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Α.ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Για τα πεπραγμένα της χρήσης 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2020
12η Εταιρική Χρήση
της 21 Ιουλίου 2021
H παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά την χρήση από 1.1.2020 έως 31.12.2020. Περιλαμβάνει τα
ακόλουθα κεφάλαια :
Α.

Συνοπτική ανάλυση της χρηματοοικονομικής επίδοσης της Εταιρείας για τη χρήση 1/1/2020 - 31/12/2020.

Β.

Περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων.

Γ.

Σημαντικές συναλλαγές που καταρτίστηκαν μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτή προσώπων.

Δ.

Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημέρα της υποβολής της έκθεσης.

Ε.

Χρηματοοικονομικά μέσα.

ΣΤ. Προβλεπόμενες εξελίξεις της Εταιρείας.
Ζ.

Περιβαλλοντικά Θέματα

Η.

Υποκαταστήματα.
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Α. Συνοπτική ανάλυση της χρηματοοικονομικής επίδοσης της Εταιρείας
για την χρήση 1/1/2020 - 31/12/2020
Απολογισμός εργασιών
Τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας κατά την χρήση του 2020 κινήθηκαν ως εξής:
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ
Κύκλος εργασιών
Μείον: κόστος πωλήσεων (προ αποσβέσεων)
Μικτό κέρδος (προ αποσβέσεων)
Μείον: έξοδα διάθεσης
Μείον: έξοδα διοίκησης (προ αποσβέσεων)
Πλέον / (μείον): Λοιπά λειτουργικά έσοδα / (έξοδα)
Κέρδη προ τόκων, Αποσβέσεων & φόρων (EBITDA)
Μείον: Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων:
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων
Καθαρά κέρδη χρήσης προ φόρων
Μείον: Φόροι
Καθαρά αποτελέσματα, κέρδη χρήσης μετά από
φόρους
Λοιπά συνολικά εισοδήματα
Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα

1.

1/1/2020 -

1/1/2019 -

31/12/2020

31/12/2019

4.349
(2.737)
1.612
(386)
(448)
9
788
(10)
778
(50)
728
(186)

3.901
(2.914)
987
(147)
(462)
6
384
(12)
372
(39)
333
(94)

Μεταβολή

%

448
177
625
(239)
14
3
404
2
405
(11)
394
(92)

11%
(6%)
63%
163%
(3%)
57%
105%
(14%)
109%
28%
118%
98%

541

239

302

127%

(4)
537

(15)
224

11
313

(74%)
140%

Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην χρήση του 2020.
Η Εταιρία CYTOP ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ το 2020 δραστηριοποιήθηκε για έβδομη χρονιά στην συλλογή χρησιμοποιημένων
ορυκτελαίων, εδραιώνοντας την παρουσία της και παρουσιάζοντας ανοδικές τάσεις στο μερίδιο της αγοράς με
συνδυαζόμενη κερδοφορία παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες που εξωτερικοί παράγοντες ορίζουν.
Παρά τις έκτακτες συνθήκες που επικράτησαν σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο στο πλαίσιο των μέτρων για τον
περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19, η Εταιρεία κατά τη διάρκεια του 2020 επέκτεινε τις
δραστηριότητες στη βορβοροσυλλογή (ή στη συλλογή βορβόρου) εντείνοντας μια προσπάθεια που άρχισε το 2019.
Ως αποτέλεσμα, η χρήση του 2020 χαρακτηρίζεται από την αύξηση εσόδων κατά 11%.
Κύκλος εργασιών: Ο κύκλος εργασιών της CYTOP AE κατά τη χρήση 1/1/2020 - 31/12/2020 ανήλθε σε € 4.349
χιλ
Λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)
Tα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά τη χρήση 01.01.2020 έως 31.12.2020
προσδιορίσθηκαν στο ποσό των € 788 χιλ.
Καθαρά Κέρδη πρό φόρων (EBT)
Τα πρό φόρων αποτελέσματα της Εταιρείας κατά τη χρήση 01.01.2020 έως 31.12.2020 ανήλθαν σε κέρδος € 728
χιλ. Η Εταιρεία κατά τη χρήση 2020 παρουσίασε αύξηση όγκου πωλήσεων από συλλογή λασπών από πυθμένες
δεξαμενών και την συλλογή μειγμάτων αποβλήτων από θαλάμους υπολειμμάτων και διαχωριστές ελαίου/νερού και
την παραχώρηση προς αξιοποίηση των συγκεκριμένων αποβλήτων για επεξεργασία-διαχείριση σε σχέση με την
προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο κατά 80%. O τζίρος παρουσίασε αύξηση σε σχέση με το 2019 κατά 11%.
Τον Ιανουάριο 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) χαρακτήρισε την εξάπλωση του ιού COVID-19 ως
«έκτακτη ανάγκη διεθνούς ενδιαφέροντος για τη δημόσια υγεία» και τον Μάρτιο 2020 κήρυξε τον COVID-19
πανδημία.
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Η εμφάνιση της πανδημίας COVID-19, σε συνδυασμό με τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπισή της,
επίδρασαν αρνητικά στην οικονομική δραστηριότητα τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στην Ελλάδα. Η Διοίκηση
της Εταιρείας παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς και σε συστηματική βάση τις εξελίξεις και μεριμνά για τη λήψη
μέτρων και την εφαρμογή πολιτικών που κρίνονται αναγκαία και ενδεδειγμένα, προκειμένου να διασφαλισθεί η
επιχειρηματική της συνέχεια, η απρόσκοπτη λειτουργία της και ο περιορισμός των αρνητικών συνεπειών στο
μικρότερο δυνατό βαθμό.
Αναφορικά με την πανδημία και τον Covid-19, η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία
της υγείας των εργαζομένων της και έχει διασφαλίσει σε ικανοποιητικό βαθμό, την απρόσκοπτη συνέχιση των
παραγωγικών και εμπορικών λειτουργιών της.
Οι αρνητικές επιπτώσεις στην Εταιρεία λόγω Covid 19, με βάση τα σημερινά δεδομένα, δεν προκαλούν σημαντικές
αποκλίσεις στο αρχικό Επιχειρησιακό της Πλάνο και συνεπώς δεν επηρεάζουν την συνέχιση της δραστηριότητάς
της. Η Εταιρεία παρακολουθεί επισταμένως τις εξελίξεις ούτως ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα στις
απαιτήσεις του παγκόσμιου αλλά και εγχώριου περιβάλλοντος.

2.

Κώδικας Δεοντολογίας
Οι ηθικές αξίες αποτελούν τη βάση λειτουργίας της Εταιρείας. Όλοι ανεξαρτήτως οι εργαζόμενοι, εργάζονται με:
Ακεραιότητα, Υπευθυνότητα, Σεβασμό, Συμμόρφωση στα επαγγελματικά πρότυπα και την τήρηση νόμων και
κανονισμών, Αξιοπιστία, Εμπιστοσύνη, Αριστεία, Διαφάνεια, Βιωσιμότητα.

3.

Επιχειρηματικές Δραστηριότητες
Ο κύριος τομέας επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας είναι η Συλλογή Χρησιμοποιημένων
Ορυκτελαίων.
Εντός του 2020, συλλέχθηκαν 18.478 μ.τ. ΑΛΕ και 1.674 μ.τ. λοιπά επικίνδυνα απόβλητα.
Η Εταιρεία πώλησε την Συλλεγόμενη Ποσότητα Χρησιμοποιημένων Ορυκτελαίων σε αξιοποιητές ΑΛΕ.
Οι πωλήσεις κατά τη χρήση 01.01.2020 έως 31.12.2020 ανήλθαν σε 20.152 μ.τ.
Η αξία πωλήσεων διαμορφώθηκε στα € 4.349 χιλ.

4.

Επενδύσεις – Ανάπτυξη
Οι επενδύσεις που έγιναν από την Εταιρεία κατά τη χρήση του 2020 για ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία
ανέρχονται στο ποσό των € 22 χιλ.

5.

Αποσβέσεις
Ο επιμερισμός των αποσβέσεων στους επιμέρους λογαριασμούς των εξόδων σε επίπεδο Εταιρείας παρουσιάζεται
στον παρακάτω πίνακα:
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ
Αποσβέσεις Κόστους Πωλήσεων
Αποσβέσεις Εξόδων Διοικητικής Λειτουργίας
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ

6.

31/12/2020
39
11
50

31/12/2019
34
5
39

Φόροι
Ο φόρος εισοδήματος και η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίστηκε με συντελεστή 24% επί του φορολογητέου
κέρδους για τη χρήση 2020.
Η ανάλυση του φόρου για τη χρήση 2020 έχει ως ακολούθως:
Ποσά σε χιλ. Ευρώ
Φόρος εισοδήματος τρέχουσας χρήσης
Διαφορές φορολογικού ελέγχου
Αναβαλλόμενη φορολογία

31/12/20
(188)
0
(2)

31/12/19
(101)
0
(7)
5

Σύνολο
7.

(186)

(94)

Ρευστότητα της Εταιρείας
Η ρευστότητα και η υγιής χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας παραμένουν βασικές προτεραιότητες
λαμβάνοντας υπόψη τις μακροοικονομικές συνθήκες που επικρατούν. Η Εταιρεία δεν έχει κανένα είδος
τραπεζικού δανεισμού

8.

Βασικοί Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες
Παραθέτουμε τους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες :
Εταιρεία
31.12.2020

31.12.2019

Απόδοση Ενεργητικού (ROA)
Καθαρά κέρδη μετά από φόρους
Σύνολο ενεργητικού

19,42%

11,97%

30,92%

19,66%

31,51%

20,73%

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE)
Καθαρά κέρδη μετά από φόρους
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Απόδοση Επενδυμένων Κεφαλαίων (ROIC)
Κέρδη μετά από φόρους + Χρηματοοικονομικά έξοδα
Σύνολο καθαρού Δανεισμού + Ίδια κεφάλαια
1.

Λοιπά

Ο μέσος όρος προσωπικού ανέρχεται σε 31 άτομα.
Β.

Περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων.
Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων
Η Εταιρεία έχει πρόσβαση σε εγχώριες κεφαλαιαγορές ρυθμίζοντας τους οικονομικούς κινδύνους που σχετίζονται
με τις δραστηριότητές της. Αυτοί οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν συναλλαγματικούς κινδύνους, κίνδυνο επιτοκίων,
πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας κίνδυνο ταμειακών ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από μεταβολές
επιτοκίων Η Εταιρεία δεν εκτελεί συναλλαγές μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δεν σχετίζονται με
τις εμπορικές, επενδυτικές ή δανειοληπτικές δραστηριότητες της.
α)

Συναλλαγματικός κίνδυνος

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην εγχώρια αγορά. Οι διακυμάνσεις στις ισοτιμίες των νομισμάτων την
επηρεάζουν μόνο στον βαθμό που οι αγορές εκφράζονται σε νόμισμα διαφορετικό του Ευρώ. Η έκθεση σε αυτόν
τον κίνδυνο είναι περιορισμένη καθώς η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην Ε.Ε. και οι αγορές γίνονται σε
Ευρώ.
β)

Κίνδυνος επιτοκίων

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε
μακροπρόθεσμο δανεισμό.
γ) Πιστωτικός κίνδυνος

τέτοιο κίνδυνο καθώς δεν έχει προβεί σε οποιοδήποτε βραχυπρόθεσμο ή
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Ο κίνδυνος αυτός αναφέρεται στην πιθανότητα αδυναμίας είσπραξης απαιτήσεων που είναι αποτέλεσμα των
καθημερινών συναλλαγών της Εταιρείας. Οι πολιτικές που ακολουθεί η Εταιρεία περιορίζουν σημαντικά τον
κίνδυνο αυτό και συνοψίζονται:
α)
β)
γ)
δ)
ε)

Αξιολόγηση των πελατών και επιλογή των κατά το δυνατόν αξιόπιστων και φερέγγυων.
Σύναψη νέων συνεργασιών με πελάτες προπληρωμής.
Εξασφάλιση αξιόπιστων πηγών πληροφόρησης, που έχουν σχέση με την οικονομική πορεία των πελατών.
Περιορισμός των πωλήσεων σε κατηγορίες πελατών των οποίων οι κλάδοι θεωρήθηκαν υψηλού πιστωτικού
κινδύνου.
Μείωση των ημερών πίστωσης προς τους πελάτες με αποτέλεσμα την μείωση του πιστωτικού ανοίγματος και
κινδύνου.

H έκθεση της Εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο, περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία τα οποία την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε χιλ. €
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο
δ)

31/12/2020

31/12/2019

1.174
769

552
576

1.943

1.128

Κίνδυνος ρευστότητας

Η Εταιρεία επιτυγχάνει αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας πρωταρχικά μέσω της εξίσωσης
πιστοδοτικής και πιστοληπτικής περιόδου και δευτερευόντως μέσω διάθεσης επαρκών διαθεσίμων (ταμειακών και
τραπεζικών) καθώς επίσης μέσω εξασφάλισης δυνατότητας άμεσης τραπεζικής χρηματοδότησης σε περίπτωση
απρόβλεπτης ανάγκης. Η συνεχής παρακολούθηση του προϋπολογισμού και η άμεση αντίδραση στις διακυμάνσεις
πρόβλεψης και πραγματικότητας εξασφαλίζει έγκαιρα την εξισορρόπηση ταμειακών εισροών και εκροών.
Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31/12/2020 για την Εταιρεία αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε χιλ. €

Βραχυπρόθεσμες
Εντός 1 έτους

Υποχρεώσεις μισθώσεων
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

Μακροπρόθεσμες
Πάνω από 5
1 έως 5 έτη
έτη

15
478
180

49
0
0

0
0
0

673

49

0

Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για την Εταιρεία την 31/12/2019 αναλύεται ως
εξής:
Ποσά σε χιλ. €

Βραχυπρόθεσμες
Εντός 1 έτους

Υποχρεώσεις μισθώσεων
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

ε)

Μακροπρόθεσμες
1 έως 5
Πάνω από 5
έτη
έτη

18

63

0

395

0

0

0

0

0

413

63

0

Διαχείριση κινδύνων κεφαλαίου

Η Εταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαια της έτσι ώστε να διασφαλίσει την βιωσιμότητα της μεγιστοποιώντας την
απόδοση στους μετόχους μέσω της βελτιστοποίησης της σχέσης δανεισμού προς ίδια κεφάλαια. Η κεφαλαιακή
διάρθρωση της Εταιρείας αποτελείται από χρηματικά διαθέσιμα ,ισοδύναμα και ίδια κεφάλαια των μετόχων της
μητρικής Εταιρείας που περιλαμβάνουν το μετοχικό κεφάλαιο, τα αποθεματικά και τα κέρδη εις νέο. Η κεφαλαιακή
διάρθρωση της Εταιρείας παρακολουθείται σε συνεχή βάση. Μέρος αυτής της παρακολούθησης είναι η
αναθεώρηση του κόστους κεφαλαίου και των συνδεδεμένων κινδύνων ανά κατηγορία κεφαλαίου.
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(στ)

Κίνδυνος από εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων

Η διεύθυνση της Εταιρείας θεωρεί ότι οι αξίες στις οποίες τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις έχουν αναγνωριστεί στις οικονομικές καταστάσεις δεν διαφέρουν ουσιωδώς των
εύλογων αξιών.
Γ.

Σημαντικές συναλλαγές που καταρτίστηκαν μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτή προσώπων.
Συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας, των θυγατρικών της και των συνδεδεμένων εταιρειών αναλύονται κατωτέρω:

01.01.2020 –31.12.2020
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
& ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΛΟΙΠΑ
ΕΣΟΔΑ

ΑΓΟΡΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

CORAL AE

113

0

128

3

AVIN AE

43

52

53

13

ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ

360

39

7

0

ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε.

169

51

81

0

ΜΥΡΤΕΑ

175

7

10

0

3.380

592

143

171

ΕΛΤΕΠΕ ΚΞ
CORAL
INOVATION
CORAL GAS

1

22

0

2

0

1

0

0

1

0

1

0

ΕΝΔΙΑΛΕ

0

30

0

30

MOTOR OIL

12

39

12

5

4.254

833

433

224

LPC AE

ΣΥΝΟΛΟ

01.01.2019 – 31.12.2019
ΠΩΛΗΣΕΙΣ &
ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

ΑΓΟΡΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

CORAL AE

41

0

38

7

AVIN AE

3

53

0

20

ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ

150

55

17

1

ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε.

65

34

15

0

ΜΥΡΤΕΑ

51

9

1

0

3.298

381

217

59

ΕΛΤΕΠΕ ΚΞ

1

22

1

0

SEKAVIN AE

1

0

0

0

CORAL GAS

1

0

0

0

LPC AE

8

AΙR LIFT

1

0

1

0

MOTOR OIL

0

22

0

5

3.612

576

290

92

ΣΥΝΟΛΟ

Τα έσοδα αφορούν πωλήσεις χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και επεξεργασία πετρελαιοειδών και γαλακτωμάτων.
Οι αγορές αφορούν αγορές χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων που πραγματοποίησε η Εταιρεία από σημεία συλλογής
σε όλη την Επικράτεια.
Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν γίνει με τους συνήθεις εμπορικούς όρους που ακολουθεί η Εταιρία
για αντίστοιχες συναλλαγές με τρίτους.
Aμοιβές Διευθυντικών Στελεχών
Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης της Εταιρίας για την περίοδο 1/1/2020-31/12/20
ανήλθαν σε 85 χιλ ευρώ έναντι 81 χιλ ευρώ της περιόδου 1/1/2019-31/12/2019
Δ.

Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημέρα της υποβολής της έκθεσης.
Με το άρθρο 120 του Ν. 4799/2021 ( ΦΕΚ 78/Α/18-5-2021) νομοθετήθηκε η μείωση του συντελεστή φορολογίας
εισοδήματος νομικών προσώπων από είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) σε είκοσι δύο τοις εκατό (22%) για τα
εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 και εφεξής.
Δεν υπάρχουν λοιπά μεταγενέστερα γεγονότα, πέραν των ανωτέρω αναφερόμενων, τα οποία να επηρεάζουν την
πορεία της Εταιρείας

Ε.

Χρηματοοικονομικά μέσα.
α)

Σημαντικές Λογιστικές Πολιτικές

Οι υιοθετημένες λογιστικές πολιτικές σχετικά με τα χρηματοοικονομικά μέσα, περιλαμβανομένων των κριτηρίων
κατηγοριοποίησης της βάσης αποτίμησης και της βάσης αναγνώρισης των συνεπαγόμενων εσόδων και εξόδων όσο
αφορά κάθε κατηγορία χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων ή
συμμετοχικών τίτλων είναι αυτές που περιγράφονται στην σημ. 3 των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2020.

β)

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Εισπρακτέα ποσά (περιλαμβάνονται χρηματικά
διαθέσιμα και ισοδύναμα)
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
• Κόστος ανειλημμένων πληρωμών
(περιλαμβανομένων δανείων)
γ)

31.12.2020

31.12.2019

1.943

1.128

571

476

Κατηγορίες των χρηματοοικονομικών μέσων

Εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων

Η διεύθυνση της Εταιρείας θεωρεί ότι οι αξίες στις οποίες τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις έχουν αναγνωριστεί στις οικονομικές καταστάσεις δεν διαφέρουν ουσιωδώς των
εύλογων αξιών.
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ΣΤ. Προβλεπόμενες εξελίξεις της Εταιρείας.
Οι προσπάθειες της Εταιρίας για την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο επικεντρώνονται στην ανάπτυξη του δικτύου
της συλλογής χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και την καλύτερη διαχείριση των πόρων της ώστε να ενισχύσει
περαιτέρω την κερδοφορία της.
Η Εταιρεία συμμετέχει άμεσα στην εταιρεία AL DERAA AL AFRIQUE JV (ADAA JV) με έδρα την Τρίπολη,
Λιβύη, ο σκοπός της οποίας είναι η συλλογή Aπόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ). Κατά τα έτη των
εχθροπραξιών στη Λιβύη, η συλλογή ΑΛΕ επηρεάστηκε σημαντικά και η εταιρεία προέβη σε σημαντική μείωση
των δαπανών και στην διαφύλαξη των παγίων στοιχείων της (δεξαμενές και οχήματα με σημαντική αγοραία αξία),
ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιήσει την δυναμική της, εκμεταλλευόμενη την τεχνογνωσία και τις σημαντικές
συνεργασίες της με σημεία συλλογής ΑΛΕ. Εντός του 2021, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η εισαγωγή ενός φορτίου
ΑΛΕ από τη Λιβυή στον Ασπρόπυργο ενώ η ADAA JV συνεργάζεται και με τρίτους συλλέκτες που
δραστηριοποιούνται στη Λιβυή, τροφοδοτώντας την μητρική εταιρεία με πρώτη ύλη.
Η παρουσία της ADAA JV στην Λιβύη μετρά έντεκα χρόνια.
Η Διοίκηση της Εταιρείας είναι αποφασισμένη να διατηρήσει την παρουσία της στην Λιβύη, προχωρώντας σε
ανασχεδιασμό της στρατηγικής της, βάσει των νέων δυνατοτήτων και προοπτικών που διαφαίνονται, και στην
περαιτέρω λειτουργική αναδιάρθρωσή της εταιρίας με στόχο την ενίσχυση του δικτύου συλλογής, τoν
εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστους και την επαναφορά της κερδοφορίας.
Ζ.

Περιβαλλοντικά Θέματα
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται πανελλαδικά και συλλέγει απόβλητα χρησιμοποιώντας κατάλληλα ΙΧ φορτηγά
αυτοκίνητα και εκπαιδευμένους για τον σκοπό αυτόν οδηγούς. Ενίοτε για μεγάλες ποσότητες αποβλήτων μπορεί να
χρησιμοποιεί ΔΧ φορτηγά αυτοκίνητα έχοντας την επίβλεψη της συλλογής και της μεταφοράς των ποσοτήτων
αυτών.
Το ίδιο το αντικείμενο των δραστηριοτήτων της CYTOP αφορά κατ΄ εξοχή την προστασία του περιβάλλοντος και
την τήρηση της αρχής της αειφόρου ανάπτυξης μέσω της συλλογής επικινδύνων ή μη αποβλήτων και της διάθεσής
τους προς αξιοποίηση / ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση. Διαφορετικά τα επικίνδυνα αυτά απόβλητα είτε θα
καίγονταν απελευθερώνοντας επικίνδυνες ουσίες είτε θα κατέληγαν στο έδαφος και στα νερά με σοβαρές συνέπειες
και στις δύο περιπτώσεις για την υγεία και το περιβάλλον.
H Cytop Α.Ε. διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, πιστοποιημένο σύμφωνα με το ISO 9001:2015, είναι
πιστοποιημένη κατά ISO 14001:2015 για την περιβαλλοντική διαχείριση της διαδικασίας αναγέννησης αποβλήτων
λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) και κατά ISO 45001:2018 για την διασφάλιση Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία.
Επιπλέον έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 39001 στη διαχείριση οδικής ασφάλειας και κατά ISO 50001 στη διαχείριση
ενέργειας.
Η διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει συνεχώς τις εξελίξεις γύρω από την πανδημία, θέτοντας ως πρωταρχικό στόχο
το 2021 την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, των συνεργατών, των πελατών της και των
τοπικών κοινωνιών εντός των οποίων δραστηριοποιείται.

Η.

Υποκαταστήματα.
Η Εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα.
Για την CYTOP A.E.
Ασπρόπυργος 21-7-2021

_________________________________
ΜΠΑΝΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Μέλος & Διευθύνων Σύμβουλος
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Β. Οικονομικές Καταστάσεις
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
της Εταιρείας
της χρήσης 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020

11

CYTOP Α.Ε.

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31η Δεκεμβρίου 2020
(ποσά σε χιλ. Ευρώ)
31.12.2020
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

31.12.2019

Σημ.

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια

8

242

250

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

7

21

23

Δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων

24

61

80

Επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους

9

412

412

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

15

89

85

823

850

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα

11

21

16

Εμπορικές απαιτήσεις και λοιπές απαιτήσεις

10

769

576

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

12

1.174

552

1.964

1.144

2.787

1.994

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους
μετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο

13

700

700

Λοιπά Αποθεματικά

13

55

27

996

487

1.751

1.214

Κέρδη / (ζημιές) εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών πρ/κού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία

16

292

304

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

16

30

0

Υποχρεώσεις από μισθώσεις

24

49

63

371

367

478

395

173

0

14

18

665

413

Σύνολο υποχρεώσεων

1.036

780

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

2.787

1.994

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις και λοιπές
υποχρεώσεις
Φόρος Εισοδήματος

17

Υποχρεώσεις από μισθώσεις

24

Σημειώσεις:

Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 μέχρι 36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση συνολικού εισοδήματος της χρήσης από 1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2020
(ποσά σε χιλ. Ευρώ)

22
23

01.01.2020
- 31.12.2020
4.349
(2.776)

01.01.2019 31.12.2019
3.901
(2.948)

23
23
25

1.573
(386)
(459)
9

953
(147)
(467)
6

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικά έξοδα

738
(10)

345
(12)

Καθαρά Κέρδη προ φόρων

728

Σημ.
Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων
Μικτό κέρδος
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά λειτουργικά έσοδα / (έξοδα)

Φόρος εισοδήματος

14

(186)

333
(94)

541

239

(5)

(19)

1

4

(4)

(15)

537

224

Καθαρά Κέρδη μετά φόρων (Α)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα
Στοιχεία που δεν ανακατατάσσονται
μεταγενέστερα στα αποτελέσματα
Αναλογιστικά κέρδη (ζημίες) σε προγρ.
καθορ. παροχών
Αναβαλλόμενος φόρος αναλογιστικών
κερδών/(ζημιών)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(Α)+(Β)

Κατάσταση μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων της χρήσης από 1η Ιανουαρίου – 31η
Δεκεμβρίου 2020
(ποσά σε χιλ. Ευρώ)
Τακτικό
Αποθεματικό

Αποτελέσματα εις
νέον

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων

700

16

274

990

Καθαρά κέρδη /( ζημία) χρήσης

0

12

212

224

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019

700

28

486

1.214

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020

700

28

486

1.214

Καθαρά κέρδη / (ζημίες) χρήσεως
Αναλογιστικό κέρδος / (ζημία)

0

0

541

541

0

0

(4)

(4)

Αποθεματικά

0

27

(27)

0

700

55

996

1.751

Μετοχικό
κεφάλαιο
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020

Σημειώσεις:

Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 μέχρι 36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση ταμειακών ροών της χρήσης από 1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2020
(ποσά σε χιλ. Ευρώ)

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Αποσβέσεις Δικαιωμάτων Χρήσης Παγίων
Προβλέψεις
Χρεωστικοί / (Πιστωτικοί τόκοι) και συναφή έξοδα / (έσοδα)
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές
δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Καταβλημένοι φόροι
Χρεωστικοί/Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα/έσοδα
καταβεβλημένα/εισπραχθέντα
Σύνολο (εκροών) / εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο (εκροών) / εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Εξοφλήσεις Υποχρεώσεων από μισθώσεις (χρεολύσιο)
Σύνολο (εκροών) / εισροών από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
χρήσης (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως

1/131/12/2020

1/131/12/2019

728

333

32
19
(12)
10

25
14
39
12

(5)
(197)
111

14
192
(19)

(13)

(107)

(10)

(9)

662

494

(22)
2
(20)

(68)
0
(68)

(3)
(18)
(20)

( 3)
(13)
(16)

622

409

552

143

1.174

552

Σημειώσεις:

Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 μέχρι 36 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
.
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Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2020
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

(τα ποσά στους πίνακες σε χιλ. Ευρώ)
1. Γενικές Πληροφορίες
Η Εταιρεία CYTOP ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ είναι ανώνυμη εταιρεία και έχει συσταθεί στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.
4548/18, με έδρα τον Ασπρόπυργο Αττικής, Λ. Μεγαρίδος 124, ΤΚ 19 300. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο
της Συλλογής Χρησιμοποιημένων Ορυκτελαίων.
Μοναδικός μέτοχος της CYTOP AE είναι η LPC AE.
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΜΟΤΟΡ
ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020, σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»).
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συντάχθηκαν με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ που είναι το νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού
περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.
Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι www.cytop.gr
Ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού στην Εταιρεία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 είναι 31 άτομα
Οι οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020 έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 21-7-2021. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:
•
•
•
•
•

Κονταξής Π. Δημήτριος
Δερμεντζογλου Βασιλικη
Μετσοβιτης - Χριστοπουλος Παναγιώτης
Μπαντής Γ. Μιλτιάδης
Σάτρας Νικόλαος

2. Υιοθέτηση Νέων και
Αναφοράς (ΔΠΧΑ)

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Μέλος
Μέλος & Διευθύνων Σύμβουλος
Μέλος

Αναθεωρημένων

Διεθνών

Προτύπων

Χρηματοοικονομικής

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις υφιστάμενων προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και η εφαρμογή τους είναι
υποχρεωτική για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 και έχουν αντίκτυπο στα
χρηματοοικονομικά στοιχεία της Εταιρείας. Η επίδραση της εφαρμογής αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και
ερμηνειών κατά την παρούσα χρήση ή μεταγενέστερα παρατίθεται κατωτέρω.

2.1 Πρότυπα, τροποποιήσεις και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την κλειόμενη οικονομική
χρήση
ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8: «Ορισμός της σημαντικότητας»
Οι τροποποιήσεις στοχεύουν στην ευθυγράμμιση του ορισμού της «σημαντικότητας» σε όλο το εύρος των προτύπων ενώ
παρέχουν διευκρινήσεις επί συγκεκριμένων πτυχών του ορισμού.
Ο νέος ορισμός προσδιορίζει ότι: «μια πληροφορία είναι σημαντική από τη στιγμή που μπορεί εύλογα να θεωρηθεί πως
η παράλειψη, η απόκρυψη ή η ανακρίβεια των δεδομένων της θα επηρεάσει την οικονομική πληροφόρηση που παρέχει
η οντότητα και κατά συνέπεια τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων αυτής».
Επιπροσθέτως, η οικονομική οντότητα οφείλει να εκτιμήσει κατά πόσον κάθε παρεχόμενη πληροφορία, είτε μεμονωμένα
είτε σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες, είναι σημαντική εντός του συνολικού πλαισίου των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν σημαντική επίδραση στην χρηματοοικονομική θέση ή/και στην
χρηματοοικονομική επίδοση της Εταιρείας.
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ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7: «Μεταρρύθμιση επιτοκίων αναφοράς»
Οι τροποποιήσεις παρέχουν ένα πρώτο πλαίσιο για την ομαλή μετάβαση από έναν υφιστάμενο δείκτη αναφοράς
επιτοκίου (IBOR) σε ένα εναλλακτικό επιτόκιο για οντότητες που εφαρμόζουν τις απαιτήσεις λογιστικής αντιστάθμισης
του ΔΠΧΑ 9 ή του ΔΛΠ 39, οι οποίες απαιτούν την ανάλυση των αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων με τη χρήση
ενός επιτοκίου αναφοράς.
Επιπλέον, οι τροποποιήσεις συμπεριλαμβάνουν προσαρμογές του ΔΠΧΑ 7 (Χρηματοοικονομικά Μέσα:
Γνωστοποιήσεις) σχετικά με τις πρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται ως αποτέλεσμα της αβεβαιότητας που
προκύπτει από τη μεταρρύθμιση των επιτοκίων αναφοράς.
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν σημαντική επίδραση στην χρηματοοικονομική θέση ή/και στην χρηματοοικονομική επίδοση
της Εταιρείας.

ΔΠΧΑ 3: «Ορισμός της επιχείρησης»
Οι τροποποιήσεις αποσκοπούν στην διευκόλυνση μιας οντότητας κατά τη διαδικασία προσδιορισμού της φύσης των
δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων που αποκτούν, με στόχο να διαχωριστεί η απόκτηση μιας επιχείρησης από
αυτήν μιας ομάδας περιουσιακών στοιχείων.
Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧA 3 τίθενται σε ισχύ από την 01.01.2020 και εφαρμόζονται σε συναλλαγές που αφορούν
συνενώσεις επιχειρήσεων και αποκτήσεις περιουσιακών στοιχείων για τις οποίες η ημερομηνία απόκτησης είναι την ή
μετά την 1η Ιανουαρίου 2020, κατά συνέπεια, οι οντότητες δεν χρειάζεται να επανεξετάσουν αντίστοιχες συναλλαγές
που συνέβησαν σε προηγούμενες περιόδους.
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν σημαντική επίδραση στην χρηματοοικονομική θέση ή/και στην χρηματοοικονομική επίδοση
της Εταιρείας.

ΔΠΧΑ 16: «Μειώσεις ενοικίου που σχετίζονται με τον Covid-19»
Οι τροποποιήσεις εισάγουν μια προαιρετική πρακτική διευκόλυνση αναφορικά με το τρόπο με τον οποίο ο μισθωτής
αναγνωρίζει τις μειώσεις μισθωμάτων που προέκυψαν ως άμεση συνέπεια του COVID-19.
Συγκεκριμένα, οι μισθωτές που επιλέγουν να εφαρμόσουν την πρακτική διευκόλυνση δεν απαιτείται να εκτιμήσουν εάν
οι αλλαγές των μισθωμάτων αποτελούν τροποποίηση της αρχικής μίσθωσης και λογιστικοποιούν σύμφωνα με τις λοιπές
ισχύουσες διατάξεις του προτύπου. Οι μειώσεις των μισθωμάτων που προκύπτουν υπό μορφή εφάπαξ μείωσης του
ενοικίου, θα λογίζονται ως μεταβλητές πληρωμές μισθωμάτων και θα αναγνωρίζονται στη κατάσταση αποτελεσμάτων
της περιόδου.
Η πρακτική διευκόλυνση ισχύει για μειώσεις μισθωμάτων που προέκυψαν ως άμεση συνέπεια της πανδημίας covid-19
και μόνο όταν το αναθεωρημένο μίσθωμα είναι το ίδιο ή μικρότερο από το αρχικό, η μείωση σχετίζεται με μισθώματα
που οφείλονται πριν ή μέχρι τις 30 Ιούνιου 2021 και όταν δεν έχουν πραγματοποιηθεί άλλες ουσιώδεις αλλαγές στους
όρους της μίσθωσης.
Η εφαρμογή της πρακτικής διευκόλυνσης όπως και το ποσό που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα της περιόδου
αναφοράς ως επακόλουθο της εφαρμογής της, οφείλουν να γνωστοποιηθούν.
Το IASB αποφάσισε να μην παράσχει πρόσθετη διευκόλυνση για τους εκμισθωτές.
Η τροποποίηση ισχύει για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν από την 1η Ιουνίου 2020 και έπειτα. Η πρότερη εφαρμογή
επιτρέπεται.

2.2 Πρότυπα, τροποποιήσεις και Διερμηνείες εφαρμοστέα για ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2021
ΔΠΧΑ 3: «Τροποποίηση παραπομπής του εννοιολογικού πλαισίου»
Οι τροποποιήσεις επικαιροποιούν μια παραπομπή του εννοιολογικού πλαισίου του ΔΠΧΑ 3 και εισάγουν μια εξαίρεση
στην αρχή της αναγνώρισης βάση της οποίας προσδιορίζεται τι συνιστά περιουσιακό στοιχείο και τι υποχρέωση σε μια
συνένωση επιχειρήσεων.
Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2022, ενώ δεν έχουν υιοθετηθεί
ακόμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΛΠ 16: «Έσοδα που προκύπτουν νωρίτερα από την προβλεπόμενη χρήση»
Οι τροποποιήσεις ορίζουν πως μια Εταιρεία δεν έχει δικαίωμα να αφαιρεί από το κόστος κτήσης των ενσωμάτων
ακινητοποιήσεων, ποσά που λήφθηκαν από την πώληση αγαθών τα οποία παράχθηκαν κατά τη διάρκεια της
προετοιμασίας του περιουσιακού στοιχείου για την προοριζόμενη χρήση του. Αντ' αυτού, η Εταιρεία οφείλει να
αναγνωρίσει στο αποτέλεσμα τα εν λόγω έσοδα και τα σχετιζόμενα με αυτά κόστη.
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Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2022, ενώ δεν έχουν υιοθετηθεί
ακόμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΛΠ 37: «Επαχθή συμβόλαια - Κόστος εκπλήρωσης σύμβασης»
Οι τροποποιήσεις προσδιορίζουν τα κόστη που οφείλει να συμπεριλαμβάνει μια Εταιρεία κατά την αξιολόγηση του
ενδεχόμενου μια σύμβαση να αποδειχθεί ζημιογόνος. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις απαιτούν να συμπεριλαμβάνονται
στο κόστος εκπλήρωσης της σύμβασης τόσο οι άμεσες δαπάνες για την εκπλήρωση της όσο και μέρος των, σχετικών με
εκπλήρωση συμβάσεων, εμμέσων δαπανών.
Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2022, ενώ δεν έχουν υιοθετηθεί
ακόμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΛΠ 1: «Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή Μακροπρόθεσμες»
Οι τροποποιήσεις παρέχουν οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΛΠ 1 όσον αφορά τη
ταξινόμηση των δανειακών και λοιπόν υποχρεώσεων με αβέβαιη ημερομηνία εκκαθάρισης, ως βραχυπρόθεσμες ή
μακροπρόθεσμες στη κατάσταση Οικονομικής θέσης.
Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2023, ενώ δεν έχουν υιοθετηθεί
ακόμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

3. Λογιστικές Αρχές και Δήλωση Συμμόρφωσης

3.1.

Δήλωση Συμμόρφωσης

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί από τη Διοίκηση µε βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς («ΔΠΧΑ»), συμπεριλαμβανομένων και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων («ΔΛΠ») και ερμηνειών που
έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

3.2.

Αρχή του Ιστορικού Κόστους

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους. Η σύνταξη των
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και
την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση
υπολογισμών και εκτιμήσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη
γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών
καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια της χρήσης υπό αναφορά. Παρά το
γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες
συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς.

3.3.

Θυγατρικές

Οι θυγατρικές, οι οποίες είναι οι επιχειρήσεις στις οποίες η Εταιρεία κατέχει άμεσα ή έμμεσα περισσότερο από 50% του
μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου ή έχει έλεγχο στις χρηματοοικονομικές ή λειτουργικές πολιτικές, ενοποιούνται
με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης από την μητρική της Εταιρείας. Ο έλεγχος επιτυγχάνεται όταν η μητρική εταιρεία
έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει την οικονομική και λειτουργική πολιτική των εταιρειών στις οποίες επενδύει έτσι ώστε
να λαμβάνονται οφέλη από τις δραστηριότητές τους.
Η Εταιρεία καταχωρεί τις επενδύσεις σε θυγατρικές στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις σε κόστος κτήσεως και
υπόκειται σε έλεγχο για πιθανή απομείωση της αξίας τους.

3.4.

Αναγνώριση Εσόδων

Τα έσοδα μετρούνται στην εύλογη αξία του τιμήματος που εισπράχθηκε ή θα εισπραχθεί και αντιπροσωπεύει ποσά
εισπρακτέα για υπηρεσίες που παρέχονται κατά την κανονική ροή της λειτουργίας της επιχείρησης ενώ δεν
περιλαμβάνουν εκπτώσεις και ΦΠΑ που σχετίζονται με πωλήσεις.
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
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(α) Έσοδα από παροχή υπηρεσίας
Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται την λογιστική περίοδο την όποια οι υπηρεσίες παρέχονται με
βάση το στάδιο ολοκλήρωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.
(β) Τόκοι
Έσοδα από τόκους θεωρούνται τα δεδουλευμένα, ο υπολογισμός των οποίων γίνεται λαμβάνοντας υπόψη το
ανεξόφλητο κεφάλαιο και το ισχύον επιτόκιο, που πρέπει να εφαρμόζεται το οποίο είναι το επιτόκιο που προεξοφλεί
ακριβώς τις μελλοντικές ταμειακές εισροές κατά την αναμενόμενη ζωή του οικονομικού περιουσιακού στοιχείου,
στην καθαρή λογιστική αξία του αυτού του στοιχείου.
(γ)

Μερίσματα
Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα την στιγμή που θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής
τους.

(δ) Μισθώματα
Το εισόδημα από μισθώματα λειτουργικής μίσθωσης καταχωρούνται στα αποτελέσματα με βάση την σταθερή
μέθοδο κατά την διάρκεια της σχετικής μίσθωσης.

3.5.

Τομείς δραστηριότητος

Ο τομέας επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας είναι η Συλλογή Χρησιμοποιημένων Ορυκτελαίων.

3.6.

Μετατροπή ξένων νομισμάτων

(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας επιμετρούνται βάσει του νομίσματος του πρωτεύοντος
οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόμισμα»). Οι οικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης της Εταιρείας.
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με ισοτιμίες που ισχύουν κατά την
ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την
τακτοποίηση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της χρήσης και από τη μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που
εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται στα
αποτελέσματα

3.7.

Παροχές κατά την συνταξιοδότηση του προσωπικού

(α)

Κόστος παροχών προς το προσωπικό κατά την έξοδό του από την υπηρεσία

Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών, όσο και
προγράμματα καθορισμένων παροχών. Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών
καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της
δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή μείον την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος και τις
μεταβολές που προκύπτουν από τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες και το κόστος της προϋπηρεσίας.
Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της
προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method).
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές με βάση τα ιστορικά δεδομένα
αναγνωρίζονται εκτός των αποτελεσμάτων και παρουσιάζονται στην κατάσταση αναγνωρισμένων εσόδων και εξόδων.
Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα με εξαίρεση την περίπτωση που οι μεταβολές του
προγράμματος εξαρτώνται από τον εναπομένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή το κόστος
προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην περίοδο ωρίμανσης.
(β) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης
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Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την ημερομηνία
συνταξιοδοτήσεως. Η Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν τερματίζει την απασχόληση
εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόλυσης, είτε όταν
προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που
οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού προεξοφλούνται.
Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης και όπου υπάρχει αδυναμία στον προσδιορισμό του αριθμού εργαζομένων
που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόμενη
υποχρέωση.

3.8.

Φορολογία

Ο φόρος εισοδήματος της Εταιρείας υπολογίζεται επί των φορολογητέων κερδών της χρήσεως με τον εκάστοτε ισχύοντα
φορολογικό συντελεστή (24% για τη χρήση 2020). Τα φορολογητέα κέρδη διαφέρουν από τα καθαρά κέρδη της
Εταιρείας ως αυτά αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις διότι δεν περιλαμβάνονται έσοδα ή έξοδα τα οποία δεν
φορολογούνται ή αναγνωρίζονται φορολογικά σε άλλες χρήσεις και δεν περιλαμβάνουν ποσά τα οποία ουδέποτε
φορολογούνται ή αναγνωρίζονται φορολογικά.
Αναβαλλόμενη φορολογία ή ετεροχρονισμένη φορολογία είναι ο φόρος που εκάστοτε οφείλεται ή απαιτείται λόγω
χρονικής διαφοράς στην φορολογία εσόδων ή φορολογική αναγνώριση εξόδων και λογιστικοποιείται στο μέγεθος που
αναμένεται να ανακύψει μελλοντικά.
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση αναγνωρίζεται κατά κανόνα για όλα τις πρόσκαιρες φορολογικές διαφορές και
φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται στο βαθμό που πιθανολογείται να υπάρξουν φορολογητέα κέρδη και συμψηφιστεί
με την αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση.
Τα ποσά των αναβαλλόμενων φόρων (απαιτήσεις ή υποχρεώσεις) αξιολογούνται κατά την ημερομηνία του εκάστοτε
Ισολογισμού και αναθεωρούνται αν απαιτηθεί, συνεκτιμώντας νέα δεδομένα και συγκυρίες που επιδρούν στην
διαθεσιμότητα μελλοντικών φορολογητέων κερδών για αξιοποίηση τούτων.
Ο αναβαλλόμενος φόρος υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά φορολογίας που αναμένεται να ισχύουν στην χρήση κατά
την οποία ανακύπτει η φορολογική υποχρέωση ή απαίτηση. Αυτός ο φόρος επιβαρύνει ή πιστώνεται στα αποτελέσματα
πλην της περίπτωσης που συνδέεται με ποσά που μεταφέρονται στα ίδια κεφάλαια οπότε και ο φόρος έχει την ίδια
λογιστική μεταχείριση.

3.9.

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα ενσώματα πάγια κατά την 31 Δεκεμβρίου 2004 αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία, η οποία θεωρήθηκε ως τεκμαιρόμενο
κόστος σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α 1. Μεταγενέστερες αποκτήσεις επιμετρούνται στο κόστος κτήσεως μείον
συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν ζημία απομείωσης. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει και όλες τις δαπάνες που
συνδέονται άμεσα με την απόκτηση των στοιχείων.
Μεταγενέστερες δαπάνες προστίθενται στη λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων ή καταχωρούνται ως ξεχωριστό πάγιο
μόνον εάν αναμένεται να επιφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην Εταιρεία και το κόστος τους μπορεί να
επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα της χρήσεως που
πραγματοποιούνται.
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με τη
σταθερή μέθοδο στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους. Η αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των στοιχείων πάγιου ενεργητικού
είναι ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΩΝ
Κτίρια και τεχνικά έργα
Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

ΩΦΕΛΙΜΗ
ΖΩΗ
20-50 έτη
9-33 έτη
7-9 έτη
4-33 έτη
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Η υπολειμματική αξία και η ωφέλιμη ζωή των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε τέλος χρήσεως
και προσαρμόζονται, αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την
ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα.
Το κέρδος ή η ζημία που προκύπτει από την πώληση ή την απόσυρση ενός ενσώματου πάγιου καθορίζεται ως η διαφορά
μεταξύ των εσόδων από την πώληση και της αντίστοιχης αναπόσβεστης αξίας του και μεταφέρεται στα αποτελέσματα
της χρήσης.

3.10.

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβάνεται το λογισμικό της Εταιρείας,. Αυτά εμφανίζονται στο κόστος κτήσεώς
τους και αποσβένονται ανάλογα με την εκτιμώμενη από την Εταιρεία ωφέλιμη ζωή τους,
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΩΜΑΤΕΣ
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Λογισμικό

3.11.

ΩΦΕΛΙΜΗ
ΖΩΗ
4-5

Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων

Σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού η Διοίκηση της Εταιρείας επανεξετάζει τη λογιστική αξία των ασώματων και
ενσώματων ακινητοποιήσεων ώστε να προσδιορίσει αν τυχόν τα περιουσιακά στοιχεία της έχουν υποστεί απομείωση της
αξίας τους. Τέτοια ένδειξη δεν υπήρχε την 31 Δεκεμβρίου 2020.

3.12.

Η Εταιρεία ως μισθωτής

Η Εταιρεία εκτιμά εάν μια σύμβαση αποτελεί ή εμπεριέχει μίσθωση, κατά την έναρξη ισχύς αυτής και αναγνωρίζει κατά
περίπτωση ένα περιουσιακό στοιχείο με δικαίωμα χρήσης και μια αντίστοιχη υποχρέωση από τη μίσθωση για όλες τις
συμβάσεις μίσθωσης στις οποίες είναι μισθωτής, εκτός από τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις (που ορίζονται ως μισθώσεις
με διάρκεια μίσθωσης 12 μηνών ή λιγότερο) και μισθώσεις υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου χαμηλής αξίας. Για τις
μισθώσεις αυτές, η Εταιρεία αναγνωρίζει τα μισθώματα ως λειτουργικά έξοδα με την ευθεία μέθοδο, σε όλη τη διάρκεια
της μίσθωσης.
Η υποχρέωση από τη μίσθωση αρχικά επιμετράται στην παρούσα αξία των μισθωμάτων τα οποία παραμένουν
ανεξόφλητα κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, τα οποία προεξοφλούνται με το τεκμαρτό επιτόκιο
της μίσθωσης. Εάν το επιτόκιο αυτό δεν μπορεί να καθοριστεί εύκολα, η Εταιρεία χρησιμοποιεί το διαφορικό επιτόκιο
δανεισμού του. Τα μισθώματα που περιλαμβάνονται στην επιμέτρηση της υποχρέωσης από τη μίσθωση αποτελούνται
από:
• σταθερά μισθώματα (περιλαμβανομένων των ουσιαστικά σταθερών μισθωμάτων), μειωμένα κατά τυχόντα κίνητρα
μίσθωσης,
• κυμαινόμενα μισθώματα τα οποία εξαρτώνται από ένα δείκτη ή ένα επιτόκιο, τα οποία αρχικά επιμετρώνται με χρήση
του δείκτη ή του επιτοκίου κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου,
• ποσά τα οποία αναμένεται να καταβάλλει ο μισθωτής βάσει των εγγυήσεων υπολειμματικής αξίας,
• την τιμή άσκησης του δικαιώματος αγοράς εάν είναι μάλλον βέβαιο ότι ο μισθωτής θα ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα,
και
• την καταβολή ποινής για καταγγελία της μίσθωσης, εάν η διάρκεια μίσθωσης αποτυπώνει την άσκηση δικαιώματος του
μισθωτή για καταγγελία της μίσθωσης.
Η υποχρέωση από τη μίσθωση επιμετράται μεταγενέστερα, αυξάνοντας τη λογιστική αξία για να αποτυπωθούν οι τόκοι
επί της υποχρέωσης από την μίσθωση (με χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου) και μειώνοντας την λογιστική
αξία για να αποτυπωθούν οι καταβολές των μισθωμάτων. Η Εταιρεία επανεπιμετρά την υποχρέωση από τη μίσθωση (και
κάνει τις αντίστοιχες προσαρμογές στα σχετικά δικαιώματα χρήσης παγίων) εάν:
• επέλθει αλλαγή στην διάρκεια της μίσθωσης ή εάν επέλθει μεταβολή στην εκτίμηση του δικαιώματος αγοράς, στην
περίπτωση αυτή η υποχρέωση από τη μίσθωση επανεπιμετράται προεξοφλώντας τα αναθεωρημένα μισθώματα με βάση
το αναθεωρημένο προεξοφλητικό επιτόκιο.
• επέλθει μεταβολή στα μισθώματα εξαιτίας της μεταβολής στο δείκτη ή στο επιτόκιο ή στα ποσά τα οποία αναμένεται
να καταβληθούν λόγω της εγγύησης υπολειμματικής αξίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις η υποχρέωση από τη μίσθωση
επιμετράται προεξοφλώντας τα αναθεωρημένα μισθώματα με βάση το αρχικό προεξοφλητικό επιτόκιο.
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• μια μίσθωση τροποποιείται και η τροποποίηση της μίσθωσης δεν αντιμετωπίζεται λογιστικά ως χωριστή μίσθωση, στην
περίπτωση αυτή η υποχρέωση από τη μίσθωση επανεπιμετράται προεξοφλώντας τα αναθεωρημένα μισθώματα κάνοντας
χρήση του αναθεωρημένου προεξοφλητικού επιτοκίου.
Το δικαίωμα χρήσης παγίων εμπεριέχει το ποσό της αρχικής επιμέτρησης της αντίστοιχης υποχρέωσης από την μίσθωση,
τα μισθώματα τα οποία καταβλήθηκαν κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου ή προγενέστερα αυτής,
και τυχόν αρχικές άμεσες δαπάνες. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο κόστος μειωμένα κατά τις τυχόν σωρευμένες
αποσβέσεις και τις ζημίες απομείωσης. Η Εταιρεία εφαρμόζει το Δ.Λ.Π. 36 προκειμένου να προσδιορίσει εάν το
περιουσιακό στοιχείο με δικαίωμα χρήσης έχει απομειωθεί.
Στις περιπτώσεις που η Εταιρεία αναλαμβάνει συμβατικά την υποχρέωση να αποσυναρμολογήσει και να απομακρύνει
το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο, να αποκαταστήσει το χώρο που έχει τοποθετηθεί ή να αποκαταστήσει το
υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο στην κατάσταση στην οποία προβλέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της
σύμβασης μίσθωσης, αναγνωρίζει μια πρόβλεψη η οποία επιμετράται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 37. Τα κόστη αυτά
προσαυξάνουν τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου με δικαίωμα χρήσης. Η Εταιρεία δεν επιβαρύνθηκε με
κάποιο από αυτά τα κόστη κατά τις περιόδους που παρουσιάζονται στις εν λόγω οικονομικές καταστάσεις.
Τα δικαιώματα χρήσης παγίων αποσβένονται στη μικρότερη χρονική περίοδο μεταξύ της διάρκειας της μίσθωσης και
της ωφέλιμης ζωής του εκάστοτε υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Εάν ως αποτέλεσμα της σύμβασης μίσθωσης
μεταβιβάζεται η κυριότητα του εκάστοτε υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου ή στο κόστος του περιουσιακού στοιχείου
με δικαίωμα χρήσης έχει ενσωματωθεί το τίμημα εξαγοράς του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου δεδομένου ότι η
Εταιρεία αναμένει να εξασκήσει το δικαίωμα αγοράς αυτού, το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο με δικαίωμα χρήσης
αποσβένεται στην ωφέλιμη ζωή του εκάστοτε υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Η απόσβεση ξεκινά από την έναρξη
της μισθωτικής περιόδου.
Τα κυμαινόμενα μισθώματα τα οποία δεν εξαρτώνται από κάποιο δείκτη ή επιτόκιο δεν περιλαμβάνονται στην
επιμέτρηση της υποχρέωσης από τη μίσθωση και κατά συνέπεια δεν αποτελούν συστατικό στοιχείο της λογιστικής αξίας
του περιουσιακού στοιχείου με δικαίωμα χρήσης. Οι σχετικές πληρωμές αναγνωρίζονται ως έξοδο την περίοδο κατά την
οποία επήλθε το γεγονός ή ο όρος ενεργοποίησης αυτών των καταβολών και περιλαμβάνονται στο κονδύλι “Λοιπά
λειτουργικά έσοδα / (έξοδα)” στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων.
Σύμφωνα με όσα προβλέπει το Δ.Π.Χ.Α. 16, η Εταιρεία εφάρμοσε την πρακτική διευκόλυνση του Δ.Π.Χ.Α. 16 σύμφωνα
με την οποία ο μισθωτής δεν υποχρεούται να διαχωρίσει τα μη μισθωτικά στοιχεία, και επομένως αντιμετωπίζει λογιστικά
κάθε μισθωτικό και σχετικό μη μισθωτικό στοιχείο ως ενιαία σύμβαση.

3.13.

Αποθέματα

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσης τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας
τους. Το κόστος αντιπροσωπεύει τα άμεσα αναλωθέντα υλικά και όπου συντρέχει η περίπτωση, τα άμεσα εργατικά καθώς
και τα αναλογούντα γενικά βιομηχανικά έξοδα που πραγματοποιούνται προκειμένου να φτάσουν τα αποθέματα στην
παρούσα θέση και κατάσταση. Χρηματοοικονομικά έξοδα δεν περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως των αποθεμάτων.
Το κόστος προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας την μέθοδο του σταθμισμένου μέσου όρου. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία
αντικατοπτρίζει την κατ΄ εκτίμηση τιμή πώλησης αφού αφαιρεθούν όλα τα έξοδα πώλησης.

3.14.

Πελάτες

Η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση (simplified approach), για την εκτίμηση των αναμενόμενων
μελλοντικών πιστωτικών ζημιών για τις «Απαιτήσεις από Πελάτες» σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9. Η Εταιρεία αναγνωρίζει
την πρόβλεψη των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών κατά την αρχική αναγνώριση για το χρηματοοικονομικό
περιουσιακό στοιχείο «Απαιτήσεις από Πελάτες» που ταξινομείται στο αποσβεσμένο κόστος. Σε κάθε ημερομηνία
αναφοράς, η Εταιρεία επιμετρά την πρόβλεψη των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών σε ποσό που ισούται με τις
πιστωτικές ζημιές καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής. Με βάση την απλοποιημένη προσέγγιση, η Εταιρεία αναγνωρίζει και
ταξινομεί τις απαιτήσεις από ιδιώτες πελάτες είτε στο Στάδιο 2 είτε στο Στάδιο 3 σύμφωνα με τις ημέρες καθυστέρησης
αποπληρωμής των λογαριασμών.

3.15.

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως καθώς και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες
επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού κινδύνου.
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3.16.

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρείας. Οι κοινές μετοχές περιλαμβάνονται στα ίδια
κεφάλαια. Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε
μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άμεσα έξοδα που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση
επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται.

3.17.

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις εμφανίζονται στον ισολογισμό της Εταιρείας, από τη
στιγμή που η Εταιρεία είναι συμβαλλόμενο μέρος μιας τέτοιας σύμβασης χρηματοοικονομικών μέσων.
Οι επενδύσεις της Εταιρείας ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες. Η ταξινόμηση εξαρτάται από το σκοπό για τον
οποίο αποκτήθηκε η επένδυση. Η Διοίκηση προσδιορίζει την ταξινόμηση κατά την αρχική αναγνώριση και επανεξετάζει
την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία δημοσίευσης.
(α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με μεταβολές στα αποτελέσματα
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποκτήθηκαν με σκοπό την πώληση σε σύντομο
χρονικό διάστημα. Τα παράγωγα ταξινομούνται ως κατεχόμενα για εμπορία. Στοιχεία ενεργητικού αυτής της κατηγορίας
ταξινομούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικού εάν κατέχονται για εμπορία ή αναμένεται να πουληθούν εντός 12 μηνών
από την ημερομηνία ισολογισμού. Κατά τη διάρκεια του έτους, η Εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας.
(β) Δάνεια και απαιτήσεις
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία
δεν διαπραγματεύονται σε ενεργούς αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης τους. Περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν
ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις μεγαλύτερες των 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία
συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.
(γ) Επενδύσεις διακρατούμενες ως τη λήξη
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες η προσδιορισμένες πληρωμές και
συγκεκριμένη λήξη και τα οποία η Εταιρεία έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα διακρατήσει ως τη λήξη τους.
Κατά τη διάρκεια του έτους, η Εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας.
(δ) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν την
κατηγορία, είτε δε μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαμβάνονται στα μη
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η Διοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει μέσα σε 12 μήνες
από την ημερομηνία Ισολογισμού.
Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής που είναι και η
ημερομηνία που η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται
στην εύλογη αξία τους πλέον των δαπανών συναλλαγής. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωμα στις ταμειακές
ροές από τις επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα
οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.
Στη συνέχεια, τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους
και τα σχετικά κέρδη ή ζημιές καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων μέχρι τα στοιχεία αυτά πωληθούν
ή υποστούν απομείωση. Κατά την πώληση ή απομείωση, τα κέρδη ή οι ζημιές μεταφέρονται στα αποτελέσματα. Ζημιές
απομείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα δεν αντιστρέφονται μέσω αποτελεσμάτων.
Τα δάνεια και απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.
Τα πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές της εύλογης αξίας
των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με μεταβολές στα
αποτελέσματα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν.
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Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε χρηματιστηριακές
αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές αγοράς. Για τα στοιχεία τα οποία δε διαπραγματεύονται σε
χρηματιστηριακή αγορά, οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων
συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων που διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών ροών.
Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού η Εταιρεία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο
συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί απομείωση. Για μετοχές εταιρειών που
έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η σημαντική ή
παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση με το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται απομείωση, η σωρευμένη
στα ίδια κεφάλαια ζημιά που είναι η διαφορά μεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, μεταφέρεται στα
αποτελέσματα. Οι ζημιές απομείωσης σε μετοχές που καταχωρούνται στα αποτελέσματα δεν αναστρέφονται μέσω των
αποτελεσμάτων.

3.18

Πιστωτές

Η αρχική αποτίμηση των πιστωτών γίνεται στην ονομαστική αξία των υποχρεώσεων. Εν συνεχεία αποτιμώνται στην
πραγματική άξία χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου εφόσον υπάρχει σημαντική διαφορά σε σχέση
με την ονομαστική αξία.

3.19

Στρογγυλοποιήσεις κονδυλίων

Τα ποσά που εμπεριέχονται στις Οικονομικές Καταστάσεις έχουν στρογγυλοποιηθεί σε χιλιάδες Ευρώ. Διαφορές που
ενδέχεται να υπάρχουν οφείλονται σε αυτές τις στρογγυλοποιήσεις.

4. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
Περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων.
Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων
Η Εταιρεία έχει πρόσβαση σε εγχώριες κεφαλαιαγορές ρυθμίζοντας τους οικονομικούς κινδύνους που σχετίζονται με τις
δραστηριότητές της. Αυτοί οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν συναλλαγματικούς κινδύνους, κίνδυνο επιτοκίων, πιστωτικό
κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας κίνδυνο ταμειακών ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων Η Εταιρεία
δεν εκτελεί συναλλαγές μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δεν σχετίζονται με τις εμπορικές, επενδυτικές
ή δανειοληπτικές δραστηριότητες της.
α)

Συναλλαγματικός κίνδυνος

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην εγχώρια αγορά. Οι διακυμάνσεις στις ισοτιμίες των νομισμάτων την
επηρεάζουν μόνο στον βαθμό που οι αγορές εκφράζονται σε νόμισμα διαφορετικό του Ευρώ. Η έκθεση σε αυτόν τον
κίνδυνο είναι περιορισμένη καθώς η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην Ε.Ε. και οι αγορές γίνονται σε Ευρώ.
β)

Κίνδυνος επιτοκίων

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε τέτοιο κίνδυνο καθώς δεν έχει προβεί σε οποιοδήποτε βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο
δανεισμό.
γ)

Πιστωτικός κίνδυνος

Ο κίνδυνος αυτός αναφέρεται στην πιθανότητα αδυναμίας είσπραξης απαιτήσεων που είναι αποτέλεσμα των
καθημερινών συναλλαγών της Εταιρείας. Οι πολιτικές που ακολουθεί η Εταιρεία περιορίζουν σημαντικά τον κίνδυνο
αυτό και συνοψίζονται:
α)
Αξιολόγηση των πελατών και επιλογή των κατά το δυνατόν αξιόπιστων και φερέγγυων.
β)
Σύναψη νέων συνεργασιών με πελάτες προπληρωμής.γ)
Εξασφάλιση αξιόπιστων πηγών πληροφόρησης,
που έχουν σχέση με την οικονομική πορεία των πελατών.
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δ)
Περιορισμός των πωλήσεων σε κατηγορίες πελατών των οποίων οι κλάδοι θεωρήθηκαν υψηλού πιστωτικού
κινδύνου.
ε)
Μείωση των ημερών πίστωσης προς τους πελάτες με αποτέλεσμα την μείωση του πιστωτικού ανοίγματος και
κινδύνου.
H έκθεση της Εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο, περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία τα οποία την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε χιλ. €

31/12/2020

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο
δ)

31/12/2019

1.174
769

552
576

1.943

1.128

Κίνδυνος ρευστότητας

Η Εταιρεία επιτυγχάνει αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας πρωταρχικά μέσω της εξίσωσης
πιστοδοτικής και πιστοληπτικής περιόδου και δευτερευόντως μέσω διάθεσης επαρκών διαθεσίμων (ταμειακών και
τραπεζικών) καθώς επίσης μέσω εξασφάλισης δυνατότητας άμεσης τραπεζικής χρηματοδότησης σε περίπτωση
απρόβλεπτης ανάγκης. Η συνεχής παρακολούθηση του προϋπολογισμού και η άμεση αντίδραση στις διακυμάνσεις
πρόβλεψης και πραγματικότητας εξασφαλίζει έγκαιρα την εξισορρόπηση ταμειακών εισροών και εκροών.
Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31/12/2020 για την Εταιρεία αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε χιλ. €

Βραχυπρόθεσμες
Εντός 1 έτους

Υποχρεώσεις μισθώσεων
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

Μακροπρόθεσμες
Πάνω από 5
1 έως 5 έτη
έτη

15
478
180

49
0
0

0
0
0

673

49

0

Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για την Εταιρεία την 31/12/2019 αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε χιλ. €

Βραχυπρόθεσμες
Εντός 1 έτους

Υποχρεώσεις μισθώσεων
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

ε)

Μακροπρόθεσμες
1 έως 5
Πάνω από 5
έτη
έτη

18

63

0

395

0

0

0

0

0

413

63

0

Διαχείριση κινδύνων κεφαλαίου

Η Εταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαια της έτσι ώστε να διασφαλίσει την βιωσιμότητα της μεγιστοποιώντας την απόδοση
στους μετόχους μέσω της βελτιστοποίησης της σχέσης δανεισμού προς ίδια κεφάλαια. Η κεφαλαιακή διάρθρωση της
Εταιρείας αποτελείται από χρηματικά διαθέσιμα ,ισοδύναμα και ίδια κεφάλαια των μετόχων της μητρικής Εταιρείας που
περιλαμβάνουν το μετοχικό κεφάλαιο, τα αποθεματικά και τα κέρδη εις νέο. Η κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρείας
παρακολουθείται σε συνεχή βάση. Μέρος αυτής της παρακολούθησης είναι η αναθεώρηση του κόστους κεφαλαίου και
των συνδεδεμένων κινδύνων ανά κατηγορία κεφαλαίου.
(στ)

Κίνδυνος από εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων
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Η διεύθυνση της Εταιρείας θεωρεί ότι οι αξίες στις οποίες τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις έχουν αναγνωριστεί στις οικονομικές καταστάσεις δεν διαφέρουν ουσιωδώς των
εύλογων αξιών.

5. Προσδιορισμός των εύλογων αξιών
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων (π.χ. παράγωγα, μετοχές, ομόλογα), που διαπραγματεύονται σε
ενεργές αγορές (χρηματιστήρια) προσδιορίζεται από τις δημοσιευόμενες τιμές που ισχύουν κατά την ημερομηνία του
ισολογισμού. Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού χρησιμοποιείται η τιμή προσφοράς και για τα
χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού χρησιμοποιείται η τιμή ζήτησης.
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δε διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές προσδιορίζεται με τη
χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδομένα της αγοράς κατά την ημερομηνία του
ισολογισμού.
Η ονομαστική αξία μείον προβλέψεις για επισφάλειες των εμπορικών απαιτήσεων εκτιμάται ότι προσεγγίζει την
πραγματική τους αξίας. Οι πραγματικές αξίες των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για σκοπούς εμφάνισής τους στις
οικονομικές καταστάσεις υπολογίζονται με βάση τη παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών που προκύπτουν
από συγκεκριμένες συμβάσεις χρησιμοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιμο για την Εταιρεία για τη
χρήση παρόμοιων χρηματοπιστωτικών μέσων.

6. Ουσιώδεις κρίσεις και εκτιμήσεις της Διοίκησης
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της Διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και
προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. Η Εταιρεία προβαίνει σε
εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων.
Οι σημαντικότερες εκτιμήσεις αφορούν τις επισφαλείς απαιτήσεις, τους πιθανούς φόρους για ανέλεγκτες χρήσεις, την
πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία και την εύλογη αξία των παγίων στοιχείων της
Εταιρείας.

7. Ασώματες Ακινητοποιήσεις

Λοιπές ασώματες
ακινητοποιήσεις
Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019

40

Προσθήκες

1

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019

41

Συσσωρευμένες Aποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019

14

Αποσβέσεις

4

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019

18

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2019
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Λοιπές ασώματες
ακινητοποιήσεις
Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020
Προσθήκες

41
2

Πωλήσεις/ Διαγραφές

0

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020

43

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020

18

Αποσβέσεις

4

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020

22

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2020

21

8. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 31/12/2019
Κόστος Κτήσης
Υπόλοιπο έναρξης
1.1.2019
Μειώσεις-Διαγραφες
Προσθήκες
Υπόλοιπο λήξης
31.12.2019

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο έναρξης
1.1.2019
Προσθήκες
Υπόλοιπο λήξης
31.12.2019
Λήξη χρήσης 31.12.2019
Κόστος Κτήσης
Σωρευμένες αποσβέσεις
Αναπόσβετη αξία

Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση

0

14

128

127

269

0
6

0
79

0
4

(76)
54

(76)
143

6

93

132

105

336

Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση

0

0

65

0

65

0

8

13

0

21

0

8

78

0

86

6
0
6

93
8
85

132
78
54

105
0
105

336
86
250

Κτηρια

Κτηρια

Σύνολα

Σύνολα
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Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 31/12/2020

Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση

6

93

132

105

336

0
0

82
0

20
(1)

0
(82)

102
(83)

6

175

151

24

355

Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση

0

8

78

0

86

1
0

14
0

13
0

0
0

27
0

1

22

91

0

113

Λήξη χρήσης 31.12.2020
Κόστος Κτήσης
Σωρευμένες αποσβέσεις

6
1

175
22

151
91

24
0

355
113

Αναπόσβετη αξία

5

153

60

24

242

Κόστος Κτήσης

Κτηρια

Υπόλοιπο έναρξης
1.1.2020
Προσθήκες
Μειώσεις/Διαγραφές
Υπόλοιπο λήξης
31.12.2020

Αποσβέσεις

Κτηρια

Υπόλοιπο έναρξης
1.1.2020
Προσθήκες
Μειώσεις/Διαγραφές
Υπόλοιπο λήξης
31.12.2020

Σύνολα

Σύνολα

9. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Οι συμμετοχές της Εταιρείας σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες :

Επωνυμία
ΕΛΤΕΠΕ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
AL DERAA AL
AFRIQUE JV

Έδρα

Ποσοστό
άμεσης
συμμετοχής

Αξία

Ελλάδα

10%

50

Λιβύη

60%

362

Σύνολα

Έτος
ίδρυσης/
κτήσης

Δραστηριότητα
Συλλογή και εμπόριο χρησιμοποιημένων
ορυκτελαίων
Συλλογή και εμπόριο
χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων

1999
2010

412

10. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Οι πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας κατά την 31/12/2020, αναλύονται ως εξής:

Πελάτες από εμπορικές δραστηριότητες
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
Συνδεόμενα μέρη (σημ.20)
Χρεώστες
Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών &
πιστώσεων
Σύνολο

31.12.2020
68
(34)
433
294
7
769

31.12.2019
86
(29)
290
218
11
576
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Οι χρεώστες αφορούν κυρίως την απαίτηση της Εταιρείας για Χρεωστικό ΦΠΑ.
Οι απαιτήσεις της Εταιρείας που καθυστερούν να εισπραχθούν χαρακτηρίζονται ως επισφαλείς και διενεργείται ανάλογη
πρόβλεψη επιβαρύνοντας τα αποτελέσματα της χρήσης αφού ληφθούν υπόψη η γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου,
οι εμπράγματες ή μη ληφθείσες εγγυήσεις και η περιουσιακή κατάσταση του πελάτη. Το ποσό των εγγυητικών επιστολών
που λήφθηκαν ως εξασφάλιση των απαιτήσεων της Εταιρείας ανέρχεται την 31.12.2020 σε € 37 χιλ. Η εύλογη αξία των
απαιτήσεων από πελάτες δεν διαφέρει σημαντικά από τη λογιστική αξία. Η Εταιρεία έχει λάβει εμπράγματες ασφάλειες
από έναν σημαντικό αριθμό πελατών ως αντιστάθμιση του πιστωτικού κινδύνου.

11. Αποθέματα
Εμπορεύματα
Σύνολο

31.12.2020
21
21

31.12.2019
16
16

12. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από μετρητά και βραχυπρόθεσμες καταθέσεις αρχικής διάρκειας 3
μηνών ή λιγότερο.

Καταθέσεις σε τράπεζες
Ταμείο
Σύνολο

31.12.2020
1.174
0

31.12.2019
552
0

1.174

552

Η λογιστική αξία των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία τους.

13. Μετοχικό Κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2020 ήταν 700 χιλ. € και αποτελείται από 7.000 μετοχές
ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής € 100,00 εκάστη. Το εκ δοθέν μετοχικό κεφάλαιο είναι πλήρως καταβεβλημένο και
εγκεκριμένο.
Τακτικό αποθεματικό:
Η Εταιρία, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, σχημάτισε Τακτικό Αποθεματικό ύψους 27 χιλ € από τα κέρδη της τρέχουσας
χρήσης.
Το τακτικό αποθεματικό σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (4548/2018, άρθρα 158 και
159) κατά την οποία ποσό τουλάχιστον ίσο με 5% των ετήσιων καθαρών (μετά φόρων) κερδών είναι υποχρεωτικό να
μεταφερθεί στον λογαριασμό του Τακτικού Αποθεματικού μέχρι το ύψος του να φθάσει στο ένα τρίτο του καταβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου. Το Τακτικό Αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ζημιών μετά από απόφαση της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και ως εκ τούτου δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

14. Φόρος εισοδήματος
31.12.2020
Φόρος εισοδήματος χρήσης 24%
Διαφορές φορολογικού ελέγχου
Αναβαλλόμενος φόρος – αποτέλεσμα χρήσης
Σύνολο φόρων

31.12.2019

(188)

(101)

0

0

(2)

(7)

(186)

(94)
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Ο φόρος εισοδήματος της Εταιρείας υπολογίζεται επί των φορολογητέων κερδών της χρήσεως με τον εκάστοτε ισχύοντα
φορολογικό συντελεστή (24% για το 2020). Τα φορολογητέα κέρδη διαφέρουν από τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας ως
αυτά αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις, διότι δεν περιλαμβάνονται έσοδα ή έξοδα τα οποία δεν φορολογούνται
ή αναγνωρίζονται φορολογικά σε άλλες χρήσεις και δεν περιλαμβάνουν ποσά τα οποία ουδέποτε φορολογούνται ή
αναγνωρίζονται φορολογικά.
Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται με τα κάτωθι ποσοστά αντίστοιχα επί των δηλωθέντων καθαρών κερδών με
εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης ως εξής:
31.12.2020
Κέρδη προ φόρων
Προσαρμογή σε φορολογική βάση
Φορολογική Βάση
Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά

31.12.2019
333
45
378
42

728
10
738
38
775

Φορολογητέο εισόδημα
Φόρος εισοδήματος βάσει του συντελεστή 24%

420
101

186
0
186

Διαφορές φορολογικού ελέγχου
Σύνολο

0
101

15. Αναβαλλόμενοι φόροι
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει νομικό δικαίωμα να
συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν ο
αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος ανήκει στην ίδια φορολογική αρχή.

Υπόλοιπο 01.01.2019
Χρέωση/(Πίστωση)
Υπόλοιπο 31.12.2019

Πρόβλεψη αποζημ.
προσωπικού
69
4
73

Υπόλοιπο 01.01.2020
Χρέωση/(Πίστωση)
Υπόλοιπο 31.12.2020

73
4
77

Λοιπά

Σύνολο
4
8
12

73
12
85

12
0
12

85
1
89

16. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Η Εταιρεία διατηρεί σε ισχύ ένα μερικώς χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα καθορισμένων παροχών για συμμετέχοντες
εργαζόμενους στην Εταιρεία. Σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος αυτού οι εργαζόμενοι δικαιούνται εφάπαξ
επιδόματος το οποίο είναι συνάρτηση του τελικού μισθού κατά την ηλικία συνταξιοδότησης τους και των ετών
προϋπηρεσίας τους στην Εταιρεία. Επίσης, η Εταιρεία έχει την υποχρέωση σύμφωνα με τον Ν2112/20 για αποζημίωση
προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα δικαιώματα και όρια συνταξιοδότησης. Δεν
παρέχονται άλλες παροχές ή επιδόματα μετά την συνταξιοδότηση.
Ομαδικό πρόγραμμα

Ν.2112/1920

Σύνολο

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2020

(85)

(95)

(190)

(209)

(275)

(304)

7

0

12

5

19

5

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης

2

2

15

9

17

11

Καθαρό Κόστος Τόκων Καθορισμένης Παροχής

1

1

3

2

4

2

Καταβήθείσες αποζημιώσεις

0

0

(11)

0

(11)

0

Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου

Αναλογιστικά (κέρδη)/ ζημιές
που παρουσιάζονται κατά την εξεταζόμενη περίοδο
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Τερατικές παροχές/ Επίδραση περικοπής
0

0

0

0

0

0

Εκτίμηση καθαρής απόδοσης περιουσιακών στοιχείων

0

0

0

0

0

0

Αππορρόφηση/(Μετακίνηση) Προσωπικού μεταξύ εταιρείων
εντός του Ομίλου

0

0

0

(30)

0

(30)

Καθαρό έξοδο χρήσης

3

3

7

(19)

10

(17)

(95)

(98)

(209)

(195)

(304)

(292)

(95)

(98)

(209)

(195)

(304)

(292)

Παρούσα αξία Δέσμευσης Καθορισμένων Παροχών

136

139

209

195

345

334

Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων προγράμματος

41

41

0

0

41

41

(95)

(98)

(209)

(195)

(304)

(292)

/Διακανονισμού

Πλεόνασμα / (Έλλειμμα
του Προγράμματος καθορισμένων Παροχών
Υποχρέωση Καταχωρούμενη
στον Ισολογισμό Πλεόνασμα / (Έλλειμμα)

Κατάσταση Αποθεματοποίησης
Πλεόνασμα / (Έλλειμμα)

N.2112
Παρούσα αξία Δέσμευσης Καθορισμένων Παροχών
Υπολογισμός με προεξοφλητικό επιτόκιο + 0,5%
Υπολογισμός με προεξοφλητικό επιτόκιο - 0,5%

2020
195
182
208

2019
209
196
222

Προγράμματα
Παρούσα αξία Δέσμευσης Καθορισμένων Παροχών
Υπολογισμός με προεξοφλητικό επιτόκιο + 0,5%
Υπολογισμός με προεξοφλητικό επιτόκιο - 0,5%

2020
139
135
143

2019
136
131
140

17. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:

Προμηθευτές
Ποσά οφειλόμενα σε θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες
(σημ.20)
Φόρος Εισοδήματος
Λοιποί φόροι – τέλη
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Δεδουλευμένα έξοδα
Σύνολο

31.12.2020
200

31.12.2019
218

195

92

173
12
45
26
651

0
14
48
23
395

Οι εύλογες αξίες των υποχρεώσεων της Εταιρείας είναι περίπου ίσες με τις λογιστικές αξίες τους.

18. Κέρδη ανά μετοχή
31.12.2020
Βασικά και Μειωμένα κέρδη ανά μετοχή
(€ ανά μετοχή)
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής
Μέσος όρος του αριθμού μετοχών
Βασικά και Μειωμένα κέρδη ανά μετοχή
(€ ανά μετοχή)

31.12.2019

537
7

224
7

77

32
30

Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2020
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

19. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις
Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Η Εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για επιπρόσθετη φορολογική επιβάρυνση που ενδεχομένως να προκύψει από
φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων 2015-2020.
Για τη χρήση του 2020 η Εταιρεία 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 οικονομικών καταστάσεων της
χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν
πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές
καταστάσεις.
Για τις χρήσεις του 2015-2019 βάσει των ανωτέρω διατάξεων έχει εκδοθεί έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης με
«σύμφωνη γνώμη» για την Εταιρεία.
Σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με την ΠΟΛ.1006/05.01.2016 δεν εξαιρούνται από την διενέργεια τακτικού
φορολογικού ελέγχου από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκδίδεται Έκθεση Φορολογικής
Συμμόρφωσης. Συνεπώς οι φορολογικές αρχές είναι δυνατόν να επανέλθουν και να διενεργήσουν τον δικό τους
φορολογικό έλεγχο. Ωστόσο εκτιμάται από την Διοίκηση της Εταιρείας ότι τα αποτελέσματα από τέτοιους μελλοντικούς
ελέγχους από τις φορολογικές αρχές, αν τελικά πραγματοποιηθούν, δεν θα έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική
θέση της Εταιρείας.
Σημειώνεται ότι με βάση την απόφαση ΣτΕ 2932/2017 κρίθηκαν αντισυνταγματικοί όλοι οι νόμοι με τους οποίους
δόθηκαν παρατάσεις στις αρχικές ή εκ παρατάσεως προθεσμίες παραγραφής. Με βάση την παραπάνω απόφαση στις
31.12.2020 θεωρείται ότι έχει παραγραφεί το σύνολο των ανέλεγκτων χρήσεων μέχρι και τη χρήση 2014, των εταιρειών
που εδρεύουν στην Ελλάδα.
Νομικές υποθέσεις
Εκκρεμής αγωγή κατά της Εταιρείας αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης συνολικού ύψους
€ 26 χιλ..Η αγωγή θα συζητηθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 22/10/2021. Η διοίκησης της
Εταιρείας εκτιμά ότι δε θα προκύψει καμία επιβάρυνση από την εν λόγω αγωγή.
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20. Συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών
Συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας, των θυγατρικών της και των συνδεδεμένων εταιρειών αναλύονται κατωτέρω:
01.01.2020 – 31.12.2020
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
& ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΛΟΙΠΑ
ΕΣΟΔΑ

ΑΓΟΡΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

113

0

128

3

AVIN AE

43

52

53

13

ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ

360

39

7

0

ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε.

169

51

81

0

ΜΥΡΤΕΑ

175

7

10

0

3.380

592

143

171

ΕΛΤΕΠΕ ΚΞ

1

22

0

2

CORAL INOVATION

0

1

0

0

CORAL GAS

1

0

1

0

ΕΝΔΙΑΛΕ

0

30

0

30

MOTOR OIL

12

39

12

5

4.254

833

433

224

ΑΓΟΡΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

CORAL AE

LPC AE

ΣΥΝΟΛΟ

01.01.2019 – 31.12.2019
ΠΩΛΗΣΕΙΣ &
ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

CORAL AE

41

0

38

7

AVIN AE

3

53

0

20

ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ

150

55

17

1

ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε.

65

34

15

0

ΜΥΡΤΕΑ

51

9

1

0

3.298

381

217

59

ΕΛΤΕΠΕ ΚΞ

1

22

1

0

SEKAVIN AE

1

0

0

0

CORAL GAS

1

0

0

0

AΙR LIFT

1

0

1

0

MOTOR OIL

0

22

0

5

3.612

576

290

92

LPC AE

ΣΥΝΟΛΟ

Οι πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών στα συνδεδεμένα μέρη έγιναν στις κανονικές τιμές πωλήσεων της Εταιρείας. Τα
οφειλόμενα ποσά είναι ακάλυπτα και θα τακτοποιηθούν με καταβολή μετρητών. Καμία εγγύηση δεν έχει δοθεί ή ληφθεί
από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη. Επίσης, δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις από
συνδεδεμένα πρόσωπα.
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21. Συναλλαγές Διευθυντικών Στελεχών
Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης της Εταιρίας για την περίοδο 1/1/2020-31/12/20
ανήλθαν σε 85 χιλ ευρώ έναντι 81 χιλ ευρώ της περιόδου 1/1/2019-31/12/2019.

22. Πωλήσεις
Η δραστηριότητα της Εταιρείας βρίσκεται στην Ελλάδα. Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής:
1/1-31/12/2020

1/1-31/12/2019

3.450
899
4.349

3.512
389
3.901

Πωλήσεις ανακυκλώσιμων λιπαντικών ελαίων
Παροχή υπηρεσιών
Σύνολο

23. Έξοδα ανά κατηγορία
Έξόδα ανά κατηγορία
Κόστος αγορών εμπορευμάτων
Μισθοδοσία
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων
καθορισμένων εισφορών / παροχών
Αμοιβές κ έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Έξοδα για προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων
Λοιπά έξοδα
Σύνολο

1/1-31/12/2020

1/1-31/12/2019

1.358
1.056

1.508
1.095

14

10

402
335
392
50
5
9
3.621

163
340
376
39
29
2
3.562

Στα ανωτέρω περιλαμβάνεται η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.202031.12.2020 και για την έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης, συνολικού ποσού € 13 χιλ.. Ο μέσος όρος
απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας την 31.12.2020 είναι 31 άτομα.
1/1-31/12/2020

1/1-31/12/2019

Μισθοί-Ημερομίσθια

757

778

Ασφαλιστικές Εισφορές

198

206

Λοιπές Παροχές

101

110

1.056

1.095
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24. Δικαιώματα Χρήσης και Yποχρεώσεις Mισθώσεων
Οι κινήσεις των δικαιωμάτων χρήσης παγίων της Εταιρείας κατά την χρήση 1/1–31/12/2020 παρουσιάζονται στον
κατωτέρω πίνακα:
Δικαιώματα xρήσης παγίων
(Ποσά σε Ευρώ)

Κτίρια

Μεταφορικά μέσα

Σύνολο

31/12/2019

50
0
50

12
32
44

62
32
94

31/12/2019

0
(5)
(5)

0
(9)
(9)

0
(14)
(14)

1/1/2019
31/12/2019

50
45

12
35

62
80

Κτίρια

Μεταφορικά μέσα

Σύνολο

31/12/2020

50
0
50

44
0
44

94
0
94

31/12/2020

(5)
(5)
(10)

(9)
(14)
(23)

(14)
(19)
(33)

1/1/2020
31/12/2020

45
40

35
21

80
61

ΚΟΣΤΟΣ
1/1/2019
Προσθήκες

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Έναρξη χρήσης 1/1/2019
Αποσβέσεις χρήσης
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ

Δικαιώματα xρήσης παγίων
(Ποσά σε Ευρώ)
ΚΟΣΤΟΣ
1/1/2020
Προσθήκες

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Έναρξη χρήσης 1/1/2020
Αποσβέσεις χρήσης
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ

Παρακάτω παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις μισθώσεων και η κίνηση τους για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου
2020 , για την Εταιρεία:
(Ποσά σε Ευρώ)
Σύνολο την 1η Ιανουαρίου 2020
81
Προσθήκες
0
Τόκοι
3
Πληρωμές μισθώσεων (χρεολύσιο)
(18)
Τόκοι πληρωθέντες
(3)
Σύνολο την 31η Δεκεμβρίου 2020
63
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων
14
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων
49
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Οι μισθώσεις είναι αποπληρωτέες ως ακολούθως:
Άμεσα ή εντός ενός έτους

17

Εντός του δεύτερου έτους
Από 3 έως 5 χρόνια
Πάνω από 5 έτη
Μείον: Προεξόφληση
Σύνολο υποχρεώσεων μισθώσεων

16
21
18
(8)
63

Τα ποσά που αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων για την Εταιρεία παρουσιάζονται στους
ακόλουθους πίνακες:
1/1/2020 - 31/12/2020
(Ποσά σε Ευρώ)
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης
Τόκοι μισθώσεων
Σύνολο

19
3
22

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει κάποιο σημαντικό κίνδυνο ρευστότητας αναφορικά με τις υποχρεώσεις από μισθώσεις. Οι
υποχρεώσεις από τις μισθώσεις παρακολουθούνται από την υπηρεσία διαχείρισης κεφαλαίων της Εταιρείας
Δεν υπάρχουν σημαντικές δεσμεύσεις από συμβάσεις μίσθωσης οι οποίες δεν έχουν τεθεί σε ισχύ μέχρι και την λήξη της
περιόδου αναφοράς.

25.

Λοιπά λειτουργικά Έσοδα / (Έξοδα)

Έσοδα από διάθεση
προσωπικού σε τρίτους
Λοιπά έσοδα / (έξοδα)
Σύνολο

31.12.2020

31.12.2019

6

8

3
9

(2)
6

26. Γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων
Με το άρθρο 120 του Ν. 4799/2021 ( ΦΕΚ 78/Α/18-5-2021) νομοθετήθηκε η μείωση του συντελεστή φορολογίας
εισοδήματος νομικών προσώπων από είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) σε είκοσι δύο τοις εκατό (22%) για τα εισοδήματα
του φορολογικού έτους 2021 και εφεξής.
Δεν υπάρχουν λοιπά μεταγενέστερα γεγονότα, πέραν των ανωτέρω αναφερόμενων, τα οποία να επηρεάζουν την πορεία
της Εταιρείας
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Ασπρόπυργος, 21-7- 2021
ΤΟ ΜΕΛΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

TO ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

H ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΜΠΑΝΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΜΕΤΣΟΒΙΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 331001

ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗ

Α.Δ.Τ. ΑΖ 601311

Α.Δ.Τ. ΑΙ567799
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 36672 Α’ ΤΑΞΗΣ
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