ΕΤΕΜ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ετήσια Οικονομική Έκθεση
(1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2020)

ΕΤΕΜ Α.Ε.
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.006528301000,
Λ. Μεσογείων 2-4, Αθήνα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1) Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
3) Οικονομικές Καταστάσεις.

Η παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 1/1/2020 – 31/12/2020 βρίσκεται αναρτημένη στο
διαδίκτυο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα etemcoind.vionet.gr.
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ
«ΕΤΕΜ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,
Στο πλαίσιο τόσο των διατάξεων του Ν. 4548/2018 και των σχετικών αποφάσεων όσο και του Καταστατικού
της ΕΤΕΜ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με
διακριτικό τίτλο «ΕΤΕΜ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρία»), σας υποβάλλουμε την παρούσα Ετήσια Οικονομική
Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020, ήτοι από 1η Ιανουαρίου 2020 έως και 31η Δεκεμβρίου
2020.
Η παρούσα έκθεση περιέχει τον απολογισμό των οικονομικών αποτελεσμάτων και μεταβολών της χρήσης
2020, την αναφορά των σημαντικών γεγονότων, την ανάλυση των προοπτικών και κινδύνων, την παράθεση
των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη καθώς και στοιχεία μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020
Αποτελέσματα Χρήσης
Ο κλάδος της διέλασης το 2020 συνέχισε την ανάκαμψή του και οι συνολικές πωλήσεις σημείωσαν αύξηση
κατά 5,5% περίπου σε σχέση με το 2019. Η εγχώρια ζήτηση σημείωσε μείωση περίπου 2% σε σχέση με το
2019 κυρίως εξαιτίας της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης λόγω της πανδημίας COVID-19. Από το πρώτο
lockdown δημιουργήθηκαν μεγάλα προβλήματα στη ζήτηση του αλουμινίου από βασικές τελικές αγορές, ενώ
ταυτόχρονα περιορίσθηκε η δραστηριότητα διαφόρων μονάδων παραγωγής πρωτόχυτου αλουμινίου σε
παγκόσμιο επίπεδο. Οι εξαγωγές που απορρόφησαν το 74% των πωλήσεων αυξήθηκαν κατά 8% περίπου σε
σχέση με το 2019 και κατευθύνθηκαν κυρίως στις απαιτητικές αγορές της Δυτικής Ευρώπης. Στην αύξηση
αυτή συνέβαλε και η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιβολή δασμών antidumping στις
εισαγωγές προϊόντων διέλασης από την Κίνα.
Η ΕΤΕΜ κατά το 2020, κατάφερε να ξεπεράσει τη συρρίκνωση πωλήσεων, που σημειώθηκε στο πρώτο
τρίμηνο 2020 κυρίως εξαιτίας της επίπτωσης της πανδημίας και να ανακάμψει τις δραστηριότητες και
επιδόσεις της κατα το δεύτερο εξάμηνο. Το 2020 χαρακτηρίστηκε τελικά από την αύξηση της ζήτησης
αρχιτεκτονικών και βιομηχανικών προφίλ αλουμινίου στις αγορές του εξωτερικού συγκριτικά με το 2019. Ως
αποτέλεσμα υπήρξε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 24%.
Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της Εταιρίας παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.
(Ποσά σε ΕΥΡΩ)
Πωλήσεις
Καθαρά κέρδη / (ζημία) προ φόρων, χρημ/κών,
επενδυτικών αποτ/των & αποσβέσεων
Ποσοστό επί πωλήσεων
Καθαρά κέρδη / (ζημία) προ φόρων & προ
αποσβέσεων
Ποσοστό επί πωλήσεων
Καθαρά κέρδη / (ζημία) προ φόρων
Ποσοστό επί πωλήσεων
Καθαρά κέρδη / (ζημιές) μετά φόρων
Ποσοστό επί πωλήσεων

31/12/2019

Μεταβολή
%

37.986.342

30.554.995

24,32%

(947.468)
(2,49%)

(2.001.227)
(6,55%)

52,66%

(1.225.741)
(3,23%)
(3.078.134)
(8,10%)
(2.818.757)
(7,42%)

(2.164.775)
(7,08%)
(3.219.370)
(10,54%)
(4.243.379)
(13,89%)

43,38%

31/12/2020

4,39%
33,57%
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Ισολογισμός
Το ενεργητικό της Εταιρίας την 31η Δεκεμβρίου 2020 ανήλθε σε € 36,4 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση έναντι
του 2019 κατά € 8,4 εκ.. Η αύξηση του κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά € 3,9 εκ. συνδέεται με την αύξηση
των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων κατά € 5,5 εκ., τη μείωση των αποθεμάτων κατά 0,7 εκ., τη μείωση
των συμβατικών περιουσιακών στοιχείων κατά 0,6 εκ. και τη μείωση των ταμειακών διαθεσίμων κατά 0,3 εκ..
Το μη κυκλοφορούν ενεργητικό αυξήθηκε κατά € 4,5 εκ. επηρεαζόμενο κυρίως από την αύξηση των
ενσώματων παγίων κατά € 5 εκ., την αύξηση των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων κατά 0,3 εκ.
και τη μείωση των άυλων περιουσιακών σοιχείων κατά € 0,8 εκ..
Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 είχαν καταστεί αρνητικά € -6,5 εκ. σε σχέση
με € -3,6 εκ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης. Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της
Εταιρίας υπερέβαιναν κατά € 16,5 εκ. τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις. Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρίας
κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 ανέρχονταν σε € 0,6 εκ. μειωμένες κατά € 0,3 εκ. σε σχέση με την προηγούμενη
χρήση.
Στα «Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού» γίνεται αναφορά σχετικά με τις ενέργειες
στις οποίες έχει προβεί η Διοίκηση της Εταιρίας για τη βελτίωση της κεφαλαιακής επάρκειας.
Υπό το πρίσμα των ανωτέρω ενεργειών της Διοίκησης της Εταιρίας, οι οικονομικές καταστάσεις έχουν
ετοιμαστεί στη βάση της δυνατότητας ομαλής συνέχισης της δραστηριότητάς της. Ως εκ τούτου, οι συνημμένες
οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν προσαρμογές σχετικές με την ανακτησιμότητα και την
ταξινόμηση των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, τα ποσά και την ταξινόμηση των υποχρεώσεων ή
άλλες προσαρμογές οι οποίες τυχόν θα απαιτούνταν αν η Εταιρία δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει ομαλά τις
δραστηριότητές της.
Ταμειακές Ροές
Οι λειτουργικές ταμειακές ροές στο τέλος της χρήσης του 2020 διαμορφώθηκαν σε εισροές € 6,8 εκ. Οι ροές
από επενδυτικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε εκροές € 6 εκ. ενώ οι ροές από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε εκροές € 1,1 εκ.
Επενδύσεις
Κατά το 2020 η Εταιρία πραγματοποίησε επενδύσεις συνολικής αξίας € 6,1 εκ..
Παρακάτω παρατίθεται πίνακας με βασικούς αριθμοδείκτες των οικονομικών μεγεθών της Εταιρίας.
ΔΕΙΚΤΕΣ
Μεικτό Περιθώριο Κέρδους

2020

2019

6,88%

7,40%

(7,42%)

(13,89%)

-6,62

-8,67

0,58

0,69

90

121

122

85

385

320

(Μεικτά Κέρδη/ Πωλήσεις)
Καθαρό Περιθώριο Κέρδους/ (Ζημιάς)
(Καθαρά Κέρδη/ Πωλήσεις)
Δανειακής Επιβάρυνσης
(Ξένα Κεφάλαια/ Ίδια)
Ρευστότητας
(Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις)
Ταχύτητα Κυκλοφορίας Αποθ.
(Αποθέματα/ Κόστος Πωλ.) x 360 ημέρες
Ταχύτητα Είσπραξης Απαιτήσεων
(Εμπορικές & Λοιπές Απαιτήσεις/ Πωλήσεις) x 360 ημέρες
Ταχύτητα Πληρωμής Υποχρεώσεων
(Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις/ Κόστος Πωλ.) x 360 ημέρες
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη χρήση του 2020 είναι τα ακόλουθα:
Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων
Στις 30/06/2020 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΤΕΜ Α.Ε.. Οι εκπρόσωποι
του μοναδικού μετόχου που παρέστησαν στη συνέλευση ενημερώθηκαν και έλαβαν αποφάσεις, σύμφωνα με
το άρθρο 119 παρ.4 του Ν. 4548/2018, για τα κάτωθι θέματα:
1.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι λόγω της ύπαρξης σωρευμένων ζημιών,
τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας έχουν καταστεί αρνητικά κατά Ευρώ 3,6 εκατομμύρια περίπου και
απαιτείται άμεσα κεφαλαιακή ενίσχυση. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύτηκε ότι θα προβεί σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες για τη βελτίωση των μεγεθών και εν γένει την εξυγίανση της Εταιρίας καθώς
επίσης και στην υιοθέτηση εντός του 2020, του πλέον πρόσφορου μέτρου (πχ. αύξηση κεφαλαίου),
προκειμένου να καλυφθεί πλήρως η κεφαλαιακή ανεπάρκεια και να βελτιωθεί η χρηματοοικονομική θέση
της Εταιρίας.

2.

Σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ.1 του ν.4548/2018, λόγω θανάτου του Αντιπροέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρίας Δημητρίου Παυλάκη, υπήρξε αντικατάστασή του με εκλογή από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρίας, στη συνεδρίασή του της 12.02.2020, στη θέση του αποβιώσαντος, του κ. Μιχαήλ
Παναγή, για το υπόλοιπο της θητείας του αποβιώσαντος.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων
Την 01/07/2020 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΤΕΜ Α.Ε. κατά την οποία
η Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί την προσθήκη καταστατικής διάταξης με την οποία παρέχεται
δυνατότητα μερικής καταβολής κεφαλαίου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018 και την συναφή
τροποποίηση του άρθρου 6 (Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου) του Καταστατικού της Εταιρίας.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων
Στις 10/09/2020 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΤΕΜ Α.Ε.. Οι
εκπρόσωποι του μοναδικού μετόχου που παρέστησαν στη συνέλευση αποφάσισαν ομόφωνα τα παρακάτω:
1. Ενέκριναν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2019, με την επ’ αυτών Έκθεση του
Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Ενέκριναν τη διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και Απήλλαξαν τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για
τη χρήση 2019.
3. Εξέλεξαν ως ορκωτό ελεγκτή για τη χρήση 2020 την ελεγκτική Εταιρία «DFK PD AUDIT Α.Ε. Ορκωτοί
Ελεγκτές Λογιστές & Σύμβουλοι Επιχειρήσεων», σύμφωνα με την προσφορά της και καθόρισαν την
αμοιβή της.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων
Στις 22/12/2020 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΤΕΜ Α.Ε.. Οι εκπρόσωποι
του μοναδικού μετόχου που παρέστησαν στη συνέλευση ενημερώθηκαν και έλαβαν αποφάσεις για τα κάτωθι
θέματα:
1.

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά €24.316.420 εν μέρει με καταβολή μετρητών
(€22.800.000) και εν μέρει με εισφορά μηχανολογικού εξοπλισμού (€1.516.420) με την έκδοση 70.000
νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία 4,00 ευρώ εκάστη, με τιμή έκδοσης
347,38 ευρώ και έγκριση της σχετικής εκτίμησης του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018. Παροχή σχετικών
εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

2.

Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2021 ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ
ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2020
i.

Προοπτικές

Η Εταιρία ολοκλήρωσε το 2020 την εγκατάσταση της νέας πρέσσας, ενώ εντός του 2021 ολοκληρώθηκε και
η εγκατάσταση γραμμής βαφής στα εργοστάσιο της Μαγούλας με σκοπό την καθετοποίηση της παραγωγικής
διαδικασίας. Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη επενδύσεις στα υποστηρικτικά τμήματα του εργοστασίου και την
εφοδιαστική αλυσίδα, με σκοπό την αύξηση της απόδοσης του εργοστασίου και τη βελτίωση του επιπέδου
εξυπηρέτησης των πελατών.
ii.

Κυριότεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες

Η Εταιρία εφαρμόζει πολιτικές διαχείρισης κινδύνου έτσι ώστε αυτοί να αναγνωρίζονται εγκαίρως, να
αναλύονται, να τίθενται όρια ανάληψής τους και να εφαρμόζονται οι κατάλληλοι έλεγχοι ως προς αυτούς. Η
επίβλεψη των πολιτικών αυτών έχει ανατεθεί στο τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο πραγματοποιεί
τακτικούς και έκτακτους ελέγχους σχετικά με την εφαρμογή των διαδικασιών, τα πορίσματα των οποίων
γνωστοποιούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
Πιστωτικός Κίνδυνος
Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζημιάς σε περίπτωση που ένας πελάτης ή τρίτος σε συναλλαγή
χρηματοοικονομικού μέσου δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και σχετίζεται κατά κύριο λόγο
με τις απαιτήσεις από πελάτες και τις επενδύσεις σε χρεόγραφα.
(α) Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Η Εταιρία διαθέτει τμήμα πιστωτικού ελέγχου και τις απαιτούμενες διαδικασίες ώστε να εξασφαλίζει στο
μέγιστο δυνατόν εξασφάλιση των πληρωμών από τους πελάτες.
Κάθε πελάτης αναλύεται ξεχωριστά για την πιστοληπτική του ικανότητα και του προτείνονται οι ανάλογοι
όροι πληρωμής, όπως όρια και ημέρες εξόφλησης των υποχρεώσεών του. Επιπροσθέτως η Εταιρία ασφαλίζει
τα υπόλοιπα πελατών της σε ασφαλιστικές Εταιρίες, όποτε αυτό είναι δυνατόν. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις
εξωτερικού καλύπτονται ως επί το πλείστον μέσω ασφάλισης πιστώσεων και όποτε αυτό δεν είναι δυνατό, με
προκαταβολές ή παρακράτηση κυριότητας των εμπορευμάτων μέχρι την εξόφλησή τους.
(β) Επενδύσεις
Οι επενδύσεις ταξινομούνται από την Εταιρία με βάση τον σκοπό για τον οποίον αποκτήθηκαν. Η Διοίκηση
αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόμηση της επένδυσης κατά τον χρόνο απόκτησης της και επανεξετάζει την
ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία σύνταξης ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
(γ) Εγγυήσεις
Η Εταιρία έχει ως πολιτική να παρέχει χρηματοοικονομικές εγγυήσεις εφόσον χρειαστούν.
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρία να μη δύναται να εκπληρώσει τις
χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. Η προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρία για τη
διαχείριση της ρευστότητας είναι να διασφαλίζει, μέσω διακράτησης των απολύτως αναγκαίων ταμειακών
διαθεσίμων, ότι πάντα θα έχει αρκετή ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της όταν αυτές λήγουν,
κάτω από συνήθεις αλλά και δύσκολες συνθήκες, χωρίς να υφίσταται μη αποδεκτές ζημίες ή να διακυβεύεται
η φήμη της.
Για την αποφυγή των κινδύνων ρευστότητας η Εταιρία διενεργεί πρόβλεψη ταμειακών ροών για περίοδο έτους
κατά τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού, και μηνιαία κυλιόμενη πρόβλεψη έτσι ώστε να εξασφαλίζει
ότι διαθέτει αρκετά ταμειακά διαθέσιμα για να καλύψει τις λειτουργικές της ανάγκες. Η πολιτική αυτή δεν
λαμβάνει υπόψη της τη σχετική επίδραση από ακραίες συνθήκες που δεν μπορούν να προβλεφθούν.
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Κίνδυνος αγοράς
Ο κίνδυνος αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο των αλλαγών σε τιμές πρώτων υλών, συναλλαγματικές ισοτιμίες
και επιτόκια που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της Εταιρίας ή την αξία των χρηματοοικονομικών της μέσων.
Ο σκοπός της διαχείρισης κινδύνου από τις συνθήκες της αγοράς είναι να ελέγχει την έκθεση της Εταιρίας
στους κινδύνους αυτούς στο πλαίσιο αποδεκτών παραμέτρων, με παράλληλη βελτιστοποίηση των αποδόσεων.
(α) Κίνδυνος Διακύμανσης Τιμών Πρώτων Υλών Μετάλλου (αλουμίνιο)
Η Εταιρία βασίζει μέρος από τις αγορές όσο και τις πωλήσεις της σε χρηματιστηριακές τιμές/δείκτες για την
τιμή του αλουμινίου που χρησιμοποιεί και εμπεριέχεται στα προϊόντα της. Οι τιμές αναπροσαρμόζονται βάσει
της αξίας των χρηματιστηριακών τιμών.
(β) Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρία είναι εκτεθειμένη σε περιορισμένο συναλλαγματικό κίνδυνο στις πωλήσεις και αγορές που
πραγματοποιεί καθώς και στα ταμειακά διαθέσιμα που τηρεί. Τα νομίσματα στα οποία πραγματοποιείται η
πλειοψηφία των συναλλαγών είναι κυρίως το ευρώ, το δολάριο ΗΠΑ και η στερλίνα.
Αν το ξένο νόμισμα αυξανόταν κατά 10% έναντι του ευρώ, η επίπτωση στα αποτελέσματα και τα Ίδια
Κεφάλαια θα ήταν:
Ποσά σε
Ευρώ
2020

2019

Δολ. ΗΠΑ

25.169

(15.724)

Στερλίνα

(5.004)

(3.980)

Αν το ξένο νόμισμα υποτιμούταν κατά 10% έναντι του ευρώ, η επίπτωση στα αποτελέσματα και τα Ίδια
Κεφάλαια θα ήταν:
Ποσά σε
Ευρώ
Δολ. ΗΠΑ
Στερλίνα

2020

2019

(25.169)

15.724

5.004

3.980

(γ) Κίνδυνος επιτοκίων
Τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρίας αναφέρονται σε δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου και υποχρεώσεις
από μισθώσεις σταθερού επιτοκίου.
Για τα χρηματοοικονομικά μέσα κυμαινόμενου επιτοκίου, μία μεταβολή κατά 0,25% των επιτοκίων κατά την
31η Δεκεμβρίου 2020 και 2019 θα αύξανε/μείωνε τα αποτελέσματα και τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας κατά
τα ποσά που παρουσιάζονται παρακάτω. Η ανάλυση αυτή υποθέτει ότι όλες οι άλλες μεταβλητές, παραμένουν
σταθερές.

2020

2019

0,25%
Αύξηση

0,25%
Μείωση

0,25%
Αύξηση

0,25%
Μείωση

Χρηματ/κα στοιχεία
παθητικού

2.353

(2.353)

123

(123)

Ευαισθησία (καθαρή)

2.353

(2.353)

123

(123)

Ανάλυση ευαισθησίας:

Διαχείριση κεφαλαίου
Η πολιτική του Διοικητικού Συμβουλίου συνίσταται στη διατήρηση μιας ισχυρής βάσης κεφαλαίου, ώστε να
διατηρεί την εμπιστοσύνη των πιστωτών και της αγοράς στην Εταιρία και να επιτρέπει τη μελλοντική
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί την απόδοση του κεφαλαίου, η
οποία ορίζεται ως τα καθαρά αποτελέσματα διαιρεμένα με το σύνολο της καθαρής θέσης.
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Λόγω της ύπαρξης σωρευμένων ζημιών η Καθαρή Θέση της Εταιρίας διαμορφώθηκε σε € -6,5 εκ. και
παράλληλα οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπερέβαιναν κατά € 16,5 εκ. τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις.
Στα «Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού» γίνεται αναφορά σχετικά με τις ενέργειες,
στις οποίες έχει προβεί η Διοίκηση της Εταιρίας για τη βελτίωση της κεφαλαιακής επάρκειας.
Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού
Με την από 22/12/2020 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρίας «ΕΤΕΜ Εμπορική και Βιομηχανική
Ελαφρών Μετάλλων Α.Ε.» αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά €24.316.420, με την
έκδοση 70.000 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία 4,00 ευρώ εκάστη, με
τιμή έκδοσης 347,38 ευρώ. Η αύξηση καλύφθηκε πλήρως από την «EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ελληνική Βιομηχανία
Χαλκού και Αλουμινίου Α.Ε.» με καταβολή μετρητών ποσού €22.800.000 και εισφορά μηχανολογικού
εξοπλισμού ποσού €1.516.420. Οι καταβολές ολοκληρώθηκαν στις 11/02/2021. Μετά τις ως άνω συναλλαγές
το ποσοστό της ««EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου Α.Ε.» στο μετοχικό
κεφάλαιο της «ΕΤΕΜ Εμπορική και Βιομηχανική Ελαφρών Μετάλλων Α.Ε.» διαμορφώθηκε στο 80%, ενώ
το υπόλοιπο 20% παρέμεινε στη VIOHALCO S.A..
Με την από 31/12/2020 Γενική Συνέλευση της εταιρίας «ETEM BG S.A.» αποφασίστηκε αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου της κατά € 18.797.901,66, η οποία καλύφθηκε πλήρως με καταβολή μετρητών από την
«ΕΤΕΜ Εμπορική και Βιομηχανική Ελαφρών Μετάλλων Α.Ε.». Οι καταβολές ολοκληρώθηκαν στις
11/02/2021. Μετά τις ως άνω συναλλαγές το ποσοστό της «ΕΤΕΜ Εμπορική και Βιομηχανική Ελαφρών
Μετάλλων Α.Ε.» στο μετοχικό κεφάλαιο της «ΕΤΕΜ BG S.A.» διαμορφώθηκε στο 92%.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Οι συναλλαγές της Εταιρίας με συνδεδεμένες επιχειρήσεις παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα. Ως
συνδεδεμένα μέρη θεωρούνται, η Εταιρία VIOHALCO SA/NV και τα συνδεδεμένα της μέρη.

(ποσά σε Ευρώ)
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ
ETEM BG SA
ETEM GESTAMP EXTRUSIONS SA
VIOHALCO SA
ETEM SCG DOO
ETEM SYSTEMS SRL
NOVAL PROPERTY ΑΕΕΑΠ
GESTAMP ETEM AUTOMOTIVE SA
TEKA SYSTEMS AE
ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ

Πωλήσεις αγαθών,
υπηρεσιών & παγίων

Αγορές αγαθών,
υπηρεσιών &
παγίων

Απαιτήσεις

Υποχρεώσεις

3.340.212
8.568.090
370.173
1.014.791
475.542
196.196
162.544

17.389.478
550.908
5.022.180
655.901
172.830
522.779

1.341
4.718.316
302.881
5.088
66.304
374.858
42.339
103.551
24.140
51.517

22.414.813
3.294.206
1.622.474
4.083.412
17.962
41.697
80.272
384.688

14.127.548

24.314.076

5.690.335

31.939.524

Αποδοχές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ανωτάτων στελεχών
Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης για τη χρήση 2020 ανήλθαν σε € 277.959
(2019: € 297.647).
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ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Επιχειρηματικό μοντέλο
Το επιχειρηματικό μοντέλο της ΕΤΕΜ Εμπορική και Βιομηχανική Ελαφρών Μετάλλων Ανώνυμος Εταιρία
(ΕΤΕΜ) έχει στόχο τη δημιουργία αξίας για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη δηλαδή, τους μετόχους, τους πελάτες,
τους εργαζόμενους, τους προμηθευτές και το κοινωνικό σύνολο γενικότερα.
Η ΕΤΕΜ δραστηριοποιείται στον κλάδο του αλουμινίου, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία και προσφέρει
καινοτόμες λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις των
πελατών της διεθνώς. Η επιτυχημένη επιχειρηματική δραστηριότητα της ΕΤΕΜ βασίζεται στην έντονα
εξωστρεφή εμπορική παρουσία της σε παγκόσμιο επίπεδο, τη διαρκή πρωτοπορία και την έμφαση στην έρευνα
και την τεχνολογία με γνώμονα την πελατοκεντρική φιλοσοφία. Με συνεχείς στρατηγικές επενδύσεις σε
έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, η Εταιρία είναι σε θέση να δημιουργεί νέα και καινοτόμα προϊόντα
και λύσεις, υλοποιώντας τον στόχο για διαρκή πρωτοπορία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
COVID-19: H ανταπόκριση και η συνεισφορά μας στην αντιμετώπιση την πανδημίας στην Ελλάδα
Η χρονιά που μας πέρασε σημαδεύτηκε από μία παγκοσμίου κλίμακας, πρωτοφανή υγειονομική κρίση. Κύριο
χαρακτηριστικό της, είναι πως κατάφερε να διεισδύσει σε όλες τις χώρες τόσο του αναπτυγμένου, όσο και του
αναπτυσσόμενου κόσμου, χωρίς καμία εξαίρεση, προκαλώντας μεγάλους οικονομικούς και κοινωνικούς
κλυδωνισμούς. Από το ξεκίνημα της επιδημιολογικής κρίσης ακολουθήσαμε πιστά όλες τις οδηγίες και τα
μέτρα πρόληψης που συνέστησε η Πολιτεία και οι αρμόδιοι φορείς, λαμβάνοντας παράλληλα πρόσθετα μέτρα
και πρωτοβουλίες για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.
Οι κύριες δράσεις βασίστηκαν στη λήψη προληπτικών μέτρων για την προστασία της υγείας και ασφάλειας
των ανθρώπων και των συνεργατών μας και διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας.
Η ΕΤΕΜ ενεργοποίησε μία σειρά από δράσεις εκτάκτου ανάγκης οι οποίες περιλάμβαναν ανάλυση ρίσκου
και μέτρα περιορισμού των ρίσκων που συσχετίζονταν με την υγεία των εργαζομένων και των οικογενειών
τους ενώ ταυτόχρονα παρακολούθησε στενά την επίδραση του COVID-19 στην εφοδιαστική αλυσίδα.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια του 2020, η ΕΤΕΜ διενέργησε περίπου 1.200 τεστ μοριακού
ελέγχου (PCR) στους εργαζόμενους και στενούς συνεργάτες στο πλαίσιο αποτελεσματικής και πρώιμης
ανίχνευσης ασυμπτωματικών κρουσμάτων και την αποφυγή διασποράς εντός του εργασιακού χώρου αλλά και
την προστασία των εργαζομένων και των οικογενειών τους.
Μέχρι σήμερα, η Εταιρία έχει καταφέρει με τη λήψη των μέτρων που υιοθέτησε να ανταπεξέλθει στη δύσκολη
περίοδο της κρίσης της πανδημίας και να λειτουργήσει ομαλά χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η επιχειρησιακή της
συνέχεια.
Γνωρίζοντας πως η μάχη με τον COVID-19 συνεχίζεται ακόμα, αισιοδοξούμε πως μέσα στο 2021 με την
εφαρμογή των εργαλείων που έχει δημιουργήσει η διεθνής κοινότητα, θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την
κρίση αυτή και να επανέλθει ξανά σύντομα η κανονικότητα σε όλους μας. Έως τότε, παραμένουμε σε
ετοιμότητα και θα λάβουμε κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία των ανθρώπων μας, των συνεργατών μας,
στηρίζοντας την τοπική κοινότητα και την κοινωνία γενικότερα.
Διαχείριση θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης
Η Εταιρία έχει μηχανισμούς και διαδικασίες για την ανάδειξη και διαχείριση των θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης
με έμφαση στην ασφαλή εργασία, στον σεβασμό στο περιβάλλον και στην κοινωνία με παράλληλη οικονομική
και βιώσιμη λειτουργία της. Η δέσμευση της Διοίκησης και το πλαίσιο διαχείρισης των θεμάτων υπεύθυνης
λειτουργίας αποτυπώνονται στην Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει η ETEM.
Πολιτικές και Συστήματα
Η ETEM, με σκοπό να ενισχύσει την ορθή λειτουργία της με γνώμονα τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, έχει θεσπίσει
συγκεκριμένες πολιτικές και εφαρμόζει κατάλληλα συστήματα διαχείρισης και διαδικασίες που στηρίζουν την
υπεύθυνη λειτουργία και καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνονται οι στόχοι της.
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Συγκεκριμένα η Εταιρία, μεταξύ άλλων, έχει θεσπίσει και εφαρμόζει τις παρακάτω πολιτικές και κώδικες:
▪
▪
▪

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία
Πολιτική Ποιότητας

Η ολοκληρωμένη διαχείριση των σημαντικών θεμάτων της ETEM πραγματοποιείται μέσω των Συστημάτων
Διαχείρισης που εφαρμόζει. Συγκεκριμένα η Εταιρία εφαρμόζει τα ακόλουθα πιστοποιημένα συστήματα:
▪
▪

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO 9001:2015.
Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001:2007.

Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των πολιτικών και διαδικασιών που
εφαρμόζει η ETEM, παραθέτοντας σχετικές αναφορές για την περιβαλλοντική και κοινωνική της επίδοση
(παρουσίαση σχετικών μη χρηματοοικονομικών δεικτών).
Εργασιακά και κοινωνικά θέματα
Η Εταιρία επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της, καθώς έχει αναγνωρίσει τη συμβολή του ανθρώπινου
παράγοντα στην επιτυχημένη πορεία της και στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων της. Βασική μέριμνα
της διοίκησης της ΕΤΕΜ αποτελεί η διασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών εργασίας και της δίκαιης
ανταμοιβής, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διαφορετικότητα και την παροχή ίσων ευκαιριών
προς όλους τους εργαζόμενους. Οι πολιτικές και οι πρωτοβουλίες της ΕΤΕΜ για το ανθρώπινο δυναμικό
αποσκοπούν στην αποτελεσματική προσέλκυση, ανάπτυξη και διατήρηση των εργαζομένων. Σταθερά
προσανατολισμένη στις ανθρώπινες αξίες, η Εταιρία επιδιώκει να εφαρμόζει υπεύθυνες εργασιακές πρακτικές,
εστιάζοντας σε σημαντικά θέματα όπως:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

η διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και των συνεργατών της
η διατήρηση των θέσεων εργασίας
η παροχή ίσων ευκαιριών προς όλους τους εργαζόμενους
η εφαρμογή αντικειμενικών συστημάτων αξιολόγησης
η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων
η παροχή πρόσθετων παροχών
Εργασιακοί δείκτες

2020

2019

Αριθμός εργαζομένων

249

177

12%

11%

14%

18%

Κινητικότητα εργαζομένων (Τurnover)
% γυναικών στο σύνολο του ανθρώπινου
δυναμικού

Τurnover rate: ποσοστό εργαζομένων που αποχωρούν (για λόγους παραίτησης, απόλυσης, συνταξιοδότησης, κ.λπ.) στο σύνολο του
ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρίας.

Η πολιτική και τα αντίστοιχα συστήματα αμοιβών και παροχών έχουν αναπτυχθεί με σκοπό την προσέλκυση,
απασχόληση και διατήρηση έμπειρου προσωπικού που διαθέτει τις αναγκαίες ικανότητες και δεξιότητες, οι
οποίες οδηγούν στη βελτιστοποίηση της ατομικής, αλλά και κατ’ επέκταση της συνολικής απόδοσης. Η αμοιβή
κάθε εργαζόμενου αντανακλά το μορφωτικό υπόβαθρο, την εμπειρία, την ευθύνη, αλλά και την αξία /
βαρύτητα της θέσης στην αγορά εργασίας. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο ανταμοιβής και ικανοποίησης των
εργαζομένων, η Εταιρία προσφέρει μία σειρά από πρόσθετες παροχές.
Ίσες ευκαιρίες και σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα
Με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και με υπευθυνότητα απέναντι στους ανθρώπους της, η Εταιρία
εφαρμόζει πολιτική διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού με γνώμονα την παροχή ίσων ευκαιριών χωρίς
διακρίσεις λόγω φύλου, εθνικότητας, θρησκείας, ηλικίας και μορφωτικού επιπέδου. Η ETEM είναι αντίθετη
στην παιδική εργασία και καταδικάζει κάθε μορφή εξαναγκασμένης και υποχρεωτικής εργασίας. Επιπρόσθετα,
η ETEM καταδικάζει και δεν επιτρέπει την ανάπτυξη συμπεριφορών οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν
σε διάκριση, άνιση συμπεριφορά, εκφοβισμό ή ηθική παρενόχληση, χειρονομία και λεκτική ή σωματική
απειλή.
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Ως αποτέλεσμα των πολιτικών, διαδικασιών και των μηχανισμών ελέγχου που εφαρμόζονται, κατά το 2020,
όπως και τα προηγούμενα έτη, δεν εντοπίστηκε κανένα περιστατικό παιδικής ή εξαναγκασμένης εργασίας και
δεν έχει σημειωθεί κανένα περιστατικό σχετικό με παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία
Με ιδιαίτερο σεβασμό στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, η ETEM έχει θέσει ως προτεραιότητα το
σχεδιασμό μέτρων για την πρόβλεψη και την πρόληψη ατυχημάτων. Η δέσμευση της Διοίκησης στον τομέα
αυτό αποτυπώνεται στην Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας (Υ&Α) που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει η Εταιρία.
Η Εταιρία συμμορφώνεται με τη σχετική νομοθεσία και τους κανονισμούς σχετικά με τις συνθήκες εργασίας
και την επαγγελματική Υ&Α και εστιάζει στην εφαρμογή προληπτικών μέτρων και ενεργειών για την αποφυγή
συμβάντων κατά την εργασία. Η ETEM εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και
Ασφάλειας στην εργασία (OHSAS 18001), στο πλαίσιο του οποίου υλοποιούνται στοχευμένα προγράμματα
Υ&Α με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της Εταιρίας στον τομέα αυτό. Η Εταιρία δίνει μεγάλη βαρύτητα στην
εκπαίδευση και συμμετοχή των εργαζομένων της στα συναφή θέματα. Για την παρακολούθηση και
αξιολόγηση της επίδοσης στον τομέα της Υ&Α στην εργασία, η Εταιρία χρησιμοποιεί διεθνώς εφαρμόσιμους
και μετρήσιμους δείκτες.
Δείκτες υγείας και ασφάλειας
Δείκτης συχνότητας συμβάντων
(LTIR)
Δείκτης σοβαρότητας συμβάντων
(SR)
Θανατηφόρα συμβάντα

2020

2019

5

4

137

20

0

0

LTIR: Lost time incident rate (αριθμός περιστατικών/συμβάντων ασφαλείας με απουσία από την εργασία ενός πλήρους ωραρίου ανά 10 6
ωρών εργασίας)
SR: Severity rate (αριθμός ημερών απουσίας ανά 106 ωρών εργασίας)

Κοινωνικά θέματα
Η Εταιρία επιδιώκει οι επιχειρηματικές της δραστηριότητες να βρίσκονται σε θετική και παραγωγική
αλληλεπίδραση με το κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί, να συμβάλλει στη γενικότερη
οικονομική ανάπτυξη της χώρας και να ωφελεί τις τοπικές κοινότητες, μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας
(δίνεται προτεραιότητα στην πρόσληψη εργαζομένων από την τοπική περιοχή) και της προσφοράς
επιχειρηματικών ευκαιριών (επιδιώκουμε τη συνεργασία με τους τοπικούς προμηθευτές όπου αυτό είναι
εφικτό). Η ETEM υποστηρίζει σε ετήσια βάση φορείς, οργανισμούς και ενώσεις μέσω ποικίλων χορηγικών
δράσεων.
Η ETEM μέσω της δραστηριότητάς της παράγει πολλαπλά οφέλη για το κοινωνικό σύνολο. Εκτός από την
καταβολή των μισθών και των λοιπών παροχών προς τους εργαζομένους της, καταβάλλονται στην πολιτεία οι
αναλογούντες φόροι και εισφορές, πραγματοποιούνται συνεχείς επενδύσεις και πληρωμές προς τους
συνεργαζόμενους προμηθευτές υλικών και υπηρεσιών. Με τον τρόπο αυτό, η συνολική θετική επίδραση της
Εταιρίας στην τοπική καθώς και την ευρύτερη κοινωνία είναι σημαντική.
Καταπολέμηση της διαφθοράς και θέματα σχετικά με τη δωροδοκία
Η ETEM εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης που έχει ως στόχο να διασφαλίζει
τη διαφανή, χρηστή και αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρίας, που μακροπρόθεσμα οδηγεί σε
επιχειρηματική και οικονομική ανάπτυξη. O Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας αποτυπώνει τη δέσμευση
και τη θέση της Εταιρίας στα θέματα διαφάνειας, καταπολέμησης της διαφθοράς και δωροδοκίας.
Η Εταιρία αντιτίθεται σε κάθε μορφής διαφθορά και δεσμεύεται να λειτουργεί με ηθικό και υπεύθυνο τρόπο.
Αν και ο κίνδυνος παρουσίασης περιστατικών διαφθοράς είναι χαμηλός, η Εταιρία λαμβάνει όλα τα
απαραίτητα μέτρα για τον έλεγχο και εντοπισμό πιθανών περιστατικών. Ως αποτέλεσμα των πολιτικών και
σχετικών πρακτικών που εφαρμόζει η Εταιρία, το 2020, όπως και τα προηγούμενα έτη δεν έχει
παρουσιαστεί/σημειωθεί κανένα περιστατικό διαφθοράς/δωροδοκίας.

11

Περιβαλλοντικά θέματα
Η προστασία του περιβάλλοντος βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες της Εταιρίας. Με σκοπό την
ολοκληρωμένη προσέγγιση της περιβαλλοντικής προστασίας η Εταιρία έχει δημιουργήσει τις κατάλληλες
υποδομές και ακολουθεί συστηματική διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων. Η ETEM εφαρμόζει
συντονισμένα προγράμματα και δράσεις (π.χ. δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, ορθή διαχείριση αποβλήτων
κ.λπ.) που έχουν ως στόχο τη συνεχή βελτίωση της επίδοσής της στον τομέα αυτό.
Ειδική κατανάλωση ενέργειας (GJ/t
προϊόντος)
Ειδική κατανάλωση νερού (m3/t
προϊόντος)

2020

2019

4

4

4

2

Υπεύθυνη διαχείριση της προμηθευτικής αλυσίδας
Η Εταιρία τοποθετεί τον πελάτη στο κέντρο της εταιρικής της φιλοσοφίας. Βασική αξία της Εταιρίας αποτελεί
η πλήρης ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της και με βάση την αξία αυτή σχεδιάζει και προσαρμόζει
ανάλογα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Διαθέτοντας μεγάλο αριθμό έμπειρου και εξειδικευμένου
προσωπικού στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης η Εταιρία πρωτοπορεί στο σχεδιασμό και τη δημιουργία
ολοκληρωμένων λύσεων σε συστήματα αλουμινίου και ειδικών εφαρμογών αναζητώντας συνεχώς και
ενθαρρύνοντας νέες ιδέες για καινοτόμα προϊόντα. Η ανάπτυξη και διατήρηση μίας υπεύθυνης εφοδιαστικής
αλυσίδας με προστιθέμενη αξία και για τα δύο μέρη, αποτελεί δέσμευση στην οποία η Εταιρία επενδύει και
θα συνεχίσει να επενδύει σε επίπεδο μόνιμων συνεργασιών σε εθνικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Η Εταιρία
στοχεύει στην αύξηση της θετικής επίδρασης που προκύπτει από τη λειτουργία της στην οικονομία, στο
περιβάλλον και στην κοινωνία. Μέριμνα της Εταιρίας είναι η διενέργεια προμηθειών με τρόπο υπεύθυνο,
ενσωματώνοντας πρακτικές και κριτήρια περιβαλλοντικής και κοινωνικής υπευθυνότητας στις διαδικασίες
που ακολουθεί.
Μη χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι και τρόποι αντιμετώπισης
Η Εταιρία δραστηριοποιείται σε ένα οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από
διάφορους κινδύνους, χρηματοοικονομικούς και μη. Στο πλαίσιο αυτό, έχει θεσπίσει διαδικασίες για τον
έλεγχο και διαχείριση τόσο των χρηματοοικονομικών κινδύνων, όσο και των μη χρηματοοικονομικών
κινδύνων. Οι κυριότερες κατηγορίες μη χρηματοοικονομικών κινδύνων για την Εταιρία είναι οι
περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και κίνδυνοι σχετικοί με την Υ&Α στην εργασία. Η διαχείριση των κινδύνων αυτών
κρίνεται ως πολύ σημαντική από τη Διοίκηση της Εταιρίας δεδομένου ότι ενέχουν τον κίνδυνο να επηρεάσουν,
άμεσα ή έμμεσα, την ομαλή λειτουργία της Εταιρίας. Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Εταιρίας
περιγράφει με σαφήνεια τις περιοχές κινδύνων και περιλαμβάνει συγκεκριμένες διαδικασίες οι οποίες έχουν
αναπτυχθεί με βάση την Αρχή της Πρόληψης για τη διαχείριση των θεμάτων Υ&Α και περιβάλλοντος.
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο των πιστοποιημένων Συστημάτων Διαχείρισης που εφαρμόζει η Εταιρία, σε ετήσια
βάση διενεργείται σχετική αξιολόγηση για τους συναφείς κινδύνους. Με στόχο τη μείωση της πιθανότητας
αλλά και της σημαντικότητας επέλευσης των κινδύνων στους συγκεκριμένους τομείς, η Εταιρία λαμβάνει
προληπτικά μέτρα, σχεδιάζει και υλοποιεί συγκεκριμένα προγράμματα και δράσεις και παρακολουθεί την
επίδοσή της μέσω σχετικών δεικτών (ποιότητας, περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας στην εργασία) που έχει
θέσει.
Οι μη χρηματοοικονομικοί δείκτες που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση, είναι σε συμφωνία με τις
κατευθυντήριες οδηγίες για την έκδοση Απολογισμών Βιωσιμότητας (Sustainability Reporting Guidelines)
του οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI Standards). Η επιλογή των δεικτών αυτών έγινε με κριτήριο
τη συνάφειά τους με τις δραστηριότητες της Εταιρίας.
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Μετά τα ανωτέρω σας παρακαλούμε, κύριοι Μέτοχοι να εγκρίνετε τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας,
καθώς επίσης και την παρούσα Έκθεση για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2020 και να
αποφασίσετε σχετικά με τα υπόλοιπα θέματα της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2021

Μέλος Δ.Σ. και
Πρόεδρος Δ.Σ. και

Μέλος Δ.Σ.

Γενικός Διευθυντής

ΛΑΜΠΡΟΣ

Οικονομικός
Διευθυντής

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΒΑΡΔΗΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΣ

ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ

ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ

Α.Δ.Τ.: ΑΕ 323048

Α.Δ.Τ.: ΑΒ 308949

Α.Δ.Τ.: Χ 659818
Α.Α.: 28963 Α΄
ΤΑΞΗΣ
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DFK PD AUDIT ΑΕ
Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών,
Λογιστών & Συμβούλων Επιχειρήσεων
Χ.Σαμπάγκ- Σ.Χούρι 3 (πρώην Πρεμετής),
ΤΚ 151 25 Μαρούσι
Tηλ.: +30 (210) 7249 302
Fax: +30 (210) 7212 075
Γ.Ε.ΜΗ:119392801000
www.pdaudit.gr

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΕΤΕΜ Εμπορική και Βιομηχανική Ελαφρών Μετάλλων Α.Ε.»

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΕΤΕΜ Εμπορική και Βιομηχανική
Ελαφρών Μετάλλων Α.Ε.» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης
της 31ης Δεκεμβρίου 2020, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων
κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών
λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη,
την οικονομική θέση της εταιρείας «ΕΤΕΜ Εμπορική και Βιομηχανική Ελαφρών Μετάλλων Α.Ε.» κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2020, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βάση γνώμης
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί
στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην
ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων”. Είμαστε
ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ’ όλη την διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας
για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των
οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με
τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για
τη γνώμη μας.

DFK PD AUDIT Α.Ε. Aνώνυμη εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Συμβούλων επιχειρήσεων,
πλήρες μέλος του δικτύου της DFK International,ενός συνεταιρισμού ανεξάρτητων
ελεγκτικών, λογιστικών και συμβουλευτικών εταιρειών.

Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας
Εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 2.2 επί των οικονομικών καταστάσεων, η οποία περιγράφει ότι η
Εταιρεία υπέστη καθαρή ζημία ποσού Ευρώ 2,8 εκατ. περίπου κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε την 31η
Δεκεμβρίου 2020 και ότι, κατά την ημερομηνία αυτή, οι τρέχουσες υποχρεώσεις της Εταιρείας υπερέβαιναν το
σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της κατά Ευρώ 16,5 εκατ. περίπου και τα ίδια κεφάλια της Εταιρείας
έχουν καταστεί αρνητικά κατά Ευρώ 6,5 εκατ. περίπου. Επειδή τα ανωτέρω δεδομένα υποδηλώνουν την ύπαρξη
ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας να
συνεχίσει τη δραστηριότητά της, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22 Δεκεμβρίου 2020
αποφασίσθηκε, η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά Ευρώ 24.316.420 με καταβολή
μετρητών ποσού Ευρώ 22.800.000 και εισφορά μηχανολογικού εξοπλισμού κατά Ευρώ 1.516.420.
Για την πιστοποίηση της καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4548/2018,
λήφθηκε Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή με ημερομηνία 24 Μαρτίου 2021, βάση της οποίας
επιβεβαιώθηκε η ολική καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ 24.316.420, και η οποία
δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.ΜΗ στις 29 Μαρτίου 2021 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2512241. Η γνώμη μας δεν
τροποποιείται σε σχέση 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 σύμφωνα
με τα Δ.Π.Χ.Α. όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες
εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των
οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της
ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια
περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής
της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να
διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις
ενέργειες.
Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο
σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να
εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση
υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει.
Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή
αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που
λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.
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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 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.
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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 Δεκεμβρίου 2020.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία «ΕΤΕΜ Εμπορική και Βιομηχανική
Ελαφρών Μετάλλων Α.Ε.» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση
Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2021
DFK PD AUDIT ΑΕ
Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών,
Λογιστών & Συμβούλων Επιχειρήσεων
Χ.Σαμπάγκ- Σ.Χούρι 3 (πρώην Πρεμετής),
ΤΚ 151 25 Μαρούσι
Tηλ.: +30 (210) 7249 302
Fax: +30 (210) 7212 075
ΑΜ ΣΟΕΛ 163, ΑΜ ΕΛΤΕ 031
www.pdaudit.gr

Νικόλαος Χ. Τσιμπούκας
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ: 1715, ΑΜ ΕΛΤΕ 1839
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Ι. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
Ποσά σε Ευρώ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια
Δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις

Σημ.

31/12/2019

8.865.536
3.939.479
407.438
401.551
56.645

3.835.796
4.718.160
443.300
135.924
13.323

13.670.649

9.146.503

8.842.395
12.835.809
11
1.021.374

9.495.198
7.256.632
637.000
48
1.365.803

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

22.699.589

18.754.681

Σύνολο ενεργητικού

36.370.238

27.901.184

70.000
5.240.500
2.735
(11.788.993)

70.000
5.240.500
2.735
(8.950.444)

(6.475.758)

(3.637.209)

220.779
3.381.063

151.505
4.065.749

3.601.842

4.217.254

37.786.819
161.625
574.380
721.330
39.244.154

25.135.816
522.036
927.562
735.725
27.321.139

Σύνολο υποχρεώσεων

42.845.996

31.538.393

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

36.370.238

27.901.184

Σύνολο μη-κυκλοφορούντος ενεργητικού
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Εμπορικές και Λοιπές απαιτήσεις
Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία
Απαίτηση από Φόρο Εισοδήματος
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο
Λοιπά αποθεματικά
Σωρευμένες ζημίες
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού
Υποχρεώσεις μίσθωσης
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Συμβατικές υποχρεώσεις
Δάνεια
Υποχρεώσεις μίσθωσης
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

6
7
8
9
11

31/12/2020

10
11
11
13

14
14
15

17
16

18
18
16
16

Οι Σημειώσεις στις σελίδες από 7 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.
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ΙΙ. Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Ποσά σε Ευρώ

Σημ.

1/1 - 31/12/2020

1/1 - 31/12/2019

Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων

19
20

37.986.342
(35.371.278)

30.554.995
(28.293.521)

Μικτό Κέρδος
Λοιπά Έσοδα
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά Έξοδα

24
20
20
24

2.615.064
801.625
(4.114.200)
(2.030.577)
(71.773)

2.261.474
667.204
(3.911.588)
(2.020.582)
(52.330)

(2.799.861)
49.969
(328.242)
(278.273)

(3.055.822)
5.279
(168.827)
(163.548)

(3.078.134)

(3.219.370)

259.377

(1.024.009)

(2.818.757)

(4.243.379)

1/1 - 31/12/2020

1/1 - 31/12/2019

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Χρηματοικονομικό κόστος (καθαρό)

22
22

Ζημίες προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

23

Καθαρές ζημιές χρήσης

III. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
Ποσά σε Ευρώ

Σημ.

Ζημιές χρήσης

(2.818.757)

(4.243.379)

Υποχρέωση Παροχών Προσωπικού

17

(26.042)

(28.340)

Αναλογούν Φόρος

23

6.250

6.802

(19.792)

(21.538)

(2.838.549)

(4.264.917)

Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης

Οι Σημειώσεις στις σελίδες από 7 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.
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ΙV. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

70.000

Διαφορά από
έκδοση
μετοχών υπέρ
το άρτιο
5.240.500

-

-

-

(21.538)

(21.538)

-

-

-

(4.243.379)

(4.243.379)

Μετοχικό
Κεφάλαιο
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2019
Κέρδος / (ζημιά) που αναγνωρίστηκε άμεσα
στα ίδια κεφάλαια
Καθαρό κέρδος / (ζημιά) χρήσης
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης

Λοιπά
αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέον

2.735

(4.685.527)

Σύνολο
Ιδίων
Κεφαλαίων
627.708

-

-

-

(4.264.917)

(4.264.917)

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2019

70.000

5.240.500

2.735

(8.950.444)

(3.637.209)

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2020
Κέρδος / (ζημιά) που αναγνωρίστηκε άμεσα
στα ίδια κεφάλαια
Καθαρό κέρδος / (ζημιά) χρήσης

70.000

5.240.500

2.735

(8.950.444)

(3.637.209)

-

-

-

(19.792)

(19.792)

-

-

-

(2.818.757)

(2.818.757)

-

-

-

(2.838.549)

(2.838.549)

70.000

5.240.500

2.735

(11.788.993)

(6.475.758)

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2020

Οι Σημειώσεις στις σελίδες από 7 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.
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V. Κατάσταση Ταμειακών Ροών
Ποσά σε Ευρώ
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ζημίες προ φόρων
Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων, άυλων & δικαιώματα χρήσης περιουσιακών
στοιχείων
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
(Κέρδη)/Ζημιές από πώληση Παγίων
Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων
Μείωση / (Αύξηση) συμβατικών περιουσιακών στοιχείων
(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
(Μείωση) / Αύξηση συμβατικών υποχρεώσεων
(Μείωση) / Αύξηση υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω
συνταξιοδότησης
Αύξηση/ (Μείωση) προβλέψεων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα
(Κέρδη)/Ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές
Ζημιές από διαγραφές παγίων και επενδυτικών ακινήτων
Απομείωση αποθεμάτων
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων περιουσιακών στοιχείων
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων
Πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων
Πωλήσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Καθαρή Μεταβολή Βραχυπρόθεσμου δανεισμού
Αποπληρωμές κεφαλαίου μισθώσεων
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Σημ.

1/1 - 31/12/2020

1/1 - 31/12/2019

(3.078.134)

(3.219.370)

20

1.852.393

1.054.595

22

(49.969)

(5.279)

22

11
18
18

328.242
(34.124)
315.611
(5.634.471)
637.000
12.650.780
(360.411)

168.827
(1.203)
(1.949.354)
(1.836.689)
107.170
8.706.478
296.739

17

43.233

33.337

20

12.010
(273.465)
(5.156)
33.366
337.192
6.774.097

46.370
(167.362)
3.204
35.930
(391.797)
2.881.596

6
8

(6.014.165)
(79.923)
53.038
9.666
347
(6.031.037)

(2.296.190)
(279.407)
11.615
610
(2.563.372)

16
16

(353.182)
(734.307)
(1.087.489)

927.562
(393.485)
534.077

(344.429)

852.301

1.365.803
1.021.374

513.502
1.365.803

24
10

6,24
10

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος της χρήσης

13

Οι Σημειώσεις στις σελίδες από 7 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
1. Γενικές πληροφορίες
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της
ΕΤΕM ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
(Διακριτικός Τίτλος ΕΤΕΜ Α.Ε.) εφ’ εξής η «Εταιρία».
Η Εταιρία εδρεύει στην Ελλάδα, Λ. Μεσογείων 2-4, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα με υποκαταστήματα στη
Μαγούλα Αττικής, στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης και στα Χανιά Κρήτης. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
006528301000.
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρίας την 8η Ιουλίου 2021 και υπόκεινται σε έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας
η οποία θα συνεδριάσει την 9η Ιουλίου 2021.
Η κυριότερη δραστηριότητα της Εταιρίας είναι η παραγωγή και η εμπορία αρχιτεκτονικού και
βιομηχανικού προφίλ αλουμινίου καθώς και η εμπορία των σχετικών εξαρτημάτων.
Η Εταιρία δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της
Ευρώπης.
Η Μητρική Εταιρία VIOHALCO SA/NV είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο EURONEXT του Βελγίου
και στο Χρηματιστήριο Αθηνών και αποτελεί τον μοναδικό μέτοχο της Εταιρίας.
Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας της χρήσης 1/1/2020 – 31/12/2020 βρίσκονται
αναρτημένες στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα etemcoind.vionet.gr.
2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών αρχών
Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν και ακολουθούνται κατά τη σύνταξη των συνημμένων
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., περιλαμβάνονται στις παρακάτω αρχές οι οποίες
έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλα τα έτη υπό αναφορά, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφεξής «ΔΠΧΑ») που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων (IASB), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστοικού κόστους και με
την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, η οποία έχει αξιολογηθεί για διάστημα 12 μηνών από
την ημερομηνία του Ισολογισμού. Οι λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί είναι συνεπείς με αυτές της
προηγούμενης χρήσης.
Η Εταιρία εκπληρώνει τις καθημερινές της ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης μέσω των δημιουργούμενων
χρηματοροών και των σχετικών πόρων που έχει στη διάθεσή της.
Τα ποσά των οικονομικών καταστάσεων απεικονίζονται σε ευρώ με στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη
μονάδα, εκτός εάν ρητά αναφέρεται διαφορετικά.
2.2. Συνέχιση Δραστηριότητας
Η Εταιρία για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων βασίστηκε στην αρχή της συνέχισης της
επιχειρηματικής δραστηριότητας (going concern). Για την εφαρμογή της εν λόγω αρχής η Εταιρία
λαμβάνει υπόψη τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις και προβαίνει σε εκτιμήσεις για τη διαμόρφωση, στο
προσεχές μέλλον, του οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται.
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Η υλοποίηση του στρατηγικού μακροχρόνιου επενδυτικού σχεδίου της Εταιρίας στη χρήση 2020, που
συντέλεσε στην αύξηση των πωλήσεων κατά 24% και σε περαιτέρω ανάπτυξη του μεριδίου αγοράς είχε
ως αποτέλεσμα οι ζημίες της χρήσεως μετά από φόρους να ανέλθουν σε €2,8 εκ. περίπου και τα Ίδια
Κεφάλαια να καταστούν αρνητικά € -6,5 εκ. σε σχέση με € -3,6 εκ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης.
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρίας υπερέβαιναν
κατά € 16,5 εκ. τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις. Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρίας κατά την 31 η
Δεκεμβρίου 2020 ανέρχονταν σε € 0,6 εκ..
Βάσει των ανωτέρω δεδομένων, αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Η αύξηση
καλύφθηκε πλήρως από την «EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου Α.Ε.» με
καταβολή μετρητών ποσού €22.800.000 και εισφορά μηχανολογικού εξοπλισμού ποσού €1.516.420. Οι
καταβολές ολοκληρώθηκαν στις 11/02/2021.
Για τον λόγο αυτό οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας, που προϋποθέτει ότι η εταιρία θα έχει επαρκή χρηματοδότηση για να
εξυπηρετηθούν οι χρηματοπιστωτικές και λειτουργικές ανάγκες της στο προσεχές μέλλον.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες, στις οποίες έχει προβεί η εταιρία για τη βελτίωση της
κεφαλαιακής της επάρκειας παρέχονται στη Σημείωση 31 που γίνεται αναφορά στα μεταγενέστερα
γεγονότα.
2.3. Εκτιμήσεις και Παραδοχές της Διοίκησης
Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων
σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία εφαρμογής
των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα
αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων
απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και τα
αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους υπό αναφορά. Παρά το γεγονός
ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση µε τις
τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς
τους υπολογισμούς. Οι περιοχές που εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας και είναι περίπλοκες,
ή οι υποθέσεις και εκτιμήσεις που είναι σημαντικές για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναφέρονται
στη Σημείωση 5.
3. Νέα Πρότυπα
Οι λογιστικές αρχές και οι υπολογισμοί βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, είναι
συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της
προηγούμενης χρήσης, και έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια και για την κλειόμενη χρήση, πλην των κάτωθι
αναφερόμενων τροποποιήσεων και ερμηνειών, που υιοθετήθηκαν για πρώτη φορά κατά την 1 Ιανουαρίου
2020 και οι οποίες δεν είχαν σημαντικές επιπτώσεις στις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε
στις 31 Δεκεμβρίου 2020.
ΔΠΧΑ 3: Συνενώσεις Επιχειρήσεων (Τροποποιήσεις): Το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις αναφορικά με
τον ορισμό μιας Επιχείρησης (τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3) με σκοπό την επίλυση των δυσκολιών που
προκύπτουν όταν μια οικονομική οντότητα προσδιορίζει εάν έχει αποκτήσει μια επιχείρηση ή μια ομάδα
περιουσιακών στοιχείων. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για συνενώσεις επιχειρήσεων για τις οποίες η
ημερομηνία απόκτησης αρχίζει την ή μετά την έναρξη της πρώτης ετήσιας λογιστικής περιόδου που
αρχίζει την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 και για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που συμβαίνουν
την ή μετά την έναρξη αυτής της περιόδου, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή.
Εννοιολογικό πλαίσιο Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς: Το ΣΔΛΠ εξέδωσε το
αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση στις 29 Μαρτίου 2018. Το
εννοιολογικό πλαίσιο καθορίζει ένα ολοκληρωμένο σύνολο εννοιών για τη χρηματοοικονομική
πληροφόρηση. Οι έννοιες αυτές συμβάλλουν στον καθορισμό προτύπων, την καθοδήγηση των συντακτών
για την ανάπτυξη συνεπών λογιστικών πολιτικών και την υποστήριξη στην προσπάθεια τους να
κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τα πρότυπα. Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε
επίσης ένα συνοδευτικό έγγραφο, Τροποποιήσεις στις παραπομπές του εννοιολογικού πλαισίου, το οποίο
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καθορίζει τις τροποποιήσεις των προτύπων που επηρεάζονται προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι
αναφορές στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο. Στόχος του εγγράφου είναι η υποστήριξη της
μετάβασης στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο ΔΠΧΑ για τις εταιρείες που υιοθετούν το
εννοιολογικό πλαίσιο για να αναπτύξουν λογιστικές πολιτικές όταν κανένα πρότυπο ΔΠΧΑ δεν κάνει
αναφορά.
ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων και ΔΛΠ 8 Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις
λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη: Ορισμός της σημαντικότητας (Τροποποιήσεις). Οι τροποποιήσεις
διευκρινίζουν τον ορισμό της σημαντικότητας και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί. Ο
νέος ορισμός αναφέρει πως «πληροφόρηση θεωρείται σημαντική εφόσον όταν παραλείπεται,
αποκρύπτεται ή είναι ανακριβής, εύλογα αναμένεται να επηρεάσει τις αποφάσεις των κύριων χρηστών των
οικονομικών καταστάσεων, που λαμβάνουν με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες
παρέχουν οικονομική πληροφόρηση για τη συγκεκριμένη οντότητα». Επιπλέον, βελτιώθηκαν οι
επεξηγήσεις που συνοδεύουν τον ορισμό της σημαντικότητας. Οι τροποποιήσεις διασφαλίζουν ότι ο
ορισμός της σημαντικότητας είναι συνεπής σε όλα τα πρότυπα των ΔΠΧΑ.
ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7 (Τροποποιήσεις) “Αναμόρφωση επιτοκίων αναφοράς”: Τον Σεπτέμβριο
του 2019, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) εξέδωσε τροποποιήσεις στα πρότυπα
ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7, με τις οποίες ολοκληρώνεται η πρώτη φάση των εργασιών του αναφορικά
με τις επιπτώσεις της αναμόρφωσης των διατραπεζικών επιτοκίων δανεισμού στη χρηματοοικονομική
πληροφόρηση. Οι τροποποιήσεις αναφέρονται σε θέματα που προκύπτουν στη χρηματοοικονομική
πληροφόρηση σε περιόδους που προηγούνται της αντικατάστασης ενός υφιστάμενου επιτοκίου αναφοράς
με ένα εναλλακτικό επιτόκιο, και αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις σε συγκεκριμένες απαιτήσεις λογιστικής
αντιστάθμισης του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» και του ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα:
Αναγνώριση και επιμέτρηση». Οι τροποποιήσεις προβλέπουν προσωρινές διευκολύνσεις εφαρμόσιμες σε
υφιστάμενες σχέσεις αντιστάθμισης που επηρεάζονται από την αναμόρφωση των επιτοκίων αναφοράς,
επιτρέποντας τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης κατά την περίοδο της αβεβαιότητας πριν από την
αντικατάσταση ενός υφιστάμενου επιτοκίου αναφοράς με ένα εναλλακτικό επιτόκιο σχεδόν μηδενικού
κινδύνου. Επίσης, οι τροποποιήσεις εισάγουν στο ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»
πρόσθετες γνωστοποιήσεις γύρω από την αβεβαιότητα που προκύπτει από την αναμόρφωση των επιτοκίων
αναφοράς. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται, αναδρομικά, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020. Η δεύτερη φάση (σχέδιο προτύπου) επικεντρώνεται σε θέματα που
επηρεάζουν τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση όταν ένα υφιστάμενο επιτόκιο αναφοράς
αντικατασταθεί από ένα επιτόκιο μηδενικού κινδύνου.
Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική περίοδο και δεν έχουν
υιοθετηθεί νωρίτερα
Η Εταιρία δεν έχει υιοθετήσει κάποιο από τα παρακάτω πρότυπα, διερμηνείες ή τροποποιήσεις τα οποία
έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική περίοδο. Επιπλέον η Εταιρία
αξιολόγησε όλα τα πρότυπα και τις διερμηνείες ή τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί αλλά δεν είχαν
εφαρμογή στην παρούσα περίοδο και δεν αναμένει να υπάρξει σημαντική επίδραση στις οικονομικές
καταστάσεις από την εφαρμογή τους.
ΔΠΧΑ 16 (Τροποποίηση) «Παραχωρήσεις σε ενοίκια που σχετίζονται με τον COVID-19» (εφαρμόζεται
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουνίου 2020): Η τροποποίηση
εφαρμόζεται, αναδρομικά, για ετήσιες περιόδους αναφοράς που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουνίου 2020.
Επιτρέπεται η νωρίτερη εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών καταστάσεων που δεν
έχουν ακόμη εγκριθεί για έκδοση κατά την 28η Μαΐου 2020. Το ΣΔΛΠ τροποποίησε το πρότυπο
απαλλάσσοντας τους μισθωτές από την εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 16 αναφορικά με τη
λογιστική τροποποίησης μίσθωσης για εκπτώσεις ενοικίου που προκύπτουν ως άμεση συνέπεια της
πανδημίας Covid-19. Η τροποποίηση παρέχει πρακτική διευκόλυνση στον μισθωτή να αντιμετωπίσει
λογιστικά οποιαδήποτε αλλαγή ή έκπτωση επί μισθωμάτων ως συνέπεια του Covid-19, με τον ίδιο τρόπο
βάσει των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 16, εάν η αλλαγή ή έκπτωση δεν θεωρείτο τροποποίηση της μίσθωσης,
εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
-

Η αλλαγή στις πληρωμές μισθωμάτων οδηγεί σε αναθεωρημένο αντάλλαγμα που είναι
ουσιαστικά ίδιο με ή μικρότερο από το αντάλλαγμα για το μίσθωμα αμέσως πριν από την αλλαγή,
Οποιαδήποτε μείωση στις πληρωμές μισθωμάτων επηρεάζει πληρωμές που οφείλονται την ή πριν
από την 30η Ιουνίου 2021,
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-

Δεν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή σε άλλους όρους και προϋποθέσεις της μίσθωσης.

Η τροποποίηση δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Ταξινόμηση υποχρεώσεων ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες»
(εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022): Οι
τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2022 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Το ΣΔΛΠ εξέδωσε σχέδιο προτύπου για την αναβολή της
ημερομηνίας έναρξης εφαρμογής των τροποποιήσεων την 1η Ιανουαρίου 2023. Οι τροποποιήσεις έχουν
στόχο την επίτευξη συνέπειας στην εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου, βοηθώντας τις εταιρείες να
καθορίσουν κατά πόσο ο δανεισμός και οι λοιπές υποχρεώσεις με αβέβαιη ημερομηνία διακανονισμού
ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, στην Κατάσταση Οικονομικής
Θέσης. Οι τροποποιήσεις επηρεάζουν την παρουσίαση των υποχρεώσεων στην Κατάσταση Οικονομικής
Θέσης, ενώ δεν τροποποιούν τις υφιστάμενες απαιτήσεις αναφορικά με την επιμέτρηση ή το χρόνο
αναγνώρισης ενός περιουσιακού στοιχείου, υποχρέωσης, εσόδου ή εξόδου ή τις γνωστοποιήσεις επί των
στοιχείων αυτών. Επίσης, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις απαιτήσεις ταξινόμησης για το δανεισμό,
τον οποίο μπορεί να διακανονίσει μία εταιρεία εκδίδοντας συμμετοχικούς τίτλους. Οι τροποποιήσεις δεν
έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16 (Τροποποιήσεις) «Αναμόρφωση επιτοκίων
αναφοράς – Φάση 2» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2021). Οι τροποποιήσεις συμπληρώνουν αυτές που εκδόθηκαν το 2019 και επικεντρώνονται
στις επιπτώσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις όταν μια εταιρεία αντικαθιστά το παλιό επιτόκιο
αναφοράς με ένα εναλλακτικό επιτόκιο αναφοράς ως αποτέλεσμα της αναμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα,
οι τροποποιήσεις σχετίζονται με το πώς μια εταιρεία θα λογιστικοποιήσει τις αλλαγές στις συμβατικές
ταμειακές ροές των χρηματοοικονομικών μέσων, πώς θα λογιστικοποιήσει τις αλλαγές στις σχέσεις
αντιστάθμισής της και τις πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιήσει. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 16 (Τροποποίηση) «Ενσώματα πάγια – Έσοδα πριν από την προβλεπόμενη χρήση» (εφαρμόζεται
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022). Η τροποποίηση
απαγορεύει στην οντότητα να αφαιρεί από το κόστος ενσώματου παγίου τυχόν έσοδα που λαμβάνονται
από την πώληση ειδών που παράγονται ενώ η οντότητα προετοιμάζει το πάγιο για την προοριζόμενη χρήση
του. Απαιτεί επίσης από τις οντότητες να γνωστοποιούν χωριστά τα ποσά των εσόδων και των δαπανών
που σχετίζονται με τέτοια παραγόμενα είδη που δεν αποτελούν αποτέλεσμα της συνήθης δραστηριότητας
της οντότητας. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 37 (Τροποποίηση) «Επαχθείς συμβάσεις – Κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» (εφαρμόζεται
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022): Η τροποποίηση
διευκρινίζει ότι «το κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» περιλαμβάνει το άμεσα συσχετιζόμενο κόστος
της εκπλήρωσης αυτής της σύμβασης και την κατανομή άλλων δαπανών που σχετίζονται άμεσα με την
εκτέλεσή της. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι, προτού αναγνωριστεί χωριστή πρόβλεψη για επαχθή
σύμβαση, μια οντότητα αναγνωρίζει τυχόν ζημιά απομείωσης στα περιουσιακά στοιχεία που
χρησιμοποιήθηκαν για την εκπλήρωση της σύμβασης, και όχι σε περιουσιακά στοιχεία που ήταν
αφοσιωμένα μόνο στη συγκεκριμένη σύμβαση. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Αναφορά στο Εννοιολογικό Πλαίσιο» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022): Η τροποποίηση επικαιροποίησε το πρότυπο
ώστε να αναφέρεται στο Εννοιολογικό Πλαίσιο για τη Χρηματοοικονομική Αναφορά που εκδόθηκε το
2018, όταν πρέπει να προσδιοριστεί τι συνιστά περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση σε μία συνένωση
επιχειρήσεων. Επιπλέον, προστέθηκε μια εξαίρεση για ορισμένους τύπους υποχρεώσεων και ενδεχόμενων
υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν σε μια συνένωση επιχειρήσεων. Τέλος, διευκρινίζεται ότι ο αποκτών δεν
πρέπει να αναγνωρίζει ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία, όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 37, κατά την
ημερομηνία απόκτησης. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2018–2020 (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022): Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνουν αλλαγές
σε τέσσερα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΠΧΑ 9
«Χρηματοοικονομικά μέσα»: Η τροποποίηση εξετάζει ποια έξοδα πρέπει να περιληφθούν στην αξιολόγηση
του 10% για την αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Τα σχετικά κόστη ή αμοιβές
θα μπορούσαν να καταβληθούν είτε σε τρίτους είτε στον δανειστή. Σύμφωνα με την τροποποίηση, το
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κόστος ή οι αμοιβές που καταβάλλονται σε τρίτους δεν θα συμπεριληφθούν στην αξιολόγηση του 10%.
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»: Η τροποποίηση αφαίρεσε το παράδειγμα για πληρωμές από τον εκμισθωτή
σχετικά με τις βελτιώσεις μισθωμάτων στο επεξηγηματικό παράδειγμα 13 του προτύπου, προκειμένου να
εξαλειφθεί οποιαδήποτε πιθανή σύγχυση σχετικά με τον χειρισμό των κινήτρων μίσθωσης.
ΔΠΧΑ 10 (Τροποποίηση) Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε
Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες: Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός
επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του: Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν μια
αναγνωρισμένη ασυνέπεια μεταξύ των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 10 και εκείνες του ΔΛΠ 28, για την
αντιμετώπιση της πώλησης ή της εισφοράς των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του επενδυτή και της
συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του. Η κύρια συνέπεια των τροποποιήσεων είναι ότι ένα
πλήρες κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε στεγάζεται
σε μια θυγατρική είτε όχι). Ένα μερικό κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει
στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και αν τα στοιχεία αυτά στεγάζονται σε
θυγατρική. Το Δεκέμβριο του 2015 το ΣΔΛΠ ανέβαλε επ’ αόριστο την ημερομηνία εφαρμογής της
τροποποίησης αυτής, αναμένοντας το αποτέλεσμα του έργου του για τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
4. Σημαντικές Λογιστικές Αρχές
4.1 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία και επενδύσεις σε ακίνητα
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στο κόστος κτήσης μείον συσσωρευμένες
αποσβέσεις και τυχόν απομείωση. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει και τις δαπάνες που σχετίζονται άμεσα
με την απόκτηση στοιχείων ακινήτων και εξοπλισμού.
Μεταγενέστερες δαπάνες είτε περιλαμβάνονται στη λογιστική αξία των ενσώματων παγίων ή όταν κριθεί
πιο κατάλληλο αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό πάγιο, μόνο όταν θεωρείται πιθανόν πως θα προκύψουν
μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην Εταιρία μεγαλύτερα από αυτά που αρχικά αναμένονταν σύμφωνα με
την αρχική απόδοση του στοιχείου ενεργητικού και υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος τους μπορεί να
επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στην Κατάσταση
Αποτελεσμάτων όταν πραγματοποιείται.
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώματων παγίων
υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο με ισόποσες ετήσιες επιβαρύνσεις στο διάστημα της αναμενόμενης
ωφέλιμης ζωής του στοιχείου, έτσι ώστε να διαγραφεί το κόστος στην υπολειμματική του αξία. Τα
ενσώματα πάγια αποσβένονται με τους παρακάτω συντελεστές απόσβεσης, που αντανακλούν την
εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους:
Κτίρια
Μηχανήματα – τεχνικές εγκαταστάσεις
και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός

1-10 έτη

Μεταφορικά μέσα

5-10 έτη

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

3-20 έτη

1-15 έτη

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων αναθεωρούνται και
προσαρμόζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά
(ζημιά απομείωσης) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.
Κατά την πώληση ενσώματων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.
Δεν υφίστανται επενδύσεις σε ακίνητα.
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4.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβάνονται οι άδειες λογισμικού και τα έξοδα ανάπτυξης και
αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις, μείον οποιαδήποτε συσσωρευμένη
απομείωση. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση τη σταθερή μέθοδο στο διάστημα της ωφέλιμης ζωής
τους, η οποία για τις άδειες λογισμικού κυμαίνεται από 1 έως 10 έτη, ενώ για τα έξοδα ανάπτυξης από 5
έως 10 έτη. Δαπάνες που απαιτούνται για τη συντήρηση του λογισμικού αναγνωρίζονται ως έξοδα στην
Κατάσταση Αποτελεσμάτων στο έτος που προκύπτουν.
4.3 Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται αλλά υπόκεινται σε
έλεγχο απομείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην
είναι ανακτήσιμη. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας
τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δε θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι η
μεγαλύτερη μεταξύ της εύλογης αξίας (στις περιπτώσεις όπου αυτή μπορεί αξιόπιστα να εκτιμηθεί),
μειωμένης κατά το απαιτούμενο κόστος πώλησης, και της αξίας λόγω χρήσης. Για την εκτίμηση της αξίας
χρήσης, οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους με την
χρήση ενός προ φόρου προεξοφλητικού επιτοκίου το οποίο αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της
αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήματος και για τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτά τα
περιουσιακά στοιχεία. Για ένα περιουσιακό στοιχείο που δεν δημιουργεί ανεξάρτητες ταμειακές ροές, το
ανακτήσιμο ποσό προσδιορίζεται για τη μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών, στην οποία το περιουσιακό
στοιχείο ανήκει. Σε κάθε ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων η Εταιρία εξετάζει αν
υπάρχουν ενδείξεις ότι οι συνθήκες που οδήγησαν στην αναγνώριση της απομείωσης σε προηγούμενες
περιόδους δεν συνεχίζουν να υπάρχουν. Στην περίπτωση αυτή επαναπροσδιορίζεται το ανακτήσιμο ποσό
του περιουσιακού στοιχείου και η ζημία απομείωσης αντιλογίζεται επαναφέροντας τη λογιστική αξία του
περιουσιακού στοιχείου στο ανακτήσιμο ποσό του στην έκταση που αυτό δεν υπερβαίνει τη λογιστική
αξία του περιουσιακού στοιχείου που θα είχε προσδιοριστεί (καθαρή από αποσβέσεις) αν δεν είχε
καταχωρηθεί η ζημία απομείωσης σε προηγούμενα έτη. Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται σαν έξοδα
στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων στο έτος που προκύπτουν.
4.4 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας έχουν ταξινομηθεί ως εξής:
-

Στο αποσβέσιμο κόστος (Amortized cost)
Στην εύλογη αξία μέσω της Κατάστασης Αποτελεσμάτων (FVTPL)
Στην εύλογη αξία μέσω της Κατάστασης των Λοιπών Εισοδημάτων (FVTOCI)

4.5 Αποθέματα
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και της καθαρής
ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου ετήσιου σταθμικού κόστους.
Χρηματοοικονομικά έξοδα δεν περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως των αποθεμάτων. Η καθαρή
ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της
συνήθους δραστηριότητας αφαιρούμενων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. Σε
περίπτωση της μεταγενέστερης αύξησης της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας των αποθεμάτων που έχουν
απομειωθεί, η απομείωση αυτή αντιλογίζεται.
4.6 Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται
στο αναπόσβεστο κόστος, αφαιρούμενων και των ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης
αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η Εταιρία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα
ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ
της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών
ροών, προεξοφλούμενων με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται
ως έξοδο στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.
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Αναφορικά με την πρόβλεψη για τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές, η Εταιρία εφαρμόζει την
απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 επιμετρώντας την πρόβλεψη ζημίας σε ποσό ίσο με τις
αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής για όλες τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
και τα στοιχεία ενεργητικού από συμβάσεις με πελάτες. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε πίνακας με
τον οποίο υπολογίζονται οι σχετικές προβλέψεις με τρόπο που αντανακλά την εμπειρία από παρελθόντα
γεγονότα, καθώς και προβλέψεις της μελλοντικής οικονομικής κατάστασης των πελατών και του
οικονομικού περιβάλλοντος.
4.7 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως, τις
βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου. Οι τραπεζικές
υπεραναλήψεις εμφανίζονται στο παθητικό ως βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις.
4.8 Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται από κοινές μετοχές.
Τα άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου
εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης.
4.9 Δανεισμός
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα για την
πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της
μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού δανείου (καθαρό
από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του
δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.
Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν η Εταιρία έχει το δικαίωμα να
αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού.
4.10 Φορολογία
Η φορολογία εισοδήματος υπολογίζεται με βάση τη φορολογική νομοθεσία και τους φορολογικούς
συντελεστές που ισχύουν και καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που προκύπτουν τα εισοδήματα.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από
τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών
στοιχείων και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από
την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής
συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος
ή ζημία. Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να
είναι σε ισχύ τη χρήση που η απαίτηση θα πραγματοποιηθεί ή η υποχρέωση θα τακτοποιηθεί και βασίζεται
στους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί
κατά την ημερομηνία ισολογισμού.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση στην οποία θα υπάρξει
μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για τη χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
4.11 Παροχές στο προσωπικό
(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν
καθίστανται δεδουλευμένες.
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(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών
όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών.
Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην
περίοδο που αφορά.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η
παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή μείον την εύλογη αξία των περιουσιακών
στοιχείων του προγράμματος και τις μεταβολές που προκύπτουν από τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά
κέρδη και ζημίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται
ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος
(“Projected Unit Credit Method”).
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες αναγνωρίζονται απευθείας στα συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα
της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και δεν μεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων
σε μεταγενέστερη περίοδο. Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα με εξαίρεση
την περίπτωση που οι μεταβολές του προγράμματος εξαρτώνται από τον εναπομένοντα χρόνο υπηρεσίας
των εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσματα με τη
σταθερή μέθοδο μέσα στην περίοδο ωρίμανσης.
(γ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης
Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την
ημερομηνία συνταξιοδοτήσεως. Η Εταιρία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν
τερματίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομερές πρόγραμμα για το
οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για
εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που οφείλονται 12 μήνες μετά την
ημερομηνία του ισολογισμού προεξοφλούνται.
Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των εργαζομένων που
θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως
ενδεχόμενη υποχρέωση.
4.12 Επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναμένεται με βεβαιότητα ότι η
επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η Εταιρία θα συμμορφωθεί με όλους τους προβλεπόμενους όρους.
Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα έτσι ώστε να
αντιστοιχίζονται με τα έξοδα που προορίζονται να αποζημιώσουν.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με την αγορά ενσώματων παγίων, περιλαμβάνονται στις
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ως αναβαλλόμενες κρατικές επιχορηγήσεις και μεταφέρονται ως έσοδα
στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων με τη σταθερή μέθοδο κατά την αναμενόμενη ωφέλιμη
ζωή των σχετικών περιουσιακών στοιχείων.
Η Εταιρία δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις.
4.13 Προβλέψεις
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν:
i. Υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων.
ii. Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης.
iii. Το απαιτούμενο ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα.
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Όπου υπάρχουν διάφορες παρόμοιες υποχρεώσεις, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή κατά την
εκκαθάριση προσδιορίζεται με την εξέταση της κατηγορίας υποχρεώσεων συνολικά.
Οι προβλέψεις υπολογίζονται στην παρούσα αξία των εξόδων τα οποία, βάσει της καλύτερης εκτίμησης
της διοίκησης, απαιτούνται να καλύψουν την παρούσα υποχρέωση την ημερομηνία του ισολογισμού. Το
προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της παρούσας αξίας αντικατοπτρίζει
τις τρέχουσες αγοραίες εκτιμήσεις για τη χρονική αξία του χρήματος και αυξήσεις που αφορούν τη
συγκεκριμένη υποχρέωση.
4.14 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από
Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
(α) Πωλήσεις αγαθών
Έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν οι σημαντικοί κίνδυνοι και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας
έχουν μεταφερθεί στον αγοραστή, η είσπραξη του τιμήματος είναι εύλογα εξασφαλισμένη, οι σχετιζόμενες
δαπάνες και πιθανές επιστροφές αγαθών μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα και δεν υπάρχει συνεχιζόμενη
ανάμειξη στη διαχείριση των αγαθών. Τυχόν επιστροφές ή εκπτώσεις τζίρου αφαιρούνται από τα έσοδα
από πωλήσεις αγαθών.
(β) Παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το στάδιο
ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.
(γ) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με τη χρήση του πραγματικού
επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο
ποσό τους, το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών
προεξοφλούμενων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στη συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο
επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας.
(δ) Μερίσματα
Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδο όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους με την έγκριση από
τη Γενική Συνέλευση.
4.15 Μισθώσεις
(α) Εταιρία ως μισθωτής
Από την 1η Ιανουαρίου 2019, οι μισθώσεις αναγνωρίζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης
ως ένα δικαίωμα χρήσης περιουσιακού στοιχείου και μία υποχρέωση μίσθωσης, την ημερομηνία που το
μισθωμένο πάγιο καθίσταται διαθέσιμο για χρήση.
Οι υποχρεώσεις μισθώσεων περιλαμβάνουν την παρούσα αξία των σταθερών μισθωμάτων, τα μεταβλητά
μισθώματα, που εξαρτώνται από έναν δείκτη ή ένα επιτόκιο, τα οποία αρχικά επιμετρώνται με χρήση του
δείκτη ή του επιτοκίου κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, τα ποσά που αναμένονται
να καταβληθούν βάσει εγγυημένων υπολειμματικών αξιών, την τιμή εξάσκησης του δικαιώματος αγοράς,
εάν είναι μάλλον βέβαιο ότι η Εταιρία θα εξασκήσει αυτό το δικαίωμα, και την καταβολή ποινής για
καταγγελία της μίσθωσης, εάν η διάρκεια της μίσθωσης αποτυπώνει την άσκηση δικαιώματος της Εταιρίας
για καταγγελία της μίσθωσης.
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Οι ανωτέρω πληρωμές μισθωμάτων προεξοφλούνται με το τεκμαρτό επιτόκιο της μίσθωσης ή, εάν αυτό
το επιτόκιο δεν μπορεί να προσδιορισθεί με αξιοπιστία, με το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού του μισθωτή
(“incremental borrowing rate”). Το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού είναι το επιτόκιο με το οποίο θα
επιβαρυνόταν ο μισθωτής για να δανειστεί το απαραίτητο κεφάλαιο, ώστε να αποκτήσει ένα στοιχείο
παρόμοιας αξίας με το μισθωμένο στοιχείο ενεργητικού, για παρόμοια χρονική περίοδο, με παρόμοιες
εξασφαλίσεις και σε παρόμοιο οικονομικό περιβάλλον.
Στις κατηγορίες μισθώσεων όπου οι πληρωμές περιλαμβάνουν σταθερές πληρωμές για μη μισθωτικά
στοιχεία, η Εταιρία έχει επιλέξει να μην τα διαχωρίσει από τα μισθωτικά στοιχεία και να τα συμπεριλάβει
στην υποχρέωση μίσθωσης.
Μετά την αρχική αναγνώριση, οι υποχρεώσεις μίσθωσης αυξάνονται με το χρηματοοικονομικό κόστος
και μειώνονται με την πληρωμή των μισθωμάτων. Οι υποχρεώσεις μίσθωσης επανεπιμετρώνται για να
αποτυπώσουν τυχόν επανεκτιμήσεις ή τροποποιήσεις της μίσθωσης.
Τα δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων αρχικά επιμετρούνται στο κόστος τους, και στη συνέχεια
μειώνονται κατά το ποσό της συσσωρευμένης απόσβεσης και της απομείωσης.
Το αρχικό κόστος αναγνώρισης ενός δικαιώματος χρήσης περιουσιακού στοιχείου περιλαμβάνει το ποσό
της αρχικής επιμέτρησης της υποχρέωσης μίσθωσης, τυχόν μισθώματα που καταβλήθηκαν κατά την
ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου ή πριν από αυτήν, μειωμένων για τυχόν κίνητρα μίσθωσης
που έχουν εισπραχθεί, τυχόν αρχικές άμεσες δαπάνες, και εκτίμηση τυχόν κόστους αποσυναρμολόγησης
ή απομάκρυνσης του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου.
Οι αποσβέσεις διενεργούνται με τη σταθερή μέθοδο στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής
του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου και της διάρκειας μίσθωσης. Όταν οι υποχρεώσεις μίσθωσης
περιλαμβάνουν και την τιμή εξάσκησης δικαιώματος αγοράς του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου τα
δικαιώματα χρήσης αποσβένονται στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών.
Η Εταιρία έχει επιλέξει να χρησιμοποιεί για όλες τις κατηγορίες μισθώσεων τις εξαιρέσεις αναγνώρισης
του προτύπου στις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις, δηλαδή μισθώσεις με διάρκεια μικρότερη των 12 μηνών,
καθώς και στις μισθώσεις στις οποίες το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο έχει χαμηλή αξία. Για τις
παραπάνω μισθώσεις, η Εταιρία αναγνωρίζει τα μισθώματα στα αποτελέσματα χρήσης ως έξοδα με τη
σταθερή μέθοδο σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.
(β) Εταιρία ως εκμισθωτής
Οι συμβάσεις μίσθωσης στις οποίες η Εταιρία είναι εκμισθωτής κατατάσσονται σε χρηματοδοτικές ή
λειτουργικές. Οι συμβάσεις μίσθωσης της Εταιρίας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 και 31 Δεκεμβρίου 2020
αφορούν αποκλειστικά λειτουργικές μισθώσεις.
Τα έσοδα της μίσθωσης από λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα με τη σταθερή
μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
4.16 Διανομή μερισμάτων
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις όταν
η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
4.17 Στρογγυλοποιήσεις
Τυχόν διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις οικονομικές καταστάσεις και των
αντίστοιχων ποσών στις σημειώσεις καθώς και σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
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5. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοικήσεως
Σε ό,τι αφορά κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων και οικονομικών συναλλαγών που λαμβάνουν
χώρα, οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά
δεδομένα και προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα.
Η Εταιρία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. Οι
εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις
λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες αφορούν
στην ανακτήσιμη αξία των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων, στον υπολογισμό του φόρου
εισοδήματος, στην αποτίμηση των αποθεμάτων, στον υπολογισμό της απομείωσης των πελατών και στον
υπολογισμό των λοιπών προβλέψεων.
Η Εταιρία προβαίνει σε αξιολόγηση της ανακτησιμότητας των ενσώματων πάγιων περιουσιακών της
στοιχείων με βάση την αξία χρήσεως (Value in Use) της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών (Cash
Generating Unit) στην οποία εντάσσονται τα περιουσιακά αυτά στοιχεία. Η υπολογιζόμενη αξία χρήσεως
βασίζεται σε πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο που καταρτίζει η διοίκηση και ως εκ τούτου είναι ευαίσθητη
στην επαλήθευση ή μη προσδοκιών που αφορούν στην επίτευξη στόχων πωλήσεων, ποσοστών μικτού
περιθωρίου, λειτουργικών αποτελεσμάτων, συντελεστών ανάπτυξης και προεξόφλησης των εκτιμώμενων
ταμειακών ροών.
Κατά την κανονική ροή των εργασιών της επιχείρησης λαμβάνουν χώρα πολλές συναλλαγές και
υπολογισμοί για τους οποίους ο ακριβής υπολογισμός του φόρου είναι αβέβαιος. Στην περίπτωση που ο
τελικός φόρος που προκύπτει μετά από τους φορολογικούς ελέγχους είναι διαφορετικός από τα ποσά που
αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν τον φόρο εισοδήματος και τις προβλέψεις
για αναβαλλόμενους φόρους στη χρήση που ο προσδιορισμός των φορολογικών διαφορών έλαβε χώρα.
Οι προβλέψεις υπολογίζονται στην παρούσα αξία των εξόδων τα οποία, βάσει της καλύτερης εκτίμησης
της διοίκησης, απαιτούνται να καλύψουν την παρούσα υποχρέωση την ημερομηνία του ισολογισμού. Το
προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της παρούσας αξίας αντικατοπτρίζει
τις τρέχουσες αγοραίες εκτιμήσεις για τη χρονική αξία του χρήματος και αυξήσεις που αφορούν τη
συγκεκριμένη υποχρέωση.
Η Εταιρία απομειώνει την αξία των εμπορικών απαιτήσεων όταν υπάρχουν δεδομένα ή ενδείξεις οι οποίες
καταδεικνύουν ότι η είσπραξη εκάστης απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος δεν είναι πιθανή. Η
διοίκηση της Εταιρίας περιοδικά επανεκτιμά την επάρκεια της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις με
βάση παράγοντες όπως την πιστωτική της πολιτική, αναφορές από τη νομική υπηρεσία για πρόσφατες
εξελίξεις σε υποθέσεις που αυτή χειρίζεται, καθώς και την εκτίμηση/κρίση της για την επίδραση λοιπών
παραγόντων στην εισπραξιμότητα των απαιτήσεων.
Επιπλέον, η Εταιρία εφαρμόζει μοντέλο με το οποίο υπολογίζει τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές καθ’
όλη τη διάρκεια ζωής των απαιτήσεων της. Το μοντέλο βασίζεται στην εμπειρία του παρελθόντος αλλά
προσαρμόζεται με τρόπο τέτοιο ώστε να αντανακλά προβλέψεις για τη μελλοντική οικονομική κατάσταση
των πελατών αλλά και του οικονομικού περιβάλλοντος. Η συσχέτιση μεταξύ των ιστορικών στοιχείων,
της μελλοντικής οικονομικής κατάστασης και των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών περιλαμβάνει
σημαντικές εκτιμήσεις. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται ως δαπάνη στα έξοδα διάθεσης στην
κατάσταση αποτελεσμάτων.
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6. Ενσώματα Πάγια
Τα ενσώματα πάγια της Εταιρίας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 και 2019 και οι μεταβολές αυτών
αναλύονται ως ακολούθως:
Κτίρια

Μηχ/κός
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα και
εξαρτήματα

Ακινητοπ/σεις
υπό εκτέλεση

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019
Προσθήκες
Πωλήσεις
Καταστροφές

11.056
-

1.993.734
978.383
(11.176)
(50.061)

15.500
14.876
-

393.982
115.629
-

264.643
1.429.029
-

2.678.915
2.537.917
(11.176)
(50.061)

Ανακατανομές

45.046

186.913

-

12.395

(486.081)

(241.727)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019

56.102

3.097.793

30.376

522.006

1.207.591

4.913.868

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019
Αποσβέσεις περιόδου
Πωλήσεις
Καταστροφές

(2.027)
(3.227)
-

(336.896)
(437.759)
764
14.131

(3.358)
(2.789)
-

(250.239)
(56.672)
-

-

(592.520)
(500.447)
764
14.131

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019

(5.254)

(759.760)

(6.147)

(306.911)

-

(1.078.072)

50.848

2.338.033

24.229

215.095

1.207.591

3.835.796

56.102
5.150
-

3.097.793
1.649.210
(67.530)
(51.110)

30.376
-

522.006
72.219
(1.404)
-

1.207.591
4.344.856
-

4.913.868
6.071.435
(68.934)
(51.110)

Ποσά σε Ευρώ

Αναπόσβεστη αξία
Δεκεμβρίου 2019

στις

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020
Προσθήκες
Πωλήσεις
Καταστροφές
Ανακατανομές

31

Σύνολο

-

1.962.961

-

111.086

(2.131.317)

(57.270)

61.252

6.591.324

30.376

703.907

3.421.130

10.807.989

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020
Αποσβέσεις περιόδου
Πωλήσεις
Καταστροφές

(5.254)
(18.382)
-

(759.760)
(839.883)
49.583
17.744

(6.147)
(3.038)
-

(306.911)
(70.452)
47
-

-

(1.078.072)
(931.755)
49.630
17.744

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020

(23.636)

(1.532.316)

(9.185)

(377.316)

-

(1.942.453)

37.616

5.059.008

21.191

326.591

3.421.130

8.865.536

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020

Αναπόσβεστη αξία στις 31
Δεκεμβρίου 2020
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7. Δικαίωμα χρήσης Περιουσιακών στοιχείων
Το δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 και 2019 και οι
μεταβολές αυτού αναλύονται ως ακολούθως:
Κτίρια /
Αποθήκες

Μηχ/κός
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019
Αλλαγή στη λογιστική πολιτική
Προσθήκες

1.702.721
2.666.887

438.005
-

287.051
90.517

9.542
-

2.437.319
2.757.404

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019

4.369.608

438.005

377.568

9.542

5.194.723

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019
Αποσβέσεις περιόδου

(311.612)

(48.221)

(111.526)

(5.204)

(476.563)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019

(311.612)

(48.221)

(111.526)

(5.204)

(476.563)

Αναπόσβεστη αξία στις 31
Δεκεμβρίου 2019

4.057.996

389.784

266.042

4.338

4.718.160

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020
Προσθήκες
Λήξεις
Αναπροσαρμογές

4.369.608
21.702

438.005
-

377.568
23.646
(16.134)
-

9.542
-

5.194.723
23.646
(16.134)
21.702

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020

4.391.310

438.005

385.080

9.542

5.223.937

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020
Αποσβέσεις περιόδου
Λήξεις

(311.612)
(645.877)
-

(48.221)
(48.221)
-

(111.526)
(115.693)
6.234

(5.204)
(4.338)
-

(476.563)
(814.129)
6.234

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020

(957.489)

(96.442)

(220.985)

(9.542)

(1.284.458)

Αναπόσβεστη αξία στις 31
Δεκεμβρίου 2020

3.433.821

341.563

164.095

-

3.939.479

Ποσά σε Ευρώ

Λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο
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8. Άυλα Περιουσιακά στοιχεία
Τα Άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 και 2019 και οι μεταβολές
αυτών αναλύονται ως ακολούθως:
Ποσά σε Ευρώ

Εξοδα Ανάπτυξης

Λογισμικό

Σύνολο

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019
Προσθήκες
Ανακατανομές

103.386
5.825
237.877

318.609
31.855
3.850

421.995
37.680
241.727

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019

347.088

354.314

701.402

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019
Αποσβέσεις περιόδου

(9.298)
(17.017)

(171.219)
(60.568)

(180.517)
(77.585)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019

(26.315)

(231.787)

(258.102)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2019

320.773

122.527

443.300

Ποσά σε Ευρώ

Εξοδα Ανάπτυξης

Λογισμικό

Σύνολο

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020
Προσθήκες
Πωλήσεις
Ανακατανομές

347.088
77
50.518

354.314
22.576
(9.276)
6.752

701.402
22.653
(9.276)
57.270

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020

397.683

374.366

772.049

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020
Αποσβέσεις περιόδου

(26.315)
(44.341)

(231.787)
(62.168)

(258.102)
(106.509)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020

(70.656)

(293.955)

(364.611)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2020

327.027

80.411

407.438
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9. Αναβαλλόμενη Φορολογία
Οι αναβαλλόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό
δικαίωμα να συμψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών
υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.
Η κίνηση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης και υποχρέωσης καθώς και τα συμψηφισμένα ποσά
έχουν ως ακολούθως:
ΧΡΗΣΗ 2020

Ενσώματα Πάγια
Δικαιώματα χρήσης ενσώματων
παγίων
Άυλα Πάγια
Αποθέματα
Παροχές προς το προσωπικό
Προβλέψεις / Δεδουλευμένα έξοδα
Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά
Μεταφερόμενες Φορολ. Ζημιές
Φορολογικές
Απαιτήσεις/(Υποχρεώσεις)
προ συμψηφισμού
Συμψηφισμός
Καθαρές φορολογικές
Απαιτήσεις/(Υποχρεώσεις)

Υπόλοιπο
1/1/2020

Στην
Κατάσταση
Αποτελεσμάτων

Στην
Κατάσταση
Συνολικού
Εισοδήματος

Aλλαγή
φορολ.
Συντελεστή

Υπόλοιπο
31/12/2020

Αναβαλ.
Φορολογικές
Απαιτήσεις

Αναβαλ.
Φορολογικές
Υποχρεώσεις

52.860

96.848

-

-

149.708

149.708

-

19.995

5.450

-

-

25.445

25.445

-

4.899
177.347
36.361
(246.295)
(152.880)
3.637
240.000

(1.190)
(60.921)
10.376
279.634
152.880
16.300
(240.000)

6.250
-

-

3.709
116.426
52.987
33.339
19.937
-

3.709
116.426
52.987
33.339
19.937
-

-

135.924

259.377

6.250

-

401.551

401.551

-

-

-

-

-

-

-

-

135.924

259.377

6.250

-

401.551

401.551

-

Υπόλοιπο
1/1/2019

Στην
Κατάσταση
Αποτελεσμάτων

Στην
Κατάσταση
Συνολικού
Εισοδήματος

Aλλαγή
φορολ.
Συντελεστή

Υπόλοιπο
31/12/2019

Αναβαλ.
Φορολογικές
Απαιτήσεις

Αναβαλ.
Φορολογικές
Υποχρεώσεις

14.725

33.632

-

4.503

52.860

52.860

-

-

19.995

-

-

19.995

19.995

-

4.661
322.327
22.457
20.133
(208.367)
8.549
968.646

83
(177.149)
6.204
(267.233)
85.254
(5.863)
(779.841)

6.802
-

155
32.169
898
805
(29.767)
951
51.195

4.899
177.347
36.361
(246.295)
(152.880)
3.637
240.000

4.899
177.347
36.361
3.637
240.000

(246.295)
(152.880)
-

1.153.131

(1.084.918)

6.802

60.909

135.924

535.099

(399.175)

-

-

-

-

-

(399.175)

399.175

1.153.131

(1.084.918)

6.802

60.909

135.924

135.924

-

ΧΡΗΣΗ 2019

Ενσώματα Πάγια
Δικαιώματα χρήσης ενσώματων
παγίων
Άυλα Πάγια
Αποθέματα
Παροχές προς το προσωπικό
Προβλέψεις / Δεδουλευμένα έξοδα
Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά
Μεταφερόμενες Φορολ. Ζημιές
Φορολογικές
Απαιτήσεις/(Υποχρεώσεις)
προ συμψηφισμού
Συμψηφισμός
Καθαρές φορολογικές
Απαιτήσεις/(Υποχρεώσεις)
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10. Αποθέματα
Τα αποθέματα της Εταιρίας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 και 2019 αναλύονται ως ακολούθως:
Ποσά σε Ευρώ
Εμπορεύματα
Προϊόντα έτοιμα
Ημιτελή προϊόντα
Υποπροϊόντα & υπολείμματα
Α' & Β' ύλες
Αναλώσιμα υλικά
Είδη συσκευασίας
Ανταλλακτικά
Διαφορά επανεκτίμησης στην Καθαρή
Ρευστοποιήσιμη Αξία
Σύνολο

31/12/2020

31/12/2019

2.507.753
4.235.631
30.986
82.968
1.861.731
31.458
125.937
451.040

5.321.565
1.829.777
57.515
6.455
1.870.103
23.948
60.456
473.296

(485.109)

(147.917)

8.842.395

9.495.198

11. Εμπορικές και Λοιπές Απαιτήσεις
Οι Εμπορικές και Λοιπές Απαιτήσεις της Εταιρίας κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2020 και 2019 αναλύονται
ως ακολούθως:
Ποσά σε Ευρώ
Εμπορικές απαιτήσεις

31/12/2020

31/12/2019

Πελάτες
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης
Γραμμάτια-επιταγές εισπρακτ.& σφραγ/νες
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
Λοιποί χρεώστες
Βραχυπρόθεσμα συμβατικά περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο εμπορικών απαιτήσεων

3.185.389
(138.914)
3.163.087
5.647.276
29.709
11.886.547

2.608.088
(126.904)
2.653.717
1.331.678
46.664
637.000
7.150.243

57.718
192.314
16.633
642.732
39.865
13.586
43.059
1.005.907

40.288
274.236
26.267
347.566
55.032
13.323
756.712

12.892.454

7.906.955

Λοιπές απαιτήσεις
Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων
Προκαταβολές για αγορά ενσώματων και ασώματων παγίων
Λοιπές Προκαταβολές
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχ/σεις
Σύνολο λοιπών απαιτήσεων
Σύνολο απαιτήσεων

Αναφορικά με την πρόβλεψη για τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές, η Εταιρία εφαρμόζει την
απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 επιμετρώντας την πρόβλεψη ζημίας σε ποσό ίσο με τις
αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής για όλες τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
και τα στοιχεία ενεργητικού από συμβάσεις με πελάτες. Για τον σκοπό αυτόν χρησιμοποιήθηκε πίνακας
με τον οποίο υπολογίζονται οι σχετικές προβλέψεις με τρόπο που αντανακλά την εμπειρία από παρελθόντα
γεγονότα, καθώς και προβλέψεις της μελλοντικής οικονομικής κατάστασης των πελατών και του
οικονομικού περιβάλλοντος.
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Επιπλέον πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες σχηματίζεται στα υπόλοιπα πελατών τα οποία η Διοίκηση της
Εταιρίας θεωρεί επισφαλή ως προς την είσπραξη τους μείον την αναμενόμενη αποζημίωση από τις
ασφαλιστικές. Στο κλείσιμο της χρήσης 2020 η Εταιρία αναγνώρισε επιπλέον προβλέψεις ποσού € 12
χιλιάδων. Η επιρροή από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 ήταν € 56 χιλιάδων.
Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν σημαντικές απαιτήσεις σε ξένο νόμισμα.
12. Χρηματοοικονομικά μέσα – Ιεράρχηση εύλογης αξίας
Τα ποσά που περιέχονται στις συνημμένες καταστάσεις οικονομικής θέσης για τα διαθέσιμα, τους πελάτες
και τις λοιπές απαιτήσεις, τις προκαταβολές, τους προμηθευτές και τις λοιπές βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες αξίες λόγω της βραχυπρόθεσμης λήξης των
χρηματοοικονομικών αυτών μέσων.
Την 31 Δεκεμβρίου 2020 και την 31 Δεκεμβρίου 2019 η Εταιρία δεν κατείχε άλλα χρηματοοικονομικά
μέσα.
13. Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρίας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 και 2019 αναλύονται
ως ακολούθως:
Ποσά σε Ευρώ

31/12/2020

31/12/2019

Ταμείο
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις

1.320
1.020.054

1.692
1.364.111

Σύνολο

1.021.374

1.365.803

Οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις αφορούν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους καταθέσεις όψεως.
14. Μετοχικό Κεφάλαιο
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 και 2019 αναλύεται ως ακολούθως:
Ποσά σε Ευρώ
1 Ιανουαρίου 2019

Αριθμός
μετοχών
17.500

Κοινές μετοχές

Υπέρ το άρτιο

Σύνολο

70.000

5.240.500

5.310.500

31 Δεκεμβρίου 2019

17.500

70.000

5.240.500

5.310.500

1 Ιανουαρίου 2020

17.500

70.000

5.240.500

5.310.500

31 Δεκεμβρίου 2020

17.500

70.000

5.240.500

5.310.500

15. Αποθεματικά
Σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 άρθρ. 158 κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των
καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού
παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό
αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν
χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.
Ποσά σε Ευρώ

Τακτικό αποθεματικό

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2019

2.735

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2019

2.735

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2020

2.735

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2020

2.735
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16. Δάνεια και υποχρεώσεις από μισθώσεις
Τα δάνεια και οι υποχρεώσεις από μισθώσεις της Εταιρίας κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2020 και 2019
αναλύονται ως ακολούθως:
Ποσά σε Ευρώ

31/12/2020

31/12/2019

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Yποχρεώσεις μίσθωσης (πρώην λειτουργική μίσθωση)

3.381.063

4.065.749

Σύνολο

3.381.063

4.065.749

721.330
574.380

735.725
927.562

Σύνολο

1.295.710

1.663.287

Σύνολο απαιτήσεων

4.676.773

5.729.036

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις μίσθωσης (πρώην λειτουργική μίσθωση)
Factoring με δικαίωμα αναγωγής

Οι ημερομηνίες λήξης των μακροπρόθεσμων υποχρέωσεων από δάνεια και μισθώσεις έχουν ως εξής:
Ποσά σε Ευρώ

31/12/2020

31/12/2019

Μεταξύ 1 και 2 ετών

706.224

717.165

Μεταξύ 2 και 5 ετών

2.106.616

2.133.596

568.223

1.214.989

3.381.063

4.065.749

Πάνω από 5 έτη
Σύνολο

Τo πραγματικό σταθμισμένο μέσο επιτόκιο του Factoring με δικαίωμα αναγωγής της Εταιρίας κατά την
ημερομηνία 31η Δεκεμβρίου 2020 ήταν 3,75%.
17. Πρόβλεψη Αποζημίωσης Προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Σύμφωνα με την ελληνική εργατική νομοθεσία οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση στην περίπτωση
απόλυσης ή συνταξιοδότησής τους, το ύψος της οποίας ποικίλει ανάλογα με τον μισθό, τα έτη υπηρεσίας
και τον τρόπο αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζομένου. Υπάλληλοι που παραιτούνται
ή απολύονται αιτιολογημένα δεν δικαιούνται αποζημίωση, η πληρωτέα αποζημίωση σε περίπτωση
συνταξιοδότησης ισούται με το 40% της αποζημίωσης που θα ήταν πληρωτέα σε περίπτωση αναίτιας
απόλυσης. Η Εταιρία χρεώνει τα αποτελέσματα για δεδουλευμένες παροχές σε κάθε περίοδο με αντίστοιχη
αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι πληρωμές παροχών που διενεργούνται στους
συνταξιοδοτούμενους κάθε περίοδο χρεώνονται έναντι αυτής της υποχρέωσης. Η εμφανιζόμενη
υποχρέωση παροχών προσωπικού της Εταιρίας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 και 2020 αναλύεται ως
ακολούθως:
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Ποσά σε Ευρώ

31/12/2020

31/12/2019

220.779

151.505

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
Συμπερ. στην Κατάσταση αποτελεσμάτων
Τρέχoν κόστος υπηρεσίας
Διακανονισμός/λήξη
Τόκος

151.505

89.829

57.103
88.205
1.153

40.561
17.323
1.428

Σύνολο

146.461

59.312

18.269
7.773

(1.640)
18.520
11.459

26.042

28.339

(103.229)
(103.229)

(25.976)
(25.976)

220.779

151.505

Υποχρεώσεις ισολογισμού για:
Συνταξιοδοτικές παροχές

Συμπερ. στην Κατάσταση συνολικού εισοδήματος
-Δημογραφικές υποθέσεις
-Χρηματο/κές υποθέσεις
-Υποθέσεις εμπειρίας
Λοιπά
Παροχές πληρωτέες

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής:

i. Υποθέσεις Αναλογιστή

2020

2019

Επιτόκιο προεξόφλησης
Πληθωρισμός
Μελλοντική Αύξηση μισθών

0,30%
1,25%
1,50%

0,77%
1,30%
1,55%

Μέση διάρκεια λήξης Προγρ.
Καθορισμένων παροχών (σε χρόνια)

20,56

20,50

ii. Ανάλυση Ευαισθησίας
2020
Επίδραση σε Ευρώ
Επιτόκιο προεξόφλησης (0.5% μεταβολή)
Μελλοντική Αύξηση μισθού (0.5%
μεταβολή)
0% ποσοστό αποχωρήσεων
iii. Προσδοκώμενη Ληκτότητα
Υποχρεώσεων
Μικρότερο του ενός έτους
Μεταξύ 1 και 2 ετών
Μεταξύ 2 και 5 ετών
Πάνω από 5 έτη

2019

Αύξηση
(9,72%)

Μείωση
11,03%

Αύξηση
(9,65%)

Μείωση
10,94%

11,70%
8,65%

(8,55%)
8,65%

10,54%
10,56%

(9,42%)
10,56%

2020

2019

2.324
7.103

3.616
4.231

225.592

170.086

235.019

177.933
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18. Προμηθευτές, συμβατικές και λοιπές υποχρεώσεις
Οι Εμπορικές, Συμβατικές και Λοιπές Υποχρεώσεις της Εταιρίας κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2020 και 2019
αναλύονται ως ακολούθως:
Ποσά σε Ευρώ

31/12/2020

31/12/2019

Προμηθευτές

5.067.720

1.952.879

Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη
Πιστωτές διάφοροι
Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα
Λοιποί φόροι και τέλη
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Συμβατικές υποχρεώσεις
Σύνολο

337.049

255.831

31.939.524

22.610.928

239.352

121.528

68.499

95.059

134.675

99.591

37.786.819

25.135.816

161.625

522.036

37.948.444

25.657.852

19. Έσοδα
Ποσά σε Ευρώ

31/12/2020

31/12/2019

Πωλήσεις εμπορευμάτων & προϊόντων
Έσοδα από υπηρεσίες
Πωλήσεις Scrap και πρώτων υλών
Λοιπά

34.297.509
5.604
3.632.553
50.676

28.520.655
10.350
1.969.990
54.000

Σύνολο

37.986.342

30.554.995

20. Έξοδα ανά κατηγορία
31/12/2020
Ποσά σε Ευρώ
Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο
Παροχές σε εργαζόμενους

Κόστος
Πωληθέντων

Έξοδα
διάθεσης

Έξοδα
διοίκησης

Σύνολο

27.301.984

41.791

660

27.344.435
5.867.770

2.364.315

2.307.282

1.196.173

Ενέργεια

532.094

85.176

8.466

625.736

Αποσβέσεις

911.007

795.301

146.085

1.852.393

Φόροι

3.902

51.578

17.080

72.560

Ασφάλειες πιστώσεων

17.944

-

-

17.944

Λοιπές ασφάλειες

14.231

26.782

19.558

60.571

4.891

22.980

2.734

30.605

683.107

21.106
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704.234

Ενοίκια
Κόστος μεταφοράς υλικών και προϊόντων
Έξοδα διαφήμισης και προώθησης
Αμοιβές τρίτων
Απομείωση επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων

-

298.281

-

298.281

2.944.968

63.596

342.187

3.350.751

-

12.010

-

12.010

Αποθήκευση και συσκευασία

3.201

55.872

-

59.073

Εργαλεία παραγωγής

4.125

-

-

4.125

105.585

-

-

105.585

Προμήθειες
Συναλλαγματικές διαφορές
Συντήρηση
Έξοδα κίνησης και ταξιδίων
Κοινόχρηστες δαπάνες
Λοιπά έξοδα
Σύνολο

19.993

-

-

19.993

294.760

75.967

119.993

490.720

70.812

133.028

73.288

277.128

4.918

24.252

3.004

32.174

89.441

99.198

101.328

289.967

35.371.278

4.114.200

2.030.577

41.516.055
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31/12/2019
Κόστος
Πωληθέντων

Ποσά σε Ευρώ
Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο
Παροχές σε εργαζόμενους

Έξοδα
διάθεσης

Έξοδα
διοίκησης

23.316.907

-

-

23.316.907
4.731.310

Σύνολο

1.162.152

2.376.684

1.192.474

Ενέργεια

394.720

-

-

394.720

Αποσβέσεις

492.150

446.312

116.133

1.054.595

1.134

46.022

43.292

90.448
18.330

Φόροι
Ασφάλειες πιστώσεων

18.330

-

-

Λοιπές ασφάλειες

2.941

18.979

18.704

40.624

Ενοίκια

8.828

72.805

106.566

188.199

492.901

986

405

494.292

-

382.516

-

382.516

2.101.040

76.373

244.796

2.422.209

-

46.370

-

46.370

Αποθήκευση και συσκευασία

24.681

15.153

-

39.834

Προμήθειες

76.290

-

-

76.290

Συναλλαγματικές διαφορές

31.784

-

-

31.784

101.241

90.426

75.396

267.063

24.015

230.110

86.171

340.296

-

-

40.704

40.704

Κόστος μεταφοράς υλικών και προϊόντων
Έξοδα διαφήμισης και προώθησης
Αμοιβές τρίτων
Απομείωση επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων

Συντήρηση
Έξοδα κίνησης και ταξιδίων
Κοινόχρηστες δαπάνες
Λοιπά έξοδα
Σύνολο

44.407

108.852

95.941

249.200

28.293.521

3.911.588

2.020.582

34.225.691

21. Έξοδα προσωπικού
Ποσά σε Ευρώ

31/12/2020

31/12/2019

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού

4.609.834

3.738.461

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης

1.087.943

915.553

23.533

17.984

Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων καθορισμένων παροχών
Σύνολο

146.460

59.312

5.867.770

4.731.310

22. Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα

Ποσά σε Ευρώ

31/12/2020

31/12/2019

Έσοδα
Πιστωτικοί τόκοι

347

610

Συναλλαγματικές διαφορές

49.622

4.669

Σύνολο Εσόδων

49.969

5.279

Έξοδα
Λοιπές προμήθειες τραπεζών
Τόκοι μισθώσεων (πρώην λειτουργικές μισθώσεις)
Συναλλαγματικές διαφορές
Τόκοι συμφωνιών πρακτόρευσης με αναγωγή

(28.839)

(20.451)

(209.327)

(144.765)

(54.777)

(1.465)

(35.299)

(2.146)

Σύνολο Εξόδων

(328.242)

(168.827)

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)

(278.273)

(163.548)
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23. Φόρος εισοδήματος
Ο φόρος εισοδήματος αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε Ευρώ

31/12/2020

31/12/2019

Τρέχων φόρος

-

-

Αναβαλλόμενος φόρος

259.377

(1.024.009)

Φόρος Έξοδο

259.377

(1.024.009)

Η συμφωνία του φόρου επί των κερδών της χρήσης έχει ως εξής:
Ποσά σε Ευρώ

31/12/2020

31/12/2019

Ζημίες προ φόρων
Φόρος υπολογιζόμενος με τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή
(2020:24% & 2019:24%)
Μη εκπιπτόμενα έξοδα για φορολογικούς σκοπούς

(3.078.134)

(3.219.370)

738.752

772.649

-

(305.078)

(239.375)

(630.913)

Αλλαγή φορολ. Συντελεστή - Εισαγωγή νέου Φόρου

-

60.909

Αντιστροφή αναβαλλόμενης Φορολογικής απαίτησης

(240.000)

(921.576)

259.377

(1.024.009)

Ζημιές τρέχοντος έτους που δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενος Φόρος

24. Άλλα Έσοδα και Έξοδα
Ποσά σε Ευρώ

31/12/2020

31/12/2019

Άλλα Έσοδα
Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών
Κέρδη από πώληση ενσώματων παγίων
Κέρδη από πώληση ασώματων παγίων
Λοιπά Έσοδα

755.255
35.076
390
10.904

649.399
1.203
16.602

Σύνολο άλλων εσόδων

801.625

667.204

Άλλα Έξοδα
Ζημίες από πώληση παγίων στοιχείων
Ζημιές από διαγραφές παγίων στοιχείων
Λοιπά Έξοδα

(1.342)
(33.366)
(37.065)

(35.930)
(16.400)

Σύνολο άλλων εξόδων

(71.773)

(52.330)

Άλλα λειτουργικά έσοδα - έξοδα (καθαρά)

729.852

614.874

25. Δεσμεύσεις
Οι συμβατικές δεσμεύσεις της Εταιρίας για αγορά διαφόρων ειδών έχει ως εξής:

Ποσά σε Ευρώ

31/12/2020

31/12/2019

Προμήθεια Ενσώματων πάγιων στοιχείων

833.190

1.292.546

Σύνολο

833.190

1.292.546
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26. Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις – Απαιτήσεις
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις της Εταιρίας προέρχονται από εγγυήσεις απαιτήσεων εκχωρημένων με
αναγωγή. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να
ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρίας.
Ποσά σε Ευρώ

31/12/2020

31/12/2019

Εγγυήσεις απαιτήσεων εκχωρημένων με αναγωγή

707.903

1.034.687

Σύνολο

707.903

1.034.687

27. Συνδεδεμένα Μέρη
Οι συναλλαγές, που αφορούν σε συνδεδεμένα μέρη και οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους
συνήθεις όρους της αγοράς έχουν ως έξης:
Ποσά σε Ευρώ

31/12/2020

31/12/2019

Πωλήσεις
Αγαθά
Υπηρεσίες
Πάγια

13.764.816
300.028
62.704

4.780.833
496.348
11.615

Σύνολο

14.127.548

5.288.796

Αγορές
Αγαθά
Υπηρεσίες
Πάγια

21.267.918
1.870.317
1.175.841

22.199.560
863.015
383.658

Σύνολο

24.314.076

23.446.233

Παροχές προς τη Διοίκηση
Ποσά σε Ευρώ
Αμοιβές Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών
& Δ.Σ στις δαπάνες προσωπικού

Υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από
πωλήσεις-αγορές αγαθών, υπηρεσιών, παγίων
Ποσά σε Ευρώ
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη

31/12/2020

31/12/2019

277.959

297.647

31/12/2020
5.690.335
31.939.524

31/12/2019
1.331.678
22.610.928

28. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Η σημείωση αυτή παρουσιάζει πληροφορίες για την έκθεση της Εταιρίας σε κάθε έναν από τους κατωτέρω
κινδύνους, για τους στόχους της Εταιρίας, τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζει για την
επιμέτρηση και τη διαχείριση του κινδύνου, καθώς και τη διαχείριση κεφαλαίου της Εταιρίας.
Περισσότερα ποσοτικά στοιχεία για αυτές τις γνωστοποιήσεις περιλαμβάνονται σε όλο το εύρος των
οικονομικών καταστάσεων.
Η Εταιρία εκτίθεται στους παρακάτω κινδύνους από τη χρήση των χρηματοοικονομικών της μέσων:
Πιστωτικός κίνδυνος
Κίνδυνος ρευστότητας
Κίνδυνος αγοράς
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Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου της Εταιρίας εφαρμόζονται προκειμένου να αναγνωρίζονται και να
αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Εταιρία και να τίθενται όρια ανάληψης κινδύνου και να
εφαρμόζονται έλεγχοι ως προς αυτά. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου και τα σχετικά συστήματα
εξετάζονται περιοδικά ώστε να ενσωματώνουν τις αλλαγές που παρατηρούνται στις συνθήκες της αγοράς
και στις δραστηριότητες της Εταιρίας.
Η επίβλεψη της τήρησης των πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου έχει ανατεθεί στο τμήμα
Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο πραγματοποιεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους σχετικά με την
εφαρμογή των διαδικασιών, τα πορίσματα των οποίων γνωστοποιούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Πιστωτικός κίνδυνος
Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζημίας της Εταιρίας σε περίπτωση που ένας πελάτης ή τρίτος σε
συναλλαγή χρηματοοικονομικού μέσου δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και σχετίζεται
κατά κύριο λόγο με τις απαιτήσεις από πελάτες και τις επενδύσεις σε χρεόγραφα.
(α) Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Η έκθεση της Εταιρίας σε πιστωτικό κίνδυνο επηρεάζεται κυρίως από τα χαρακτηριστικά κάθε πελάτη.
Για την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου των πελατών, οι πελάτες ομαδοποιούνται ανάλογα με
τα πιστωτικά χαρακτηριστικά τους, τα χαρακτηριστικά ενηλικίωσης των απαιτήσεών τους και τα τυχόν
προηγούμενα προβλήματα εισπραξιμότητας που έχουν επιδείξει. Οι πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις
περιλαμβάνουν κυρίως πελάτες χονδρικής της Εταιρίας. Οι πελάτες που χαρακτηρίζονται ως «υψηλού
ρίσκου» τοποθετούνται σε ειδική κατάσταση πελατών και μελλοντικές πωλήσεις πρέπει να
προεισπράττονται και να εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ανάλογα με το ιστορικό του πελάτη
και την ιδιότητά του, η Εταιρία για την εξασφάλιση των απαιτήσεών της ζητά, όπου αυτό είναι δυνατό,
εμπράγματες ή άλλες εξασφαλίσεις (π.χ. εγγυητικές επιστολές).
Τα υπόλοιπα που περιλαμβάνονται στον λογαριασμό από Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις με βάση την
υπερημερία από τη λήξη της οφειλής αναλύονται ως ακολούθως:
Ποσά σε Ευρώ
Δεν είναι υπερήμερα και δεν έχουν απαξιωθεί
Υπερήμερα
-Έως 6 μήνες
-Πάνω από 6 μήνες
Σύνολο

31/12/2020
11.548.383

31/12/2019
6.910.306

157.684
207.019
11.913.086

119.813
113.626
7.143.745

Η Εταιρία καταχωρεί πρόβλεψη απομείωσης που αντιπροσωπεύει την εκτίμησή της για ζημίες σε σχέση
με τους πελάτες, τις λοιπές απαιτήσεις και τις επενδύσεις σε χρεόγραφα. Η πρόβλεψη αυτή αποτελείται
από ζημίες απομείωσης συγκεκριμένων απαιτήσεων που εκτιμώνται βάσει των δεδομένων συνθηκών ότι
θα πραγματοποιηθούν αλλά δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί, καθώς και από την πρόβλεψη για τις
αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές σύμφωνα με μελέτες που θεσπίστηκαν για την εφαρμογή του ΔΠΧΑ9.
Η κίνηση της πρόβλεψης για απομείωση απαιτήσεων από πελάτες έχει ως εξής:
Ποσά σε Ευρώ
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
Αναγνωρισμένη πρόβλεψη
Αντιλογισμός πρόβλεψης απομείωσης
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου

31/12/2020
126.904
12.010
138.914

31/12/2019
80.534
59.596
(13.226)
126.904

(β) Εγγυήσεις
Η Εταιρία έχει ως πολιτική να παρέχει χρηματοοικονομικές εγγυήσεις εφόσον χρειαστούν. Επίσης η
Εταιρία προβαίνει σε ασφάλιση πιστώσεων, όποτε αυτό είναι εφικτό.
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Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρία να μη δύναται να εκπληρώσει τις
χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. Η προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρία για τη
διαχείριση της ρευστότητας είναι να διασφαλίζει, μέσω διακράτησης των απολύτως αναγκαίων ταμειακών
διαθεσίμων και επαρκών πιστωτικών ορίων από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, ότι πάντα θα έχει αρκετή
ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της όταν αυτές λήγουν, κάτω από συνήθεις αλλά και
δύσκολες συνθήκες, χωρίς να υφίσταται μη αποδεκτές ζημίες ή να διακυβεύεται η φήμη της Εταιρίας.
Για την αποφυγή των κινδύνων ρευστότητας η Εταιρία διενεργεί πρόβλεψη ταμειακών ροών για περίοδο
έτους κατά τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού και μηνιαία κυλιόμενη πρόβλεψη έτσι ώστε να
εξασφαλίζει ότι διαθέτει αρκετά ταμειακά διαθέσιμα για να καλύψει τις λειτουργικές της ανάγκες,
συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της. Η πολιτική αυτή δε
λαμβάνει υπόψη της τη σχετική επίδραση από ακραίες συνθήκες που δεν μπορούν να προβλεφθούν.
Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με βάση τη συμβατική ληκτότητα έχει ως εξής:
2020
Ποσά σε Ευρώ
Αξία
Ισολογισμού
37.786.819

Έως 1 έτος
37.786.819

1 με 2 έτη
-

2 με 5 έτη
-

Πάνω από
5 έτη
-

Σύνολο
37.786.819

Συμβατικές υποχρεώσεις

161.625

161.625

-

-

-

161.625

Δανεισμός

574.380

574.380

-

-

-

574.380

4.102.393

897.873

849.648

2.333.350

597.383

4.678.254

42.625.217

39.420.697

849.648

2.333.350

597.383

43.201.078

Αξία
Ισολογισμού
25.135.816

Έως 1 έτος
25.135.816

1 με 2 έτη
-

2 με 5 έτη
-

Πάνω από
5 έτη
-

Σύνολο
25.135.816

Συμβατικές υποχρεώσεις

522.036

522.036

-

-

-

522.036

Δανεισμός

927.562

927.562

-

-

-

927.562

4.801.474

944.990

892.345

2.460.165

1.285.113

5.582.613

31.386.888

27.530.404

892.345

2.460.165

1.285.113

32.168.027

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις μίσθωσης
Σύνολο

2019
Ποσά σε Ευρώ
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις μίσθωσης
Σύνολο

Το μεγαλύτερο μέρος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων οφείλεται σε συνδεδεμένα μέρη.
Κίνδυνος αγοράς
Ο κίνδυνος αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο των αλλαγών σε τιμές πρώτων υλών, συναλλαγματικές
ισοτιμίες και επιτόκια που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της Εταιρίας ή την αξία των
χρηματοοικονομικών της μέσων. Ο σκοπός της διαχείρισης κινδύνου από τις συνθήκες της αγοράς είναι
να ελέγχει την έκθεση της Εταιρίας στους κινδύνους αυτούς στο πλαίσιο αποδεκτών παραμέτρων, με
παράλληλη βελτιστοποίηση των αποδόσεων.
(α) Κίνδυνος Διακύμανσης Τιμών Πρώτων Υλών Μετάλλου (αλουμίνιο)
Η Εταιρία βασίζει μέρος από τις αγορές όσο και τις πωλήσεις της σε χρηματιστηριακές τιμές/δείκτες για
την τιμή του αλουμινίου που χρησιμοποιεί και εμπεριέχεται στα προϊόντα της. Οι τιμές
αναπροσαρμόζονται βάσει της αξίας των χρηματιστηριακών τιμών.
Η Εταιρία δεν καλύπτει με πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου (hedging) το βασικό απόθεμα λειτουργίας της
με αποτέλεσμα τυχόν πτώση των τιμών μετάλλων να μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματά της
μέσω υποτίμησης των αποθεμάτων. Με τα δεδομένα της 31/12/2020 τυχόν πτώση της αξίας του μετάλλου
δεν θα είχε σημαντική επίπτωση στα αποτελέσματα της Εταιρίας μέσω της υποτίμησης των αποθεμάτων.
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(β) Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρία είναι εκτεθειμένη σε συναλλαγματικό κίνδυνο στις πωλήσεις και αγορές που πραγματοποιεί σε
νόμισμα άλλο από το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρίας, το οποίο είναι το Ευρώ. Οι συναλλαγές αυτές
είναι περιορισμένες. Τα νομίσματα στα οποία πραγματοποιούνται αυτές οι συναλλαγές είναι κυρίως το
ευρώ, το δολάριο ΗΠΑ και η στερλίνα.
Ο κίνδυνος από τη μεταβολή στις ξένες ισοτιμίες έχει ως εξής:

31-Δεκ-20
Εμπορικές και Λοιπές απαιτήσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Συμβατικές υποχρεώσεις
Δανεισμός
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

31-Δεκ-19
Εμπορικές και Λοιπές απαιτήσεις
Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Συμβατικές υποχρεώσεις
Δανεισμός
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

ΕΥΡΩ

ΔΟΛ.ΗΠΑ

ΣΤΕΡΛΙΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ

12.691.113

201.341

-

12.892.454

(37.718.055)

(18.674)

(50.090)

(37.786.819)

(161.625)

-

-

(161.625)

(4.676.773)

-

-

(4.676.773)

952.305

69.023
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1.021.374

(28.913.035)

251.690

(50.044)

(28.711.389)

ΔΟΛ.ΗΠΑ

ΣΤΕΡΛΙΝΑ

48.509

2.628

ΕΥΡΩ
7.218.818

ΣΥΝΟΛΟ
7.269.955

637.000

-

-

637.000

(25.067.387)

(25.956)

(42.473)

(25.135.816)

(152.021)

(370.015)

-

(522.036)

(5.729.036)

-

-

(5.729.036)

1.175.530

190.224
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1.365.803

(21.917.096)

(157.238)

(39.796)

(22.114.130)

Ανάλυση ευαισθησίας:
Αν το ξένο νόμισμα αυξανόταν κατά 10% έναντι του ευρώ, η επίπτωση στα αποτελέσματα και τα Ίδια
Κεφάλαια θα ήταν:
Ποσά σε Ευρώ
Δολ. ΗΠΑ

2020
25.169

2019
(15.724)

Στερλίνα

(5.004)

(3.980)

Αν το ξένο νόμισμα υποτιμούταν κατά 10% έναντι του ευρώ, η επίπτωση στα αποτελέσματα και τα Ίδια
Κεφάλαια θα ήταν:
Ποσά σε Ευρώ
Δολ. ΗΠΑ
Στερλίνα

2020
(25.169)

2019
15.724

5.004

3.980
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(γ) Κίνδυνος επιτοκίων
Τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρίας αναφέρονται σε δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου και
υποχρεώσεις από μισθώσεις σταθερού επιτοκίου.
Σταθερού επιτοκίου

31/12/2020

31/12/2019

Χρηματ/κα στοιχεία ενεργητικού
Χρηματ/κα στοιχεία παθητικού

4.102.393

4.801.474

Καθαρή έκθεση σε Σταθερό Επιτόκιο

4.102.393

4.801.474

Μεταβλητού επιτοκίου

31/12/2020

31/12/2019

Χρηματ/κα στοιχεία ενεργητικού
Χρηματ/κα στοιχεία παθητικού

574.380

927.562

Καθαρή έκθεση σε Μεταβλητό Επιτόκιο

574.380

927.562

Για τα χρηματοοικονομικά μέσα κυμαινόμενου επιτοκίου, μία μεταβολή κατά 0,25% των επιτοκίων κατά
την 31η Δεκεμβρίου 2020 και 2019 θα αύξανε/μείωνε τα αποτελέσματα και τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας
κατά τα ποσά που παρουσιάζονται παρακάτω. Η ανάλυση αυτή υποθέτει ότι όλες οι άλλες μεταβλητές,
παραμένουν σταθερές.

2020

2019

0,25%
Αύξηση

0,25%
Μείωση

0,25%
Αύξηση

0,25%
Μείωση

Χρηματ/κα στοιχεία
παθητικού

2.353

(2.353)

123

(123)

Ευαισθησία (καθαρή)

2.353

(2.353)

123

(123)

Ανάλυση ευαισθησίας:

Διαχείριση κεφαλαίου
Η πολιτική του Διοικητικού Συμβουλίου συνίσταται στη διατήρηση μιας ισχυρής βάσης κεφαλαίου, ώστε
να διατηρεί την εμπιστοσύνη των επενδυτών, πιστωτών και της αγοράς στην Εταιρία και να επιτρέπει τη
μελλοντική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί την απόδοση
του κεφαλαίου, που προκύπτει από την αναλογία του Καθαρού Χρέους (Net Debt) προς την Καθαρή Θέση
(Net Equity). Για το σκοπό αυτό, το Καθαρό Χρέος ορίζεται ως το σύνολο των υποχρεώσεων μείον τα
ταμειακά διαθέσιμα. Η Καθαρή θέση περιλαμβάνει το μετοχικό κεφάλαιο τα αποθεματικά και τα
αποτελέσματα εις νέον. Η πολιτική της Εταιρίας είναι να διατηρήσει την προαναφερόμενη αναλογία κάτω
από 1. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες, στις οποίες έχει προβεί η εταιρία για τη
βελτίωση της κεφαλαιακής της επάρκειας παρέχονται στη Σημείωση 31 που γίνεται αναφορά στα
μεταγενέστερα γεγονότα.
Η αναλογία Καθαρού Χρέους / Ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και 2019 έχει ως
εξής:
Ποσά σε Ευρώ

31/12/2020

31/12/2019

Υποχρεώσεις
Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα
Ξένα Κεφάλαια

42.845.996

31.538.393

(1.021.374)

(1.365.803)

41.824.622
(6.475.758)

(3.637.209)

(6,46)

(8,30)

Ίδια Κεφάλαια
Δείκτης Ξένων/Ίδια Κεφάλαια

30.172.590
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29. Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις
Η Εταιρία για τις χρήσεις από 2016 έως 2019 έχει λάβει από τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Έκθεση
Φορολογικής Συμμόρφωσης (φορολογικό πιστοποιητικό) χωρίς επιφύλαξη, ενώ για την κλειόμενη χρήση
2020 διενεργείται από τους Ορκωτούς Ελεγκτές αντίστοιχος έλεγχος και η Έκθεση Φορολογικής
Συμμόρφωσης αναμένεται να εκδοθεί εντός του προβλεπομένου χρονικού διαστήματος.
Σημειώνεται επίσης ότι βρίσκεται σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές
για τις χρήσεις 2015 και 2016. Από τη διεξαγωγή αυτού του ελέγχου, η διοίκηση της Εταιρίας δεν αναμένει
να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις, πέραν αυτών που έχουν καταχωρηθεί και
απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Για τις χρήσεις από 2017 έως και 2020 η Εταιρία δεν έχει
ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές.
30. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού
Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν 249 άτομα ενώ στο
τέλος της προηγούμενης χρήσης ήταν 177 αντιστοίχως.
31. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
α) Με την από 22/12/2020 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρίας «ΕΤΕΜ Εμπορική και Βιομηχανική
Ελαφρών Μετάλλων Α.Ε.» αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά €24.316.420, η
οποία καλύφθηκε πλήρως από την «EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου
Α.Ε.» με καταβολή μετρητών ποσού €22.800.000 και εισφορά μηχανολογικού εξοπλισμού ποσού
€1.516.420. Οι καταβολές ολοκληρώθηκαν στις 11/02/2021. Μετά τις ως άνω συναλλαγές το ποσοστό της
««EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου Α.Ε.» στο μετοχικό κεφάλαιο της
«ΕΤΕΜ Εμπορική και Βιομηχανική Ελαφρών Μετάλλων Α.Ε.» διαμορφώθηκε στο 80%, ενώ το υπόλοιπο
20% παρέμεινε στη VIOHALCO S.A..
β) Με την από 31/12/2020 Γενική Συνέλευση της εταιρίας «ETEM BG S.A.» αποφασίστηκε αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου της κατά € 18.797.901,66, η οποία καλύφθηκε πλήρως με καταβολή μετρητών από
την «ΕΤΕΜ Εμπορική και Βιομηχανική Ελαφρών Μετάλλων Α.Ε.». Οι καταβολές ολοκληρώθηκαν στις
11/02/2021. Μετά τις ως άνω συναλλαγές το ποσοστό της «ΕΤΕΜ Εμπορική και Βιομηχανική Ελαφρών
Μετάλλων Α.Ε.» στο μετοχικό κεφάλαιο της «ΕΤΕΜ BG S.A.» διαμορφώθηκε στο 92%.
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