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1. Έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων 
επί των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων για την περίοδο 01/01/2021 – 

31/12/2021 
 
Η παρούσα Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ EXPERT Α.Ε.Β.Ε.» αφορά τη χρήση από 1ης Ιανουαρίου έως 
31ης Δεκεμβρίου 2021 και συντάχθηκε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 4548/2018 
άρθρο 150. 
 
Στην παρούσα έκθεση όλες οι επιμέρους θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες, με 
βάση το ως άνω νομοθετικό πλαίσιο, απεικονίζουν με τρόπο αληθή και συνοπτικό πλην όμως 
ουσιαστικό, όλες τις σχετικές και αναγκαίες κατά το νόμο πληροφορίες,  προκειμένου να 
εξαχθεί μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για τη δραστηριότητα της Εταιρίας 
κατά την εν λόγω χρονική περίοδο.  
 
Σκοπός των θεματικών ενοτήτων της έκθεσης είναι η ενημέρωση των χρηστών:  
 

 Για την χρηματοοικονομική θέση, τις επιδόσεις και τα λοιπά πληροφοριακά στοιχεία της 
Εταιρίας κατά την εξεταζόμενη χρήση, 

 Για τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της εξεταζόμενης 
χρήσης και την επίδρασή τους στις ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις, 

 Για τις προοπτικές και τους στρατηγικούς στόχους και της Εταιρίας, 
 Για τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν για την Εταιρία,  
 Για τις συναλλαγές που έγιναν μεταξύ της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν 

μερών, 
 Για τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα μετά την λήξη της εξεταζόμενης χρήσης 

έως και την σύνταξη της παρούσης. 
 
Η Έκθεση περιλαμβάνεται αυτούσια μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και τα 
λοιπά απαιτούμενα από τον νόμο στοιχεία, στην ετήσια οικονομική έκθεση που αφορά την 
κλειόμενη χρήση 2021. 
 
Περιγραφή δραστηριοτήτων 
 
Η εταιρεία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ EXPERT Α.Ε.Β.Ε.» ιδρύθηκε το 2013 και 
εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου. Δραστηριοποιείται στον τομέα της εμπορίας ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών και με κύριο αντικείμενο το χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών. 
 
Η εταιρεία προμηθεύεται κατά κύριο λόγο εμπορεύματα, τα οποία αποθηκεύει σε μισθωμένες 
εγκαταστάσεις και κατόπιν τα διαθέτει προς εμπόριο στην εγχώρια αγορά μέσω μεταφορικών 
μέσων τρίτων προς στους πελάτες της. 
 
Διοίκηση 
 
Η επίβλεψη των εργασιών  και η διοίκηση της εταιρείας ασκείται από τετραμελές Διοικητικό 
συμβούλιο το οποίο εκλέγει η Γενική Συνέλευση και το οποίο απαρτίζεται από τους κατωτέρω: 
 
 
 
 
 
 
 



Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2021 ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 

 

4 

Ονομα και επώνυμο Θέση 

Κωνσταντίνος 
Γραμμένος του 
Σπυρίδωνος Πρόεδρος ΔΣ 

Ελένη Βαρτζή του Βάκη Αντιπρόεδρος ΔΣ 

Περικλής Σίμωσης του 
Παναγιώτη, Μέλος 

Γρηγόριος 
Κουκουζέλης του 
Λάμπρου Μέλος 

 
 
Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας 
 
Όπως προκύπτει από την ανάλυση της «Κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης 2021 κατά 
λειτουργία» που περιλαμβάνεται στην παρ. 3.2 κατωτέρω, κατά τη χρήση 2021 τα καθαρά 
αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη ύψους € 163.346 από επίσης κέρδη στην 
προηγούμενη χρήση ποσού € 80.761. 
 
Κατά τη διαχειριστική χρήση 2021 ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στο ποσό των 
€5.066.193 από €3.347.268 στη χρήση 2020, είναι δηλαδή αυξημένος σε σχέση με τον 
αντίστοιχο της προηγουμένης χρήσης κατά ποσό € 1.718.925 ή κατά ποσοστό 51,35%. 
Η αύξηση των πωλήσεων ακολουθήθηκε από αύξηση του κόστους πωλήσεων κατά ποσό 
€1.685.185 ή κατά ποσοστό 55,30% (διαμορφώθηκε σε € 4.732.679 στη χρήση 2021 από 
€3.047.494 στη χρήση 2020). 
Ως αποτέλεσμα της μεγαλύτερης αύξησης του κόστους πωλήσεων έναντι του κύκλου 
εργασιών ήταν να μειωθεί το μικτό περιθώριο κέρδους σε 6,58% στη χρήση 2021 από 8,96% 
στη χρήση 2020. Δηλαδή το μικτό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στη χρήση 2021 σε € 333.514 
από € 299.774 στη χρήση 2020, αυξημένο κατά € 33.740 ή κατά ποσοστό 11,26%. 
 
Περαιτέρω, τα αποτελέσματα της χρήσης 2021, κατά κύριο λόγο: 
➢ ζημιώθηκαν από τη μείωση των λοιπών συνήθων εσόδων κατά € 943, 
➢ ζημιώθηκαν από τη αύξηση των εξόδων διοίκησης και διάθεσης κατά € 8.883 ή κατά 

ποσοστό 6,20%, 
➢ ωφελήθηκαν από τη μείωση των λοιπών εξόδων και ζημιών κατά € 49.204 και 

ωφελήθηκαν από την αύξηση των λοιπών εσόδων και κερδών κατά € 13.276. 
 
Μετά τις ανωτέρω επιδράσεις, το «αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων» διαμορφώθηκε σε 
ποσό € 171.252 στη χρήση 2021 από ποσό € 84.859 στη χρήση 2020. 
 
Τέλος, τα «αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (Ebitda)» διαμορφώθηκαν στη 
χρήση 2021 σε ποσό € 175.428 από ποσό € 90.215 στη χρήση 2020. 
 
Στον τομέα των επενδύσεων η Εταιρεία στη χρήση 2021 επένδυσε σε πάγια στοιχεία για 
έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό ποσό € 3.657 (από €2.569 στη χρήση 2020). 
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Για την καλύτερη κατανόηση της οικονομικής διάρθρωσης παρουσιάζονται οι παρακάτω 
αριθμοδείκτες: 
 

  

Αριθμοδείκτες οικονομικής 
διάρθρωσης 31.12.2021     31.12.2020   

                

1
. 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   2.766.553,12 
99,58% 

  1.866.196,71 
99,36% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   2.778.143,66   1.878.264,63 

                

2
. 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   565.139,63 
25,59% 

  452.230,46 
31,81% 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   2.208.641,03   1.421.671,17 

                

3
. 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   2.766.553,12 
136,04% 

  1.866.196,71 
159,28% 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   2.033.641,03   1.171.671,17 

                

4
. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ   732.912,09 
26,49% 

  694.525,54 
37,22% 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   2.766.553,12   1.866.196,71 

                

5
. 

EBITDA   175.428,23 
3,46% 

  90.215,03 
2,70% 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   5.066.192,86   3.347.268,03 

                

6
. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ   163.346,17 
28,90% 

  80.760,95 
17,86% 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   565.139,63   452.230,46 

                

7
. 

ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ   333.513,74 
6,58% 

  299.773,86 
8,96% 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   5.066.192,86   3.347.268,03 

 
 
Κίνδυνοι και πολιτικές 
Στην αγορά υφίστανται χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, κίνδυνοι επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων 
και κίνδυνοι ρευστότητας. 
Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου διαχειρίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
Κίνδυνος τιμών αγοράς αποθεμάτων  
Η Εταιρία εκτίθεται περιορισμένα σε μεταβολές της αξίας των εμπορευμάτων. Ο κίνδυνος, που 
προκύπτει για την Εταιρία από μεταβολές στις τιμές αγαθών, είναι ελάχιστος.  
Η Εταιρία ελέγχει για τυχόν απομείωση των αποθεμάτων της αλλά και των λοιπών 
περιουσιακών της στοιχείων, όποτε εμφανίζονται τέτοιου είδους ενδείξεις και εφόσον 
συντρέχουν λόγοι απαξίωσης, προβαίνει στην απαραίτητη απομείωση, ώστε η αξία τους στις 
οικονομικές καταστάσεις να ταυτίζεται με την πραγματική. 
 
Πιστωτικός κίνδυνος 
Η Εταιρία παρέχει αγαθά και υπηρεσίες αποκλειστικά σε αναγνωρισμένα και φερέγγυα 
αντισυμβαλλόμενα μέρη. Είναι πολιτική της Εταιρίας, η υποβολή σε διαδικασίες πιστοληπτικού 
ελέγχου όλων των πελατών, στους οποίους παρέχονται αγαθά και υπηρεσίες επί πιστώσει. 
Επιπρόσθετα, οι εμπορικές απαιτήσεις παρακολουθούνται, σε συνεχή βάση, με σκοπό την 
ελαχιστοποίηση του κινδύνου από επισφαλείς απαιτήσεις. Όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο 
που προκύπτει από τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας, που 
αποτελούνται από μετρητά και ισοδύναμα μετρητών, ο κίνδυνος απορρέει από τη μη τήρηση 
των συμβατικών όρων από τον αντισυμβαλλόμενο, με μέγιστη έκθεση ίση με τη λογιστική αξία 
των χρηματοπιστωτικών αυτών μέσων. 
 
Η Εταιρεία για να ελαχιστοποιήσει όσον το δυνατόν περισσότερο τον κίνδυνο δημιουργίας 
επισφαλειών παρακολουθεί καθημερινά και επιβλέπει τα υπόλοιπα των πελατών και των 
χορηγούμενων όρων πληρωμής, ενώ διενεργεί και τις απαιτούμενες προβλέψεις για 
επισφαλείς απαιτήσεις. 
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Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Η Εταιρία δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα και το σύνολο σχεδόν των συναλλαγών της 
διεξάγεται σε Ευρώ τόσο κατά το σκέλος των πωλήσεων όσο και κατά το σκέλος των αγορών 
και συνεπώς δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. 
 
Κίνδυνος επιτοκίων 
Η Εταιρία  δεν έχει στο ενεργητικό της σημαντικά έντοκα στοιχεία, τα λειτουργικά έσοδα και οι 
ταμειακές ροές είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων. Η Εταιρία 
κατά την διάρκεια της χρήσης δεν εμφάνισε δανειακές υποχρεώσεις. 
 
Κίνδυνος ρευστότητας 
Η Εταιρεία καλύπτει τις χρηματοδοτικές της ανάγκες με τα ταμιακά της διαθέσιμα, ενώ, σε 
περίπτωση χρηματοδοτικού κενού μέσω των καταθέσεων των μετόχων έναντι μελλοντικής 
αύξησης κεφαλαίου. 
 
Κεφαλαιουχικός κίνδυνος 
Ο σκοπός της διαχείρισης του κεφαλαιουχικού κινδύνου είναι η εξασφάλιση της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας της Εταιρίας (going concern) για να υπάρχουν ικανοποιητικές αποδόσεις για 
τους μετόχους, για να διατηρηθεί μια ιδανική κεφαλαιουχική δομή και για να μειωθεί το κόστος 
κεφαλαίου. 
Η διατήρηση ή η προσαρμογή της κεφαλαιουχικής δομής, μπορεί να γίνει μέσω της 
προσαρμογής του ποσού των μερισμάτων που πληρώνονται στους μετόχους, της επιστροφής 
μετοχικού κεφαλαίου στους μετόχους, της έκδοσης νέων μετοχών ή της πώλησης 
περιουσιακών στοιχείων για να μειωθεί ο δανεισμός. 
Η Εταιρία δεν διατρέχει κεφαλαιουχικό κίνδυνο καθώς οι βασικοί δείκτες ρευστότητας για τις 
τελευταίες δύο χρήσεις αποτυπώνουν ικανοποιητική ρευστότητα και επάρκεια σε κεφάλαιο 
κίνησης ενώ δεν υπάρχει δανεισμός. 
 
Δραστηριότητες ερευνών και ανάπτυξης 
Η Εταιρεία δε διεξάγει δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης. 
 
Υποκαταστήματα 
Η Εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα. 
 
Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας 

Λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο ανταγωνισμό που υπάρχει στον κλάδο και την γενικότερη 
δυσμενή οικονομική κατάσταση της οικονομίας, τα παραπάνω ποσοστά μεταβολών, είναι 
ικανοποιητικά, η δε δυναμική της Εταιρείας είναι μεγάλη και αποδεδειγμένη μέσα από την 
μακρόχρονη πορεία της. 
Η συνεχιζόμενη προσπάθεια σε όλες τις δραστηριότητες ενδυναμώνουν τις ελπίδες του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για περεταίρω καλύτερη πορεία αφού γνωρίζει ότι 
υπάρχουν οι προοπτικές για ανάκαμψη, η δε εμπειρία και εργατικότητα του προσωπικού 
καθοδηγούμενη από την ορθολογική και χρηστή Διοίκηση θα συμβάλει αποτελεσματικά σε 
αυτό. 
 
Με τη βεβαιότητα τέλος ότι το Δ.Σ. κατέβαλλε κάθε δυνατή και νόμιμη προσπάθεια για την 
επίτευξη των στόχων της χρήσης 2021 και έπειτα από τις παρασχεθείσες πληροφορίες και 
επεξηγήσεις σχετικά με τη διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας κατά τη χρήση 2021, 
παρακαλούμε όπως εγκρίνετε το σύνολο των υποβαλλόμενων στη γνώμη και κρίση σας 
οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021, απαλλάξετε δε τόσο το Διοικητικό Συμβούλιο, 
όσο και τους ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση των 
εταιρικών υποθέσεων κατά το έτος 2021 και παρακαλούμε να τεθεί ως έχει και υπό την έγκριση 
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Τα παριστάμενα μέλη του Δ.Σ. 
ομόφωνα εγκρίνουν την έκθεση προς την Γενική Συνέλευση. 
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Μαρούσι, 25 Ιουλίου 2022 

 
Ο Πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου 
 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Σ. Γραμμένος 
ΑΔΤ: ΑΙ 827054 
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2. Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

Προς τους μετόχους της Εταιρείας «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
EXPERT Α.Ε.Β.Ε.» 
 
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Γνώμη 
 
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ EXPERT Α.Ε.Β.Ε.» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από 
τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2021, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και μεταβολών 
καθαρής θέσης της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό 
προσάρτημα. 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, 
από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ EXPERT Α.Ε.Β.Ε.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, και τη 
χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει. 
 
Βάση 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 παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο 
των Οικονομικών Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύμφωνα με τον 
Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων 
Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις 
απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην 
Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι 
τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση 
για τη γνώμη μας. 
 
Άλλες Πληροφορίες  
 
Η διοίκηση  είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται 
στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά 
στην “Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, αλλά δεν περιλαμβάνουν 
τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών. 
 
Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν 
εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 
Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να 
αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες 
πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις οικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που 
αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση 
τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες 
σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός 
αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το  θέμα αυτό. 
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Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις 
δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται 
δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που 
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την 
αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας 
όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη 
δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός 
και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη 
δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές 
τις ενέργειες. 
 
Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές 
καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε 
σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη 
μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι 
ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 
Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται 
να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή 
αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις 
των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.  
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 
Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη 
τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 
 
• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές 
καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας 
ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά 
τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο 
κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από 
αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, 
πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων 
εσωτερικού ελέγχου. 
 
• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό 
το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την 
διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της 
Εταιρείας . 
 
• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που 
χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών 
γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.  
 
• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής 
αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν 
για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να 
υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη 
δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε 
υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές 
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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 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ EXPERT Α.Ε.Β.Ε. και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει  
ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 
 
 
 
      Αθήνα, 26 Ιουλίου 2022 
 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.                                                Φίλιππος Ε. Καμπουρόπουλος 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές             ΑΜ ΣΟΕΛ 36 141 
Λ. Κηφισίας 124, 115 26 Αθήνα 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132 
 
 

 



Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2021 ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 

 

11 

3. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2021 
 
3.1 Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2021 
 

  Σημ. 31.12.2021 31.12.2020 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Ενσώματα πάγια       

Μηχανολογικός εξοπλισμός 5.1 0,01 0,01 

Λοιπός εξοπλισμός 5.1 2.235,71 2.713,09 

Σύνολο   2.235,72 2.713,10 

        

Άυλα πάγια στοιχεία       

Λοιπά άυλα στοιχεία 5.2 0,06 0,06 

        

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία       

Δάνεια και απαιτήσεις 5.3 9.354,76 9.354,76 

Σύνολο   9.354,76 9.354,76 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων   11.590,54 12.067,92 

        

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Αποθέματα       

Εμπορεύματα   916.071,12 345.131,06 

Προκαταβολές για αποθέματα   28.375,94 26.890,81 

Σύνολο   944.447,06 372.021,87 

        

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές       

Εμπορικές απαιτήσεις 5.4 1.381.910,05 1.153.792,33 

Λοιπές απαιτήσεις 5.5 158.318,56 103.305,91 

Προπληρωμένα έξοδα   64.441,73 49.603,62 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 5.6 217.435,72 187.472,98 

Σύνολο   1.822.106,06 1.494.174,84 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων   2.766.553,12 1.866.196,71 

Σύνολο ενεργητικού   2.778.143,66 1.878.264,63 

        

Καθαρή θέση       

Κεφάλαιο 5.7 291.450,00 291.450,00 

Καταθέσεις ιδιοκτητών   70.000,00 70.000,00 

Αποθεματικά νόμων και καταστατικού 5.8 9.363,03 3.353,26 

Αποτελέσματα εις νέο   194.326,60 87.427,20 

Σύνολο καθαρής θέσης   565.139,63 452.230,46 

        

Προβλέψεις       

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους   4.363,00 4.363,00 

        

Υποχρεώσεις       

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις       

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.9 175.000,00 250.000,00 
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Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       

Εμπορικές υποχρεώσεις 5.10 1.780.665,97 915.753,34 

Φόρος εισοδήματος   51.068,17 58.404,10 

Λοιποί φόροι και τέλη 5.11 90.262,46 129.561,73 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 5.12 13.767,99 15.435,14 

Λοιπές υποχρεώσεις 5.13 97.876,44 52.516,86 

Σύνολο   2.033.641,03 1.171.671,17 

        

Σύνολο υποχρεώσεων   2.208.641,03 1.421.671,17 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και 
υποχρεώσεων   2.778.143,66 1.878.264,63 

        

 
 

 
3.2 Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 2021 κατά λειτουργία 
 

  Σημ. 
1.1 - 

31.12.2021 
1.1 - 

31.12.2020 

        

Κύκλος εργασιών 6.1 5.066.192,86 3.347.268,03 

Κόστος πωλήσεων 6.2 -4.732.679,12 -3.047.494,17 

Μικτό αποτέλεσμα   333.513,74 299.773,86 

        

Λοιπά συνήθη έσοδα 6.3 3.483,59 4.426,47 

Έξοδα διοίκησης 6.4 -134.050,50 -128.920,24 

Έξοδα διάθεσης 6.5 -18.083,12 -14.330,28 

Λοιπά έξοδα και ζημιές 6.6 -31.951,58 -81.155,51 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 6.7 18.340,02 5.064,44 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων   171.252,15 84.858,74 

        

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα   42,05 48,02 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   -7.948,03 -4.145,81 

Αποτελέσματα προ φόρων   163.346,17 80.760,95 

        

Φόροι εισοδήματος 6.8 -51.068,17 -58.404,10 

        

Αποτελέσματα μετά από φόρους   112.278,00 22.356,85 

        

Αποτέλεσμα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων 
(Ebitda)   175.428,23 90.215,03 
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3.3 Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης χρήσης 2021 
 

  Κεφάλαιο 
Υπέρ το 

άρτιο 
Καταθέσεις 
ιδιοκτητών 

Αποθεματικά 
νόμων και 

καταστατικού 
Αποτελέσματα 

εις νέον Σύνολα 

Υπόλοιπα 1.1.2020 291.450,00 0,00 80.000,00 2.235,42 45.618,03 419.303,45 
Απόφαση Γ.Σ. για 
σχηματισμό 
τακτικού 
αποθεματικού από 
τα κέρδη της 
προηγούμενης 
χρήσης 2019       1.117,84 -1.117,84 0,00 
Καταθέσεις μετόχων 
προορισμένες για 
αύξηση Μετοχικού 
Κεφαλαίου     -10.000,00     -10.000,00 
Αποτελέσματα 
χρήσης 2020 μετά 
από φόρους         42.927,01 42.927,01 

Υπόλοιπα 
31.12.2020 291.450,00 0,00 70.000,00 3.353,26 87.427,20 452.230,46 

              

              

Υπόλοιπα 1.1.2021 291.450,00 0,00 70.000,00 3.353,26 87.427,20 452.230,46 
Απόφαση Γ.Σ. για 
σχηματισμό 
τακτικού 
αποθεματικού από 
τα κέρδη της 
προηγούμενης 
χρήσης 2020       6.009,77   6.009,77 
Καταθέσεις μετόχων 
προορισμένες για 
αύξηση Μετοχικού 
Κεφαλαίου           0,00 
Αποτελέσματα 
χρήσης 2021 μετά 
από φόρους         106.899,40 106.899,40 

Υπόλοιπα 
31.12.2021 291.450,00 0,00 70.000,00 9.363,03 194.326,60 565.139,63 

 
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. 

 
 

Μαρούσι, 25 Ιουλίου 2022 
 
      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.     Η Αντιπρόεδρος του  Η Προϊστάμενη λογιστηρίου 
  και Διευθύνων Σύμβουλος             Διοικητικού Συμβουλίου 
 
 
 
 
 
Κωνσταντίνος Σ. Γραμμένος        Ελένη Β. Βαρτζή                       Περγαντή Μαρία 
        ΑΔΤ: ΑΙ 827054         ΑΔΤ: ΑΒ 582626          Α.Μ Ο.Ε.Ε: 0112473 Α' ΤΑΞΗΣ 
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4. Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021 
 
4.1 Γενικές πληροφορίες 
 
Η εταιρεία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ EXPERT Α.Ε.Β.Ε.» και με τον διακριτικό 
τίτλο «ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ EXPERT ΑΕΒΕ» είναι εμπορική εταιρεία που 
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με αντικείμενο την εμπορία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
ειδών. 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις της 8ης διαχειριστικής χρήσης 2021 (από 1.1 έως 31.12.2021) 
εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. της 25ης Ιουλίου 2022 και τελούν υπό την έγκριση της ετήσιας Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 
 
 
4.2 Βασικές λογιστικές αρχές 
 
4.2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 
«Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», έχουν συνταχθεί με 
βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και 
παρουσιάζονται σε ευρώ. 
 
 
4.3 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων 
 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί όπως η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει 
σε σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων καθώς και τα παρουσιαζόμενα έσοδα και έξοδα. Τα πραγματικά αποτελέσματα 
ενδέχεται να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές. Οι σημαντικότερες λογιστικές πολιτικές, 
κρίσεις και εκτιμήσεις αναφορικά με γεγονότα των οποίων η εξέλιξη θα μπορούσε να μεταβάλει 
ουσιωδώς τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων κατά την επόμενη διαχειριστική χρήση 
είναι τα εξής: 
 
 
4.3.1 Εμπορική επωνυμία / σήμα 
 
Τα εμπορικά σήματα είναι λέξεις, ονόματα, σύμβολα ή άλλα μέσα που χρησιμοποιούνται στο 
εμπόριο ώστε να υποδηλώνουν την πηγή ενός προϊόντος και να το διακρίνουν από τα 
προϊόντα άλλων παραγωγών. Το σήμα υπηρεσιών χαρακτηρίζει και διακρίνει την πηγή μιας 
υπηρεσίας αντί για ένα προϊόν. Τα γενικά σήματα χρησιμοποιούνται για το χαρακτηρισμό των 
εμπορευμάτων ή αγαθών των μελών ενός ομίλου. Τα σήματα πιστοποίησης χρησιμοποιούνται 
για την πιστοποίηση της γεωγραφικής προέλευσης ή άλλων χαρακτηριστικών ενός αγαθού ή 
μιας υπηρεσίας. Τα εμπορικά σήματα, οι εμπορικές επωνυμίες, τα σήματα υπηρεσιών, τα 
γενικά σήματα και τα σήματα πιστοποίησης δύνανται να κατοχυρώνονται μέσω της κατάθεσής 
τους σε κρατικούς φορείς, της συνεχιζόμενης χρήσης τους στα πλαίσια του εμπορίου ή με άλλα 
μέσα. Εφόσον κατοχυρώνεται νομικά μέσω της κατάθεσης ή με άλλα μέσα, ένα εμπορικό σήμα 
ή άλλο σήμα που αποκτάται σε συνένωση επιχειρήσεων είναι άυλο περιουσιακό στοιχείο που 
πληροί το συμβατικό – νομικό κριτήριο. 
 
 
4.3.2 Ενσώματα πάγια 
 

Αρχική αναγνώριση 
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Κατά την αρχική αναγνώριση, τα πάγια περιουσιακά στοιχεία επιμετρούνται στο κόστος 
κτήσης, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι δαπάνες βελτίωσής τους. Οι δαπάνες επισκευών 
και συντηρήσεων κεφαλαιοποιούνται όταν εμπίπτουν στον ορισμό του περιουσιακού 
στοιχείου, διαφορετικά αναγνωρίζονται ως έξοδα εντός της χρήσης στην οποία 
πραγματοποιούνται. 
 
Μεταγενέστερη επιμέτρηση 
Μεταγενέστερα επιμετρούνται στο αποσβέσιμο κόστος κτήσης, δηλαδή στο κόστος κτήσης 
μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν απομειώσεις της αξίας τους. 
 
Τα πάγια στοιχεία που έχουν περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή υπόκεινται σε ετήσια 
απόσβεση της αξίας τους η οποία υπολογίζεται με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης και με 
συντελεστή που αντανακλά τις ωφέλιμες ζωές των παγίων, ως ακολούθως: 
 
Μηχανολογικός εξοπλισμός   10 έτη 
Μεταφορικά μέσα (Ε.Ι.Χ.)           6,25 έτη 
Μεταφορικά μέσα (Φ.Ι.Χ.)         8,333 έτη 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός  10 έτη 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές     5 έτη 
Λογισμικά προγράμματα     5 έτη 
 
Η απόσβεση αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιμο για τη χρήση για την οποία 
προορίζεται. Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση δεν αποσβένονται μέχρι να ολοκληρωθεί το 
πάγιο και να είναι διαθέσιμο για την προοριζόμενη παραγωγική του λειτουργία. 
Τα γήπεδα και οικόπεδα δεν αποσβένονται. 
 
Οι ωφέλιμες ζωές, οι υπολειμματικές αξίες και μέθοδοι απόσβεσης των ενσώματων παγίων 
υπόκεινται ετησίως σε επανεξέταση κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων και 
αναπροσαρμόζονται σε μελλοντικές χρήσεις, εάν κριθεί απαραίτητο. 
 
Παύση αναγνώρισης παγίων 
 
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία εκποιούνται ή δεν αναμένονται πλέον μελλοντικά 
οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεσή τους, παύουν να αναγνωρίζονται στον 
ισολογισμό και το κέρδος ή ζημία που προκύπτει από την ανωτέρω παύση, προσδιορίζεται ως 
η διαφορά μεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης και της λογιστικής αξίας του στοιχείου, 
περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στο χρόνο που το στοιχείο έπαυσε να 
αναγνωρίζεται. 
 
 
4.3.2 Μισθώσεις 
 

Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί όλους του κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του 
παγίου καταχωρούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Τα μισθώματα αναγνωρίζονται ως έξοδα 
στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. 
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4.3.3 Άυλα πάγια στοιχεία 
 

Άυλο είναι ένα εξατομικεύσιμο και μη νομισματικό περιουσιακό στοιχείο, χωρίς υλική 
υπόσταση. Ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο είναι εξατομικεύσιμο σε κάθε μία από τις παρακάτω 
δύο περιπτώσεις: 
α) είναι διαχωρίσιμο, δηλαδή δύναται να διαχωρίζεται από την Εταιρεία και να πωλείται, 
μεταβιβάζεται, εκμισθώνεται ή ανταλλάσσεται, είτε από μόνο του ή μαζί με σχετική σύμβαση, 
με περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση. 
β) προκύπτει από συμβατικά ή άλλα νόμιμα δικαιώματα, ανεξάρτητα του εάν τα δικαιώματα 
είναι μεταβιβάσιμα, ή διαχωρίσιμα από την Εταιρεία, ή από άλλα δικαιώματα και δεσμεύσεις. 
 
Αρχική αναγνώριση 
Κατά την αρχική αναγνώριση, τα άυλα πάγια στοιχεία επιμετρούνται στο κόστος κτήσης. 
 
Μεταγενέστερη επιμέτρηση 
Μεταγενέστερα επιμετρούνται στο αποσβέσιμο κόστος κτήσης, δηλαδή στο κόστος κτήσης 
μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν απομειώσεις της αξίας τους. 
 
Δεν αναγνωρίζονται εσωτερικώς δημιουργούμενα άυλα πάγια στοιχεία. 
 
 
4.3.4 Απομείωση παγίων περιουσιακών στοιχείων 
 

Τα ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία που επιμετρούνται στο αποσβέσιμο κόστος 
υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις και 
εφόσον εκτιμάται ότι η επίπτωση της ενδεχόμενης απομείωσης στις οικονομικές καταστάσεις 
είναι σημαντική. Ζημίες απομείωσης προκύπτουν όταν η ανακτήσιμη αξία του παγίου καταστεί 
μικρότερη από τη λογιστική του αξία. Υποχρέωση αναγνώρισης ζημίας απομείωσης υπάρχει 
μόνο όταν εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα και είναι σημαντικού ποσού, το 
οποίο καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης ως έξοδο. Οι ζημίες απομείωσης 
αναστρέφονται στα αποτελέσματα, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν παύουν να 
υφίστανται. 
 
 
4.3.5 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 

Αρχική αναγνώριση 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος που απαιτήθηκε για την 
απόκτησή τους. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων ή 
ταμειακών ισοδυνάμων ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που διατέθηκε για την 
απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς. 
 
Μεταγενέστερη επιμέτρηση 
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης τα χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρούνται στο 
κόστος κτήσης μείον τυχόν ζημιών απομείωσης. 
 
Κάθε χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο υπόκειται σε έλεγχο απομείωσης, όταν 
υπάρχουν οι σχετικές ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 19 του νόμου 
4308/2014. 
Ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται όταν η ανακτήσιμη αξία του στοιχείου υπολείπεται της 
λογιστικής του αξίας. Ειδικά για τα μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά στοιχεία, οι ζημίες 
απομείωσης αναγνωρίζονται όταν εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα. 
Οι ζημίες απομείωσης των χρηματοοικονομικών στοιχείων καταχωρούνται στα αποτελέσματα 
και αναστρέφονται ως κέρδη σε αυτά, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να 
υφίστανται. Η αναστροφή γίνεται μέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε 
αναγνωριστεί ζημιά απομείωσης. 
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Παύση αναγνώρισης 
Η Εταιρεία παύει να αναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν: 
α) εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή, 
β) μεταβιβάσει όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητά του. 
 
 
4.3.6 Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία 
 

Τρέχουσα φορολογία 
Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις φόρων εισοδήματος για την τρέχουσα περίοδο επιμετρούνται 
στο ποσό που αναμένεται να ανακτηθεί από ή να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές. Τα 
ποσοστά του φόρου και οι φορολογικοί νόμοι που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του 
ποσού είναι εκείνα που έχουν θεσπιστεί έως την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού. 
 
Η Εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για φορολογικές επιβαρύνσεις που ενδέχεται να 
προκύψουν από μελλοντικό φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων φορολογικών χρήσεων 2014-
2021. 
 
Αναβαλλόμενη φορολογία 
Δεν υιοθετήθηκε από την Εταιρεία, δεδομένου ότι είναι προαιρετική από το Ν.4308/2014. 
 
 
4.3.7 Αποθέματα 
 

Αρχική αναγνώριση 
Τα αποθέματα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και στο κόστος πωλήσεων. 
Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται 
για να φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση και κατάστασή τους. 
 
Μεταγενέστερη επιμέτρηση 
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα αποθέματα αποτιμούνται στην κατ’ είδος χαμηλότερη τιμή 
μεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 
εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους 
δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. 
 
Η Εταιρεία χρησιμοποιεί για την επιμέτρηση του κόστους κτήσης των αποθεμάτων της το 
ετήσιο μέσο σταθμικό κόστος. 
 
 
4.3.8 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, περιλαμβάνουν τα μετρητά στο ταμείο της Εταιρείας 
καθώς και τις καταθέσεις όψεως. 
 
 
4.3.9 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
 

Αρχική αναγνώριση 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο οφειλόμενο ποσό τους. 
 
Μεταγενέστερη επιμέτρηση 
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρούνται 
στα οφειλόμενα ποσά. 
 
Αντί της εφαρμογής των ανωτέρω οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά 
και επιμετρούνται μεταγενέστερα στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού 
επιτοκίου ή τη σταθερή μέθοδο, εάν η επιμέτρηση με τον κανόνα της παρούσας παραγράφου 
έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσματα ως έξοδα. 
 
Παύση αναγνώρισης 
Η Εταιρεία παύει να αναγνωρίζει μια χρηματοοικονομική υποχρέωση όταν η συμβατική 
δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει. 
 
 
4.3.10 Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται 
μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. 
 
4.3.11 Προβλέψεις 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό 
που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. 
 
4.3.12 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία 
Οι προβλέψεις παροχών σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία για 
συνταξιοδότηση, που προκύπτουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών, 
αναγνωρίζονται και επιμετρούνται στα προκύπτοντα ονομαστικά ποσά. 
Οι προβλέψεις αυτές για συνταξιοδότηση υπολογίζονται σε ποσοστό 40% της αποζημίωσης 
απόλυσης, όπως αυτή καθορίζεται στους Ν.2112/1920, Ν.3198/1955, Ν.3899/2010 και 
Ν.4808/2021 για τους υπαλλήλους και στο Β.Δ. 16/18.7.1920, το Ν. 3198/1955 και 
Ν.4808/2021 για τους εργατοτεχνίτες. 
 
 
4.3.13 Έσοδα 
 

Τα έσοδα από τη πώληση αγαθών αναγνωρίζονται, βάσει της αρχής του δεδουλευμένου, στο 
χρόνο κατά τον οποίο εκπληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
α) Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την 
κυριότητά τους. 
β) Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή. 
γ) Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται 
πολύ πιθανή η εισροή τους στην Εταιρεία. 
 
Ιδιαίτερα, το έσοδο αναγνωρίζεται εφόσον μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα και κατά τη στιγμή 
της πώλησης θεωρείται εξαιρετικά πιθανή η εισροή του σχετικού τιμήματος στην Εταιρεία. 
 
Σε περίπτωση που κατά την πώληση αγαθών ή υπηρεσιών, η Εταιρεία δεσμεύεται έναντι των 
πελατών της να του παρέχει στο μέλλον, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, αγαθά ή 
υπηρεσίες δωρεάν ή με έκπτωση, επιμερίζει το συνολικό τίμημα της πώλησης στην τρέχουσα 
συναλλαγή και τη μελλοντική που προκύπτει από τη δέσμευσή της. Ο επιμερισμός γίνεται 
βάσει των εύλογων αξιών των δύο συστατικών και αναγνωρίζεται στα έσοδα της περιόδου το 
μέρος που αφορά την τρέχουσα συναλλαγή και ως έσοδο επομένων χρήσεων (υποχρέωση) 
το μέρος που αφορά στη δέσμευση της Εταιρείας για την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών 
δωρεάν ή με έκπτωση στο μέλλον. 
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5. Ανάλυση λογαριασμών ισολογισμού 
 
5.1 Ενσώματα πάγια 
 

  
Μηχανολογικός 

εξοπλισμός 

Κτίρια σε 
ακίνητα 
τρίτων 

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Συνολική αξία 
"Λοιπού 

εξοπλισμού" 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(3)+(4)+(5) 

Aξία κτήσης 
1.1.2020 93,70 0,00 0,00 14.463,16 14.463,16 
Προσθήκες 
χρήσης 0,00 0,00 0,00 2.569,17 2.569,17 

Μειώσεις χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Αξία κτήσης 
31.12.2020 93,70 0,00 0,00 17.032,33 17.032,33 

Σωρευμένες 
αποσβέσεις 
1.1.2020 93,69 0,00 0,00 10.843,07 10.843,07 
Αποσβέσεις 
χρήσης 0,00 0,00 0,00 3.476,17 3.476,17 

Μειώσεις χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Σωρευμένες 
αποσβέσεις 
31.12.2020 93,69 0,00 0,00 14.319,24 14.319,24 

Αναπόσβεστη 
αξία 31.12.2020 0,01 0,00 0,00 2.713,09 2.713,09 

            

Aξία κτήσης 
1.1.2021 93,70 0,00 0,00 17.032,33 17.032,33 
Προσθήκες 
χρήσης 0,00 0,00 0,00 3.656,65 3.656,65 

Μειώσεις χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Αξία κτήσης 
31.12.2021 93,70 0,00 0,00 20.688,98 20.688,98 

Σωρευμένες 
αποσβέσεις 
1.1.2021 93,69 0,00 0,00 14.319,24 14.319,24 
Αποσβέσεις 
χρήσης 0,00 0,00 0,00 4.134,03 4.134,03 

Μειώσεις χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Σωρευμένες 
αποσβέσεις 
31.12.2021 93,69 0,00 0,00 18.453,27 18.453,27 

Αναπόσβεστη 
αξία 31.12.2021 0,01 0,00 0,00 2.235,71 2.235,71 

 
 

5.2 Λοιπά άυλα στοιχεία 
 

  Σήματα 
Λογισμικά 

προγράμματα Σύνολα 

(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) 

Aξία κτήσης 1.1.2020 0,00 9.759,40 9.759,40 

Προσθήκες χρήσης 0,00 0,00 0,00 

Μειώσεις χρήσης 0,00 0,00 0,00 

Αξία κτήσης 31.12.2020 0,00 9.759,40 9.759,40 

Σωρευμένες αποσβέσεις 1.1.2020 0,00 7.927,24 5.975,36 
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Αποσβέσεις χρήσης 0,00 1.832,10 1.951,88 

Μειώσεις χρήσης 0,00 0,00 0,00 

Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2020 0,00 9.759,34 9.759,34 

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2020 0,00 0,06 0,06 

        

Aξία κτήσης 1.1.2021 0,00 9.759,40 9.759,40 

Προσθήκες χρήσης 0,00 0,00 0,00 

Μειώσεις χρήσης 0,00 0,00 0,00 

Αξία κτήσης 31.12.2021 0,00 9.759,40 9.759,40 

Σωρευμένες αποσβέσεις 1.1.2021 0,00 9.759,34 9.759,34 

Αποσβέσεις χρήσης 0,00 0,00 0,00 

Μειώσεις χρήσης 0,00 0,00 0,00 

Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2021 0,00 9.759,34 9.759,34 

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2021 0,00 0,06 0,06 
 
 

5.3 Δάνεια και απαιτήσεις 
 

  31.12.2021 31.12.2020 

Δοσμένες εγγυήσεις μισθωμένων ακινήτων 
Αθήνας και προς AVIS 9.354,76 9.354,76 

Σύνολα 9.354,76 9.354,76 

 
 
5.4 Εμπορικές απαιτήσεις 
 

  31.12.2021 31.12.2020 

Ανοικτά υπόλοιπα πελατών εσωτερικού 1.315.522,99 1.087.855,79 

Πελάτες επισφαλείς 25.463,08 25.463,08 

Πελάτες-λογαριασμοί επίδικων απαιτήσεων 24.923,98 23.155,10 
Επιταγές εισπρακτέες 
(μεταχρονολογημένες) 16.000,00 17.318,36 

Σύνολα 1.381.910,05 1.153.792,33 

 

 

5.5 Λοιπές απαιτήσεις 
 

  31.12.2021 31.12.2020 

Προκαταβλημένοι φόροι στο Ελληνικό 
Δημόσιο 33.712,81 25.790,24 

Πιστωτικές κάρτες 47.866,19 22.900,85 

Λοιποί χρεώστες διάφοροι 26.878,38 50.393,13 

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 70,17 0,00 

ΦΠΑ 42.574,75 0,00 

Προσωπικό-λογαριασμοί προς απόδοση 7.216,26 4.221,69 

Σύνολα 158.318,56 103.305,91 

 

5.6 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 

  31.12.2021 31.12.2020 

Ταμείο 1.374,88 89,09 

Καταθέσεις όψεως 216.060,84 187.383,89 

Σύνολα 217.435,72 187.472,98 
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5.7 Κεφάλαιο 
 

  31.12.2021 31.12.2020 

Αριθμός κοινών ονομαστικών μετοχών 9.715 9.715 

Ονομαστική αξία μετοχής 30,00 30,00 

Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο 291.450,00 291.450,00 

 
 
5.8 Αποθεματικά νόμων και καταστατικού 
 

  31.12.2021 31.12.2020 

Τακτικό αποθεματικό 9.363,03 3.353,26 
Κεφαλαιοποίηση έκτακτων αποθεματικών 0,00 0,00 

Σύνολα 9.363,03 3.353,26 

 
 

5.9 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 

  31.12.2021 31.12.2020 

Δανειακή σύμβαση με EXPERT 
INTERNATIONAL 75.000,00 150.000,00 

Επιστρεπτέα προκαταβολή (δάνειο από το 
κράτος) 100.000,00 100.000,00 

Σύνολα 175.000,00 250.000,00 

 
Την 1η Φεβρουαρίου 2020 η εταιρεία προέβη στην σύναψη δανειακής σύμβασης με την εταιρεία Expert 
International GmbH συνολικού ποσού € 300.000,00 το οποίο θα εξοφληθεί με βάσει τις εξής ετήσιες 
δόσεις σύμφωνα με την σύμβαση: 

• Το 2020 θα εξοφληθεί ποσό € 75.000,00 πλέον επιτοκίου 4% επί ποσού € 300.000,00 που 
διαμορφώνεται σε συνολικό τοκοχρεολύσιο € 86.000,00, 

• Το 2021 θα εξοφληθεί ποσό € 75.000,00 πλέον επιτοκίου 4% επί ποσού € 225.000,00 που 
διαμορφώνεται σε συνολικό τοκοχρεολύσιο € 84.000,00, 

• Το 2021 θα εξοφληθεί ποσό € 75.000,00 πλέον επιτοκίου 4% επί ποσού € 150.000,00 που 
διαμορφώνεται σε συνολικό τοκοχρεολύσιο € 81.000,00, 

• Το 2022 θα εξοφληθεί ποσό € 75.000,00 πλέον επιτοκίου 4% επί ποσού € 75.000,00 που 
διαμορφώνεται σε συνολικό τοκοχρεολύσιο € 78.000,00. 

 
Το 2020 δόθηκε στην εταιρεία δάνειο από το κράτος, με την μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής, 
στα πλαίσια ενίσχυσης των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του ιού 
Covid-19.  
 
 

5.10 Εμπορικές υποχρεώσεις 
 

  31.12.2021 31.12.2020 

Ανοικτά υπόλοιπα προμηθευτών 
εσωτερικού 1.751.533,97 912.458,45 
Ανοικτά υπόλοιπα προμηθευτών 
εξωτερικού 29.132,00 3.294,89 

Σύνολα 1.780.665,97 915.753,34 

 
 
5.11 Λοιποί φόροι και τέλη 
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  31.12.2021 31.12.2020 

Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 0,00 58.817,07 

Φόροι-τέλη αμοιβών προσωπικού 2.305,59 1.651,88 

Φόροι-τέλη αμοιβών τρίτων 0,00 1.500,00 

Λοιποί φόροι - τέλη 600,00 200,00 

Φόροι-Τέλη προηγούμενων χρήσεων 87.356,87 67.392,78 

Σύνολα 90.262,46 129.561,73 

 
 

5.12 Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 
 

  31.12.2021 31.12.2020 

Εισφορές προς το ΙΚΑ 13.767,98 12.062,74 

Εισφορές ΙΚΑ προηγούμενων χρήσεων 0,01 3.372,40 

Σύνολα 13.767,99 15.435,14 

 
 

5.13 Λοιπές υποχρεώσεις 
 

  31.12.2021 31.12.2020 

Ανοικτά υπόλοιπα πελατών 
εσωτερικού/εξωτερικού 80.678,06 0,00 

Μερίσματα πληρωτέα 7.286,25 0,00 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 7.178,13 5.919,86 

Προκαταβολές πελατών 2.734,00 46.597,00 

Σύνολα 97.876,44 52.516,86 

 
 
 

6. Ανάλυση λογαριασμών κατάστασης αποτελεσμάτων 
 
6.1 Κύκλος εργασιών 
 

  1.1-31.12.2021 1.1-31.12.2020 

Πωλήσεις εμπορευμάτων 4.440.024,44 2.865.863,27 

Πωλήσεις  υπηρεσιών 626.168,42 481.404,76 

Σύνολα 5.066.192,86 3.347.268,03 

 
 
6.2 Κόστος πωλήσεων 
 

  1.1-31.12.2021 1.1-31.12.2020 

Αρχικό απόθεμα αποθεμάτων 345.131,06 505.832,47 

Πλέον: αγορές αποθεμάτων χρήσης 4.818.169,22 2.547.057,27 

Μείον: τελικό απόθεμα αποθεμάτων -916.071,12 -345.131,06 

Έσοδα από ιδιόχρηση αποθεμάτων -297,63 -37.257,85 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 186.359,68 138.405,58 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 52.262,51 49.824,20 

Διάφορα έξοδα 247.125,40 188.763,56 

Σύνολα 4.732.679,12 3.047.494,17 
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6.3 Λοιπά συνήθη έσοδα 
 
 

  1.1-31.12.2021 1.1-31.12.2020 

Εισπραττόμενα έξοδα αποστολής αγαθών 3.483,59 4.426,47 

Σύνολα 3.483,59 4.426,47 

 
 

6.4 Έξοδα διοίκησης 
 

  1.1-31.12.2021 1.1-31.12.2020 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 38.027,31 36.253,14 

Παροχές τρίτων 41.242,76 45.559,50 

Φόροι - τέλη 6.131,61 7.797,29 

Διάφορα έξοδα 44.514,79 34.002,05 

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 4.134,03 5.308,27 

Σύνολα 134.050,50 128.920,24 

 
 
6.5 Έξοδα διάθεσης 
 

  1.1-31.12.2021 1.1-31.12.2020 

Παροχές τρίτων 1.519,01 1.677,99 

Διάφορα έξοδα 16.564,12 12.652,29 

Σύνολα 18.083,12 14.330,28 

 
 
6.6 Λοιπά έξοδα και ζημιές 
 

  1.1-31.12.2021 1.1-31.12.2020 

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 5.687,83 1.944,86 

Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές 3.702,89 0,00 

Ζημίες από τακτοποιηση ακατάλληλων αποθεμάτων 814,00 0,00 

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα 21.289,57 23.176,61 

Ζημίες από ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις 0,00 37.257,85 

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 457,29 10.334,47 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 0,00 8.441,72 

Σύνολα 31.951,58 81.155,51 

 
 
6.7 Λοιπά έσοδα και κέρδη 
 

  1.1-31.12.2021 1.1-31.12.2020 

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα 18.340,02 5.064,44 

Σύνολα 18.340,02 5.064,44 

 
 

6.8 Φόροι εισοδήματος 
 

  1.1-31.12.2021 1.1-31.12.2020 

Φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών 50.068,17 57.404,10 

Τέλος επιτηδεύματος 1.000,00 1.000,00 

Σύνολα 51.068,17 58.404,10 
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7. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 
 
Το απασχολούμενο προσωπικό στην Εταιρεία κατά τις ημερομηνίες κλεισίματος των 
ισολογισμών έχει ως κατωτέρω: 
 

  31.12.2021 31.12.2020 

Υπάλληλοι αορίστου χρόνου 7 7 

Σύνολα 7 7 

 
 
 

8. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
 
 

8.1 Εγγυητικές επιστολές 
 
Η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει εγγυητικές επιστολές. 
 
 
8.2 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
 
Οι φορολογικές δηλώσεις των χρήσεων 2014 έως και 2021 δεν έχουν εξεταστεί από τις 
φορολογικές αρχές, με συνέπεια, οι φορολογικές υποχρεώσεις των χρήσεων αυτών να μην 
είναι οριστικές. 
 
 

9. Αμοιβές διοικητικών στελεχών 
 
Δεν δόθηκαν αμοιβές συνεδριάσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στη χρήση 2021. 
 
 

10. Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς 
 
Αναφορικά με την πανδημία του ιού covid-19, η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί από την 
αρχή του έτους 2021 τις εξελίξεις, τηρεί τις οδηγίες των αρμοδίων κρατικών αρχών 
λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα, με πρωτεύοντα στόχο την ασφάλεια των εργαζομένων της 
αλλά και τη συνέχιση της επιχειρησιακής συνέχειας. 
 
Στα τέλη Φεβρουαρίου 2022 διαδραματίστηκε πολεμική σύρραξη στην βορειοανατολική 
Ευρώπη που επηρέασε έντονα την εφοδιαστική αλυσίδα και είχε ως αποτέλεσμα μεγάλες 
ανατιμήσεις διεθνώς σε εμπορεύματα, προϊόντα και ενέργεια. 
 
Λόγω όλων αυτών των συνθηκών, τα μελλοντικά αποτελέσματα των εργασιών του Ιδρύματος 
θα εξαρτηθούν από ενδεχόμενες νέες αποφάσεις των κρατικών αρχών σχετικά με την 
περαιτέρω αντιμετώπιση της πανδημίας και των συνεχόμενων ανατιμήσεων των τιμών, και 
επομένως, οι ενδεχόμενες οικονομικές επιπτώσεις δεν μπορούν στο παρόν στάδιο να 
εκτιμηθούν αξιόπιστα. 
 
 


