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I. Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 
Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας TOP ELECTRONIC COMPONENTS ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ – TOP ELECTRONIC COMPONENTS 
ΑΕ (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2021, τις 
καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές 
πληροφορίες. 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την 
οικονομική θέση της εταιρείας TOP ELECTRONIC COMPONENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ – TOP ELECTRONIC COMPONENTS ΑΕ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, τη 
χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με 
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

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

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα 
ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου 
που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων 
απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 
Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε 
ότι: 
 
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες 

νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες 
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2021. 

 
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONENTS ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ – TOP ELECTRONIC 
COMPONENTS ΑΕ Α.Ε. και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης 
του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 
Αθήνα, 08 Ιουλίου 2022 

O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

Παναγιώτης Νούλας 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 40711 

  



TOP ELECTRONIC COMPONENTS ΑΕ 
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2021 
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

5 

 

II. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 

 
Προς την 
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
 
Με βάση τις διατάξεις του νόμου 4548/2018, σας παραθέτουμε για την εταιρική χρήση του 2021, την Έκθεση 
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας TOP ELECTRONIC COMPONENTS AE επί των Εταιρικών 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει τα αποτελέσματα της χρήσης 2021 όπως 
αποτυπώνονται στις οριστικές οικονομικές καταστάσεις επιβεβαιωμένες και υπογεγραμμένες και από τους ορκωτούς 
λογιστές. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποβάλλει για έγκριση τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 
31η Δεκεμβρίου 2021 σύμφωνα με τις διατάξεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Όλες 
οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων είναι σύμφωνες με τις 
διατάξεις των ΔΠΧΑ. Και το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις προκειμένου να τις υποβάλει 
στην Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
 
Κατ΄ αρχάς θα ήθελα να αναφέρω ότι μετά από μια  δύσκολη  χρονιά  που βιώσαμε όλοι μας και εννοώ την προηγούμενη 
οικονομική χρήση του 2020  και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της χρήσης της οποίας αναφέρομαι, κατορθώσαμε να 
επανακάμψουμε γρήγορα και όπως φαίνεται ξεκάθαρα, πραγματικά πετύχαμε εντυπωσιακά αποτελέσματα. 
 
Συμπερασματικά αναφέρουμε ότι οι πωλήσεις μας διαμορφώθηκαν στα € 14.188.849 έναντι € 12.201.008  της 
προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου, έχοντας μια αύξηση της τάξης του 16,3%, ενώ είχαμε προβλέψει αύξηση της 
τάξης 8%. 
 
Οι πωλήσεις στην ελληνική αγορά διαμορφώθηκαν  στα € 12.983.452 από € 11.341.132 παρουσιάζοντας αύξηση της 
τάξης περίπου 14,5%, γεγονός που αποδεικνύει ότι παρόλο την οικονομική κρίση, συνεχίζουμε σταθερά  να 
αναπτυσσόμαστε  και να κερδίζουμε όλο και μεγαλύτερο    κομμάτι της ελληνικής αγοράς και να ενισχύουμε την θέση 
μας . 
 
Οι εξαγωγές μας διαμορφώθηκαν στα €1.204.821 από € 859.345 που είχαμε την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, 
παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης 40,2% . 
 
Ο δείκτης μικτού κέρδους παρουσίασε αύξηση κατά 8,1% , αφού διαμορφώθηκε στο 42,2% έναντι 39,05% της 
προηγούμενης διαχειριστικής  χρήσης, που οφείλετε σε πολύ συγκεκριμένες επιλογές που είχε κάνει η Διοίκηση  κάνει 
την προηγούμενη χρήση, επενδύοντας σε συγκεκριμένους τομείς – ομάδες εμπορευμάτων και προβλέποντας σωστά, 
ότι οι τιμές θα ανέβουν, όπως και έγινε, γεγονός που μας έδωσε αυτήν την διαφορά στο ποσοστό του μικτού κέρδους.   
Τα καθαρά  κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στο ποσό  των € 3.318.093 έναντι των αντίστοιχων περυσινών € 
1.561.214 παρουσιάζοντας μια αύξηση της τάξης του 112,5% αποδεικνύοντας την δυναμική μας,  αφού από τη μια 
καταφέραμε να έχουμε καλύτερο μικτό κέρδος και από την άλλη η αύξηση του τζίρου μας δεν επηρέασε τα λειτουργικά  
και χρηματοοικονομικά έξοδα της χρήσεως. 
Παρουσιάζοντας αυτήν την θεαματική αύξηση, πρωτοφανή για τα ιστορικά δεδομένα, επιβεβαιώνεται αυτό που έχει 
αναφερθεί πολλές φορές, δηλαδή ότι πάνω από ένα πολύ συγκεκριμένο τζίρο, όποια αύξηση των πωλήσεων προκύψει, 
η αύξηση των κερδών είναι πολλαπλάσια. 
 
Τα αποθέματά μας ανήλθαν σε € 5.737.944  έναντι  € 6.506.326  συνεχίζοντας την προσπάθεια  της  σωστής διαχείρισης 
και εκποιώντας η και  καταστρέφοντας μέσω ανακύκλωσης βέβαια, κάποια παλιά, μηδενικής  κινησιμότητας   
αποθέματα, χωρίς  εμπορική  αξία πλέον, λόγω ξεπερασμένης τεχνολογίας. 
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Τα δάνειά της Εταιρείας είναι μειωμένα κατά € 2.601.796 ποσοστό μείωσης 48%,  ( € 2.774.981 – 2021 έναντι € 
5.376.777 - 2020), γεγονός που αποδεικνύει την επιτυχημένη προσπάθεια της διοίκησης με την εισπρακτική πολιτική 
των υπολοίπων των πελατών μας, την προσπάθεια για τον καλύτερο προγραμματισμό αγοράς εμπορευμάτων, αλλά και 
την συνετή διαχείριση. 
 
Προοπτικές 
Αντιμετωπίζουμε  νέες προκλήσεις, νέα προβλήματα, συνεχείς αυξήσεις του κόστους αγοράς εμπορευμάτων,  λόγω της 
τεράστιας αύξησης της ισοτιμίας του δολαρίου-ευρώ, αλλά και λόγω των ναύλων που δυστυχώς παραμένουν σε 
ανεξήγητα υψηλά επίπεδα, με μια μικρή τάση υποχώρησης, φτάνει να το δούμε έτι περαιτέρω.  
 
Δεν εφησυχάζουμε, συνεχίζουμε στον ίδιο ρυθμό, με τον ίδιο ζήλο,  αναλύοντας καθημερινά τις εξελίξεις  της αγοράς,  
όχι μόνο της εγχώριας αλλά και της παγκόσμιας. Άλλωστε από εκεί εξαρτώμεθα κυρίως, και προβλέποντας σωστά,  
πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουμε έτσι και θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα και την επόμενη χρονιά, παρουσιάζοντας 
τουλάχιστον σταθεροποιητικές τάσεις , προκειμένου να κάνουμε το επόμενο βήμα κατάκτησης του νέου στόχου. 
 
Διαχείριση χρηματοοικονομικών κίνδυνων 
Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε πολλαπλούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς (τα επιτόκια, 
οι τιμές της αγοράς κτλ), πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας. Η Εταιρεία ελέγχει και αξιολογεί σε περιοδική 
βάση, ξεχωριστά αλλά και συνδυαστικά την έκθεσή της στους ανωτέρω κίνδυνους. Η αξιολόγηση και η διαχείριση των 
κίνδυνων που αντιμετωπίζει η Εταιρεία διενεργούνται από την ανώτατη Διοίκηση και το Διοικητικό Συμβούλιο. Κύριος 
στόχος είναι η παρακολούθηση και η αξιολόγηση όλων των μορφών κινδύνων στους οποίους εκτίθενται η Εταιρεία 
μέσα από τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας στοχεύει στον 
περιορισμό της αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας που προκύπτει από την 
αδυναμία πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις μεταβλητές του κόστους και των 
πωλήσεων. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες 
και τις λειτουργίες της Εταιρείας και ο σχεδιασμός της μεθοδολογίας και επιλογή κατάλληλων μέσων για τη μείωση των 
κινδύνων. 
 
(α) Συναλλαγματικός κίνδυνος: 
H εταιρεία εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο προερχόμενο κυρίως από το Δολάριο Αμερικής. Αυτός ο κίνδυνος 
προκύπτει κυρίως από εμπορικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα. Η εταιρεία φροντίζει οι μελλοντικές εκροές χρημάτων σε 
ξένο νόμισμα να καλύπτονται από συμβόλαια προαγοράς συναλλάγματος με σκοπό τον περιορισμό του 
συναλλαγματικού κινδύνου. Κατά την 31/12/2021 δεν υπάρχουν συμβόλαια ενώ τα υπόλοιπα των λογαριασμών όψεως 
σε δολάρια είναι μη σημαντικά. 
 
 
(β) Κίνδυνος επιτοκίου: 
Επιδίωξη της Εταιρείας είναι η επίτευξη της βέλτιστης ισορροπίας/σχέσης μεταξύ του κόστους δανεισμού και των τυχόν 
επιπτώσεων στα κέρδη και τις ταμειακές ροές που δύνανται να επιφέρουν οι μεταβολές των επιτοκίων. Η Εταιρεία 
παρακολουθεί και διαχειρίζεται το δανεισμό και γενικά την οικονομική του στρατηγική προβαίνοντας στη συνδυασμένη 
χρήση βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού. 
 
Πολιτική της Εταιρείας είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τη διάρκεια των 
χρηματοδοτικών αναγκών. Επίσης, πολιτική της Εταιρείας είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση της στον κίνδυνο 
ταμειακών ροών επιτοκίου όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Οι χρηματοδοτήσεις έχουν βάση 
κυμαινόμενο επιτόκιο. Την 31η Δεκεμβρίου 2021, η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη στις μεταβολές της αγοράς του επιτοκίου 
όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισμό, ο οποίος υπόκειται σε μεταβλητό ποσοστό επιτοκίου (μέσο σταθμικό επιτόκιο 
δανεισμού χρήσης 3,2% έναντι 3,4% την προηγούμενη χρήση). 
 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης καθώς και των ιδίων κεφαλαίων με 
βάση μια εύλογη μεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +1% ή –1%: 
 
 

    31-Δεκ-21 

    1% -1% 

Αποτελέσματα χρήσης   (40.759) 40.759 

Καθαρή θέση   (40.759) 40.759 
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(γ) Πιστωτικός Κίνδυνος: 
Ο πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται η εταιρεία απορρέει από την αθέτηση υποχρέωσης εκ μέρους του πελάτη 
να αποπληρώσει εντός των συμβατικών προθεσμιών μέρος ή το σύνολο της οφειλής του. Ο κύκλος εργασιών της 
εταιρείας συνίσταται κυρίως από συναλλαγές τόσο στο εσωτερικό με αυξανόμενη τάση στις πωλήσεις του εξωτερικού. 
Οι συναλλαγές με τους πελάτες του εξωτερικού γίνονται κυρίως μέσω προκαταβολών οι διακανονισμών τραπέζης. Οι 
πωλήσεις στο εσωτερικό ελέγχονται όσον αφορά τον συγκεκριμένο κίνδυνο από τμήμα της Διεύθυνσης. Στη βάση αυτή 
ο πιστωτικός κίνδυνος εκτιμάται ότι δεν είναι σημαντικός. 
H έκθεση της εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
(μέσα) τα οποία την ημερομηνία του Ισολογισμού αναλύονται ως εξής: 
  

31-Δεκ-21  31-Δεκ-20  
   

Κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων    

Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 2.589.287  2.083.067 

Λοιπές Απαιτήσεις 197.096  124.206 

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα 304.430  1.947.153 

Σύνολο 3.090.813  4.154.426 

 
 
Η διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι όλα τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν έχουν 
απομειωθεί σε προηγούμενες ημερομηνίες σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων είναι υψηλής πιστωτικής 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων και των οφειλομένων. Κανένα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της 
εταιρείας δεν έχει ασφαλιστεί με υποθήκη ή άλλη μορφή πιστωτικής ασφάλισης. 
 
(δ) Κίνδυνος Ρευστότητας: 
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος αδυναμίας ανευρέσεως επαρκών ρευστών διαθεσίμων για την κάλυψη των 
άμεσων υποχρεώσεων της  εταιρίας ή για να γίνει αυτό θα πρέπει να υποστεί η εταιρία μεγάλο οικονομικό κόστος. Ο 
κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα διατηρώντας επαρκή διαθέσιμα, ενώ υπάρχουν και 
αχρησιμοποίητα πιστωτικά όρια από τραπεζικά ιδρύματα. Επιπλέον η Εταιρεία δημιουργεί ταμειακές εισροές μέσω της 
λειτουργικής δραστηριότητας. 
 
Οι ακόλουθοι πίνακες κινδύνου ρευστότητας αναλύουν τις υποχρεώσεις σε τράπεζες, προμηθευτές και λοιπές 
υποχρεώσεις στις ανάλογες περιόδους, ανάλογα με την εναπομένουσα περίοδο από την ημερομηνία ισολογισμού μέχρι 
τη λήξη τους. O τραπεζικός δανεισμός της εταιρίας αποτελείται από ένα μακροπρόθεσμο τοκοχρεολυτικό δάνειο 
κεφαλαίου κίνησης και από αλληλόχρεους τραπεζικούς λογαριασμούς οι οποίοι βάση σύμβασης με τα τραπεζικά 
ιδρύματα, έχουν μέγιστο ύψος ανάληψης που δεν μπορεί να υπερβεί η εταιρία και δεν υπάρχουν προκαθορισμένες 
λήξεις και πληρωμές δόσεων. Η Εταιρεία δεν έχει κάνει χρήση του συνόλου των πιστωτικών της γραμμών έως και την 
31/12/2021 και υπάρχουν περιθώρια για επιπλέον δανεισμό εάν αυτό καταστεί απαραίτητο.  
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 31-Δεκ-21 
 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις   Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
 εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες  1 έως 2 έτη 2 έως 5 έτη 
      

Τραπεζικός Δανεισμός 1.165.269 1.165.269  444.444  

Εμπορικές Υποχρεώσεις 351.261                                   -                                      -                                     -   
Λοιπές υποχρεώσεις 1.864.670 2.000.000                                    -                                     -   

Σύνολο 3.381.200 3.165.269  444.444                                   -   
      

 31-Δεκ-20 
 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις   Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
 εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες  1 έως 2 έτη 2 έως 5 έτη 
      

Τραπεζικός Δανεισμός 2.625.888 2.625.888  125.000  

Εμπορικές Υποχρεώσεις 284.612 
                                             

-   
                                              

-   
                                             

-   

Λοιπές υποχρεώσεις 1.748.797 2.500.000                                               
-   

                                             
-   

Σύνολο 4.659.297 5.125.889  125.000 
                                             

-   

 
 
(ε) Κίνδυνος Τιμών: 
Η Εταιρεία εκτίθεται σε μεταβολές του κόστους των αποθεμάτων που διαθέτει. Ο κίνδυνος αυτός αντιμετωπίζεται με την 
ανάλογη μεταβολή των τιμών πώλησης των πωληθέντων αποθεμάτων. 
 
Περιβαλλοντικά ζητήματα 
Η προσπάθεια της εταιρείας για την προστασία του περιβάλλοντος, δεν περιορίζεται στην εφαρμογή των κανόνων, των 
απαιτούμενων ρυθμίσεων και τη λήψη των εκάστοτε κατάλληλων μέτρων. Εκφράζεται και από την δέσμευσή της να 
διενεργεί συστηματικούς ελέγχους των δραστηριοτήτων της. Τα μέτρα και οι αρχές του Εταιρείας για την προστασία του 
Περιβάλλοντος είναι τα ακόλουθα: 
 

• Βελτίωση της διαχείρισης των καταλοίπων με την προώθηση διαδικασιών ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης 
ή αξιοποίησης  

• Έλεγχος της κατανάλωσης πρώτων υλών και ενέργειας  

• Πρόληψη κάθε κινδύνου ρύπανσης, ακόμα και τυχαίας  

• Εκπαίδευση και πληροφόρηση του προσωπικού, κατά τρόπο προσαρμοσμένο στα καθήκοντα και στις ανάγκες 
του κάθε εργαζόμενου  

 
Εργασιακά ζητήματα 
Στην Εταιρεία, επενδύουμε στους ανθρώπους μας, καθώς αναγνωρίζουμε και στηρίζουμε τη συμβολή τους στην 
επιχειρηματική μας επιτυχία και τη μελλοντική μας ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε διαμορφώσει ένα εργασιακό 
περιβάλλον όπου το ανθρώπινο δυναμικό των εταιρειών μας, αισθάνεται ασφάλεια, ισονομία, σταθερότητα, 
ικανοποίηση, αφοσίωση και δέσμευση στις εταιρικές αρχές και αξίες. Ο σεβασμός των δικαιωμάτων και της 
αξιοπρέπειας των εργαζομένων μας αποτελεί για μας βασική δέσμευση. Για το λόγο αυτό:  

• Η δέσμευσή μας στην Υγεία & Ασφάλεια αποτελεί το θεμέλιο της λειτουργίας μας, καθώς εργαζόμαστε για να 
επιτύχουμε το στόχο μας για μηδενικά ατυχήματα στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας. Βασική μέριμνα είναι η 
αξιολόγηση των συνθηκών και κινδύνων που μπορεί να προκαλέσουν δυστυχήματα ή ατυχήματα στους 
χώρους εργασίας μας  

• Φροντίζουμε για την προσέλκυση και διατήρηση ικανών εργαζόμενων, με αρχές και αξίες όπως η 
ακεραιότητα, η συνέπεια, η αφοσίωση, η δημιουργική σκέψη, η επαγγελματική ευσυνειδησία και η 
υπευθυνότητα  
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• Επιδιώκουμε να παρέχουμε ένα εργασιακό περιβάλλον, που εξασφαλίζει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για 
δημιουργικότητα, ανάπτυξη και πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων κάθε εργαζομένου.  

 
 
Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
Η Εταιρεία δεν συμμετέχει στο κεφάλαιο άλλων εταιρειών και δεν ενοποιείται από άλλη εταιρεία. 
Οι παροχές προς τη Διοίκηση αφορούν μισθοδοσία μελών Δ.Σ και ανήλθαν σε €  751.495 (2020 € 812.587). 
Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τους μετόχους ανέρχονται σε € 2.000.000 (2020: € 2.500.000). Κατά τη διάρκεια 
της χρήσης η Εταιρεία  προέβη σε εξόφληση προς τους μετόχους € 500.000. 
Η εταιρεία κατά την τρέχουσα χρήση προέβη σε διανομή μερίσματος  της χρήσης 2020 ποσού € 815.558. Την 
31/12/2021 το υπόλοιπο των οφειλόμενων μερισμάτων ανέρχεται σε € 427.801. 
 
Μερισματική πολιτική 
Σχετικά με τη διανομή μερίσματος, η διοίκηση της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων την αποδοτικότητα 
της εταιρείας, τις προοπτικές και τα επενδυτικά πλάνα προτείνει τη διανομή για την τρέχουσα χρήση μερίσματος 
συνολικού ποσού € 1.538.294,84. Ποσό € 650.014,45 προορίζεται για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενώ ποσό € 124.567 
θα μεταφερθεί στο τακτικό αποθεματικό της χρήσης. Η προτεινόμενη διανομή τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.  
 
Λοιπές γνωστοποιήσεις 
Η εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα, δεν έχει πραγματοποιήσει έξοδα έρευνας και ανάπτυξης ενώ δεν έχει προβεί 
στην αγορά Ιδίων μετοχών. 
 
Προβλεπόμενη πορεία της επιχείρησης  
 
Εν κατακλείδι και επιβεβαιώνοντας τα παραπάνω θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έως την  30/06/2022 ο τζίρος 
της Εταιρείας έχει  διαμορφωθεί στα € 7.381.770 , έναντι αντίστοιχου  τζίρου  € 6.929.976 την 30/6/2021, έχοντας 
πετύχει μια αύξηση της τάξης του 6,5%.  Δεν εφησυχάζουμε, συνεχίζουμε στον ίδιο ρυθμό, με τον ίδιο ζήλο,  αναλύοντας 
καθημερινά τις εξελίξεις  της αγοράς,  όχι μόνο της εγχώριας αλλά και της παγκόσμιας. Άλλωστε από εκεί εξαρτώμεθα 
κυρίως, και προβλέποντας σωστά,  πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουμε έτσι και θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα και 
την επόμενη χρονιά, παρουσιάζοντας τουλάχιστον σταθεροποιητικές τάσεις, προκειμένου να κάνουμε το επόμενο βήμα 
κατάκτησης του νέου στόχου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2022 

 

 

O Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Τσαγκογέωργας Αλέξανδρος 
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III. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

 

 Σημ.  1/1- 
31/12/2021 

 1/1- 
31/12/2020 

      

Πωλήσεις 3 

    14.188.849      12.201.008  

Κόστος πωληθέντων 5 

     (8.197.436)      (7.435.385) 

Μικτό κέρδος        5.991.414        4.765.623  

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 6 

         465.173           308.588  

Έξοδα διοίκησης 7 

        (839.605)         (867.745) 

Έξοδα διάθεσης 8 

     (1.959.079)      (2.024.737) 

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 6 

        (237.051)         (297.690) 

Λειτουργικό Αποτέλεσμα        3.420.851        1.884.040  

Χρηματοοικονομικά έσοδα 9 

                 455                   887  

Χρηματοοικονομικά έξοδα 9 

        (198.449)         (239.982) 

Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα 9 

            95.236            (83.731) 

Καθαρά κέρδη/( ζημίες) περιόδου προ φόρων        3.318.093        1.561.214  

Φόρος εισοδήματος 10 

        (826.753)         (423.949) 

Καθαρά κέρδη/ (ζημίες) περιόδου μετά φόρους        2.491.340        1.137.265  
      

Λοιπά συνολικά έσοδα:      

Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερες περιόδους 

     

Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού            (38.205)             46.280  

Αναβαλλόμενος φόρος επί της επανεκτίμησης της υποχρέωσης 
παροχών προσωπικού 

               8.405            (11.107) 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα / (Έξοδα) χρήσης (καθαρά, μετά από 
φόρους) 

           (29.800)            35.173  

      

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα / (Έξοδα) χρήσης        2.461.540        1.172.438  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 έως 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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IV. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

  
 Σημ.  31-Δεκ-21  31-Δεκ-20 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      

Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού      

Ενσώματα πάγια 11 

 3.854.453  3.903.597 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 10 

 785.520  942.758 

Δικαιώματα χρήσης στοιχείων ενεργητικού 22  1.131.144  303.964 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 12 

 50.322  43.607 

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού   5.821.439  5.193.926 
      

Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού      

Αποθέματα 13 

 5.698.495  5.867.454 

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 14 

 2.589.287  2.083.067 

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 15 

 723.681  426.741 

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα 16 

 304.430  1.947.153 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού   9.315.893  10.324.415 
      

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   15.137.332  15.518.341 
      

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      

Ίδια κεφάλαια      

Μετοχικό κεφάλαιο 17 

 3.000.040  2.700.024 

Λοιπά Αποθεματικά 17 

 1.136.647  1.079.783 

Κέρδη / (Ζημιές) εις νέο   2.544.504  1.172.434 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   6.681.190  4.952.240 
      

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις      

Μακροπρόθεσμες Δανειακές υποχρεώσεις 18 

 444.444  125.000 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 22 

 1.037.978  234.776 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 

19 

 151.066  200.742 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 10  119.393  119.393 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων   1.752.881  679.911 
      

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις      

Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις 20 

 351.261  284.612 

Λοιπές υποχρεώσεις 21 

 2.881.026  3.792.122 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 22  156.792  101.003 

Υποχρεώσεις φόρου εισοδήματος 10 

 983.645  456.676 

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές υποχρεώσεις 18 

 2.330.537  5.251.778 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων   6.703.261  9.886.189 
      

Σύνολο υποχρεώσεων   8.456.141  10.566.101 
      

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ    15.137.332  15.518.341 

 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 έως 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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V. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

  

 
 

 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 έως 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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VI.  Κατάσταση Ταμειακών Ροών  

 1/1- 
31/12/2021 

1/1- 
31/12/2020 

   

Κέρδη / (ζημιές) Περιόδου προ φόρων 3.318.093 1.561.214 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:   

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 107.142 132.350 

Αποσβέσεις δικαωμάτων χρήσης 180.687 173.319 

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού (6.086) 21.675 

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις (100.177) (102.993) 

Προβλέψεις για απαξιωμένα αποθέματα (135.000) 95.000 

Λοιπές προβλέψεις 0 3 

Συναλλαγματικές Διαφορές 187.013 92.328 

Τόκοι και συναφή έσοδα (455) (887) 

Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 104.386 232.896 

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης 3.655.603 2.204.905 
   

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης   

(Αύξηση)/μείωση αποθεμάτων 303.959 206.472 

(Αύξηση)/μείωση απαιτήσεων (691.356) 577.919 

Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων 99.239 183.791 
 (288.159) 968.182 

Μείον:   

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 3.367.444 3.173.087 

Καταβληθέντες τόκοι (103.213) (323.713) 

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος (356.686) (164.786) 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 2.907.544 2.684.588 
   

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες   

Αγορές ενσώματων παγίων (57.998) (42.635) 

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 455 887 

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (57.543) (41.748) 
   

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες   

Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους  (1.223.778) (649.179) 

Εξόφληση υποχρεώσεων προς μετόχους (500.000) 0 

Αποπλρωμή κεφαλαίου μισθώσεων (167.150) (164.465) 

Καθαρή μεταβολή δανείων (2.601.796) (1.293.375) 

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (4.492.724) (2.107.020) 
   

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (1.642.722) 535.820 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 1.947.153 1.411.333 

Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα   

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος  της περιόδου 304.431 1.947.153 

 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 έως 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  
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1. Σύντομη περιγραφή της εταιρείας 
 
Η εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONENTS AE ιδρύθηκε το 1993. Έδρα της εταιρείας κατά την σύστασή της είχε ορισθεί 
ο Δήμος Αθηναίων, Μαίζωνος 6, είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 28207/01/Β/93/005. 
Σήμερα εδρεύει στα Κάτω Πετράλωνα, στην οδό Αλκμήνης και Αριστοβούλου 66. Η διάρκεια της εταιρείας, με βάση το 
ιδρυτικό καταστατικό της είχε οριστεί σε 100 χρόνια από την δημοσίευση της εγκριτικής απόφασης για ίδρυση από την 
Εποπτεύουσα Αρχή στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η επωνυμία της εταιρείας, έχει οριστεί ως «TOP ELECTRONIC 
COMPONENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» και 
διακριτικό τίτλο «TOP ELECTRONIC COMPONENTS AE». 
 
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε αρχικά οριστεί, σε € 440.205,42, διαιρούμενο σε 15.000 μετοχές ονομαστικής 
αξίας € 29,35 η κάθε μία. Μετά από συνεχείς αυξήσεις, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2021 
ανέρχεται σε €  3.000.040  και είναι διαιρεμένο σε 102.216  μετοχές ονομαστικής αξίας € 29,35 έκαστη. 
 

Συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες για την εταιρεία έχουν ως εξής: 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Αλέξανδρος Τσαγκογέωργας, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 
2. Δήμητρα Τσαγκογέωργα, Διευθύνων Σύμβουλος 
3. Δήμητρα Πούλου, Αντιπρόεδρος 
4. Παναγιώτης Τουμπής, Μέλος ΔΣ 
5. Εμμανουήλ Παπαϊωσήφ, Μέλος ΔΣ 

Εποπτεύουσα αρχή: Υπηρεσία ΓΕΜΗ Ορκωτός Ελεγκτής:

Αριθμός Φορολογικού μητρώου: 094356121 Παναγιώτης Νούλας

Αρμόδια Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ Ελεγκτική Εταιρεία:

Αριθμός Μητρώου ΓΕΜΗ: 898901000 Grant Thornton A.E.  
 
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και εμπορία ηλεκτρολογικών, ηλεκτρονικών και ηλεκτροβιομηχανικών 
εξαρτημάτων είτε είναι κατασκευής και παραγωγής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Επίσης ανέπτυξε και συνεχίζει να 
αναπτύσσει νέα τμήματα όπως τμήμα περιφερειακών ειδών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στους σκοπούς της εταιρείας 
ενδεικτικά εμπίπτουν και οι ακόλουθες εργασίες/δραστηριότητες: 

• Η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων που έχουν αντικείμενο εργασιών την κατασκευή, 
παραγωγή και εμπορία των παραπάνω ειδών. 

• Η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 
 
Ο αριθμός προσωπικού της εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2021 ανήλθε σε 54 άτομα (31η Δεκεμβρίου 2020: 53). 
 
2. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές 
 
2.1. Βάση παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων 
Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις καλύπτουν την ετήσια χρήση από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 
2021 και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις καταρτίσθηκαν με βάση τις ίδιες λογιστικές αρχές και μεθόδους αποτίμησης 
που ακολουθήθηκαν για την ετοιμασία και παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020, προσαρμοσμένων με τα νέα Πρότυπα και τις Αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα Δ.Π.Χ.Α. 
για τις χρήσεις που άρχισαν την 1η Ιανουαρίου 2021. 
 
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας. Οι 
οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα χρηματοοικονομικά 
στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων και συγκεκριμένες υποχρεώσεις, τα οποία αποτιμώνται στην εύλογη 
αξία τους. 
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Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, απαιτεί τη χρήση κρίσιμων λογιστικών εκτιμήσεων. 
Επίσης απαιτείται η κρίση της Διοίκησης στην εφαρμογή των λογιστικών αρχών που έχουν υιοθετηθεί. Οι τομείς που 
απαιτούν υψηλότερου βαθμού κρίση ή είναι εξαιρετικά πολύπλοκοι ή οι τομείς όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις 
είναι σημαντικές για τις Οικονομικές Καταστάσεις, αναφέρονται κατωτέρω στις “Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και 
κρίσεις της Διοίκησης”. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις συνημμένες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021, στις 8 Ιουλίου 2022 Επισημαίνεται ότι οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις τελούν 
υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 
 
 
2.2. Βασικές λογιστικές αρχές 
Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά τη προετοιμασία των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων είναι 
οι ακόλουθες: 
 
(α) Νόμισμα Λειτουργίας και Παρουσίασης και Μετατροπή Ξένων Νομισμάτων: 
Το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας είναι το Ευρώ (€). Οι συναλλαγές σε άλλα νομίσματα 
μετατρέπονται σε Ευρώ χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ήταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία των 
συναλλαγών. Κατά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού τα νομισματικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού 
που είναι εκφρασμένα σε άλλα νομίσματα προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις τρέχουσες συναλλαγματικές 
ισοτιμίες. Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από συναλλαγές σε ξένα νομίσματα αλλά και από την αποτίμηση 
τέλους χρήσεως νομισματικών στοιχείων σε ξένα νομίσματα, καταχωρούνται στις συνημμένες καταστάσεις 
αποτελεσμάτων. 
 
(β) Ενσώματες ακινητοποιήσεις 
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο ιστορικό κόστος μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις 
τυχόν προβλέψεις απομείωσής τους. 
 
Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης κατά την οποία πραγματοποιούνται. Σημαντικές 
προσθήκες και βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων παγίων εφόσον αυτές πληρούν τα κριτήρια 
αναγνώρισης. Το κόστος και οι σωρευμένες αποσβέσεις ενός παγίου διαγράφονται κατά την πώλησή ή την απόσυρσή 
τους ή όταν δεν αναμένονται περαιτέρω οικονομικά οφέλη από τη συνεχιζόμενη χρήση τους. Τα κέρδη ή οι ζημιές που 
προκύπτουν από τη διαγραφή ενός παγίου περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία 
διαγράφεται το εν λόγω πάγιο. 
 
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται βάσει της σταθερής μεθόδου με συντελεστές οι οποίοι αντανακλούν τις ωφέλιμες 
διάρκειες ζωής των σχετικών παγίων. Τα ποσοστά που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα ακόλουθα: 
 

Κατηγορία Ωφέλιμη Ζωή

Κτίρια 30 έτη

Μηχανολογικός εξοπλισμός 15 έτη

Μεταφορικά μέσα 5-20 έτη

Λοιπός εξοπλισμός 3-10 έτη  
 
(γ) Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων: 

(i) Μη χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού: 
Με την εξαίρεση της υπεραξίας και των ασωμάτων παγίων στοιχείων με απεριόριστη διάρκεια ζωής, τα οποία 
ελέγχονται για απομείωση τουλάχιστον σε ετήσια βάση, οι λογιστικές αξίες των λοιπών στοιχείων μακροπρόθεσμου 
ενεργητικού ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η 
λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει 
το ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημία απομείωσής του καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 
Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας και της αξίας χρήσεως. Εύλογη 
αξία μείον έξοδα πώλησης είναι το ποσό που μπορεί να ληφθεί από τη πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα 
πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, 
μετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι 
η καθαρή παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από 
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τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο που αναμένεται να προκύψει από τη διάθεσή 
του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα στοιχεία 
του ενεργητικού ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές δύναται να 
προσδιοριστούν ξεχωριστά. 
 
(ii) Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού: 
Η εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία κλεισίματος τα δεδομένα αναφορικά με το κατά πόσον ένα 
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών στοιχείων έχει απομειωθεί. Τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης (εφόσον υφίστανται σχετικές 
ενδείξεις) είναι περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στο κόστος κτήσεως, περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στο 
αναπόσβεστο κόστος (μακροπρόθεσμες απαιτήσεις) και διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις. 
 
Η ανακτήσιμη/εισπράξιμη αξία των λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να 
διενεργηθούν οι σχετικοί έλεγχοι απομείωσης, προσδιορίζεται σε γενικές γραμμές βάσει της παρούσας αξίας των 
εκτιμώμενων μελλοντικών χρηματοροών, προεξοφλημένων είτε με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο προεξόφλησης 
του εκάστοτε στοιχείου ή ομάδας στοιχείων, ή με τον τρέχοντα συντελεστή απόδοσης ενός παρόμοιου 
χρηματοοικονομικού στοιχείου. Οι προκύπτουσες ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων. 
 

(δ) Επενδύσεις και λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού: 
Τα (πρωτογενή) χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που εμπίπτουν και ρυθμίζονται από τις διατάξεις του ΔΠΧΑ 9, 
ταξινομούνται ανάλογα με την φύση και τα χαρακτηριστικά τους σε μία από τις κάτωθι τέσσερις κατηγορίες: 

• Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, 

• Απαιτήσεις και δάνεια και 

• Διακρατούμενες μέχρι την λήξη επενδύσεις 

(i) Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων: 
Πρόκειται για χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
 
(1) Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς. Πρόκειται για χρεόγραφα 
που αγοράστηκαν με σκοπό την επίτευξη κέρδους από βραχυπρόθεσμες μεταβολές των τιμών. 
 
(2) Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις τα οποία κατά την αρχική αναγνώριση ταξινομούνται 
στην συγκεκριμένη κατηγορία επειδή: 

(α) πρόκειται για στοιχεία τα οποία σύμφωνα με την στρατηγική της Εταιρείας διαχειρίζονται, αξιολογούνται 
και παρακολουθούνται στην εύλογη αξία τους. Πρόκειται ουσιαστικά για επενδύσεις επιχειρηματικών 
συμμετοχών, ή 
(β) πρόκειται για στοιχεία που περιλαμβάνουν ενσωματωμένα παράγωγα που διαφοροποιούν σημαντικά τις 
ροές του κυρίως συμβολαίου και η Εταιρεία επιλέγει να ταξινομήσει ολόκληρο το σύνθετο χρηματοοικονομικό 
μέσο στην κατηγορία αυτή. 

 
Τα στοιχεία του χαρτοφυλακίου αυτού αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους και οι μεταβολές στην εύλογη αξία 
αναγνωρίζονται στα κέρδη ή στις ζημιές της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων, ως αποτέλεσμα από 
χρηματοοικονομικές πράξεις. Στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της Εταιρείας τα χρηματοοικονομικά μέσα της 
κατηγορίας αυτής περιλαμβάνονται στο κονδύλι «Εμπορικό χαρτοφυλάκιο και λοιπά χρηματοοικονομικά μέσα σε 
εύλογη Αξία μέσω αποτελεσμάτων». 
 
(ii) Απαιτήσεις και δάνεια: 
Οι απαιτήσεις και τα δάνεια που δημιουργούνται από τη δραστηριότητα, αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος 
βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου μείον κάθε πρόβλεψη για απομείωση. Κάθε μεταβολή στην αξία των 
δανείων και απαιτήσεων αναγνωρίζεται στα κέρδη ή στις ζημιές της περιόδου όταν τα δάνεια και οι απαιτήσεις 
διαγράφονται ή υφίστανται μείωση της αξίας τους καθώς και κατά τη διενέργεια της απόσβεσης. 
 
(iii) Διακρατούμενες μέχρι την λήξη επενδύσεις: 
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες η προσδιορισμένες πληρωμές και 
συγκεκριμένη λήξη και τα οποία η εταιρεία έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα διακρατήσει ως την λήξη τους. 
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(ε) Από-αναγνώριση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού: 

(i) Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού: 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού (ή κατά περίπτωση το μέρος ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου 
ενεργητικού ή το μέρος μίας ομάδας χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού) από-αναγνωρίζονται όταν: 

• Τα δικαιώματα για την εισροή ταμειακών πόρων έχουν εκπνεύσει. 

• Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα στην εισροή ταμειακών πόρων από το συγκεκριμένο στοιχείο ενεργητικού 
αλλά έχει αναλάβει ταυτόχρονα μία υποχρέωση προς τρίτους να τα εξοφλήσει πλήρως χωρίς σημαντική 
καθυστέρηση, υπό την μορφή μίας σύμβασης μεταβίβασης. 

• Η εταιρεία έχει μεταβιβάσει το δικαίωμα εισροής ταμειακών πόρων από το συγκεκριμένο στοιχείο 
ενεργητικού ενώ παράλληλα είτε (α) έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη ή (β) 
δεν έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του 
συγκεκριμένου στοιχείου. Όπου η εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματα εισροής ταμειακών πόρων από 
το συγκεκριμένο στοιχείο ενεργητικού αλλά παράλληλα δεν έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους 
κινδύνους και τα οφέλη ή τον έλεγχο του συγκεκριμένου στοιχείου, τότε το στοιχείο του ενεργητικού 
αναγνωρίζεται στο βαθμό της συνεχιζόμενης συμμετοχής της εταιρείας στο περιουσιακό στοιχείο αυτό. 
 

(ii) Χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού: 
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο παθητικού από-αναγνωρίζεται όταν η σχετική υποχρέωση ακυρώνεται ή λήγει. 
Όταν μία υφιστάμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση αντικαθίσταται από μία άλλη από τον ίδιο τρίτο (δανειστή) με 
ουσιαστικά διαφορετικούς όρους ή όταν οι υφιστάμενοι όροι μιας υποχρέωσης διαφοροποιούνται ουσιαστικά τότε 
από-αναγνωρίζεται η υφιστάμενη υποχρέωση, αναγνωρίζεται η διαφοροποιημένη και η διαφορά μεταξύ των δύο 
καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσεως. 
 

(στ) Αποθέματα: 
Την ημερομηνία του ισολογισμού, τα αποθέματα αποτιμώνται στο χαμηλότερο ανάμεσα στο ιστορικό κόστος και την 
καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία. Το ιστορικό κόστος προσδιορίζεται με την μέθοδο του μηνιαίου μέσου σταθμικού κόστους. 
Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμημένη τιμή πώλησης στην συνηθισμένη πορεία των εργασιών της επιχείρησης 
μείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα πώλησης. Το κόστος των αποθεμάτων δεν περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά έξοδα. 
Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα ή απαξιωμένα αποθέματα σχηματίζεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο. 
 
(ζ) Λογαριασμοί Εισπρακτέοι και Πιστωτική Πολιτική: 
Οι βραχυπρόθεσμοι λογαριασμοί απαιτήσεων εμφανίζονται στην ονομαστική τους αξία, μετά από προβλέψεις για τυχόν 
μη εισπρακτέα υπόλοιπα ενώ οι μακροπρόθεσμοι λογαριασμοί απαιτήσεων (υπόλοιπα που εκφεύγουν των κανονικών 
όρων πίστωσης) αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με βάση την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Η εταιρεία έχει 
θεσπίσει κριτήρια για τη παροχή πίστωσης στους πελάτες, τα οποία σε γενικές γραμμές βασίζονται στο μέγεθος των 
δραστηριοτήτων του πελάτη, με παράλληλη εκτίμηση σχετικών οικονομικών πληροφοριών. Οι συναλλαγές γενικά 
πραγματοποιούνται με τους πελάτες με κανονικούς όρους και με αναμενόμενη μέση διάρκεια είσπραξης εβδομήντα 
ημέρες από την αποστολή των εμπορευμάτων. 
 
Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού όλες οι καθυστερημένες ή επισφαλείς απαιτήσεις εκτιμώνται για να προσδιοριστεί η 
αναγκαιότητα ή μη πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις. Το υπόλοιπο της συγκεκριμένης πρόβλεψης για επισφαλείς 
απαιτήσεις προσαρμόζεται κατάλληλα σε κάθε ημερομηνία κλεισίματος ισολογισμού ώστε να αντανακλά τους 
πιθανολογούμενους σχετικούς κινδύνους. Κάθε διαγραφή υπολοίπων πελατών χρεώνεται στην υπάρχουσα πρόβλεψη για 
επισφαλείς απαιτήσεις. Αποτελεί πολιτική της εταιρείας να μη διαγράφεται καμία απαίτηση μέχρι να εξαντληθούν όλες οι 
δυνατές νομικές ενέργειες για την είσπραξή της. 
 
(η) Χρηματικά Διαθέσιμα: 
Τα ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις περιλαμβάνουν μετρητά στο ταμείο, 
καταθέσεις όψεως, προθεσμιακές καταθέσεις, τραπεζικούς λογαριασμούς υπερανάληψης, καθώς και άλλες υψηλής 
ρευστότητας επενδύσεις οι οποίες είναι άμεσα μετατρέψιμες σε συγκεκριμένα ποσά ταμειακών διαθεσίμων που 
υπόκεινται σε μη σημαντικό κίνδυνο μεταβολής της αξίας τους. Για τον σκοπό της σύνταξης των Καταστάσεων των 
Ταμειακών Ροών, τα χρηματικά διαθέσιμα αποτελούνται από μετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες καθώς και χρηματικά 
διαθέσιμα όπως προσδιορίζονται ανωτέρω. 
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(θ) Μετοχικό κεφάλαιο: 
Το μετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των μετοχών της εταιρείας που έχουν εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. Άμεσες 
δαπάνες που διενεργούνται σε σχέση με την έκδοση νέων μετοχών ή δικαιωμάτων καταχωρούνται στην καθαρή θέση 
αφαιρετικά από τα έσοδα της έκδοσης. 
 
(ι) Δάνεια: 
Όλες οι δανειακές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στο κόστος το οποίο αντανακλά την εύλογή αξία των εισπρακτέων 
ποσών μειωμένη με τα σχετικά άμεσα έξοδα σύναψης. Μετά την αρχική καταχώρηση, αποτιμώνται στο αναπόσβεστο 
κόστος με βάση τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 
 
(κ) Παροχές στο Προσωπικό: 
Βραχυπρόθεσμες παροχές: Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές λήξης της 
εργασιακής σχέσης) σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο 
ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των 
παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) μόνο 
κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή. 
 
Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. 
Τα προγράμματα συνταξιοδότησης που υιοθετούνται από την Εταιρεία χρηματοδοτούνται εν μέρει μέσω πληρωμών σε 
ασφαλιστικές εταιρίες ή σε κρατικά κοινωνικά ασφαλιστικά ιδρύματα. 

(i) Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών 
Τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών αφορούν την καταβολή εισφορών σε Ασφαλιστικούς Φορείς (π.χ. Ίδρυμα 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων), με αποτέλεσμα να μην ανακύπτει νομική υποχρέωση της Εταιρείας σε περίπτωση που το 
Κρατικό Ταμείο αδυνατεί να καταβάλλει σύνταξη στον ασφαλιζόμενο. Η υποχρέωση του εργοδότη περιορίζεται στην 
καταβολή των εργοδοτικών εισφορών στα Ταμεία. Η πληρωτέα εισφορά από την Εταιρεία σε ένα πρόγραμμα 
καθορισμένων εισφορών, αναγνωρίζεται ως υποχρέωση μετά και την αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε, ενώ 
οι δεδουλευμένες εισφορές αναγνωρίζονται ως έξοδο στα αποτελέσματα της χρήσης. 
 
(ii) Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών (Μη χρηματοδοτούμενο) 
Σύμφωνα με τον Ν.2112/20 και 4093/2012 η Εταιρεία καταβάλλει στους εργαζόμενους αποζημιώσεις επί απόλυσης 
ή αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης. Το ύψος των καταβαλλόμενων ποσών αποζημίωσης εξαρτάται από τα έτη 
προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης από την υπηρεσία (απόλυση ή 
συνταξιοδότηση). Η θεμελίωση δικαιώματος συμμετοχής σε αυτά τα προγράμματα, βασίζεται συνήθως στα χρόνια 
προϋπηρεσίας του υπαλλήλου μέχρι την συνταξιοδότηση του. 
 
Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών 
αποτελεί την παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή μείον την εύλογη αξία των στοιχείων του 
ενεργητικού του προγράμματος (αποθεματικό από τις καταβολές στην ασφαλιστική εταιρία) και τις μεταβολές που 
προκύπτουν από οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος ή ζημία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της 
καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της 
προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση της χρήσης 2021 το 
επιλεγμένο επιτόκιο ακολουθεί την τάση του iBoxx AA Corporate Overall 10+ EUR indices, το οποίο και θεωρείται 
συνεπές προς τις αρχές του ΔΛΠ 19, δηλαδή είναι βασισμένο σε ομόλογα αντίστοιχα ως προς το νόμισμα και την 
εκτιμώμενη διάρκεια σε σχέση με τις παροχές προς τους εργαζόμενους, όπως και ενδεδειγμένο για μακροχρόνιες 
προβλέψεις. 
 
Ένα πρόγραμμα συγκεκριμένων παροχών καθορίζει με βάση διάφορες παραμέτρους, όπως η ηλικία, τα έτη 
προϋπηρεσίας, ο μισθός, συγκεκριμένες υποχρεώσεις για καταβλητέες παροχές Οι προβλέψεις που αφορούν την 
περίοδο περιλαμβάνονται στο σχετικό κόστος προσωπικού στις συνημμένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και 
συνίστανται από το τρέχον και παρελθόν κόστος υπηρεσίας, το σχετικό χρηματοοικονομικό κόστος, τα αναλογιστικά 
κέρδη ή ζημιές και τις όποιες πιθανές πρόσθετες επιβαρύνσεις. Αναφορικά με τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά 
κέρδη ή ζημιές, ακολουθείται το  ΔΛΠ 19, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από τροποποιήσεις στην λογιστική των 
προγραμμάτων καθορισμένων παροχών, μεταξύ άλλων: 

• την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών /ζημιών στα λοιπά συνολικά έσοδα και την οριστική εξαίρεση 
τους από τα αποτελέσματα της χρήσης, 
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• τη μη αναγνώριση πλέον των αναμενόμενων αποδόσεων των επενδύσεων του προγράμματος στα 
αποτελέσματα της χρήσης αλλά την αναγνώριση του σχετικού τόκου επί της καθαρής 
υποχρέωσης/(απαίτησης) της παροχής υπολογιζόμενου βάσει του προεξοφλητικού επιτοκίου που 
χρησιμοποιείται για την επιμέτρηση της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών, 

• την αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας στα αποτελέσματα της χρήσης την νωρίτερα εκ των 
ημερομηνιών τροποποίησης του προγράμματος ή όταν αναγνωρίζεται η σχετική αναδιάρθρωση ή η 
τερματική παροχή, 

• λοιπές αλλαγές περιλαμβάνουν νέες γνωστοποιήσεις, όπως ποσοτική ανάλυση ευαισθησίας 
 
Εντός της χρήσης πραγματοποιήθηκε αναπροσαρμογή λόγω της εφαρμογής του αναθεωρημένου προτύπου ΔΛΠ 19. Βλ. 
Σημείωση 2.4. 

(λ) Φόρος Εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος): 
(i) Τρέχων φόρος εισοδήματος: 
Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται βάσει των φορολογικών ισολογισμών σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που 
ισχύουν στην Ελλάδα. Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει 
βάσει των κερδών της εταιρείας όπως αναμορφώνονται στις φορολογικές της δηλώσεις και προβλέψεις για 
πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, και υπολογίζεται σύμφωνα με τους 
θεσμοθετημένους ή ουσιαστικά θεσμοθετημένους φορολογικούς συντελεστές. 
 
(ii) Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος: 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υποχρέωσης σε όλες τις 
προσωρινές διαφορές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας 
των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για 
όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές: 
 

• Εκτός εάν η υποχρέωση για αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος προκύπτει από την απόσβεση της 
υπεραξίας ή την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή παθητικού σε μία συναλλαγή, η οποία 
δεν είναι συνένωση επιχειρήσεων και κατά την στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό 
κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία. 

• Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές και 
μεταφερόμενες αχρησιμοποίητες φορολογικές απαιτήσεις και φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι 
πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων 
προσωρινών διαφορών και των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών απαιτήσεων και των 
αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών. 

• Εκτός της περίπτωσης όπου η απαίτηση για αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος που σχετίζεται με τις 
εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου του ενεργητικού ή του 
παθητικού σε μια συναλλαγή που δεν αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων και τη στιγμή της συναλλαγής δεν 
επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία. 

• Αναφορικά με τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές που σχετίζονται με επενδύσεις σε θυγατρικές, 
συγγενείς και συμμετοχές σε από κοινού ελεγχόμενες εταιρείες, αναγνωρίζεται απαίτηση από αναβαλλόμενο 
φόρο εισοδήματος στο βαθμό που είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές θα αντιστραφούν στο 
προβλεπόμενο μέλλον και θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι 
των προσωρινών διαφορών. 

• Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις εκτιμώνται σε κάθε ημερομηνία του ισολογισμού και μειώνονται 
στο βαθμό που δεν θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων μέρος 
ή το σύνολο των απαιτήσεων από αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 

• Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τους φορολογικούς 
συντελεστές που αναμένεται να είναι σε ισχύ την χρήση που η απαίτηση ή η υποχρέωση θα τακτοποιηθεί, και 
βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που είναι σε ισχύ ή έχουν 
θεσμοθετηθεί κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

• Ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια 
καταχωρείται απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια και όχι στην κατάσταση αποτελεσμάτων.  
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(μ) Χρηματοδοτικές και Λειτουργικές Μισθώσεις: 
Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις που μεταφέρουν στην εταιρεία ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που 
σχετίζονται με το μισθωμένο πάγιο, κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της μίσθωσης στην εύλογη αξία του 
μισθωμένου παγίου ή, αν αυτή είναι χαμηλότερη, στη παρούσα αξία των ελάχιστων μισθωμάτων. Οι πληρωμές για 
χρηματοδοτικές μισθώσεις επιμερίζονται μεταξύ των χρηματοοικονομικών εξόδων και της μείωσης της χρηματοδοτικής 
υποχρέωσης, ώστε να επιτευχθεί ένα σταθερό επιτόκιο στο εναπομείναν υπόλοιπο της υποχρέωσης. Τα 
χρηματοοικονομικά έξοδα χρεώνονται στα αποτελέσματα. Τα κεφαλαιοποιηθέντα μισθωμένα πάγια αποσβένονται με 
βάση τη μικρότερη περίοδο από την εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή του παγίου ή την διάρκεια της μίσθωσης. Μισθώσεις 
όπου ο εκμισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του παγίου καταχωρούνται ως 
λειτουργικά μισθώματα. 
 
Οι πληρωμές των λειτουργικών μισθωμάτων αναγνωρίζονται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε σταθερή 
βάση κατά την διάρκεια της μίσθωσης. Για συναλλαγές πώλησης και επαναμίσθωσης (sale and leaseback) που 
συνιστούν χρηματοδοτική μίσθωση, οποιαδήποτε θετική διαφορά υπέρ του προϊόντος της πώλησης του περιουσιακού 
στοιχείου αυτού, σε σχέση με την λογιστική του αξία, δεν αναγνωρίζεται άμεσα ως έσοδο από την εταιρεία και 
εμφανίζεται στις Οικονομικές Καταστάσεις ως έσοδο επομένων χρήσεων, το οποίο αποσβένεται σύμφωνα με την 
διάρκεια της μίσθωσης. Αν η εύλογη αξία του περιουσιακού στοιχείου κατά την χρονική στιγμή μίας συναλλαγής 
πώλησης και επαναμίσθωσης, είναι μικρότερη από την λογιστική αξία του, τότε η ζημία που προκύπτει από την διαφορά 
μεταξύ της λογιστικής αξίας και της εύλογης αξίας δεν αναγνωρίζεται αμέσως, εκτός αν υπάρχει απομείωση της αξίας 
του περιουσιακού στοιχείου, οπότε η λογιστική αξία μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό σύμφωνα με το ΔΛΠ 36. 
 
(ν) Διανομή μερισμάτων 
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις την 
ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
 
(ξ) Αναγνώριση Εσόδων: 
Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι τα οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην εταιρεία και τα 
σχετικά ποσά μπορούν να μετρηθούν αξιόπιστα. Τα παρακάτω συγκεκριμένα κριτήρια αναγνώρισης θα πρέπει επίσης να 
ικανοποιούνται κατά την αναγνώριση του εσόδου. 

(i) Πώληση αγαθών: 
Τα έσοδα από την πώληση αγαθών, μετά την αφαίρεση των εκπτώσεων τζίρου, κινήτρων πωλήσεων και του 
αναλογούντα φόρου προστιθέμενης αξίας, «ΦΠΑ», αναγνωρίζονται όταν μεταφέρονται στον αγοραστή οι σημαντικοί 
κίνδυνοι και τα οφέλη που απορρέουν από την ιδιοκτησία των αγαθών. 
(ii) Τόκοι: 
Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται με βάση την λογιστική αρχή του δεδουλευμένου. 
(iii) Μερίσματα: 
Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται όταν το δικαίωμα απόληψης τους έχει εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα 
των εταιρειών που το διανέμουν. 

 
(ο) Αναγνώριση Έξόδων:  
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται για  
λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσης του μίσθιου. Τα έξοδα από 
τόκους αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, σε δεδουλευμένη βάση. 
 
(π) Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις: 
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα 
προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροής πόρων, τα δε ποσά των υποχρεώσεων μπορούν 
να εκτιμηθούν αξιόπιστα. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και προσαρμόζονται έτσι 
ώστε να απεικονίζουν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να εκταμιευθεί για την τακτοποίηση της 
υποχρέωσης. Σχετικά με τις προβλέψεις που αναμένεται να εκκαθαριστούν σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οπότε η 
επίδραση της χρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, τα σχετικά ποσά υπολογίζονται προεξοφλώντας τις 
αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές με έναν συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες 
εκτιμήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του χρήματος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται 
συγκεκριμένα με την υποχρέωση. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις αλλά 
γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα μιας εκροής πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. 



TOP ELECTRONIC COMPONENTS ΑΕ 
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2021 
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

21 

Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή 
οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή. 
 
 
(ρ) Δικαιώματα χρήσης: 
Αναγνώριση και αρχική επιμέτρηση δικαιώματος χρήσης στοιχείου του ενεργητικού 
 
Κατά την ημερομηνία έναρξης μίας μισθωτικής περιόδου η Εταιρεία αναγνωρίζει ένα δικαίωμα χρήσης στοιχείου του 
ενεργητικού και μία υποχρέωση μίσθωσης προβαίνοντας σε επιμέτρηση του δικαιώματος χρήσης του στοιχείου του 
ενεργητικού στο κόστος . 
Το κόστος του δικαιώματος χρήσης στοιχείου του ενεργητικού περιλαμβάνει: 
• το ποσό της αρχικής επιμέτρησης της υποχρέωσης μίσθωσης (βλ. κατωτέρω), 
• τις τυχόν καταβολές μισθωμάτων που πραγματοποιήθηκαν πριν ή κατά την ημερομηνία έναρξης της 
μισθωτικής περιόδου, μειωμένες με τα κίνητρα μίσθωσης που εισπράχθηκαν,  
• τα αρχικά άμεσα κόστη που βαρύνουν τον μισθωτή, και 
• μία εκτίμηση των δαπανών που θα βαρύνουν την Εταιρεία κατά την αποσυναρμολόγηση και την 
απομάκρυνση του μισθωμένου στοιχείου του ενεργητικού, την αποκατάσταση του χώρου στον οποίον βρίσκεται το 
μισθωμένο στοιχείο του ενεργητικού ή την αποκατάσταση του στοιχείου του ενεργητικού όπως απαιτείται από τους όρους 
και τις προϋποθέσεις της μίσθωσης. Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση για τις εν λόγω δαπάνες είτε κατά την 
ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου είτε ως συνέπεια της χρήσης του μισθωμένου στοιχείου του ενεργητικού 
κατά τη διάρκεια μίας συγκεκριμένης περιόδου. 
 
Αρχική επιμέτρηση της υποχρέωσης μίσθωσης 
 
Κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, η Εταιρεία επιμετρά την υποχρέωση μίσθωσης στην παρούσα 
αξία των ανεξόφλητων καταβολών μισθωμάτων κατά την ημερομηνία αυτήν. Όταν το τεκμαρτό επιτόκιο της μίσθωσης 
είναι εφικτό να προσδιοριστεί κατάλληλα, τότε οι καταβολές μισθωμάτων θα προεξοφλούνται χρησιμοποιώντας το 
επιτόκιο αυτό. Σε διαφορετική περίπτωση χρησιμοποιείται το οριακό επιτόκιο δανεισμού της Εταιρείας. 
Κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, οι καταβολές μισθωμάτων που περιλαμβάνονται στην 
επιμέτρηση της υποχρέωσης μίσθωσης συμπεριλαμβάνουν τις παρακάτω πληρωμές για το δικαίωμα χρήσης στοιχείου 
του ενεργητικού κατά τη διάρκεια της περιόδου μίσθωσης, εφόσον δεν έχουν καταβληθεί κατά την ημερομηνία έναρξης 
της μισθωτικής περιόδου: 
(α) τις σταθερές καταβολές μείον τυχόν εισπρακτέα κίνητρα μίσθωσης, 
(β) τις τυχόν μεταβλητές καταβολές μισθωμάτων που εξαρτώνται από τη μελλοντική μεταβολή δεικτών ή επιτοκίων, οι 
οποίες επιμετρώνται αρχικά χρησιμοποιώντας την τιμή του δείκτη ή του επιτοκίου κατά την ημερομηνία έναρξης της 
μισθωτικής περιόδου, 
(γ) τα ποσά που αναμένεται να καταβάλλει η Εταιρεία ως εγγυήσεις υπολειμματικής αξίας, 
(δ) την τιμή εξάσκησης του δικαιώματος αγοράς εφόσον είναι ουσιαστικά βέβαιο ότι η Εταιρεία θα εξασκήσει το δικαίωμα, 
και 
ε) τις καταβολές ποινών για τον τερματισμό της μίσθωσης, εάν η μισθωτική περίοδος αντανακλά την εξάσκηση του 
δικαιώματος της Εταιρείας για τον τερματισμό της μίσθωσης. 
 
Μεταγενέστερη επιμέτρηση 
 
Μεταγενέστερη επιμέτρηση δικαιώματος χρήσης στοιχείου του ενεργητικού 
 
Μετά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, η Εταιρεία επιμετρά το δικαίωμα χρήσης στοιχείου του 
ενεργητικού με το μοντέλο του κόστους. 
Η Εταιρεία επιμετρά το δικαίωμα χρήσης στοιχείου του ενεργητικού στο κόστος: 
(α) μείον τυχόν σωρευμένες αποσβέσεις και σωρευμένες ζημιές απομείωσης, και 
(β) προσαρμοσμένο για τυχόν μεταγενέστερη επιμέτρηση της υποχρέωσης μίσθωσης, 
Η Εταιρείας εφαρμόζει τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 16 αναφορικά με την απόσβεση του δικαιώματος χρήσης στοιχείου του 
ενεργητικού, το οποίο και εξετάζει για τυχόν απομείωση.  
 
Μεταγενέστερη επιμέτρηση της υποχρέωσης μίσθωσης 
 
Μετά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, η Εταιρεία επιμετρά την υποχρέωση μίσθωσης, ως ακολούθως: 
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(α) αυξάνοντας την λογιστική αξία, προκειμένου να αντανακλά το χρηματοοικονομικό κόστος επί της υποχρέωσης 
μίσθωσης, 
(β) μειώνοντας την λογιστική αξία, προκειμένου να αντανακλά τα μισθώματα που έχουν καταβληθεί, και 
(γ) επιμετρώντας εκ νέου την λογιστική αξία, προκειμένου να αντανακλά τυχόν επανεκτίμηση ή τροποποίηση της 
μίσθωσης. 
 
Μεταγενέστερη επιμέτρηση υποχρέωσης 
 
Το χρηματοοικονομικό κόστος μίας υποχρέωσης μίσθωσης κατανέμεται κατά τη διάρκεια της μισθωτικής περιόδου με 
τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε να προκύπτει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο επί του ανεξόφλητου υπολοίπου της 
υποχρέωσης. 
Μετά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, η Εταιρεία αναγνωρίζει στα κέρδη ή στις ζημιές (με εξαίρεση την 
περίπτωση που οι δαπάνες περιλαμβάνονται στην λογιστική αξία ενός άλλου στοιχείου του ενεργητικού για το οποίο 
εφαρμόζονται άλλα σχετικά Πρότυπα) και τα δύο παρακάτω στοιχεία: 
(α) το χρηματοοικονομικό κόστος επί της υποχρέωσης μίσθωσης, και 
(β) τις μεταβλητές καταβολές μισθωμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην επιμέτρηση της υποχρέωσης μίσθωσης κατά 
την περίοδο που λαμβάνει χώρα το γεγονός που ενεργοποιεί τις εν λόγω καταβολές  
γ) Ποσά που αναγνωρίστηκαν στην Ετήσια  Κατάσταση Οικονομικής Θέσης και Συνολικού Εισοδήματος. 
 
2.3. Αλλαγές σε Λογιστικές Πολιτικές 
 
Η εταιρεία έχει υιοθετήσει όλα τα νέα πρότυπα και τις διερμηνείες, η εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις 
χρήσεις που άρχισαν την 1η Ιανουαρίου 2021. Στην παράγραφο (α) παρουσιάζονται τα πρότυπα τα οποία έχουν 
εφαρμογή στην εταιρεία και έχουν υιοθετηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2021 καθώς και τα πρότυπα τα οποία είναι μεν 
υποχρεωτικά από την 1η Ιανουαρίου 2021, ωστόσο δεν είναι εφαρμόσιμα στις εργασίες της εταιρείας. Στην παράγραφο 
(β) παρουσιάζονται τα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε 
δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. 
 
(α) Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε 
ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2021 ή μεταγενέστερα. 
 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» - αναβολή εφαρμογής ΔΠΧΑ 9 (εφαρμόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021) 

Τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων βάσει των οποίων αναβάλλεται η ημερομηνία 
αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 για δύο έτη, δηλαδή θα εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. Συνεπεία αυτού, το IASB προέβη επίσης σε παράταση της καθορισμένης 
καταληκτικής ημερομηνίας για την προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά 
Μέσα» που περιλαμβάνεται στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις», έχοντας ως αποτέλεσμα οι οικονομικές 
οντότητες να απαιτείται να εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 9 για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2023. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις. 
 
 

• Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16: «Αναμόρφωση Σημείου Αναφοράς 

Επιτοκίου – Φάση 2»  (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021) 

Τον Αύγουστο του 2020, το IASB ολοκλήρωσε τη διαδικασία αξιολόγησης και ανταπόκρισης στην αναμόρφωση των 
διατραπεζικών επιτοκίων και άλλων σημείων αναφοράς επιτοκίου, προβαίνοντας στην έκδοση μίας σειράς 
τροποποιήσεων σε πέντε Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις συμπληρώνουν αυτές που εκδόθηκαν το 2019 και 
επικεντρώνονται στις επιπτώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις όταν μια εταιρεία αντικαθιστά το παλιό επιτόκιο 
αναφοράς με ένα εναλλακτικό επιτόκιο αναφοράς ως αποτέλεσμα της αναμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι 
τροποποιήσεις σχετίζονται με το πώς μια εταιρεία θα λογιστικοποιήσει τις αλλαγές στις συμβατικές ταμειακές ροές 
χρηματοοικονομικών μέσων, πώς θα λογιστικοποιήσει μία αλλαγή στις σχέσεις αντιστάθμισης ως αποτέλεσμα της 
αναμόρφωσης, καθώς και σχετικές πληροφορίες που θα πρέπει να γνωστοποιήσει. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 
επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις. 
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• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»: Σχετιζόμενες με τον Covid-19 Παραχωρήσεις Μισθώματος 

μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2021 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/04/2021) 

Τον Μάρτιο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων αναφορικά με την πρακτική εφαρμογή του 
ΔΠΧΑ 16, βάσει των οποίων επεκτείνεται η περίοδος εφαρμογής κατά ένα έτος προκειμένου να συμπεριλάβει τις 
παραχωρήσεις μισθώματος που σχετίζονται με τον Covid-19 οι οποίες μειώνουν τις πληρωμές μισθωμάτων που 
καθίστανται πληρωτέες την ή πριν από την 30η Ιουνίου 2022. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις 
Οικονομικές Καταστάσεις. 
 

 
 (β) Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν 
ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Συγκεκριμένα: 
 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων», στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια», στο ΔΛΠ 37 

«Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού» και στις «Ετήσιες 

Βελτιώσεις 2018 - 2020» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2022) 

Τον Μάιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων, που περιλαμβάνουν περιορισμένου 
σκοπού τροποποιήσεις σε τρία Πρότυπα, καθώς και τις Ετήσιες Βελτιώσεις του Συμβουλίου. Οι εν λόγω τροποποιήσεις 
παρέχουν διευκρινίσεις αναφορικά με τη διατύπωση των Προτύπων ή διορθώνουν ήσσονος σημασίας συνέπειες, 
παραβλέψεις ή αντικρούσεις μεταξύ των απαιτήσεων των Προτύπων. Πιο συγκεκριμένα: 
- Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» επικαιροποιούν μία παραπομπή του ΔΠΧΑ 3 στο 
Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς χωρίς να τροποποιούν τις λογιστικές απαιτήσεις που 
αφορούν στις συνενώσεις επιχειρήσεων. 
- Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» απαγορεύουν σε μία εταιρεία να αφαιρέσει από το κόστος 
των παγίων ποσά που έλαβε από την πώληση στοιχείων που παράγονται κατά τη διάρκεια προετοιμασίας των εν λόγω 
παγίων για να καταστούν έτοιμα προς χρήση. Αντιθέτως, η εταιρεία αναγνωρίζει τα εν λόγω έσοδα από πωλήσεις και 
τα σχετικά κόστη στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.  
- Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του 
Ενεργητικού» προσδιορίζουν τα κόστη που μία εταιρεία θα πρέπει να συμπεριλάβει κατά την αξιολόγηση για το εάν 
ένα συμβόλαιο είναι ζημιογόνο. 
- Οι Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2018-2020 προβαίνουν σε ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις στο 
ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς», στο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά 
Μέσα», στο ΔΛΠ 41 «Γεωργία» και στα Επεξηγηματικά Παραδείγματα που συνοδεύουν το ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις». 
Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να 
έχουν καμία επίδραση. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 
01/01/2022. 
 

• ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2023) 

 
Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά ένα 
ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός ενιαίου Προτύπου βασισμένου στις 
αρχές (principle-based standard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο 
βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ οικονομικών 
οντοτήτων, δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μία 
οικονομική οντότητα στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει και 
συμβάσεις αντασφάλισης που κατέχει. Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων, οι 
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οποίες όμως δεν επηρεάζουν τις θεμελιώδεις αρχές που εισήχθησαν όταν αρχικά εκδόθηκε το ΔΠΧΑ 17. Οι 
τροποποιήσεις έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να μειώσουν τα κόστη μέσω απλούστευσης ορισμένων απαιτήσεων του 
Προτύπου, να οδηγήσουν σε πιο εύκολα επεξηγήσιμη χρηματοοικονομική απόδοση, καθώς και να διευκολύνουν τη 
μετάβαση αναβάλλοντας την ημερομηνία εφαρμογής του Προτύπου για το 2023, παρέχοντας παράλληλα πρόσθετη 
βοήθεια για τη μείωση της προσπάθειας που απαιτείται κατά την πρώτη εφαρμογή του Προτύπου.Η Εταιρεία θα 
εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία 
επίδραση. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2023. 
 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

 
Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού που αφορούν στις 
γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. Σκοπός των τροποποιήσεων είναι να βελτιώσουν τις γνωστοποιήσεις των 
λογιστικών πολιτικών ώστε να παρέχουν πιο χρήσιμη πληροφόρηση στους επενδυτές και σε λοιπούς χρήστες των 
Οικονομικών Καταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις  τροποποιήσεις απαιτείται η γνωστοποίηση σημαντικών 
πληροφοριών σχετικών με τις λογιστικές πολιτικές, αντί της γνωστοποίησης των σημαντικών λογιστικών πολιτικών. 
Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται 
να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 
01/01/2023. 
 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη: Ορισμός 

των Λογιστικών Εκτιμήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2023) 

Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού οι οποίες 
αποσαφηνίζουν τη διαφορά μεταξύ αλλαγής λογιστικής εκτίμησης και αλλαγής λογιστικής πολιτικής. Η διάκριση αυτή 
είναι σημαντική, καθώς η αλλαγή λογιστικής εκτίμησης εφαρμόζεται χωρίς αναδρομική ισχύ και μόνο για μελλοντικές 
συναλλαγές και άλλα μελλοντικά γεγονότα, εν αντιθέσει με την αλλαγή λογιστικής πολιτικής που έχει αναδρομική ισχύ 
και εφαρμόζεται σε συναλλαγές και άλλα γεγονότα του παρελθόντος. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 
παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2023. 
 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή Μακροπρόθεσμες» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

Τον Ιανουάριο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1 που επηρεάζουν τις απαιτήσεις για 
την παρουσίαση των υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ένα από τα κριτήρια ταξινόμησης 
μιας υποχρέωσης ως μακροπρόθεσμη, την απαίτηση για μία οντότητα να έχει το δικαίωμα να αναβάλει τον 
διακανονισμό της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την περίοδο αναφοράς. Οι τροποποιήσεις 
περιλαμβάνουν: α) αποσαφήνιση ότι το δικαίωμα μίας οντότητας για αναβολή του διακανονισμού θα πρέπει να 
υφίσταται κατά την ημερομηνία αναφοράς, β) αποσαφήνιση ότι η ταξινόμηση της υποχρέωσης δεν επηρεάζεται από 
τις προθέσεις ή προσδοκίες της διοίκησης σχετικά με την εξάσκηση του δικαιώματος αναβολής του διακανονισμού, γ) 
επεξηγούν πώς οι συνθήκες δανεισμού επηρεάζουν την ταξινόμηση, και δ) αποσαφήνιση των απαιτήσεων σχετικά με 
την ταξινόμηση υποχρεώσεων μίας οντότητας που πρόκειται να ή ενδεχομένως να διακανονίσει μέσω έκδοσης ιδίων 
συμμετοχικών τίτλων. Επιπλέον, τον Ιούλιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας τροποποίησης για την αναβολή 
κατά ένα έτος της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της αρχικώς εκδοθείσας τροποποίησης στο ΔΛΠ 1, ως αποτέλεσμα της 
εξάπλωσης της πανδημίας του Covid-19. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές 
του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος: Αναβαλλόμενος Φόρος σχετιζόμενος με Απαιτήσεις 

και Υποχρεώσεις που προκύπτουν από μία Μεμονωμένη Συναλλαγή» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 
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(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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Τον Μάιο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση στοχευμένων τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 12 προκειμένου να 
προσδιορίσει πώς οι οικονομικές οντότητες θα πρέπει να χειρίζονται τον αναβαλλόμενο φόρο που προκύπτει από 
συναλλαγές όπως οι μισθώσεις και οι υποχρεώσεις αποδέσμευσης – συναλλαγές για τις οποίες οι οικονομικές 
οντότητες αναγνωρίζουν ταυτόχρονα μία απαίτηση και μία υποχρέωση. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οικονομικές 
οντότητες απαλλάσσονται από την αναγνώριση αναβαλλόμενου φόρου όταν αναγνωρίζουν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις 
για πρώτη φορά. Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ότι η εν λόγω απαλλαγή δεν έχει εφαρμογή και οι οικονομικές 
οντότητες απαιτείται να αναγνωρίζουν αναβαλλόμενο φόρο στις συναλλαγές αυτές. Η Εταιρεία θα εξετάσει την 
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία επίδραση. Τα 
ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις: Πρώτη Εφαρμογή των ΔΠΧΑ 17 και ΔΠΧΑ 9 – 

Πληροφορίες Συγκριτικής Περιόδου» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2023) 

 
Τον Δεκέμβριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση μίας τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στις απαιτήσεις 
μετάβασης στο ΔΠΧΑ 17 προκειμένου να αντιμετωπίσει ένα σημαντικό ζήτημα που σχετίζεται με τις προσωρινές 
λογιστικές αναντιστοιχίες μεταξύ των υποχρεώσεων από ασφαλιστικές συμβάσεις και των χρηματοοικονομικών 
στοιχείων του ενεργητικού στη συγκριτική πληροφόρηση στα πλαίσια της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 
«Ασφαλιστικές Συμβάσεις» και του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα». Η τροποποίηση έχει σκοπό να βελτιώσει τη 
χρησιμότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που θα παρουσιάζεται στη συγκριτική περίοδο για τους χρήστες 
των Οικονομικών Καταστάσεων. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του 
Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία επίδραση. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
 
 
2.4. Αλλαγή λογιστικής πολιτικής αναφορικά με την κατανομή των καθορισμένων παροχών προσωπικού σε 

περιόδους υπηρεσίας, σύμφωνα με το ΔΛ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» 
Η Επιτροπή Διερμηνειών των ΔΠΧΑ εξέδωσε τον Μάιο του 2021 την οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης υπό τον τίτλο 
«Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 19», στην οποία 
περιλαμβάνεται επεξηγηματικό υλικό αναφορικά με τον τρόπο κατανομής των παροχών σε περιόδους υπηρεσίας επί 
συγκεκριμένου προγράμματος καθορισμένων παροχών ανάλογου εκείνου που ορίζεται στο άρθρο 8 του Ν.3198/1955 ως 
προς την παροχή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης (το «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών του Εργατικού Δικαίου»).  
Με βάση την ως άνω απόφαση διαφοροποιείται ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονταν στην Ελλάδα κατά το παρελθόν οι 
βασικές αρχές του ΔΛΠ 19 ως προς το θέμα αυτό, και κατά συνέπεια, οι οικονομικές οντότητες που συντάσσουν τις 
χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτείται να τροποποιήσουν ανάλογα την λογιστική τους 
πολιτική ως προς το θέμα αυτό.  
Η εταιρεία μέχρι την έκδοση της απόφασης ημερήσιας διάταξης, εφάρμοζε το ΔΛΠ 19 κατανέμοντας τις παροχές που 
ορίζονται από το άρθρο 8 του Ν.3198/1955, τον Ν.2112/1920 και της τροποποίησής του από τον Ν.4093/2012 στην 
περίοδο από την πρόσληψη μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης των εργαζομένων. 
Η εφαρμογή της εν λόγω οριστικής απόφασης στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, έχει ως αποτέλεσμα να γίνεται 
πλέον η κατανομή των παροχών στα τελευταία 16 έτη μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης των εργαζομένων 
ακολουθώντας την κλίμακα του Ν.4093/2012.  
Η Διοίκηση λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες “IFRS Practice Statement 2 Making Materiality Judgements” του ΟΔΛΠ, εκτιμά 
ότι η επίδραση της εφαρμογής της ως άνω Απόφασης κατά την προηγούμενη χρήση δεν έχει σημαντική επίδραση σε 
κάποιο κονδύλι της κατάστασης οικονομικής θέσης όπως «Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία» ή «Αποτελέσματα εις νέο» κι ως εκ τούτου εφαρμόστηκε εντός της περιόδου, δείχνοντας τη σωρευτική 
επίδραση για τις περιόδου πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021 στην κίνηση των αποτελεσμάτων εις νέον. Παρακάτω 
παρουσιάζεται η επίδραση από την αλλαγή της λογιστικής πολιτικής την 31/12/2020 με βάση τον νέο υπολογισμό.  
 

 
 

31/12/2020 - 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ 

 
 

31/12/2020 - 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ 

    

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 117.761  200.742 

Επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια εντός του 2021 -82.981 
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2.5. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοίκησης 
 
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί όπως η Διοίκηση προβαίνει σε κρίσεις, εκτιμήσεις 
και παραδοχές που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού, την γνωστοποίηση 
ενδεχόμενων υποχρεώσεων καθώς και τα έσοδα και έξοδα που παρουσιάζονται στις κατά τις υπό εξέταση χρήσεις. Τα 
πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις κρίσεις αυτές. Οι εν λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις 
επανεξετάζονται περιοδικά προκειμένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε 
τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην προγενέστερη εμπειρία της Διοίκησης της Εταιρείας σε σχέση με το επίπεδο/όγκο 
των συναφών συναλλαγών ή γεγονότων. Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε 
δεδομένα η εξέλιξη των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων, τους επόμενους 
12 μήνες έχουν ως κάτωθι: 
 
(α) Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος: 
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το ΔΛΠ 12 υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων που θα καταβληθούν στις 
φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους πρόσθετους 
φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε φορολογικούς ελέγχους. Για τον καθορισμό των προβλέψεων για φόρους 
εισοδήματος απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο 
ακριβής καθορισμός του φόρου είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης. Η εταιρεία 
αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναμενόμενα θέματα φορολογικού ελέγχου βασιζόμενη σε εκτιμήσεις για το ποσό των 
επιπλέον φόρων που ενδεχομένως θα οφείλονται. Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν μετά από τους 
φορολογικούς ελέγχους είναι διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα 
επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος και τις προβλέψεις για αναβαλλόμενους φόρους στην χρήση που ο προσδιορισμός των 
φορολογικών διαφορών έλαβε χώρα. 
 
(β) Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις επί φορολογικών ζημιών: 
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται για όλες τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες στον βαθμό που 
είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογικά κέρδη που θα συμψηφιστούν με αυτές τις φορολογικές ζημίες. Για τον 
καθορισμό του ύψους της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που μπορεί να αναγνωριστεί απαιτούνται σημαντικές 
κρίσεις και εκτιμήσεις της Διοίκησης της Εταιρείας, οι οποίες βασίζονται στα μελλοντικά φορολογικά κέρδη σε συνδυασμό 
με τις μελλοντικές φορολογικές στρατηγικές που θα ακολουθηθούν.  
 
(γ) Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις: 
Η Εταιρεία διενεργεί προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις σε σχέση με συγκεκριμένους πελάτες όταν υπάρχουν 
δεδομένα ή ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη της σχετικής απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος 
δεν είναι πιθανή. Η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά 
με τις επισφαλείς απαιτήσεις σε συνάρτηση της πιστωτικής της πολιτικής και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νομικής 
Υπηρεσίας της Εταιρείας, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των 
υποθέσεων που διαχειρίζεται.  
Ακόμη η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 για τον υπολογισμό των αναμενόμενων 
πιστωτικών ζημιών, με την οποία, η πρόβλεψη ζημίας επιμετράται σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ’ 
όλη τη διάρκεια ζωής για τις απαιτήσεις από πελάτες. Η Εταιρεία διενεργεί προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις σε 
σχέση με συγκεκριμένους πελάτες όταν υπάρχουν δεδομένα ή ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη της 
σχετικής απαίτησης στο σύνολο της ή κατά ένα μέρος δεν είναι πιθανή. Η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε περιοδική 
επανεκτίμηση της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά με τις επισφαλείς απαιτήσεις σε συνάρτηση της πιστωτικής της 
πολιτικής και λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία των Νομικών Συμβούλων της Εταιρείας, τα οποία προκύπτουν βάσει 
επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται. Επίσης, αξιολογεί την 
ανακτησιμότητα των εμπορικών απαιτήσεων επισκοπώντας και την ενηλικίωση των υπολοίπων των πελατών, το πιστωτικό 
ιστορικό τους και την διευθέτηση των μεταγενέστερων της περιόδου αναφοράς εισπράξεων. 
 
(δ) Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού: 
Το ύψος της πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού βασίζεται σε αναλογιστική μελέτη. Η αναλογιστική μελέτη 
περιλαμβάνει την στοιχειοθέτηση παραδοχών σχετικών με το προεξοφλητικό επιτόκιο, το ποσοστό αύξησης των αμοιβών 
των εργαζομένων, την αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή και την αναμενόμενη εναπομένουσα εργασιακή ζωή. Οι 
παραδοχές που χρησιμοποιούνται εμπεριέχουν σημαντική αβεβαιότητα και η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε συνεχή 
επανεκτίμησή τους. Βλέπε Σημείωση 2.4. 
 
(ε) Ενδεχόμενα στοιχεία του ενεργητικού και ενδεχόμενες υποχρεώσεις: 
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Η εταιρεία εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών του. Η διοίκηση 
κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί δε θα επηρέαζαν σημαντικά την οικονομική θέση της εταιρείας κατά την λήξη της 
τελευταίας χρήσης που παρουσιάζεται. Παρόλα αυτά, ο καθορισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με 
τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με τις 
πιθανές συνέπειες και τις διερμηνείες σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς. Μεταβολές στις κρίσεις ή στις 
διερμηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μια αύξηση ή μια μείωση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της εταιρείας στο 
μέλλον.  
 
(στ) Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων: 
Η διοίκηση της εταιρείας εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων στοιχείων σε κάθε χρήση. Την 31η Δεκεμβρίου 
2021 η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη χρησιμότητα των 
στοιχείων του ενεργητικού.  
 
(ζ)        Απομείωση Ενσώματων Παγίων  
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν 
ότι η λογιστική τους αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. 
 
(ζ) Εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων: 
Η Διοίκηση χρησιμοποιεί τεχνικές αποτίμησης της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων όπου δεν είναι 
διαθέσιμες τιμές από ενεργό αγορά. Λεπτομέρειες των παραδοχών οι οποίες χρησιμοποιούνται αναλύονται στις 
σημειώσεις οι οποίες αφορούν σε χρηματοοικονομικά μέσα. Για την εφαρμογή των τεχνικών αποτίμησης, η Διοίκηση 
χρησιμοποιεί εκτιμήσεις και παραδοχές οι οποίες είναι όσο το δυνατό πιο πιθανά, συνεπείς με τις υπάρχουσες 
πληροφορίες όπου οι συμμετέχοντες θα χρησιμοποιούσαν ώστε να αποτιμήσουν ένα χρηματοοικονομικό μέσο. Όπου οι 
πληροφορίες αυτές δεν υπάρχουν, η Διοίκηση χρησιμοποιεί τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις για τις παραδοχές οι οποίες 
θα χρησιμοποιηθούν. Οι εκτιμήσεις αυτές είναι πιθανό να διαφέρουν από τις πραγματικές τιμές κατά την ημερομηνία 
κλεισίματος των οικονομικών καταστάσεων. 
 
3. Κύκλος Εργασιών 
Η ανάλυση του κύκλου εργασιών της εταιρείας για την τρέχουσα και προηγούμενη χρήση έχει ως εξής: 
 

  1/1- 
31/12/2021 

 1/1- 
31/12/2020 

     

Πωλήσεις εμπορευμάτων εσωτερικού  13.292.773  11.647.059 

Πωλήσεις εμπορευμάτων εξωτερικού  1.204.821  859.345 

Πωλήσεις εμπορευμάτων λιανικής  2.584  4.421 

Λοιπά  576  530 

Επιστροφές εμπορευμάτων  (112.564)  (141.807) 

Εκπτώσεις πωλήσεων εμπορευμάτων  (199.341)  (168.541) 

Σύνολο Κύκλου Εργασιών  14.188.849  12.201.008 

 
4. Κόστος Μισθοδοσίας 
Οι παροχές προς το προσωπικό της εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 1/1- 
31/12/2021 

 1/1- 
31/12/2020 

    

Μισθοί και επιδόματα 1.699.997  1.742.365 

Έξοδα Κοινωνικής Ασφάλισης 305.151  342.870 

Προβλέψεις για Συνταξιοδοτήσεις  10.143  25.642 

Σύνολο 2.015.291  2.110.878 
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5. Κόστος Πωληθέντων  
Η ανάλυση του κόστους πωληθέντων της εταιρείας έχει ως εξής: 

 1/1- 
31/12/2021 

 1/1- 
31/12/2020 

    

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο 8.200.748  7.435.952 

Έσοδα από Ιδιόχρηση (3.312)  (567) 

Σύνολο 8.197.436  7.435.385 

 
6. Λοιπά έσοδα και έξοδα εκμετάλλευσης 
Τα λοιπά έσοδα και έξοδα εκμετάλλευσης της εταιρείας, αναλύονται ως εξής: 

 
 

 1/1- 
31/12/2021 

 1/1- 
31/12/2020 

    

Λοιπά  Έσοδα Εκμετάλλευσης    

Εισπραττόμενα Έξοδα Αποστολής 35.999  33.964 

Λοιπά  έσοδα 83.640  137.180 

Αναστροφή προβλέψεων για απαιτήσεις                     -    102.993 

Αναστροφή προβλέψεων για αποθέματα 135.000  - 

Συναλλαγματικές διαφορές 210.533  34.452 

Σύνολο 465.173  308.588 

    

Λοιπά  Έξοδα Εκμετάλλευσης    

Συναλλαγματικές διαφορές 229.354  126.779 

Άλλα έξοδα 4.882  75.910 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 2.815   

Προβλέψεις για απαξιωμένα αποθέματα                     -    95.000 

Σύνολο 237.051  297.690 

 
 
 
7. Έξοδα Διοίκησης 
Η ανάλυση των εξόδων διοίκησης της εταιρείας έχει ως εξής: 

 1/1- 
31/12/2021 

 1/1- 
31/12/2020 

    

Αμοιβές προσωπικού 601.544  625.571 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 20.038  16.493 

Παροχές τρίτων 39.911  46.294 

Φόροι και τέλη 34.105  30.682 

Λοιπά διάφορα έξοδα 54.615  49.312 

Αποσβέσεις 86.348  91.700 

Προβλέψεις Αποζημίωσης Προσωπικού 3.043  7.693 

Σύνολο 839.606  867.745 
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8. Έξοδα Διάθεσης 
Η ανάλυση των εξόδων διάθεσης της εταιρείας έχει ως εξής: 

 1/1- 
31/12/2021 

 1/1- 
31/12/2020 

    

Αμοιβές προσωπικού 1.403.603  1.459.665 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 46.755  38.483 

Παροχές τρίτων 93.127  108.019 

Φόροι και τέλη 79.579  71.592 

Λοιπά διάφορα έξοδα 127.435  115.062 

Αποσβέσεις 201.480  213.967 

Προβλέψεις Αποζημίωσης Προσωπικού 7.100  17.949 

Σύνολο 1.959.080  2.024.737 

 
9. Χρηματοοικονομικά Έσοδα και Έξοδα και Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα 
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα αναλύονται ως εξής: 
 
 

 

1/1- 
31/12/2021 

 1/1- 
31/12/2020 

 
   

Χρηματοοικονομικά Έσοδα    
Τόκοι Τραπεζών 455  887 

Σύνολο 455  887 

    
Χρηματοοικονομικά Έξοδα    
Χρεωστικοί τόκοι δανείων 130.687  202.165 
Χρηματοοικονομικό έξοδο μισθώσεων 53.979  24.376 
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 13.783  13.441 

Σύνολο 198.449  239.982 

    
Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα   

Κέρδη από Αναστροφή Αποτίμησης Χρηματοοικονομικών μέσων συναλλαγματικής 
Ισοτιμίας 

            95.236   

(Ζημιά) από Αποτίμηση Χρηματοοικονομικών μέσων συναλλαγματικής Ισοτιμίας 

  (83.731) 

Σύνολο 95.236  (83.731) 
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10. Φόρος Εισοδήματος 

Σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται στις ελληνικές επιχειρήσεις 

για την χρήση 2021 ανέρχεται σε 22%.  

Η πρόβλεψη για τους φόρους εισοδήματος που απεικονίζεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται 

ως εξής: 

 1/1- 
31/12/2021 

 1/1- 
31/12/2020 

    

Τρέχον Φόρος Χρήσης 661.110  434.756 

Αναβαλλόμενος φόρος 165.643  (10.806) 

Σύνολο Φόρου Εισοδήματος 826.753  423.949 

 
 

 
Η υποχρέωση  από φόρους εισοδήματος της χρήσης αναλύεται ως εξής: 
 

 31-Δεκ-21  31-Δεκ-20 

    
Τρέχουσες Υποχρεώσεις από Φόρους  983.645  456.676 

Σύνολο 983.645  456.676 

 

 

 

 Η συμφωνία για το ποσό των φόρων εισοδήματος που καθορίζεται από την εφαρμογή του Ελληνικού φορολογικού 
συντελεστή στα έσοδα προ φόρων συνοψίζεται ως εξής: 
 

 1/1- 
31/12/2021 

 1/1- 
31/12/2020 

    

Κέρδη προ φόρων 3.318.093  1.561.214 

Εφαρμοστέος Φορολογικός Συντελεστής 22%  24% 

Φόρος Εισοδήματος, βάσει εφαρμοστέου φορολογικού συντελεστή  729.980  374.691 

    

Φόρος που αναλογεί σε έξοδα που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά    

 - Μη εκπιπτόμενες δαπάνες 7.437  6.958 

 - Λοιπές προσαρμογές (3.028)  11.873 

 - Προσαρμογή αναβαλλόμενης φορολογίας από μεταβολή φορολογικού συντελεστή             71.411  - 

- Δαπάνες που δεν αναγνωρίστηκαν φορολογικά 20.952  30.427 

Έξοδο φόρου σε Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 826.753  423.949 

 
 
Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και των 
φορολογικών βάσεων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και υπολογίζονται βάσει του συντελεστή φορολογίας 
εισοδήματος που αναμένεται να ισχύσει στις χρήσεις κατά τις οποίες θα ανακτηθούν ή θα διακανονιστούν οι 
αναβαλλόμενοι φόροι.  
 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό 
δικαίωμα να συμψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων 
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και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. Η αναβαλλόμενη φορολογική 
απαίτηση και υποχρέωση αναλύεται ως εξής: 
 

 31-Δεκ-21  31-Δεκ-20 

 Α.Φ. 
Απαίτηση  

Α.Φ. 
Υποχρέωση  

Α.Φ. 
Απαίτηση  

Α.Φ. 
Υποχρέωση         

Ενσώματα Πάγια 451.641                                           
-    

486.780                                    
-   

Δικαιώματα χρήσης 13.998                                           
-    

7.636                                    
-   

Απαιτήσεις από πελάτες 54.233                                           
-    

81.426                                    
-   

Λοιπές Απαιτήσεις 1.481                                           
-    

1.616                                    
-   

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 33.235                                           
-    

48.178                                    
-   

Υποχρεώσεις από προμηθευτές (2.267)  - 
 

7.466                                    
-   

Λοιπές υποχρεώσεις                           -                                             
-    

22.857   

Αποτίμηση αποθεμάτων 233.200                                           
-    

286.800                                    
-   

Σύνολο 785.520 
 

                                         
-    

942.758   
                                  

-   

 
 
 
Η αναβαλλόμενη φορολογία έχει υπολογιστεί για την Εταιρεία με 22%, ποσοστό φορολογικού συντελεστή ο οποίος 
ισχύει για το 2021. Η επίδραση από την αλλαγή του φορολογικού συντελεστή εντός του 2021 (από 24% το 2020) 
ανέρχεται σε €71 χιλ. για την Εταιρεία.  
 
Η κίνηση των αναβαλλόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων αναλύεται ως εξής: 
 

 1-Ιαν-21 

 

Έσοδο/( Έξοδο) 
στα 

αποτελέσματα  

Έσοδο/( Έξοδο) 
στην καθαρή 

θέση  

31-Δεκ-21 

        

Αναβαλλόμενη φορολογική 
απαίτηση/ (υποχρέωση): 

 
 

 
 

 
 

 

Ενσώματα Πάγια 486.780  (35.138) 
 

                                  
-    

451.641 

Δικαιώματα χρήσης 7.636  6.362 
 

                                  
-    

13.998 

Απαιτήσεις από πελάτες 81.426  (27.193) 
 

                                  
-    

54.233 

Λοιπές απαιτήσεις 1.616  (135) 
 

                                  
-    

1.481 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 48.178  (23.349)  8.405  33.235 

Υποχρεώσεις από προμηθευτές 7.466  (9.733) 
 

                                  
-    

(2.267) 

Λοιπές Υποχρεώσεις 22.857  (22.857) 
 

                                  
-    

                         -   

Αποτίμηση αποθεμάτων 286.800  (53.600) 
 

                                  
-    

233.200 

Σύνολο  942.758  (165.643)  8.405  785.520 
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 1-Ιαν-20 

 

Έσοδο/( Έξοδο) 
στα 

αποτελέσματα  

Έσοδο/( Έξοδο) 
στην καθαρή 

θέση  

31-Δεκ-20 

  
 

 
 

 
 

 

Αναβαλλόμενη φορολογική 
απαίτηση/ (υποχρέωση): 

 

 

 

 

 

 

 

Ενσώματα Πάγια 483.319  3.461 
 

                                             
-    

486.780 

Ασώματα Πάγια 0                                           
-    

                                             
-    

0 

Δικαιώματα χρήσης 5.733  1.903 
 

                                             
-    

7.636 

Απαιτήσεις από πελάτες 130.938  (49.512) 
 

                                             
-    

81.426 

Λοιπές απαιτήσεις 1.616  (0) 
 

                                             
-    

1.616 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 53.023  6.263  (11.107)  48.178 

Υποχρεώσεις από προμηθευτές 1.670  5.797 
 

                                             
-    

7.466 

Λοιπές Υποχρεώσεις 2.761  20.096 
 

                                             
-    

22.857 

Αποτίμηση αποθεμάτων 264.000  22.800 
 

                                             
-    

286.800 

Σύνολο  943.059  10.806  (11.107)  942.758 
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11. Ενσώματα πάγια στοιχεία του ενεργητικού 
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία του ενεργητικού της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

 Οικόπεδα   Κτίρια 
Μηχ/κός 

Eξοπλισμός  
 Μεταφορικά 

Μέσα 

Έπιπλα και 
Λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση 

Σύνολο 

Λογιστική αξία την 
31 Δεκεμβρίου 2019 

2.972.070 771.402 22.813 75.914 151.114                             -   3.993.313 

Προσθήκες                       -   13.238                        -                           -   16.847 12.548 42.633 

Αποσβέσεις Περιόδου                       -   (83.903) (2.187) (31.237) (15.024)                             -   (132.350) 

Κόστος Κτήσης την 
31η Δεκεμβρίου 2020 

2.972.070 1.496.511 38.185 443.878 614.377 12.548 5.577.569 

μείον: Συσσωρευμένες 
Αποσβέσεις 

                      -   (795.773) (17.559) (399.200) (461.440)                             -   (1.673.972) 

Λογιστική αξία την 
31 Δεκεμβρίου 2020 

2.972.070 700.738 20.626 44.678 152.937 12.548 3.903.597 

Προσθήκες                       -                         -   725 13.185 3.509 40.578 57.998 

Αποσβέσεις Περιόδου                       -   (61.856) (2.195) (27.001) (16.089) - (107.142) 

Κόστος Κτήσης την 
31η Δεκεμβρίου 2021 

2.972.070 1.496.511 38.910 457.064 617.886 53.126 5.635.567 

μείον: Συσσωρευμένες 
Αποσβέσεις 

                      -   (857.630) (19.754) (426.202) (477.529)                             -   (1.781.114) 

Λογιστική αξία την 
31 Δεκεμβρίου 2021 

2.972.070 638.882 19.156 30.862 140.357 53.126 3.854.453 

 
Η εταιρεία έχει νόμιμους τίτλους κυριότητας επί των παγίων στοιχείων. Επί των ακινήτων της εταιρίας υφίστανται 
εμπράγματα βάρη που απορρέουν από την προσημείωση Οικοπέδων και Κτιρίου για εξασφάλιση δανεισμού. 
 
Εντός του 2021 η εταιρεία κατασκευάζει νέο κτίριο επί οικοπέδου ιδιοκτησίας της που βρίσκεται στη θέση «Κάτω 
Πετράλωνα» των Αθηνών και οι εργασίες αναμένεται να συνεχισθούν εντός του 2022. 
 
12. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της εταιρείας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 
 
 

 31-Δεκ-21  31-Δεκ-20 

    
Εγγυήσεις Δ.Ε.Η. 2.570  2.570 

Εγγυήσεις σε Πάροχο Ρεύματος 200  200 

Εγγυήσεις ΕΥΔΑΠ 21  21 

Εγγύηση Για Ενοικ.Αποθ.Χωρου 47.234  40.519 

Εγγύηση σύνδεσης φυσικού αερίου 297  297 

Σύνολο 50.322   43.607 

 
 
Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν σε απαιτήσεις οι οποίες πρόκειται να εισπραχθούν μετά το τέλος της επόμενης χρήσης.  
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13. Αποθέματα 
 
Το σύνολο των αποθεμάτων της εταιρείας αποτελείται από εμπορεύματα τα οποία βρίσκονται στους αποθηκευτικούς 
της χώρους της εταιρείας και αναλύονται ως εξής:  
 
 

 31-Δεκ-21  31-Δεκ-20 
    

Εμπορεύματα       5.737.944              6.506.326  
Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων       1.020.551                 556.127  
Πρόβλεψη για απαξίωση αποθεμάτων      (1.060.000)          (1.195.000) 

Σύνολο       5.698.495              5.867.454  

 
 
Το κόστος των αποθεμάτων που αναγνωρίστηκε ως έξοδο κατά τη διάρκεια της χρήσης και περιλαμβάνεται στο Κόστος 
Πωληθέντων ανέρχεται σε € 8.200.748  (2020: € 7.435.952). Η εταιρεία δεν έχει ενεχυριασμένα αποθέματα. 
 
Η κίνηση των προβλέψεων για απαξίωση κατά τη διάρκεια των χρήσεων που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2021 και 2020 
έχει ως εξής: 
 

 31-Δεκ-21  31-Δεκ-20 
 

   
Υπόλοιπο έναρξης       1.195.000              1.100.000  

Επιπρόσθετη πρόβλεψη χρήσεως -                   95.000  

Αναστροφή πρόβλεψης         (135.000)  - 

Υπόλοιπο λήξης       1.060.000              1.195.000  

 

14. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 
 
Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις της εταιρείας, αναλύονται ως εξής: 
 

 31-Δεκ-21   31-Δεκ-20 
    

Πελάτες     2.502.939          2.141.647  

Γραμμάτια Εισπρακτέα          12.974                12.974  

Επιταγές Εισπρακτέες      1.250.621          1.102.877  

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης   (1.177.247)       (1.174.432) 

Σύνολο     2.589.287          2.083.067  

 

Η κίνηση των προβλέψεων της εταιρείας για τις μη εισπράξιμες απαιτήσεις αναλύεται ως εξής: 
 

 31-Δεκ-21  31-Δεκ-20 
    

Υπόλοιπο έναρξης     1.174.432          1.277.424  

Επιπρόσθετες προβλέψεις περιόδου               2.815   - 

Μείον: Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη -          (102.993) 

Σύνολο     1.177.247          1.174.432  

 

Η πρόβλεψη των επισφαλών απαιτήσεων αναλύεται ως εξής: 
 

 31-Δεκ-21  31-Δεκ-20 

- Προβλέψεις IFRS 9 (49.170)  (72.579) 

- Προβλέψεις επί επισφαλών πελατών (1.128.077)  (1.101.853) 

Σύνολο      (1.177.247)       (1.174.432) 
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15. Λοιπές απαιτήσεις 
 
Οι λοιπές απαιτήσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

 31-Δεκ-21   31-Δεκ-20 
    

Απαιτήσεις Από Ελληνικό Δημόσιο    526.585      302.536  

Λοιποί Χρεώστες Διάφοροι    116.771        31.281  

Δάνεια στο προσωπικό      80.325        92.925  

Σύνολο 723.681    426.742  

  
Στο κονδύλι Λοιποί Χρεώστες Διάφοροι περιλαμβάνονται και παραγγελίες υπό παραλαβή αξίας € 88.932. 
 

16. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 
Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία της εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιμες σε πρώτη 
ζήτηση. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων της εταιρείας έχουν ως ακολούθως: 
 

 31-Δεκ-21   31-Δεκ-20 
    

Διαθέσιμα στο ταμείο  51   41.286  

Διαθέσιμα στις τράπεζες σε ευρώ 304.380   1.905.867  

Σύνολο 304.430   1.947.153  

 
 

Το υπόλοιπο των καταθέσεων σε $ κατά την 31.12.2021 ανέρχεται σε $ 23.906,03. 
 
17. Ίδια κεφάλαια 

i. Μετοχικό Κεφάλαιο 
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από 102.216  (91.994 το 2020) κοινές πλήρως εξοφλημένες μετοχές, 
ονομαστικής αξίας €29,35 η κάθε μία. Το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε €3.000.040 έναντι € 2.700.024 
το 2020. Εντός του 2021 έγινε αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση 10.222 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 
€29,35 η κάθε μία. 
 

Ποσά σε € Σημ. 
Αριθμός 
Μετοχών 

Κοινές 
Μετοχές 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Σύνολο 

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2020  91.994  91.994  2.700.024  2.700.024  

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2021  102.216  102.216  3.000.040  3.000.040  

 
 
 
 
ii. Τακτικό Αποθεματικό 

Το τακτικό αποθεματικό που έχει σχηματιστεί έχει αναλύεται ως εξής. 
 

Υπόλοιπο  κατά την 31η  Δεκεμβρίου 2018 778.692 

Υπόλοιπο  κατά την 31η  Δεκεμβρίου 2019 778.692 

Υπόλοιπο  κατά την 31η  Δεκεμβρίου 2020 778.692 

Αύξηση τακτικού αποθεματικού χρήσης 56.864 

Υπόλοιπο  κατά την 31η  Δεκεμβρίου 2021 835.556 
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iii. Λοιπά Αποθεματικά 
Τα Λοιπά αποθεματικά ποσού € 301.090 αφορούν αφορολόγητα αποθεματικά του νόμου 3220/2004 άρθρο 2. 
 

 Λοιπά 
Αποθεματικά 

Σύνολο 

Υπόλοιπο  κατά την 31η  Δεκεμβρίου 2020 301.090 301.090 

Υπόλοιπο  κατά την 31η  Δεκεμβρίου 2021 301.090 301.090 

 

 
 
18. Δανειακές υποχρεώσεις 
Οι υποχρεώσεις προς τα τραπεζικά ιδρύματα αναλύονται ως εξής: 
 

 31-Δεκ-21   31-Δεκ-20 
    

Μακροπρόθεσμα δάνεια    

Τραπεζικός δανεισμός 444.444  125.000 

Σύνολο 444.444  125.000 

    

Βραχυπρόθεσμα δάνεια    

Τραπεζικός δανεισμός 2.146.669  4.073.205 

Μακροπρόθεσμα δάνεια 
πληρωτέα στην επόμενη χρήση 

183.868  1.178.571 

Σύνολο 2.330.537  5.251.777 

 

18.1. Κίνηση Δανειακών Υποχρεώσεων 

2021 

Βραχυπρόθεσμες 
Δανειακές 

Υποχρεώσεις 

Μακροπρόθεσμες 
Δανειακές 

Υποχρεώσεις 
Συνολικές Δανειακές 

Υποχρεώσεις 

Υπόλοιπο Έναρξης 5.251.777 125.000 5.376.777 

Αποπληρωμές -12.575.262  -12.575.262 

Εισπράξεις 9.473.467 500.000 9.973.467 

Αναταξινόμηση 180.556 -180.556 0 

Σύνολο 2.330.537 444.445 2.774.982 

 
 

2020 

Βραχυπρόθεσμες 
Δανειακές 

Υποχρεώσεις 

Μακροπρόθεσμες 
Δανειακές 

Υποχρεώσεις 
Συνολικές Δανειακές 

Υποχρεώσεις 

Υπόλοιπο Έναρξης 5.366.582 1.303.572 6.670.154 

Αποπληρωμές -6.995.452 0 -6.995.452 

Εισπράξεις 5.702.076 0 5.702.076 

Αναταξινόμηση 1.178.571 -1.178.571 0 

Σύνολο 5.251.777 125.000 5.376.777 
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19. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
(α) Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράμματα: 
 
Το υπόλοιπο των εισφορών της Εταιρείας προς τα ασφαλιστικά ταμεία για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 
2021 ανήλθαν σε ποσό € 77.560 και ποσό € 86.240. αντίστοιχα για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020. 
 
(β) Αποζημίωση προσωπικού λόγω αποχώρησης: 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία, οι 
εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση στην περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησής τους. Το ύψος των αποζημιώσεων 
ποικίλει ανάλογα με τον μισθό, τα έτη υπηρεσίας και τον τρόπο της αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) του 
εργαζομένου. Υπάλληλοι που παραιτούνται ή απολύονται αιτιολογημένα δεν δικαιούνται αποζημίωση. Σε περίπτωση 
αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης καταβάλλεται εφάπαξ αποζημίωση του Ν.2112/20. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ως 
υποχρέωση την παρούσα αξία της νομικής δέσμευσης για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης στο προσωπικό που 
αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης. Πρόκειται για μη χρηματοδοτούμενα προγράμματα καθορισμένων παροχών (defined 
benefit plans) σύμφωνα με το ΔΛΠ 19. Η σχετική υποχρέωση (ταξινομημένη στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις) 
υπολογίστηκε βάσει αναλογιστικής μελέτης και ανήλθε την 31η Δεκεμβρίου 2021 σε € 151.066 (€ 200.742 κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2020 ή € 117.761 σύμφωνα με το αναθεωρημένο υπολογισμό. Βλ. Σημείωση 2.4.). 
 
Όπως αναλυτικά αναφέρεται και στη Σημείωση 2.4 η Επιτροπή Διερμηνειών των ΔΠΧΑ εξέδωσε τον Μάιο του 2021 την 
οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης υπό τον τίτλο «Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας σύμφωνα με το 
Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 19», στην οποία περιλαμβάνεται επεξηγηματικό υλικό αναφορικά με τον τρόπο 
κατανομής των παροχών σε περιόδους υπηρεσίας επί συγκεκριμένου προγράμματος καθορισμένων παροχών 
ανάλογου εκείνου που ορίζεται στο άρθρο 8 του Ν.3198/1955 ως προς την παροχή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης 
(το «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών του Εργατικού Δικαίου»). Παρακάτω παρουσιάζεται η επίδραση από την 
αλλαγή της λογιστικής πολιτικής την 31/12/2020 με βάση τον νέο υπολογισμό. 
 
 

 
 

31/12/2020 - 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ 

 
 

31/12/2020 - 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ 

    

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 117.761  200.742 

Επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια εντός του 2021 -82.981 

 
 
Τα ποσά που αναγνωρίστηκαν στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων της Εταιρείας έχουν ως ακολούθως: 
 

 2021 2020 
   

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας (16.216) (3.967) 

Δαπάνη τόκου  1.173 4.419 

Συνολικά έξοδα αναγνωρισμένα στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 
(15.043) 452 

 
Τα ποσά που αναγνωρίστηκαν στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων της Εταιρείας έχουν ως εξής: 
 

 2021 2020 
   

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές)  από μεταβολές σε χρηματοοικονομικές 
παραδοχές 

(38.205) 46.280 

Συνολικά έσοδα/ (έξοδα) αναγνωρισμένα στα λοιπά συνολικά έσοδα 
(38.205) 46.280 
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Οι μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρέωσης των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών της Εταιρείας έχουν ως 
εξής: 

 2021 2020 
   

Παρούσα αξία της υποχρεώσεως την 1η Ιανουαρίου 
200.742 220.928 

Αύξηση/(Μείωση) λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής 
(82.981) - 

Δαπάνη τόκου  1.173 4.419 

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας (16.216) (3.967) 

Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους 10.143 25.642 

Αναλογιστικό (κέρδος)/ζημιά  στην υποχρέωση 38.205 (46.280) 

Παρούσα αξία της υποχρεώσεως την 31η Δεκεμβρίου 
151.066 200.742 

 
 

 

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας που απορρέουν από την υποχρέωσή τους να καταβάλουν αποζημιώσεις λόγω 
συνταξιοδότησης προσδιορίστηκαν μέσω αναλογιστικών μελετών από ανεξάρτητη εταιρεία διεθνώς αναγνωρισμένων 
αναλογιστών. Οι λεπτομέρειες και οι βασικές παραδοχές της αναλογιστικής μελέτης έχουν ως κάτωθι: 

Βασικές υποθέσεις:  2021 2020 
   

Προεξοφλητικό επιτόκιο 1,4% 1,0% 

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 2,5% 1,0% 

Πληθωρισμός 2,0% 1,0% 

Πίνακας υπηρεσίας EVK 2000 EVK 2000 

Ποσοστό αποχωρήσεων 0,0% 0,0% 

Προϋποθέσεις και όρια ηλικίας συνταξιοδότησης   

- Άνδρες Όπως προβλέπεται από το 
Ν.4093 

Όπως προβλέπεται από 
το Ν.4093 - Γυναίκες 

 

 
Οι βασικές αναλογιστικές παραδοχές για τον προσδιορισμό των υποχρεώσεων είναι το επιτόκιο προεξόφλησης και η 
αναμενόμενη μεταβολή των μισθών. Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τις επιδράσεις στην αναλογιστική 
υποχρέωση από τυχόν μεταβολές των εν λόγω παραδοχών. 
 

 2021 
2020 

(Αναθεωρημένο) 
2020 

(Δημοσιευμένο) 

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους μετά την 
έξοδο από την υπηρεσία 

150.566 117.761 200.742 

Ανάλυση Ευαισθησίας βάσει Αναλογιστικής Μελέτης    

 Αύξηση επιτοκίου προεξόφλησης κατά 0,5%  138.522 108.462 182.974 

 Μείωση επιτοκίου προεξόφλησης κατά 0,5%  164.037 128.146 220.749 

 Αύξηση αναμενόμενης αύξησης μισθών κατά 1%  178.487 128.092 220.645 

 Μείωση αναμενόμενης αύξησης μισθών κατά 1%  127.752 108.418 182.891 

 

20. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
Τα υπόλοιπα προμηθευτών και λοιπών συναφών υποχρεώσεων της εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 

  31-Δεκ-21  31-Δεκ-20 
     

Προμηθευτές   115.060  166.015 

Επιταγές Πληρωτέες  166.273  45.865 

Προκαταβολές πελατών  69.928  72.732 

Σύνολο  351.261  284.612 
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21. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 
Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

 31-Δεκ-21  31-Δεκ-20 
    

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 77.560  86.241 

Υποχρεώσεις από λοιπούς φόρους 193.216  173.357 

Μερίσματα πληρωτέα 427.801  836.021 

Έξοδα δεδουλευμένα 18.613  12.358 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς μετόχους 2.000.000  2.500.000 

Υποχρέωση από Αποτίμηση Χρηματοοικονομικών Μέσων 
Συναλλαγματικής Ισοτιμίας 

                   -    95.236 

Λοιπές υποχρεώσεις 163.835  88.910 

Σύνολο 2.881.026   3.792.122  

 
Εντός της χρήσης η εταιρεία εξόφλησε € 500.000 που αφορούσαν υποχρεώσεις προς μετόχους 

 
22. Δικαιώματα Χρήσης 
Η Εταιρεία, για την περίοδο 01/01/2021 - 31/12/2021, αναγνώρισε έξοδα ενοικίου € 5.268 ως μισθώματα παγίων 
χαμηλής αξίας. 
 

Αξία κτήσεως ή αποτιμήσεως 650.602 

Κατά την 01 Ιανουαρίου 2021 650.602  

 
Προσθήκες  1.007.866 

Μειώσεις 0 

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2021 1.658.469 
  

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 0,00 

Κατά την 01 Ιανουαρίου 2021 -346.638 
  

Αποσβέσεις χρήσεως -180.687 

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2021 -527.325  

 
Αναπόσβεστη Αξία  
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 303.964 

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2021 1.131.144 

 

Καθαρή αξία υποχρέωσης  
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 501.170 

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 335.779 

  

Προσθήκες 997.464 

Χρηματοοικονομικό έξοδο 53.979 

Εξοφλήσεις μισθωμάτων -167.151 

Κέρδος από ελάφρυνση ενοικίων -25.302 

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2021 858.991 

  



TOP ELECTRONIC COMPONENTS ΑΕ 
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2021 
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

40 

Καθαρή αξία υποχρέωσης  
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 335.779 

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2021 1.194.770 

 
Η ανάλυση των υποχρεώσεων για τα επόμενα έτη είναι παρατίθεται παρακάτω: 

 Έως 1 έτος 1 έως 5 έτη άνω των 5 ετών 

Ονομαστικό Μίσθωμα: 222.450 942.663 259.050 

Προεξόφληση: (65.658) (155.463) (8.273) 

Σύνολο: 156.792 787.200 250.778 

 
Η αύξηση των Δικαιωμάτων χρήσης καθώς και της αντίστοιχης υποχρέωσης είναι αυξημένη καθώς εντός της χρήσης 
έγινε τροποποίηση του συμφωνητικού μίσθωσης για το ακίνητο το οποίο μισθώνει η Εταιρεία έως και το 2027 (έληγε 
εντός του 2021) 
 
23. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη  
Η Εταιρεία δεν συμμετέχει στο κεφάλαιο άλλων εταιρειών και δεν ενοποιείται από άλλη εταιρεία. 
Οι παροχές προς τη Διοίκηση αφορούν μισθοδοσία μελών Δ.Σ και ανήλθαν σε €  751.495 (2020: € 812.587). 
Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τους μετόχους ανέρχονται σε € 2.000.000 (2020: € 2.500.000). Κατά τη διάρκεια 
της χρήσης η Εταιρεία προέβη σε εξόφληση προς τους μετόχους αξίας € 500.000. 
Η εταιρεία κατά την τρέχουσα χρήση προέβη σε διανομή μερίσματος  της χρήσης 2020 ποσού € 815.558. Την 
31/12/2021 το υπόλοιπο των οφειλόμενων μερισμάτων ανέρχεται σε € 427.801,07. 
 
Σχετικά με τη διανομή μερίσματος, η διοίκηση της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων την αποδοτικότητα 
της εταιρείας, τις προοπτικές και τα επενδυτικά πλάνα προτείνει τη διανομή για την τρέχουσα χρήση μερίσματος 
συνολικού ποσού € 1.582.871 . Ποσό € 650.000 προορίζεται για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενώ ποσό € 124.567 θα 
μεταφερθεί στα αποθεματικά της χρήσης. Η προτεινόμενη διανομή τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων. 
Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. (και τις οικογένειές τους). Δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές με συνδεόμενα 
μέρη. 
 
 
24. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κίνδυνων 
Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε πολλαπλούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς (τα επιτόκια, 
οι τιμές της αγοράς κτλ), πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας. Η Εταιρεία ελέγχει και αξιολογεί σε περιοδική 
βάση, ξεχωριστά αλλά και συνδυαστικά την έκθεσή της στους ανωτέρω κίνδυνους. Η αξιολόγηση και η διαχείριση των 
κίνδυνων που αντιμετωπίζει η Εταιρεία διενεργούνται από την ανώτατη Διοίκηση και το Διοικητικό Συμβούλιο. Κύριος 
στόχος είναι η παρακολούθηση και η αξιολόγηση όλων των μορφών κινδύνων στους οποίους εκτίθενται η Εταιρεία 
μέσα από τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας στοχεύει στον 
περιορισμό της αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας που προκύπτει από την 
αδυναμία πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις μεταβλητές του κόστους και των 
πωλήσεων. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες 
και τις λειτουργίες της Εταιρείας και ο σχεδιασμός της μεθοδολογίας και επιλογή κατάλληλων μέσων για τη μείωση των 
κινδύνων. 
 
(α) Συναλλαγματικός κίνδυνος: 
H εταιρεία εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο προερχόμενο κυρίως από το Δολάριο Αμερικής. Αυτός ο κίνδυνος 
προκύπτει κυρίως από εμπορικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα. Η εταιρεία φροντίζει οι μελλοντικές εκροές χρημάτων σε 
ξένο νόμισμα να καλύπτονται από συμβόλαια προαγοράς συναλλάγματος με σκοπό τον περιορισμό του 
συναλλαγματικού κινδύνου.  Κατά την 31.12.2021 δεν υπάρχουν συμβόλαια ενώ τα υπόλοιπα των λογαριασμών όψεως 
σε δολάρια είναι μη σημαντικά. 
 
 
(β) Κίνδυνος επιτοκίου: 
Επιδίωξη της Εταιρείας είναι η επίτευξη της βέλτιστης ισορροπίας/σχέσης μεταξύ του κόστους δανεισμού και των τυχόν 
επιπτώσεων στα κέρδη και τις ταμειακές ροές που δύνανται να επιφέρουν οι μεταβολές των επιτοκίων. Η Εταιρεία 



TOP ELECTRONIC COMPONENTS ΑΕ 
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2021 
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

41 

παρακολουθεί και διαχειρίζεται το δανεισμό και γενικά την οικονομική του στρατηγική προβαίνοντας στη συνδυασμένη 
χρήση βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού. 
 
Πολιτική της Εταιρείας είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τη διάρκεια των 
χρηματοδοτικών αναγκών. Επίσης, πολιτική της Εταιρείας είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση της στον κίνδυνο 
ταμειακών ροών επιτοκίου όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Οι μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις 
έχουν βάση κυμαινόμενο επιτόκιο. Την 31η Δεκεμβρίου 2021, η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη στις μεταβολές της αγοράς 
του επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισμό, ο οποίος υπόκειται σε μεταβλητό ποσοστό επιτοκίου  
(μέσο σταθμικό επιτόκιο δανεισμού χρήσης 3,2%). 
 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης καθώς και των ιδίων κεφαλαίων με 
βάση μια εύλογη μεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +1% ή –1%: 
 
 

    31-Δεκ-21 

    1% -1% 

Αποτελέσματα χρήσης   (40.759) 40.759 

Καθαρή θέση   (40.759) 40.759 

 

 
 
(γ) Πιστωτικός Κίνδυνος: 
Ο πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται η εταιρεία απορρέει από την αθέτηση υποχρέωσης εκ μέρους του πελάτη 
να αποπληρώσει εντός των συμβατικών προθεσμιών μέρος ή το σύνολο της οφειλής του. Ο κύκλος εργασιών της 
εταιρείας συνίσταται κυρίως από συναλλαγές τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό. Οι συναλλαγές με τους 
πελάτες του εξωτερικού γίνονται κυρίως μέσω προκαταβολών οι διακανονισμών τραπέζης. Οι πωλήσεις στο εσωτερικό 
ελέγχονται όσον αφορά τον συγκεκριμένο κίνδυνο από τμήμα της Διεύθυνσης. Στη βάση αυτή ο πιστωτικός κίνδυνος 
εκτιμάται ότι δεν είναι σημαντικός. 
H έκθεση της εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
(μέσα) τα οποία την ημερομηνία του Ισολογισμού αναλύονται ως εξής: 
  

31-Δεκ-21  31-Δεκ-20  
   

Κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων    

Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 2.589.287  2.083.067 

Λοιπές Απαιτήσεις 197.096  124.206 

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα 304.430  1.947.153 

Σύνολο 3.090.813  4.154.426 

 
Η διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι όλα τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν έχουν 
απομειωθεί σε προηγούμενες ημερομηνίες σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων είναι υψηλής πιστωτικής 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων και των οφειλομένων. Κανένα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της 
εταιρείας δεν έχει ασφαλιστεί με υποθήκη ή άλλη μορφή πιστωτικής ασφάλισης. 
 
(δ) Κίνδυνος Ρευστότητας: 
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος αδυναμίας ανευρέσεως επαρκών ρευστών διαθεσίμων για την κάλυψη των 
άμεσων υποχρεώσεων της  εταιρίας ή για να γίνει αυτό θα πρέπει να υποστεί η εταιρία μεγάλο οικονομικό κόστος. Ο 
κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα διατηρώντας επαρκή διαθέσιμα, ενώ υπάρχουν και 
αχρησιμοποίητα πιστωτικά όρια από τραπεζικά ιδρύματα. Επιπλέον η Εταιρεία δημιουργεί ταμιακές εισροές μέσω της 
λειτουργικής δραστηριότητας. 
 
Οι ακόλουθοι πίνακες κινδύνου ρευστότητας αναλύουν τις υποχρεώσεις σε τράπεζες, προμηθευτές και λοιπές 
υποχρεώσεις στις ανάλογες περιόδους, ανάλογα με την εναπομένουσα περίοδο από την ημερομηνία ισολογισμού μέχρι 
τη λήξη τους. O τραπεζικός δανεισμός της εταιρίας αποτελείται από δύο μακροπρόθεσμα χρεολυτικά δάνεια κεφαλαίου 
κίνησης και από αλληλόχρεους τραπεζικούς λογαριασμούς οι οποίοι βάση σύμβασης με τα τραπεζικά ιδρύματα, έχουν 
μέγιστο ύψος ανάληψης που δεν μπορεί να υπερβεί η εταιρία και δεν υπάρχουν προκαθορισμένες λήξεις και πληρωμές 
δόσεων.  
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 31-Δεκ-21 
 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις   Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
 εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες  1 έως 2 έτη 2 έως 5 έτη 
      

Τραπεζικός Δανεισμός 1.165.269 1.165.269  444.444  

Εμπορικές Υποχρεώσεις 351.261                                   -                                      -                                     -   

Λοιπές υποχρεώσεις 1.864.670 2.000.000                                    -                                     -   

Σύνολο 3.381.200 3.165.269  444.444                                   -   

 
      

 31-Δεκ-20 
 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις   Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
 εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες  1 έως 2 έτη 2 έως 5 έτη 
      

Τραπεζικός Δανεισμός 2.625.888 2.625.888  125.000  

Εμπορικές Υποχρεώσεις 284.612                                   -                                      -                                     -   

Λοιπές υποχρεώσεις 1.748.797 2.500.000                                    -                                     -   

Σύνολο 4.659.297 5.125.889  125.000                                   -   

 
(ε) Κίνδυνος Τιμών: 
Η Εταιρεία εκτίθεται σε μεταβολές του κόστους των αποθεμάτων που διαθέτει. Ο κίνδυνος αυτός αντιμετωπίζεται με την 
ανάλογη μεταβολή των τιμών πώλησης των πωληθέντων αποθεμάτων. 
 
 
25. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
 
(α) Δικαστικές υποθέσεις: 
Τον Απρίλιο του 2017  κοινοποιήθηκε από την Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών το υπ’αριθμ. 349/26/04/2017 Φύλλο Ελέγχου για 
ανάκτηση Κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με την σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών των άρθρων 2 
& 3 ν.3220/2004 (άρθρο 169 παρ.1 ν 4099/2012) της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2004 – 31/12/2004 βάση του οποίου 
επιβλήθηκε σε βάρος της Εταιρείας ποσό ανάκτησης από ενίσχυση ποσού € 60.043,94 πλέον αναλογούντων τόκων € 
24.278,27 ήτοι συνολικό ποσό € 84.322,21.  
Σε συνέχεια της έκδοσης του ανωτέρω Φύλλου Ελέγχου η Διοίκηση της Εταιρείας σε συνεργασία με έμπειρο εξωτερικό 
συνεργάτη προχώρησαν σε λεπτομερή νομική και φορολογική αξιολόγηση  καταλήγοντας ότι η Εταιρεία διαθέτει βάσιμα 
και νομικώς ισχυρά επιχειρήματα κατά των ανωτέρω ευρημάτων και για το λόγο αυτό τον Μάιο του 2017, η εταιρεία 
άσκησε ενδικοφανή προσφυγή, ενώπιων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών του Υπουργείου Οικονομικών (Υποχρεωτική 
Διοικητική Προσφυγή), ζητώντας ακύρωση της ανωτέρω προσβαλλόμενης πράξης εκτιμώντας ότι θα έχει θετική έκβαση. 
Προαπαιτούμενο για την εξάσκηση της ως άνω αναφερόμενης Υποχρεωτικής Διοικητικής Προσφυγής ήταν η προπληρωμή 
του 50% ήτοι ποσό € 42.161,11. Στις λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις εμφανίζεται το υπολειπόμενο 50% ποσού € 
42.161,11 
 
Σε συνέχεια η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών εξέδωσε στις 23/10/2017  απόφασή μη κάνοντας δεκτά τα επιχειρήματα της 
προσφυγής, κατά τη οποίας ασκήθηκε από μέρους της εταιρείας την  24/11/2017 Προσφυγή ενώπιον του Τριμελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για τους ίδιους ομοίως ανωτέρω νομικούς λόγους και αναμένεται να οριστεί η 
δικάσιμος.  
  

Στην βάση των ανωτέρω εξελίξεων η εταιρεία επιβάρυνε τα αποτελέσματα της περιόδου 2019 με το ποσό € 84.322,21 
αλλά συνεχίζει να διεκδικεί νομικά την ακύρωση της ανωτέρω προσβαλλόμενης πράξης, μέσω της ανωτέρω προσφυγής 
στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.  
 
Στις 02/06/2021 συζητήθηκε η εκ νέου η υπόθεση και απορρίφθηκε η προσφυγή της εταιρείας. Στις 25/10/2021 ασκήθηκε  
έφεση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών η οποία εκδικάσηκε στις 10/03/2022 για την οποία εκκρεμεί η έκδοση 
απόφασης. 
 
Θεωρούμε ότι η έφεση έχει πολλές πιθανότητες να ευδοκιμήσει , να επιστραφούν στην εταιρεία ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντα όσα έχει καταβάλει έως και σήμερα καθώς και να της επιδικαστεί και δικαστική δαπάνη υπέρ της. 
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Δεν υπάρχουν λοιπές επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική 
επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. 
 
(β) Εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων 
Επί των ακινήτων της εταιρίας υφίστανται εμπράγματα βάρη που απορρέουν από την προσημείωση Οικοπέδων και 
Κτηρίου για εξασφάλιση δανεισμού. Το ύψος αυτών είναι € 5.200.000. 
 
 
(γ) Δεσμεύσεις: 
 

(i) Εγγυήσεις 
Η Εταιρεία την 31η Δεκεμβρίου 2021 έχει εκδώσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης ποσού € 8.470,00. 
Την 31η Δεκεμβρίου 2020 είχε εκδώσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης ποσού € 4.261,46. 
 

 

(δ) Ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις: 
 
Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2009 και 2010. 
Για τις χρήσεις 2011 έως και 2020, η Εταιρεία πληρώντας τα σχετικά κριτήρια υπαγωγής στον φορολογικό έλεγχο των 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, έλαβε Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 του 
Ν. 2238/1994 και του άρθρου 65Α παρ.1 του Ν.4174/2013, χωρίς να προκύψουν ουσιώδεις διαφορές. Σύμφωνα με την 
εγκύκλιο ΠΟΛ. 1006/2016, οι εταιρείες οι οποίες έχουν υπαχθεί στον ως άνω ειδικό φορολογικό έλεγχο δεν εξαιρούνται 
από τη διενέργεια τακτικού ελέγχου από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι σε 
ενδεχόμενους μελλοντικούς επανελέγχους από τις φορολογικές αρχές, εάν τελικά διενεργηθούν, δεν θα προκύψουν 
επιπρόσθετες φορολογικές διαφορές με σημαντική επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις. 
 
Για τη χρήση 2021, ο ειδικός έλεγχος για τη λήψη Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης βρίσκεται σε εξέλιξη και το 
σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων της 
χρήσης 2021. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις 
εκτιμάται ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την 
πρόσφατη σχετική νομοθεσία, ο έλεγχος και η έκδοση της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης ισχύει για τις χρήσεις 
2016 και εφεξής σε προαιρετική βάση.  
 
 
26. Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου 
Οι στόχοι της Εταιρείας όσον αφορά στη διαχείριση του κεφαλαίου είναι να εξασφαλίσει τη διατήρηση υγιών δεικτών 
κεφαλαίου και να εξασφαλίσει την ικανότητα να συνεχίσει τη δραστηριότητά της (going concern). Η Εταιρεία 
παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση του ποσού των ιδίων κεφαλαίων, μείον τα ταμειακά διαθέσιμα και τα ταμειακά 
ισοδύναμα όπως αυτά απεικονίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Το κεφάλαιο για τις χρήσεις 2021 και 2020 
αναλύεται ως εξής: 
 

 31-Δεκ-21  31-Δεκ-20 

 
   

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 6.681.190  4.952.240 

Πλέον: Δάνεια μειωμένης εξασφάλισης    

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα (304.430)  (1.947.153) 

Κεφάλαιο 6.376.760  3.005.087 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 6.681.190  4.952.240 

Πλέον: Δάνεια 2.774.981  5.376.777 

Σύνολο κεφαλαίων 9.456.172  10.329.017 
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27. Πρόταση διανομής μερίσματος 
Σχετικά με τη διανομή μερίσματος, η διοίκηση της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων την αποδοτικότητα 
της εταιρείας, τις προοπτικές και τα επενδυτικά πλάνα προτείνει τη διανομή για την τρέχουσα χρήση μερίσματος 
συνολικού ποσού € 1.538.294,84 . Ποσό € 650.014,45 προορίζεται για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενώ ποσό € 124.567 
θα μεταφερθεί στα αποθεματικά της χρήσης. Η προτεινόμενη διανομή τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων. 
 
28. Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
  
Εντός του 2022, η Εταιρεία προέβη στη σύναψη σύμβασης για την έκδοση ομολογιακού δανείου με την τράπεζα 
Eurobank, με ανώτατο ποσό κεφαλαίου € 1.400.000, με σκοπό τη μερική κάλυψη των δαπανών επένδυσής της, που 
αφορά στην ανέγερση  κτιρίου επί ακινήτου ιδιοκτησίας της που βρίσκεται στη θέση «Κάτω Πετράλωνα» των Αθηνών. 
Η εκταμίευση του δανείου θα πραγματοποιηθεί σε 3 δόσεις και το αργότερο έως τις 30/6/2023, ενώ οι αποπληρωμή 
θα πραγματοποιηθεί σε 10 δόσεις εντός 6 ετών από την πρώτη εκταμίευση. Εντός του Μαΐου του 2022 διατέθηκαν 
ομολογίες αξίας € 500.000. 
 
Πέραν των ανωτέρω και ειδικότερα όσα αναφέρονται παραπάνω δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών 
καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 
 
 
29. Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
Οι εταιρικές Χρηματοοικονομικές  Καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου του 2021 εγκρίθηκαν από 
το Διοικητικό Συμβούλιο της TOP ELECTRONIC COMPONENTS ΑΕ την 8/7/2022. 
 
 

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2022 
 
 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
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