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‘Εκθεση Ανε~άρτητου Ορκωτού Ελενκτή Λο~ιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΚΑΑΑΜΑΡΙΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ»

‘Εκθεση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Γνώμη με Επιψύλαξη
‘Εχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ιιΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
& ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ», σι οποίες αποτελούνται από την
κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 3Ιης Δεκεμβρίου 2021, την κατάσταση
αποτελεσμάτων που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των Θεμάτων που μνημονεύονται στην
παράγρα~ο της έκθεσής μας “Βάση για γνώμη με επιΦύλαξη”, σι συνημμένες οικονομικές
καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη’ την οικονομική Θέση της
εταιρείας «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ», κατά την
3Ι Δεκεμβρίου 2021 και τη χρηματσοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την
ημερομηνία αυτή, σύμ~ωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4308/2014.

Βάση για Γνώμη με Επι~ύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής:
1) Στα υπόλοιπα των λογαριασμών εμπορικών απαιτήσεων και λοιπών απαιτήσεων του
Ενεργητικού περιλαμβάνονται απαιτήσεις σε καθυστέρηση από πελάτες και επισψαλείς λοιπές
απαιτήσεις, συνολικού ποσού € 55.000 περίπου για τις οποίες έχει σχηματιστεί σχετική
πρόβλεψη ποσού € 28.000 περίπου. Κατά την εκτίμησή μας, για την κάλυψη ζημιών από τη μη
ρευστοποίηση των απαιτήσεων αυτών, έπρεπε να σχηματιστεί συμπληρωματική πρόβλεψη
ποσού € 27.000 περίπου. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των
απαιτήσεων, τα ‘Ιδια ΚεΦάλαια και τα αποτελέσματα χρήσης, εμ~ανίζονται αυξημένα κατά €
27.000 περίπου.
2) Οι Φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις ψορολογικές αρχές
για τις χρήσεις από 2016 έως και την κλειόμενη 2021. Ως εκ τούτου τα ψορολογικά
αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχει προβεί σε
εκτίμηση των πρόσθετων Φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε
μελλοντικό ψορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την
ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασψάλιση
σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμψωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά
έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμψωνα μετα πρότυπα αυτά
περιγράψονται περαιτέρω στην παράγραΦο της έκθεσής μας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον ‘Ελεγχο
των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύμψωνα 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 χρηματοοικονομικών
καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις
σύμΦωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναψερόμενου Κώδικα
Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και
κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιΦύλαξη.

Έμψαση Θεμάτων
1. Εψιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση που αναΦέρεται στην παράγραΦο 3.1.2. του

Προσαρτήματος όπου αναΦέρεται ότι μέχρι την 31.12.2021 και προγενέστερα, έληξαν τα
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δικαιώματα χρήσης τεσσάρων (4) χώρων που είχαν παραχωρηθεί από το Δήμο Καλαμαριάς
και συνεχίζει να χρησιμοποιεί η Δ.Ε.ΤΕ.Κ. ΑΕ ΟΤΑ.
Σημειώνουμε ότι με τις υπ’ αριθμόν 60/15.2.2016 και 56/29.1.2018 απο~άσεις Του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμαριάς είχε εγκριθεί η συνέχιση της άσκησης των
δραστηριοτήτων της Δ,Ε.Τ.Ε.Κ. ΑΕ ΟΤΑ για τους δύο (2) εκ των προαναψερθέντων χώρων, ενώ
εκκρεμεί η λήψη απόψασης για τους άλλους δύο (2) χώρους.

2. Κατά την κλειόμενη διαχειριστική χρήση, η Δημοτική Επιχείρηση προέβη σε εργασίες
βελτίωσης των εγκαταστάσεων της συνολικής αξίας περίπου € 15.850,00, το κόστος των
οποίων μεταψέρθηκε στα έξοδα συντηρήσεως επιβαρύνοντας τα αποτελέσματα της, ενώ δεν
μεταψέρθηκε στα πάγια στοιχεία, με την αιτιολογία ότι δεν κατέχει η εταιρία το δικαίωμα
χρήσης τους για μακρύ χρονικό διάστημα.
Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιψύλαξη σε σχέση με τα Θέματα αυτά.

Άλλες Πληροψορίες
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροψορίες. Οι άλλες πληροψορίες
περιλαμβάνονται στην ~Εκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται
σχετική αναψορά στην ‘Τκθεση 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
εκψράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορψής συμπέρασμα διασψάλισης επί αυτών.
Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να
αναγνώσουμε τις άλλες πληροι~ορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν σι άλλες
πληροψορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις οικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που
αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς ψαίνεται να είναι ουσιωδώς εσψαλμένες. Εάν, με βάση
τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες
σψάλμα σε αυτές τις άλλες πληροψορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναψέρουμε το γεγονός
αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναψέρουμε σχετικά με το Θέμα αυτό.

Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών
καταστάσεων σύμψωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4308/2014, όπως και για εκείνες τις
δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε νιτ καθίσταται
δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σψάλμα, που
οψείλεται 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 ‘Ελεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασψάλιση για το κατά πόσο σι οικονομικές
καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σψάλμα, που οψείλεται είτε
σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη
μας. Η εύλογη διασψάλιση συνιστά διασψάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι
ο έλεγχος που διενεργείται σύμψωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην
Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σψάλμα, όταν αυτό υπάρχει.
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Σψάλματα 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 αποψάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές
καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμψωνα 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 σψάλματος στις οικονομικές
καταστάσεις, που οψείλεται 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 σ~άλματος που
ο~είλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οψείλεται σε λάθος, καθώς η
απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραψία, 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 λογιοιικών αρχών και μεθόδων που
χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών
γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.

• Αποψαινόμαστε 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 υψίσταται
ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε
την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές
σι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαψοροποιήσουμε 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
σι 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.

‘Εκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της ‘Εκθεσης
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εψαρμογή των διατάξεων της παραγράψου 5
του άρθρου 2 (μέρος B) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η ‘Εκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί
σύμψωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το
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περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που
έληξε την 3 1/12/2021.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΜΑΜΑΡΙΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ» και το περιβάλλον της, δεν
έχουμε εντοπίσει ουσιώδη ανακρίβειες στην ‘Εκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της
Συμβουλίου.

Θεσσαλονίκη, 4 Ιουλίου 2022

ο Ορκωτό γκτης Λο ς
Δη ‘ ριος Γ. Πλ σταράς

Α.Μ./ Ι

ΑυD~ΤΙΝG SERVICES
Μέλος τ εγκτικής Εταιρείας

METRON Audi g Α.Ε.-Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
9ο Χλμ. Θεσσαλονίκης — Θέρμης

Στ. Καζαντζίδη 47, Τ.Θ. Δ8112, Α.Μ. ΣΟΕΛ 158,57001 Θέρμη
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2021

Σημείωση 31/12/2021 31/12/2020
Μη κυκλοψορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα 41950,93 46441,21

Μηχανολογικός εξοπλισμός 1.369,34 1.610,51

Λοιπός εξοπλισμός 22.491,23 24.808,17

Σύνολο ενσώματων παγίων 65.811,50 72.859,89
Αυλα πάγια στοιχεία

Λοιπά άυλα 25.698,42 24.351,98

Σύνολο άυλων παγίων στοιχείων 25.698,42 24.351,98

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Λοιπά 2.629,65 2.629,65

Σύνολο 2.629,65 2.629,65

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 94.139,57 99.841,52

Κυκλοψορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορεύματα 15.644,20 11.564,09

Προκαταβολές για αποθέματα 1.018,68 841,30

Σύνολο 16.662,88 12.405,39

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταόολές
Εμπορικές απαιτήσεις 41.048,28 44.457,78

Δουλευμένα έσοδα περιόδου 0,00 2,35

Λοιπές απαιτήσεις 37.694,10 50.912,93

Προπληρωμένα έξοδα 3.697,69 3.193,54

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1.479.899,92 1.555.740,48

Σύνολο 1.562.339,99 1.654.307,08

Σύνολο ενεργητικού 1.673.142,44 1.766.553,99

Σύνολο κυκλοψορούντων 1.579.002,87 1.666.712,47
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Προ βλέψεις

Προβλέψεις για Jιαροχές σε εργαζομένους

Σύνολο

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Σύνολο

38.479,00

38.479,00

31/12/2021 31/12/2020

Καθαρή Θέση

Καταόεόλημένα κεφάλαια
Κεψάλαιο 901.800,00 901.800,00

Σύνολο 901.800,00 901.800,00

Απο&ματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 225.940,31 223.204,08

Αποτελέσματα εις νέο 419.395,22 500.080,33

Σύνολο 645.335,53 723.284,41

Σύνολο καθαρής θέσης 1.547.135,53 1.625.084,41

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και 1.673.142,44 1.766.553,99
υποχρεωσεων

Βραχυπρόϋεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις

Φόρος εισοδήματος

Λοιποί Φόροι καιτέλη

Οργανισμοί κοινωνικής ασψάλισης

Λοιπές υποχρεώσεις

Έσοδα επόμενων χρήσεων

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

Σύνολο

Σύνολο υποχρεώσεων

1.520,00

1.520,00

14.865,54

0,00

7.181,35

11.311, 22

47.511,38

0.00
5.138,42

86.007,91

87.527,91

37.379,88

37.379,88

1.520,00

1.520,00

12.224,58

24,436,83

8.868,53

6.471,96

46.056,90

28,19

4.482,71

102.569,70

104.089,70
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Σπμείωσrι 31/12/2021 31/12/2020

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 929.961,41 720.411,82
Κόστος πωλήσεων (459.362,22) (335.307,07)

Μικτό αποτέλεσμα 470.599,19 385.104,75

Λοιπά συνήθη έσοδα 92.865,17 95.912,99
563.464,36 481.017,74

Έξοδα διοίκησης (200.804,95) (125.545,45)

Έξοδα διάθεσης (443.114,96) (281.930,66)
Ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων 0,00 0,00
Λοιπά έξοδα καιζημίες (4.587,66) (29.468,03)
Λοιπά έσοδα και κέρδη 5.581,48 17.874,13
Αποτελέσματα προ τόκων και ψόρων (79.461,73) 61.947,73
Πιστωτικοίτόκοι και συναψή έσοδα 4.423,10 12.585,45
Χρεωστικοίτόκοικαισυναψή έξοδα (2.910,25) (2,527,09)

Αποτέλεσμα προ ψόρων
Φόροι εισοδήματος

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από Φόρους

(77.948,88)

(77.948,88)

72.006,10
(24.436,83)

47.569,27

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Σnιι~ίωσn 31/12/2021 31/12/2020

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (1.1.2021 1.625.084,41 1.577.515,15
και 1.1.2020 αντίστοιχα)
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο 0,00 0,00
Αποτελέσματα περιόδου (77.948,88) 47.569,27

Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (31. 12.2021 1.547.135,53 1.625.084,41
και 31. 12.2020 αντίστοιχα)
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Π ροσάρτη μα
(σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

της 3Ιης Δεκεμβρίου 2021
(Σύμψωνα με όσα προ βλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2015)

1. Πληροψορίες σχετικές με την Εταιρία

α) Επωνυμία: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α.Ε.
ΟΤΑ

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη Εταιρία

γ) Περίοδος αναψοράς: 01.01.2021 - 31.12.2021

δ) Διεύθυνση της έδρας: Πλαζ Αρετσού, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

ε) Αρ. Μ.Α.Ε. 67706/62/8/09/15,

ΑΡ. ΓΕΜΗ 059179904000

στ) Η Διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι
ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ζ) Η Εταιρία ανήκει στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων.

η) Η Διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί
σε πλήρη συμ~ωνία με τον παρόντα νόμο.

8) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκ~ράζονται σε ευρώ, που
αποτελείτο λειτουργικό νόμισμα της Εταιρίας.

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναψέρεται διαψορετικά.

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρίας ως συνεχιζόμενης
δραστηριότητας

Η εταιρία, όντας μια εταιρία που δραστηριοποιείται κυρίως στον κλάδο της
εστίασης, όπως όλες οι επιχειρήσεις της χώρας μας έχει πληγεί από την εμ~άνιση
και εξάπλωση του κορονοισύ CΟνΙD-19. Ωστόσο, η απουσία έκθεσης της εταιρίας σε
τραπεζικό δανεισμό, σε συνδυασμό με την έγκυρη εξυπηρέτηση των ψορολογικών,
ασψαλιστικών και λοιπών της υποχρεώσεων έχει οδηγήσει τη Διοίκηση της Εταιρίας
σε θετική αξιολόγηση της πορείας και στο συμπέρασμα πως δεν εντοπίστηκαν
παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της συνέχισης των
δραστηριοτήτων της, ως επιχειρηματική οντότητα.

3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την
διενέργεια εκτιμήσεων από την Διοίκηση της Εταιρίας, τα οποία επηρεάζουν την
εψαρμογή των λογιστικών πολιτικών, τα αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων,
περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. Αυτές σι εκτιμήσεις
και παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς
παράγοντες που Θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγματικά
γεγονότα όμως, μπορεί να διαψέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και σι
σχετικές παραδοχές επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση.
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Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται Κυρίως για Τον υπολογισμό των αποσβέσεων των
παγίων, τις συμμετοχές, την απομείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την
εκτίμηση της εύλογης αξίας ε~όσον επιλέγεται η εψαρμογή της.

3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι

Η Εταιρία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
εψαρμόζει τις ακόλουθες λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής
αρχής του δουλευμένου.

3.1.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

α) Αρχική καταχώριση

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται αρχικά στο κόστος
κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το
στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία
αποτιμούνται στο αποσβέσιμο Κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε
μεταγενέστερης δαπάνης που πληροί τον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου, μείον
σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομειώσεως).

Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα
στην ωψέλιμη ζωή τους, η οποία εκτιμήθηκε ως ακολούθως:

~ Κτίρια και τεχνικά έργα: 25 έτη

~ Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
10 έτη

~ Μεταψορικά μέσα επιβατικά ό έτη

~ Μεταψορικά μέσα ψορτηγά κ.λπ. 8 έτη

~ Εξοπλισμός Η/Υ και λοιπά περιφερειακά Η/Υ 5 έτη

~ Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων 10 έτη

Ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου
έχει υπερβεί την ανακτήσιμη αξία του.

Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας ελέγχονται για
απομείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι σι λογιστικές αξίες τους είναι μεγαλύτερες
από τις ανακτήσιμες. Στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία των
πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν σι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν την
εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζημία
απομείωση ς στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

γ) Διαγραψή

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν
η Εταιρία δεν αναμένει μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους ή
την πώλησή τους.
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3.1.2. “υλα ιτάγια ιτεριοιJσιακά στοιχεία

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν λογισμικά προγράμματα,
καθώς επίσης και δικαιώματα χρήσης των εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας του πρώην
ΕΟΤ που είχαν παραχωρηθεί στο Δήμο Καλαμαριάς και στη συνέχεια
παραχωρήθηκαν προς εκμετάλλευση στην ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΟΤΑ.

Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών
προγραμμάτων καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου
αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων
αποσβέσεων και τυχόν απομειώσεων της αξίας τους. Σημαντικές μεταγενέστερες
δαπάνες κεψαλαιοποιούνται στα λογισμικά προγράμματα όταν προσαυξάνουν την
απόδοση τους πέραν των αρχικών προδιαγραψών.

Η απόσβεση των λογισμικών προγραμμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου
αποσβέσεως σε 5 έτη.

Κατωτέρω απεικονίζονται τα δικαιώματα χρήσεως εγκαταστάσεων με την αρχική
αξία εισψοράς κατά την συγχώνευση των Δημοτικών Επιχειρήσεων Δ.Ε.Τ.Π.Α.Κ. και
Δ.Ε.Τ.Α.Κ. και η αναπόσβεστη αξία αυτών κατά την 31.12.2021.

Η απόσβεση των δικαιωμάτων χρήσης των εγκαταστάσεων γίνεται με βάσει τα
εναπομείναντα έτη της παραχώρησης τους. Συγκεκριμένα,

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΑΞΙΑ
ΕΙΣΦΕΡΘΕΝΤΩΝ ΛΗΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΙΣΦΕΡΘΕΝΤΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΣΗΣ

ΧΡΗΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΖ ΑΡΕΡΣΟΥΣ 46.400,00 € 0,01 € 31/7/2013

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ “ΚΑΦΕΝΕΙΟ Toy ΨΑΡΑ” 23.200,00 € 0,01€ 2021

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ‘REM EZZO PALLAS” 33.600,00 € 0,01 € 5/12/2015
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙοΥ ΕΠΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 30.176,00 € 18.247,49 € 2040

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑΧΡΗΣΗΣΠΛΑΣΤΗΡΑ 43200,00€ 0,01€ 2017

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ 96.000,00 € 0,01 € 2016

272.576,00 € 18.247,54 €

Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων.

Επί των ληγμένων δικαιωμάτων χρήσης αναψέρουμε τα κατωτέρω :

~ Έως την 31.12.2020 έχουν λήξει τα δικαιώματα χρήσης της Πλάζ Αρετσούς καθώς
και η άτυπη παραχώρηση από τον Δήμο Καλαμαριάς προς της ΔΕΤΕΚ Α.Ε. ΟΤΑ του
κτιριακού συγκροτήματος Remezzo Palias, των οποίων σι εγκαταστάσεις έχουν
παραχωρηθεί από τον Δήμο Καλαμαριάς προς την ΔΕΤΕΚ Α.Ε. ΟΤΑ προς χρήση. Με
τις υτι. Αριθμ. 60/15.2.2016 και 56/29/1/2018 αποψάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου του Δήμου Καλαμαριάς αποψασίστηκε να επιτραπεί η συνέχιση
λειτουργίας νόμιμα υψιστάμενων δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων καθώς και η
επισκευή τους με απαγόρευση κάθε νέας επέμβασης, μέχριτης εκδόσεως εγκριτικού
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Προεδρικού Διατάγματος, ώστε να συνταχθεί ειδική περιβαλλοντική μελέτη
σύμψωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2508/1997. Με το υπ. Αριθμ. 461
τεύχος B’ ΦΕΚ της Ελληνικής Κυβέρνησης 15.02.2019 η Μαρίνα Αρετσούς εκτάσεως
76 στρεμμάτων συμπεριλαμβανομένου του κτιριακού συγκροτήματος Remezzo
Pallas για το δικαίωμα της μακροχρόνιας παραχώρησης το ΤΑΙΠΕΔ Θα εκπονήσει νέο
σχέδιο χωροθέτησης που αυτή την στιγμή βρίσκεται στην διαδικασία ωρίμανσης με
έγκριση στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων — ΗΙ 2019.

> Τέλος, για το δικαίωμα χρήσης της αίθουσας δεξιώσεων εντός των κοιμητηρίων, η
οποία έχει εκχωρηθεί από τη δημοτική επιχείρηση, απορρί4θηκε από την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης η από~αση νέας παραχώρησης
χρήσης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Κατά της με αριθμό 126/2014
από~αση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, η οποία και ακύρωσε την
από~αση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς, κατατέθηκε η από 05/11/2014
και με αριθμό κατάθεσης Ε4033/2014 αίτηση ακύρωσης και η από 08/11/2014 και
με αριθμό κατάθεσης ΕΔ376/2014 αίτηση αναστολής στο Συμβούλιο της
Επικρατείας. Με τις υπ. Αριθμ. 1639/2019 και 1640/2019 τελεσίδικες απο4άσεις το
Συμβούλιο της Επικρατείας αποψάνθηκε ότι δεν είναι αρμόδιο για την επίλυση του
θέματος και παρέπεμψε την επιχείρηση στα πολιτικά δικαστήρια.

3.1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

3.1.3.1. Συμμετοχές

Οι συμμετοχές παρακολουθούνται στο Κόστος κτήσεως υιτοκείμενες σε έλεγχο
απομειώσεως της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν
ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να μην είναι ανακτήσιμη. Ζημίες απομειώσεως
καταχωρίζονται όταν η λογιστική αξία των συμμετοχών υπερβαίνει την ανακτήσιμη
αξία τους. Ως ανακτήσιμη αξία Θεωρείται η αξία χρήσεως που είναι η παρούσα αξία
των αναμενόμενων μελλοντικών χρηματορσών από την συμμετοχή, στην επόμενη
πενταετία και της υπολειμματικής της αξίας στο τέλος της πενταετίας.

3.1.3.2. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

α) Αρχική καταχώριση

‘Ολα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται αρχικά στο κόστος
κτήσεως, δηλαδή στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το Κόστος
κτήσεως περιλαμβάνει το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων (ή ταμειακών
ισοδύναμων) ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που διατέθηκε για την
απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς.

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία αποτιμούνται στο Κόστος κτήσεώς τους (ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν
ζημίες απομειώσεως, εκτός από τα έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεώς τους ή το επιτόκιο είναι
σημαντικά, αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού
επιτοκίου (ή με τη σταθερή μέθοδο).
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Ζημία απομειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία Του στοιχείου είναι
μεγαλύτερη από το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι Θα ανακτήσει από το στοιχείο
αυτό.

Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι Θα ανακτήσει από ένα χρηματοσικονομικό
περιουσιακό στοιχείο είναιτο μεγαλύτερο από:

> Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι Θα λη~Θεί από το
περιουσιακό στοιχείο, υπολογιζόμενη με τη χρήση του αρχικού πραγματικού
επιτοκίου.

> Την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος
πωλήσεως.

Οι ζημίες απομειώσεως καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και
αναστρέψονται ως κέρδη σε αυτή, όταν σι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να
υψίστανται. Αναστροψή γίνεται μέχρι της αξίας που Θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε
καταχωριστεί ζημία απο μειώσεως.

γ) Διαγραψή

‘Ενα χρηματοσικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράψεται όταν και μόνον όταν
εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή
μεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι σι κίνδυνοι και τα οΦέλη που προκύπτουν από την
κυριότητα Του στοιχείου αυτού.

3.1.4. Φόροι εισοδήματος

3.1.4.1. Τρέχων ψόρος

Ο τρέχων ψόρος εισοδήματος περιλαμβάνει:

> Τον Φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε
ισχύουσας Φορολογικής νομοθεσίας.

> Τον Φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον
Φορολογικό έλεγχο.

Οι διαΦορές του Φορολογικού ελέγχου, καταχωρούνται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων της χρήσεως, κατά την οποία βεβαιώνονται από τις Φορολογικές
αρχές και γίνονται αποδεκτές από την Εταιρία.

3.1.4.2. Αναβαλλόμενοι ψόροι

Αναβαλλόμενοι ψόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαψορές
μεταξύ λογιστικής αξίας και ψορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισμού.

Η Εταιρία σε εψαρμογή του Ν. 4308/2015, έχει επιλέξει τη μη καταχώριση των
αναβαλλόμενων Φόρων.

3.1.5. Αποθέματα

α) Αρχική καταχώριση

Τα αποθέματα καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει
κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεμάτων στην
παρούσα κατάσταση ή Θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.
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β) Μεταγενέστερη αιτστίμηση

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αιτοθέματα αποτιμούνται στην κατ
είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ Του κόστους κτήσεως και της καθαρής
ρευστοιτοιήσιμης αξίας Τους. Το κόστος κτήσεως της μέσης σταθμικής τιμής κόστους.
Στην περίπτωση αποτιμήσεως στην καθαρή ρευστοιτοιήσιμη αξία, η ζημία
αιτομειώσεως καταχωρίζεται ως κόστος πωληθέντων, εκτός αν είναι σημαντική,
οπότε ενσωματώνεται στο κονδύλι «απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων».

3.1.6. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσεως
(καταβαλλόμενα ποσά) και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος
κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και
τυχόν ζημίες αιτομειώσεως. Η απομείωση των ιτροκαταβολών δαπανών αναψέρεται
στην περίπτωση στην οποία ο λήιττης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να
εκπληρώσει την δέσμευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού.

Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται αρχικά στο
κόστος κτήσεως και αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ
κόστους κτήσεως και ανακτήσιμης αξίας, δηλαδή του ποσού που αναμένεται να
ληψθεί.

3.1.7. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και
μεταγενέστερα, αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους, εκτός από τις
υποχρεώσεις μακροπρόθεσμης λήξεως, σι οποίες αποτιμούνται στο αποσβέσιμο
κόστος με τη σταθερή μέθοδο. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που
εκψράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου νομίσματος
κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαψορές
καταχωρούνται στα αποτελέσματα της περιόδου.

β) Διαγραψή

Μια χρηματοσικονομική υποχρέωση διαγράψεται όταν και μόνον όταν η συμβατική
δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική
δέσμευση που την δημιούργησε δεν υψίσταται πλέον.

3.1.8. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αττοτίμηση

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά και αποτιμούνται
μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το
διακανονισμό τους. Διαψορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά
το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καταχωρούνται ως
κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.
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β) Διαγραψή

Μια μη χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράψεται όταν και μόνον όταν η
συμβατική δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η
συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν υψίσταται πλέον.

3.1.9. Προβλέψεις

Οι προβλέψεις καταχωρούνται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο
ονομαστικά ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους, εκτός αν η
αποτίμηση στην παρούσα αξία του ποσού που αναμένεται να απαιτηθεί για το
διακανονισμό τους έχει σημαντική επίδραση στα ποσά των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.

Ειδικότερα, σι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την
υπηρεσία, που προκύπτουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών, καταχωρο ύνται
και αποτιμούνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την
ημερομηνία του ισολογισμού.

3.1.10. Κρατικές επιχορηγήσεις

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαμβάνονται νια απόκτηση πάγιων στοιχείων
καταχωρούνται ως αναβαλλόμενα έσοδα (έσοδα επόμενων περιόδων) και
μεταψέρονται τμηματικά στα αποτελέσματα ως έσοδα κατ’ αναλογία των
αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων για τα οποία ελήψθησαν, ενώ αυτές που
λαμβάνονται για κάλυψη εξόδων καταχωρούνται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην
ίδια περίοδο που καταχωρούνται και τα αντίστοιχα έξοδα.

3.1.11. Έσοδα και έξοδα

Η Εταιρία καταχωρεί τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.
Ειδικότερα, τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρούνται εντός της περιόδου στην
οποία καθίστανται δουλευμένα και εψόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω
προϋποθέσεις:

ν” Μεταβιβάζονται στον αγοραστή σι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οψέλη που
συνδέονται μετην κυριότητά τους.

‚( Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή.

V Τα οικονομικά οψέλη από τη συναλλαγή μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα
και θεωρείται σ~όδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα.

3.1.12. Στοιχεία της καθαρής θέσεως

Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρούνται αρχικά και αποτιμούνται
μεταγενέστερα στα ονομαστικά ποσά, τα οποία έχουν ληψθεί ή καταβληθεί.

3.1.13. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Τα στοιχεία αυτά α~ορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα
οποία προκύπτουν από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα
επιβεβαιωθεί μόνο από το αν συμβούν ή δεν συμβούν ένα ή περισσότερα αβέβαια
μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της Εταιρίας. Τα
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στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.

3.1.14. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού

Οι αξίες των περισυσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία
Του ισολογισμού, προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι
διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αυτή επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας
τους. Οι προσαρμογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την ημερομηνία
εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μη
διορθωτικά, μετά την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται
εψόσον είναι σημαντικά, στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3.1.15. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και ιταραδοχές

Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική
εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων
μελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες συνθήκες, αναμένεται να
πραγματοποιηθούν.

3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων
και διόρθωση σψαλμάτων προηγούμενων περιόδων

3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων

Οι μεταβολές λογιστικών αρχών και μεθόδων, καταχωρούνται με αναδρομική
επαναδιατύπωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που
δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου, ώστε τα
παρουσιαζόμενα κονδύλια να είναι συγκρίσιμα.

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής.

3.2.2. Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων

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

3.2.3. Διόρθωση σψαλμάτων προηγούμενων περιόδων

Οι διορθώσεις σψαλμάτων καταχωρούνται με την αναδρομική διόρθωση των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται
μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου.

Στην παρούσα περίοδο δεν εντοπίστηκε σψάλμα προηγούμενης περιόδου.

4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη
παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Εταιρία παρεκκλίνει από την ε~αρμογή μιας
διατάξεως του νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την
παρέκκλιση αυτή.

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.
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5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από
ένα κονδύλια του ισολογισμού

Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με Περισσότερα
από ένα κονδύλια του ισολογισμού.

Πληροψορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

6. Ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Κτίρια Μηχανολογικός Λοιπά Πάγια &
εξοπλισμός εξοπλισμός

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2020 485.575,64 6.458,93 278.253,16
Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 15.788,05
Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00
Υπόλοιπο 31~12.2020 485.575,64 6.458,93 294.041,21

Σωρευμένες αποσβέσεις και
απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2020 434.640,18 4.440,42 260.000,71
Αποσβέσεις περιόδου 4.494,25 408,00 9.232,33
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00 0,00 0,00
Υπόλοιπο 31.12.2020 439.134,43 4.848,42 269.233,04
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2020 46.441,21 1.610,51 24.808,17

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2021 485.575,64 6.458,93 294.041,21
Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 19.176,29
Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00
Υπόλοιπο 31.12.2021 485.575,64 6.458,93 313.217,50

Σωρευμένες αποσβέσεις και
απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2021 439.134,43 4.848,42 269.233,04
Αποσβέσεις περιόδου 4.490,28 241,17 21.493,23
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00 0,00 0,00
Υπόλοιπο 31.12.2021 443.624,71 5.089,59 290.726,27
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2021 41.950,93 1.369,34 22.491,23
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7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Λοιπά άυλα στοιχεία
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2020 306.196,31
Προσθήκες περιόδου 0,00
Μειώσεις περιόδου 0,00
Υπόλοιπο 31.12.2020 306.196,31

Σωρευ μένες αποσβέσεις και αιτομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2020 277.214,51
Αποσβέσεις περιόδου 4.629,82
Μειώσεις αιτοσβέσεων περιόδου 0,00
Υπόλοιπο 31.12.2020 281.844,33
Καθαρή λογιστική αξία 3 1.12.2020 24. 351,98

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.20121 306.196,31
Προσθήκες περιόδου 3.700,00
Μειώσεις περιόδου 0,00
Υπόλοιπο 31.12.20121 309.896,31

Σωρευμένες αττοσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2021 281.844,33
Αποσβέσεις περιόδου 2.353,56
Διαψορά αναπροσαρμογής 0,00
Υπόλοιπο 31.12.2021 284.197,89
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2021 25.698,42

8. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Η εταιρεία έχει δοσμένες εγγυήσεις την 31.12.2021 ύψους € 2.629,65, ποσό το οποίο
δε μεταβλήθηκε έναντι της χρήσης του 2021. Οι εγγυήσεις αυτές συγκεκριμένα
αψορούν:

18.11.00.0001 ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΗ ΠΑΡΚΟ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 140,76
18.11.Ο0.0002 ΕΓΓΥΗΣΗ SHELL GAS AEBY 1.643,43

18.11.00.0004 ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΥΑΘ 604,81
18.11.00.0005 ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΛ.416966 211,30
18.11.00.0006 ΕΓΓΥΗΣΗ ΦΙΑΛΩΝ 29,3 5

ΣΥΝΟΛΟ 2.629,65
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9. Αποθέματα

Το σύνολο των αιτοθεμάτων της Εταιρίας την 31.12.2021 παρουσιάζεται στον
κατωτέρω η:ίνακα:

Αιτοθέματα

Εμπορεύματα
Προκαταβολές για αιτοθέματα
Σύνολο

> Αιτοθέματα συνολικής αξίας € 15.644,20, όπως προκύπτουν και από τα
επίσημα βιβλία της εταιρίας αποτελούν εμπορεύματα τα οποία βρίσκονται
στους αποθηκευτικούς χώρους της εταιρίας κατά την 31.12.2021. Στην
πλειονότητα τους αποτελούν αποθέματα του γρα~είου τελετών, όπως
ψέρετρα, σεντόνια, λαμπαδάκια κτλ.

> Προκαταβολές για αποθέματα συνολικής αξίας € 1.018,68, δηλαδή
ιτροκαταβολές που έχουν δοθεί σε προμηθευτές της εταιρίας για αγορά
εμπορευμάτων — αναλώσιμων. Οι προκαταβολές αυτές παρουσιάζονται στον
παρακάτω πίνακα:

534 ΜΠΙΡΙΝΤΖΗ VIOl ΕΠΕ 56137

373 ΣΥΡΑΝΙΔΟΥ Β.ΔΗΜΗΤΡΑ 192,67

201 ΒΟΥΤΣΑΣ Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 129,96

504 PEPSICO -HBH ABE 87,26

582 ΜΑΤΖΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 32,17

580 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 15,25

ΣΥΝΟΛΟ 1.018,68

10. Εμπορικές απαιτήσεις

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Εμπορικές απαιτήσεις 31/12/2021 31/12/2020

Πελάτες
Προβλέψεις Επισψαλείς - ειτίδικοι πελάτες και
χρεώστες
Σύνολο

31/12/2021 31/12/2020

15.644,20
1.018,68

11. 5 64,09
841,30

16.662,88 12.405,39

κωδικός . . Χρεωστικό υπόλοιπο
προμηθευτή Ονομα προμηθευτη 31.12.2021

53.667,47
-12.619,19

57.076,97
-12.619,19

41.048,28 44.457,78
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11. Λοιπές απαιτήσεις

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Λοιπές απαιτήσεις 31/12/2021 31/12/2020
Ελληνικό Δημόσιο — Απαιτήσεις 16.495,28 5.749,61
Χρεώστες διάψοροι 2.540,06 6.544,98
Χρεώστες επίδικοι 15.366,10 19.607,54
Μείον: Προβλέψεις για επίδικους χρεώστες -15.366,10 -15.366,10
Λογ/σμοι διαχ/σης προκ/λων κ πιστώσεων 13.931,19 22.314,51
Πιστωτές διάψοροι (Χρεωστικά υπόλοιπα) 4.727,57 12.062,39
Σύνολο 37.694,10 50.912,93

12. Προπληρωμένα έξοδα

Τα προπληρωμένα έξοδα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Προπληρωμένα έξοδα 31/12/2021 31/12/2020

Τέλη κυκλοψορίας 1.418,98 1.418,98
Ασψάλιστρα 1.758,71 1.774,56
Έξοδα επόμενων χρήσεων 520,00 0,00
Σύνολο 3.697,69 3.193,54

13. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 31/12/2021 31/12/2020

Ταμείο 835,34 955,99
Καταθέσεις όψεως 479.064,58 854.783,49
Καταθέσεις προθεσμίας 1.000.000,00 700.001,00
Σύνολο 1.479.899,92 1.555.740,48

14. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως

α) Μετοχικό Κεψάλαιο

Κατά την 31/12/2021, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 901.800,00.
Το ποσό αυτό δεν παρουσίασε καμία μεταβολή εντός της κλειόμενης χρήσης 2021.

β) Αποθεματικά

Τα αποθεματικά της εταιρείας αναλύονται ως εξής:
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Αττοθεματικά νόμων και καταστατικού 31/12/2021 31/12/2020

Τακτικό Αιτοθεματικό 40.300,18 37.563,95
Διαψορές αναιτροσαρμογής-Εκτιμήσεις
Επιτροπής Άρθρου 9 184.444,45 184.444,45
Υπεραξία αναπροσαρμογή ς 1.195,68 1.195,68
Σύνολο 225.940,31 223.204,08

15. Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία

Η εταιρεία ακολουθεί την πολιτική να απεικονίζει στις οικονομικές της καταστάσεις
την υποχρέωση παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, συνολικού
ποσού € 38.479,00.

16. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 31/12/2021 31/12/2020

Ληψθείσες εγγυήσεις Πάνος Κωνσταντίνος 1.520,00 1.520,00
Σύνολο 1.520,00 1.520,00

17. Εμπορικές υποχρεώσεις

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Εμπορικές υποχρεώσεις 31/12/2021 31/12/2020
Προμηθευτές 14.865,54 12.224,58
Σύνολο 14.865,54 12.224,58

18. Λοιποί ψόροι και τέλη

Οι υποχρεώσεις προς ψόρους -τέλη της εταιρίας κατά την 31.12.2021 αναλύονται
στον κατωτέρω πίνακα:

Φόροι τέλη 31/12/2021 31/12/2020
ΦΠΑ 4.388,55 3.082,77
Φόροι - τέλη αμοιβών προσωπικού 843,71 853,63
Φόροι—τέλη αμοιβώντρίτων 1.646,53 4.816,05
Φόροι — τέλη τιμολογίων αγοράς 52,90 52,90
Λοιποίψόροι—τέλη 248,36 61,75
Λοιποί ψόροι—τέλη πωλήσεων 0,00 0,13
Φόροι — τέλη προηγούμενων χρήσεων 1,30 1,30
Σύνολο 7.181,35 8.868,53
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19. Οργανισμοί Κοινωνικής ασψάλισης

Οι ασψαλιστικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Οργανισμοί Κοινωνικής ασψάλισης
‘Ιδρυμα κοινωνικών ασψαλίσεων Ι. Κ.Α
Κρατή σεις και εισψορές καθυστερού μενες
προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο

Λοιπές υποχρεώσεις
ΓΙιστωτικά Υπόλοιπα Πελατών
Πιστωτές διάψοροι
Σύνολο

31/12/2021
9.116,66

38.394,72
47.511,38

31/12/2020
2.504,15

43.552,75
46.056,90

21. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

Έξοδα χρήσεως δουλευ μένα
ΔΕΔΟΥΛΕΥΜ ΕΝΑ ΔΕΗ
ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΞΕΝ ΙΔΟΥ Δ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Σύνολο

31/12/2021
545,76
521,66

3.000,00
1.071,00
5.138,42

31/12/2020
55,82

284,79
3.000,00
1.071,00
4.482,71

22. ΕΣΟΔΑ

Πωλήσεις εμπορευμάτων
Πωλήσεις υπηρεσιών
Επιχορηγήσεις κ διάψορα έσοδα πωλήσεων
Εσοδα παρεπόμενων ασχολιών
‘Εσοδα κεψαλαίων
‘Εκτακτα και ανόργανα έσοδα
“Εσοδα προηγούμενων χρήσεων

31/12/2021

516.508,50
413.452,91
40.896,12
51.969,05
4.423,10
5.004,39

577,09
1.032.831,16

31/12/2020

315.016,34
405.395,48

29.475,93
66.437,06
12.585,45
12. 877, 32
4.996,81

846.784,39

23. ΕΞΟΔΑ

Κόστος αναλωθέντων
Ιδιόχρηση αιτοθεμάτων

31/12/2021

260.594,37
(1.084,07)

31/12/2020

193.792,58
(126,12)

31/12/2021
8.811,22
2.500,00

31/12/2020
3.971,96
2.500,00

20. Λοιπές υποχρεώσεις

11.311,22 6.471,96
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Μισθοδοσία προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι-τέλη
Διάψορα έξοδα
Τόκοι και συναψή έξοδα
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων
Προβλέψεις
‘Εκτακτα κ ανόργανα έξοδα
Έκτακτες ζημίες
‘Εξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων

361.134,89
183.931,51
174.892,49

6.089,65
88.045,93
2.910,25

28.578,24
1.099,12
3.503,59
1.084,07

0,00
1.110.780,04

202.574,86
112.172,5 1
141.474,60

4.699,63
69.430,72

2.527,09
18. 764,40

0,00
3.582,58

0,00
25.885,45

774.778,30

Στις οικονομικές καταστάσεις τα ανωτέρω έξοδα απεικονίζονται ως εξής:

Κόστος πωλήσεων 459.362,22 335.307,07

Έξοδα Διοίκησης
Έξοδα Διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζημίες
Χρεωστικοί τόκοι και συναψή έξοδα
Σύνολο

200.804,95
443.114,96

4.587,66
2.910,25

1.110.780,04

125.545,45
281.930,66

29.468,03
2.527,09

774.778,30

24. Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο

Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.

25. Προτεινόμενη διάθεση κερδών

Καθότι. από την τρέχουσα χρήση του 2021 προέκυψε ζημία, δεν τίθεται Θέμα
διάθεσης κερδών γιατο τρέχον διαχειριστικό έτος.
26. Αναβαλλόμενοι ψόροι
Η Εταιρία, σε εψαρμογή της προαιρετικότητας περί του υπολογισμού ή μη της
αναβαλλόμενης ψορολογίας που της παρέχει ο Ν. 4308/2015, έχει επιλέξει τη μη
καταχώριση αναβαλλόμενων ψόρων.

27. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού
Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα:

31/12/2021 31/12/2020

Μέσο όρος διοικητικού προσωπικού
Σύνολο

14 14

14 14
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Η Εταιρία σε σχέση με το αιτασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής
ποσά:

31/12/2021 31/12/2020

Μισθοί και ημερομίσθια 286.791,49 161.464,68
Κοινωνικές επιβαρύνσεις 72.558,20 40.107,39
Παρεπόμενες παροχές σε εργαζόμενους 1.785,20 1.002,79
Σύνολο 361.134,89 202.574,86

28. Φόρος εισοδήματος
Σύμ~ωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Φορολογικής νομοθεσίας, άρθρο 58 του Ν.
4172/2013, τα κέρδη της χρήσεως 2021 ψορολογούνται με συντελεστή 22%.

Η Ελληνική Φορολογική νομοθεσία και σι σχετικές διατάξεις, υπόκεινται σε
ερμηνείες από τις ~ορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις Φόρου εισοδήματος
κατατίθενται στις Φορολογικές αρχές σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή σι ζημίες
που δηλώνονται, για ψορολογικού σκοπούς, παραμένουν προσωρινά εκκρεμείς,
έως ότου σι ~ορολογικές αρχές ελέγξουν τις Φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία
του Φορολογούμενου και, με βάση τους ελέγχους αυτούς, οριστικοιτοιούνται σι
σχετικές ~ορολογικές υποχρεώσεις, με το ενδεχόμενο να επιβληθούν πρόσθετοι
Φόροι και προσαυξήσεις. Οι Φορολογικές ζημιές, στο βαθμό που αυτές
αναγνωρίζονται από τις Φορολογικές αρχές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον
συμψηψισμό κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων, που ακολουθούν τη χρήση που
αΦορούν.

Οι Φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις ψορολογικές
αρχές για τις χρήσεις 2016 έως και 2021.

29. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και
εποπτικών οργάνων
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

30. Διακανονισμοί (συμψωνίες) που δεν εμψανίζονται στον ισολογισμό με
σημαντικές θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις επί της Εταιρίας
Δεν υψίστανται τέτοιοι διακανονισμοί.

31. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
που δεν εμψανίζονται στον ισολογισμό
Πλην των ψορολογικών υποχρεώσεων για τις οποίες γίνεται αναΦορά στην
παράγραΦο 24 ανωτέρω, δεν υΦίστανται άλλες δεσμεύσεις, εγγυήσεις και
ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμ~ανίζονται στον ισολογισμό.

32. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
Από τον Μάρτιο του 2020 είναι σε ισχύ μέτρα περιορισμού της διάδοσης της
επιδημίας του COVID -19. Παράλληλα δε, η εταιρία με μέγιστο αίσθημα ευθύνης
παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις προκειμένου να ανταποκριθεί κατάλληλα σε όλα
τα επίπεδα έχοντας προετοιμάσει ένα πλάνο μέτρων και δράσεων ώστε να
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διασ~αλιστεί τόσο η απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία της όσο και η ασψάλεια
των εργαζομένων της και της κοινωνίας στο σύνολό της.

Συγκεκριμένα, η εταιρία έχει θεσπίσει προληπτικά μέτρα σύμψωνα με την
κυβέρνηση και με τις κατευθυντήριες γραμμές του Π.Ο.Υ. και αψορούν στο πλαίσιο
λειτουργίας των επιχειρήσεων που συναλλάσσονται άμεσα και σε καθημερινή βάση
με τους πελάτες τους.

Η Διοίκηση της εταιρίας εκτιμά ότι χάρη στη συνδρομή και την αλληλοϋποστήριξη
όλων των συνεργατών της, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των ληψθέντων από
την κυβέρνηση μέτρων στήριξης της οικονομίας, η κρίση του COVID -19 Θα
ξεπεραστεί με τις μικρότερες δυνατές απώλειες.

Σε κάθε περίπτωση, το επίπεδο των ταμειακών διαθεσίμων της εταιρίας είναι
απολύτως ικανοποιητικό, ώστε να μπορεί να ανταιτεξέλθει σε οποιαδήποτε έκτακτο
γεγονός επηρεάσει τη λειτουργία της.

Τέλος, τονίζεται ότι η κύρια προτεραιότητα της εταιρίας είναι να συνεχίσει να
ανταποκρίνεται στις μελλοντικές προκλήσεις, διατηρώντας την ποιότητα τιιν
υπηρεσιών της σε υψηλά επίπεδα, πάντα με γνώμονα την προστασία του εργατικού
δυναμικού και των πελατών της.

Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα που να έχουν συμβεί από την λήξη της
χρήσης μέχρι την ημερομηνία της συντά ων οικονομικών καταστάσεων, και για
τα οποία Θα έπρεπε να γίνει σχετική ναψορά.

Θεσσ·Ι ονίκη 29 Ιουνίου 2022
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