 6.3 3.699,94 9.566,11 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.4 21.768,75 25.536,05 

  

30.231,46 35.566,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

37.272,76 43.847,35 

    

    ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

   Κεφάλαιο και Αποθεματικά 

   Μετοχικό κεφάλαιο 6.5 27.990,00 27.990,00 

Αποθεματικά 6.6 178.054,35 178.054,35 

Κέρδη/Ζημίες εις νέο 

 

-171.409,16 -170.647,52 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 

 

34.635,19 35.396,83 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

   Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

   Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους λόγω εξόδου από την υπηρεσία 6.7 701,00 359,00 

Λοιπές προβλέψεις 6.8 0,00 0,00 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 

 

701,00 359,00 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

   Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 6.9 299,47 4.290,95 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 

 

466,89 467,10 

Λοιπές  βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.9 1.170,21 3.333,47 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

 

1.936,57 8.091,52 

Σύνολο Υποχρεώσεων 

 

2.637,57 8.450,52 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

37.272,76 43.847,35 
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ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 
(Ποσά εκφρασμένα σε €) 

 

 

 

Σημ 31.12.2021 31.12.2020 

    Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) 6.11 32.738,47 39.997,68 

Κόστος Πωλήσεων 6.12 -23.326,11 -27.253,45 

Μικτά Κέρδη 

 

9.412,36 12.744,23 

Άλλα Έσοδα 6.13 0,00 0,00 

Έξοδα Διοικήσεως 6.15 -7.072,60 -4.234,35 

Έξοδα Διαθέσεως 6.16 -3.332,30 -7.826,70 

Άλλα Έξοδα / έσοδα 6.14 310,89 78,88 

Κέρδη προ φόρων , τόκων και επενδυτικών 
αποτ/των 

 

-681,65 762,06 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 6.17 0,98 2,34 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα 6.17 -215,25 -147,90 

Κέρδη προ φόρων 

 

-895,92 616,50 

Φόρος εισοδήματος 6.18 82,80 81,84 

Κέρδη μετά από φόρους 

 

-813,12 698,34 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα/έξοδα 

   Στοιχεία που δεν ανακατατάσσονται 
μεταγενέστερα στα αποτελέσματα  

   Επαναεπιμετρήσεις προγραμμάτων καθορισμένων 

 

-66,00 17,00 
παροχών 

Φόρος εισοδήματος στοιχείων λοιπών συνολικών 
εσόδων που δεν ανακατατάσσονται 

 

14,52 -3,74 

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από 

φόρους  

 

-51,48 -13,68 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

 

-761,64 684,66 

    Κέρδη προ φόρων , τόκων, επενδυτικών 
αποτ/των και συνολικών αποσβέσεων 

 

625,44 2.970,13 
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ΙΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

(Ποσά εκφρασμένα σε €) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Υπέρ το 
άρτιο 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτ/τα εις 
νέον 

Σύνολο 
Καθαρής 

Θέσης 

Υπόλοιπα 
01.01.2020 

27.990,00 105.000,00 73.054,35 
-173.611,42 

32.432,93 

Αλλαγή πολιτικής 
   

2.279,24 2.279,24 

Αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου 

0 0 0 0 0 

Μείωση μετοχικού 
κεφαλαίου 

0 0 0 0 0 

Συγκεντρωτικά 
συνολικά έσοδα μετά 
από φόρους 

0 0 0 684,66 684,66 

Υπόλοιπα 
31.12.2020 

27.990,00 105.000,00 73.054,35 -170.647,52 35.396,83 

      

 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Υπέρ το 
άρτιο 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτ/τα εις 
νέον 

Σύνολο 
Καθαρής 

Θέσης 

Υπόλοιπα 
01.01.2021 

27.990,00 105.000,00 73.054,35 -170.647,52 35.396,83 

Αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου 

0 0 0 0 0 

Μείωση μετοχικού 
κεφαλαίου 

0 0 0 0 0 

Συγκεντρωτικά 
συνολικά έσοδα μετά 
από φόρους 

0 0 0 -761,64 -761,64 

Υπόλοιπα 
31.12.2021 

27.990,00 105.000,00 73.054,35 -171.409,16 34.635,19 
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IV.KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

(Ποσά εκφρασμένα σε €) 
(ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) 

 
 
 

  

 

1.1-
31.12.2021 

1.1-
31.12.2020 

Λειτουργικές δραστηριότητες 

  Κέρδη προ φόρων  -895,92 917,50 

Πλέον / Μείον προσαρμογές για: 

  Αποσβέσεις  1.308,09 2.208,07 

Προβλέψεις  408,24 40,00 

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας -0,98 -2,34 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 215,25 187,90 

Πλέον / Μείον : προσαρμογές για μεταβολές κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

  Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων  0,00 0,00 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  1.567,24 6.231,67 

(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -6.154,95 -6.418,89 

Μείον: 

  Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -215,25 -187,90 

Καταβεβλημένοι φόροι 

  Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  -3.768,28 2.976,01 

Επενδυτικές δραστηριότητες 

  Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0,00 0,00 

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων 0,00 -4.150,00 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων  στοιχείων  0,00 0,00 

Τόκοι εισπραχθέντες 0,98 2,34 

Μερίσματα 0,00 0,00 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  0,98 -4.147,66 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

  Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και υπέρ το άρτιο 0,00 0,00 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρημ. Μισθώσεις  0,00 0,00 

Μερίσματα πληρωθέντα 0,00 0,00 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)  0,00 0,00 

Καθαρή (μείωση) / αύξηση  στα ταµειακά διαθέσιμα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ) 

-3.767,30 -1.171,65 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  25.536,05 26.707,70 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 21.768,75 25.536,05 
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1.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
1.1.  Γενικές πληροφορίες 

Η Εταιρεία «ELSCAN-ΕΛΛΗΝΟΣΚΑΝΔΙΝΑΥΙΚΗ Α.Ε.»  είναι Ανώνυμη Εταιρεία εγγεγραμμένη στην Ελλάδα με Αρ. 

Γ.Ε.Μ.Η.44343307000. Έχει έδρα το Δήμο Ελευσίνας. Ιδρύθηκε το 1985 (ΦΕΚ 1980/5.6.1985) με την επωνυμία 

«ELSCAN-ΕΛΛΗΝΟΣΚΑΝΔΙΝΑΥΙΚΗ Α.Ε.».   

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα της αντιπροσωπείας και εισαγωγής ξυλείας και ναυτιλιακών εργασιών. 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021, 

εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 28/04/2022. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ακόλουθη σύνθεση : 

ΠΑΠΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  Πρόεδρος Δ.Σ. 

ΓΕΡΑΡΔΗ ΣΟΦΙΑ  Αντιπρόεδρος 

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Διευθύνων Σύμβουλος  

ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Μέλος 

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ  Μέλος 

 

 

2.   ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συντάσσονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με 

βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, και είναι εκφρασμένες σε ευρώ. Η Διοίκηση θεωρεί ότι η αρχή της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας αποτελεί την κατάλληλη βάση προετοιμασίας της παρούσας οικονομικής 

πληροφόρησης. 

 

2.2. Πληροφόρηση κατά τομέα 

Επιχειρηματικός τομέας είναι ένα διακεκριμένο τμήμα και της εταιρείας, το οποίο διαθέτει αγαθά και υπηρεσίες, τα 

οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων τομέων. Γεωγραφικός τομέας, είναι ένα 

διακεκριμένο τμήμα της εταιρείας το οποίο διαθέτει αγαθά και υπηρεσίες μέσα σε ένα συγκεκριμένο οικονομικό 

περιβάλλον το οποίο υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα τομέων που λειτουργούν σε 

άλλα οικονομικά περιβάλλοντα. Οι πωλήσεις της εταιρείας θεωρούνται ως ένας τομέας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2021 
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2.3. Συναλλαγματικές μετατροπές 

α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης  

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας εκφράζονται σε ευρώ, που είναι το νόμισμα του οικονομικού 

περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί (λειτουργικό νόμισμα).  

β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα  μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα βάσει των ισοτιμιών που υφίστανται κατά 

την ημερομηνία της συναλλαγής. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από 

μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα κατά την διάρκεια της περιόδου και κατά 

την ημερομηνία ισολογισμού, με τις υπάρχουσες ισοτιμίες, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. 

2.4. Ενσώματα πάγια 

Τα πάγια στοιχεία (εγκαταστάσεις κτιρίων, μεταφορικά μέσα., λοιπός εξοπλισμός) απεικονίζονται στον ισολογισμό, στο 

αρχικό κόστος κτήσης τους, μείον της συσσωρευμένες αποσβέσεις. 

Οι αποσβέσεις λογίζονται σύμφωνα με την πραγματική ωφέλιμη ζωή των παγίων  χρησιμοποιώντας την σταθερή 

μέθοδο, ώστε να αποσβεσθούν μέσω αποτελεσμάτων, το κόστος  των παγίων περιουσιακών στοιχείων, στην περίοδο 

της ωφέλιμης ζωής τους. 

Για την απόσβεση χρησιμοποιούνται οι παρακάτω συντελεστές : 

 

Κτίρια 4% 

Μηχανήματα 10% 

Μεταφορικά μέσα 15-20% 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 20% 

Λοιπός εξοπλισμός 10% 

 

Το κέρδος ή η ζημία που προκύπτει από την πώληση ή την απόσυρση ενός περιουσιακού στοιχείου, καθορίζεται ως η 

διαφορά μεταξύ εσόδων από την πώληση και της αντίστοιχης αναπόσβεστης αξίας του και μεταφέρεται στα 

αποτελέσματα της χρήσης. 

Οι δαπάνες για την επισκευή και συντήρηση των παγίων καταχωρούνται στα αποτελέσματα της περιόδου που 

πραγματοποιούνται, ενώ οι προσθήκες και οι βελτιώσεις προσαυξάνουν το αρχικό κόστος κτήσης.   

Τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για απομείωση της αξίας τους, όταν υπάρχουν 

ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους  δεν θα ανακτηθεί.  Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης 

αξίας μειωμένης με το απαιτούμενο για την πώληση κόστος και της αξίας χρήσεως του περιουσιακού στοιχείου. Η αξία 

χρήσης προσδιορίζεται με προεξόφληση των μελλοντικών ροών με το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο. 

2.5. Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού 

Τα άυλα στοιχεία αφορούν κυρίως τα λογισμικά προγράμματα , η αξία των οποίων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς 

τους, προσαυξημένο με τις δαπάνες που απαιτούνται προκειμένου να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας και μειωμένη 

κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν απομειώσεων της αξίας τους. Σημαντικές μεταγενέστερες 

δαπάνες κεφαλαιοποιούνται όταν προσαυξάνουν την απόδοση του λογισμικού πέραν των αρχικών προδιαγραφών. Η 
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απόσβεση του λογισμικού λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου απόσβεσης. Η υπολειμματική αξία του λογισμικού 

θεωρείται μηδέν. 

2.6. Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απεριόριστη ωφέλιμη ζωή και δεν αποσβένονται υπόκειται σε έλεγχο απομείωσης 

της αξίας τους, σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων. Τα αποσβέσιμα περιουσιακά στοιχεία 

υπόκεινται και σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα 

ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ εύλογης αξίας μειωμένης με το απαιτούμενο για την 

πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. Για την εκτίμηση των ζημιών απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται 

στις μικρότερες δυνατές μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών. Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στ’ 

αποτελέσματα όταν προκύπτουν. 

2.7. Αποθέματα 

Δεν υπάρχουν αποθέματα, η εταιρεία είναι παροχής υπηρεσιών. 

2.8. Απαιτήσεις από πελάτες 

Οι απαιτήσεις από πελάτες αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συμπίπτει με την ονομαστική αξία, 

αφαιρουμένων των ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται 

όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με 

βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των 

απαιτήσεων και των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης αναγνωρίζεται ως 

έξοδο στα αποτελέσματα. Η εταιρεία εμφανίζει στις απαιτήσεις της και ναύλους που εισπράττει για λογαριασμό των 

αντιπροσωπευόμενων ναυτιλιακών εταιρειών.  

2.9. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις 

βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου. 

2.10. Μετοχικό κεφάλαιο  

Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άμεσα κόστη για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την 

αφαίρεση του σχετικού φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ή της διαφοράς υπέρ 

το άρτιο. Άμεσα κόστη που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στην 

αξία κτήσεως των επιχειρήσεων αυτών.  

2.11. Αποθεματικά 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Εμπορικής Νομοθεσίας,, η δημιουργία τακτικού αποθεματικού, με την κατ’ 

έτος μεταφορά ποσού ίσου με το 5% των ετήσιων μετά από φόρους, κερδών, είναι υποχρεωτική μέχρι να φτάσει το 

ύψος του αποθεματικού στο 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό διανέμεται μόνο κατά διάλυση της 

εταιρείας, μπορεί όμως να συμψηφιστεί με συσσωρευμένες ζημιές. 

Τα αποθεματικά φορολογικών νόμων δημιουργήθηκαν με βάση τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας οι οποίες,. 

είτε παρέχουν τη δυνατότητα μετάθεσης της φορολογίας ορισμένων εισοδημάτων στο χρόνο της διανομής τους προς 

τους μετόχους, είτε παρέχουν φορολογικές ελαφρύνσεις ως κίνητρα διενέργειας επενδύσεων. 

2.12. Δανεισμός 

Δεν υπάρχουν δάνεια 



ΕΛΛΗΝΟΣΚΑΝΔΙΝΑΥΙΚΗ Α.Ε. 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021 

 

 13 

2.13. Φορολογία Εισοδήματος  

Η επιβάρυνση της περιόδου με φόρους εισοδήματος, περιλαμβάνει τρέχοντες και αναβαλλόμενους φόρους.  

(α) Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος, περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς τις 

φορολογικές αρχές, που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήματος της 

περιόδου και τους τυχόν πρόσθετους φόρους εισοδήματος, που αφορούν την τρέχουσα ή τις προηγούμενες 

χρήσεις. Οι τρέχοντες φόροι υπολογίζονται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και φορολογικούς 

νόμους, που ισχύουν στις διαχειριστικές περιόδους με τις οποίες σχετίζονται.  

(β)  Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 

προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και 

των υποχρεώσεων. Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τον προβλεπόμενο συντελεστή  που 

αναμένεται να ισχύει κατά το χρόνο της ανάκτησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των 

υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται, κατά την έκταση κατά την οποία 

προβλέπεται να υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος, για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς, 

που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

2.14. Παροχές στο προσωπικό 

(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές  

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος, καταχωρούνται στα αποτελέσματα όταν 

καθίστανται δουλευμένες. 

(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Η εταιρεία δεν έχει κανένα σχέδιο καθορισμένων παροχών προς το προσωπικό για την αφυπηρέτηση παρά μόνο 

σχέδια καθορισμένης συνεισφοράς σε κρατικά ασφαλιστικά ταμεία. Το ποσό των υποχρεώσεων αυτών υπολογίζεται με 

αναλογιστική μελέτη από εγκεκριμένο αναλογιστή σε τακτά χρονικά διαστήματα και γίνονται οι αναγκαίες 

προσαρμογές στο ποσό που έχει αναγνωρισθεί. 

2.15. Προβλέψεις  

Οι προβλέψεις δημιουργούνται όταν η εταιρεία έχει νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση, ως αποτέλεσμα γεγονότων 

του παρελθόντος, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή για την τακτοποίηση της υποχρεώσεως. Ενδεχόμενες 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον υπάρχει 

πιθανότητα εισροής οικονομικών ωφελειών ή εκροής πόρων αντίστοιχα. 

2.16. Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλουμένων αγαθών και της παροχής υπηρεσιών, καθαρά από φόρους, 

εκπτώσεις και επιστροφές.  

Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

(α) Πωλήσεις αγαθών 

Οι πωλήσεις αγαθών καταχωρούνται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά 

από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη.  

(β) Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα παροχής υπηρεσιών καταχωρούνται στα αποτελέσματα με τη μέθοδο τμηματικής ολοκλήρωσης των 

παρεχομένων υπηρεσιών. 
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(γ) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους καταχωρούνται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου.  

(δ) Έσοδα από δικαιώματα 

Τα έσοδα από δικαιώματα λογίζονται στη βάση του δουλευμένου, σύμφωνα με την ουσία των σχετικών συμβάσεων. 

(ε) Μερίσματα 

Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξής τους, δηλαδή όταν εγκρίνονται από 

την γενική συνέλευση που είναι το κατά νόμο αρμόδιο όργανο να τα χορηγεί. 

2.17. Διανομή μερισμάτων 

Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους της εταιρείας καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις 

όταν η διανομή εγκρίνεται από την γενική συνέλευση των μετόχων. 

2.18. Μισθώσεις 

Μισθώσεις, στις οποίες, ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τους εκμισθωτές 

και ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις.  Οι λοιπές μισθώσεις κατατάσσονται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. 

Η εταιρεία ως εκμισθωτής 

Εισπράξεις που προκύπτουν από λειτουργικές μισθώσεις καταχωρούνται ως έσοδα, με βάση την σταθερή μέθοδο κατά 

την διάρκεια της μίσθωσης.  Τα ποσά που οφείλονται από μισθωτές βάσει χρηματοδοτικών μισθώσεων καταχωρούνται 

ως  απαιτήσεις, με ποσόν ίσο με την καθαρή επένδυση στη μίσθωση.  Τα σχετικά έσοδα καταχωρούνται στα 

αποτελέσματα με τρόπο που να δίνει μία σταθερή, διαχρονικά, απόδοση επί της εκάστοτε ανεξόφλητης καθαρής 

επένδυσης του ομίλου. 

Η εταιρεία ως μισθωτής 

Πληρωμές μισθωμάτων βάσει λειτουργικών μισθώσεων καταχωρούνται στα έξοδα με βάση την σταθερή μέθοδο κατά 

τη διάρκεια της μίσθωσης. Περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται βάσει χρηματοδοτικών μισθώσεων, καταχωρούνται  

ως περιουσιακά στοιχεία του ομίλου αποτιμώμενα, κατά τη σύναψη της μίσθωσης, στην εύλογη αξία τους ή εφ’ όσον 

είναι μικρότερη, στην παρούσα αξία των ελάχιστων πληρωτέων μισθωμάτων. Η σχετική υποχρέωση στον εκμισθωτή 

καταχωρείται στον Ισολογισμό ως υποχρέωση από χρηματοδοτική μίσθωση. Οι μισθωτικές πληρωμές μερίζονται σε 

χρηματοοικονομικό έξοδο και σε καταβολή υποχρέωσης με τρόπο που να δίνει σταθερό επιτόκιο στο εκάστοτε 

υπόλοιπο της υποχρέωσης. 

 

3.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

3.1. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Η εταιρεία εκτίθεται σε αρκετούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κίνδυνο τιμών αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο και 

κίνδυνο ταμειακών ροών από μεταβολή των επιτοκίων. Η διαχείρισή του διεκπεραιώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο προσδιορίζει, εκτιμά και αντισταθμίζει όταν απαιτείται τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους . 

(α) Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο κίνδυνος αυτός είναι σημαντικά μειωμένος, λόγω του ότι το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών (άνω 

του 82%) γίνεται σε ευρώ. 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 
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Η εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Η παροχή υπηρεσιών γίνεται κυρίως σε οίκους και 

πελάτες με μειωμένο βαθμό απωλειών. Η εταιρεία έχει ως βασικό πελάτη την μητρική της εταιρεία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ 

Α.Ε.», συνεπώς περιορίζει τις επισφάλειές της από τη μη είσπραξη απαιτήσεων. Σε περιπτώσεις που κατά τη χρήση 

διαπιστώνονται επισφάλειες η εταιρεία σχηματίζει σχετική πρόβλεψη επιβαρύνοντας τα αποτελέσματα της περιόδου. 

 (γ) Κίνδυνος ρευστότητας  

Ο κίνδυνος αυτός είναι περιορισμένος αφού οι δείκτες τόσο της γενικής όσο και της άμεσης ρευστότητας διατηρούνται 

σε ικανοποιητικά επίπεδα. 

(δ) Κίνδυνος μεταβολών των επιτοκίων 

Η εταιρεία δεν έχει στο ενεργητικό της σημαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία, ούτε και βραχυπρόθεσμα ή 

μακροπρόθεσμα δάνεια. 

 

4.  ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση με βάση τα ιστορικά δεδομένα και προσδοκίες 

για τα μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

Η εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. Δεν υπάρχουν 

εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές 

αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες. 

 

 

5. ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ 

Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για τις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2021 ή μεταγενέστερα.  

Όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά οι τροποποιήσεις και ερμηνείες που ισχύουν για πρώτη φορά στη χρήση 2021, δεν 

έχουν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν υιοθέτησε πρόωρα πρότυπα, ερμηνείες ή 

τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί από το Σ.Δ.Λ.Π. και υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν έχουν 

υποχρεωτική εφαρμογή στη χρήση 2021. 

α) Νέα Λογιστικά Πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και Διερμηνείες που εφαρμόστηκαν στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις  

 

Τίτλος 

Εφαρμόζονται σε 

ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που 

ξεκινούν την  

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 & ΔΠΧΑ 16: 
Αναμόρφωση επιτοκίων αναφοράς (IBOR Reform) – 2ο Στάδιο  

1 Ιανουαρίου 2021 
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Οι τροποποιήσεις που εφαρμόζονται υποχρεωτικά δεν είχαν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

της Εταιρίας. 

 

Επιπρόσθετα των παραπάνω τροποποιήσεων, η Επιτροπή Διερμηνειών των ΔΠΧΑ (IFRS Interpretations Committee) 

έχει δημοσιεύσει κάποιες οριστικές αποφάσεις ημερήσιας διάταξης που αντικατοπτρίζουν το σκεπτικό της Επιτροπής ως 

προς την εφαρμογή των ΔΠΧΑ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.  

 

Πρότυπο  Θεματολογία 

ΔΛΠ 19 Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας  

 

Οι μεταβολές που προκύπτουν από την ως άνω απόφαση εφαρμόστηκαν στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

αναφέρονται στη σημείωση 6.25. 

 

ΔΛΠ 19 Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας  

Η Επιτροπή Διερμηνειών των ΔΠΧΑ εξέδωσε τον Μάιο του 2021 την οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης υπό τον 

τίτλο «Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας (ΔΛΠ 19)» επί της οποίας περιλαμβάνεται επεξηγηματικό υλικό 

αναφορικά με τον τρόπο κατανομής των παροχών σε περιόδους υπηρεσίας επί συγκεκριμένου προγράμματος 

καθορισμένων παροχών ανάλογου εκείνου που ορίζεται στο άρθρο 8 του Ν.3198/1955 ως προς την παροχή 

αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης. 

    

Το εν λόγω επεξηγηματικό υλικό διαφοροποιεί τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονταν, στην Ελλάδα, κατά το 

παρελθόν οι βασικές αρχές και κανόνες του ΔΛΠ 19 ως προς το θέμα αυτό, και κατά συνέπεια, οι οικονομικές 

οντότητες που συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτείται να τροποποιήσουν 

ανάλογα την Λογιστική τους Πολιτική ως προς το θέμα αυτό.    

 

Οι μεταβολές που προκύπτουν από την ως άνω απόφαση εφαρμόσθηκαν στις ετήσιες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις που λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2021 και αντιμετωπίστηκαν ως Μεταβολή Λογιστικής Πολιτικής. Η 

εφαρμογή πραγματοποιήθηκε αναδρομικά, με ανάλογη προσαρμογή του υπόλοιπου έναρξης κάθε επηρεαζόμενου 

στοιχείου των ιδίων κεφαλαίων για την παλαιότερη από τις παρουσιαζόμενες περιόδους και των άλλων συγκριτικών 

ποσών για κάθε προγενέστερη περίοδο που παρουσιάζεται ως αν η νέα λογιστική πολιτική να ήταν ανέκαθεν σε χρήση.  

 

Οι μεταβολές που προκύπτουν από την ως άνω αλλαγή λογιστικής πολιτικής αναφέρονται στη σημείωση 6.25. 

 
β) Νέα Λογιστικά Πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και Διερμηνείες που εφαρμόζονται 

υποχρεωτικά σε μεταγενέστερες περιόδους 
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Τίτλος 

Εφαρμόζονται σε 

ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν 

την  

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16: Covid19 - Παραχωρήσεις ενοικίου 

μετά την 30η Ιουνίου 2021 – Παράταση εφαρμογής 
1 Απριλίου 2021 

Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ: Κύκλος 2018-2020 1 Ιανουαρίου 2022 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16: Έσοδα πριν την έναρξη της 
προοριζόμενης χρήσης παγίου 

1 Ιανουαρίου 2022 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 37: Επαχθείς συμβάσεις / Κόστος 
εκπλήρωσης συμβάσεων 

1 Ιανουαρίου 2022 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3: Αναφορές στο Πλαίσιο Κατάρτισης 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

1 Ιανουαρίου 2022 

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήριες Συμβάσεις»  1 Ιανουαρίου 2023 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και το ΔΛΠ 8: Ταξινόμηση 
υποχρεώσεων ως Μακροπρόθεσμες ή Βραχυπρόθεσμες  

1 Ιανουαρίου 2023 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και τη 2η Δήλωση Πρακτικής ΔΠΧΑ: 

Γνωστοποίηση λογιστικών πολιτικών  
1 Ιανουαρίου 2023 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 8: Ορισμός των λογιστικών εκτιμήσεων 1 Ιανουαρίου 2023 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12: Αναβαλλόμενος φόρος που 

σχετίζεται με περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που 

προκύπτουν από μία ενιαία συναλλαγή 

1 Ιανουαρίου 2023 

 

Η Εταιρεία ερευνά την επίδραση των νέων προτύπων και τροποποιήσεων στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Δεν 

αναμένεται, οι τροποποιήσεις που εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε μεταγενέστερες περιόδους να έχουν σημαντική 

επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

6.  ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

6.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 
 Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής: 

(Ποσά εκφρασμένα σε €) 

 
Κτίρια κτιριακές 
εγκαταστάσεις 

Μεταφορικά μέσα 
Έπιπλα λοιπός 

εξοπλισμός 
Σύνολο 

Αξία κτήσεως 
    

Κατά την 01  Ιανουαρίου 2020 20.621,49 16.295,44 138.015,15 174.932,08 

Κατά την 31/12/2020 20.621,49 16.295,44 142.165,15 179.082,08 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις 
   

 Κατά την 01  Ιανουαρίου 2020 20.620,92 11.244,45 137.910,25 168.767,54 

Αποσβέσεις  2020 0 962,08 1.245,99 2.208,07 

Κατά την 31/12/2020 20.620,92 12.206,53 139.156,24 171.983,69 

Αναπόσβεστη αξία 
   

0 

Κατά την 31/12/2020 0,57 4.088,91 3.008,91 7.098,39 

Κατά την 31/12/2019 0,57 6.013,07 150,9 6.164,54 
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Κτίρια κτιριακές 
εγκαταστάσεις 

Μεταφορικά μέσα 
Έπιπλα λοιπός 

εξοπλισμός 
Σύνολο 

Αξία κτήσεως 
    

Κατά την 01  Ιανουαρίου 2021 20.621,49 16.295,44 138.015,15 174.932,08 

Κατά την 31/12/2021 20.621,49 16.295,44 142.165,15 179.082,08 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις 
   

 Κατά την 01  Ιανουαρίου 2021 20.620,92 12.206,53 139.156,24 168.767,54 

Αποσβέσεις  2021 0 962,09 346,00 1.308,09 

Κατά την 31/12/2021 20.620,92 13.168,62 139.502,24 173.291,78 

Αναπόσβεστη αξία 
   

0 

Κατά την 31/12/2021 0,57 3.126,82 2.662,91 5.790,30 

Κατά την 31/12/2020 0,57 4.088,91 3.008,91 7.098,39 

 

 

6.2. Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Αφορούν εγγυήσεις που χορηγήθηκαν από την εταιρεία και αναλύονται ως εξής: 

 

 31.12.2021 31.12.2020 
Εγγύηση ενοικίου 500,00 500,00 

Εγγύηση ΔΕΗ 0,00 505 

Εγγύηση ΟΤΕ 596,8 596,8 

Σύνολο 1.096,80 1.096,80 

 

 

6.3. Απαιτήσεις από πελάτες και Λοιπές απαιτήσεις  

 
Οι απαιτήσεις από πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

 

31.12.2021 31.12.2020 

Πελάτες 4.762,77 463,84 

Χρεώστες διάφοροι 53,13 1.133,60 

Ελληνικό Δημόσιο 1.191,64 2.515,21 

Λογαριασμοί διαχ/σεως προκ/λων & πιστώσεων 382,97 382,97 

Έξοδα επομένων χρήσεων 2.072,20 5.534,33 

Σύνολο 8.462,71 10.029,95 

 

 

 

6.4. Ταμειακά διαθέσιμα  και ισοδύναμα 

Τα διαθέσιμα αναλύονται ως εξής : 

 
 31.12.2021 31.12.2020 

Ταμείο 941,61 1.352,25 

Καταθέσεις όψεως 20.827,14 24.183,80 

Σύνολο 21.768,75 25.536,05 



ΕΛΛΗΝΟΣΚΑΝΔΙΝΑΥΙΚΗ Α.Ε. 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021 

 

 19 

 
6.5. Μετοχικό κεφάλαιο 

 

 
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 27.990,00 ευρώ διαιρούμενο σε 31.100 μετοχές ονομαστικής αξίας 

0,90 ευρώ εκάστης, ονομαστικές στο σύνολό τους. Οι μετοχές της δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών 

Αθηνών και βασικός μέτοχος είναι η ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ. 

 
 
6.6. Αποθεματικά Κεφάλαια 

Τα αποθεματικά κεφάλαια αναλύονται ως εξής  

 

 
31.12.2021 31.12.2020 

Υπέρ το άρτιο 105.000,00 105.000,00 

Τακτικό αποθεματικό 72.367,55 72.367,55 

Αποθεματικά φορολογηθέντα κατ΄ειδικό τρόπο 686,80 686,80 

Σύνολο 178.054,35 178.054,35 

 

 

6.7. Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 

 
Η κίνηση του λογαριασμού των δικαιωμάτων των εργαζομένων, που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές 

καταστάσεις, αναλύονται ως εξής: 

 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2021 31/12/2020 

Υποχρεώσεις ισολογισμού για : 
  Συνταξιοδοτικές παροχές 701,00 359,00 

Σύνολο 701,00 359,00 

   Χρεώσεις στα αποτελέσματα  
  Συνταξιοδοτικές παροχές 408,00 341,00 

Σύνολο 408,00 341,00 

   Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημιές (Λοιπά συνολικά έσοδα) 
 Συνταξιοδοτικές παροχές -51,48 -13,68 

Σύνολο -51,48 -13,68 

   Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον ισολογισμό είναι τα παρακάτω: 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2021 31/12/2020 

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων 
υποχρεώσεων 

701,00 359,00 

Υποχρέωση στον ισολογισμό 701,00 359,00 
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Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 
είναι τα παρακάτω: 

   

    Ποσά σε Ευρώ 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 408,00 341,00 245,00 

Χρηματοοικονομικό κόστος 0,00 0,00 79,00 

Άλλο έξοδο (έσοδο) 
   Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη 
   Κόστος τερματισμού 
   Σύνολο περιλαμβανομένο στις παροχές σε 

εργαζομένους 
408,00 341,00 324,00 

    Η συνολική χρέωση έχει κατανεμηθεί ως 
εξής: 

   

    Ποσά σε Ευρώ 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 

Κόστος Πωληθέντων 0,00 0,00 0,00 

Έξοδα διάθεσης 0,00 0,00 0,00 

Έξοδα διοίκησης 408,00 341,00 324,00 

 

408,00 341,00 324,00 

    Μεταβολή της υποχρέωσης στον ισολογισμό: 
   Ποσά σε Ευρώ 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 

Yπόλοιπο έναρξης 359,00 0,00 2.828,00 

Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσματα 408,00 341,00 324,00 

 

767,00 341,00 3.152,00 

Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημιές από αλλαγές σε 
οικονομικές παραδοχές 

-66,00 18,00 -153,00 

 

-66,00 18,00 -153,00 

Υπόλοιπο τέλους 701,00 359,00 2.999,00 

  

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για λογιστικούς 

σκοπούς είναι οι εξής: 

 

31.12.2021 31.12.2020 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 0,99% 0,35% 

Πληθωρισμός 1,70% 0,98% 

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 1,60% 1,60% 

Διάρκεια υποχρεώσεων 15 16 
 

 

6.8. Προβλέψεις  

Η εταιρεία έχει τακτοποιηθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2010. Οι χρήσεις 2011-2013 έχουν ελεγχθεί από τον 

Ορκωτό Ελεγκτή όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του ν 2238/1994. Οι χρήσεις 2015 έως και 
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2021 δεν έχουν ελεγχθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές, καθόσον με την παρ. 2 του άρθρου 65α του ν.4174/2013 

εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης φορολογικού πιστοποιητικού οι εταιρείες με ακαθάριστα έσοδα μικρότερα 

των 150.000 ευρώ ετησίως. Εκτίμηση της Διοίκησης της εταιρείας είναι ότι δεν πρόκειται να προκύψουν πρόσθετες 

φορολογικές επιβαρύνσεις σε ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο για τις  χρήσεις   2015-2021. 

 

 

6.9. Προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Οι υποχρεώσεις  της εταιρείας προς τρίτους αναλύονται ως εξής: 

 

 

31.12.2021 31.12.2020 

Υποχρεώσεις προς προμηθευτές  299,47 4.290,95 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 847,81 955,46 

Πιστωτές διάφοροι 322,40 2.378,01 

Σύνολο 1.469,68 7.624,42 

 

 

6.10. Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

 

 

1.1-
31.12.2021 

1.1-
31.12.2020 

Αναβαλλόμενες φορ. Υποχρ. 0,00 0,00 

Αναβαλλόμενες φορ. Απαιτ. 154,20 86,16 

 

154,20 86,16 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις, όπως προκύπτουν από τις προσωρινές φορολογικές 

διαφορές αναλύονται ως εξής : 

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 31.12.2021 31.12.2020 

Υποχρεώσεις από παροχές σε εργαζομ. 154,20 86,16 

Σύνολο 154,20 86,16 

 

6.11. Πωλήσεις 

Οι πωλήσεις αναλύονται ως εξής : 

 
 

 

31.12.2021 31.12.2020 

Παροχή αντιπροσωπευτικών εργασιών 32.738,47 39.997,68 

Σύνολο 32.738,47 39.997,68 

 
 

6.12. Κόστος πωλήσεων 

 

31.12.2021 31.12.2020 

Κόστος παροχής υπηρεσιών 23.326,11 27.253,45 
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6.14. Άλλα έσοδα / έξοδα 

 

 

31.12.2021 31.12.2020 

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 2.271,96 78,88 

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 2.582,85 0,00 

Έκτακτα κέρδη 0,00 0,00 

Έξοδα προηγ. χρήσεων 0,00 0,00 

Έσοδα προηγ. χρήσεων 0,00 0,00 

Σύνολο 310,89 78,88 

 

 
6.15. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 

 

31.12.2021 31.12.2020 

Αμοιβές προσωπικού 4.070,79 4.136,45 

Αμοιβές τρίτων 120,90 819,95 

Παροχές τρίτων 1.029,29 1.258,68 

Φόροι – τέλη 494,66 450,69 

Διάφορα έξοδα 687,35 679,31 

Αποσβέσεις παγίων 261,62 441,62 

Προβλέψεις αποζ. Προσ/κου 408,00 40,00 

Σύνολο 7.072,60 7.826,70 

 

 

6.16. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 

 

 

31.12.2021 31.12.2020 

Αμοιβές προσωπικού 2.035,40 2.068,23 

Αμοιβές τρίτων 60,45 409,98 

Παροχές τρίτων 514,65 629,34 

Φόροι – τέλη 247,33 225,35 

Διάφορα έξοδα 343,68 339,66 

Αποσβέσεις παγίων 130,81 220,79 

Προβλέψεις αποζ. Προσ/κου 0,00 0,00 

Σύνολο 3.332,30 3.893,35 

 

 

6.17. Χρηματοοικονομικά έξοδα / έσοδα 

 

31.12.2021 31.12.2020 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 215,25 187,90 

Πιστωτικοί τόκοι -0,98 -2,34 

Σύνολο 214,27 185,56 
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6.18. Φόροι-Έξοδα 

Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων που παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 

 

 

31.12.2021 31.12.2020 

Αναβαλλόμενος φόρος περιόδου (έξοδο/έσοδο) 68,04 9,60 

Σύνολο 68,04 9,60 

 

 

 

6.19. Εργαζόμενοι στην εταιρεία  

 

 
31.12.2021 31.12.2020 

Άτομα 1 1 

    

 

6.20. Μερίσματα  ανά μετοχή 

Το αποτέλεσμα της χρήσης  είναι  θετικό αλλά λόγω σωρευμένων  ζημιών δεν δίδεται μέρισμα στους μετόχους.  

 

6.21. Ενδεχόμενα 

Δεν υπάρχουν  σημαντικές επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να 

έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας . 

 

6.22. Αναδιατύπωση Οικονομικών Καταστάσεων λόγω ΔΛΠ 19 

 
Στην παρούσα περίοδο αποφασίστηκε ότι: 

Το κόστος υποχρέωσης για αποζημίωση μισθωτών λόγω συνταξιοδότησης πρέπει να επιμερίζεται σε όλα τα έτη 

υπηρεσίας μέχρι οι μισθωτοί να λάβουν τη σύνταξή τους, λαμβανομένων υπόψη των προϋποθέσεων του ΔΛΠ 19 και 

των προθέσεων της εταιρείας, σε σχέση με τα όρια συνταξοοδότησης που αναφέρονται στην ισχύουσα νομοθεσία. 

Η επίδραση από την αλλαγή αυτή στα επιμέρους κονδύλια έχει ως εξής: 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
31.12.2020 

ΑΝΑΔ. 
31.12.2020 ΔΙΑΦΟΡΑ 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 86,16 817,44 -731,28 

        

Κέρδη/Ζημίες εις νέο -170.647,52 -172.963,24 2.315,72 

        

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία 

359,00 3.406,00 -3.047,00 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ       

Επαναεπιμετρήσεις προγραμμάτων καθορισμένων 
17,00 -367,00 384,00 

παροχών 

Φόρος εισοδήματος στοιχείων λοιπών συνολικών εσόδων 
που δεν ανακατατάσσονται 

-3,74 88,08 -91,82 

        

        

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2.279,24   2.279,24 

 

 

 

7. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Δεν υπάρχουν. 

 

 

8. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 
Δεν υπάρχουν γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού της 31η Δεκεμβρίου 2021 που να αφορούν την εταιρεία, στα 

οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ). 

 
 

Ελευσίνα, 28 Απριλίου 2022 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 

 

 
 

 
Παππάς Αλέξανδρος 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος      Ο Υπεύθυνος Οικονομικών Υπηρεσιών 
 

 
 

 

 
Θεοδωρίδης Νικόλαος       Παπαδάκης Ευτύχιος 
 

 


