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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 
 
Προς το Μετόχο της Εταιρείας  
 
 
«ΒΕΠΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» 
 
 
Έκθεση ελέγχου επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 
 
Γνώμη  
 
Έχουμε ελέγξει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΒΕΠΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» (Εταιρεία), οι οποίες 
αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2021, τις 
καταστάσεις λογαριασμού αποτελεσμάτων, συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 
ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις σημειώσεις επί των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων που περιλαμβάνουν και περίληψη των σημαντικών λογιστικών 
πολιτικών. 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, τη 
χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές, για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία 
αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνάδουν με τις κανονιστικές απαιτήσεις του Ν. 
4548/2018.  
 
Βάση γνώμης 
 
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), που έχουν 
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά 
περιγράφονται περαιτέρω στο τμήμα της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων». Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει 
είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 
 
Ανεξαρτησία του Ελεγκτή 
 
Καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας έχουμε παραμείνει ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, σύμφωνα με 
τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας 
Ελεγκτών (Κώδικας ΣΔΠΔΕ)  που έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, καθώς  και τις απαιτήσεις 
δεοντολογίας του Ν. 4449/2017, που σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
στην Ελλάδα. Έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με το Ν. 4449/2017 και 
τις απαιτήσεις του Κώδικα ΣΔΠΔΕ. 
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Άλλες Πληροφορίες   
 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνα για τις Άλλες Πληροφορίες. Οι Άλλες Πληροφορίες, 
είναι η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου  (αλλά δεν περιλαμβάνουν τις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών), που λάβαμε πριν από την 
ημερομηνία της παρούσας έκθεσης ελεγκτή.  
 
Η γνώμη μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις Άλλες Πληροφορίες και, εκτός 
των όσων ρητά αναφέρουμε στην παρούσα παράγραφο της Έκθεσής μας δεν εκφράζουμε γνώμη 
ελέγχου ή άλλης διασφάλισης επί αυτών. 
 
Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να 
αναγνώσουμε τις Άλλες Πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό να εξετάσουμε εάν οι Άλλες Πληροφορίες 
είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή τη γνώση που αποκτήσαμε κατά 
τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες.  
 
Εξετάσαμε εάν η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις γνωστοποιήσεις οι 
οποίες απαιτούνται από το Ν. 4548/2018.  
 
Με βάση τις εργασίες που εκτελέσαμε κατά τον έλεγχο μας, κατά τη γνώμη μας: 
 
● Τα πληροφοριακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 αντιστοιχούν στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις  

        
● Η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες 

νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018.  
 

Επιπλέον με βάση τη γνώση και κατανόηση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία 
«ΒΕΠΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» 
και το περιβάλλον της, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε εάν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις 
ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. Δεν έχουμε να αναφέρουμε 
τίποτα σχετικά με το θέμα αυτό. 
 
Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση επί των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση,  τις απαιτήσεις του Ν. 4548/2018, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού 
ελέγχου που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη 
είτε σε λάθος. 
 
Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για 
την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τις δραστηριότητες της, γνωστοποιώντας όπου 
συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση 
της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν το Διοικητικό Συμβούλιο είτε 
προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τις δραστηριότητες της ή δεν έχει άλλη 
ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες. 



 
 

3 of 4 

Οι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση έχουν την ευθύνη εποπτείας της διαδικασίας χρηματοοικονομικής 
αναφοράς της Εταιρείας. 
 
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές 
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, που 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 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  
 
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ που 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 χρηματοοικονομικές 

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 πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν 

και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που  έγιναν από το 
Διοικητικό Συμβούλιο.  

 
•  Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο 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 χρηματοοικονομικών 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. 
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•  Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με 
τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.  

 
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, το σχεδιαζόμενο εύρος 
και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων 
όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του 
ελέγχου μας. 
 
Έκθεση επί άλλων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων 
Οι εργασίες που εκτελέσαμε σχετικά με την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 
αναφέρονται ανωτέρω, στην παράγραφο «Άλλες Πληροφορίες». 
 
 

 Αθήνα,  23 Ιουνίου 2022 
 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 

ΠραϊσγουωτερχαουςΚούπερς 
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία  
Λ. Κηφισίας 268 
152 32 Χαλάνδρι 
ΑΜ ΣΟΕΛ 113 

      Kωνσταντίνος Μιχαλάτος 
                 Α Μ ΣΟΕΛ 17701 
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14. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 
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16. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 25 

17. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 26 
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26. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 31 
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I. Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της  31ης Δεκεμβρίου 

 

 

Ποσά σε Ευρώ  σημ.          2021 2020 

*Αναδιατυπωμένο 

    

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
Μη-κυκλοφορούν ενεργητικό 

  

 

 

Ενσώματα πάγια  8 7.603.270 8.924.091 

Δικαίωμα χρήσης Περιουσιακών στοιχείων 29 122.925 126.874 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 9 3.661 7.614 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  10 -  -  

Λοιπές απαιτήσεις 12 654.701 34.712 

Σύνολο μη – κυκλοφορούντος ενεργητικού  8.384.557 9.093.291 

Κυκλοφορούν ενεργητικό    

Αποθέματα 11 3.367.747 4.341.322 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  12 10.122.628 13.555.089 

Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος 12 - - 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 13 7.606.078 610.316 

Σύνολο  κυκλοφορούντος ενεργητικού  21.096.453 18.506.726 

Σύνολο ενεργητικού  29.481.010 27.600.017 

    

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους    

Μετοχικό κεφάλαιο 14 5.427.025 5.427.025 

Λοιπά αποθεματικά 15 9.522.695 9.441.420 

Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον   5.631.602 6.054.472 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   20.581.322 20.922.917 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

   

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία  16 572.103 522.414 

Υποχρεώσεις μισθώσεων 25 85.463 89.400 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 10 119.706 94.190 

Επιχορηγήσεις 17 699.694 805.768 

Σύνολο  μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  1.476.966 1.511.772 

 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
   

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 18 7.007.905 4.691.792 

Υποχρεώσεις μισθώσεων 25 40.579 40.172 

Υποχρέωση από φόρο εισοδήματος 23 374.238 433.364 

Σύνολο  βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  7.422.722 5.165.328 

Σύνολο υποχρεώσεων   8.899.688 6.677.100 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  29.481.010 27.600.017 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις στις σελίδες 6 έως 39 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

* Τα συγκριτικά στοιχεία του 2020 έχουν αναδιατυπωθεί λόγω της αναδρομικής εφαρμογής της αλλαγής στη μέθοδο απόδοσης παροχών 

προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία (ΔΛΠ 19) (βλ. Σημ. 30).   
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II. Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων για την χρήση που  έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 

 
 

 

Ποσά σε Ευρώ  σημ. 2021                                 2020 
*Αναδιατυπωμένο                                  

    

Πωλήσεις  7 33.355.234 29.010.898 

Κόστος πωληθέντων  19 (29.638.266) (24.011.162) 

Μικτό κέρδος  3.716.968 4.999.736 

Λοιπά έσοδα 22 114.266 304.902 

Έξοδα διοίκησης  19 (1.510.896) (2.135.221) 

Λοιπά έξοδα  22 (6.619) (5.811) 

Λειτουργικά αποτελέσματα  2.313.719 3.163.606 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 21 2.405 3.263 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 21 (23.403) (24.470) 

Καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα  (20.998) (21.207) 

Κέρδη προ φόρου εισοδήματος  2.292.721 3.142.399 

Φόρος εισοδήματος 23 

 

(880.193) (1.172.220) 

    

Κέρδη χρήσεως  1.412.528  1.970.179 

    

    
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις στις σελίδες 6 έως 39 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

* Τα συγκριτικά στοιχεία του 2020 έχουν αναδιατυπωθεί λόγω της αναδρομικής εφαρμογής της αλλαγής στη μέθοδο απόδοσης παροχών 

προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία (ΔΛΠ 19) (βλ. Σημ. 30). 
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III. Κατάσταση συνολικού εισοδήματος 

 
 

Για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 

Ποσά σε Ευρώ  σημ

. 

2021                               2020 

*Αναδιατυπωμένο                                

    

Κέρδη χρήσεως  1.412.528 1.970.179 

Λοιπά στοιχεία συνολικού εισοδήματος που δεν θα μεταφερθούν στα 

αποτελέσματα σε μελλοντικές περιόδους: 

   

Επανακαταμέτρηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού 16 (16.706)  (32.578) 

Φόρος εισοδήματος στα λοιπά στοιχεία συνολικού εισοδήματος 10 3.676  7.820 

Λοιπά στοιχεία συνολικού εισοδήματος χρήσης μετά από φόρους 

 

Συνολικό εισόδημα για την περίοδο 

 (13.030)  

 

1.399.498 

(24.758) 

 

1.945.421 

    

    

    
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις στις σελίδες 6 έως 39 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

* Τα συγκριτικά στοιχεία του 2020 έχουν αναδιατυπωθεί λόγω της αναδρομικής εφαρμογής της αλλαγής στη μέθοδο απόδοσης παροχών 

προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία (ΔΛΠ 19) (βλ. Σημ. 30).
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IV. Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων  

 
 

 

 

Ποσά σε Ευρώ Μετοχικό  

Κεφάλαιο 

(σημ. 14) 

Λοιπά 

αποθεματικά 

Αποτελέσματα 

εις νέον 

Σύνολο 

Ιδίων 

Κεφαλαίων 

     

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2020     5.427.025 9.406.321 3.982.339 18.815.685 

     

Επίδραση αλλαγής λογιστικής πολιτικής ΔΛΠ 19 - - 161.811 161.811 
*Αναδιατυπωμένο υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2020     5.427.025 9.406.321 4.144.150 18.977.496 

     

Κέρδος / (ζημιά) που αναγνωρίστηκε άμεσα στα ίδια 

κεφάλαια 

- - (24.758) (24.758) 

Καθαρό κέρδος / (ζημιά)  χρήσης - - 1.970.179 1.970.179 

Συνολικό εισόδημα για την περίοδο - - 1.945.421 1.945.421 

Συναλλαγές με μετόχους      

Μεταφορά αποθεματικών - 35.099 (35.099) - 

Μέρισμα - - - - 

Σύνολο συναλλαγών με μετόχους - 35.099 (35.099) - 

     

*Αναδιατυπωμένο Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2020 5.427.025 9.441.420 6.054.472 20.922.917 

     

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2021 5.427.025 9.441.420 6.054.472 20.922.917 

Κέρδος / (ζημιά) που αναγνωρίστηκε άμεσα στα ίδια 

κεφάλαια 

- - (13.030) (13.030) 

Καθαρό κέρδος / (ζημιά)  χρήσης - - 1.412.528 1.412.529 

Συνολικό εισόδημα για την περίοδο - - 1.399.498 1.399.499 

Συναλλαγές με μετόχους      

Μεταφορά αποθεματικών - 81.275 (81.275) - 

Μέρισμα - - (1.741.093) (1.741.093) 

Σύνολο συναλλαγών με μετόχους - 81.275 (1.822.368) (1.741.093) 

     

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2021 5.427.025 9.522.695 5.631.602 20.581.322 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις στις σελίδες 6 έως 39 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

* Τα συγκριτικά στοιχεία του 2020 έχουν αναδιατυπωθεί λόγω της αναδρομικής εφαρμογής της αλλαγής στη μέθοδο απόδοσης 

παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία (ΔΛΠ 19) (βλ. Σημ. 30). 
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V. Κατάσταση ταμειακών ροών για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 

 
Ποσά σε Ευρώ σημ. 2021 2020 

*Αναδιατυπωμένο 

    

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες    

Κέρδη Χρήσεως  1.412.529 1.970.179 

Προσαρμογές για:    

Φόρο   23 880.192 1.172.220 

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων  8 1.548.632 1.532.821 

Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης ενσώματων παγίων 29 40.398 42.565 

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων  9 3.953 4.414 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 17 (106.073) (106.073) 

Πρόγραμμα Παροχών Προσωπικού 16 36.992 342.866 

(Κέρδη)/Ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων 22 - (3.522) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 21 (2.405) (3.263) 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 21 23.403 24.470 

  3.837.621 4.976.677 

    

(Αύξηση)/ μείωση αποθεμάτων    973.576 (509.703) 

(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων   3.432.459 (3.662.086) 

Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων   2.321.533 323.670 

Καταβολές αποζημίωσης προσωπικού  (4.009) (452.182) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  (23.403) (24.470) 

Καταβλημένοι φόροι  (911.236) (119.541) 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  9.626.541 532.365 

    

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες    

Αγορές ενσώματων περιουσιακών στοιχείων 8 (227.811) (241.216) 

Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων 9 - - 

Έσοδα από πωλήσεις ενσώματων παγίων 8 - 10.223 

Τόκοι που εισπράχθηκαν 21 2.405 3.263 

Δοσμένες εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  (619.989) 1.341 

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες  (845.395) (226.389) 

    

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες    

Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους   (1.741.093) - 

Αποπληρωμές κεφαλαίου μισθώσεων  (44.291) (47.296) 

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες  (1.785.384) (47.296) 

    

    

    

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα   6.995.762 258.680 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης   610.316 351.636 

Ταμειακά διαθέσιμα λήξης χρήσεως  7.606.078 610.316 

    

  
 

 
 

 

 
  

Οι συνοδευτικές σημειώσεις στις σελίδες 6 έως 39 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

* Τα συγκριτικά στοιχεία του 2020 έχουν αναδιατυπωθεί λόγω της αναδρομικής εφαρμογής της αλλαγής στη μέθοδο απόδοσης 

παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία (ΔΛΠ 19) (βλ. Σημ. 30). 
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1. Γενικές πληροφορίες 

 

Η ΒΕΠΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (η 

Εταιρεία)  εδρεύει στην Ελλάδα, Λ. Μεσογείων 2-4, Αθήνα και οι κύριες εγκαταστάσεις της 

βρίσκονται στη θέση Βατερή στο 5ο ΧΛΜ. Π.Ε.Ο. ΘΗΒΩΝ-ΧΑΛΚΙΔΑΣ σε ενοικιαζόμενες  

εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτίρια εμβαδού 15.617 m2,σε οικόπεδα συνολικής έκτασης 

41.102 m2, με αντικείμενο την βαφή ρόλων αλουμινίου. 

Στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στην θέση Βατερή στη Θήβα Βοιωτίας βρίσκονται οι γραμμές 

παραγωγής που παράγουν : 1) Βαμμένους ρόλους Αλουμινίου που προορίζονται για αρχιτεκτονική 

χρήση, ψευδοροφές, επενδύσεις κτιρίων  2) Φύλλα Αλουμινίου που προορίζονται για την 

αυτοκινητοβιομηχανία . 

Σκοπός της Εταιρίας είναι:  Η βαφή προϊόντων ελάσεως μετάλλων υπό μορφή  ρόλλων και φύλλων, 

η κατασκευή πάσης μορφής προϊόντων από αλουμίνιο ή λοιπά μέταλλα ή και από άλλες ύλες , κάθε 

συναφής, σχετική ή παρεμφερής προς τα ανωτέρω εργασία. 

Επίσης, η συμμετοχή της σε άλλες επιχειρήσεις κάθε μορφής, η οποία επιδιώκει τους ιδίους ή 

παρεμφερείς σκοπούς. 

Μητρική εταιρεία είναι η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε . Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας ενσωματώνονται στις 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε . Η Εταιρεία όπως και η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ανήκουν 

στον Όμιλο της VIOHALCO SA/NV, της οποίας οι μετοχές διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο 

EURONEXT του Βελγίου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

 

 2.  Βάση σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας αφορούν στη χρήση που έληξε την 

31η Δεκεμβρίου 2021  και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρείας την 20η Ιουνίου 2022.   

 

3.          Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ που αποτελεί το λειτουργικό 

νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης της Εταιρείας. Τα ποσά είναι στρογγυλοποιημένα στην 

πλησιέστερη μονάδα. 

 

4.  Εφαρμογή εκτιμήσεων και κρίσεων 

Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί από τη 

Διοίκηση να παίρνει αποφάσεις, να κάνει εκτιμήσεις και υποθέσεις που επηρεάζει την εφαρμογή 

λογιστικών αρχών, καθώς και των καταχωρημένων ποσών στοιχείων ενεργητικού, παθητικού, 

εσόδων και εξόδων. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτές τις 

εκτιμήσεις.  

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.  

Οι εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδη επίδραση 

στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 

μήνες, περιγράφονται παρακάτω: 
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(α) Φόρος εισοδήματος (σημ. 23) 

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 οι τελικοί φόροι που προκύπτουν μετά από τους φορολογικούς ελέγχους είναι διαφορετικοί 

από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο 

εισοδήματος και τις προβλέψεις για αναβαλλόμενους φόρους στην χρήση που ο προσδιορισμός 

των φορολογικών διαφορών κυρίως ως προς την ανάκτηση της φορολογικής απαίτησης έλαβε 

χώρα. 

(β) Αποθέματα (σημ. 11) 

Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις ως προς τον υπολογισμό της ρευστοποιήσιμης αξίας. 

 (γ)        Απομείωση (σημ. 8 και 9) 

Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις σχετικά με την τυχόν απομείωση των περιουσιακών στοιχείων 

που δεν επιμετρώνται σε εύλογες αξίες (Γήπεδα, κτίρια και εξοπλισμός, Αϋλα πάγια στοιχεία,), για 

τυχόν απομείωση. Ειδικά για τα Γήπεδα, κτίρια και εξοπλισμό, η Εταιρεία προβαίνει σε 

αξιολόγηση της ανακτησιμότητας τους με βάση την αξία χρήσεως της μονάδας δημιουργίας 

ταμειακών ροών 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.  

 (δ) Προβλέψεις (σημ. 16) 

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 την χρονική αξία του 

χρήματος και αυξήσεις που αφορούν τη συγκεκριμένη υποχρέωση.  

(ε) Επιμέτρηση υποχρέωσης παροχών προσωπικού (σημ. 16) 

Η υποχρέωση βασίζεται σε βασικές αναλογιστικές παραδοχές.  

(στ) Επιμέτρηση της εύλογης αξίας 

Ένας αριθμός από λογιστικές αρχές και γνωστοποιήσεις απαιτούν την μέτρηση της εύλογης αξίας 

και για τα χρηματοοικονομικά και για τα μη-χρηματοοικονομικά μέσα και υποχρεώσεις. 

Όταν επιμετράται η εύλογη αξία ενός μέσου ή μιας υποχρέωσης, η Εταιρεία χρησιμοποιεί ως επι 

το πλείστον τιμές ενεργού αγοράς. Οι εύλογες αξίες κατηγοριοποιούνται σε επίπεδα ιεράρχησης 

ως εξής: 

Α΄ Επίπεδο: Τιμές (χωρίς προσαρμογές) ενεργού αγοράς για αντίστοιχα στοιχεία απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων. 

Β΄ Επίπεδο: Άμεσα ή έμμεσα παρατηρήσιμα δεδομένα. 

Γ΄ Επίπεδο: Μη παρατηρήσιμα δεδομένα για στοιχεία απαιτήσεων και υποχρεώσεων. 

Στο Β΄ Επίπεδο εντάσσονται τα δεδομένα τα οποία δεν ικανοποιούν τα κριτήρια κατηγοριοποίησης 

στο Α΄ Επίπεδο αλλά τα οποία είναι παρατηρήσιμα, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Στο επίπεδο αυτό 

κατατάσσονται τα εξω-χρηματιστηριακά παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία βασίζονται 

σε τιμές από μεσίτες.  

Στο Γ΄ Επίπεδο εντάσσονται οι μη παρατηρήσιμες τιμές. Η εύλογη αξία μετοχών που δεν 

διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά προσδιορίζεται με βάση τις προβλέψεις της Εταιρείας όσον 

αφορά στη μελλοντική κερδοφορία του εκδότη, αφού ληφθεί υπόψη και ο αναμενόμενος βαθμός 

ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του, καθώς και το επιτόκιο προεξόφλησης. Οι εύλογες αξίες των 

υποχρεώσεων υπολογίζονται με βάση τη παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών που 
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προκύπτουν από συγκεκριμένες συμβάσεις χρησιμοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι 

διαθέσιμο για την Εταιρεία για τη χρήση παρόμοιων χρηματοπιστωτικών μέσων. 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει μεταφορές μεταξύ επιπέδων εύλογης αξίας στο τέλος της περιόδου 

αναφοράς στην οποία έχει επέλθει η μεταβολή. 

 

5. Βάση επιμέτρησης 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. 

 

6. Σημαντικές λογιστικές αρχές 

 

6.1 Ξένο νόμισμα 
 

Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο νόμισμα λειτουργίας της Εταιρείας, βάσει 

των ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία της κάθε συναλλαγής.  

Τα χρηματικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων που είναι σε ξένο νόμισμα, μετατρέπονται 

στο λειτουργικό νόμισμα με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά την ημερομηνία 

ισολογισμού. Μη-χρηματικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων που επιμετρούνται σε εύλογες 

αξίες σε ξένο νόμισμα, μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 

που ίσχυαν κατά την ημέρα όπου αποφασίστηκε η εύλογη τους αξία. Τα κέρδη και οι ζημιές από 

συναλλαγματικές διαφορές, γενικά αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Μη-

χρηματικά στοιχεία τα οποία επιμετρούνται στο ιστορικό κόστος σε ξένο νόμισμα δεν 

μετατρέπονται.  

 

6.2 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

(α)      Αναγνώριση και μεταγενέστερες δαπάνες 

Τα γήπεδα και τα κτίρια στα οποία η εταιρία ασκεί την  δραστηριότητα της  ανήκουν στην μητρική 

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε και 

ενοικιάζονται στην εταιρία . Ο λοιπός  εξοπλισμός επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον 

συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν συσσωρευμένες απομειώσεις. Το κόστος κτήσης 

περιλαμβάνει και τις δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με την απόκτηση στοιχείων ακινήτων και 

εξοπλισμού. Το κόστος των ιδιοκατασκευαζόμενων παγίων περιλαμβάνει το κόστος των υλικών, 

της άμεσης εργασίας και οποιουδήποτε άλλου κόστους απαιτείται ώστε να φθάσει το πάγιο σε 

κατάσταση λειτουργικής χρήσης καθώς και τα τυχόν κόστη δανεισμού.  

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση των ενσώματων παγίων ή αναγνωρίζονται 

ως ξεχωριστό πάγιο, μόνο όταν θεωρείται πιθανόν πως θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά 

οφέλη στην Εταιρεία και υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. 

Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στην κατάσταση λογαριασμού 

αποτελεσμάτων όταν πραγματοποιείται. 

Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της 

λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα και στο κονδύλι ‘Λοιπά 

έσοδα εκμετάλλευσης’ ή ‘Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης’ ανάλογα με την περίπτωση. Όταν οι 

λογιστικές αξίες των ενσώματων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (ζημιά 

απομείωσης) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. 

(β)     Αποσβέσεις 

 Οι αποσβέσεις των  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. Η αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των 

στοιχείων είναι ως εξής: 
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-     Βελτιώσεις- προσθήκες κτιρίων 9 έτη 

-     Μηχανολογικός εξοπλισμός 5 - 20 έτη 

-     Αυτοκίνητα                                   4 - 6 έτη 

-     Λοιπός εξοπλισμός 5 - 7 έτη 

 

Η μέθοδος απόσβεσης, οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των παγίων αναθεωρούνται 

και προσαρμόζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. 

 

 

6.3 Άυλα περιουσιακά στοιχεία   

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται ξεχωριστά αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης τους. 

Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο ποσό αυτό μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν 

σωρευμένες ζημίες απομείωσης της αξίας τους. Η ωφέλιμη ζωή των άυλων περιουσιακών στοιχείων 

μπορεί να είναι περιορισμένη ή απεριόριστη. Το κόστος των άυλων περιουσιακών στοιχείων με 

περιορισμένη ωφέλιμη ζωή αποσβένεται στην περίοδο της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους με την 

σταθερή μέθοδο. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται, από την ημερομηνία, κατά την 

οποία είναι διαθέσιμα προς χρήση.  Υπολειμματικές αξίες δεν αναγνωρίζονται. Η ωφέλιμη ζωή των 

άυλων περιουσιακών στοιχείων αξιολογείται σε ετήσια βάση. 

 

Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν 

συσσωρευμένες απομειώσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση τη σταθερή μέθοδο στο 

διάστημα της ωφέλιμης ζωής τους, η οποία κυμαίνεται 3 έως 4 χρόνια. Δαπάνες που απαιτούνται 

για τη συντήρηση του λογισμικού αναγνωρίζονται ως έξοδα στην Κατάσταση Λογαριασμού 

Αποτελεσμάτων στο έτος που προκύπτουν. 

6.4 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 και περιλαμβάνει το κόστος παραγωγής και μετατροπής και όλα τα άμεσα έξοδα για να 

έλθουν τα αποθέματα στην τωρινή του κατάσταση.  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 

αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. 

 

6.5 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις 

 

           α. Αναγνώριση και Επιμέτρηση στην αναγνώριση 

 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις απατήσεις και οι υποχρεώσεις          

αναγνωρίζονται την στιγμή την οποία αποκτώνται από την εταιρεία, αφού η Διοίκηση λάβει υπόψη 

της το επιχειρηματικό μοντέλο και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν.  

            

            β. Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

 

Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και 

μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, 

αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει 

αντικειμενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα ή εύρος των ποσών που 

οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της 

λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών 

ταμειακών ροών, προεξοφλουμένων με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Το ποσό της 

πρόβλεψης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα. 
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Αναφορικά με την πρόβλεψη για τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές, η Εταιρεία  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.  

 

             γ. 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. 

 

             δ. 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 (καθαρό 

από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά την διάρκεια 

του δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.  

 

Τα δάνεια ταξινομούνται ως ‘Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις’ εκτός εάν η Εταιρεία έχει το δικαίωμα 

να αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον δώδεκα μήνες από την ημερομηνία 

του ισολογισμού. Οι χρεωστικοί τόκοι δανείων, καταχωρούνται απευθείας στην κατάσταση 

λογαριασμού αποτελεσμάτων της περιόδου που αφορούν. Η αναγνώριση τους σταματάει όταν οι 

συμβατικές υποχρεώσεις πληρωθούν, ακυρωθούν ή μεταβιβασθούν. 

 

                         ε. Εμπορικές Υποχρεώσεις 

 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και αποτιμώνται 

μεταγενέστερα σύμφωνα με τη μέθοδο του αναπόσβεστου κόστους με τη χρήση του πραγματικού 

επιτοκίου. 

 

   

6.6 Απομείωση  
 

α) Επιμέτρηση της Απομείωσης των Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Ενεργητικού 

Η Εταιρία επιμετρά την πρόβλεψη ζημίας των απαιτήσεων από πελάτες ως εκτίμηση της παρούσας 

αξίας των υστερήσεων ταμειακών ροών κατά τη διάρκεια ζωής των απαιτήσεων από πελάτες. Η 

Εταιρία υιοθέτησε την απλοποιημένη προσέγγιση όσον αφορά την εκτίμηση της Αναμενόμενης 

Πιστωτικής Ζημιάς για τις απαιτήσεις από πελάτες. Η Εταιρία επιμετρά την πρόβλεψη ζημίας των 

απαιτήσεων από πελάτες σε ποσό που ισούται με τις πιστωτικές ζημίες καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής. 

Η Εταιρία σε κάθε ημερομηνία αναφοράς αναγνωρίζει την πρόβλεψη ζημίας των απαιτήσεων κατά 

πελάτων. 

 

(β) Χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρούμενα σε αναπόσβεστο κόστος 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει ένδειξη για απομείωση των στοιχείων αυτών και σε επίπεδο ανεξάρτητου 

περιουσιακού στοιχείου και σε επίπεδο συνόλου. Όλα τα σημαντικά περιουσιακά στοιχεία 

εξετάζονται για απομείωση.  

 

Ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται ως η διαφορά μεταξύ της αναπόσβεστης αξίας του 

περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας αξίας των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών 

στο πραγματικό επιτόκιο προεξόφλησης του. Η ζημιά αναγνωρίζεται στην κατάσταση 

λογαριασμού αποτελεσμάτων και σε σχετική πρόβλεψη. Όταν η Εταιρεία αποφασίζει πως δεν 

συντρέχει λόγος ρεαλιστικής επαναφοράς της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου, η 

πρόβλεψη διαγράφεται. Εάν το ποσό της απομείωσης μειωθεί και η μείωση αυτή συνδέεται με ένα 

αντικειμενικό γεγονός που συνέβη μετά την αρχική απομείωση τότε η απομείωση που αρχικά είχε 

αναγνωριστεί αντιστρέφεται στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων. 



ΒΕΠΑΛ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. 

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  

  11 

 

(γ) Μη-χρηματοοικονομικά στοιχεία 

Για τα μη-χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με εξαίρεση, τα αποθέματα και την 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, η αξία απομείωσης εξετάζεται σε κάθε ημερομηνία 

κλεισίματος για τυχόν απομειώσεις. 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. 

 

Το ανακτήσιμο ποσό του περιουσιακού στοιχείου ή μονάδας ταμειακών ροών είναι το μεγαλύτερο 

μεταξύ της αξίας χρήσης του και της εύλογης αξίας του μείον τυχόν κόστη πώλησης του. Η αξία 

χρήσης βασίζεται στις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλημένες στην παρούσα 

αξία τους, χρησιμοποιώντας ένα προεξοφλητικό επιτόκιο προ φόρων που αντανακλά τις τρέχουσες 

αγοραίες εκτιμήσεις για την χρονική αξία του χρήματος και τον κίνδυνο που συνδέεται άμεσα με 

το περιουσιακό στοιχείο ή τη μονάδα ταμειακών ροών. 

 

Απομείωση αναγνωρίζεται εάν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν το εκτιμώμενο ανακτήσιμο ποσό. 

 

Η απομείωση αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων.  

 

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 (καθαρή από αποσβέσεις) που θα είχε προσδιοριστεί αν δεν είχε 

καταχωρηθεί η ζημία απομείωσης. 

 

 

6.7 Φόρος εισοδήματος  

Ο φόρος εισοδήματος χρήσης αποτελείται από τον τρέχοντα και τον αναβαλλόμενο φόρο και 

υπολογίζεται με βάση την φορολογική νομοθεσία και τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν. 

Ο φόρος εισοδήματος καταχωρείται στα αποτελέσματα εκτός από την περίπτωση που αφορά 

κονδύλια τα οποία καταχωρούνται απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια, οπότε καταχωρείται στα ‘Ίδια 

Κεφάλαια’. 

 

(α) Τρέχων φόρος εισοδήματος 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος είναι ο αναμενόμενος πληρωτέος φόρος επί του φορολογητέου 

εισοδήματος χρήσης, βάσει των θεσπισμένων συντελεστών φόρου κατά την ημερομηνία του 

ισολογισμού καθώς και οποιαδήποτε αναπροσαρμογή στο φόρο πληρωτέο προηγούμενων χρήσεων. 

(β) Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της 

λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.  

Δεν λογίζεται αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος σε: 

• προσωρινές διαφορές στην 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.  

• προσωρινές διαφορές σχετιζόμενες με επενδύσεις σε συμμετοχές, και συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

στο βαθμό που η Εταιρεία είναι σε θέση να ελέγξει το χρόνο της αντιστροφής των προσωρινών 

διαφορών και είναι πιθανό ότι αυτές δεν θα αναστραφούν στο προσεχές μέλλον. 

• προσωρινές διαφορές προερχόμενες από την αρχική αναγνώριση υπεραξίας. 

• Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για φορολογικές ζημιές αναγνωρίζονται στην έκταση 

στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής 

διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. Οι αναβαλλόμενες 
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φορολογικές απαιτήσεις εξετάζονται σε κάθε περίοδο αναφοράς και μειώνονται στο βαθμό που 

δεν είναι πλέον πιθανό το όφελος αυτό να πραγματοποιηθεί στο μέλλον. 

• 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 και υποχρεώσεις μπορούν να απαλειφούν μόνο αν 

εκπληρώνονται συγκεκριμένα κριτήρια.  

 

 

6.8 Παροχές προσωπικού 

(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές 

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο 

όταν καθίστανται δεδουλευμένες. 

(β) Προγράμματα καθορισμένων εισφορών 

Τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών είναι προγράμματα για την περίοδο μετά τη λήξη 

εργασίας του υπαλλήλου κατά το οποίο η Εταιρεία πληρώνει ένα καθορισμένο ποσό σε ένα τρίτο 

νομικό πρόσωπο χωρίς άλλη υποχρέωση. Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων 

καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. 

(γ) Προγράμματα καθορισμένων παροχών 

Η υποχρέωση για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της μελλοντικής 

παροχής για τις υπηρεσίες που προσφέρθηκαν στην τρέχουσα ή προηγούμενες περιόδους, μείον την 

εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος.  

Ο υπολογισμός της καθορισμένης παροχής γίνεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη 

χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (“projected unit credit method”).  

Οι μεταβολές που προκύπτουν στην υποχρέωση για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών, που 

αποτελούνται κυρίως από τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες, καταχωρούνται άμεσα στην 

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος. Το επιτόκιο προεξόφλησης που χρησιμοποιείται αφορά  

Ευρωπαϊκά ομόλογα χαμηλού πιστωτικού κινδύνου “I Boxx AA-rated Euro corporate bond 

10+year”. Τόκοι και άλλα έξοδα που σχετίζονται με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. 

Όταν οι παροχές ενός προγράμματος μεταβληθούν ή το πρόγραμμα συρρικνωθεί, η μεταβολή  που 

συνδέεται με το κόστος προϋπηρεσίας ή το κέρδος / ζημιά από την συρρίκνωση του καταχωρείται 

άμεσα στα αποτελέσματα. Η Εταιρεία αναγνωρίζει κέρδη και ζημιές από την τακτοποίηση ενός 

προγράμματος όταν αυτή πραγματοποιηθεί. 

(δ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν χωρίς την 

θέληση τους πριν την ημερομηνία συνταξιοδοτήσεως. Η Εταιρεία 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.  
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6.9 Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναμένεται με βεβαιότητα 

ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η Εταιρεία 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 στα 

αποτελέσματα στα “Λοιπά έσοδα” με την σταθερή μέθοδο κατά την αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των 

σχετικών περιουσιακών στοιχείων. 

 

 

6.10 Προβλέψεις 

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 την χρονική αξία του χρήματος και 

αυξήσεις που αφορούν τη συγκεκριμένη υποχρέωση. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις και ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 

 

6.11  Μισθώσεις 

Οι πολιτικές που ίσχυαν το 2018 περιγράφονται στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το 

2018 και είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. Οι πολιτικές που παρουσιάζονται στην 

παρούσα ενότητα είναι αυτές που είναι σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019. Οι μεταβολές της 

λογιστικής πολιτικής λόγω της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16 παρουσιάζονται στη Σημείωση 29. 

 

Λογιστική πολιτική μισθώσεων όταν η Εταιρεία είναι μισθωτής 

Από την 1η Ιανουαρίου 2019, η Εταιρεία αναγνωρίζει ένα Δικαίωμα χρήσης περιουσιακού 

στοιχείου και μία Υποχρέωση από μίσθωση κατά την ημερομηνία που το μισθωμένο πάγιο είναι 

διαθέσιμο προς χρήση. 

 

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 

Τα δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων επιμετρώνται στο κόστος, μειωμένα κατά τις τυχόν 

σωρευμένες αποσβέσεις και ζημιές απομείωσης και προσαρμόζονται βάσει τυχόν επανεπιμέτρησης 

της υποχρέωσης από μισθώσεις. Το κόστος των δικαιωμάτων χρήσης περιουσιακών στοιχείων 

αποτελείται από το ποσό της υποχρέωσης από μισθώσεις που αναγνωρίστηκε κατά την έναρξη της 

σύμβασης, τις αρχικές άμεσες δαπάνες και τυχόν μισθώματα τα οποία καταβλήθηκαν κατά την 

ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου ή προγενέστερα, μείον οποιαδήποτε κίνητρα 

μίσθωσης έχουν εισπραχθεί. Τα δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων αποσβένονται με βάση 

τη σταθερή μέθοδο στη μικρότερη χρονική περίοδο μεταξύ της διάρκειας της μίσθωσης και της 

ωφέλιμης ζωής τους. H  Εταιρεία  έχει  κυρίως συμβάσεις  μίσθωσης κτιρίων, γηπέδων και 

μεταφορικών  μέσων  που χρησιμοποιεί στις δραστηριότητές της. Τα  δικαιώματα χρήσης 

περιουσιακών στοιχείων υπόκεινται  σε  έλεγχο  απομείωσης  της  αξίας  τους, όπως  περιγράφεται 

στη λογιστική πολιτική “6.6 Απομείωση μη-χρηματοοικονομικά στοιχεία ”. 
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Υποχρεώσεις από μισθώσεις 

Οι υποχρεώσεις από μίσθωση επιμετρώνται στην παρούσα αξία των μισθωμάτων τα οποία 

πρόκειται να καταβληθούν κατά τη διάρκεια μίσθωσης. Τα μισθώματα αποτελούνται από τα 

σταθερά μισθώματα μειωμένα κατά τυχόν εισπρακτέα κίνητρα μισθώσεων, τα κυμαινόμενα 

μισθώματα τα οποία εξαρτώνται από συνδεδεμένο σχετικό δείκτη ή επιτόκιο και τα ποσά τα οποία 

αναμένεται να  καταβληθούν  βάσει  των  εγγυήσεων  υπολειμματικής  αξίας.  Τα  μισθώματα  

επίσης  περιλαμβάνουν  την τιμή  άσκησης  του δικαιώματος αγοράς, εάν είναι σχεδόν βέβαιο ότι η 

Εταιρία θα ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα και την καταβολή ρήτρας για καταγγελία της μίσθωσης, 

εάν η διάρκεια μίσθωσης αποτυπώνει την άσκηση δικαιώματος για καταγγελία.  

Τα μισθώματα προεξοφλούνται με το τεκμαρτό επιτόκιο της μίσθωσης. Αν αυτό δεν μπορεί εύκολα 

να καθοριστεί, τότε χρησιμοποιείται το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού (“incremental borrowing 

rate”) της Εταιρίας, που ορίζεται ως το επιτόκιο με το οποίο θα επιβαρυνόταν η Εταιρία, κατά την 

ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης για δάνειο παρόμοιας διάρκειας για την αγορά ενός 

περιουσιακού στοιχείου παρόμοιας αξίας με το δικαίωμα χρήσης περιουσιακού στοιχείου, σε 

παρόμοιο οικονομικό περιβάλλον, με παρόμοιους όρους σύμβασης, εγγυήσεις και παρόμοιες 

συνθήκες. H Εταιρία χρησιμοποιεί το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού της ως προεξοφλητικό 

επιτόκιο.   

Μετά την αρχική αναγνώριση, οι υποχρεώσεις μίσθωσης αυξάνονται με τους τόκους επί των 

μισθώσεων και μειώνονται με τις καταβολές των μισθωμάτων. Επιπλέον,  η  λογιστική  αξία  της  

υποχρέωσης  από  μισθώσεις επανεπιμετράται, εάν υπάρχουν επανεκτιμήσεις ή τροποποιήσεις του 

συμβολαίου μίσθωσης. 

 

 

Έξοδα από βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και μισθώσεις περιουσιακών στοιχείων χαμηλής αξίας 

Τα μισθώματα που συνδέονται με βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και μισθώσεις περιουσιακών 

στοιχείων χαμηλής αξίας αναγνωρίζονται με βάση τη σταθερή μέθοδο ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

Οι βραχυπρόθεσμες μισθώσεις είναι μισθώσεις των οποίων η διάρκεια ισούται με 12 ή λιγότερους 

μήνες. 

Η Εταιρεία μισθώνει κτιριακές  εγκαταστάσεις  από άλλες συνδεδεμένες εταιρείες. Τα συμβόλαια 

που αφορούν κτιριακές εγκαταστάσεις  και δεν περιλαμβάνουν ποινικές ρήτρες για πρόωρη 

καταγγελία και είναι ακυρωτέα ανά πάσα στιγμή, θεωρούνται βραχυπρόθεσμα και η Εταιρεία 

αναγνωρίζει τα μισθώματα που συνδέονται με αυτές τις μισθώσεις ως έξοδο με βάση τη σταθερή 

μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.     

 

6.12 Αναγνώριση εσόδων 

 

(α)          Πωλήσεις αγαθών 

Για τις πωλήσεις προϊόντων, το έσοδο αναγνωρίζεται την χρονική στιγμή κατά την οποία 

μεταβιβάζεται ο έλεγχος επί των προϊόντων που πωλήθηκαν. Η χρονική στιγμή της μεταβίβασης 

του ελέγχου, είναι συνήθως όταν τα αγαθά έχουν αποσταλεί στην τοποθεσία του πελάτη, εκτός αν 

ορίζεται διαφορετικά στους όρους της σύμβασης. Οι όροι που διέπουν τις συμβάσεις με τους 

πελάτες είναι σύμφωνοι με τους διεθνείς εμπορικούς όρους (Incoterms). Το έσοδο τιμολογείται είτε 

ταυτόχρονα με την αναγνώριση είτε εντός σύντομου χρονικού διαστήματος από την αναγνώριση 

αυτού. Απαίτηση αναγνωρίζεται όταν ο έλεγχος μεταβιβαστεί στον πελάτη, καθώς είναι η χρονική 

στιγμή εκείνη κατά την οποία το δικαίωμα είσπραξης του τιμήματος καθίσταται πλέον άνευ όρων. 
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 (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 μισθώσεις 

Τα έσοδα από μισθώσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα με την ευθεία μέθοδο κατά την διάρκεια της 

μίσθωσης. 

(δ) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται όταν ο τόκος καθίσταται δουλευμένος (με βάση τη μέθοδο 

του πραγματικού επιτοκίου). 

 

 

6.13 Χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα 
 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα αποτελούνται κυρίως: 

• Έσοδα από τόκους 

• Έξοδα από τόκους 

• Συναλλαγματικές διαφορές  

• Κέρδη / ζημιές από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση 

• Κέρδη / ζημιές από πώληση και αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη μέσω 

αποτελεσμάτων 

• Απομειώσεις συμμετοχών και λοιπών επενδύσεων 

• Προμήθειες έξοδα τραπεζών 

 

Τα  έσοδα και έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Τα 

μερίσματα, λογίζονται ως έσοδο όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους με την έγκριση από  

τη Γενική Συνέλευση ή το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο των συνδεδεμένων επιχειρήσεων. 

 

 

 

   6.14    Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες 

 

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα 

οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2021 ή 

μεταγενέστερα. Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών 

των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 

 

ΔΠΧΑ 16 (Τροποποίηση) «Παραχωρήσεις σε ενοίκια που σχετίζονται με τον COVID-19»   

 

Η τροποποίηση παρέχει στους μισθωτές (αλλά όχι τους εκμισθωτές) τη δυνατότητα 

προαιρετικής εξαίρεσης από την εκτίμηση του κατά πόσον η παραχώρηση σε ενοίκιο που 

σχετίζεται με τον COVID-19 είναι τροποποίηση της μίσθωσης. Οι μισθωτές μπορούν να 

επιλέξουν να λογιστικοποιήσουν τις παραχωρήσεις σε ενοίκια με τον ίδιο τρόπο που θα 

έκαναν για αλλαγές που δεν είναι τροποποιήσεις μισθώσεων.   
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ΔΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) 

 «Παράταση της προσωρινής απαλλαγής από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9»   

 

Η τροποποίηση αλλάζει την καθορισμένη ημερομηνία λήξης για την προσωρινή εξαίρεση 

στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστήρια συμβόλαια» από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 

«Χρηματοοικονομικά μέσα», έτσι ώστε οι οντότητες να υποχρεούνται να εφαρμόζουν το 

ΔΠΧΑ 9 για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023.   

 

ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16 (Τροποποιήσεις) 

 «Αναμόρφωση επιτοκίων αναφοράς – Φάση 2»   

Οι τροποποιήσεις συμπληρώνουν αυτές που εκδόθηκαν το 2020 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.   

 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους  

 

ΔΠΧΑ 16 (Τροποποίηση) «Παραχωρήσεις σε ενοίκια που σχετίζονται με τον COVID-

19 – Παράταση περιόδου εφαρμογής (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1 Απριλίου 2021)  

Η τροποποίηση παρατείνει την εφαρμογή της πρακτικής διευκόλυνσης που δόθηκε για 

τις παραχωρήσεις σε ενοίκια κατά ένα έτος για να καλύψει τις μειώσεις στα ενοίκια 

που οφείλονται στις ή έως τις 30 Ιουνίου 2022.  

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια συμβόλαια» και Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 17 

(εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2023)  

Το ΔΠΧΑ 17 εκδόθηκε τον Μάιο του 2017 και, μαζί με τις Τροποποιήσεις στο 

ΔΠΧΑ 17 που εκδόθηκαν τον Ιούνιο του 2020, αντικαθιστά το ΔΠΧΑ 4. Το ΔΠΧΑ 

17 καθιερώνει τις αρχές  για την αναγνώριση, επιμέτρηση και παρουσίαση των 

ασφαλιστήριων συμβολαίων που βρίσκονται στο πεδίο εφαρμογής του προτύπου 

καθώς και τις σχετικές γνωστοποιήσεις. Σκοπός του προτύπου είναι να διασφαλίσει 

ότι μία οντότητα παρέχει σχετικές πληροφορίες οι οποίες να παρουσιάζουν την 

εύλογη εικόνα σχετικά με  αυτά τα συμβόλαια. Το νέο πρότυπο επιλύει τα 

προβλήματα συγκρισιμότητας που είχε δημιουργήσει το ΔΠΧΑ 4 καθώς απαιτεί όλα 

τα ασφαλιστήρια συμβόλαια να λογιστικοποιούνται με τρόπο συνεπή. Οι 

ασφαλιστικές υποχρεώσεις θα επιμετρώνται σε τρέχουσες αξίες και όχι σε ιστορικό 

κόστος.   

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 
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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.   

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 σχετιζόμενο 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.   

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.   

 ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Ταξινόμηση υποχρεώσεων ως βραχυπρόθεσμες ή 

μακροπρόθεσμες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1 Ιανουαρίου 2023)  

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι υποχρεώσεις ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες ή 

μακροπρόθεσμες βάσει των δικαιωμάτων που είναι σε ισχύ στη λήξη της περιόδου 

αναφοράς. Η ταξινόμηση δεν επηρεάζεται από τις προσδοκίες της οντότητας ή από 

γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς. Επιπλέον, η τροποποίηση αποσαφηνίζει τη 

σημασία του όρου «διακανονισμός» μιας υποχρέωσης του ΔΛΠ 1. Η τροποποίηση 

δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) «Παρουσίαση των Οικονομικών καταστάσεων» και 

Δεύτερη Δήλωση Πρακτικής ΔΠΧΑ «Γνωστοποίηση λογιστικών πολιτικών» 

(εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2023)  

Οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις εταιρείες να παρέχουν πληροφορίες ως προς τις 

λογιστικές τους πολιτικές όταν αυτές είναι ουσιώδεις και παρέχουν καθοδήγηση 

σχετικά με την έννοια του ουσιώδους όταν αυτή εφαρμόζεται σε γνωστοποιήσεις 

λογιστικών πολιτικών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση.  
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ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές στις λογιστικές εκτιμήσεις 

και σφάλματα: Ορισμός των λογιστικών εκτιμήσεων» (εφαρμόζονται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023)  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν το πώς θα πρέπει οι εταιρείες να διακρίνουν τις 

αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές από τις αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.   

ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) «Αναβαλλόμενος φόρος που σχετίζεται με περιουσιακά 

στοιχεία και υποχρεώσεις που προκύπτουν από μία ενιαία συναλλαγή» 

(εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2023)  

Οι τροποποιήσεις απαιτούν οι εταιρείες να αναγνωρίζουν αναβαλλόμενη φορολογία 

σε συγκεκριμένες συναλλαγές που, κατά την αρχική αναγνώριση, οδηγούν σε ίσα 

ποσά φορολογητέων και εκπεστέων προσωρινών διαφορών. Αυτό ισχύει συνήθως για 

συναλλαγές, όπως οι μισθώσεις για τους μισθωτές και οι υποχρεώσεις 

αποκατάστασης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση.   

ΔΠΧΑ 17 (Τροποποίηση) «Αρχική Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 17 και ΔΠΧΑ 9 – 

Συγκριτική πληροφόρηση» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023)  

Η τροποποίηση είναι μια επιλογή μετάβασης που σχετίζεται με τη συγκριτική 

πληροφόρηση σχετικά με χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 

παρουσιάζονται κατά την αρχική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 17. Η τροποποίηση 

αποσκοπεί στο να βοηθήσει τις οντότητες να αποφύγουν προσωρινές λογιστικές 

αναντιστοιχίες μεταξύ χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων ασφαλιστικών συμβολαίων, και ως εκ τούτου να βελτιώσει τη 

χρησιμότητα της συγκριτικής πληροφόρησης για τους χρήστες των οικονομικών 

καταστάσεων. Η τροποποίηση δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί 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 κόστος ή οι αμοιβές που καταβάλλονται σε τρίτους δεν θα συμπεριληφθούν στην 

αξιολόγηση του 10%. 
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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 τoν χειρισμό των κινήτρων μίσθωσης. 

ΔΛΠ 41 «Γεωργία» 

Η τροποποίηση έχει καταργήσει την απαίτηση για τις οντότητες να εξαιρούν τις φορολογικές 

ταμειακές ροές κατά τη επιμέτρηση της εύλογης αξίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 41. 

 

 

 

7. Πωλήσεις 
 

 

Οι πωλήσεις της Εταιρείας πραγματοποιούνται από τo εργοστάσιο στην Θήβα. Οι προορισμοί των 

προϊόντων της Εταιρείας απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (σε χιλ. €) 

           2021 2020 

Γεωγραφική Περιοχή Αξία % Αξία                                 % 

Ελλάδα  33.355 100,00% 29.011                  100,00% 

Σύνολο  33.355 100,00% 29.011                  100,00% 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Πωλήσεις αγαθών   112.740                  138.472 

Πωλήσεις υπηρεσιών          33. 242.494           28.872.426 

Σύνολο      33.355.234            29.010.898  
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8.           Ενσώματα πάγια  

 

 

 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 και 2020 

αναλύονται: 
 
       

Ποσά σε Ευρώ 

Κτίρια 
Μηχ/κός 

εξοπλισμός 

Μεταφορικά  

μέσα 

Έπιπλα 

και 

εξαρτήματα 

Ακινητοπ/σεις 

υπό εκτέλεση 
Σύνολο 

Κόστος        

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020                                                   160.619 16.646.476 252.326 194.712 50.948 17.305.082 

Προσθήκες -            84.564 - 23.744 132.908 241.216 

Πωλήσεις -           (1.223) (11.093) - - (12.317) 

Ανακατανομές -           57.311 - -  (57.311)  - 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020 160.619 16.787.128 241.233 218.456 126.545 17.533.981 

       

Συσσωρευμένες αποσβέσεις          

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 (595) (6.893.764) (85.303) (103.023) - (7.082.685) 

Αποσβέσεις περιόδου (17.483) (1.454.440) (22.082) (38.816) - (1.532.821) 

Πωλήσεις - 156 5.460 - - 5.616 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020 (18.078) (8.348.048) (101.925) (141.839) - (8.609.890) 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2020 142.541 8.439.080 139.308 76.617 126.545 8.924.091 

       

       

Ποσά σε Ευρώ 

Κτίρια 
Μηχ/κός 

εξοπλισμός 

Μεταφορικά  

μέσα 

Έπιπλα 

και 

εξαρτήματα 

Ακινητοπ/σεις 

υπό εκτέλεση 
Σύνολο 

Κόστος        

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021                                                   160.619 16.787.128 241.233 218.456 126.545 17.533.981 

Προσθήκες -            27.267 - 39.141 161.403 227.811 

Πωλήσεις - - - - - - 

Ανακατανομές 12.413           35.047 - -  (47.460)  - 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021 173.032 16.849.442 241.233 257.597 240.488 17.761.792 

       

Συσσωρευμένες αποσβέσεις          

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 (18.078) (8.348.048) (101.925) (141.839) - (8.609.890) 

Αποσβέσεις περιόδου (17.483) (1.465.949) (21.746) (43.454) - (1.548.632) 

Πωλήσεις - - - - - - 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021 (35.561) (9.813.997) (123.671) (185.293) - (10.158.522) 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2021 137.471 7.035.445 117.562 72.304 240.488 7.603.270 

 

 

Επί των παγίων της Εταιρίας δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη. 
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9. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 και 2020 αναλύονται 

ως ακολούθως: 

 

Ποσά σε Ευρώ  Λογισμικό Σύνολο 

 
Κόστος    
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020  30.987 30.987 

Προσθήκες  - - 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020  30.987 30.987 

    

Συσσωρευμένες αποσβέσεις    

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020  (18.959) (18.959) 

Αποσβέσεις περιόδου  (4.414) (4.414) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020  (23.373) (23.373) 

    

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2020  7.614 7.614 

    

Ποσά σε Ευρώ  Λογισμικό Σύνολο 

 
Κόστος    
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021  30.987 30.987 

Προσθήκες  - - 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021  30.987 30.987 

    

Συσσωρευμένες αποσβέσεις    

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021  (23.373) (23.373) 

Αποσβέσεις περιόδου  (3.953) (3.953) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021  (27.326) (27.326) 

    

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2021  3.661 3.661 

    

    

 

10. Αναβαλλόμενη φορολογία 

 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει 

εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των 

τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν 

στην ίδια φορολογική αρχή. Τα συμψηφισμένα ποσά όπως αυτά απεικονίζονται στον ισολογισμό 

έχουν ως κατωτέρω: 

 
Ποσά σε Ευρώ 31/12/2021 31/12/2020 

  Αναδιατυπωμένο 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις             -                 - 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις             (119.706)   (94.190) 
Σύνολο             ( 119.706)                (94.190) 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των προσωρινών διαφορών βάσει των οποίων σχηματίσθηκαν οι 

αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις αναμένεται να αναστραφούν σε διάστημα 

πέραν του έτους. 
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Οι κινήσεις των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων πριν τον συμψηφισμό 

τους έχουν ως παρακάτω: 

 

 
             Κίνηση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης και (υποχρέωσης) 

 

 

 

 

 

 

11. Αποθέματα 

 

Τα αποθέματα  της Εταιρίας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 και 2020 αναλύονται ως ακολούθως: 

 
Ποσά σε Ευρώ 31/12/2021 31/12/2020  
Προϊόντα έτοιμα  275.839 326.274  

Α΄& Β΄ ύλες- αναλώσιμα υλικά- ανταλλακτικά  

& είδη συσκευασίας   
3.091.908 4.015.049  

Σύνολο 3.367.747 4.341.322 

    
Δεν έχει αναγνωριστεί πρόβλεψη υποτίμησης αποθεμάτων.  

 

Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη στα αποθέματα. Το κόστος των αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως        

έξοδο στο Κόστος Πωληθέντων της χρήσης 2021 είναι 18.417.948 (2020: 15.249.505). 

 

 
12. Εμπορικές και Λοιπές απαιτήσεις 

 

Οι απαιτήσεις της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 και 2020  αναλύονται ως ακολούθως: 

 
Ποσά σε Ευρώ 31/12/2021 31/12/2020 

   

Κυκλοφορούν Ενεργητικό   

Πελάτες                        25.021 2.254  

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη (σημ.24) 9.943.922 13.026.821 

Καθαρές απαιτήσεις πελατών 9.968.943 13.029.075 

Ποσά σε Ευρώ 
Υπόλοιπο 

1/1/2020 

(Χρέωση) / 

πίστωση 
αποτελ/των 

(Χρέωση) / 
πίστωση 

ιδίων 

κεφαλαίων 

Αλλαγή στη 

λογιστική 
πολιτική 

Υπόλοιπο 

31/12/2020 

Ενσώματα πάγια (172.002) (49.406) - - (221.408) 

Άυλα πάγια 1.683 156 - - 1.839 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 194.896 (26.236) 7.820 (51.101) 125.379 

 24.577 (75.486) 7.820 (51.101) (94.190) 
      

      

Ποσά σε Ευρώ 
Υπόλοιπο 

1/1/2021 

(Χρέωση) / 
πίστωση 

αποτελ/των 

(Χρέωση) / 

πίστωση 

ιδίων 
κεφαλαίων 

Αλλαγή στη 
λογιστική 

πολιτική 

Υπόλοιπο 

31/12/2021 

Ενσώματα πάγια (221.408) (25.889) - - (247.297) 

Άυλα πάγια 1.839 (111) - - 1.728 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 125.379 (3.192) 3.676  - 125.863 
 (94.190) (29.192) 3.676 - (119.706) 
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Πλέον: 
  

Λοιπές προκαταβολές 35.156 39.750 

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις - - 

Απαίτηση από φόρο εισοδήματος  335 152.195 

Λοιποί χρεώστες 118.194 334.069 

Σύνολο 10.122.628 13.555.089 

   

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό   

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχ/σεων 652.177  

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 2.524 34.712 

Σύνολο 654.701 34.712 

   

Σύνολο απαιτήσεων 10.777.329 13.589.801 

   

 

 

Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη απομείωσης για κάλυψη πιστωτικού κινδύνου. Πληροφορίες για 

τον πιστωτικό κίνδυνο σημείωση 27.      

 

 

13. Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 και 2020 

αναλύονται ως εξής: 

 
Ποσά σε Ευρώ 31/12/2021 31/12/2020 

Διαθέσιμα στο ταμείο 3.371 1.889 

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές  καταθέσεις (καταθέσεις όψεως) 7.602.707 608.427 

Σύνολο 7.606.078 610.316 

   
Οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις αφορούν καταθέσεις όψεως με διάρκεια μικρότερη των 

3 μηνών. 

 

 

 

14. Μετοχικό κεφάλαιο 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 ανερχόταν σε ποσό €79.110 και αναλύεται 

σε 27.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας €2,93 / ανά μετοχή.  

 

Στις 17 Απριλίου 2015 και σε συνέχεια των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων της Εταιρείας, σχετικά με την απορρόφηση του κλάδου ΒΑΦΗΣ αποφασίστηκε η αύξηση 

του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό της λογιστικής αξίας του ως άνω κλάδου που 

ανέρχεται σε €5.347.915,11 με έκδοση 1.825.227 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας €2,93 εκάστη. 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο  την  31η Δεκεμβρίου 2021  ανέρχονταν σε €5.427.025,11, και διαιρείται σε 

1.852.227 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας €2,93 εκάστη. 

 

 

 

 

 

 

 



ΒΕΠΑΛ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. 

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  

  24 

 

 

15. Λοιπά αποθεματικά 

 

Τα λοιπά αποθεματικά της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 και 2020 και οι μεταβολές 

τους εντός των χρήσεων αυτών αναλύονται ως ακολούθως: 
Ποσά σε Ευρώ Τακτικό  

αποθεματικό 

Ειδικά  

αποθεματικό 

Αφορολόγητα 

αποθεματικά 
Σύνολο 

     
Υπόλοιπο στις  

1 Ιανουαρίου 2020 

 

335.276 

 

94 

 

9.070.951 

 

9.406.321 

Μεταφορά Αποθεματικών 35.099 - - 35.099 

Υπόλοιπο στις 

 31 Δεκεμβρίου 2020 

 

370.375 

 

94 

 

9.070.951 

 

9.441.420 

     

Υπόλοιπο στις  

1 Ιανουαρίου 2021 

 

370.375 

 

94 

 

9.070.951 

 

9.441.420 

Μεταφορά Αποθεματικών 81.275 - - 81.275 

Υπόλοιπο στις 

 31 Δεκεμβρίου 2021 

 

451.650 

 

94 

 

9.070.951 

 

9.522.695 

 

 

 

    

 

Τακτικό Αποθεματικό 

Σύμφωνα με την Ελληνική εμπορική νομοθεσία, οι εταιρίες υποχρεούνται από τα κέρδη της   

χρήσης, να σχηματίσουν το 5% σαν τακτικό αποθεματικό μέχρις ότου αυτό φτάσει το ένα τρίτο 
του καταβλημένου μετοχικού τους κεφαλαίου. Κατά την διάρκεια της ζωής της Εταιρίας 

απαγορεύεται η διανομή του τακτικού αποθεματικού. 

 

 

 

Ειδικά & Αφορολόγητα Αποθεματικά  

Τα αφορολόγητα αποθεματικά και τα ειδικά αποθεματικά περιλαμβάνουν: 

(α)      Δεσμευμένα αποθεματικά για κάλυψη ίδιας συμμετοχής επιχορηγημένων επενδυτικών 

προγραμμάτων.  

(β)       Μη διανεμηθέντα κέρδη τα οποία απαλλάσσονται της φορολογίας βάσει ειδικών διατάξεων 

αναπτυξιακών νόμων. 

(γ)       Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα και αποθεματικά φορολογηθέντα 

κατ’ ειδικό τρόπο τα οποία αφορούν έσοδα από τόκους για τους οποίους έχει γίνει παρακράτηση 

φόρου στην πηγή. 
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16. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
 

 Συνταξιοδοτικές παροχές 
 

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 της 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 λύσεως της σχέσεως εργασίας λόγω καταγγελίας της συμβάσεως 

εργασίας εκ μέρους του εργοδότη. Στην Ελλάδα αυτά τα προγράμματα δεν χρηματοδοτούνται.  Η 

Εταιρεία 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 Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 και 2020 

αναλύεται ως ακολούθως: 

 
Ποσά σε Ευρώ 31/12/2021 31/12/2020 

Αναδιατυπωμένο 

Υποχρεώσεις Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης για:   

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων  υποχρεώσεων  572.103 522.414 

   

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον Ισολογισμό   

Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους  522.414 599.153 

Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασμό αποτελεσμάτων (σημ. 20) 36.992 342.865 

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 559.406 942.018 

Επανακαταμέτρηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού  

αναγνωρισμένη στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος  

 

16.706 

 

32.578 

Παροχές πληρωτέες (4.009) (452.182) 

Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου 572.103 522.414 

   

 

Χρεώσεις στα αποτελέσματα 

  

Συνταξιοδοτικές παροχές 36.992 342.865 

Ανάλυση δαπανών που αναγνωρίστηκαν στο λογαριασμό αποτελεσμάτων    

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης  26.183 20.322 

Τόκος στην υποχρέωση  2.953 311.955 

Κόστος επιπλέον παροχών 1.028 2.877 

Κόστος προϋπηρεσίας κατά την περίοδο 6.828 7.711 

Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασμό αποτελεσμάτων   36.992 342.865 

 

 

Η μέση διάρκεια του πλάνου για την χρήση 2021 είναι 2,25  (2020: 2,68). 
 

  

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

 
 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 

 

0,20% 

 

0,30% 

 

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών  2,35% 1,50%  

 

Αν είχε χρησιμοποιηθεί προεξοφλητικό επιτόκιο 0,5% χαμηλότερο τότε η παρούσα αξία της 

υποχρέωσης της Εταιρείας στο τέλος της περιόδου θα ήταν κατά 1,18% υψηλότερη. Αν είχε 

χρησιμοποιηθεί προεξοφλητικό επιτόκιο 0,5% υψηλότερο τότε η παρούσα αξία της υποχρέωσης 

της Εταιρείας στο τέλος της περιόδου θα ήταν κατά 1,12 % χαμηλότερη. 
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17. Επιχορηγήσεις 

 

Οι εμφανιζόμενες επιχορηγήσεις έχουν ληφθεί έναντι επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό και 

η μεταβολή τους εντός των χρήσεων 2021 και 2020 έχει ως ακολούθως: 

 
Ποσά σε Ευρώ 31/12/2021 31/12/2020 

Υπόλοιπο αρχής χρήσεως 805.768 911.841 

Μεταφορά επιχορηγήσεων στα αποτελέσματα - - 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (106.074) (106.073) 

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 699.694 805.768 

 

 Το ποσό αυτό θα μεταφερθεί στα αποτελέσματα σταδιακά με την καταχώρηση αντίστοιχων 

εξόδων.  

 

 

 

 

18. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 
Οι προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου  

2021 και 2020 αναλύονται ως ακολούθως: 

 
Ποσά σε Ευρώ 31/12/2021 31/12/2020 

   

Προμηθευτές  5.609.770 3.861.446 

Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη (σημ.24) 636.632 132.325 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 230.646 180.100 

Πιστωτές διάφοροι 73.467 59.075 

Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 287.903 354.200 

Λοιποί φόροι και τέλη 169.487 104.646 

Σύνολο 7.007.905 4.691.792 

   

 

Πληροφορίες για την έκθεση της Εταιρείας σε συναλλαγματικό κίνδυνο ρευστότητας 

παρουσιάζονται στην σημείωση 27. 
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19. Έξοδα ανά κατηγορία 

 

Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας για τις χρήσεις 2021 και 2020 επιμερίζονται μεταξύ κόστους 

πωληθέντων και διοικητικής λειτουργίας ως ακολούθως: 

 
 

31/12/2020 αναδιατυπωμένο 

Ποσά σε Ευρώ 

 

Κόστος 

πωληθέντων 

Έξοδα 

διοίκησης 
Σύνολο 

    

Παροχές σε εργαζόμενους (σημ.20) 3.384.719 1.578.933 4.963.652 

Κόστος αποθεμάτων 

αναγνωρισμένο ως έξοδο 15.249.505 - 15.249.505 

Ενέργεια 1.241.730  1.241.730 

Αποσβέσεις (σημ.8&9) 1.544.704 35.097 1.579.801 

Φόροι 537.034 18.076 555.110 

Ασφάλιστρα 76.443 8.412 84.855 

Ενοίκια 440.000 236 440.236 

Μεταφορικά 9.861 - 9.861 

Έξοδα διαφήμισης και προώθησης - 2.075 2.075 

Αμοιβές-Παροχές Τρίτων 332.142 207.167 539.309 

Εργαλεία παραγωγής 20.253 - 20.253 

Συντήρηση 717.818 1.412 719.230 

Έξοδα ταξιδίων 175.459 41.188 216.647 

Αμοιβές Δ.Σ. - 202.500 202.500 

Κοινόχρηστες δαπάνες - 94 94 

Λοιπά έξοδα 281.494 40.031 321.525 

Σύνολο 24.011.162 2.135.221 26.146.383 

 

 
   

31/12/2021 

Ποσά σε Ευρώ 
Κόστος 

πωληθέντων 

Έξοδα 

διοίκησης 
Σύνολο 

    

Παροχές σε εργαζόμενους (σημ.20) 3.823.580 853.704 4.677.284 

Κόστος αποθεμάτων 

αναγνωρισμένο ως έξοδο 18.417.948 - 18.417.948 

Ενέργεια 3.152.519 - 3.152.519 

Αποσβέσεις (σημ.8&9) 1.557.582 35.400 1.592.982 

Φόροι 508.093 5.468 513.561 

Ασφάλιστρα 82.008 12.885 94.893 

Ενοίκια 463.344 238 463.582 

Μεταφορικά 13.628 760 14.388 

Έξοδα διαφήμισης και προώθησης - - - 

Αμοιβές-Παροχές Τρίτων 437.276 123.090 560.366 

Εργαλεία παραγωγής 17.266 - 17.266 

Συντήρηση 740.181 108.328 848.509 

Έξοδα ταξιδίων 197.849 34.937 232.786 

Αμοιβές Δ.Σ. - 308.667 308.667 

Κοινόχρηστες δαπάνες - 109 109 

Λοιπά έξοδα 226.992 27.310 254.302 

Σύνολο 29.638.266 1.510.896 31.149.162 

    
Στην εταιρεία δεν υπάρχουν έξοδα διάθεσης γιατί το σύνολο των πωλήσεων της πραγματοποιείται 

προς την Μητρική Εταιρεία και  προς άλλες θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 

Α.Ε. 
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20. Παροχές σε εργαζομένους 

 
Οι παροχές της Εταιρείας  σε εργαζόμενους για την χρήση 2021 και 2020 αναλύονται ως 

ακολούθως: 
Ποσά σε Ευρώ 31/12/2021 31/12/2020 

Αναδιατυπωμένο 
   

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 3.527.937 3.550.633 

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 754.014 748.152 

Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων καθορισμένων παροχών 

(σημ.16) 

36.992 342.865 

Λοιπές παροχές σε εργαζομένους 358.341 322.002 

Σύνολο 4.677.284 4.963.652 

 

 

21. Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) 

 
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα της Εταιρείας για την χρήση 2021 και 2020 αναλύονται 

ως ακολούθως: 
Ποσά σε Ευρώ 31/12/2021 31/12/2020 

Έσοδα    
Πιστωτικοί τόκοι  2.405 3.263 

Συναφή έσοδα - - 

 2.405 3.263 

   

Έξοδα   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (23.403) (24.470) 

 (23.403) (24.470) 

 

Καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα 

   

(20.998) 

   

(21.207) 

   

 

22. Λοιπά έσοδα / (έξοδα) 

 
Τα λοιπά έσοδα και έξοδα της Εταιρείας για την χρήση 2021 και 2020 αναλύονται ως ακολούθως: 

 
Ποσά σε Ευρώ 31/12/2021 31/12/2020 

 

 

  

Επιδοτήσεις Χρήσεως - 2.000 

Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων (σημ.17) 106.074 106.073 

Κέρδη από πώληση ενσώματων παγίων - 3.522 

Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 7.000 - 

Λοιπά έσοδα 1.192 193.307 

Λοιπά Έσοδα 114.266 304.902 

   

Πρόστιμα (208) (1.422) 

Λοιπά έξοδα  (6.411) (4.389) 

Λοιπά Έξοδα  (6.619) (5.811) 
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23. Φόρος εισοδήματος 

 

 

Ο φόρος εισοδήματος που απεικονίζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, 

αναλύεται ως ακολούθως:  

 

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

   

Φόρος χρήσης  (851.001) (1.096.734) 

Αναβαλλόμενος φόρος (σημ. 10) (29.192) (75.486) 

Σύνολο (880.193) (1.172.220) 

   

* Τα συγκριτικά στοιχεία του 2020 έχουν αναδιατυπωθεί λόγω της αναδρομικής εφαρμογής της αλλαγής στη μέθοδο 

απόδοσης παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία (ΔΛΠ 19) (βλ. Σημ. 29).   

 

Η Εταιρία έχει λάβει πιστοποιητικά φορολογικής συμμόρφωσης με σύμφωνη γνώμη από τον 

ορκωτό ελεγκτή της για κάθε χρήση από το 2011 έως και το 2020 σύμφωνα με την Ελληνική 

φορολογική νομοθεσία. Για την χρήση 2021, η Εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65A  του Ν. 

4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και η σχετική έκθεση φορολογικής 

συμμόρφωσης αναμένεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021. Το αποτέλεσμα του ελέγχου 

εκτιμούμε ότι δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  

Επιπρόσθετα, βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου, οι Ελληνικές φορολογικές αρχές μπορεί να 

επιλέξουν την Εταιρία για φορολογικό έλεγχο στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούν σε 

εταιρείες που έλαβαν πιστοποιητικά φορολογικής συμμόρφωσης με σύμφωνη γνώμη του ορκωτού 

ελεγκτή. Στην περίπτωση αυτή, οι Ελληνικές φορολογικές αρχές έχουν το δικαίωμα να 

διενεργήσουν φορολογικό έλεγχο των χρήσεων που θα επιλέξουν, λαμβάνοντας υπόψη την 

εργασία για την έκδοση του πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης. Οι ανέλεγκτες ανοιχτές 

φορολογικές χρήσεις της εταιρείας είναι οι χρήσεις 2016 έως 2021. Η Εταιρία  δεν έχει λάβει 

καμία εντολή ελέγχου από τις φορολογικές αρχές για τις ανοιχτές χρήσεις. Η Εταιρία δεν αναμένει 

να προκύψουν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις στο πλαίσιο ελέγχου των Ελληνικών 

φορολογικών αρχών. 

 

 

Η συμφωνία του φόρου χρήσης εφαρμόζοντας τον συντελεστή φόρου της Εταιρείας έχει ως εξής:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποσά σε Ευρώ  31/12/2021  31/12/2020 

Λογιστικά κέρδη προ φόρων  2.292.721   3.142.399 

Συντελεστής φόρου  22%  24% 

Αναλογούν φόρος εισοδήματος  (504.399)  (754.176) 

 

Μείωση φόρου λόγω: 

    

Λοιπές προσαρμογές  30.741  24.970 

Επίπτωση από αλλαγή φορολογικών συντελεστών  7.849   - 

     

Αύξηση φόρου λόγω:     

Μόνιμες φορολογικές διαφορές   (414.384)  (443.014) 

Σύνολο  (880.193)  (1.172.220) 
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24. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

 

Η εταιρεία θεωρεί ως συνδεδεμένα μέρη τους μετόχους της εταιρείας, τις θυγατρικές εταιρείες του 

ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Οι κυριότερες συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη αναλύονται κατωτέρω: 

 

 
Ποσά σε Ευρώ 31/12/2021 31/12/2020 

   
   

Πωλήσεις υπηρεσιών   

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ  (μητρική) 33.018.793 28.653.203 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη  306.433 362.137 

Σύνολο 33.325.226 29.015.340 

   

Πωλήσεις παγίων   

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ  (μητρική) - 10.223 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη  - - 

Σύνολο - 10.233 

   

Λοιπά έσοδα   

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ  (μητρική) - - 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη  7.000 - 

Σύνολο 7.000 - 

   

Αγορές αγαθών    

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ  (μητρική) 18.562 278.666 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη  - - 

Σύνολο 18.562 278.666 

   

Αγορές υπηρεσιών   

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ  (μητρική) 318.506 694.838 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη  3.135.018 667.283 

Σύνολο 3.453.524 1.362.121 

   

Αγορές παγίων   

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ  (μητρική) 11.392 8052 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη  - 2.283 

Σύνολο 11.392 10.335 

   

 

Τα υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από πωλήσεις– αγορές αγαθών, υπηρεσιών, παγίων 

έχουν ως ακολούθως:  

 
Ποσά σε Ευρώ 31/12/2021 31/12/2020 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη   

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ  (μητρική) 9.876.279 12.967.064 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη  719.820 59.757 

Σύνολο 10.596.099 13.026.821 

   

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα 

μέρη 

  

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 636.632 132.325 

Σύνολο 636.632 132.325 
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Ποσά σε Ευρώ  31/12/2021               31/12/2020 

Αμοιβές Ανώτατων Διευθυντικών  

Στελεχών & Δ.Σ στις δαπάνες προσωπικού 
 678.960  920.422  

 
 678.960  920.422 

 

Οι αμοιβές των Διευθυντικών στελεχών περιλαμβάνονται στις «Παροχές σε εργαζόμενους» 

(σημ.20). 
 

25.        Δάνεια και Υποχρεώσεις από Μισθώσεις 

 

 

Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως: 

 
Ποσά σε Ευρώ 31/12/2021 31/12/2020 

   

Μακροπρόθεσμα   

Υποχρεώσεις μίσθωσης (πρώην λειτουργικές) 85.463 89.400 

Σύνολο 85.463 89.400 

   

Βραχυπρόθεσμα δάνεια   

Υποχρεώσεις μίσθωσης (πρώην λειτουργικές) 40.579 40.172 

Σύνολο  40.579 40.172 

Συνολικός δανεισμός 126.042 129.572 

   

   

Οι ημερομηνίες λήξης των μακροπρόθεσμων δανείων είναι οι 

εξής: 

  

Μεταξύ 1 και  2 ετών 33.889 37.281 

Μεταξύ 2 και 5 ετών 51.574 52.119 

Σύνολο 85.463 89.400 

 

 
26. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

 

Το απασχολούμενο προσωπικό της  Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 και 2020 ανερχόταν 

σε 103  άτομα και 95 άτομα  (στελέχη και προσωπικό) αντίστοιχα. 

 
 

27.         Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 

Η σημείωση αυτή παρουσιάζει πληροφορίες για την έκθεση της  Εταιρίας στους 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 χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων.  

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.  
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Η επίβλεψη της τήρησης των πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου έχει ανατεθεί στο 

τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου της μητρικής εταιρείας, το οποίο πραγματοποιεί τακτικούς και 

έκτακτους ελέγχους σχετικά με την εφαρμογή των διαδικασιών, τα πορίσματα των οποίων 

γνωστοποιούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

 

(α) 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. 

 

1. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

Σημαντικότερος πελάτης της εταιρίας είναι η μητρική ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε και λόγω της ισχυρής 

της χρηματοοικονομικής θέσης δεν υφίσταται πιστωτικός κίνδυνος . 

   

2. Επενδύσεις 

Οι επενδύσεις ταξινομούνται από την Εταιρεία με βάση το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η 

Διοίκηση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόμηση της επένδυσης κατά το χρόνο απόκτησης της και 

επανεξετάζει την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία παρουσίασης. 

 

3. Εγγυήσεις 

Αποτελεί πολιτική της Εταιρίας να μην παρέχει χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, παρά μόνο κατ’ 

εξαίρεση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνδεδεμένες εταιρίες. 

 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που ενέχουν πιστωτικό κίνδυνο είναι ως εξής: 

 

 31/12/2021 31/12/2020 

Πελάτες  9.968.943 13.029.075 

Ταμείο και Ταμειακά Διαθέσιμα 7.606.078 610.316 

 17.575.021 13.639.391 

 

 

  (β) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο της Εταιρίας να μη δύναται να εκπληρώσει τις 

χρηματοοικονομικές του υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. Η προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρία για 

τη διαχείριση της ρευστότητας είναι να διασφαλίζει, μέσω διακράτησης των απολύτως αναγκαίων 

ταμιακών διαθεσίμων και επαρκών πιστωτικών ορίων από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, ότι πάντα 

θα έχει αρκετή ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του όταν αυτές λήγουν, κάτω από 

συνήθεις αλλά και δύσκολες συνθήκες, χωρίς να υφίσταται μη αποδεκτές ζημίες ή να διακινδυνεύει 

η φήμη της  Εταιρίας.  

Για την αποφυγή των κινδύνων ρευστότητας η Εταιρία διενεργεί πρόβλεψη ταμιακών ροών για 

περίοδο έτους κατά τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού, και κυλιόμενη πρόβλεψη τριών 

μηνών έτσι ώστε να εξασφαλίζει ότι διαθέτει αρκετά ταμιακά διαθέσιμα για να καλύψει τις 

λειτουργικές του ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης των χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων του. Η πολιτική αυτή δε λαμβάνει υπόψη της τη σχετική επίδραση από ακραίες 

συνθήκες που δεν μπορούν να προβλεφθούν.   
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Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με βάση την συμβατική ληκτότητα έχει ως 

εξής: 

 

 

 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 31/12/2020 <1 έτος 1- 2 έτη 2-5 έτη >5 έτη 

Υποχρεώσεις Μίσθωσης 147.288 48.594 42.479 56.215 - 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 4.691.793 4.691.793 - - - 

 4.839.081 4.740.387 42.479 56.215 - 

 

 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 31/12/2021 <1 έτος 1- 2 έτη 2-5 έτη >5 έτη 

Υποχρεώσεις Μίσθωσης  126.042 40.579 33.889 51.574 - 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 7.007.905 7.007.905 - - - 

 7.133.947 7.048.484 33.889 51.574 - 

(γ) Κίνδυνος αγοράς 

Ο κίνδυνος αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο των αλλαγών σε τιμές βοηθητικών υλών 

(πολυαιθυλενίου), συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια  που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της  

Εταιρίας ή την αξία των χρηματοοικονομικών του 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. 

 

• Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρία δεν έχει έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο καθώς το νόμισμα σε  όλες σχεδόν τις οι 

συναλλαγές είναι το Ευρώ.  

 

• Επιτοκιακός κίνδυνος 

Η Εταιρία δεν έχει έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων καθώς δεν έχει δανεισμό. 

 (δ) Διαχείριση Κεφαλαίου 

Η πολιτική του Διοικητικού Συμβουλίου συνίσταται στη διατήρηση μιας ισχυρής βάσης 

κεφαλαίου, ώστε να διατηρεί την εμπιστοσύνη των επενδυτών, πιστωτών στην Εταιρία  και να 

επιτρέπει την μελλοντική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της  Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο 

παρακολουθεί την απόδοση του κεφαλαίου, την οποία ορίζει η Εταιρία ως τα καθαρά 

αποτελέσματα διαιρεμένα με το σύνολο της καθαρής θέσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης 

παρακολουθεί το επίπεδο των μερισμάτων στους μετόχους κοινών μετοχών.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο προσπαθεί να διατηρεί μια ισορροπία μεταξύ υψηλότερων αποδόσεων 

που θα ήταν εφικτές με υψηλότερα επίπεδα δανεισμού και των πλεονεκτημάτων και της 

ασφάλειας που θα παρείχε μια ισχυρή και υγιής κεφαλαιακή θέση.   

Δεν υπήρξαν αλλαγές στην προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρία σχετικά με τη διαχείριση 

κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της χρήσης. 

 

(ε)  Κίνδυνος μακροοικονομικού και επιχειρησιακού  περιβάλλοντος στην Ελλάδα 

Η Εταιρία έχει αξιολογήσει τις τυχόν επιπτώσεις  που μπορεί να υπάρξουν στην διαχείριση των 

χρηματοοικονομικών κινδύνων λόγω της παρούσας μακροοικονομικής κατάστασης και του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα. 
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Λαμβάνοντας όμως υπ’ όψη:  

1. την φύση των δραστηριοτήτων του Ομίλου ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, ως εξαγωγικών κατά το 

μεγαλύτερο μέρος, όπου μέλος είναι και η ΒΕΠΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ενδεικτικά σε επίπεδο 

Ομίλου για την κλειόμενη χρήση και σε ετησιοποιημένη βάση το 92,6% του κύκλου εργασιών είχε 

εξαγωγικό χαρακτήρα,  

2. τη χρηματοοικονομική κατάσταση τόσο της Εταιρείας.  

3. την παραγωγική δυνατότητα της Εταιρείας 

 

είναι εμφανές ότι υπάρχουν επαρκείς χρηματοροές για να καλύψουν τις εισαγωγές υλών και 

υλικών οι οποίες είναι απαραίτητες για την παραγωγή. Η διαθεσιμότητα και οι τιμές των βασικών 

πρώτων υλών ακολουθούν και καθορίζονται από τη διεθνή αγορά και συνεπώς δεν επηρεάζονται 

από την εγχώρια κατάσταση στην Ελλάδα ή σε κάποια άλλη μεμονωμένη χώρα.  

Αναφορικά με την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βλέπουμε την 

θέση μας να αλλάζει από το αποτέλεσμα του Brexit.  

Παρ’ όλα αυτά, η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, 

προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και 

ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας. 

 

(στ)  Εύλογη Αξία 

 

Για την απεικόνιση των παρακάτω χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 

χρησιμοποιήθηκαν οι λογιστικές τους αξίες που προσεγγίζουν τις εύλογες αξίες τους. 

 

- εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

- ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

- προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  

 

 28.     Αμοιβές ελεγκτών  

 

 Οι αμοιβές των ελεγκτών της Εταιρείας, PriceWaterhouseCoopers A.E. για την χρήση 2021 για 

τον Τακτικό Έλεγχο των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας ανήλθαν σε 10.500€ 

και για φορολογικό έλεγχο 4.150 €. Για την χρήση 2020 οι αμοιβές των ελεγκτών της Εταιρείας, 

PriceWaterhouseCoopers A.E  για τον Τακτικό Έλεγχο των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

της Εταιρείας ανήλθαν σε 9.700 € και για φορολογικό έλεγχο 4.100€. 

 

    29.     Μισθώσεις ΔΠΧΑ 16 

Οι υποχρεώσεις αποτιμήθηκαν στην παρούσα αξία των υπολειπόμενων μισθωμάτων, προ 

εξοφλημένων με το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού του μισθωτή (“incremental borrowing rate”), 

περίπου 3,5%.  

Οι σχετικές μισθώσεις αφορούν κυρίως μισθώσεις μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιεί στις 

δραστηριότητές της. Η Εταιρεία δεν είχε μισθώσεις που είχαν ταξινομηθεί προηγουμένως ως 

‘χρηματοδοτικές μισθώσεις’.  

Αναφορικά με τις μισθώσεις κτιρίων η εταιρεία  δεν αναγνώρισε υποχρεώσεις μίσθωσης και 

δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων καθώς οι συγκεκριμένες συμβάσεις είναι 

βραχυχρόνιες. Οι σχετικές μισθώσεις είναι με συνδεδεμένα μέρη και είναι ακυρώσιμες ανά πάσα 

στιγμή. Τόσο ο εκμισθωτής όσο και ο μισθωτής μπορούν να εξασκήσουν το δικαίωμα τους να 
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τερματίσουν τη σύμβαση ανά πάσα στιγμή και δεν έχουν κάποιο σπουδαίο οικονομικό κίνητρο να 

παραμείνουν σε αυτήν.» 

 

 

             Δικαιώματα Χρήσης Περιουσιακών Στοιχείων: 

Ποσά σε Ευρώ  

  

Κόστος Μεταφορικά μέσα 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 161.846 

Προσθήκες 68.518 

Καταστροφές/Διαγραφές - 

Λήξεις (47.688) 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2020 182.676 

  

Συσσωρευμένες αποσβέσεις  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 (37.990) 

Αποσβέσεις περιόδου (42.565) 

Καταστροφές/Διαγραφές - 

Λήξεις 24.753 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2020 (55.802) 

  

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2020 126.874 

  

 

Ποσά σε Ευρώ  

  

Κόστος Μεταφορικά μέσα 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 182.676 

Προσθήκες 41.789 

Καταστροφές/Διαγραφές - 

Λήξεις (30.682) 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2021 193.783 

  

Συσσωρευμένες αποσβέσεις  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 (55.802) 

Αποσβέσεις περιόδου (40.398) 

Καταστροφές/Διαγραφές - 

Λήξεις 25.342 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2021 (70.858) 

  

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2021 122.925 

  

 

Ποσά αναγνωρισμένα στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων 

31/12/2021 31/12/2020 

   

Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης (40.398) (42.565) 

Τόκοι μισθώσεων (4.313) (5.163) 

Βραχυπρόθεσμα έξοδα ενοικίων (2.683) (9.148) 

Μεταβλητά έξοδα ενοικίων (13.925) (15.748) 
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30.   Επίδραση υιοθέτησης IAS 19 

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

ημερήσιας διάταξης υπό τον τίτλο «Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας σύμφωνα με το 

Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 19», στην οποία περιλαμβάνεται επεξηγηματικό υλικό 

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

προγράμματος καθορισμένων παροχών ανάλογου εκείνου που ορίζεται στο άρθρο 8 του 

Ν.3198/1955 ως προς την παροχή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης (το «Πρόγραμμα 

Καθορισμένων Παροχών του Εργατικού Δικαίου»). 

Με βάση την ως άνω Απόφαση διαφοροποιείται ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονταν στην 

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

σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο “IASB Due Process Handbook (παρ. 8.6)”, οι οικονομικές 

οντότητες που συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 

απαιτείται να τροποποιήσουν ανάλογα την λογιστική τους πολιτική ως προς το θέμα αυτό. 

Η Εταιρεία μέχρι την έκδοση της απόφασης ημερήσιας διάταξης, εφάρμοζε το ΔΛΠ 19 

κατανέμοντας τις παροχές που ορίζονται από το άρθρο 8 του Ν.3198/1955, τον Ν.2112/1920,  και 

της τροποποίησής του από τον Ν.4093/2012 στην περίοδο από την πρόσληψη μέχρι την 

ημερομηνία συνταξιοδότησης των εργαζομένων. 

Η εφαρμογή της εν λόγω οριστικής Απόφασης στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, έχει ως 

αποτέλεσμα να γίνεται πλέον η κατανομή των παροχών στα τελευταία δεκαέξι χρόνια μέχρι την 

ημερομηνία συνταξιοδότησης των εργαζομένων ακολουθώντας την κλίμακα του Ν.4093/2012. 

Βάσει των ανωτέρω, η εφαρμογή της ως άνω οριστικής Απόφαση έχει  αντιμετωπιστεί ως 

μεταβολή λογιστικής πολιτικής, εφαρμόζοντας την αλλαγή αναδρομικά από την έναρξη της 

πρώτης συγκριτικής περιόδου, σύμφωνα με τις παραγράφους 19 - 22 του ΔΛΠ 8. 

Ακολούθως παρατίθενται οι αναθεωρημένες οικονομικές καταστάσεις. Τα κονδύλια που δεν 

επηρεάστηκαν από τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 19 δε συμπεριλαμβάνονται. Ως αποτέλεσμα, τα 

σύνολα και τα υποσύνολα που παρουσιάζονται δε μπορούν να επανυπολογιστούν με βάση τα ποσά  

που παρέχονται. 

 

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 1.1.2020 
Επίδραση 

ΔΛΠ 19 

1.1.2020 

Αναδιατυπωμένο 

    
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  24.577 (24.577) - 

Σύνολο μη – κυκλοφορούντος ενεργητικού 10.418.910 (24.577) 10.394.333 

Σύνολο  κυκλοφορούντος ενεργητικού 14.076.258 - 14.076.258 

Σύνολο ενεργητικού 24.495.168 (24.577) 24.470.591 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους    

Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον  3.982.339 161.812 4.144.151 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  18.815.685 161.812 18.977.497 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία  
812.064 (212.911) 599.153 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις - 26.522 26.522 

Σύνολο  μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.810.740 (186.389) 1.624.351 

Σύνολο υποχρεώσεων  5.679.483 (186.389) 5.493.094 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 24.495.168 (24.577) 24.470.591 
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Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 2020 
Επίδραση 

ΔΛΠ 19 

2020  

Αναδιατυπωμένο 
    

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

Σύνολο ενεργητικού 27.600.017   27.600.017 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους    

Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον  5.852.629 201.844 6.054.473 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  20.721.074 201.844 20.922.918 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία  
787.998 (265.584) 522.414 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 30.449 63.740 94.189 

Σύνολο  μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.713.614 (201.844) 1.511.770 

Σύνολο υποχρεώσεων  6.878.943 (201.844) 6.677.099 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 27.600.017   27.600.017 

    

     

    

Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 2020 
Επίδραση 

ΔΛΠ 19 

2020  

Αναδιατυπωμένο 
    

Πωλήσεις  29.010.898  29.010.898 

Κόστος πωληθέντων  (24.011.162)   (24.011.162) 

Μικτό κέρδος 4.999.736  4.999.736 

Λοιπά έσοδα 304.902  304.902 

Έξοδα διοίκησης  (2.136.509) 1.287 (2.135.222) 

Λοιπά έξοδα  (5.811)   (5.811) 

Λειτουργικά αποτελέσματα 3.162.318 1.287 3.163.605 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 3.263  3.263 

Χρηματοοικονομικά έξοδα (24.470)   (24.470) 

Καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα (21.207)   (21.207) 

Κέρδη προ φόρου εισοδήματος 3.141.112 1.287 3.142.399 

Φόρος εισοδήματος (1.171.911) (309) (1.172.220) 

Κέρδη χρήσεως 1.969.201 978 1.970.179 
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Κατάσταση συνολικού εισοδήματος 2020 
Επίδραση 

ΔΛΠ 19 

2020  

Αναδιατυπωμένο 
    

Κέρδη χρήσεως 1.969.201 978 1.970.179 

Λοιπά στοιχεία συνολικού εισοδήματος που δεν θα μεταφερθούν 

στα αποτελέσματα σε μελλοντικές περιόδους: 
   

Επανακαταμέτρηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού (83.963) 51.385 (32.578) 

Φόρος εισοδήματος στα λοιπά στοιχεία συνολικού εισοδήματος 20.151 (12.332) 7.819 

Λοιπά στοιχεία συνολικού εισοδήματος χρήσης μετά από 

φόρους 
(63.812) 39.053 (24.759) 

    

Συνολικό εισόδημα για την περίοδο 1.905.389 40.031 1.945.420 

    

    

Παροχές σε εργαζομένους 
2020 

Επίδραση 

ΔΛΠ 19 

2020  

Αναδιατυπωμένο 
  

 
 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 4.324.816  4.324.816 

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 748.152  748.152 

Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών (452.182)  (452.182) 

Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων καθορισμένων παροχών  

(σημ. 16) 
344.153 (1.287) 342.866 

Σύνολο 4.964.939 (1.287) 4.963.652 

    

    
    

Έξοδα ανά κατηγορία 2020 
Επίδραση 

ΔΛΠ 19 

2020  

Αναδιατυπωμένο 
    

Παροχές σε εργαζόμενους (σημ.20) 4.964.939 (1.287) 4.963.652 

Σύνολο 26.147.671 (1.287) 26.146.384 

    

    
Τέλος η Κίνηση της Υποχρέωσης Παροχών Προσωπικού Λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία όπως δημοσιεύθηκε και όπως 
αναδιατυπώθηκε έχει ως ακολούθως: 

    

    

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία 
2020 

Επίδραση 

ΔΛΠ 19 

2020  

Αναδιατυπωμένο 
  

 
 

Υποχρεώσεις Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης για:  
 

 

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων  υποχρεώσεων  787.998 (265.584) 522.414 

    

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον 

Ισολογισμό 
   

Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους  812.064 (212.911) 599.153 

Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασμό 

αποτελεσμάτων (σημ. 20) 
344.153 (1.287) 342.866 

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 1.156.217 (214.198) 942.019 
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Επανακαταμέτρηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού     

αναγνωρισμένη στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος  83.963 (51.385) 32.578 

Παροχές πληρωτέες (452.182) - (452.182) 

Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου 787.998 (265.583) 522.415 

    

    

Χρεώσεις στα αποτελέσματα    

Συνταξιοδοτικές παροχές 344.153 (1.288) 342.865 

Ανάλυση δαπανών που αναγνωρίστηκαν στο λογαριασμό 

αποτελεσμάτων  
   

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης  17.294 3.028 20.322 

Τόκος στην υποχρέωση  304.669 7.286 311.955 

Κόστος επιπλέον παροχών 4.473 (1.596) 2.877 

Κόστος προϋπηρεσίας κατά την περίοδο 17.717 (10.006) 7.711 

Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασμό 

αποτελεσμάτων   
344.153 (1.288) 342.865 

 

 

 

 

31.        Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού  

  

Τα πρόσφατα γεωπολιτικά γεγονότα στην Ουκρανία, οι στρατιωτικές ενέργειες από τη 

Ρωσία και η απάντηση των ευρωπαϊκών χωρών και των Ηνωμένων Πολιτειών με τη μορφή 

οικονομικών κυρώσεων θα επηρεάσουν τις παγκόσμιες αγορές και τις οικονομικές εξελίξεις 

γενικότερα Η Εταιρεία θεωρεί αυτά τα γεγονότα ως μη διορθωτικά μετά την περίοδο 

αναφοράς και η πιθανή επίδραση τους δεν μπορεί να εκτιμηθεί αυτή τη στιγμή.



  

   

 

ΕΚΘΕΣΗ   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 

ΒΕΠΑΛ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.  ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2021 

 
 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ  

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ  

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  

Κύριοι Μέτοχοι, 

 
Έχουμε την τιμή να σας υποβάλουμε  για έγκριση, τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες 

συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ε.Ε. και την έκθεση αυτή για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 

2021. 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

 
Η ΒΕΠΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (η Εταιρεία)  

εδρεύει στην Ελλάδα, Λ. Μεσογείων 2-4, Αθήνα και οι κύριες εγκαταστάσεις της βρίσκονται στη θέση 

Βατερή στο 5ο ΧΛΜ. Π.Ε.Ο. ΘΗΒΩΝ-ΧΑΛΚΙΔΑΣ σε ενοικιαζόμενες  εγκαταστάσεις. 

 

Σκοπός της Εταιρίας είναι:  Η βαφή προϊόντων ελάσεως μετάλλων υπό μορφή  ρόλλων και φύλλων, η 

κατασκευή πάσης μορφής προϊόντων από αλουμίνιο ή λοιπά μέταλλα ή και από άλλες ύλες, κάθε 

συναφής, σχετική ή παρεμφερής προς τα ανωτέρω εργασία. 

Επίσης, η συμμετοχή της σε άλλες επιχειρήσεις κάθε μορφής, η οποία επιδιώκει τους ιδίους ή 

παρεμφερείς σκοπούς. 

 Η Εταιρία   παρουσίασε κύκλο εργασιών για το 2021  33,36 εκ. ευρώ έναντι 29 εκ. για το 2020, μικτά 

κέρδη σε 3,7 εκ. ευρώ το 2021 έναντι 5 εκ. ευρώ το 2020 και κέρδη προ φόρων 2,3 εκ. ευρώ το 2021 

έναντι 3,2 εκ. ευρώ το 2020. 

  

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΑΓΟΡΑΣ 

 
 Η πώληση βαμμένων προϊόντων  το 2021 ανήλθε σε 41.769  τόνους και το 2020 σε 35.126 τόνους. 

 

ΓΗΠΕΔΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

 

Οι εγκαταστάσεις της εταιρίας βρίσκονται στην θέση Βατερή στη Θήβα Βοιωτίας σε ενοικιαζόμενο 

οικόπεδο επιφάνειας 86.337 τμ. με εγκατεστημένα κτίρια επιφάνειας 16.852 τμ.  

Δεδομένου  ότι η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στην Λ. Μεσογείων 2–4, Αθήνα η παραγωγική 

εγκατάσταση της εταιρίας λειτουργεί με την μορφή υποκαταστήματος, στην θέση Βατερή στο 5ο ΧΛΜ 

Π.Ε.Ο. Θηβών - Χαλκίδας στο οποίο πραγματοποιούνται λειτουργίες παραγωγής, αποθήκευσης και 

διάθεσης του κλάδου βαφής αλουμινίου. 



  

   

 

 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   

Ο κύκλος εργασιών το έτος 2021  και το έτος 2020 ανήλθε σε 33.355 χιλ., € και 29.010 χιλ., € αντίστοιχα.  

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Το συνολικό ύψος των πωλήσεων ανήλθε σε 33.355χιλ. €. Μετά την αφαίρεση του κόστους πωληθέντων 

το μικτό κέρδος ανέρχεται σε 3.717 χιλ. €. 

 

Εξ’ αυτών αφαιρούμενων των εξόδων διοικητικής λειτουργίας 1.511 χιλ. €, λοιπών εξόδων 7 χιλ. € και 

προσθέτοντας τα λοιπά έσοδα 114 χιλ. €, τα λειτουργικά αποτελέσματα ανέρχονται σε 2.313 χιλ. €.  

 

Σε αυτά προστίθενται οι πιστωτικοί τόκοι ύψους 2,41  χιλ. € και μετά την αφαίρεση των χρεωστικών 

τόκων  23 χιλ. € τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανέρχονται σε 2.292 χιλ. €. 

 

Μετά τον συνυπολογισμό του τρέχοντος και του αναβαλλόμενου φόρου, τα κέρδη χρήσεως ανέρχονται 

σε 1.413 χιλ. €.   

 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

Οι αποσβέσεις των παγίων και των άυλων περιουσιακών στοιχείων της χρήσης 2021 ανήλθαν σε 1.593 

χιλ. € περίπου έναντι 1.580 χιλ. € περίπου της προηγουμένης χρήσεως και έχουν συμπεριληφθεί στην 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων. 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ 

Οι δείκτες οι οποίοι προσδιορίζουν την οικονομική θέση της εταιρίας είναι οι ακόλουθοι: 

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 
 

31/12/2021 
                   

31/12/2020 

Αποδοτικότητας (%)    

Περιθώριο μικτού κέρδους                    11,14%              17,23% 

Περιθώριο κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)               11,71%              15,98% 

Περιθώριο κερδών μετά από φόρους                 4,23%                6,79% 

Ρευστότητας (:1)  
 

Γενική Ρευστότητα (Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχ. 
Υποχρεώσεις)  

                                        
2,84 

                                        
3,59 

Καλύψεως  παγίων (:1)  
 

Ίδια Κεφάλαια / Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό    
                      

2,45 
                      

2,28 

  



  

   

 

 Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη 

 

 Η Εταιρική Υπευθυνότητα  και ο κώδικας δεοντολογίας είναι συνυφασμένα με τη φιλοσοφία, τη 

στρατηγική και τις εταιρικές αρχές της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.. 

 Για την ΒΕΠΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΑΕ, η Εταιρική Υπευθυνότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση για 

Βιώσιμη Ανάπτυξη και παράλληλα παράγοντα σταθερότητας και επιτυχίας. Όραμα που καθημερινά 

κάνουμε πράξη, είναι ο σεβασμός προς τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης (οικονομική ευημερία, 

προστασία του περιβάλλοντος και κοινωνική συνοχή). Αποτελεί στρατηγική μας επιλογή η εφαρμογή 

υπεύθυνων πρακτικών και η διαχείριση των θεμάτων Εταιρικής Υπευθυνότητας στην Εταιρεία μας να 

γίνεται με τρόπο συστηματικό, εστιάζοντας στα ουσιαστικά θέματα που θα προάγουν τη Βιώσιμη 

Ανάπτυξη. 

 

 
Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης  

 
 Με σκοπό την οργανωμένη διαχείριση των θεμάτων Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης 

Ανάπτυξης, η ΒΕΠΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ έχει θεσπίσει και εφαρμόζει Πολιτική Εταιρικής 

Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, σύμφωνα με την οποία δεσμεύεται για:  

 

• την αυστηρή τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και την πλήρη εφαρμογή των προτύπων, των πολιτικών, 

των εσωτερικών οδηγιών και των σχετικών διαδικασιών που εφαρμόζει η Εταιρεία, καθώς και λοιπών 

απαιτήσεων. 

• τη συνεχή αμφίδρομη επικοινωνία με τους συμμέτοχους, προκειμένου να αναγνωρίζονται και να 

καταγράφονται οι ανάγκες και οι προσδοκίες τους. Η ανάπτυξη δεσμών και σχέσεων αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης με τους συμμέτοχους, συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων για τη Βιώσιμη 

Ανάπτυξη.  

• την παροχή και διατήρηση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για το ανθρώπινο δυναμικό, τους 

συνεργάτες και κάθε επισκέπτη της.  

• την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την παροχή ενός εργασιακού περιβάλλοντος ίσων 

ευκαιριών, χωρίς καμία διάκριση.  

• την ανοικτή επικοινωνία, με καθεστώς διαφάνειας με τους συμμέτοχους της Εταιρείας.  

• τη συνεχή προσπάθεια μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, μέσω της εφαρμογής υπεύθυνων 

δράσεων και μέτρων πρόληψης σύμφωνα με τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές, με σκοπό τον περιορισμό 

και την ελαχιστοποίηση των επιδράσεων της Εταιρείας στο φυσικό περιβάλλον.  

• τη σταθερή επιδίωξη δημιουργίας προστιθέμενης αξίας για τους συμμέτοχους. 

 

     Η ΒΕΠΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ σταθερά προσανατολισμένη στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης 

(οικονομική ευημερία, προστασία του περιβάλλοντος και κοινωνική συνοχή) λειτουργεί υπεύθυνα σε όλο 

το φάσμα των δραστηριοτήτων της, αποτελώντας έναν αξιόπιστο επιχειρηματικό εταίρο. Η διαχείριση 

των θεμάτων Εταιρικής Υπευθυνότητας στην ΒΕΠΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ γίνεται με τρόπο 

συστηματικό και εστιάζοντας στα ουσιαστικά θέματα που θα προάγουν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Τα 

σημαντικά θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της ΒΕΠΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ είναι 

ομαδοποιημένα στους ακόλουθους άξονες: 

• Οικονομία 

• Εργαζόμενοι  

• Κοινωνία  

• Περιβάλλον. 

 



  

   

 

Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία 

 

 Η διασφάλιση της Υγείας και Ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον, για μας δεν είναι απλώς μια 

υποχρέωση που υπαγορεύεται από διεθνή πρότυπα και κανονισμούς. Είναι στρατηγική επιλογή με 

φιλοσοφία, που προσεγγίζουμε συστηματικά και εφαρμόζουμε με βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Ο στόχος 

για «μηδέν ατυχήματα» παραμένει για μας πρώτη προτεραιότητα. Για το λόγο αυτό εφαρμόζουμε 

πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία (σύμφωνα με το διεθνές 

πρότυπο OHSAS 18001:2007), υλοποιούμε στοχευμένα προγράμματα πρόληψης, εστιάζουμε στη συνεχή 

ενημέρωση και εκπαίδευση των ανθρώπων μας και των συνεργατών μας σε συναφή θέματα, ενώ 

παράλληλα επενδύουμε σταθερά σε συστήματα βελτιστοποίησης των συνθηκών εργασίας και σε 

υποδομές ενίσχυσης του «Κλίματος Ασφάλειας».    

 

Περιβάλλον 

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί δέσμευση για την Εταιρεία και ο άξονας του περιβάλλοντος 

έχει ενταχθεί στη στρατηγική της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. Αποδεικνύοντας έμπρακτα τη δέσμευση αυτή, 

σε ετήσια βάση η Εταιρεία υλοποιεί μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα σε έργα περιβαλλοντικής προστασίας 

και εφαρμόζει πρακτικές, µε στόχο πάντα τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής μας επίδοσης. Στο 

πλαίσιο αυτό:  

• Εφαρμόζουμε πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001:2004)  

• Επενδύουμε σε νέες υποδομές με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής μας επίδοσης 

• Εστιάζουμε στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων στα θέματα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης 

• Υλοποιούμε στοχευμένα προγράμματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, όπως: 

o Χρήση σκραπ αλουμινίου 

o Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας (π.χ. πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας με σταδιακή 

αντικατάσταση φωτιστικών λαμπτήρων) 

o Ενέργειες αποδοτικής χρήσης νερού (π.χ. πρακτικές εξοικονόμησης) 

o Πρακτικές περιορισμού των αέριων εκπομπών (π.χ. χρήση καυσίμων με χαμηλότερες εκπομπές 

αερίων του θερμοκηπίου ανά αποδιδόμενη ενέργεια, όπως το φυσικό αέριο, συχνή και κατάλληλη 

συντήρηση και ρύθμιση του εξοπλισμού και αυτοματισμών) 

o Διαχείριση και αξιοποίηση των αποβλήτων, εφαρμόζοντας πρακτικές διαχείρισης, όπως 

προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές.  

Αναφορικά με την κατανάλωση ενέργειας, βασική επιδίωξη είναι η μείωση του ενεργειακού 

αποτυπώματος, όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και η ολοένα και πιο αποδοτική χρήση της. Για τις 

ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας της ΒΕΠΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ, είναι απαραίτητη η χρήση 

νερού. Σύμφωνα με την περιβαλλοντική πολιτική που ακολουθεί η Εταιρία, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα 

μέτρα για την αποδοτική χρήση του και τον περιορισμό κατανάλωσής του. Παράλληλα, όπου αυτό είναι 

εφικτό, εφαρμόζονται πρακτικές επαναχρησιμοποίησης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην 

ελαχιστοποίηση της απόρριψης υδατικών αποβλήτων. 

 

 

 

 



  

   

 

 

 

 

 

 

Εστίαση στους πελάτες και υπευθυνότητα στην προμηθευτική αλυσίδα 

Βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με τους πελάτες μας και σε συνεργασία μαζί τους, εντοπίζοντας τις 

ανάγκες τους και προτείνοντας λύσεις με κύριο γνώμονα την ικανοποίηση και την εξυπηρέτησή τους. 

Αποτέλεσμα αυτών των στρατηγικών μας δράσεων, το οποίο και αποτελεί πραγματική ανταμοιβή για 

μας, είναι το υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των  πελατών μας. Επενδύουμε συστηματικά στην έρευνα και 

ανάπτυξη, με σκοπό την παροχή καινοτόμων λύσεων και προϊόντων υψηλής ποιότητας, ενώ παράλληλα 

συνεργαζόμαστε με ερευνητικούς, επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς για την ανάπτυξη νέων 

τεχνολογιών και συμμετέχουμε στις παγκόσμιες εξελίξεις.  

Επιδιώκουμε την προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης στο σύνολο της εφοδιαστικής μας αλυσίδας. Η 

ανάπτυξη και διατήρηση μίας υπεύθυνης εφοδιαστικής αλυσίδας με προστιθέμενη αξία και για τα δύο 

μέρη, αποτελεί δέσμευση στην οποία η ΒΕΠΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΑΕ επενδύει και θα συνεχίσει να 

επενδύει σε επίπεδο μόνιμων συνεργασιών σε εθνικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Η ΒΕΠΑΛ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΑΕ στοχεύει στην αύξηση της θετικής επίδρασης που προκύπτει από τη λειτουργία 

της στην οικονομία, στο περιβάλλον και στην κοινωνία. Μέριμνα της Εταιρείας είναι η διενέργεια 

προμηθειών με τρόπο υπεύθυνο, ενσωματώνοντας πρακτικές και κριτήρια περιβαλλοντικής και 

κοινωνικής υπευθυνότητας στις διαδικασίες που ακολουθεί.  

 

Στο παρακάτω πίνακα αναλύονται οι κατηγορίες των προμηθευτών της Εταιρίας: 

 

Κατηγορία προμηθευτών 2021 
 

2020 

Διεθνείς 72 72 

Εθνικής εμβέλειας 416 438 

Σύνολο  488 510 

 

 

 

 

 

 

 

Περιβαλλοντική Επίδοση 2021 2020 

Συνολικές άμεσες εκπομπές (Kg CO2/tn προϊόντος) 165 173 

Κατανάλωση νερού (m3/tn προϊόντος) 0,20 0,15 



  

   

 

Ανθρώπινο δυναμικό 

Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματά της είναι η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού της στο οποίο 

πιστώνεται μεγάλο μερίδιο για την έως τώρα επιτυχημένη της πορεία. Για το λόγο αυτό, η Εταιρεία 

αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις διαδικασίες επιλογής, ανταμοιβής και αξιολόγησης του προσωπικού της. 

Πολιτική της Εταιρείας, είναι η προσέλκυση προσωπικού υψηλού επιπέδου για τη βέλτιστη και έγκαιρη 

κάλυψη των αναγκών της, η θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής καθώς και η 

εξασφάλιση του αξιοκρατικού και αδιάβλητου χαρακτήρα των προσλήψεων, μέσα από διαφανείς 

διαδικασίες. 

Η ΒΕΠΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ, στο πλαίσιο της υπεύθυνης λειτουργίας της, έχει θεσπίσει κώδικα 

αξιών και συμπεριφοράς των εργαζομένων. Η εφαρμογή του κώδικα είναι υποχρεωτική για το σύνολο 

των εργαζομένων σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Ο Κώδικας αυτός, έχει 

ενσωματωθεί στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και περιγράφει τις βασικές Αρχές και τους 

Κανόνες που διέπουν την εσωτερική ζωή και τις πρακτικές του οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις 

κείμενες διατάξεις που απορρέουν από το εθνικό και διεθνές νομοθετικό πλαίσιο. 

Στο πλαίσιο της πολιτικής ίσων ευκαιριών που εφαρμόζεται, η Εταιρεία, επιθυμεί και επιδιώκει μία 

ισορροπημένη κατανομή μεταξύ των απασχολούμενων ανδρών και γυναικών. Ωστόσο, λόγω της φύσης 

της δραστηριότητας της Εταιρείας, η συμμετοχή των ανδρών παρουσιάζεται αυξημένη. 

Επιπλέον, η ΒΕΠΑΛ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ επιδιώκει και μεριμνά για την απασχόληση και πρόσληψη 

εργαζομένων από την ευρύτερη κοινωνία της Εύβοιας- Βοιωτίας , στηρίζοντας ουσιαστικά με τον τρόπο 

αυτό την απασχόληση στην περιοχή. 

 

 

Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τον αριθμό των εργαζόμενων για τα έτη 2021 & 2020 . 

 

Εργαζόμενοι 2021 2020 

Γυναίκες 8 8 

Άνδρες 95 87 

Σύνολο 103 95 

 

Παρακάτω αναλύεται το ηλικιακό προφίλ των ήδη εργαζόμενων της εταιρίας αλλά και των νέων 

προσλήψεων για το έτος 2021 κατά φύλο, όπως επίσης και το ποσοστό κατανομής τους στις θέσεις 

εργασίας . 

 

2021 

Ηλικιακό προφίλ 

εργαζομένων 

Γυναίκες Άνδρες 

18-30 0 6 

31-50 7 60 

51+ 1 29 

Σύνολο  103 



  

   

 

Νέες Προσλήψεις 

Εργαζομένων (Ηλικιακό 

προφίλ) 

Γυναίκες Άνδρες 

18-30 0 4 

31-50 0 7 

51+ 0 0 

Σύνολο  11 

 

 

 

 

Υψηλής σπουδαιότητας αποτελεί για την Εταιρία η φροντίδα για την παροχή ενός υγιούς και ασφαλούς 

εργασιακού περιβάλλοντος. Με σκοπό τη συνεχή βελτίωση στον τομέα αυτό, λαμβάνει συνεχώς 

προληπτικά μέτρα και υλοποιεί  προγράμματα και σχετικές δράσεις.   

 

Μέριμνα για την κοινωνία 

Για την ΒΕΠΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  Α.Ε η αρμονική συνύπαρξη και η συνεργασία με την τοπική 

κοινωνία όπου δραστηριοποιείται, είναι πολύ σημαντική. Ως εκ τούτου, θεωρούμε υποχρέωσή μας να 

συνυπάρχουμε ενσυνείδητα και να υποστηρίζουμε έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες και το περιβάλλον των 

περιοχών, όπου δραστηριοποιούμαστε. Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και 

βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών, υιοθετώντας και εφαρμόζοντας δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης. 

Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζουμε την τοπική απασχόληση και ενισχύουμε την τοπική 

επιχειρηματικότητα. Παράλληλα για ακόμη μία χρονιά, υποστηρίξαμε προγράμματα και δράσεις που 

αφορούν στην κοινωνία, στο περιβάλλον, στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, έργο που δεσμευόμαστε να 

συνεχίσουμε με αμείωτο ενδιαφέρον. 

 

 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 

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. 

 

 

 

 

 

Θέσεις εργασίας  Γυναίκες Άνδρες 

Διευθυντές 0 7 

Ανώτερα στελέχη 1 0 

Διοικητικοί υπάλληλοι 6 16 

Λοιπό προσωπικό 1 72 



  

   

 

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 σχετίζονται κατά κύριο 

λόγο με τις απαιτήσεις από πελάτες και τις επενδύσεις σε χρεόγραφα. 

 

(α) Πελάτες & λοιπές απαιτήσεις. 

Σημαντικότερος πελάτης της εταιρίας είναι η μητρική ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε και λόγω της ισχυρής της 

χρηματοοικονομικής θέσης δεν υφίσταται πιστωτικός κίνδυνος . 

 

 

(β) Επενδύσεις 

 

Οι επενδύσεις ταξινομούνται από την Εταιρία με βάση το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η Διοίκηση 

αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόμηση της επένδυσης κατά το χρόνο απόκτησης της και επανεξετάζει 

την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία παρουσίασης.  

 

(γ) Εγγυήσεις. 

Αποτελεί πολιτική της Εταιρίας να μην παρέχει χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, παρά μόνο κατ’ 

εξαίρεση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε θυγατρικές  ή συνδεδεμένες εταιρίες. 

 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρία να μη δύναται να εκπληρώσει τις 

χρηματοοικονομικές του υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. Η προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρία για τη 

διαχείριση της ρευστότητας είναι να διασφαλίζει, μέσω διακράτησης των απολύτως αναγκαίων ταμιακών 

διαθεσίμων και επαρκών πιστωτικών ορίων από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, ότι πάντα θα έχει αρκετή 

ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του 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 ταμιακών ροών για περίοδο έτους 

κατά τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού, και μηνιαία κυλιόμενη πρόβλεψη τριών μηνών έτσι ώστε 

να εξασφαλίζει ότι διαθέτει αρκετά ταμιακά διαθέσιμα για να καλύψει τις λειτουργικές του ανάγκες, 

συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του.  

 

Κίνδυνος αγοράς 

Ο κίνδυνος αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο των αλλαγών σε τιμές βοηθητικών υλών (χρώματα), 

συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια  που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της  Εταιρίας ή την αξία των 

χρηματοοικονομικών του 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. 

 

           

 

 



  

   

 

             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 κυρίως το Ευρώ. Τα νομίσματα 

στα οποία πραγματοποιούνται αυτές οι συναλλαγές είναι κυρίως το Ευρώ και το Δολάριο ΗΠΑ. 

 

Διαχείριση Κεφαλαίου 

Η πολιτική του Διοικητικού Συμβουλίου συνίσταται στη διατήρηση μιας ισχυρής βάσης κεφαλαίου, ώστε 

να διατηρεί την εμπιστοσύνη των επενδυτών, πιστωτών στην Εταιρία  και να επιτρέπει την μελλοντική 

ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της  Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί την απόδοση του 

κεφαλαίου, την οποία ορίζει η Εταιρία ως τα καθαρά αποτελέσματα διαιρεμένα με το σύνολο της 

καθαρής θέσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης παρακολουθεί το επίπεδο των μερισμάτων στους 

μετόχους κοινών μετοχών.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο προσπαθεί να διατηρεί μια ισορροπία μεταξύ υψηλότερων αποδόσεων που θα 

ήταν εφικτές με υψηλότερα επίπεδα δανεισμού και των πλεονεκτημάτων και της ασφάλειας που θα 

παρείχε μια ισχυρή και υγιής κεφαλαιακή θέση.   

Δεν υπήρξαν αλλαγές στην προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρία σχετικά με τη διαχείριση κεφαλαίου κατά 

τη διάρκεια της χρήσης. 

 

Μακροοικονομικό περιβάλλον 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τη φύση των δραστηριοτήτων της BΕΠΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΑΕ, με κύριο 

πελάτη την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ,  καθώς και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας, τυχόν 

αρνητικές εξελίξεις στην Ελληνική οικονομία δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την ομαλή 

λειτουργία της. Όσον αφορά την παραγωγική δυνατότητα των μονάδων δεν αναμένονται προβλήματα 

δεδομένου ότι οι εξαγωγές δημιουργούν επαρκείς χρηματοροές για να καλύψουν τις εισαγωγές υλών και 

υλικών οι οποίες είναι απαραίτητες για την παραγωγή. Η διαθεσιμότητα και οι τιμές των βασικών 

πρώτων υλών ακολουθούν και καθορίζονται από τη διεθνή αγορά και συνεπώς δεν επηρεάζονται από την 

εγχώρια κατάσταση στην Ελλάδα. 

Παρ’ όλα αυτά, η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου 

να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την 

ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 

 Οι πωλήσεις της Εταιρίας από κατεργασία βαφής  αλουμινίου   ανήλθαν το 2021 σε  41.769  τόνους ενώ 

το 2020  σε 35.126 τόνους. Η  Εταιρία για το 2022 δεν προβλέπει σημαντική αύξηση των πωλήσεων από 

κατεργασία βαφής  αλουμινίου.  

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2021 

 Τα πρόσφατα γεωπολιτικά γεγονότα στην Ουκρανία, οι στρατιωτικές ενέργειες από τη Ρωσία και η 

απάντηση των ευρωπαϊκών χωρών και των Ηνωμένων Πολιτειών με τη μορφή οικονομικών κυρώσεων 

θα επηρεάσουν τις παγκόσμιες αγορές και τις οικονομικές εξελίξεις γενικότερα Η Εταιρεία  θεωρεί αυτά 

τα γεγονότα ως μη διορθωτικά μετά την περίοδο αναφοράς και η πιθανή επίδραση τους δεν μπορεί να 

εκτιμηθεί αυτή τη στιγμή. 



  

   

 

 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 

 

Για την χρήση 2021 προτείνεται διανομή μερίσματος 1.278.036,63 € ,διανομή αμοιβών από κέρδη στα 

Στελέχη ποσού 98.920,00 € ευρώ και στα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ποσού 215.400,00 €. 

 

Τελειώνοντας σας παρακαλούμε να εγκρίνετε τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας, καθώς 

επίσης και τη παρούσα έκθεση, για τη χρήση που έληξε τη 31η Δεκεμβρίου 2021, αφού πρώτα σας 

ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη σας προς την Εταιρία. 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

 

------------------------------------- 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΟΣΧΟΝΑΣ     


