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ΣΥ.ΜΕΤ. Α.Ε.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΗΣ 31ΠΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

‘Εκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου
προς τους κ.κ Μετόχους της Εταιρίας

“ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

για τα πεπραγμενα της 21ης Εταιρικης χρησεως που εληξε την 31η Δεκεμβριου 2020

(διαχείριση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2020)

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμψωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση τις

Οικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο για την 22η εταιρική χρήση της από την

1η ανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Εξέλιξη εργασιών και Οικονομική Θέση της Εταιρίας

Η χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020 απετέλεσε την 22η διαχειριστική χρήση της Εταιρίας.

Οι ζημίες μετά από ψόρους διαμορψώθηκαν στο ποσό των ευρώ 1.453.252,93 έναντι ζημιών ευρώ 19.313,42 το

2019 ενώ το συνολικό ενεργητικό της ανήλθε σε ευρώ 1.818.010,68 έναντι ευρώ 3.300.547,99 ευρώ το 2019.

Παρατίθεται κατωτέρω, συνοπτικά, η εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της Εταιρίας.

Βασικά μεγέθη

(ποσά σε ευρώ)

Μη κυκλοψορούν ενεργητικό

Κυκλοψορούν ενεργητικό

Σύνολο Ενεργητικού

Καθαρή θέση

Υποχρεώσεις

Σύνολο καθαρής θέσεως και υποχρεώσεων

31.12.2020

1.788.290,64

29.720,04

1.818.010,68

1.802.338,87

15.671,81

31.12.2019

3.222.170,97

78.377,02

3.300.547,99

3.178.342,10

122.205,89

3.330.547,991.818.010,68
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ΣΥ.ΜΕΤ. Α.Ε.

Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων της Εταιρίας αναλύεται ως εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ 31111 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Αμοιβές και έξοδα λογιοτών
-

ελεγκτών - λοιπών

Ενοίκια

Λοιποί ψόροι —τέλη

Διάψορα έξοδα

Τοκοι υποχρεωσεων από μισθώσεις

Προμήθειες και έξοδα Τραπεζών

Αποσβέσεις

Σύνολο εξόδων

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

14,87

282,12

19.313,42

Κυκλοψορούν ενεργητικό

Σύνολο ενεργητικού

29.720,04

1.818.010,68
1,63%

78.377,02

3.300.547,99
2,37%

Μη Κυκλοψορούν ενεργητικό

Σύνολο ενεργητικού

1.788.290,64

1.818.010,68

98,37%
3.222.170,97

3.300.547,99

97,63%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεψαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοψοριακό και πάγιο ενεργητικό.

‘Ιδια κεψάλαια

Σύνολο υποχρεώσεων

1.802.338,87

15.671,81
11500,52%

3.178.342,10

122.205,89
2600,81%

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρίας.

1.1-31.12.2020

12.129,02

Ο

5.730,31

645,43

5,20

23,18

279,91

18.813,05

1.1-31.12.2019

13.820,00

Ο

4.741,00

453,5

1,93
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥ.ΜΕΤ. Α.Ε. ΤΗΣ 3ΙΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Σύνολο υποχρεώσεων 15.671,81 122.205,89
0,86% 3,70%

Σύνολο παθητικού 1.818.010,68 3.300.547,99

‘ιδια κεψάλαια 1.802.338,87 3.178.342,10

_________________________________ __________________

99,14%

___________________

96,30%
Σύνολο παθητικού 1.818.010,68 3.300.547,99

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της Εταιρίας.

Ίδια κεψάλαια 1.802.338,87 3.178.342,10
100,79% 98,64%

Μη Κυκλοψορούν ενεργητικό 1.788.290,64 3.222.170,97

Ο δείκτης αυτός δείχνει τον βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της Εταιρίας από τα’Ιδια Κεψάλαια

Κυκλοψορούν ενεργητικό 29.720,04 78.377,02
194,01% 64,14%

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 15.319,14 122.205,89

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρίας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του
κυκλοψορούντος ενεργητικού.

Κατεχόμενα χρεόγραψα

Η Εταιρία την 31η Δεκεμβρίου 2020 δεν είχε στην κατοχή της χρεόγραψα.

Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Η Εταιρία την 31η Δεκεμβρίου 2020 δεν είχε στην κατοχή της συνάλλαγμα.

Ακίνητα

Η Εταιρία την 31η Δεκεμβρίου 2020 δεν είχε στην κατοχή της ακίνητα.

Διαχείριση κινδύνων

Τα κυριότερα χρηματοπιστωτικά μέσα της Εταιρίας αποτελούνται από απαιτήσεις και βραχυπρόθεσμες
καταθέσεις. Ο κυριότερος σκοπός αυτών των χρηματοπιστωτικών μέσων είναι η παροχή χρηματοδότησης για τις
εργασίες της. Πολιτική της Εταιρίας, κατά τη διάρκεια του έτους, ήταν και παραμένει να μην ασχολείται με την
εμπορία χρηματοπιστωτικών μέσων.
Οι κυριότεροι κίνδυνοι που προκύπτουν από τα χρηματοπιστωτικά μέσα της Εταιρίας είναι ο κίνδυνος
ρευστότητας, και ο πιστωτικός κίνδυνος. Το διοικητικό συμβούλιο εξετάζει και εγκρίνει αρχές για τη διαχείριση
κάθε ενός από αυτούς τους κινδύνους, όπως αναψέρονται επίτων οικονομικών καταστάσεων (Σημείωση 14)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΚΓΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥ.ΜΕΤ. Α.Ε. ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΞΒΡΙΟΥ 2020

Επενδύσεις σε συγγενείς και συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Οι επενδύσεις αποτιμώνται στην αξία κτήσεως μείον τις απομειώσεις ως εξής:

(ποσά σεευρώ)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αστακός Αξία
ΑΚΑΡΠΟΡΤΑ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 45,45% κτήσεως 60.000,00

Αξία
ΑΣΤΑΚΟΣΤΕΡΜΙΝΑΛΑ.Ε. Αθήνα 2,99% κτήσεως 3.162100,28
Απομείωση συμμέτοχης στην εταιρία ΑΣΤΑΚΟΣ
ΤΕΡΜΙΝΑΙ\ ΑΕ Απομείωση (1.434.439,88)

1.727.660,40

Σύνολο 1.787.660,40

Λογιστικές αρχές

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας καταρτίσθηκαν από τη Διοίκησή της με βάση τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (<ιΔ.Π.Χ.Π.») (ΙπσΓΓιίοπ1 Πππεί1 .εροΊπ πιτ% ·· 1ΕΙ5), που έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, σύμΦωνα μετον Κανονισμό αριθ. 1606/2002 της Ευρωπαϊκής’Ενωσης.
Η σύνταξη των Οικονομικών καταστάσεων σύμΦωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. απαιτεί τη χρήση ορισμένων λογιστικών
εκτιμήσεων και παραδοχών. Επίσης, απαιτεί την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση κατά τη διαδικασία εΦαρμογής
των λογιστικών αρχών της Εταιρίας. Οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της
Διοίκησης της Εταιρίας σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες.
Οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους και της αρχής της συνέχισης της
δραστηριότητάς της.
Δεν υπάρχουν Πρότυπα και διερμηνείες Προτύπων που να έχουν εΦαρμοστεί πριν από την ημερομηνία έναρξης
της εφαρμογής τους.

Διανομή μερισμάτων

Με βάση την ελλινική εμπορική νομοθεσία, οι εταιρίες υποχρεούνται στην ετήσια καταβολή μερίσματος.
Συγκεκριμένα, διανέμεται σαν μέρισμα το 35% των καθαρών κερδών μετά το Φόρο εισοδήματος και αφού
σχηματισθεί το κατά νόμο τακτικό αποθεματικό και αφαιρεθούν τα πιστωτικά κονδύλια της κατάστασης
αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη (αρθρ.160 & αρθρ.161 του Ν.4548/2018). Ωστόσο,
είναι επίσης δυνατή η παρέκκλιση από τα ως άνω ισχύοντα σε περίπτωση εγκρίσεως από τη Γενική Συνέλευση των
Μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 161 του Ν. 4548/2018.
Η Εταιρεία δεν μπορεί να διανείμει μέρισμα διότι συντρέχουν οι διατάξεις του άρθρου 259 του Ν. 4548/2018.

Περιβαλλοντικά ζητήματα

Η εταιρία δεν έχει δραστηριότητες οι οποίες να επηρεάζουν το περιβάλλον και γενικότερα έχει ως γνώμονα την

πολιτική του ομίλου της ΑΙρ1 Τραπέζης για τα ζητήματα αυτά.

Εργασιακά Ζητήματα
Η Εταιρία κατά την 31.12.2020 δεν απασχολούσε προσωπικό

Εξέλιξη εργασιών - Προοπτικές
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΔΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥ.ΜΕΤ. Α.Ε. ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜ]3ΡΙΟΥ 2020

Η Εταιρεία δεν έχει αναπτύξει τις δραστηριότητές της σύμψωνα με τους σκοπούς που προβλεπονται στο
καταστατικό της, εκτός από τη συμμετοχή της στις εταιρείες ΑΚΑΡΠΟΡΤ (ποσοστο συμμετοχής 45,45 και ΑΣΤΑΚΟΣ
ΤΕΡΜΙΝΑΛ (ποσοστό συμμετοχής 2,99%). Και οι τρεις αναψερόμενες εταιρείες ανήκουν στον Ομιλο της ΑΠΕ
Επενδυτικής Περιουσίας Α.Ε., η βασική δραστηριότητα του οποίου είναι η εκμετάλλευση του λιμανιού στο
Πλατυγιάλι στον Αστακό της Αιτωλοακαρνανίας του οποίου (λιμανιού) ο Ομιλος της ΑΠΕ Επενδυτικής Περιουσίας
Α.Ε. έχει και την ιδιοκτησία μέσω της ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ. Μέχρι τη σύνταξη της παρούσας Εκθεσης δεν υπάρχει
σχεδιασμός για μη συνέχιση της ύπαρξης της Εταιρείας, στην οποία κατά καιρούς γίνονται αυξήσεις Μετοχικού
Κεψαλαίου για να αντιμετωπίσει τις ελάχιστες υποχρεώσεις της.

Λοιπά Θέματα

Η Εταιρία δεν διαθέτει Υποκαταστήματα.
Η Διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων γίνεται αποτελεσματικά από το Διοικητικό Συμβούλιο

(λεπτομερή περιγραψή των κινδύνων στη σημείωση 14 επί των οικονομικών Καταστάσεων)
Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη αναψέρονται στη σημείωση 16 επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Η Εταιρία δεν έχει δραστηριότητα στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης
Η Εταιρία δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές ούτε η ίδια ούτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του για

λογαριασμό της.

Κύριοι Μέτοχοι,

το Διοικητικό Συμβούλιο σας προσκαλεί να εγκρίνετε (α) τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως από

Ιη Ιανουαρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και (β) τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για

την εν λόγω εταιρική χρήση καθώς και να απαλλάξετε τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη

για τη χρήση αυτή.

Αθήναι, 14/09/2022

Ο Πρόεδρος Το Μελος

του Διοικητικού Συμβουλίου του Διοικητικού Συμβουλίου

Ευστάθιος Α. Κακογιάννης Γεώργιος Χ. Καμπαδέλλης
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0αΙουθ Ανώνυμη Εταιρία
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού
151 25 Μαρούσι
Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 6781 100
‘ν1αίσεια. τ

‘Εκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους μετόχους της εταιρείας ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έκθεση Ελέγχου επίτων Οικονομικών Καταστάσεων

Γνώμη

‘Εχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η Εταιρεία), οιοποίεςαποτελούνταιαπό την

κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσεως της 31ης Δεκεμβρίου 2020, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνολικού

αποτελέσματος, μεταβολών της καθαρής θέσεως καιταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία

αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την

οικονομική Θέση της εταιρείας ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατάτην 31η Δεκεμβρίου 2020, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές

για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμψωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμετον έλεγχό μας σύμψωνα με ταΔιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην

Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα μετα πρότυπα αυτά περιγράψονται περαιτέρω στην ενότητα της

έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την

Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμψωνα μετον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες

Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική

Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην

Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμψωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας

νομοθεσίας καιτου προαναψερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότιτα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε

αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Ευθύνεςτης διοίκησης επίτων οικονομικών καταστάσεων

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμψωνα με

τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού

ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονομικών

καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας

της Εταιρείας να συνεχίσειτη δραστηριότητά της, γνωστσπσιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα

που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης

δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη

δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ’ αυτές τις ενέργειες.
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Ευθύνες ελεγκτή γιατον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων

Οι στόχοι μας Είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασψάλιση γιατο κατά πόσο σι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολό

τους, είναι αιταλλαγμένες από ουσιώδες σψάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε

έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνειτη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασψάλιση υψηλού επιπέδου,

αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμψωνα μετα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην

Ελληνική Νομοθεσία, Θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σψάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σψάλματα δύναται να

προκύψουν από απάτη ή από λάθος και Θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, Θα μπορούσε

εύλογα να αναμένεται ότι Θα επηρέαζαν τις οικονομικές απσψάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές

τις οικονομικές καταστάσεις.

Ως καθή κον του ελέγχου, σύμψωνα μετα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκού με

επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους συσιώδους σψάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που

ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα

για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σψάλματος που οψείλεται σε

απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει

συμπαιγνία, πλαστογραψία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων

εσωτερικού ελέγχου.

Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό

ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της

αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.

Αξιολογούμε την καταλληλότητατων λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν καιτο εύλογο

των λογιοτικών εκτιμήσεων καιτων σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν απότη διοίκηση.

Αποψαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης

δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν γιατο 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 συμπεράνου με ότι υψίσταται ουσιώδης

αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιοτήσουμε την προσοχή στις σχετικές

γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να

διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που ατισκτώνται

μέχρι την ημερομηνία της έκθεση ς ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως

αποτελεσμα η Εταιρεια να παυσεινα λειτουργει ως συνεχιζομενη δραστηριοτητα

Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων,

συ μπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις

απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές καιτα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων Θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος καιτο χρονοδιάγραμμα του ελέγχου,

καθώς καισημαντικά ευρήματατου ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες

εσωτερικσύ ελέγχου εντοπίζουμε κατάτη διάρκεια του ελέγχου μας.



ΟθΙοΙΙΙθ.

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστυεν Απαιτήσεων

1. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχειτην ευθύνη για την κατάρτιση της’Εκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού

Συμβουλίου, κατ’ εψαρμογή των διατάξεων της τιαραγράψου 5 του άρθρου 2 (μέρος 8)του Ν. 4336/2015,

σημειώνουμε ότι:

α) Κατά τη γνώμη μας η’Εκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμψωνα με τις

ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις

συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2020.

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατάτον έλεγχό μας, γιατην εταιρεία ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ καιτο περιβάλλον της, δεν έχουμε

εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην ‘Εκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

2. Η Εταιρεία δεν τήρησε τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 119 παρ. Ι του Ν. 4548/2018 όπως

τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 του Ν.4825/2021, σχετικά με τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευ σης των

μετόχων για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2020.

Αθήνα, 2ίΣεπτεμβρίσυ 2022

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ασημίνα Μάρκου
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 45931

Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Φραγκοκκλησιάς 3α και Γρανικού, 151 25 Μαρούσι
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥ.ΜΕΤ. Α.Ε. ΤΗΣ 3ΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Κατάσταση Αποτελεσμάτων

(ποσά σε ευρώ)

Από Ιη Ιανουαρίου έως

Σημείωση 3111212020 3111212019

Έξοδα δισικητι κής λειτουργίας 3 (18.784,67) (19.296,62)
Απομείωση συμμετοχής 8 (1 .434.439,88) 0,00

Ζημίες εκμεταλλεύσεως (1 .453.224,55) (19.296,62)

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 4 (28,38) (16,80)

Ζημίες πριν το Φόρο εισοδήματος (1 .453.252,93) (19.313,42)

Μείον: Φόρος εισοδήματος 5 0 0

Ζημίες μετά το φόρο εισοδήματος (1.453.252,93) (19.313,42)

Ζημ[ες μετά το φόρο εισοδήματος ανά μετοχή
βασικά και προσαρμοσμένα σε ευρώ

(17,55) (0,24)

Κατάσταση Συνολικού Αποτελέσματος

(ποσά σε ευρώ)
1/1/2020- 1/1/2019-

31/12/2020 31/12/2019

Ζημίες μετά το ψόρο εισοδήματος, που
(1.453.252,93) (19.313,42)

αναννωρισθηκαν στην Κατασταση Αποτελεσματων
Αποτελέσματα που καταχωρήθηκαν απευθείας στην

0 00 0 00
Καθαρή Θέση

__________________________

Συνολικο αποτελεσμα χρησεως, μετα το ψορο
(1 453 252,93) (19 313,42)

εισοδηματος

Οι συνημμένες σημειώσεις (σελ. 11-41) αποτελούν αναπόστταστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΥ.ΜΕΤ. Α.Ε. ΤΗΣ 311 ΔΕΚΕΜΒ ΡΙΟΥ 2020

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσεως

Σημείωση 31/12/2020 - 31/12/2019

ΕΝ Ε ΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοΦορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια 7 630,24 70,69

Άυλα περιουσιακά στοιχεία Ο Ο

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες 8 1.787.660,40 3.222.100,28

Σύνολο μη κυκλοΦορούντων περιουσιακών στοιχείων 1.788.290,64 3.222.170,97

Κυκλοψορούντα περιουσιακά στοιχεία

Λοιπές απαιτήσεις 9 46,27 45,52

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ιο 29.673,77 78.33 1,50

Σύνολο κυκλοψορούντων περιουσιακών στοιχείων 29.720,04 78.377,02

Σύνολο Ενεργητικού 1.818.010,68 3.300.547,99

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Μετοχικό κεψάλαιο 11 2.484.930,00 2.406.900,00

Διαψορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 418.500,00 418.500,00

Τακτικό αποθεματικό 11 32.346,16 32.346,16

Αποτελέσματα εις νέον 11 (1.133.437,29) 320.595,94

Σύνολο Καθαρής Θέσεως 1.802.338,87 3.178.342,10

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 12 352,67 0,00

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 352,67 0,00

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 12 279,16 70,85

Προμηθευτές καιλοιπές υποχρεώσεις 13 15.039,98 122.135,04

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 15.319,14 122.205,89

Σύνολο Υποχρεώσεων 15.671,81 122.205,89

Σύνολο Καθαρής Θέσεως και Υποχρεώσεων 1.818.010,68 3.300.547,99

Οι συνημμένες σημειώσεις (σελ. 11-41) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΥ.ΜΕΤ. Α.Ε. ΤΗΣ 3Ι ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Κατάσταση Μεταβολών της Καθαρής Θέσεως
(ποσά σε

ευρώ)

Μετοχικό Υπέρ το Τακτικό Αποτελέσματα
Συνολο

κεαλαιο Αποθεματικο εις νεο

Υπόλοιπο 1/1/2019 2.406.900,00 418.500,00 32.346,16 339.909,36 3.197.655,52

Συνολικό αποτέλεσμα χρήσεως 2019 (19313,42) (19.313,42)

Υπόλοιπο 31/12/2019 2.406.900,00 418.500,00 32.346,16 320.595,94 3.178.342,10

Υπόλοιπο 1/1/2020 2.406.900,00 418.500,00 32.346,16 320.595,94 3.178.342,10

Αύξηση Μετοχικού Κεψαλαίου 78.030,00 0 0 0 78.030,00

Λοιπές Κινήσης (Φ.Σ.Κ.) 0 0 0 (780,30) (780,30)

Συνολικό αποτέλεσμα χρήσεως 2020 0 0 0 (1.453.252,93) (1.453.252,93)

Υπόλοιπο 31/12/2020 2.484.930,00 418.500,00 32.346,16 -1.133.437,29 1.802.338,87

Οι συνημμένες σημειώσεις (σελ.11-41) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑ.ΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΥ.ΜΕΤ. Α.Ε. τιιΣ 31ΣΔΕΚΕΜΒΡ1ΟΥ 2020

Κατάσταση Ταμειακών Ροών

(ποσά σε ευρώ)

01/01/2020- 1/1/2019 -

Σημειωση
31/12/2020 31/12/2019

Λειτουργικές δραστηριότητες

Ζημίες πριν Το ψόρο εισοδήματος

[Ιλέον/(μείον) προσαρμογές για:

Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης ιδιοχρησιμοτιοιού μενων

κτηρίων

Ζημιές αιτομείωσης συμμετοχής

Έσοδα από επενδυτική δραστηριότητα

Χρεωστικοί τόκοι και συναψή έξοδα

Λειτουργικό κέρδος αρσ μεταβολών του κεψαλαίου κίνησης

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

Χρεωστικοί τόκοι και συναψή έξοδα καταβεβλημένα

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες

(α)

Επενδυτικές δραστηριότητες

Τόκοι εισπραχθέντες 4

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις(προκαταβολή) για μελλοντική Α. Μ. Κ

Πληρώμή Μισθωμάτων

Έξοδα αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές

δραστηριότητες (γ)

____________________________________

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσεως

(α)+(β)+(γ)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως

__________________________________

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 10

Οι. συνημμένες σημειώσεις (σελ. 11-41) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.

(1.453.252,93)

279,91

1.434.439,88

(5,07)

33,45

(19.313,42)

282,12

(0,13)

16,93

7

8

4

4

4

(18.504,76) (19.014,50)

(0,75) 139,35

(29.065,06) 18.704,47

(28,25) -15

(47.598,82) (185,68)

5,07 0,13

5,07 0,13

0 78.030,00

(283,68) 0

(780,30) 0

(1.063,98) 78.030,00

(48.657,73) 77.844,45

78.331,50 487,05

29.673,77 78.331,50
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΥ.ΜΕΤ. Α.Ε. ΤΗΣ 3Ι1. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων

1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρία

Η εταιρία «ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρία») με διακριτικό τίτλο “ΣΥ.ΜΕΤ. Α.Ε.”, ιδρύθηκε στον
Πειραιά στις ό Οκτωβρίου 1998 σύμφωνα μετον Ν.2190/1920, και εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Αθηνών 77. Η Εταιρία είναι
εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 41339/01/Β/98/184 (2011). Η διάρκειά της έχει ορισθεί για 30
έτη, δύναται δε να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
Η ΣΥ.ΜΕΤ. ΑΕ είναι θυγατρική εταιρίατης ΑΠΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΕ., η οποία κατέχειτσ σύνολο των μετοχών της.
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται, με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, στις ενοποιημένες οικονομικές

καταστάσεις της ΑΠΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΕ.

Η ΑΠΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ αποτελεί κοινοπραξία των εταιριών ΑΙΡΗΛ ΒΑΝΚ ΑΕ και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Την Ιδη Απριλίου 2021 η τελική μητρική εταιρεία ΑλΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό

τ —ιο ΜρΙιπ Β»ιιΙ (<ιδ’ισ—ω..ιενι») ‘οοτοο ιεσω ιτοσρσιτ // ]δο ττ ρ ετ τμ/—εζ ‚ετ ιτ δρισ—ιροιεε

σε νέα εταιρεία- πιστωτικό Ιδρυμα με την επωνυμία «ΑλΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(ι<επωφελούμενη»).

Ι-Ι τελική μητρική εταιρεία, η οποία πλέον κατέχει τις μετοχές της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜ}-Ι

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (<ιεπωφελούμενη»), διακσάτησε δοαστηιότητες. περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που δε

συνδέονται με τις κύριες τοαπεζικές δαστηριότητετ και μετονομάοθηκε οε ΑΙΡΗΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΙ-Ι ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο “ΑΙρΙι» ενΙεσ ιιικ{ ΗοίώιΙμκ”

Η Εταιρία κατά την 31.12.2020 δεν απασχολούσε προσωπικό.

Ο σκοπός της Εταιρίας, σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι:

α. η συμμετοχή σε νεσϊδρυόμενο ή υψιστάμενσ φορέα ΒΕΠΕ, σύμψωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,

β. η δημιουργία χώρων κατάλληλων για τη λειτουργία μεταξύ άλλων και σταθμού διαμετακόμισης εμπορευμάτων,

σταθμού εξυπηρέτησης πλοίων ΒΟ-ΓΟ, σταθμού διακίνησης και αποθήκευσης εμπορευμάτων, εμπορευματοκιβωτίων, νωπών

και κατεψυγμένων προϊόντων,

γ. η οργάνωση υπηρεσιών νια την εφαρμογή των Κανονισμών λειτουργίας των άνω περιοχών,

δ. η δημιουργία, διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία σταθμών διακίνησης και μεταψοράς εμπορευμάτων δι’ αεροπορικών

μέσων,
ε. η σύναψη συμψωνιών συνεργασίας με άλλαλιμάνια, ελεύθερες ζώνες ως και με επιχειρήσεις παρεμψερών σκοπών, κλπ.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Ευστάθιος Α. Κακογιάννης Πρόεδρος

Αθανάσιος Κ. Συρράκσς Αντιπρόεδρος

Γεώργιος Χ. Καμπαδέλλης Μέλος

Ξενοφών Κ. Αποστολόπουλος Μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 10.09.2024

Εποπτεύουσα αρχή
Περιφέρεια Αττικής — Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης

Αριθμός ψορολοικού μητρώου

094538198
Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου

121636101000
Νομικός Σύμβουλος: Παπαθανασοπούλου Νικολέπα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις, της 22 εταιρικής χρήσης που έληξε την 31

Δεκεμβρίου 2020, στην συνεδρίασή του τηςί4/09/2022.
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2. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές

2.1 Βάση καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις αψορούν στη χρήση 1.1 - 31.12.2020 και έχουν συνταχθεί σύμψωνα μετα

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροψόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από τ·ην

Ευρωπαϊκή Ενωση, βάσει του Κανονισμού αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της Ευρωπαϊκής’Ενωσης της Ι9ης Ιουλίου 2002.

Οι λογιστικές αρχές που έχει ακολουθήσει η Εταιρία για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων είναι

σύμψωνες με αυτές που περιγράψονται στις δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την

3 1.12.2019 αψού επιπρόσθετα ληΦθούν υπόψη οι τροποποιήσεις προτύπων ο οποίες εκδόθηκαν από το

Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (1Α58), υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση και εψαρμόστηκαν

από 1.1.2020 όπως αναλυτικά αναψέρονται κατωτέρω.

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

Τα ποσά που περιλαμβάνονται στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός αν

αναψέρεται διαψορετικά στις επιμέρους σημειώσεις.

Οι εκτιμήσεις και τα κριτήρια που εψαρμόζονται από την Εταιρία για τη λήψη αποψάσεων και τα οποία

επηρεάζουν τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων στηρίζονται σε ιστορικά δεδομένα και σε υποθέσεις που,
υπό τις παρούσες συνθήκες, κρίνονται λογικές.

Οι εκτιμήσεις και τα κριτήρια λήψης αποψάσεων επανεκτιμώνται για να λάβουν υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις
και οι επιπτώσεις από τυχόν αλλαγές τους αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις κατά το χρόνο που
πραγματοποιούνται.

Αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας (οπ ςοιιι€ι·π)

Η Εταιρεία, για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2020, βασίστηκε στην αρχή της συνέχισης της
επιχειρηματικής δραστηριότητας(οί εοπεστπ). Για την εψαρμογή της εν λόγω αρχής, η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη
τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις και προβαίνει σε εκτιμήσεις για τη διαμόρΦωση, στο προσεχές μέλλον, του
οικονομικου περιβαλλοντος στο οποιο δραστηριοποιειται Η Εταιρεια δεν εχει αναπτυξει τις δραστηριοτητες της
συμψωνα με τους σκοπους που προβλεπονται στο καταοτατικο της εκτος απο τη συμμετοχη της στις εταιρειες
ΑΚΑΡΠΟΡΤ (ποσοστο συμμετοχής 45,45% και ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ (ποσοστό συμμετοχής 2,99%). Και οι τρεις
αναψερομενες εταιρειες ανηκουν στον Ομιλο της ΑΠΕ Επενδυτικης Περιουσιας Α Ε η βασικη δραστηριοτητα του
οποιου ειναι η εκμεταλλευση του λιμανιου στο Πλατυγιαλι στον Αστακο της Αιτωλοακαρνανιας του οποιου
(λιμανιού) ο Ομιλος της ΑΠΕ Επενδυτικής Περιουσίας Α.Ε. έχει και την ιδιοκτησία μέσω της ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ.
Μέχρι τη σύνταξη αυτών των οικονομικών καταστάσεων δεν υπάρχει σχεδιασμός για μη συνέχιση της ύπαρξης της
Εταιρείας, στην οποία κατά καιρούς γίνονται αυξήσεις Μετοχικού Κεψαλαίου για να αντιμετωπίσει τις ελάχιστες
υποχρεώσεις της. Η Διοίκηση εκτιμά ότιτα υψιστάμενα διαθέσιμα επαρκούν γιατην κάλυψη των βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων της και κατά συνέπεια ότι τουλάχιστον για τους επόμενους 12 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης
των οικονομικών καταστάσεων πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εψαρμογή της αρχής της συνέχισης της
επιχειρηματικής δραστηριότητας για τη σύνταξη των οικονομικών της καταστάσεων.

Υιοθέτηση νέων προτύπων και τροποποιήσεων υψιστάμενων Προτύπων
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ΣΥ.ΜΕΤ. Α.Ε. ΤΗΣ 3Ι ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Παρατίθενται κατωτέρω σιτροποποιήσεις προτύπων που εψαρμόστηκαν από 1.1.2020:

Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων»:

Ορισμός επιχείρησης (Κανονισμός 2020/551/21.4.2020)

Την 22.10.2018 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο Δ.Π.Χ.Π. 3 με στόχο

να αντιμετωπιστούν δυσκολίες που προκύπτουν όταν μία οντότητα προσδιορίζει εάν απέκτησε μία επιχείρηση ή

μία ομάδα στοιχείων ενεργητικού. Με τις τροποποιήσεις:

- αποσαψηνίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει κατ’ ελάχιστον να πληρούνται ώστε να έχει αποκτηθεί

επιχείρηση,

- απλοποιείται η αξιολόγηση της απόκτησης επιχείρησης ή ομάδας στοιχείων, η οποία θα βασίζεται στην

τρέχουσα κατάσταση των αποκτηθέντων στοιχείων και όχι στην ικανότητα του συμμετέχοντα να ενσωματώσει

τα αττοκτηθέντα στοιχεία στις δικές του διαδικασίες,

- τροποποιείται ο ορισμός του παραγόμενου προϊόντος ώστε πέραν των εσόδων από κύριες δραστηριότητες

που εμπίπτουν στην εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Π. 15, να περιλαμβάνονται και άλλα έσοδα από κύριες

δραστηριότητες όπως τα έσοδα από επενδυτικές υπηρεσίες,

- προστίθενται οδηγίες για την αξιολόγηση του κατά πόσο οι παραγωγικές διαδικασίες που έχουν αποκτηθεί

είναι ουσιαστικές τόσο για τις περιπτώσεις που κατά την ημερομηνία απόκτησης υπάρχει παραγόμενο προϊόν

όσο και για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει τταραγόμενο προϊόν και

- εισάγεται μία προαιρετική άσκηση με βάση την εύλογη αξία των αιτοκτώμενων στοιχείων προκειμένου να

αξιολογηθεί εάν έχει αποκτηθεί μία επιχείρηση ή μία ομάδα στοιχείων.

Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν Είχε εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.

Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα)> του

Διεθνούς Λογιστικού Προτύττου 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και αποτίμηση» και του Διεθνούς

Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις»: Μεταρρύθμιση

των επιτοκίων αναφοράς (Κανονισμός 2020/34/15.1.2020)

Την 26.9.2019 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στα Δ.Π.Χ.Π 9, Δ.Λ.Π 39

και Δ.Π.Χ.Π. 7 σύμφωνα μετην οποία παρέχονται προσωρινές εξαιρέσεις από την εφαρμογή συγκεκριμένων

διατάξεων της λογιστικής αντιστάθμισης στο πλαίσιο της εφαρμογής της μεταρρύθμισης του επιτοκίου αναφοράς

πειιιιΓΓι ε1οπτι). Σύμφωνα με τις εξαιρέσεις αυτές, οι εταιρίες που εφαρμόζουν τις σχετικές

διατάξεις μπορούν να υποθέτουν ότι το επιτόκιο αναφοράς δεν θα αλλάξει ως αποτέλεσμα εφαρμογής της

μεταρρύθμισης του επιτοκίου αναφοράς. Οι εξαιρέσεις αφορούν στην εφαρμογή των ακόλουθων διατάξεων:

Την απαίτηση περί πολύ υψηλής ιτιθανότητας εκπλήρωσης όσον αφορά στις αντισταθμίσεις ταμειακών ροών.

- Την αξιολόγηση της οικονομικής σχέσης ανάμεσα στο αντισταθμιζόμενο στοιχείο και στο μέσο αντιστάθμισης.

- Τον προσδιορισμό ως αντισταθμιζόμενου στοιχείου ενός συστατικού ενός στοιχείου μόνο κατά την έναρξη της

σχέσης αντιστάθμισης

Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν έχει εφαρμογήστις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.

Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ιό ιιΜισθώσεις»: -Μειώσεις

μισθωμάτων λόγω ον-19 (Κανονισμός 2020/1434/9. 10. 2020)
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Την 28.5.2020 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιοτικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο Δ.Π.Χ.Π. 16

αναφορικά με το λογιοτικό χειρισμό των παραχωρήσεων μισθώσεων που σχετίζονται με τα μέτρα διευκόλυνσης

λόγω της πανδη μίας.

Σύμφωνα μετην τροποποίηση παρέχεται στους μισθωτές η δυνατότητα επιλογής εξαίρεσης (ρΓεΙεΙ Χροτίθπ)

από τη διενέργεια της αξιολόγησης του εάν οι αλλαγές στις καταβολές μισθωμάτων συνιστούν τροποποίηση της

μίσθωσης. Η εν λόγω εξαίρεση Παρέχεται για μειώσεις μισθωμάτων που αψορούν πληρωμές που οψείλονται

μέχρι την 30 Ιουνίου 2021.

Στην περίπτωση που επιλεγεί η εξαίρεση, γίνεται η παραδοχή ότι δεν έχει επέλθει τροποποίηση της μίσθωσης και

ο μισθωτής λογιστικοποιεί τις μειώσεις μισθωμάτων ως αρνητικά μεταβλητά μισθώματα, δηλαδή αναγνωρίζει τη

μεταβλητή πληρωμή απευθείας στην κατάσταση αποτελεσμάτων προσαρμόζοντας αντίστοιχα την υποχρέωση

από τη μίσθωση.

Η εν λόγω εξαίρεση δεν παρέχεται στους εκμισθωτές, οι οποίοι συνεχίζουν να εφαρμόζουν τις υψιστάμενες

διατάξεις του προτύπου.

Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροτιοτιοίησης δεν είχε εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.

Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 1 «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων» καιτου

Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 8 «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη»:

Ορισμός σημαντικότητας (Κανονισμός 2019/2104/29.11.2019)

Την 31.10.2018 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε, στο Πλαίσιο της πρωτοβουλίας

γνωστοποιήσεων, τροποποιήσεις στα Δ.Λ.Π. 1 και Δ.Λ.Π. 8 ώστε να εναρμονίσει τον ορισμό της σημαντικότητας

οε όλα τα πρότυπα και να αποσαψηνίσει ορισμένα σημεία του ορισμού.

Ο νέος ορισμός προβλέπει ότι μία πληροψορία είναι σημαντική εάν το γεγονός της παράλειψης, υπόκρυψης ή
ανακριβούς γνωστοποίησής της εύλογα θα αναμενόταν να επηρεάσει τις αποφάσεις που οι κύριοι χρήστες των

οικονομικών καταστάσεων λαμβάνουν βάσει αυτών των καταστάσεων. Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν

παραδείγματα περιστάσεων που ενδέχεται να οδηγήσουν στην απόκρυψη σημαντικής πληροφορίας. Επίσης, το

Συμβούλιο τροποποίησε τον ορισμό της σημαντικότητας στο Εννοιολογικό Πλαίσιο (οπεσρυΙ Γ τνιοΓΙι) ώστε

να τον εναρμονίσει με το νέο ορισμό σύμφωνα μετα Δ.Λ.Π. 1 και Δ.Λ.Π.8.

Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποττοίησης δεν είχε εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.

Τροποποιήσεις των παραπομπών στο Εννοιολογικό Πλαίσιο των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής

Πληροψόρηοης (Κανονισμός 2019/2075/29.11.2019)

Την 29.3.2018 το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (1Λ5Β) εξέδωσε αναθεωρημένη έκδοση του

Εννοιολογικού Πλαισίου για τη Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση, το οποίο χρησιμοποιήθηκε άμεσα από το

Συμβουλιο καιτην Επιτροπη Διερμηνειων Δ Π Χ Π στη διαδικασια εκδοσης νεων Προτυπων και Διερμηνειων ενω

τέθηκε σε εφαρμογή για τη σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων από την 1 Ιανουαρίου 2020. Το αναθεωρημένο

Εννοιολογικό Πλαίσιο περιλαμβάνει α) νέες ενότητες σχετικά με την αττοτίμηση, τη διακοπή αναγνώρισης, την

Παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις, καθώς και για την έννοια της «αναφέρουσας οντότητας)) (σροΓΙπ θπιΊγ),

β) επικαιροποίηση του ορισμού των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων, καθώς καιτων κριτηρίων

αναγνώρισης αυτών στον Ισολογισμό, γ) διευκρινίσεις αναφορικά με τη χρησιμότητα της πληροφόρησης ως προς

τη διαχείριση των πόρων της αναφέρουσας οντότητας και την αξιολόγηση της Διοίκησης ως προς την επίτευξη

των στόχων της, καθώς και γιατο ρόλο της αρχής της συντηρητικότητας, της αξιολόγησης της αβεβαιότητας και

της αρχής «η ουσία υπερισχύει του Τύπου)) (υπεσ ον οπιι) στην αξιολόγηση της χρησιμότητας της

χρηματοοικονομικης πληροψορησης
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Σε συνδυασμό με την αναθεωρημένη έκδοση του Εννοιολογικού Πλαισίου το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών

Προτύπων εξέδωσε επιπλέον Τροποποιήσεις των παραπομπών στο Εννοιολογικό Πλαίσιο που κάνουν τα Διεθνή

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π). Το Εννοιολογικό Πλαίσιο δεν αντικαθιστά α οριζόμενα

από τα Δ.Π.Χ.Π, αλλά χρησιμοποιείται από την Εταιρία για επικουρικούς σκοπούς στην ανάπτυξη λονιοτικών

πολιτικών νια συναλλαγές ή λοιπά γεγονότα τα οποία δεν καλύπτονται από τα υπάρχοντα Δ.Π.Χ.Π.

Η υιοθέτηση των ανωτέρω τροποποιήσεων δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.

Εκτός των προτύπων που αναφέρθηκαν ανωτέρω, η Ευρωπαϊκή’Ενωση έχει υιοθετήσει τις κατωτέρω

τροποποιήσεις προτύπων των οποίων η εφαρμογή είναι υποχρεωτική για χρήσεις με έναρξη μετά την 1.1.2020

και δεν έχουν εψαρμοστεί πρόωρα από την Εταιρία.

Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 4 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια»:

Παράταση της προσωρινής εξαίρεσης από την εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Π. 9 (Κανονισμός 2020/2097/15.12.2020):

Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2021

Την 25.6.2020 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο Δ.Π.Χ.Π 4 με την

οποία παράτεινε την προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Π. 9 κατά δύο έτη. Στο Πλαίσιο αυτό, οι

εταιρίες που έχουν κάνει χρήση της προσωρινής εξαίρεσης από την εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Π. 9 Θα πρέπει να

εφαρμόσουν το πρότυπο αυτό το αργότερο την 1.1.2023.

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.

Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» του

Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και αποτίμηση», του Διεθνούς

Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις», του Διεθνούς

Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 4: «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια» καιτου Διεθνούς Προτύπου

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 16 «ΜισΘώσειςε’: Μεταρρύθμιση των επιτοκίων αναφοράς — 2η φάση

(Κανονισμός 2021/25/13.1.2021)

Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2021

Την 27.10.2020 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων τροποποίησε τα Δ.Π.Χ.Π. 9, Δ.Λ.Π. 39, Δ.Π.Χ.Π.

7, Δ.Π.Χ.Π. 4 και Δ.Π.Χ.Π 16 στο Πλαίσιο της 2ης φάσης του έργου για την αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν

από τη μεταρρύθμιση των επιτοκίων, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης ενός επιτοκίου αναφοράς από

ένα εναλλακτικό επιτόκιο. Οι βασικές ευχέρειες (ή εξαιρέσεις από την εφαρμογή των λογιστικών διατάξεων των

επιμέρους προτύπων) που παρέχονται με τις τροποποιήσεις αυτές αφορούν τα ακόλουθα:

-Αλλαγές στις συμβατικές ταμειακές ροές: Κατά την αλλαγή της βάσης υπολογισμού των ταμειακών ροών των

χρη ματσοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων από μισθώσεις),

οι αλλαγές που απαιτούνται από τη μεταρρύθμιση των επιτοκίων δεν Θα έχουν ως αποτέλεσμα την αναγνώριση

κέρδους ή ζημίας στην κατάσταση αποτελεσμάτων αλλά τον επανυπολογισμό του επιτοκίου. Το ανωτέρω ισχύει

και για τις ασφαλιστικές εταιρίες που κάνουν χρήση της προσωρινής εξαίρεσης από την εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Π. 9.

--Λογιστική αντιστάθμισης: Σύμφωνα με τις τροποποιητικές διατάξεις οι αλλαγές στην τεκμηρίωση της

αντιστάθμισης που απορρέουν από τη μεταρρύθμιση επιτοκίων δεν Θα έχουν ως αποτέλεσμα τη διακοπή της

σχεσης αντισταΘμισης η την εναρξη νεας σχεσης με την προυποθεση οτι αφορουν σε αλλαγες που επιτρεπονται
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από τη 2η ψάση τροποποιήσεων. Στις αλλαγές αυτές περιλαμβάνονται ο επαναπροσδιορισμός του

αντισταθμιζόμενου κινδύνου για αναφορά σε ένα επιτόκιο μηδενικού κινδύνου και ο ειταναπροσδιορισμός των

στοιχείων αντιστάθμισης ή και των αντισταθμιζόμενων στοιχείων ώστε να αντανακλάται το επιτόκιο μηδενικού

κινδύνου. Ωστόσο, τυχόν επιπρόσθετη αναποτελεσματικότητα Θα πρέπει να αναγνωριστεί στα αποτελέσματα.

Η Εταιρία εξετάζει την επίπτωση που Θα έχει η υιοθέτηση των ανωτέρω τροποποιήσεων στις οικονομικές της

καταστάσεις.

Επίσης, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων έχει εκδώσει τα κατωτέρω πρότυπα και τροποποιήσεις

προτύπων τα οποία όμως δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση και δεν έχουν εψαρμοστεί

πρόωρα από την Εταιρία.

Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων)):

Αναφορές στο εννοισλογικό Πλαίσιο των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2022

Την 14.5.2020 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων τροποποίησε το Δ.Π.Χ.Π 3 ως προς τις αναφορές

στο Εννοιολογικό Πλαίσιο των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Ειδικότερα:

-τροποποίησε το πρότυπο ώστε να αναφέρεται στη νεότερη έκδοση του Εννοιολογικού Πλαισίου,

-πρόσθεσε πως για τις συναλλαγές που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του ΔΑΠ 37 ή της Διερμηνείας 21, ο

αποκτών Θα πρέπει να αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει βάσει του ΔΑΠ 37 ή της Διερμηνείας 21 και

όχι βάσει του Εννοιολογικού Πλαισίου,

-αποσαφήνισε πως ο αποκτών δεν πρέπει να αναγνωρίζει τις ενδεχόμενες απαιτήσεις που αποκτά στο πλαίσιο

της συνένωσης.

Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροπσπσίησης δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της

Εταιρίας.

Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 10 ι<Ενοποιημένες Οικονομικές

Καταστάσεις)) καιτου Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες»:

Συναλλαγή πώλησης ή εισφοράς μεταξύ του επενδυτή και της συγγενούς εταιρίας ή κοινοπραξίας

Ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής: Δεν έχει ακόμα καθοριστεί

Την 11.9.2014, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποιήσεις στα Δ.Π.Χ.Π. 10 και

Δ.Λ.Π. 28 με σκοπό να αποσαψηνίσειτο λογιστικό χειρισμό μίας συναλλαγής πώλησης ή εισψσράς στοιχείων του

ενεργητικού της μητρικής εταιρίας σε συγγενή Κοινοπραξία της και το αντίστροφο. Ειδικότερα, το Δ.Π.Χ.Π. 10

τροποποιήθηκε έτσι ώστε να καθίσταται σαφές ότι, σε περίπτωση που ως αποτέλεσμα μίας συναλλαγής με μία

συγγενή ή κοινοπραξία, μία εταιρία (ο επενδυτής) χάσει τον έλεγχο επί θυγατρικής της, η οποία δεν συνιστά

«επιχείρηση)> βάσει του Δ.Π.Χ.Π. 3, Θα αναγνωρίσει στα αποτελέσματάτης μόνο εκείνο το μέρος του κέρδους ή
της ζημιάς που σχετίζεται με το ποσοστό συμμετοχής των τρίτων στη συγγενή ή στην κοινοπραξία. Το υπόλοιπο

μέρος του κέρδους της συναλλαγής Θα απαλείφεται με το λογιστικό υπόλοιπο της συμμετοχής στη συγγενή ή
στην κοινοπραξια Επιπροσθετα εαν ο επενδυτης διατηρει ποσοστο συμμετοχης στην πρωην θυγατρικη ετσι

ώστε αυτή να θεωρείται πλέον συγγενής ή κοινοπραξία, το κέρδος ή η ζημιά από την εκ νέου αποτίμηση της

συμμετοχής αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα μόνο στο βαθμό που αφορά το ποσοστό συμμετοχής των άλλων

επενδυτών. Το υπόλοιπο ποσό του κέρδους απαλείφεται με το λογιστικό υπόλοιπο της συμμετοχής στην πρώην
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Θυγατρική. Αντίστοιχα, στο Δ.Λ.Π. 28 έγιναν προσθήκες για να αποσαψηνιστεί ότι η μερική αναγνώριση κέρδους ή
ζημιάς στα αποτελέσματα του επενδυτή Θα λαμβάνει χώρα μόνο εάν τα πωληθέντα στοιχεία στη συγγενήή στην
κοινοπραξία δεν πληρούν τον ορισμό της «επιχείρησης». Σε αντίθετη περίπτωση Θα αναγνωρίζεται το συνολικό

κέρδος ή ζημιά στα αποτελέσματα του επενδυτή.

Την 17.12.2015 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων κατήργησε την ημερομηνία υποχρεωτικής

εψαρμογής της ανωτέρω τροποποίησης που είχε αρχικά προσδιορίσει. Η νέα ημερομηνία υποχρεωτικής

εψαρμογης Θα προσδιοριστει σε μεταγενεστερη ημερομηνια απο το Συμβουλιο των Διεθνων Λογιστικων

Προτύπων αψού λάβει υπόψη του τα αποτελέσματα του έργου που εκιτονεί για τη λογιστική της μεθόδου της

καθαρής Θέσης.

Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροψόρησης 14: «Αναβαλλόμενοι λογαριασμοί υπό καθεστώς

ρύθμισης»

Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2016.

Την 30.1.2014, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιοτικών Προτύπων εξέδωσε το Δ.Π.Χ.Π. 14. Το νέο πρότυπο, που

έχει προσωρινό χαρακτήρα, πραγματεύεται το λογιστικό χειρισμό και τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για

τους αναβαλλόμενους λογαριασμούς υπό καθεστώς ρύθμισης, η τήρηση και αναγνώριση των οποίων

προβλέπεται από τις τοπικές νομοθεσίες όταν μία εταιρία παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες των οποίων η τιμή

ρυθμιζεται απο καποισν κανονιστικο ψορεα Το προτυπο εχει εψαρμογη κατα την πρωτη υιοθετηση των Διεθνων

Λογιστικων Προτυπων και μονο για τις οντοτητες που διενεργουν δραστηριοτητες που ρυθμιζονται απο καιτοιο

ψορέα και που σύμψωνα με τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα αναγνώριζαν τους εν λόγω λογαριασμούς στις

οικονομικές τους καταστάσεις. Το Δ.Π.Χ.Π. 14 παρέχει, κατ’ εξαίρεση, στις οντότητες αυτές τη δυνατότητα να

κεψαλαιοποιούν αντί να εξοδοποιούν τα σχετικά κονδύλια.

Σημειώνεται πως η Ευρωπαϊκή ‘Ενωση αποψάσισε να μην προχωρήσει στην υιοθέτηση του εν λόγω προτύπου

αναμένοντας την έκδοση του οριστικού προτύπου.

Το ανωτέρω πρότυπο δεν έχει εψαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.

Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροψόρησης 16 «Μισθώσεις»: -Μειώσεις

μισθωμάτων λόγω ςονΙ-19 πέραν της 30 Ιουνίου 2021

Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.4.2021

Την 31.3.2021 ο Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο Δ.Π.Χ.Π. 16 σύμΦωνα

με την οποια παρετεινε κατα ενα ετος τη δυνατοτητα επιλογης εξαιρεσης (ρΓειεΙ ερεΙιεπ) απο τη διενεργεια

της αξιολογησης του εαν οι αλλαγες στις καταβολες μισθωματων συνιστουν τροποποιηση της μισθωσης Η

δυνατοτητα αυτη ειχε δοθει με την τροποποιηση του προτυπου την 28 5 2020
Η Εταιρια εξεταζει την επιπτωση που θα εχει η υιοθετηση της ανωτερω τροποποιησης στις οικονομικες της
καταστάσεις.

Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροψόρησης 17 «Ασψαλιστήρια Συμβόλαια» και Τροποποίηση του

Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής ΠληροΦόρησης 17 «Ασψαλιστήρια Συμβόλαια»

Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2023

Την 18.5.2017 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το Δ.Π.Χ.Π. 17 το οποίο αντικαθιστά το

Δ Π Χ Π 4 «Ασψαλιστηρια Συμβολαια» Σε αντιθεση με το Δ Π Χ Π 4 το νεο προτυπο εισαγει μια συνεπη
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μεθοδολογία αττοτίμησης των ασψαλιστηρίων συμβολαίων. Οι κυριότερες αρχές του Δ.Π.Χ.Π. 17 είναι οι

ακόλουθες:

Μία εταιρία:

προσδιορίζει ως ασψαλιστήρια συμβόλαια τις συμβάσεις εκείνες με τις οποίες η Οικονομική οντότητα

αποδέχεται σημαντικό ασψαλιστικό κίνδυνο από άλλο μέρος (τον αντισυμβαλλόμενο) συμψωνώντας να

αποζημιώσει τον αντισυμβαλλόμενο εάν ένα συγκεκριμένο αβέβαιο μελλοντικό συμβάν επηρεάζει αρνητικά
τον αντισυμβαλλόμενο,

* διαχωρίζει συγκεκριμένα ενσωματωμένα παράγωγα, διακριτά επενδυτικά στοιχεία και διαψορετικές

υποχρεώσεις απόδοσης από τα ασψαλιοτήρια συμβόλαια,

ο διαχωρίζει τις συμβάσεις σε ομάδες που Θα αναγνωρίσει και Θα αποτιμήσει,

ο αναγνωρίζει και αποτιμά τις ομάδες των ασψαλιστηρίων συμβολαίων με βάση:

ί. μια ανατιροσαρμοσμένη ως προς τον κίνδυνο παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών (ταμειακές

ροές εκτιλήρωσης) που ενσωματώνει όλες τις διαθέσιμες πληροψορίες σχετικά με τις ταμειακές ροές

εκπλήρωσης με τρόπο που συνάδει με τις παρατηρήσιμες πληροψορίες της αγοράς, πλέον (εάν αυτή η αξία
είναι μια υποχρέωση) ή μείον (αν η αξία αυτή είναι περιουσιακό στοιχείο)

ΙΙ. ένα ποσό που αντιπροσωπεύει το μη δεδουλευμένο κέρδος στην ομάδα των συμβάσεων (το συμβατικό

περιθώριο παροχής υπηρεσιών),

αναγνωρίζει το κέρδος από μια ομάδα ασψαλιστηρίων συμβολαίων κατά τη διάρκεια της χρήσης που η
οικονομική οντότητα παρέχει ασψαλιοτική κάλυψη και καθώς η οικονομική οντότητα ατιοδεσμεύεται από τον

κίνδυνο. Εάν μια ομάδα συμβολαίων είναι ή καθίσταται ζημιογόνος, η οντότητα αναγνωρίζει αμέσως τη ζημιά,

ο παρουσιάζει ξεχωριστά τα έσοδα από ασψαλιστικές εργασίες, τα έξοδα ασψαλιστικών υπηρεσιών και τα έσοδα

ή έξοδα χρηματοδότησης της ασψάλισης και

γνωστοποιεί πληροψορίες που επιτρέπουν στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να εκτιμήσουν την

επίδραση που έχουν οι συμβάσεις που εμπίτιτουν στο πεδίο εψαρμογής του Δ.Π.Χ.Π. 17 στην οικονομική θέση,

στη χρηματοοικονομική απόδοση και στις ταμειακές ροές της.

Την 25.6.2020 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο Δ.Π.Χ.Π. 17 με σκοπό

να βοηθήσει τις εταιρίες να εψαρμόσουν το νέο πρότυπο και να επεξηγήσουν τη χρηματοοικονομική τους

επίδοση. Ετιιτιρόσθετα μετην τροποποίηση μετατέθηκε η ημερομηνία υττοχρεωτικής εψαρμογής του την

1.1.2023.

Το ανωτέρω πρότυπο δεν έχει εψαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.

Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 1 <(Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων»: Ταξινόμηση

υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες

Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2023

Την 23.1.2020 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο Δ.Λ.Π. 1 αναψορικά

με την ταξινόμηση των υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. Ειδικότερα η τροποποίηση:

- Αποσαψήνισε ότι για την ταξινόμηση μιας υποχρέωσης σε βραχυιτρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη Θα πρέπει να

λαμβανονται υτιοψη οι συνθηκες που ισχυουν κατα την ημερομηνια του ισολογισμου
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- Αποσαψήνισε ότι σι προσδοκίες της Διοίκησης για τα γεγονότα που αναμένεται να συμβούν μετά την

ημερομηνία του ισολογισμού δεν Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

Διευκρίνισε τις περιπτώσεις που συνιστούν τακτοποίηση της υποχρέωσης.

Την 15.7.2020 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων παράτεινε την ημερομηνία υποχρεωτικής

εψαρμογής του προτύπου κατά ένα έτος λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις που επέψερε η πανδημία.

Η Εταιρία εξετάζει την επίπτωση που Θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις οικονομικές της

καταστάσεις.

Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου Ι «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων»: Γνωστοποιήσεις

λογιστικών πολιτικών

σχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2023

Την 12.2.2021 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο Δ.Λ.Π. Ι μετην οποία

διευκρίνισε ότι:

-Ο ορισμός των λογιστικών πολιτικών δίνεται στην παράγραψο 5 του Δ.Λ.Π. 8.

-Η οικονομική οντότητα Θα πρέπει να γνωστοποιεί τις σημαντικές λογιστικές πολιτικές. Οι λογιστικές πολιτικές

είναι σημαντικές όταν μαζί με τις λοιπές πληροψορίες που περιλαμβάνουν οι οικονομικές καταστάσεις δύνανται

να επηρεάσουν τις αποψάσεις που λαμβάνουν οι κύριοι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων.

-Οι λογιστικές πολιτικές για μη σημαντικές συναλλαγές θεωρούνται μη σημαντικές και δεν Θα πρέπει να

γνωοτοποιουνται Οι λογιστικες πολιτικες ωστοσο μπορει να ειναι σημαντικες αναλογα με τη ψυση καποιων

συναλλαγών ακόμα και αν τα σχετικά ποσά είναι μη σημαντικά. Οι λογιστικές πολιτικές που σχετίζονται με

σημαντικές συναλλαγές και γεγονότα δεν είναι πάντοτε σημαντικά στο σύνολό τους.

-Οι λογιστικές πολιτικές είναι σημαντικές όταν οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων τις χρειάζονται

προκειμένου να κατανοήσουν άλλη σημαντική πληροψόρηση των οικονομικών καταστάσεων.

-Η πληροψόρηση γιατο πώς η οικονομική οντότητα έχει εψαρμόσει μία λογιστική πολιτική είναι πιο χρήσιμη

στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων σε σχέση μετην τυποποιημένη πληροψορία ή τη σύνοψη των

διατάξεων των Δ.Π.Χ.Π.

-Στην περίπτωση που η Οικονομική οντότητα επιλέξει να συμπεριλάβει μη σημαντική πληροψόρηση για τις

λογιστικές πολιτικές, η πληροψόρηση αυτή δεν θαπρέπειναπαρεμποδίζειτη σημαντική πληροψόρηση γιατις

λογιστικές πολιτικές.

Η Εταιρία εξετάζει την επίπτωση που η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποπσίησης θα έχει στις οικονομικές της

καταστάσεις.

Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις

και Λάθη)): Ορισμός Λογιστικών εκτιμήσεων

Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2023

Την 12.2.2021 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο Δ.Λ.Π. 8 με την οποία:

-Ορισε τις λογιστικές εκτιμήσεις ως νομισματικά ποσά στις οικονομικές καταστάσεις που υπόκεινται σε

αβεβαιότητα ως προς τη μέτρησή τους.

23



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΥ.ΜΕΤ. Α.Ε. ΤΗΣ 3ΙΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

-Διευκρίνισε πως μία λογιστική πολιτική μπορεί να απαιτεί τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων να

αποτιμώνται κατά τέτοιο τρόπο που να δημιουργείται αβεβαιότητα. Στην περίπτωση αυτή η οικονομική οντότητα

αναπτύσσει μία λογιστική εκτίμηση. Η ανάπτυξη λογιστικών εκτιμήσεων περιλαμβάνει τη χρήση κρίσεων και

υποθέσεων.

-Κατά την ανάπτυξη των λογιοτικών εκτιμήσεων η οικονομική οντότητα χρησιμοποιεί τεχνικές αποτίμησης και

δεδομένα.

- Η οικονομική οντότητα μπορεί να απαιτηθεί να μεταβάλει τις λογιστικές εκτιμήσεις της. Το γεγονός αυτό από τη

ψύση του δεν σχετίζεται με τις προηγούμενες χρήσεις ούτε αποτελεί διόρθωση λάθους. Οι μεταβολές στα

δεδομένα ή στις Τεχνικές απστίμησης αποτελούν μεταβολές στις λογιστικές εκτιμήσεις εκτός αν σχετίζονται με

διόρθωση λάθους.

Η Εταιρία εξετάζει την επίπτωση που η υιοθέτηση της ανωτέρω τροπσποίησης Θα έχει στις οικονομικές της

καταστάσεις.

Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 16 « Ιδιοχρησιμοττοιούμενα ενσώματα πάγια»: Έσοδα πριν την

προβλεπόμενη χρήση

Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2022

Την 14.5.2020 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο Δ.Λ.Π. 16 σύμψωνα με

την οποία απαγορεύει την αψαίρεση από το κόστος κτήσης των ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων των εσόδων από

την πώληση στοιχείων που παράγονται στη Φάση που το πάγιο προετοιμάζεται να έρθει στην τοποθεσία και στην

κατάσταση που απαιτείται για τη χρήση που η διοίκηση έχει προσδιορίσει. Αντιθέτως, τα έσοδα από την πώληση

των εν λόγω στοιχείων όπως και το κόστος τους Θα πρέπει να αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.

Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροττοποίησης δεν εχει εψαρμογη στις οικονομικές της καταστάσεις της εταριας

Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες

Απαιτήσεις)): ΕπαχΘείς συμβάσεις — Κόστος εκπλήρωσης των υποχρεώσεων μίας σύμβασης

Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2022

Την 14.5.2020 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο Δ.Λ.Π. 37 με σκοπό να

διευκρινίσει πως το κόστος εκτιλήρωσης των υποχρεώσεων μίας σύμβασης περιλαμβάνει τα έξοδα εκείνα που

σχετίζονται άμεσα με τη σύμβαση. Αυτά τα έξοδα αποτελούνται τόσο από τα άμεσα επιρριπτόμενα έξοδα, όπως

για παράδειγμα η άμεση εργασία και τα υλικά, όσο και την αναλογία άλλων εξόδων που σχετίζονται άμεσα με την

εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από μία σύμβαση όπως η αναλογία της απόσβεσης ενός παγίου

που χρησιμοποιείται κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων.

Η Εταιρία εξετάζει την επίπτωση που η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης θα έχει στις οικονομικές της

καταστάσεις.

Βελτιώσεις Διεθνών Λογιστικών Προτύπων — κύκλος 2018-2020

Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2022
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Στο πλαίσιο του προγράμματος των ετήσιων βελτιώσεων των Διεθνών Λογιοτικών Προτύπων, το Συμβούλιο
εξέδωσε, την 14.5.2020, μη επείγουσες αλλά απαραίτητες τροποποιήσεις στα Δ.Π.Χ.Π 1, Δ.Π.Χ.Π. 9, Δ.Π.Χ.Π. 16 και
Δ.Λ.Π. 41.

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.

2.2 Πληροψόρηση κατάτομέα

Η Εταιρία δεν είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο και ως εκ τούτου δεν έχει υποχρέωση γνωστοποιήσεων κατά
τομέα δραστηριότητας.

2.3 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις αποτιμώνται και παρουσιάζονται σε Ευρώ που

είναι το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.

Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ, μετην ισοτιμία της ημερομηνίας

των συναλλαγών.

Κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, τα νομισματικά στοιχεία σε συνάλλαγμα, του

Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων αποτιμώνται με τις τιμές κλεισίματος της ημερομηνίας αυτής.

Οι συναλλαγματικές διαψορές, κέρδη ή ζημιές, που προκύπτουν, καταχωρούνται στα αποτελέσματα.

Στη χρήση 2020 όπως και στη χρήση 2019 δεν υπήρχαν συναλλαγές σε ξένο νόμισμα.

2.4 Ενσώματα πάγια (Ιδιοχρησιμοποιούμενα)

Τα ενσώματα πάγια απεικονίζονται στην αξία κτήσεως, μειωμένη με τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις

ουσσωρευμένες απομειώσεις.

Μεταγενέοτερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώματων παγίων ή ως

ξεχωριστό πάγιο, μόνον κατά την έκταση που σι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οψέλη, που

αναμένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί

αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιείται.

Στην κατηγορία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων περιλαμβάνονται τα στοιχεία ενεργητικού με

δικαίωμα χρήσεως στην περίπτωση που τα στοιχεία αυτά ιδιοχρησιμοποιούνται από την Εταιρεία (οι λογιστικές

αρχές που εψαρμόζονται για τα εν λόγω στοιχεία παρουσιάζονται στη σημείωση 2.12). Το στοιχείο ενεργητικού με

δικαίωμα χρήσεως αποτιμάται στο Κόστος μειωμένο με τις τυχόν συσσωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες

απομείωσης και προσαρμοσμένο κατά την τυχόν επανεκτίμηση της υποχρέωσης από τη μίσθωση. Για την ωΦέλιμη

διάρκεια ζωής των στοιχείων ενεργητικού με δικαιώματα χρήσεως η Εταιρεία αξιολογεί το συντομότερο διάστημα

μεταξύ της ωψέλιμης ζωής του μισθωμένου παγίου και της διάρκειας μίσθωσης σε περίπτωση που δεν υπάρχει

βεβαιότητα στη σύμβαση για μεταβίβαση της ιδιοκτησίας ή εύλογης βεβαιότητας για την εξάσκηοη δικαιώματος

αγοράς, όπου και η διάρκεια της απόσβεσης ταυτίζεται με την ωψέλιμη ζωή του παγίου.

Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) διενεργούνται στο Κόστος
κτήσεως μείον την υπολειμματική τους αξία και υπολογίζονται σύμψωνα με την σταθερή μέθοδο λαμβάνοντας
υπόψη τη διάρκεια της αναμενόμενης ωψέλιμης ζωής τους.
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Η αναμενόμενη ωψέλιμη διάρκεια ζωής των ενσώματων παγίων, κατά μέσο όρο και ανά κατηγορία παγίου έχει ως

εξής:

Δικαίωμα χρήσης ακινήτου 3 έτη

‘Οταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτή σιμη αξία τους, η διαψορά (απομείωση)
καταχωρείται άμεσα, ως έξοδο, στα αποτελέσματα.

Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, οι διαΦορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους
αξίας καταχωρούνται, ως κέρδη ή ζημίες, στα αποτελέσματα.

2.5 Άυλα στοιχεία ενεργητικού

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται με αγορά αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης το οποίο
περιλαμβάνει την τιμή αγοράς και κάθε άμεσα επιρριπτέο κόστος προετοιμασίας για την 7τροοριζόμενη χρήση του,
συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών του προσωπικού και των εξειδικευμένων επαγγελματιών και αποσβένονται
με τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης κατά τη διάρκεια της ωψέλιμης ζωής τους

Αναψορικά με τα εσωτερικώς δημισυργούμενα άυλα, οι γενόμενες δαπάνες για Προγράμματα ανάπτυξης του
λογισμικού (σχετιζόμενα με τον σχεδιασμό και τον έλεγχο νέων ή βελτιωμένων προγραμμάτων), καταχωρούνται
ως άυλα περιουσιακά στοιχεία όταν η Εταιρεία μπορεί να αποδείξει:

την τεχνική δυνατότητα ολοκλήρωσης του στοιχείου, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμο προς χρήση ή πώληση,

-
την πρόθεσή της να ολοκληρώσει το άυλο στοιχείο του ενεργητικού και νατο χρησιμοποιήσει ή να το πωλήσει.
την ικανότητά της να χρησιμοποιήσει ή να πωλήσει το άυλο στοιχείο του ενεργητικού

- τον τρόπο που το άυλο στοιχείο του ενεργητικού θα δημιουργήσει πιθανά μελλοντικά οικονομικά οψέλη
τη διαθεσιμότητα των κατάλληλων τεχνικών, οικονομικών και άλλων πόρων για να ολοκληρώσει την ανάπτυξη

και να χρησιμοποιήσει ή να πωλήσει το άυλο στοιχείο του ενεργητικού,
- την ικανότητά της να αποτιμά αξιόπιστα τις δαπάνες που αποδίδονται στο στοιχείο κατά τη διάρκεια της
ανάπτυξης του.
Συνεπώς, το κόστος με το οποίο Θα αναγνωρισθεί ένα εσωτερικώς δημισυργούμενο άυλο στοιχείο του ενεργητικού

είναι το σύνολο των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από την ημερομηνία που για Πρώτη φορά ικανοποιήθη καν

τα ανωτέρω κριτήρια, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών προσωπικού που προκύπτουν άμεσα από την

προετοιμασία του λογισμικού για την προοριζόμενη χρήση του. Οι δαπάνες ανάπτυξης άυλου στοιχείου, με

Περιορισμένη ωψέλιμη ζωή, οι οποίες κεψαλαιοποιήθηκαν, αποσβένονται όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι

έτοιμο για χρήση. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την μέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια της

ωψελιμης ζωης των στοιχειων αυτων

Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στη ψάση της έρευνας αναγνωρίζονται άμεσα στα αποτελέσματα.

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις
συσσωρευμένες απομειώσεις. Τα έξοδα που αψορούν τη συντήρηση αναγνωρίζονται στο λογαριασμό
αποτελεσμάτων της χρήσης στην οποία πραγματοποιούνται..

2.6 Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού

Σύμφωνα με τα Δ.[Ι.Χ.Γ1. η ανακτήσιμη αξία ενός μη χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού πρέπει να
εκτιμάται όποτε υπάρχουν ενδείξεις για απομείωση. Η ζημία της απομείωσης αναγνωρίζεται όταν η λογιστική αξία
υπερβαίνει την ανακτήσιμη. Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη μεταξύ της εύλογης αξίας μείον τα έξοδα
πώλησης και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, οι οποίες αναμένεται να
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προκύψουν από την συνεχιζόμενη χρησιμοποίησή του μέχρι την απόσυρση του στοιχείου αυτού στη λήξη της
ωψέλιμης ζωής του (αξία χρήσης).
Η Εταιρία εξετάζει σε περιοδική βάση (κάθε ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών της καταστάσεων) τα
επενδυτικά ακίνητα, τα άυλα πάγια και τα στοιχεία ενεργητικού με δικαιώματα χρήσης για πιθανές ενδείξεις
αιτομείωσης της αξίας τους. Κατά την εκτίμηση γιατο αν υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης των ανωτέρω στοιχείων
λαμβάνονται υπόψη τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές πηγές πληροψόρησης, εκ των οποίϋν ενδεικτικά
αναψέρονται οι εξής:
· Η σημαντική μείωση της αγοραίας αξίας του στοιχείου, πέραν εκείνης που Θα αναμένονταν ως αποτέλεσμα του
χρόνου που έχει παρέλθει ή της κανονικής χρήσης του.
ο Σημαντικές μεταβολές στο τεχνολογικό, οικονομικό ή νομικό περιβάλλον στο οποίο η εταιρία δραστηριοποιείται
ή το στοιχείο του ενεργητικού είναι ενταγμένο και οι οποίες έχουν ή αναμένεται να έχουν αρνητική επίδραση κατά
την τρέχουσα χρήση ή στο εγγύς μέλλον.
· Σημαντική δυσμενής μεταβολή των συναλλαγματικών ισοτιμιών.
ο Σημαντική αύξηση των επιτοκίων της αγοράς ή των ποσοστών απόδοσης επενδύσεων οι οποίες είναι πιθανό να
επηρεάσουν το προεξοψλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της αξίας του στοιχείου λόγω
χρήσης.
ο Η ύπαρξη εσωτερικής πληροΦόρησης για απαξίωση ή Φυσική ζημιά του στοιχείου.

Η ύπαρξη μισθωμένων ακινήτων που ούτε ιδιοχρησιμοποιούνται ούτε υπεκμισθώνονται από την Εταιρεία.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπου η λογιστική αξία είναι μεγαλύτερη της ανακτήσιμης, αυτή απομειώνεται (μέσω
αποτελεσμάτων), ώστε να συμπίπτει μετην ανακτήσιμη.

2.7 Φόρος εισοδήματος

ο Φόρος εισοδήματος περιλαμβάνειτον τρέχοντα Φόρο καιτον αναβαλλόμενο Φόρο. Ο Φόρος εισοδήματος
καταχωρείται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, εκτός των περιπτώσεων όπου υπάρχουν κονδύλια
που καταχωρήθηκαν απευθείας στην καθαρή Θέση, οπότε και ο Φόρος τους καταχωρείται στην καθαρή Θέση.
ο τρέχων Φόρος περιλαμβάνει τον αναμενόμενο να πληρωθεί Φόρο επί του ψορολογητέου εισοδήματος της
χρήσεως, βάσει των Φορολογικών συντελεστών που ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών της
καταστάσεων.

ο αναβαλλόμενος Φόρος υπολογίζεται επί των προσωρινών διαΦορών μεταξύ της λογιστικής αξίας και της
Φορολογικής βάσης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού με βάση τους Φορολογικούς συντελεστές που
ισχύουν ή αναμένεται ότι Θα ισχύσουν κατά το χρόνο διακανονισμού της υποχρέωσης ή απαίτησης με βάση τους
Φορολογικούς συντελεστές (και νόμους) που έχουν θεσπιστεί μέχρι την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων.

Μια αναβαλλόμενη Φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται μόνο κατά το βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχουν
μελλοντικά ψορολογικά διαθέσιμα κέρδη έναντι των οποίων η απαίτηση μπορεί να συμψηΦιστεί. Οι
αναβαλλόμενες Φορολογικές απαιτήσεις μειώνονται κατά το βαθμό που δεν είναι πλέον πιθανόν ότι το σχετικό
Φορολογικό όΦελος θα πραγματοποιηθεί.
Οι Φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις (τρέχουσες και αναβαλλόμενες) συμψηψίζονται όταν υπάρχει
εΦαρμόσιμο νομικό δικαίωμα και οι Φόροι εισοδήματος αΦορούν στην ίδια Φορολογική αρχή και παράλληλα η
Εταιρεία έχει την πρόθεση να προβεί σε ταυτόχρονο διακανονισμό της απαίτησης και της υποχρέωσης ή σε
διακανονισμό του καθαρού ποσού που προκύπτει από το συμψηΦισμό τους.

2.8 Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες

Η εταιρία είναι θυγατρική της ΑΠΕ Επενδυτικής Περιουσίας Α.Ε. η οποία συντάσσει Ενοποιημένες Οικονομικές
Καταστάσεις στις οποίες ενσωματώνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας με την μέθοδο της Ολικής
Ενοποίησης. Ως εκ τούτο η Εταιρία κάνει χρήση της σχετικής εξαίρεσης που προβλέπει το Δ.Λ.Π. 28 από την
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εψαρμογή της μεθόδου της καθαρής Θέσης και αποτιμά τις συμμετοχές σε συγγενείς εταιρίες στις ατομικές
Οικονομικές Καταστάσεις στο κόστος κτήσης μείον τυχόν σωρευμένες ζημίες απομείωσης.

2.9 Ταμείο και διαθέσιμα

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:

α) τα χρηματικά διαθέσιμα στο Ταμείο της Εταιρείας
β) οι καταθέσεις όψεως

γ) οι καταθέσεις προθεσμίας (διαρκείας μικρότερης του τριμήνου)
δ) οι βραχυπρόθεσμες επενδύσεις (διαρκείας μικρότερης του τριμήνου) άμεσης ρευστοποιήσεως και
μηδενικού κινδύνου.

2.10 Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις

Προβλέψεις καταχωρούνται όταν η Εταιρία έχει παρούσες υποχρεώσεις νομικά ή με άλλο τρόπο τεκμηριωμένες
ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και η εκτίμηση του
ακριβούς ποσού της υποχρεώσεως μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία.

Οι προβλέψεις ετιισκοτιούνται κατά τις ημερομηνίες συντάξεως των οικονομικών καταστάσεων και
προσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούν τις βέλτιστες τρέχουσες εκτιμήσεις.

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις οι οποίες αποτελούνς:
- πιθανές δεσμεύσεις που προκύπτουν από γεγονότα του παρελθόντος και των οποίων η ύπαρξη Θα επιβεβαιωθεί
μόνο από την πραγματοποίηση ή μη ενός ή περισσότερων αβέβαιων μελλοντικών γεγονότων, που δεν εμπίπτουν
ολοκληρωτικά στον έλεγχο της Εταιρείας, ή
- παρούσες δεσμεύσεις που ανακύπτουν από γεγονότα του παρελθόντος και που δεν ανα’νωρίζονται διότι:

δεν Είναι πιθανό ότι μία εκροή πόρων που ενσωματώνει Οικονομικά οψέλη Θα απαιτηθεί για να

διακανονισθεί η υποχρέωση, ή
‘ το ποσό της δεσμεύσεως δεν μπορεί να ατιοτιμηθεί με επαρκή αξιοπιστία.

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις γνωστοποιούνται εκτός εάν δεν είναι σημαντικές.

Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εψόσον η
εισροή Οικονομικών ωψελειών είναι πιθανή.

2.11 Μισθώσεις

Η Εταιρεία συνάτιτει ή είναι πιθανό να συνάψει μελλοντικά συμβάσεις επί παγίων είτε ως μισθωτής είτε ως

εκμισθωτής.

Κατά την έναρξη ισχύος της σύμβασης, η Εταιρεία αξιολογεί εάν η σύμβαση αποτελεί ή εμπεριέχει μία μίσθωση.

Εαν η συμβαση παραχωρει ενα δικαιωμα για τον ελεγχο της χρησεως ενος αναγνωρισιμου περιουσιακου στοιχειου

για ενα χρονικο διαστημα με ανταλλαγμα καποιο τιμημα τοτε η συμβαση αποτελει η εμπεριεχει μια μισθωση

Η διαρκεια της μισθωσης προσδιοριζεται ως η αμετακλητη χρονικη περιοδος της μισθωσης σε συνδυασμο με καθε

ειτιπλεον χρονικη περιοδο για την οποια ο μισθωτης εχει το δικαιωμα να παρατεινει τη μισθωση του περιουσιακου

στοιχείου, εψόσον είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο μισθωτής θα ασκήσει το δικαίωμα αυτό, και κάθε επιπλέον χρονική

περίοδο για την οποία ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εψόσον είναι σχεδόν

βέβαιο ότι ο μισθωτής δεν θα ασκήσει το δικαίωμα αυτό. Μετά την έναρξη της μισθωτικής περιόδου, με την

επέλευση σημαντικού γεγονότος ή σημαντικής μεταβολής των συνθηκών που εμπίπτουν στον έλεγχο της, η

Εταιρεία ως μισθωτής επανεκτιμά τη διάρκεια μίσθωσης. Η Εταιρεία, είτε ως εκμισθωτής είτε ως μισθωτής,

αναθεωρεί τη διάρκεια μίσθωσης εάν επέλθει μεταβολή στην αμετάκλητη χρονική περίοδο της μίσθωσης.
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α) ‘Οταν η Εταιρεία είναι μισθωτής

Η Εταιρεία αναγνωρίζει για όλες τις μισθώσεις ένα οτοιχείο ενεργητικού με δικαίωμα χρήσεως και μια υποχρέωση

μίσθωσης κατά την έναρξη της μίσθωσης. Το στοιχείο ενεργητικού αρχικά αποτιμάται στο κόστος, το οποίο

περιλαμβάνει το ποσό της αρχικής αναγνώρισης της υποχρέωσης μίσθωσης, τυχόν πληρωμές μισθωμάτων που

πραγματοποιήθηκαν κατά την έναρξη ή πριν από την έναρξη της μίσθωσης μείον οποιαδήποτε κίνητρα μίσθωσης

έχουν εισπραχθεί, τυχόν αρχικά άμεσα έξοδα και την εκτίμηση της υποχρέωσης για τυχόν έξοδα αποκατάστασης

του ιτερισυσιακού στοιχείου.

Μετά την αρχική αναγνώριση, το στοιχείο ενεργητικού με δικαίωμα χρήσεως αποτιμάται στο κόστος μειωμένο με

τις τυχόν συσσωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες αιτομείωσης και ιτροσαρμοσμένο κατά την τυχόν επανεκτίμηση

της υποχρέωσης από τη μίσθωση.

Το στοιχείο ενεργητικού με δικαίωμα χρήσεως αποσβένεται με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεση ς έως το τέλος

της ωψέλιμης ζωής του ή σύμψωνα με την διάρκεια της περιόδου μίσθωσης, αναλόγως με το ποια ημερομηνία

προηγείται. Τα στοιχεία ενεργητικού με δικαίωμα χρήσεως εξετάζονται σε κάθε ημερομηνία σύνταξης των

οικονομικών καταστάσεων για ενδείξεις απομείωσης και αν έχουν υποστεί απομείωση προσαρμόζονται στην

ανακτήσιμη αξία τους με ισόποση επιβάρυνση των αποτελεσμάτων (σημείωση 2.6)

Για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις (η διάρκεια της μίσθωσης κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής

περιόδου ισούται με 12 ή με λιγότερους μήνες) και τις μισθώσεις στις οποίες το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο

έχει χαμηλή αξία (χαμηλότερη των 5.000 ΕΙ3Π όταν είναι καινούριο) η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει στοιχείο

ενεργητικού με δικαίωμα χρήσεως και υποχρέωση από τη μίσθωση, ενώ αντίθετα αναγνωρίζει τα μισθώματα των

εν λόγω μισθώσεων ως έξοδα με την ευθεία μέθοδο για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.

Η υποχρέωση από τη μίσθωση αρχικά αιτοτιμάται ως η παρούσα αξία των μισθωμάτων που είναι ανεξόψλητα κατά

την ημερομηνία αυτή, μείον τυχόν εισιτρακτέα κίνητρα μίσθωσης. Τα μισθώματα αποτελούνται από τις καταβολές

μισθωμάτων για σταθερά μισθώματα και μεταβλητά μισθώματα που εξαρτώνται από έναν δείκτη (για παράδειγμα

ΔΤΚ) ή ένα επιτόκιο και προεξοψλούνται με το οριακά επιτόκιο δανεισμού του μισθωτή

Η Εταιρεία για να προεξοψλήσει τα υπολειπόμενα μελλοντικά μισθώματα χρησιμοποιεί το οριακά επιτόκιο

δανεισμού (ΙΒ1) το οποίο προσδιορίζει χρησιμοποιώντας ως επιτόκιο αναψοράς το επιτόκιο του εξασψαλισμένου

δανεισμού της Εταιρείας Αίρίιει ΒπΙ< κάνοντας προσαρμογή για τα διαψορετικά νομίσματα και λαμβάνοντας υπόψη

τις αποδόσεις των κυβερνητικών ομολόγων, όπου υπάρχουν.

Μετά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, η υποχρέωση από τη μίσθωση μειώνεται με τις καταβολές

των μισθωμάτων, αυξάνεται με το χρηματοοικονομικά έξοδο και επανεκτιμάται για τυχόν επανεκτιμήσεις ή
τροποποιήσεις της μίσθωσης.

Σύμψωνα με την πολιτική που επέλεξε να εψαρμόσει η Εταιρία, το στοιχείο ενεργητικού με δικαίωμα χρήσης

αναγνωρίζεται στα Ενσώματα Πάγια (Ιδιοχρησιμοπσιούμενα) και η υποχρέωση μίσθωσης στις λοιπές υποχρεώσεις.

β) Όταν η Εταιρεία είναι εκμισθωτής

Όταν οι κίνδυνοι και τα οψέλη που συνοδεύουν την κυριότητα των παγίων που εκμισθώνονται μεταψέρονται στον

μισθωτή, τότε οι αντίστοιχες συμβάσεις χαρακτηρίζονται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις.

Όλες σι υπόλοιπες συμβάσεις μίσθωσης χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές μισθώσεις.

Ανάλογα μετα χαρακτηριστικά που διέπουν τις συμβάσεις μίσθωσης, ο λογιστικός χειρισμός τους έχει ως εξής:.

Ι Χρηματοδοτικες μισθωσεις Στις περιπτωσεις συμβασεων χρηματοδοτικης μισθωσης στις οποιες η Εταιρεια

λειτουργεί ως εκμισθωτής, το συνολικό ποσό των μισθωμάτων που προβλέπει η σύμβαση μισθώσεως

καταχωρείται στην κατηγορία δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών. Η διαψορά, μεταξύ της παρούσας αξίας
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(καθαρή επένδυση) των μισθωμάτων και,του συνολικού ποσού των μισθωμάτων, αναγνωρίζεται ως μη
δεδουλευμένος τόκος και εμψανίζεται αψαιρετικά των απαιτήσεων. Οι εισπράξεις των μισθωμάτων μειώνουν τη
συνολική απαίτηση από μισθώματα, ενώ το χρηματοοικονομικό έσοδο αναγνωρίζεται με τη μέθοδο των
δεδουλευμένων. Οι απαιτήσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις εξετάζονται για απομείωση της αξίας τους.
ίί. Λειτουργικές μισθώσεις: Στις περιπτώσεις λειτουργικών μισθώσεων, η Εταιρεία που λειτουργεί ως εκμισθωτής
παρακολουθεί το μισθωμένο πάγιο ως στοιχείο Ενεργητικού, διενεργώντας αποσβέσεις με βάση την ωψέλιμη ζωή
του. Τα ποσά των μισθωμάτων, που αντιστοιχούν στη χρήση του μισθωμένου παγίου αναγνωρίζονται ως έσοδα,
στην κατηγορία λοιπά έσοδα, με τη μέθοδοτου οταθερού ποσού κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.

2.12 Έσοδα
Τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία εκπληρώνει την υποχρέωση απόδοσης και ο έλεγχος των υπηρεσιών
που παρέχει έχουν μεταψερθεί στον πελάτη. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών καταχωρούνται κατά την εκπλήρωση της υποχρέωσης απόδοσης, δηλαδή
όταν η υπηρεσία έχει παρασχεθεί.

> Έσοδα από μισθώσεις
Τα έσοδα από μισθώσεις, όπου η εταιρεία συνάπτει συμβάσεις λειτουργικής μίσθωσης και λειτουργεί ως

εκμισθωτής, αναγνωρίζονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης

2.13 Τόκοι έσοδα και έξοδα

Έσοδα και έξοδα τόκων αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα για όλα τα τοκοψόρα χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού και υποχρεώσεων. Η αναγνώρισή τους γίνεται με βάση την αρχή των δεδουλευμένων και ο
προσδιορισμός τους με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Πραγματικό είναι το επιτόκιο που προεξοψλεί με
ακρίβεια τις μελλοντικές ταμειακές καταβολές ή εισπράξεις για την αναμενόμενη διάρκεια ζωής του
χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού ή των υποχρεώσεων στην προ απομείωσης λογιστική αξία ενός
χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού ή στο αναπόσβεστο κόστος ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου
των υποχρεώσεων. Κατά τον υπολογισμό του πραγματικού επιτοκίου, η Εταιρεία εκτιμά τις ταμειακές ροές
λαμβάνοντας υπόψη όλους τους συμβατικούς όρους που διέπουν το χρηματοοικονομικό μέσο αλλά δεν λαμβάνει
υπόψη τις αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου. Στον υπολογισμό περιλαμβάνονται όλα τα έσοδα και τα
έξοδα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του πραγματικού επιτοκίου.

2.14 Προσδιορισμός εύλογης αξίας

Ως εύλογη αξία ορίζεται η τιμή που θα εισέπραπε η Εταιρεία κατά την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή
η τιμή που θα κατέβαλε Προκειμένου να μεταβιβάσει μία υποχρέωση, σε μία συνηθισμένη συναλλαγή ανάμεσα
σε συμμ ετέχοντες της αγοράς, κατά την ημερομηνία της αποτίμησης, στην κύρια αγορά του στοιχείου του
ενεργητικού ή των υποχρεώσεων ή στην πιο συμψέρουσα αγορά γιατο στοιχείο, στην περίπτωση που δεν
υψίσταται κύρια αγορά.
Η Εταιρεία προσδιορίζει την εύλογη αξία των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, που
διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά, βάσει των διαθέσιμων τιμών της αγοράς. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η
Εταιρεία προσδιορίζει την εύλογη αξία χρησιμοποιώντας τεχνικές αποτίμησης οι οποίες είναι κατάλληλες για τις
συγκεκριμένες συνθήκες, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα και επαρκή δεδομένα για την αποτίμηση και οι
οποίες αψενός μεν μεγιοτοποιούν τη χρήση των σχετικών παρατηρήσιμων τιμών αψετέρου ελαχιστοποιούν τη
χρήση μη παρατηρήσιμων τιμών. Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν παρατηρήσιμα στην αγορά δεδομένα,
χρησιμοποιούνται στοιχεία που βασίζονται σε εσωτερικές εκτιμήσεις και παραδοχές π.χ. προσδιορισμός
αναμενόμενων ταμειακών ροών, επιτοκίων προεξόψλησης, πιθανότητας προπληρωμών ή αθέτησης
αντισυμβαλλομενου Σε καθε περιπτωση κατα την αποτιμηση στην ευλογη αξια, η Εταιρεια χρησιμοποιει
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υποθέσεις που Θα χρησιμοποιούνταν από τους συμμετέχοντες της αγοράς, θεωρώντας ότι ενεργούν με βάση το
μέγιστο οικονομικό τους συμΦέρον.
‘Ολα τα στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων τα οποία είτε αποτιμώνται στην εύλογη αξία είτε για τα
οποία γνωστοποιείται η εύλογη αξία τους κατηγοριοποιούνται, ανάλογα με την ποιότητα των δεδομένων που
χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση της εύλογης αξίας τους, ως εξής:
‘χρήση δεδομένων επιπέδου 1: χρήση τιμών (χωρίς προσαρμογές) ενεργού αγοράς,
‘χρήση δεδομένων επιπέδου 2: χρήση άμεσα ή έμμεσα παρατηρήσιμων (οστν1ο) δεδομένων,
‘χρήση δεδομένων επιπέδου 3: χρήση δεδομένων που προκύπτουν από εκτιμήσεις της Εταιρείας καθώς δεν
υπάρχουν ιταρατηρήσιμα δεδομένα στην αγορά.

2.15 Ορισμός συνδεδεμένων μερών

Σύμψωνα με το 1Α5 24, συνδεδεμένα μέρη για την Εταιρεία θεωρούνται:
α) η μητρική της εταιρεία ΑΠΕ Επενδυτικής Περιουσίας ΑΕ, η οποία αποτελεί κοινοπραξία των τραπεζών Α1ρ113
Β3π και Τράπεζας Πειραιώς, και νομικά πρόσωπα τα οποία συνιστούν για τις ΑΙρι 5τνίεε ΗοΙτίπ και
Πειραιώς ίππςίΙ Ηο1ι11π85:

θυγατρικές εταιρίες,
1) κοινοπραξίες,
ί) συγγενείς εταιρίες

β) Συνδεδεμένα μέρη για την Εταιρεία αποτελούν και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας καθώς και οι
θυγατρικές του εταιρίες διότι στα πλαίσια του Ν .3864/2010 το Ταμείο Χρη ματοπιστωτικής Σταθερότητας απέκτησε
συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και σε σημαντικές Επιτροπές της Α1ρ[ι Β3ιΨ και της Τράπεζας Πειραιώς
και κατά συνέπεια θεωρείται ότι ασκεί σημαντική επιρροή σε αυτή.
γ) Φυσικά πρόσωπα τα οποία ανήκουν στα βασικά διοικητικά στελέχη και στενά συγγενικά πρόσωπα αυτών. Τα
βασικά διοικητικά στελέχη αποτελούνται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και της
μητρικής της ΑΠΕ Επενδυτικής Περιουσίας ΑΕ ενώ ως στενά συγγενικά τους πρόσωπα θεωρούνται σι σύζυγοι και
τα πρόσωπα με τα οποία τα συνδεδεμένα μέρη συμβιώνουν καθώς και οι συγγενείς α’ βαθμού αυτών και τα
εξαρτώμενα μέλη αυτών και των συζύγων τους και των προσώπωνμε τα οποία τα συνδεδεμένα μέρη συμβιώνουν.
Επιπλέον, η Εταιρεία γνωστοποιεί συναλλαγές και υψιστάμενα υπόλοιπα με εταιρίες, στις οποίες τα ανωτέρω
Πρόσωπα ασκούν έλεγχο ή από κοινού έλεγχο. Ειδικότερα η εν λόγω γνωστοποίηση αψορά συμμετοχές των
ανωτέρω προσώπων σε εταιρίες με ποσοστό ανώτερο του 20%.

2.16 Συγκριτικά στοιχεία

Η Εταιρεία για την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31.12.2020
χρησιμοποίησε συγκριτικά στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2019. Όπου κρίνεται απαραίτητο, τα
συγκριτικά στοιχεία της προηγουμένης χρήσεως, αναπροσαρμόζονται για να καλύψουν αλλαγές στην παρουσίαση
της τρεχούσης χρήσεως.

2 17 Εκτιμησεις, κριτηρια ληψεως αποψασεων και σημαντικες πηγες αβεβαιοτητας

Η Εταιρεία, στα πλαίσια εψαρμογής των λογιστικών της αρχών και της σύνταξης οικονομικών καταστάσεων
σύμΦωνα με τα Δ.Π.Χ.Π, διενεργεί εκτιμήσεις και τταραδοχές που επηρεάζουν το ύψος των αναγνωρισθέντων
εσόδων, εξόδων και στοιχείων ενεργητικού ή υποχρεώσεων. Η διενέργεια εκτιμήσεων και παραδοχών αποτελεί
αναττόσπαστο μέρος της αναγνώρισης λογιστικών μεγεθών που κυρίως σχετίζονται με τα κάτωθι:

- Απομείωση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού

Η Εταιρεια εξεταζει για σκοπους απομειωσης τα στοιχεια ενεργητικου με δικαιωμα χρησης Η εν λογω ασκηση
εμπεριεχει σε μεγαλο βαθμο τη χρηση εσωτερικων εκτιμησεων για τον προσδιορισμο της ανακτησιμης αξιας των
στοιχειων ητοι της υψηλοτερης αναμεσα στην ευλογη αξια μειον τα εξοδα πωλησης και στην αξια λογω χρησης
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- Προβλέψεις
Τα ποσά που αναγνωρίζει η Εταιρεία στις οικονομικές της καταστάσεις ως προβλέψεις προέρχονται από την
καλύτερη δυνατή εκτίμηση της εκροής που Θα απαιτηθεί για να διακανονισθεί η παρούσα δέσμευση. Η εκτίμηση
αυτή προσδιορίζεται κατά την κρίση της Διοίκησης, αψού ληψθεί υπόψη η εμπειρία από αντίστοιχες συναλλαγές
και σε μερικές περιπτώσεις σι αναψορές εμπειρογνωμόνων. Στην περίπτωση που το ποσό που αναγνωρίζεται ως
πρόβλεψη επηρεάζεται από ποικίλα στοιχεία, τότε ο υπολογισμός του βασίζεται στη στάθμιση όλων των δυνατών
αποτελεσμάτων. Σε κάθε ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, οι προβλέψεις αναθεωρούνται
ώστε να αντανακλούν την τρέχουσα καλύτερη δυνατή εκτίμηση της υποχρέωσης.

3. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

(ποσά σεευρώ)

1/1/2020- 1/1/2019-

ί/ίί220 3111212019

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 12.129,02 13.820,00

Φόροι-Τέλη 5.730,31 4.741,00

Διάψορα έξοδα 645,43 453,50

Ατιόσβεσις 279,91 282,12

Σύνολο 18.784,67 19.296,62

4. Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

5,07 0,13
5,07 0,13

(5,20) (1,93)
(28,25) (15,00)

(ποσά σε ευρώ)

1/1/2020 - 1/1/2019 -

31/12/2020 31/12/2019
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Πιστωτικοίτόκοι και συναψή έσοδα
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων

Χρηματοοικονομικά έξοδα
Τόκοι υποχρεώσεων από μισΘώσεις
Προμήθειες και έξοδα Τραπεζών

________________________________________

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων (33,45) (16,93)

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
Σύνολο (28,38) (16,80)
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5. Φόρος εισοδήματος

Με το άρθρο 22 του Νόμου 4646/12.12.2019 «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την
Ελλάδα του αύριο», μειώνεται ο ψορολογικός συντελεστής των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα που
αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, σε 24% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019
και εψεξής. Με ρητή αναφορά του νόμου, η μείωση αυτή δεν αψορά τα πιοτωτικά ιδρύματα για τα οποία ο
ψορολογικός συντελεστής εξακολουθεί να είναι 29%.
Με το αρθρο 20 του ιδιου νομου ατταλλασσεται απο το ψορο εισοδηματος το εισοδημα που προκυπτει απο την
υπεραξια μεταβιβασης τιτλων συμμετοχης σε νομικο προσωπο ψορολογικο κατοικο κρατους μελους Ε Ε που
εισπραττει ενα νομικο προσωπο που ειναι ψορολογικος κατοικος Ελλαδας εαν το νομικο προσωπο του οττοιου οι
τίτλοι μεταβιβάζονται πληροί τις οριζόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις. Τα εισοδήματα αυτά δε ψορολογούνται
κατά τη διανομή ή κεψαλαιοποίηση των κερδών αυτών. Τυχόν ζημιές αποτίμησης συμμετοχών που έχουν
αναγνωρισθεί μέχρι 31.12.2019, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα κατά το χρόνο μεταβίβασής Τους. Η διάταξη
έχει εψαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.7.2020 και μετά.
Επίσης, με το άρθρο 22 του ιδίου νόμου για τα μερίσματα τα οποία καταβάλλονται από 1.1.2020 και εψεξ4ς, ο
συντελεστής παρακράτησης μειώνεται σε 5% από 10%.

Παρατίθεται κατωτέρω συμψωνία ονομαστικού και πραγματικού συντελεστή

ΣυμΦωνία Φόρου Εισοδήματος

1/1/2020
-

1/1/2019
31/12/2020 ‘‘ 31/12/2019

Κερδη\(Ζημίες) προ ψόρων (1.453.252,93) (19.313,42)

Φόρος εισοδήματος βάσει του ονομαστικού ψορολογικού συντελεστή 24 348.780,70 24 4.635,22

Αύξηση/μείωση από:

Μη υπολογισμός αναβαλλόμενου Φόρου (απαίτησης ) επι τιροσωρινών
0 -1 96 379 11διαψορών

Μη υπολογισμός αναβαλλόμενου Φόρου επι απομείωσης συμμέτοχης 23,71 (344.520,34)

Έξοδα μη εκπεστέα 0,02 (274,18) 1,24 (240,00)

Μη λογισμός αναβαλλόμενου ψόρου επί Φορολογικών ζημιών 0,27 (3.986,18) 24,72 (4.774,33)

Φόρος εισοδήματος 24 0,00 24 0,00

Ο αναβαλλόμενος ψόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί των προσωρινών διαψορών μεταξύ της λογιστικής αξίας
και της ψορολογικης βασης των περιουσιακων οτοιχειων και των υποχρεωσεων Ωστοσο αν μια διαφορα μεταξυ
λογιστικης αξιας και ψορολογικης βασης εχει ως αποτελεσμα τη δημιουργια αναβαλλομενης ψορολογικης
απαιτησης αυτη αναγνωριζεται μονο κατα το βαθμο που ειναι πιθανο οτι θα υπαρχουν μελλοντικα διαθεσιμα
ψορολογητεα κερδη εναντι των οττοιων η απαιτηση αυτη να μπορει να συμψηψιστει Η Εταιρεια υπολογισε την
αναβαλλομενη ψορολογια με βαση τους αντιστοιχους συντελεστες που προβλεπεται να ισχυσουν κατα τον χρονο

της τακτοττοιησης της Οι αναβαλλομενες ψορολογικες απαιτησεις για μεταψερομενες ψορολογικες ζημιες

αναγνωριζονται κατα την εκταση που η πραγματοποιηση ψορολογητεων μελλοντικων κερδων ειναι τιιθανη
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Η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει αναβαλλόμενο Φόρο επί των μεταψερόμενων Φορολογικών ζημιών για τις οποίες
εκτιμάται ότι δεν Θα υπάρχουν επαρκή Φορολογητέα κέρδη για τον συμψηψισμό τους. Το συνολικό μη
αναγνωρισμένο ποσό από αναβαλλόμενες Φορολογικές απαιτήσεις για Φορολογικές ζημίες ανέρχεται σε ευρώ €
21.978,53

Με το άρθρο 65 Α του Ν.4174/2013 οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρίες που διενεργούν
υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυμες εταιρίες υποχρεούνται στην έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού ως προς την
εΦαρμογή των Φορολογικών διατάξεων σε ψορολογικά αντικείμενα. Το εν λόγω πιστοποιητικό υποβάλλεται
αΦενός μεν στην ελεγχόμενη εταιρεία μέχρι την υποβολή της δήλωσης Φόρου εισοδήματος, και το αργότερο εντός
του πρώτου δεκαημέρου του δέκατου μήνα από την λήξη της ελεγχόμενης διαχειριστικής περιόδου, αΦετέρου δε
ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών το αργότερο εώς το τέλος του δέκατου μήνα από την λήξη της
ελεγχόμενης διαχειριοτικής περιόδου.
Με το άρθρο 56 του Ν. 4410/3.8.2016 για τις χρήσεις από 1.1.2016 η έκδοση Φορολογικού πιστοποιητικού εγινε
προαιρετικη . Ωστόσο η εταιρεία έχει αποΦασίσει τη συνέχιση της λήψης του Φορολογικού πιστοποιητικού. Για τις
χρήσεις 2017,2018 και 2019 σ Φορολογικός έλεγχος, στα πλαίσια του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013, έχει
ολοκληρωθεί για την Εταιρεία και έχει λάβει Φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιΦύλαξη, ενώ για τη χρήση 2020
ο εν λόγω έλεγχος είναι σε εξέλιξη.
ΣύμΦωνα με την ΠΟΛ.1006/05.1.2016 δεν εξαιρούνται από την διενέργεια τακτικού Φορολογικού ελέγχου από τις
αρμόδιες Φορολογικές αρχές οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκδίδεται Φορολογικό πιστοποιητικό, στα πλαίσια του
άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013, χωρίς επιφύλαξή. Συνεπώς σι Φορολογικές αρχές είναι δυνατόν να διενεργήσουν
τον δικό τους Φορολογικό έλεγχο.
Ως αποτέλεσμα του Φορολογικού ελέγχου από τις Φορολογικές αρχές ενδέχεται, να επιβληθούν επιπλέον πρόστιμα
και Φόροι για τις χρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί από τις Φορολογικές αρχές τα ποσά των οποίων δεν είναι δυνατό
να προσδιοριστούν με ακρίβεια.

6. Καθαρά κέρη/(ζημίες) ανά μετοχή

Βασικά

Τα βασικά κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση των καθαρών κερδών/(ζημίες) της χρήσεως με
τον σταθμισμένο μέσο όρο των υψιστάμενων κοινών μετοχών στην διάρκεια της χρήσεως, εξαιρουμένων των τυχόν
ιδίων κοινών μετοχών που αγοράζονται από την επιχείρηση (ίδιες μετοχές).

Προσαρμοσμένα

Τα προσαρμοσμένα κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή προκύπτουν από την προσαρμογή του σταθμισμένου μέσου όρου
των υψιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσεως για δυνητικώς εκδοθησόμενες
κοινές μετοχές. Η Εταιρεία δεν έχει τέτοιες κατηγορίες δυνητικών τίτλων με συνέπεια τα βασικά και τα
προσαρμοσμένα κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή να είναι ίδια.
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(ποσά σε ευρώ)

1/1/2020- 1/1/2019-
31/12/2020 31/12/2019

Καθαρά κέρδη (ζημίες) μετα το φόρο εισοδήματος (1.453.252,93) (21908,30)
Σταθμισμένος αριθμός μετοχών (τεμάχια) 82.831 80.230
Κέρδη(ζημίες) ανά μετοχή βασικά και προσαρμοσμένα σε ευρώ (17,55) (0,27)

7. Ενσώματα πάγια
Δικαιώματα

Λοιπός
Σύνολοχρήσης

εξοπλισμός
κτηρίων

Κόστος κτήσεως

1-Ιαν-19 0 6.726,69 6.726,69

Επίπτωση από την 1η εψαρμοή του
352 6 0 352 6

Δπχπιό

31-Δεκ-19 352,6 6.726,69 7.079,29

Κόστος κτήσεως ή αξία αττοτιμήσεως

1-Ιαν-20 352,6 6.726,69 7.079,29

Προσθήκες 839,46 0 839,46

31-Δεκ-2 1192,06 6.726,69 7.918,75

Συσσωρευμένες αποσβέσεις και
απομειώσεις

1-Ιαν-19 6.726,48 6.726,48

Αποσβέσεις περιόδου 282,12 0 282,12

31-Δεκ-19 282,12 6.726,48 7.008,60

Συσσωρευμένες αποσβέσεις και
αιτομειώσεις

1-Ιαν-20 282,12 6.726,48 7.008,60

Αποσβέσεις περιόδου 279,91 0 279,91

31-Δεκ-20 562,03 6.726,48 7.288,51

Αναπόσβεστη αξία

31-Δεκ-19 70,48 0,21 70,69

31-Δεκ-20 630,03 0,21 630,24

Δεν υπάρχουν υποθήκες και ιτροσημειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επίτων παγίων στοιχείων του ενεργητικού
της εταιρίας.
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Τα μέτραπου έλαβε η Ελληνική Κυβέρνηση γιατην αντιμετώπιση των Οικονομικών προβλημάτων των πληττόμενων
επιχειρήσεων από την πανδημία του ςονς1-19, δεν ειχαν επίδραση στην Εταιρεία.

8. Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις

Οι επενδύσεις αποτιμώνται στην αξία κτήσεως ως εξής

_________________________ ______________

(ποσά σε ευρώ)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2020 2019

Αστακός Αξία
ΑΚΑΡΠΟΡΤΑ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 45,45% κτήσεως 60.000,00 60.000,0(

Αξία
ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε. Αθήνα 2,99% κτήσεως 3.162.100,28 3.162.10Ο,2
Απομείωση συμμέτοχης στην
εταιρία ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΕ Απομείωση (1.434.439,88) Ο,ο(
Σύνολο 1.727.660,40 3.162. 100,2

Οι ανωτέρω εταιρίες αποτιμώνται στην αξία κτήσεως και ελέγχονται ετησίως για απομείωση. Σημειώνεται ότι είναι
θυγατρικές της μητρικής ΑΠΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΟΥΣΙΑΣ Α.Ε, η οποία κατέχει άμεσα και έμμεσα ποσοστό 100%, και
τις συμπεριλαμβάνει στις συντασσόμενες από αυτή ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

9. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

Ο λογαριασμός “Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις” ποσού ευρώ 46,27 αψορά απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο
για παρακρατούμενους ψόρους και είναι πλήρως ανακτήσιμα.

10. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Όλα τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρίας αψορούν καταθέσεις όψεως και είναι σε ευρώ.

Οι καταθέσεις όψεως της Εταιρίας είναι κατατεθειμένες σε πιοτωτικά ιδρύματα εσωτερικού . Για σκοπούς
διαβάθμισης πιοτωτικού κινδύνου οι Τράπεζες κατατάσσονται ως Β σύμψωνα με τον Διεθνή Οίκο
Πιστολητττικης Αξιολογησης 5 στΙπ πι ΡοοΓ 5

Ι (ποσά

1/1/2020- 1/1/2019-

31/12/2020 31/12/2019

Καταθέσεις όψεως 29.673,77 78.331,50

Σύνολο 29.673,77 78.331,50
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11. Καθαρή Θέση

» Μετοχικό Κεψάλαιο:

Με απόψαση της Αυτόκλητης Καθολικής Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 08.07.2020, το μετοχικό κεψάλαιο της
Εταιρίας αυξήθηκε κατά Ευρώ εβδομήντα οκτώ χιλιάδες τριάντα (€ 78.030,00), διά της εκδόσεως δυο χιλιάδες
εξακόσιες μια (2.601) νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήψου μετοχών, ίση με την ονομαστική αξία ήτοι Ευρώ
τριάντα (€ 30,00) εκάστη.Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ 2.484.930,00 και διαιρείται σε
82.831 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας, ευρώ 30,00 εκάστης.
Σημειώνεται ότι την 31.12.2019 είχε κατατεθεί το ποσό της επικείμενης αύξησης σε λογαριασμό της Εταιρείας το
οποίο καταχωρήθηκε σε λογαριασμό λοιπών υποχρεώσεων ως «Ποσά που προορίζονται για αύξηση Μετοχικού
Κεψαλαίου». Με την ολοκλήρωση της αύξησηςτο ποσό μεταφέρθηκε στο Μετοχικό Κεψάλαιο.

ΙΙ) Αποθεματικά:
Σύμψωνα με την ελληνική εμπορική νομοθεσία, η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να παρακρατεί από τα καθαρά
λογιστικά της κέρδη ελάχιστο ποσοστό 5% ετησίως ως τακτικό ατιοθεματικό. Η παρακράτηση παύει να είναι
υποχρεωτική όταν το σύνολο του τακτικού αποθεματικού υπερβεί το εν τρίτο του καταβεβλημένου μετοχικού
κεψαλαίου. Το αποθεματικό αυτό το οποίο είναι ψορολογημένο δεν μπορεί να διανεμηθεί καθόλη τη διάρκεια
ζωής της Εταιρίας και προορίζεται για την κάλυψη τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και
ζη μιών.
Η Εταιρία έχει σχηματίσει τακτικό αποθεματικό ύψους € 32.346,16.

ΙΙΙ) Αποτελέσματα εις νέο:

Στην 22η εταιρική χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020 προέκυψαν ζημιές € 1.453.252,93 μαζί με τα κέρδη
εις νέο της προηγούμενης χρήσης ποσού € 320.595,94,διαμορψώνουν τα αποτελέσματα εις νέον της χρήσης σε
ζημιά € 1.133.437,29.

Ιν) Διανομή μερισμάτων:

Με βάση την ελληνική εμπορική νομοθεσία, οι εταιρίες υποχρεούνται στην ετήσια καταβολή μερίσματος.
Συγκεκριμένα, διανέμεται σαν μέρισμα το 35% των καθαρών κερδών μετά το Φόρο εισοδήματος και αψού
σχηματισθεί το κατά νόμο τακτικό αποθεματικό και αψαιρεθούν τα πιστωτικά κονδύλια της κατάστασης
αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη (αρθρ.160 & αρθρ.161 του Ν.4548/2018). Ωστόσο,
είναι επίσης δυνατή η παρέκκλιση από τα ως άνω ισχύοντα σε περίπτωση εγκρίσεως από τη Γενική Συνέλευση των
Μετόχων σύμψωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 161 του Ν. 4548/2018.
Το Διοικητικό Συμβούλιο λόγω ζημιών χρήσεως θα προτείνει ατην Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή
μερίσματος για τη χρήση 2020.

12. Υποχρεώσεις από μισθώσεις

Η Εταιρεία έχει συνάψει ιδιωτικό συμψωνητικό μίσθωσης με την Α1ρΙ Β»π!ι γιατο ακίνητο στο οποίο στεγάζεται
η έδρα της. Η εν λόγω μίσθωση ανανεώθηκε εντός της χρήσης 2020 για τριά ακόμη έτη.
Το συνολικό πληρωτέο ποσό για μισθώσεις κατά την διάρκεια της χρήσεως 2020 ανήλθε σε ποσό Ευρώ 283,68 που
περιλαμβάνει κεψάλαιο ποσού Ευρώ 278,48 και τόκων ποσού Ευρώ 5,20. Τα έξοδα τόκων επί των υποχρεώσεων
από μισθώσεις με τα οποία επιβαρύνθηκαν τα Αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020
έχουν συμπεριληφθεί στην γραμμή «Χρηματοοικονομικο αποτελεσμα ».

Δεν υπάρχουν σημαντικές δεσμεύσεις από συμβάσεις μίσθωσης οι οποίες δεν έχουν τεθεί σε ισχύ μέχρι και την
λήξη της περιόδου αναψοράς.
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Το σύνολο των υποχρεώσεων από τις μισθώσεις που αναγνώρισε η Εταιρεία κατά την διάρκεια της )(ρήσεως 2020
έχουν ως εξής:

31.12.2019

Κτίρια

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 01.01.2019 352,6

Χρεωστικοί τόκοι (Μη ταμειακές ροές) 1,93

Καταβολες σε εκμισθωτή( Ταμειακές ροές) -283,68

Υποχρεώσεις από μισθώσεις κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 70,85

31.12.2020

Κτίρια

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 01.01.2020 70,85

Ανανέωση υφιστάμενων μισθώσεων 839,46

Χρεωστικοί τόκοι (Μη ταμειακές ροές) 5,2

Καταβολες σε εκμισθωτή( Ταμειακές ροές) -283,68

Υποχρεώσεις από μισθώσεις κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 631,83

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 279,16

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 352,67

13. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Ι (ιτοσάσεευρώ)

1/1/2020- 1/1/2019-

31/12/2020 31/12/2019

Αλψα Υττοοτηρικτικων εργασιων ΑΕ 265 01 20 832 00

Ποσό που προορίζονται για Αύξηση Μετοχικού
78.030,00

Κεψαλαιου

ΑΙΡΗΛ ΒΑΝΚ Α.Ε 5.834,57 563,17

ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΕ 0,00 1.058,47

ΒΕΙΟΙΠΕ Α.Ε. 0,00 14.551,40

Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 8.940,40 7.100,00

Σύνολο 15.039,98 122.135,04
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14. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου:

Τα κυριότερα χρηματοπιστωτικά μέσα της Εταιρίας αποτελούνται από μετρητά και βραχυπρόθεσμες καταθέσεις.
Ο κυριότερος σκοπός αυτών των χρηματοπιστωτικών μέσων είναι η παροχή χρηματοδότησης για τις εργασίες της.
Πολιτική της Εταιρίας, κατά τη διάρκεια του έτους, ήταν και παραμένει να μην ασχολείται με την εμπορία
χρηματοπιστωτικών μέσων.
Οι κυριότεροι κίνδυνοι που προκύπτουν από τα χρηματοπιστωτικά μέσα της Εταιρίας είναι κίνδυνος ρευστότητας,
και τιιστωτικός κίνδυνος. Το διοικητικό συμβούλιο εξετάζει και εγκρίνει αρχές για τη διαχείριση κάθε ενός από
αυτούς τους κινδύνους, οι οποίες συνοψίζονται πιο κάτω.

.:. Πιστωτικός κίνδυνος:

Ο τιιστωτικός κίνδυνος που αναλαμβάνει η Εταιρεία απορρέει τον λογαριασμό <(Ταμείο και Ταμειακά Ισοδύναμα»
ύψους € 78,331,50 που τηρούνται στην ΑΙΡΗΛ ΒΑΝΚ η οποία για σκοπούς διαβάθμισης πιστωΓικού κινδύνου
κατατάσσεται ως Β σύμψωνα με τον Διεθνή Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης 5πι1Γι & Ροο’5. Λόγω του ότι οι
καταθέσεις της Είναι άμεσα απαιτητές η Εταιρεία δεν προέβη σε υπολογισμό αναμενόμενης πιστωτικής ζημίας
(Ε1) για τα εν λόγω υπόλοιπα.

·· Κίνδυνος ρευστότητας:

Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στη διαχείριση του χρονικού συσχετισμού των
ταμειακών ροών και στην εξασψάλιση επαρκών ταμειακών διαθεσίμων για την κάλυψη τρεχουσών συναλλαγών.
Μετά την αύξηση του Μετοχικού Κεψαλαίου, η οποία έλαβε χώρα στη χρήση 2020, η Εταιρεία παρουσιάζει
ικανοποιητική ρευστότητα την 31.12.2020, παρά το γεγονός μη πραγματοποίησης εσόδων από λειτουργική
δραστηριότητα.

15. Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών

Οι αμοιβές των εκλεγμένων ορκωτών ελεγκτών λογιστών της” ΟΕΙΟΙΤΤΕ Α.Ε “, αναλύονται ως εξής, σύμψωνα
με τα οριζόμενα στις παραγράψους 2 και 32 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014».

λιτό 1η Ιανουαρίου έως

31.12.2020 31.12.2019

Για την έκδοση του ψορολογικού πιστοποιητικού 2.060,00 2.030,00

Για τον υποχρεωτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 5.150,00 5.070,00

Σύνολο 7.210,00 7.100,00

16. Συναλλαγές συνδεδεμένων μερών

Η Εταιρία είναι ελεγχόμενη από την μητρική ΑΠΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. που Είναι εγκατεστημένη στην
Ελλάδα και η οποία κατέχει (άμεσα) το 100% των μετοχών της.
Η ΑΠΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ αποτελεί κοινοπραξία των εταιριών ΑΙΡΗΑ ΒΑΝΚ ΑΕ και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
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Οι συναλλαγές της Εταιρίας καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων στον Ισολογισμό έχουν
ως κάτωθι:

31/12/2020 31/12/2019
Απαιτήσεις- Καταθέσεις Όψεως και Προθεσμίας 29.673,77 78.331,50
Απαιτησεις -Δικαιώματα χρήσης επί ιδιοχρησιμοποιούμενων κτηρίων-

630,03 70,48
εγκ/σεων κτηριων

Υποχρεώσεις Προς Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις 6.099,58 20.832,00

Υποχρεώσεις από μισθώσεις ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων 631,83 70,85

31/12/2020 31/1212019
Χρηματοοικονομικά αποτέλεσμα 28,25 15
Έξοδα — Αμοιβές Τρίτων 4.919,02 8.400,00
Τόκοι και αποσβεσεις μισθωτηρίων ιδιοχρησιμοττοιούμενων ακινήτων 5,20 284,05

8 Οι ανωτέρω συναλλαγές έγιναν με βάση εμιτορικούς όρους της αγοράς.

8 Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ή σε λοιπά διευθυντικά
στελέχη του Ομίλου (και τις οικογένειές τους).

Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε λοιπά συνδεδεμένα μέλη.

17. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις

α) Νομικά Θέματα

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαψορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική
επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας.

Δεν υπάρχουν ενέχυρα ή άλλα βάρη σε περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας.

β) Φορολογικά:

Η Εταιρία έχει ελεγχθεί ψορολογικά μέχρι καιτη χρήση 2009 με περαίωση βάσει του Ν.3888/2010.

Οι χρήσεις 2010 ως και 2014 θεωρούνται παραγεγραμμένες σύμψωνα με τα προβλεπόμενα στην εγκύκλιο

ΠΟΛ. 1208/20.12.2017 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Σε μελλοντικά ψορολογικό έλεγχο ενδέχεται, να

επιβληθούν επιπλέον πρόστιμα και ψόροι για τις χρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί από τις ψορολογικές αρχές τα

ποσά των οποίων δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν με ακρίβεια.
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18. Γεγονότα μετά την ημερομηνία τον ισολογισμού

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των Οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αψορούν την Εταιρία και για

τα οποία να επιβάλλεται σχετική αναψορά σύμψωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροψόρησης

(Δ.Π.Χ.Π.).

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Πρόεδρος Το Μελος Ο Διευθυντής
Οικονομικών Υπη ρεσιών

Ευστάθιος Α. Κακογιάννης Γεώργιος Χ. Καμπαδέλλης Αντώνιος Γ. Γαβρίλης

Α.Δ.Τ. ΑΒ 629796
Α.Δ.Τ. ΑΗ 060501 Α.Δ.Τ. ΑΗ 002694 Αρ.Αδ.Ο.Ε.Ε. ΑΤΑΞΕΩΣ 19942/01

41


