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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚλΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε. ΤΗΣ 31ΠΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

‘Εκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους μετόχους της εταιρείας ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

‘Εκθεση Ελέγχου επί των Οικονοιιικών Καταστάσεων

Γνώμη

‘Εχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης

Δεκεμβρίου 2021, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπού συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων
κεψαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών
λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροψορίες.

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την
οικονομική θέση της εταιρείας ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη
χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμψωνα μετα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροψόρησης, όπως
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή’Ενωση.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμψωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην
Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμψωνα με τα 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 με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες
Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην
Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμψωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας
νομοθεσίας και του προαναψερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε
αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να Παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Ευθύνες της διοίκησης ετιίτων 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 ΕυρωπαΙκή’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 σψάλμα, που οψείλεται είτε σε απάτη Είτε σε λάθος.

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας
της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα
που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα καιτη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσειτην 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 για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασψάλιση για το κατά πόσο Οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολό
τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σψάλμα, που οψείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε
έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασψάλιση συνιστά διασψάλιση υψηλού
επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμψωνα 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 αθροιοτικά, θα
μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποψάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με
βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμψωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε
επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σψάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που
οψείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που
ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και
κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σψάλματος
που οψείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οψείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να
εμπεριέχει συ μπαιγνία, πλαστογραψία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευ δείς 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 καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο
των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

Αποψαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν 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 συμτιεράνουμε
ότι υψίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιοτήσουμε την
προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιή σεις είναι
ανεπαρκείς να διαψοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια
που αποκτώνται μέχριτην ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες
ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων,
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις
απεικονίζουν τις υιτοκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη
παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων Θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου,
καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες
εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
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‘Εκθεση επί άλλων Νομικών και. Κανονιστικών Απαιτήσεων

1. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της·Εκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου, κατ’ εψαρμογή Των διατάξεων της παραγράψου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015,
σημειώνουμε ότι:

α) Κατά τη γνώμη μας η’Εκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμψωνα μετις
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 31.12.2021.

β) Με βάση τη γνώση που αποπήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε
εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην ‘Εκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

2. Στη σημείωση 2.1 επί των οικονομικών καταστάσεων γίνεται αναψορά στο γεγονός ότι το Σύνολο των Ιδίων
Κεψαλαίων της Εταιρείας, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 έχει καταστεί κατώτερο του % του μετοχικού της
κεψαλαίου, και ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 119 παρ.4 του ΚΝ.
4548/2018, όπως ισχύει, βάσει του οποίου το Διοικητικό Συμβούλιο, θα συγκαλέσειτη γενική συνέλευση των
μετόχων ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.

3. Η Εταιρεία δεν τήρησε τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 119 παρ. 1 του Ν. 4548/20 18 όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 του Ν.4825/2021, αναψορικά με τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2021.

Αθήνα, ό Μαρτίου 2023

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Αλεξάνδρα Κωστάρα
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 19981
Ο&οίι. Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Φραγκοκκλησιάς 3α και Γρανικού, 151 25 Μαρούσι
Α.Μ ΣΟΕΛ: Ε 120
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ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε.

Κατάσταση Αποτελεσμάτων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΙΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ 3ΙΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Κύκλος εργασιών (Παροχή υπηρεσιών)
μείον: Κόστος παροχής υπηρεσιών
Μικτά αποτελέσματα
πλέον: Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως
μείον : Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

Απομείωση συμμετοχής
Απομείωση ιδιοχρησιμοποιούμενων

παγίων
Αλλα έξοδα

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων και
χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά έξοδα

__________________________________________

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων
Μείον: Φόρος εισοδήματος
Κέρδηί(Ζημίες) μετά το φόρο εισοδήματος

______________________________________

Κέρδη Ι(Ζημίες) μετά το φόρο εισοδήματος
ανά μετοχή βασικές και προσαρμοσμένες σε
Ευρώ

Κατάσταση Λοιπού Συνολικού Εισοδήματος

Από Ιη Ιανουαρίου έως
Σημείωση 31/12/2021 31/12/2020

Κέρδη/(Ζημίες) μετά το φόρο εισοδήματος (882.150,12) (9286.422,72)

Λοιπά αποτελέσματα που καταχωρήθηκαν
απευθείας στα ‘Ιδια Κεφάλαια 0 0

Συνολικό Αποτέλεσμα (Ζημία) περιόδου μετά
τον φόρο εισοδήματος (882.150,12) (9.286.422,72)

Οι συνημμένες σημειώσεις (σελ. 10-41) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.

Ισολογισμός

ό

Σημείωση
3
4

5
ό

13

11

7

8

9

Από 1η Ιανουαρίου έως

31/12/2021 31/12/2020
0,00 0,00

(3.192.554,05) (3.210.986,78)
(3.192.554,05) (3.210.986,78)

2.137.210,96 2.304.915,10
(38.994,67) (52.511,30)
(50.968,92) (53.705,96)

0,00 (10.457.262,27)
(92.340,05) (194.528,91)

(1.237.646,73) (11.664.080,12)
(597,02) (51,23)

(1.238.243,75) (11.664.131,35)
356.093,63 2.377.708,63

(882.150,12) (9.286.422,72)

10 (0,005) (0,052)



ΑΣΤΑ.ΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

Αυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Σύνολο μη κυκλοφορούντος Ενεργητικού

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπές απαιτήσεις

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού

Σύνολο Ενεργητικού

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

Αποτελέσματα εις νέον

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση

Υποχρεώσεις από μισθώσεις ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις από μισθώσεις ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

Σύνολο Υποχρεώσεων

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

11
12
13
14

15
15

16

17
17
17

19
20

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ 3ΙΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Οι συνημμένες σημειώσεις (σελ. 1Ο41) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσεως

7

Σημ. 31/1 2/2021 31/12/2020

96.103.163,63 97.409.687,35
0,18 0,18

131.862,23 182.831,15
44,00 44,00

96.235.070,04 97.592562,68

3.264,865,85 3.306.364,25
96.162,59 52.504,58

1.337.965,50 3.355.462,38
4.698.993,94 6.714.331,21

100.934.063,98 104.306.893,89

105.739.634,80 105.739.634,80
8.588.200,00 8.588.200,00

(57.437.566,58) (56.555.416,46)
56.890.268,22 57.772.418,34

38.371.934,99 40.509.145,95

5.327.577,24 5.683.670,87
70,87 352,67

5.327.648,11 5.684.023,54

281,80 279,16
343.930,86 341.026,90
344.212,66 341.306,06

44.043.795,76 46.534.475,55

100.934.063,98 104.306.893,89

18

20
21



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ.ΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε. ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙ&Υ 2021

Διαφορά από Αποτελέσματα
Μετοχικό κεφάλαιο έκδοση μετοχών Σύνολοεις νεον

υπέρ το άρτιο
Υπόλοιπο 1/1/2020 105.739.634,80 8.588.200,00 (47.268.993,74) 67.058.841,06
Συνολικό αποτέλεσμα χρήσεως, μετά το 0,00 (9.28642272) (9.286.42272)
φόρο εισοδήματος

Υπόλοιπο 31/12/2020 105.739.634,80 8.588.200,00 (56.555.416,46) 57.772.418,34
Υπόλοιπο 1/1/2021 105.739.634,80 8.588.200,00 (56.555.416,46) 57.772.418,34
Συνολικό αποτέλεσμα χρήσεως, μετά το ο,ιο 000 (882.150,12) (882.15012)φόρο εισοδήματος

Υπόλοιπο 31/12/2021 105.739.634,80 8.588.200,00 (57.437.566,58) 56.890.268,22

Οι συνημμένες σημειώσεις (σελ.10-41) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΙΑΣΕΙΣ

ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε. ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Κατάσταση Ταμειακών Ροών

Σ
1/1/2021- 1/112020-

ημ. 31112/2021 31/12/2020

Λειτουρνικές δραστηριότητες

Κέρδηί(Ζημίες) πριν το φόρο εισοδήματος (1.238.243,75) (11.664.131,35)

Πλέον/(μείον) προσαρμογές για:

Αποσβέσεις παγίων & άυλων περιουσιακών στοιχείων 4&1 1 3.042.765,45 3.047.321,84

Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης 4&1 1 209,88 280,36

Ζημιές απομείωσης συμμετοχής 13 50.968,92 53.705,96

Αναπροσαρμογή ενοικίου 0,00 839,46

Ζημιές απομείωσης ιδιοχρίνων παγιων 11 0,00 10.457.262,27

Αποσβέσεις ληφθεισών επιχορηγήσεων παγίων 5 (2.137.210,96) (2.137.210,98)

Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα) επενδυτικής δραστηριότητας 8 0,00 0,00

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 8 597,02 51,23

Πλέονίμείον ιτροσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου Κίνησης ή που
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (2.159,61) (82.818,95)

(Μείωση) Ιαύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 2.903,96 (381.719,36)

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (592,50) (46,00)

Σύνολο εισροών 1 (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (280.551,71) (706.465,52)

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων & άυλων πάγιων στοιχείων 11 (1.736.451,61) 0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (1.736.451 ‚61) 0,00

Χρηι.ατοδοτικές δραστηριότητες

Πληρωμή μισθώσεων 20 (283,68) (283,68)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (283,68) (283,68)

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσεως (α)
± (2.017.496,88) (706.749,20)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 3.355.462,38 4.062.211,58

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 16 1.337.965,50 3.355.462,38

Οι συνημμένες σημειώσεις (σελ. 10-41) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΔΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε. ΤΗΣ 3ΙΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΚΥ 2021

Σημειώσεις επί των οικονομικών Καταστάσεων

1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρία

Η εταιρία «ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
ιδρύθηκε στις ό Σεπτεμβρίου 1999 και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό
43719/011Β199/213(2008). Η Εταιρία φέρει το διακριτικό τίτλο ‘ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛΑ.Ε.” και εδρεύει στην Αθήνα,
Λεωφόρος Αθηνών 77. Η διάρκειά της έχει ορισθεί για 50 έτη, μέχρι το 2049, δύναται δε να παραταθεί με απόφαση
της Γενικής Συνελεύσεως.

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

1. Η αγορά της περιοχής της ΝΑΒΙΠΕ.
2. Η υλοποίηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου Ανάπτυξη της ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου Αστακού σύμφωνα με το
αποτέλεσμα του διεθνούς διαγωνισμού της ΕΤΒΑ.
3. Η αγορά ή μίσθωση εκτάσεων ομόρων προς την ΝΑΒΙΠΕ για την μελλοντική επέκταση αυτής.
4. Η αγορά των μετοχών της εταιρία ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. από την ΕΤΒΑ.
5. Η πώληση ή μίσθωση βιομηχανικών οικοπέδων εντός της περιοχής της ΝΑΒΙΠΕ καθώς και η επιδίωξη έκδοσης,
ή λήψη και χρήση αδείας ναυτικού πράκτορα σύμφωνα με το Π.Δ. 229/1995, όπως κάθε φορά Ισχύει.
6. Η προσέλευση επενδύσεων για την προώθηση της επιχειρηματικής συγκέντρωσης, στο συγκεκριμένο χώρο,
με έμφαση στις επιχειρηματικές δραστηριότητες των οποίων η παραγωγή και λειτουργία έχουν ανάγκη συνεχούς
ροής φορτίων που διακινούνται κυρίως μέσω θαλάσσης.
7. Η ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών, για την διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας εντός και
εκτός της περιοχής.
8. Η δραστηριοποίηση σε παρεμφερείς εργασίες που θα κριθούν αναγκαίες, για την εξέλιξη του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος.
9. Η συμμετοχή της σε εταιρείες ή κοινοπραξίες, που ήδη λειτουργούν ή θα συσταθούν σο μέλλον, ομοίου ή
παρεμφερούς σκοπού.
Γενικά κάθε ενέργεια που, κατ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2545/97 και του ΠΔ 133/1990, σκοπό έχει την
ανάπτυξη της Ναυτιλιακής και Βιομηχανικής Περιοχής του Πλατυγιαλίου Αστακού.
Για την επίτευξη των ανωτέρων σκοπών της, η εταιρία, θα δραστηριοποιείται προς τις ακόλουθες κυρίων
κατευθύνσεις:

Θα διενεργεί τους σκοπούς της είτε άμεσα είτε μέσω οποιασδήποτε Θυγατρικής της εταιρίας.
Θα συνεργάζεται (είτε μέσω εταιρίας ή άλλως) με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με
οποιοδήποτε τρόπο.
Θα αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή.
Θα συνάπτει οποιαδήποτε σύμβαση εγγύησης, ενοχικής ή εμπράγματης ασφάλειας σε σχέση με τους
σκοπούς της ή για την προώθηση αυτών.

. Θα συνάπτει και Θα εκτελεί συμβάσεις δανείου ή χρηματοδότησης και Θα παρέχει ασφάλεια για
οποιεσδήποτε υποχρεώσεις της.
Θα αναθέτει σε τρίτους την εκτέλεση έργων ή την προμήθεια εξοπλισμού και Θα εποπτεύει και να
συντονίζει τις αναγκαίες εργασίες.
Θα εκτελεί οποιεσδήποτε άλλες πράξεις είναι κατάλληλες ή απαιτούνται σε σχέση με τους σκοπούς της ή
για την προώθηση αυτών.

10. Η ίδρυση, λειτουργία, εμπορία και γενικώς εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ασφαλτομιγμάτων,
ασφαλτοσκυροδεματων σκυροδεματων προιοντων τσιμεντου και οικοδομικων δομικων και λοιπων προιοντων
συναφων με την κατασκευη εργων
11 Η εξορυξη παραγωγη επεξεργασια διασκευη και η καθ οιονδηποτε τροπο εμπορια και εκμεταλλευση
αδρανών υλικών και παραγώγων τους, δια χρήσεων μηχανικών και λοιπών μέσων (σπαστηροτριβεία, λατομεία,
κλπ)

Την 16η Απριλιου 2021 η τελικη μητρικη εταιρεια ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικο τιτλο
ΑΙρΙι8 Β8π1 (ι’διασπωμενη») εισεφερε μεσω αποσχισης κλαδου τις κυριες τραπεζικες της δραστηριοτητες σε νεα

εταιρεία- πιστωτικο ιδρυμα με την επωνυμια «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (<ιεπωφελουμενη»)
Η τελικη μητρικη εταιρεια η οποια πλεον κατεχει τις μετοχες της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(ιιεπωφελουμενη») διακρατησε δραστηριοτητες περιουσιακα στοιχεια και υποχρεωσεις που δε συνδεονται με τις

10



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΚΓΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΔ Α.Ε. ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

κύριες τραπεζικές δραστηριότητες και μετονομάσθηκε σε «ΑΙΡΗΛ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕίΑ» με διακριτικό τίτλο «ΑΙΡΗΛ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».

Οι μετοχές της «ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε.» κατέχονται από την «ΑΠΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» κατά

9701% και από την «ΣΥ. ΜΕΤ. Α.Ε.» κατά 2,99%.
Οι οικονομικές καταστάσεις της «ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε.» περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές

καταστάσεις της ΑΠΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης.

Η ΑΠΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ αποτελεί Κοινοπραξία των εταιριών ΑΙΡΗΑ ΒΑΝΚ ΑΕ και ΤΡΑΠΕΖΑ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Ως εκ τούτου, οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές

καταστάσεις της ΑΙρ Β8πΙ’ Α.Ε. και της μητρικής της ‘ΑΙΡΗΛ Ξν€ πΙ ΗοΙιίίπ9$” και της Τράπεζας Πειραιώς

και της μητρικής της “Πειραιώς ΕΊππςί8Ι ΗοΙίπ98 Α.Ε.” στις οποίες αποτιμώνται με τη μέθοδο της καθαρής

θέσης.

Η Εταιρία κατά την 31 .12.2021 δεν απασχολούσε προσωπικό.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Γεώργιος Ποιμενίδης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Πάλλης Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος

Καμπαδέλλης Γεώργιος Μέλος

Συρράκος Αθανάσιος Μέλος

Αποστολόπουλος Ξενοφών Μέλος

Γκάνος Ιωάννης Μέλος

Καλόμαλλος Ευάγγελος Μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 30.10.2023

Εποτττεύουσα αρχή
Περιφέρεια Αττικής - Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης

Αριθμός φορολογικού μητρώου

099360006

Αριθμός Γενικού Εμπορικού
Μητρώου
3504301000

Νομ ι κός Σύμβουλος: Παπαθανασοπούλου Νικολέττα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ενέκρινε τις οικονομικές Καταστάσεις, της 22’ εταιρικής χρήσης που έληξε

την 31 Δεκεμβρίου 2021, στην συνεδρίασή του της 2ς Μαρτίου 2023.

2. Βασικές λογιστικές αρχές

2.1 Βάση παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΙΑΣΕΙΣ

ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε. ΤΗΣ 3ΙΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις αφορούν στη χρήση 1.1 - 31 12.2021 και έχουν συνταχθεί σύμιρωνα με

τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την

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

της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης της Ι 9ης Ιουλίου 2002.

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

σύμφωνες με αυτές που περιγράφονται στις δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την

31.12.2020 αφού επιπρόσθετα ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις προτύπων ο οποίες εκδόθηκαν από το
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΙΑΞΒ), υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση και

εφαρμόστηκαν από 1.1.2021 όπως αναλυτικά αναφέρονται 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

αναφέρεται διαφορετικά στις επι μέρους σημειώσεις.

Αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας (οίιι9 ιοπιθπ)

Οι οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2021 συντάχθηκαν με βάση την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής

δραστηριότητας (9ο1π9 εοπθΓπ). Για την εφαρμογή της εν λόγω αρχής, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη τις

τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις και προέβη σε εκτιμήσεις για τη διαμόρφωση, στο προσεχές μέλλον, του

οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται. Στο πλαίσιο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε τις

ακόλουθες περιοχές οι οποίες κρίνονται σημαντικές κατά την αξιολόγησή του:

Εξελίξεις στο μακροσικονομικό περιβάλλον

Η ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, έπειτα από την ύφεση που προκάλεσε η πανδημική

κρίση το 2020, συνεχίστηκε το α’τρίμηνο του 2022, καθώς το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,3% σε τριμηνιαία

βάση για έβδομο συνεχόμενο τρίμηνο και κατά 7% σε ετήσια βάση, για τέταρτο διαδοχικό τρίμηνο. Η οικονομική

μεγέθυνση προήλθε πρωτίστως από την ιδιωτική κατανάλωση, η οποία αυξήθηκε κατά 11,6% σε ετήσια βάση,

συμβάλλοντας κατά 7,9 μονάδες στον ετήσιο ρυθμό ανόδου του ΑΕΠ, υποστηριζόμενη από τη συσσώρευση

αποταμιεύσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας και την αξιοσημείωτη άνοδο της απασχόλησης.

Οι επενδύσεις κατέγραψαν τη δεύτερη μεγαλύτερη θετική συμβολή στην άνοδο του ΑΕΠ το α’τρίμηνο του 2022

(1,6 εκατοστιαίες μονάδες), καθώς αυξήθηκαν κατά 12,7%, ενώ οριακή ήταν η συμβολή των αποθεμάτων

(συμπεριλαμβανομένων των στατιστικών διαφορών), η οποία διαμορφώθηκε σε 0,2 ποσοστιαίες μονάδες. Τη

μεγαλύτερη αύξηση, από τις επιμέρους κατηγορίες επενδύσεων σημείωσαν οι επενδύσεις σε κατοικίες (186%, σε

ετήσια βάση) και ακολούθησαν οι λοιπές κατασκευές (15,9%) και οι επενδύσεις σε μηχανολογικό και τεχνολογικό

εξοπλισμό (15,4%). Θετικά συνέβαλε στην άνοδο της οικονομικής δραστηριότητας του πρώτου τριμήνου και η

δημοσια καταναλωση κατα 0 4 ποσοστιαιες μοναδες ως απορροια των δημοσιονομικων μετρων στηριξης των

νοικοκυριών και των επιχειρήσεων που υιοθέτησε η κυβέρνηση και αφορούσαν Κυρίως στην αντιμετώπιση των

αρνητικών επιπτώσεων του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Αντίθετα, οι καθαρές εξαγωγές αγαθών και

υπηρεσιών είχαν αρνητική συμβολή στη μεταβολή του ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου, κατά 3,1 ποσοστιαίες μονάδες,

καθώς η άνοδος στις εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (17,5% σε ετήσια βάση) υπερέβη την αύξηση στις

αντιστοιχες εξαγωγες (9 6%)

Ο πληθωρισμος με βαση τον Εναρμονισμενο Δεικτη Τιμων Καταναλωτη (ΕνΔΤΚ) παρεμεινε σε ανοδικη τροχια

το πρώτο δίμηνο του 2022 και επιταχύνθηκε μετά το ξέσπασμα του πολέμου. 0 ΕνΔΤΚ αυξήθηκε κατά μέσο όρο

κατά 8,5% σε ετήσια βάση το πρώτο εξάμηνο του 2022, έναντι μείωσης 1,3%, την ίδια περίοδο του 2021,

πρωτίστως λόγω της ανόδου των τιμών της ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο -δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι

καθαρός εισαγωγέας ενέργειας-, των διαταραχών στις εφοδιαστικές αλυσίδες και των ελλείψεων σε πρώτες ύλες.

Το 2022 ο εναρμονισμενος πληθωρισμος αναμενεται να διαμορφωθει σε 8 9% συμφωνα με την Ευρωπαικη
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Επιτροπή (ΕυΓορθ8π ΕαοποΓτιίε Εο&88ί, $υΓΤιΓΠΘΓ, Ιούλιος 2022) και σε 7,6% σύμφωνα με την Τράπεζα της

Ελλάδος (Εκθεση Νομισματικής Πολιτικής, Ιούνιος 2022).

Η αβεβαιότητα που επικρατεί στο διεθνές περιβάλλον, σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες εκτιμήσεις, Θα

επιβραδύνει την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας στο βραχυχρόνιο ορίζοντα. Οι παράγοντες αβεβαιότητας

αφορούν: (ί) στους γεωπολιτικούς κινδύνους, (ίί) στις πληθωριστικές πιέσεις και κυρίως στην αύξηση των τιμών

της ενέργειας, οι οποίες εντάθηκαν μετά το ξέσπασμα του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022, (ίίέ) στο ενδεχόμενο

διακοπής της παροχής φυσικού αερίου από τη Ρωσία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση στο άμεσο χρονικό διάστημα

που αναμένεται να ασκήσει περαιτέρω πιέσεις στο γενικό δείκτη τιμών, αλλά και στη λειτουργία της πραγματικής

οικονομίας και (ίν) στην αύξηση των επιτοκίων και του κόστους δανεισμού που ενδέχεται να καΘυστερήσουν την

υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.

Η πρόβλεψη που δημοσίευσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τον ρυθμό ανόδου του ΑΕΠ της Ελλάδας

το 2022, αναΘεωρήθηκε επί τα βελτίω, σε 4% (ΕυΓορο8π Εεοποιτιίς ΕοΓ8851, $υττιιιιθΓ, Ιούλιος 2022), από 3,5%

τον Μάιο (Ευτορθ8π Εαοποπικ ΕοΓθε8$1, $ρΓίπ9 2022). Το τελευταίο βασίστηκε στις ενδείξεις για υψηλές επιδόσεις

του τουρισμού κατά το τρέχον έτος, αλλά και στην εκτιμώμενη άνοδο των επενδύσεων, στο πλαίσιο αξιοποίησης

των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Επιπλέον, η ιδιωτική κατανάλωση εκτιμάται ότι Θα συνεχίσει να αυξάνεται

εντός του 2022 και αναμένεται να υποστηριχθεί από τη μερική χρήση των συσσωρευμένων αποταμιεύσεων για

τη διατήρηση του βιοτικού επιπέδου των καταναλωτών, από τη Θετική επίδραση των πρόσΘετων δημοσιονομικών

μέτρων που στοχεύουν στην άμβλυνση του αυξανόμενου ενεργειακού κόστους και από την άνοδο της

απασχόλησης. Η παράταση της γεωπολιτικής αστάθειας και σι εντεινόμενες πληθωριστικές πιέσεις, ωστόσο,

ενδέχεται να επιφέρουν σημαντική μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, στην Ελλάδα, αλλά και τις λοιπές

ευρωπαίκές χώρες, με αρνητικά αποτελέσματα για την κατανάλωση, τον ελληνικό τουρισμό και κατά συνέπεια την

οικονομική μεγέθυνση. Προς την κατεύθυνση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει επιβράδυνση του ρυθμού

μεταβολής του ΑΕΠ της Ελλάδας, σε 2,4% το 2023.

Ειδικότερα όσον αφορά την Εταιρεία, η κύρια δραστηριότητα της οποία είναι η απόκτηση και εκμετάλλευση
ακινήτων, και σε σχέση με την επίδραση του πληθωρισμού αλλά και του ίονί-19 στη δραστηριότητα της
Εταιρείας σημειώνουμε τα εξής:

Ι. Ο πληθωρισμός δεν αναμένεται να έχει αρνητική επίδραση στην Εταιρεία για τους εξής λόγους:
8. Η εταιρεία δεν δραστηριοποιείται σε έργα ανάπτυξης ακινήτων και έτσι δεν έχει άμεση έκθεση

στην αύξηση των τιμών.
1. Επιπρόσθετα ο πληθωρισμός τιμών καταναλωτή δύναται να οδηγήσει σε διάβρωση του

πλούτου των νοικοκυριών με αποτέλεσμα τη στροφή τους σε επενδύσεις σε ακίνητα, για την
προστασία των αποταμιεύσεων που σωρεύθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημικής Κρίσης
(Ευρώ 19,1 δισ., από τον Μάρτιο του 2020, έως και τον Δεκέμβριο του 2021). Αυτό μπορεί να
διατηρήσει τη δυναμική της αγοράς ακινήτων, καθώς στο πληθωριστικό περιβάλλον που
διαμορφώνει η τρέχουσα ενεργειακή κρίση, οι τοποΘετήσεις στην αγορά ακίνητων δύναται να
αποτελέσουν (<εργαλείο αποθεματοποίησης πλούτου».

. Παράλληλα έχει καταγραφεί αυξητική τάση στα επίπεδα των μισθωμάτων και των αξιών στους
κλάδους της ελληνικής αγοράς ακινήτων στους οποίους κυρίως δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

. Οποια έσοδα από μισθώματα έχει η εταιρεία είναι στην πλειοψηφία τους συνδεδεμένα με ρήτρα
αναπροσαρμογής σε σχέση με την μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή.

ιι Οσον αφορα τον Οονκ 19 σημειωνεται οτι συμφωνα με σχετικες αναφορες απο τις αρμοδιες υπηρεσιες

του Ομιλου της ΑΙρΙ·ιΒ Β8π1 για την επιπτωση του σονκ 19 στις αξιες των ακινητων εκτιμαται οτι οι αξιες

των ακινήτων στην Ελλάδα δεν έχουν επηρεαστεί από την εμφάνιση της πανδημίας. Περαιτέρω η
πανδημία του ονί-1 9 δεν άσκησε ουσιαστική αρνητική επίδραση στη δραστηριότητα της Εταιρείας.

Η Εταιρεία με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:
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- τις αποφάσεις των χωρών της Ευρωζώνης για τη λήψη σειράς δημοσιονομικών και άλλων μέτρων για την τόνωση

της οικονομίας με βάση τις οποίες προβλέπεται για την Ελλάδα η δυνατότητα να λάβει € 30,5 δισ. από το πακέτο

ανάκαμψης για την Ευρώπη «Νοχί 0θπθΓίοπ Ευ»,
- ότι παρόλο το γεγονός ότι η παρατεταμένη διάρκεια αλλά και η μορφή που ενδεχομένως Θα λάβει η πολεμική

σύρραξη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας δύνανται να επηρεάσουν δυσμενώς ιο μακροοικονομικό περιβάλλον, η

Εταιρεία δεν έχει έκθεση στη ρωσική και στην ουκρανική οικονομία.

- ιο γεγονός ότι φαίνεται πως μέχρι σήμερα η πανδημία του Κορωνοϊού (ονίι-1 9) δεν έχει επηρεάσει αρνητικά

το ύψος των αξιών των ακινήτων της Εταιρείας
- ιο γεγονός ότι η Εταρεία δεν έχει καθόλου δανειακή εξάρτηση και παρουσιάζει ιδιαιτέρως ικανοποιητική

ρευστότητα για την αντιμετώπιση των υποχρεώσεών της εκτιμά ότι τουλάχιστον για τους επόμενους 12 μήνες

από την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή

της αρχής της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας για τη σύνταξη των οικονομικών της καταστάσεων

2.2. Υιοθέτηση νέων προτύπων και τροποποιήσεων υφιστάμενων Προτύπων

Παρατίθενται κατωτέρω οι τροποποιήσεις προτύπων που εφαρμόστηκαν από 1 1.2021:

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)

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» και του Διεθνούς Προτύπου

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 16 «Μισθώσεις»: Μεταρρύθμιση των επιτοκίων αναφοράς — 2η φάση

(Κανονισμός 2021/25/13.1.2021)

Την 27.8.2020 ιο 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 αντι κατάστασης 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

χρηματοοικονομικών 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 απο τη 2η φαση τροποποιησεων Στις αλλαγες αυτες περιλαμβανονται ο επαναπροσδιορισμος

του αντισταθμιζόμενου κινδύνου για αναφορά σε ένα επιτόκιο μηδενικού κινδύνου και ο επαναπροσδιορισμός

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 υιοθετηση των ανωτερω τροποποιησεων δεν εχει επιπτωση στις οικονομικες καταστασεις της Εταιριας

Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 16 «Μισθώσεις»: Μειώσεις

μισθωμάτων λόγω Οονκ-19 πέραν της 30 ιουνίου 2021 (Κανονισμός 2021/1421/30.8.2021)
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Την 31.32021 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο Δ.Π.Χ.Γ1. 16
σύμφωνα με την οποία παρέτεινε κατά ένα έτος τη δυνατότητα επιλογής εξαίρεσης (ρα1ί1 θΧρθίίθπ) από τη
διενέργεια της αξιολόγησης του εάν οι αλλαγές στις καταβολές μισθωμάτων συνιστούν τροποποίηση της
μίσθωσης. Η δυνατότητα αυτή είχε δοθεί με την τροποποίηση του προτύπου την 28.5.2020.

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

Εκτός των προτύπων που αναφέρθηκαν ανωτέρω, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει το Δ.Π.Χ.Π 17 και τις
κατωτέρω τροποποιήσεις των οποίων η εφαρμογή είναι υποχρεωτική για χρήσεις με έναρξη μετά την 1.1.2021
και δεν έχουν εφαρμοστεί πρόωρα από την Εταιρία.

Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων»:
Αναφορές στο εννοιολογικό Πλαίσιο των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Κανονισμός
2021/1080/28.6.2021)

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 ΔΛΠ ή της Διερμηνείας 21
ο αποκτών θα πρέπει να αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει βάσει του ΔΛΠ 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 ανωτέρω τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.
Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια» και Τροποποίηση του

Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 17 ιιΑσφαλιστήρια Συμβόλαια» (Κανονισμός
2021/2036/19.11.2021)

Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2023

Το Δ.Π.Χ.Π. 17 δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.

Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 1 (<Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων»:
Γνωστοποιήσεις λογιστι κών πολιτικών (Κανονισμός 2022/357/2.3.2022)

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. 1 με την
οποία διευκρίνισε ότι:

- Ο ορισμός των λογιστικών πολιτικών δίνεται στην παράγραφο 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 πληροφορίες που περιλαμβάνουν οι οικονομικές καταστάσεις
δύνανται να επηρεάσουν τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι Κύριοι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων.

- Οι λογιστικές πολιτικές για μη σημαντικές συναλλαγές θεωρούνται μη σημαντικές και δεν Θα πρέπει να
γνωστοποιούνται. Οι λογιστικές πολιτικές, ωστόσο, μπορεί να είναι σημαντικές ανάλογα με τη φύση κάποιων
συναλλαγών ακόμα και αν τα σχετικά ποσά είναι μη σημαντικά. Οι λογιστικές πολιτικές που σχετίζονται με
σημαντικές συναλλαγές και γεγονότα δεν είναι πάντοτε σημαντικές στο σύνολό τους.

Οι λογιστκες πολιτικες ειναι σημαντικες οταν οι χρηστες των οικονομικων καταστασεων τις χρειαζονται
προκειμενου να κατανοησουν αλλη σημαντικη πληροφορηση των οικονομικων καταστασεων

Η πληροφορηση για το πως η οικονομικη οντοτητα εχει εφαρμοσει μια λογιστικη πολιτικη ειναι πιο χρησιμη
στους χρηστες των οικονομικων καταστασεων σε σχεση με την τυποποιημενη πληροφορια η τη συνοψη των
διαταξεων των Δ Π Χ Π
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- Στην περίπτωση που η οικονομική οντότητα επιλέξει να συμπεριλάβει μη σημαντική πληροφόρηση για τις

λογιστικές πολιτικές, η πληροφόρηση αυτή δεν Θα πρέπει να παρεμποδίζει τη σημαντική πληροφόρηση για

τις λογιστικές πολιτικές.

Η Εταιρία εξετάζει την επίπτωση από την υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις οικονομικές της

καταστάσεις.

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

και Λάθη»: Ο ρισμός Λογιστικών εκτιμήσεων (Κανονισμός 2022/357/2.3.2022)

Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.12023

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

οποία:

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

αβεβαιότητα ως προς τη μέτρησή τους.

- 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 λογιστικών 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 φύση του δεν σχετίζεται με τις προηγούμενες χρήσεις ούτε αποτελεί διόρθωση λάθους. Οι μεταβολές στα

δεδομένα ή στις τεχνικές αποτίμησης αποτελούν μεταβολές στις λογιστικές εκτιμήσεις εκτός αν σχετίζονται με

διόρθωση λάθους.

Η Εταιρία εξετάζει την επίπτωση από την υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις οικονομικές της

καταστάσεις.

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

την προβλεπόμενη χρήση του παγίου (Κανονισμός 2021/1 080/28.6.2021)

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

σύμφωνα με την οποία απαγορεύει την αφαίρεση 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 τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της

Εταιρείας.

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

Ενδεχομενες Απαιτησεις» Επαχθεις συμβασεις — Κοστος εκπληρωσης των υποχρεωσεων μιας συμβασης
(Κανονισμος 2021/1080/28 62021)

Ισχυει για χρησεις με εναρξη απο 11 2022

Την 14 5 2020 το Συμβουλιο των Διεθνων Λογιστικων Προτυπων εξεδωσε τροποποιηση στο Δ Λ Π 37 με

σκοπο να διευκρινισει πως το κοστος εκπληρωσης των υποχρεωσεων μιας συμβασης περιλαμβανει τα εξοδα

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.
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Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας.

Βελτιώσεις Διεθνών Λογιστικών Προτύπων — κύκλος 2018-2020 (Κανονισμός 2021/1080/28.6.2021)

Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2022

Στο πλαίσιο του Προγράμματος των ετήσιων βελτιώσεων των Διεθνών Λογιστικών 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.

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 εφαρμοστεί πρόωρα από την Εταιρία.

Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές

Καταστάσεις» και του 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 αποσαφηνίσει το λογιστικό χειρισμό μίας συναλλαγής πώλησης ή εισφοράς στοιχείων
του ενεργητικού της μητρικής εταιρίας σε συγγενή ή 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 αποτελέσματά της 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 κοινοπραξία. Επιπρόσθετα, εάν ο επενδυτής διατηρεί ποσοστό συμμετοχής στην πρώην θυγατρική, έτσι

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
θυγατρική. Αντίστοιχα, στο Δ.Λ.Π. 28 έγιναν προσθήκες για να αποσαφηνιστεί ότι η μερική αναγνώριση κέρδους

ή ζημιάς στα αποτελέσματα του επενδυτή Θα λαμβάνει χώρα μόνο εάν τα πωληθέντα στοιχεία στη συγγενή ή
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
εφαρμογής της ανωτέρω τροποποίησης που είχε αρχικά προσδιορίσει. Η νέα ημερομηνία υποχρεωτικής

εφαρμογής Θα προσδιοριστεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων αφού λάβει υπόψη του τα αποτελέσματα του έργου που εκπονεί για τη λογιστική της μεθόδου της

καθαρής θέσης.

Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 14: «Αναβαλλόμενοι λογαριασμοί υπό καθεστώς

ρύθμισης»

Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1,1.2016.

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

Τροποποίηση Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 17: «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια»:

Πρώτη εφαρμογή ΔΠΧΠ 17 και ΔΠΧΠ 9— Συγκριτική πληροφόρηση

Ισχυει για χρησεις με εναρξη απο 11 2023

Η ανωτερω τροποποιηση δεν εχει εφαρμογη στις οικονομικες καταστασεις της Εταιριας

Τροποποιηση του Διεθνους Λογιστικου Προτυπου 1 «Παρουσιαση Οικονομικων Καταστασεων» Ταξινομηση

υποχρεωσεων σε βραχυπροθεσμες και μακροπροθεσμες
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Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2023

Την 23.1.2020 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΑΠ. Ι

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

- Αποσαφήνισε ότι για την ταξινόμηση μιας υποχρέωσης σε βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη Θα πρέπει να

λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

- Αποσαφήνισε ότι οι 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 Αογιστικών Προτύπων παράτεινε την ημερομηνία υποχρεωτικής

εφαρμογής του προτύπου κατά ένα έτος λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις που επέφερε η πανδημία.

Η Εταιρία εξετάζει την επίπτωση από την υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις οικονομικές της

καταστάσεις.

Τροποποίηση του Διεθνούς Αογιστικού Προτύπου 12 «Φόροι εισοδήματος»: Αναβαλλόμενος φόρος που
σχετίζεται με στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων που προκύπτουν από συγκεκριμένη συναλλαγή

Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2023

Την 7.5.2021 το Συμβούλιο των Διεθνών Αογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΑΠ. 12 με την
οποία περιόρισε το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης αναγνώρισης σύμφωνα με την οποία οι εταιρίες σε
συγκεκριμένες περιπτώσεις εξαιρούνταν από την υποχρέωση αναγνώρισης αναβαλλόμενου φόρου κατά την
αρχική αναγνώριση στοιχείων ενεργητικού ή υποχρεώσεων. Η τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι η εν λόγω
εξαίρεση δεν εφαρμόζεται πλέον σε συναλλαγές που κατά την αρχική αναγνώριση έχουν ως αποτέλεσμα τη
δημιουργία ισόποσων φορολογητέων και εκπεστέων προσωρινών διαφορών.

Η Εταιρία εξετάζει την επίπτωση από την υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις οικονομικές της

καταστάσεις.

2.3 Συμμετοχές σε θυγατρικές

Η Εταιρία είναι θυγατρική της ΑΠΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. η οποία συντάσσει ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις στις οποίες ενσωματώνει τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας με τη μέθοδο της
ολικής ενοποίησης. Ως εκ τούτου η Εταιρία κάνει χρήση της σχετικής εξαίρεσης που προβλέπει το ΔΠΧΠ 10 και
κατά συνέπεια συντάσσει μόνο ατομικές και όχι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι συμμετοχές σε
θυγατρικές εταιρίες στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τυχόν
σωρευμένες ζημίες απομείωσης.

Η Εταιρία συμμετέχει την 31 η Δεκεμβρίου 2021 στις ακόλουθες εταιρίες:

Ι ΝΑ

______ __________ _____ ______ ___________

2.4 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, με την ισοτιμία της ημερομηνίας

των συναλλαγών.
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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 διαφορές, κέρδη ή ζημιές, που προκύπτουν, καταχωρούνται στα αποτελέσματα.

Στη χρήση 2021 όπως και στη χρήση 2020 δεν υπήρχαν συναλλαγές σε ξένο νόμισμα.

2.5 Ενσώματα πάγια (1διοχρησιμοποούμενα)

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

συσσωρευμένες απομειώσεις.

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή ως

ξεχωριστό πάγιο, μόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη, 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 και τα στοιχεία ενεργητικού με

δικαίωμα χρήσης, στην περίπτωση που τα στοιχεία αυτά ιδιοχρησιμοποιούνται από την Εταιρεία (Οι λογιστικές

αρχές που εφαρμόζονται για τα εν λόγω στοιχεία παρουσιάζονται στη σημείωση 2.13). Το στοιχείο ενεργητικού

με δικαίωμα χρήσης 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 ωφέλιμης 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 εξάσκηση

δικαιώματος αγοράς, όπου και η διάρκεια της απόσβεσης ταυτίζεται με την ωφέλιμη 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 σύμφωνα με την σταθερή μέθοδο λαμβάνοντας

υπόψη τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους.

Η αναμενόμενη ωφέλιμη διάρκεια ζωής των ενσώματων παγίων, κατά μέσο όρο και ανά κατηγορία παγίου έχει

ως εξής:

Κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων 40 έτη

Μηχανήματα και εγκαταστάσεις 25 έτη

Μεταφορικά μέσα 25 έτη

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 5 έτη

Δικαίωμα χρήσης ακινήτου 3 έτη

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (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.

2.6 Άυλα στοιχεία ενεργητικού

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται με αγορά αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης το οποίο

περιλαμβανει την τιμη αγορας και καθε αμεσα επιρριπτεο κοστος προετοιμασιας για την προοριζομενη χρηση του

συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών του προσωπικού και των εξειδικευμένων επαγγελματιών και αποσβένονται

με τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους.
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Αναφορικά με τα εσωτερικώς δημιουργούμενα άυλα, σι 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 να το χρησιμοποιήσει ή να τ0 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 οφέλη
- 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 δημιουργούμενο άυλο στοιχείο του

ενεργητικού είναι το σύνολο των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από την ημερομηνία που για Πρώτη φορά
ικανοποιήθηκαν 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 ωφέλιμη ζωή, οι οποίες κεφαλαιοποιήθηκαν, αποσβένονται όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι
έτοιμο για χρήση. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την μέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια της
ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών

Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στη φάση 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 αφορούν τη συντήρηση αναγνωρίζονται στο λογαριασμό
αποτελεσμάτων της χρήσης στην οποία πραγματοποιούνται.
Σε περίπτωση πώλησης ενός άυλου παγίου στοιχείου διακόπτεται η αναγνώρισή του, ενώ όταν δεν αναμένονται
οικονομικά οφέλη για την Εταιρεία η αξία του παγίου απομειώνεται πλήρως. Κατά την πώληση του άυλου
παγίουστοιχείου, η διαφορά ανάμεσα στο τίμημα της πώλησης και στη λογιστική του αξία αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα χρήσης.

2.7 Απομείωση συμμετοχών και μη χρηματοοικονομικών στοιχείων

Σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 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
προκύψουν από την συνεχιζόμενη χρησιμοποίησή του μέχρι την απόσυρση του στοιχείου αυτού στη λήξη της
ωφέλιμης ζωής του.
Η Εταιρία εξετάζει σε περιοδική βάση (κάθε ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών της καταστάσεων) τη
συμμετοχή της σε θυγατρικές εταιρείες, τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια, τα λοιπά άυλα πάγια και τα
στοιχεία ενεργητικού με δικαιώματα χρήσης για πιθανές ενδείξεις απομείωσης της αξίας τους.
Κατά την εκτίμηση για το ον υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης των ανωτέρω στοιχείων λαμβάνονται υπόψη τόσο
εσωτερικές όσο και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης, εκ των οποίων ενδεικτικά αναφέρονται 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.

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.
Σημαντική αύξηση των επιτοκίων της αγοράς ή των ποσοστών απόδοσης επενδύσεων οι οποίες είναι πιθανό

να επηρεάσουν το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της αξίας του στοιχείου λόγω
χρησης

Η υπαρξη εσωτερικης πληροφορησης για απαξιωση η φυσικη ζημια του στοιχειου
Η υπαρξη μισθωμενων ακινητων που ουτε ιδιοχρησιμοποιουνται ουτε υπεκμισθωνονται απο την Εταιρεια

(ειδικοτερα για τα στοιχεια ενεργητικου με δικαιωμα χρησης
Σε αυτες τις περιπτωσεις οπου η λογιστικη αξια ειναι μεγαλυτερη της ανακτησιμης αυτη απομειωνεται (μεσω
αποτελεσμάτων), ώστε να συμπίπτει με την ανακτήσιμη.
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2.8 Επιχορηγήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων

Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις όταν υπάρχει εύλογη διασφάλιση ότι Θα
εισπραχθούν και ότι η Εταιρία Θα συμμορφωθεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για την
καταβολή τους.
Οι επιχορηγήσεις που έχουν ληφθεί από την Εταιρεία, αφορούν το κόστος αποκτηθέντων περιουσιακών

στοιχείων, απεικονίζονται ως έσοδο επομένων χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηματικά και ορθολογικά στα
έσοδα στη γραμμή «Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως» κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του παγίου στοιχείου
του ενεργητικού στο οποίο αντιστοιχούν.
Ο συγκεκριμένος τρόπος αναγνώρισης των επιχορηγήσεων εξασφαλίζει πως μέχρι τη λήξη της ωφέλιμης ζωής
του πάγιου περιουσιακού στοιχείου Θα έχει αναγνωριστεί στα έσοδα το συνολικό ποσό της επιχορήγησης η οποία
αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο πάγιο.

2.9 Χρηματοοικονομικά Μέσα

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τα χρηματοοικονομικά μέσα ως στοιχεία ενεργητικού ή υποχρεώσεων εφόσον
καθίσταται αντισυμβαλλόμενο μέρος που αποκτά δικαιώματα ή αναλαμβάνει υποχρεώσεις βάσει των
συμβατικών όρων του χρηματοοικονομικού μέσου. Κατά την αρχική αναγνώριση τα χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού και υποχρεώσεων αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους. Μετά την αρχική αναγνώριση,
ταξινομούνται σε δύο μόνο κατηγορίες, σε εκείνη στην οποία η αποτίμηση γίνεται στο αναπόσβεστο κόστος και
σε εκείνη στην οποία η αποτίμηση γίνεται στην εύλογη αξία (μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων που
καταχωρούνται απευθείας στην Καθαρή Θέση ή μέσω των αποτελεσμάτων).

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων της Εταιρείας αφορούν τα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα, τις απαιτήσεις από πελάτες και ορισμένα στοιχεία των λοιπών απαιτήσεων και λοιπών
υποχρεώσεων

Μεταγενέστερη αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρείας αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου.
Οι απαιτήσεις κατά πελατών και οι λοιπές απαιτήσεις σύμφωνα με τα παραπάνω είναι συνήθως άμεσα
απαιτητές και ως εκ τούτου δεν ενσωματώνεται σε αυτές αμοιβή (τόκος -έσοδα) για το πέρασμα του χρόνου
(Ιίπιθ ν9Ιυθ).

Τα παραπάνω στοιχεία ενεργητικού εξετάζονται περιοδικά για την ύπαρξη αναμενόμενων ζημιών πιστωτικού
κινδύνου.

Στον Ισολογισμό τα ποσά των συσσωρευμένων αναμενόμενων ζημιών πιστωτικού κινδύνου για τα
χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώμενα στο αναπόσβεστο κόστος παρουσιάζονται
αφαιρετικά της λογιστικής αξίας των μέσων προ απομείωσης. Το ποσό των αναμενόμενων ζημιών πιστωτικού
κινδύνου της χρήσεως αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, στο λογαριασμό «Ζημίες απομειώσεως και
προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου».

Υπολογισμός αναμενόμενης ζημιάς πιστωτικού κινδύνου επί απαιτήσεων κατά πελατών

Οι απαιτησεις κατα πελατων ειναι συνηθως αμεσα απαιτητες και ως εκ τουτου δεν ενσωματωνεται σε αυτες
αμοιβη για το περασμα του χρονου (Ιιιτιθ ν8Ιυθ) Ο υπολογισμος της αναμενομενης ζημιας πιστωτικου κινδυνου
για τις απαιτησεις αυτες πραγματοποιειται για ολη τη διαρκεια της ζωης τους (χωρις να γινεται καταταξη σε
στάδια) βάσει της απλοποιημένης προσέγγισης που προβλέπει το ΔΠΧΠ 9.

Μεταγενέστερη αποτίμηση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων

Οι χρηματοοικονομικες υποχρεωσεις της Εταιρειας αποτιμωνται στο αναποσβεστο κοστος

21



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΚΓΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε. ΤΗΣ 3ΙΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Οι λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σύμφωνα με όσα αναφέρουμε παραπάνω είναι άμεσα ιτληρωτέες
και ως εκ τούτου δεν ενσωματώνεται σε αυτές αμοιβή (τοκος-έξοδο) για το πέρασμα του χρόνου (Ιπτιθ νθΙυθ).

Διακοπή αναγνώρισης χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων

Η Εταιρεία προβαίνει στη διακοπή αναγνώρισης χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού όταν:
έχουν λήξει οι ταμειακές ροές των χρηματοοικονομικών στοιχείων,

μεταβιβάζει Το συμβατικό δικαίωμα είσπραξης των ταμειακών ροών από τα χρηματοοικονομικά στοιχεία
και ταυτόχρονα μεταβιβάζει τους κινδύνους και τα οφέλη που απορρέουν από αυτά,

δάνεια ή επενδύσεις σε αξιόγραφα καθίστανται ανεπίδεκτα εισπράξεως, οπότε και τα διαγράφει.

οι συμβατικοί όροι των χρηματοοικονομικών στοιχείων μεταβάλλονται ουσιωδώς.

Η Εταιρεία διακόπτει την αναγνώριση μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης (ή μέρους αυτής) όταν αυτή
συμβατικά εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει.

2.10 Φόρος εισοδήματος

Ο φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο και τον 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 φορολογητέου 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 φορολογικά διαθέσιμα κέρδη έναντι των οποίων η απαίτηση μπορεί να συμιμηφιστεί. 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) συμιμηφίζονται 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.

211 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

2.12 Προβλέφεις,ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις
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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 επισκοπούνται κατά τις ημερομηνίες συντάξεως των οικονομικών καταστάσεων και
προσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούν τις βέλτιστες τρέχουσες εκτιμήσεις.

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις σι οποίες αποτελούν:
- 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 αναγνωρίζονται διότι:
ΞΞΙ δεν είναι πιθανό ότι μία εκροή πόρων που ενσωματώνει οικονομικά οφέλη Θα απαιτηθεί για να
διακανονισΘεί η υποχρέωση, ή

το ποσό της δεσμεύσεως δεν μπορεί να αποτιμηθεί με επαρκή αξιοπιστία.
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις γνωστοποιούνται εκτός εάν δεν είναι σημαντικές.

Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η
εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.

2.13 Μισθώσεις

Η Εταιρεία συνάπτει 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.
Εάν η σύμβαση παραχωρεί ένα δικαίωμα για τον έλεγχο της χρήσεως ενός αναγνωρίσιμου περιουσιακού
στοιχείου για ένα χρονικό διάστημα με αντάλλαγμα κάποιο τίμημα, τότε η σύμβαση αποτελεί ή εμπεριέχει μία
μίσθωση.
Η διάρκεια της μίσθωσης προσδιορίζεται ως η αμετάκλητη χρονική περίοδος της μίσθωσης σε συνδυασμό με κάθε
επιπλέον χρονική περίοδο για την οποία ο μισθωτής έχει ιο δικαίωμα να παρατείνει τη μίσθωση του περιουσιακού
στοιχείου, εφόσον είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο μισθωτής Θα ασκήσει ιο δικαίωμα αυτό, και κάθε επιπλέον χρονική
περίοδο για την οποία ο μισθωτής έχει ιο δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εφόσον είναι σχεδόν
βέβαιο ότι ο μισθωτής δεν Θα ασκήσει ιο 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.

α) Όταν η Εταιρεία είναι μισθωτής
Η Εταιρεία αναγνωρίζει για όλες τις μισΘώσεις ένα στοιχείο 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 περιουσιακου στοιχειου
Μετα την αρχικη αναγνωριση το στοιχεια ενεργητικου με δικαιωμα χρησεως αποτιμαται στο κοστος μειωμενο με
τις τυχον συσσωρευμενες αποσβεσεις και ζημιες απομειωσης και προσαρμοσμενο κατα την τυχον επανεκτιμηση
της υποχρεωσης απο τη μισθωση
Το στοιχείο ενεργητικού με δικαίωμα χρήσεως αποσβένεται με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης έως ιο τέλος
της ωφέλιμης ζωής του ή σύμφωνα 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 2.7)

Για τις βραχυπροΘεσμες μισθωσεις (η διαρκεια της μισθωσης κατα την ημερομηνια εναρξης της μισθωτικης
περιοδου ισουται με 12 η με λιγοτερους μηνες) και τις μισθωσεις στις οποιες το υποκειμενο περιουσιακο στοιχειο
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έχει χαμηλή αξία (χαμηλότερη των 5000 ΕΠ 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 αποτιμάται ως η παρούσα αξία των μισθωμάτων που είναι ανεξόφλητα
κατά την ημερομηνία αυτή, μείον τυχόν εισπρακτέα 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 προεξοφλούνται με το οριακό επιτόκιο δανεισμού του μισθωτή
Η Εταιρεία για να προεξοφλήσει τα υπολειπόμενα μελλοντικά μισθώματα χρησιμοποιεί το οριακά επιτόκιο
δανεισμού (Ι8Ε) το οποίο προσδιορίζει χρησιμοποιώντας ως επιτόκιο αναφοράς το επιτόκιο του εξασφαλισμένου
δανεισμού της Εταιρείας ΑΙρ Β8πΙ κάνοντας προσαρμογή για τα διαφορετικά 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.
Σύμφωνα με την πολιτική που επέλεξε να εφαρμόσει η Εταιρία, το στοιχείο ενεργητικού με δικαίωμα χρήσης
αναγνωρίζεται στα Ενσώματα Πάγια (Ιδιοχρησιμοποιούμενα) και η υποχρέωση μίσθωσης στις στιςΥποχρεώσεις
από μισθώσεις ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων.

β) Όταν η Εταιρεία είναι εκμισθωτής
Όταν οι κίνδυνοι και τα οφέλη που συνοδεύουν την κυριότητα των παγίων που εκμισθώνονται μεταφέρονται στον
μισθωτή, τότε οι αντίστοιχες συμβάσεις χαρακτηρίζονται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις.
Όλες οι υπόλοιπες συμβάσεις μίσθωσης χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές μισθώσεις.
Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που διέπουν τις συμβάσεις μίσθωσης, ο λογιστικός χειρισμός τους έχει ως εξής:.
1. Χρηματοδοτικές μισθώσεις: Στις περιπτώσεις συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, στις οποίες η Εταιρεία
λειτουργεί ως εκμισθωτής, το συνολικό ποσό των μισθωμάτων που προβλέπει η σύμβαση μισθώσεως
καταχωρείται στην κατηγορία απαιτήσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις.
Η διαφορά, μεταξύ της παρούσας αξίας (καθαρή επένδυση) των μισθωμάτων και του συνολικού ποσού των
μισθωμάτων, αναγνωρίζεται ως μη δεδουλευμένος τόκος και εμφανίζεται αφαιρετικά των απαιτήσεων. Οι
εισπράξεις των μισθωμάτων μειώνουν τη συνολική απαίτηση από μισθώματα, ενώ το χρηματοοικονομικά 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 ωφέλιμη ζωή
του. Τα ποσά των μισθωμάτων, που αντιστοιχούν στη χρήση του μισθωμένου παγίου αναγνωρίζονται ως έσοδα,
στην κατηγορία λοιπά έσοδα, με τη μέθοδο του σταθερού ποσού κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.

2.14 Αναγνώριση Εσόδων

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

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών

Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών καταχωρούνται συμφωνα με τις αρχές του ΔΠΧΠ 15 «Εσοδα από

συμβάσεις με πελάτες»(βλ. σημ. 3).

> Έσοδα από κρατικές επιχορηγήσεις

Οι επιχορηγήσεις που αφορούν το κόστος αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων απεικονίζονται ως έσοδο

επομένων χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηματικά και ορθολογικά στα έσοδα κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης

ζωής του παγίου στοιχείου του ενεργητικού στο οποίο αντιστοιχούν.
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> Έσοδα από τόκους

Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα για όλα τα τοκοφόρα χρηματοοικονομικά στοιχεία του

ενεργητικού. Η αναγνώριση τους γίνεται με βάση την αρχή των δεδουλευμένων και ο προσδιορισμός τους με την

μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

Ειδικότερα:

- Σε εκείνα τα μέσα που για σκοπούς προσδιορισμού των αναμενόμενων ζημιών πιστωτικού κινδύνου

έχουν ταξινομηθεί στα Στάδια (ε1$) Ι και 2, ο τόκος έσοδο υπολογίζεται εφαρμόζοντας το πραγματικό επιτόκιο

επί της λογιστικής αξίας προ απομείωσης.

- Σε εκείνα τα μέσα που για σκοπούς προσδιορισμού των αναμενόμενων ζημιών πιστωτικού κινδύνου

έχουν ταξινομηθεί στο Στάδιο ($ί8θ) 3, ο τόκος έσοδο υπολογίζεται εφαρμόζοντας το πραγματικό επιτόκιο επί

της λογιστικής αξίας μετά την απομείωση.

2.15 Προσδιορισμός εύλογης αξίας

Ως εύλογη αξία ορίζεται η τιμή που θα εισέπραττε 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 συμφέρουσα αγορά για το στοιχείο, στην περίπτωση που δεν
υφίσταται 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
αφενός μεν μεγιστοποιούν τη χρήση των σχετικών παρατηρήσιμων τιμών αφετέρου 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 προεξόφλησης, πιθανότητας προπληρωμών ή αθέτησης
αντισυμβαλλομένου. Σε κάθε περίπτωση, κατά την αποτίμηση στην εύλογη αξία, η Εταιρεία χρησιμοποιεί
υποθέσεις που Θα χρησιμοποιούνταν από τους συμμετέχοντες της αγοράς, θεωρώντας ότι ενεργούν με βάση το
μέγιστο οικονομικό τους συμφέρον.
Όλα 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 (ο1$θΓνώΙθ) δεδομένων,
·χρήση δεδομένων επιπέδου 3: χρήση δεδομένων που προκύπτουν από εκτιμήσεις της Εταιρείας καθώς δεν
υπάρχουν παρατηρήσιμα δεδομένα στην αγορά.

Μη χρηματοσικονομικα στοιχεια ενεργητικου
Η κυριοτερη κατηγορια μη χρηματοοικονομικων στοιχειων ενεργητικου για την οποια προσδιοριζεται η ευλογη
αξια απο την Εταιρεια ειναι τα ακινητα κατα τη διαδικασια ελεγχου για την απομειωση της λογιστικης αξιας τους
Η διαδικασια που κατα κανονα ακολουθειται κατα την αποτιμηση στην ευλογη αξια των ακινητων συνοψιζεται
στα ακολουθα σταδια

Αναθεση της εντολης στον μηχανικο εκτιμητη
Μελετη Υποθεσεως — Καθορισμος Προσθετων Στοιχειων
Αυτοψια — Επιθεωρηση
Επεξεργασια Στοιχειων — Υπολογισμοι
Σύνταξη Εκτιμήσεων
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Ο εκάστοτε εκτιμητής, για τον υπολογισμό της εύλογης αξίας του κάθε ακινήτου, επιλέγει εκ των ακόλουθων τριών
βασικών μεθόδων:

Μέθοδος της αγοράς (ή συγκριτική μέθοδος), η οποία προσδιορίζει την εύλογη αξία του ακινήτου με σύγκρισή
του με άλλα όμοια ακίνητα για τα οποία υπάρχουν στοιχεία συναλλαγών (αγοραπωλησιών).
· Μέθοδος του εισοδήματος, η οποία κεφαλαιοποιεί μελλοντικές χρηματορροές που μπορεί να εξασφαλίσει το
ακίνητο με κατάλληλο επιτόκιο κεφαλαιοποίησης.

Μέθοδος του κόστους η οποία αντικατοπτρίζει το ποσό το οποίο Θα απαιτούνταν κατά την τρέχουσα περίοδο για
την υποκατάσταση του ακινήτου με ένα άλλο, ανάλογων προδιαγραφών, αφού ληφθεί υπόψη η κατάλληλη
προσαρμογή λόγω απαξιώσεως.
Παραδείγματα δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση των ακινήτων και τα οποία αναφέρονται
αναλυτικά στις επιμέρους εκτιμήσεις είναι τα ακόλουθα:
Εμπορικά Ακίνητα: Τιμή ανά τ.μ., προσαύξηση ενοικίου κατ’ έτος, ποσοστό μακροχρόνια μη μισθωμένων
χώρων/μονάδων (προς μίσθωση), προεξοφλητικό επιτόκιο, συντελεστής απόδοσης εξόδου, διάρκεια μισθώσεων
σε ισχύ (έτη), ποσοστό μη μισθωμένων χώρων/μονάδων (προς μίσθωση), κλπ.

Οικιστικά Ακίνητα: Καθαρή (αρχική) απόδοση ακινήτου, αναμενόμενη απόδοση ακινήτου βάσει εκτιμώμενης
μισθωτικής αξίας (ΓθνθΓείοπιγ γέθΙ), καθαρό ενοίκιο ανά
τ.μ. ανά έτος, ποσοστό μακροχρόνια μη μισθωμένων χώρων/μονάδων (προς μίσθωση), διάρκεια μισθώσεων σε
ισχύ (έτη), ποσοστό μη μισθωμένων χώρων/μονάδων (προς μίσθωση), εκτιμώμενη αξία μισθωμάτων ανά τ.μ.,
προσαύξηση ενοικίου κατ’ έτος, προεξοφλητικό επιτόκιο, συντελεστής απόδοσης εξόδου, διάρκεια μισθώσεων σε
ισχύ (έτη), κλπ.

Γενικές Παραδοχές όπως: ηλικία κτηρίου, υπολειπόμενη ωφέλιμη διάρκεια ζωής, τ.μ. ανά Κτήριο κ.α.
αναφέρονται επίσης στις επιμέρους εκτιμήσεις για κάθε ακίνητο.

Επισημαίνεται πως η αποτίμηση στην εύλογη αξία ενός ακινήτου βασίζεται στην ικανότητα των συμμετεχόντων
της αγοράς να δημιουργήσουν οικονομικά οφέλη από τη μέγιστη και καλύτερη χρήση του ή από την πώλησή του
σε άλλους συμμετέχοντες της αγοράς, οι οποίοι θα κάνουν χρήση του στοιχείου αυτού κατά το μέγιστο και
καλύτερο τρόπο.

2.16 Ορισμός συνδεδεμένων μερών

Σύμφωνα με το ΙΑ8 24, συνδεδεμένα μέρη για την Εταιρεία Θεωρούνται:

α) η μητρική εταιρεία ΑΠΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. , η οποία αποτελεί κοινοπραξία των τραπεζών
ΑΙρΙιθ Β8ΠΚ και Τράπεζας Πειραιώς, και νομικά πρόσωπα τα οποία συνιστούν γιατις ΑΙρΙΙ8 8θΜ ΗοΙίπ$
και Πειραιώς Είπ8πίΙ Ηο1ιίπ5:

1) θυγατρικές εταιρίες,
1) κοινοπραξίες,
11) 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 Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας απέκτησε
συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και σε σημαντικές Επιτροπές της Α1ρ1 ΒΘιΨ και της Τράπεζας
Πειραιως και κατα συνεπεια θεωρειται οτι ασκει σημαντικη επιρροη σε αυτη

γ) φυσικα προσωπα τα οποια ανηκουν στα βασικα διοικητικα στελεχη και στενα συγγενικα προσωπα αυτων Τα
βασικα διοικητικα στελεχη αποτελουνται απο ολα τα μελη του Διοικητικου Συμβουλιου της Εταιρειας και της
μητρικης της ΑΠΕ Επενδυτικης Περιουσιας ΑΕ ενω ως στενα συγγενικα τους προσωπα θεωρουνται οι συζυγοι
και τα προσωπα με τα οποια τα συνδεδεμενα μερη συμβιωνουν καθως και οι συγγενεις α βαθμου αυτων και τα
εξαρτωμενα μελη αυτων και των συζυγων τους
Επιπλεον η Εταιρεια γνωστοποιει συναλλαγες και υφισταμενα υπολοιπα με εταιριες στις οποιες τα ανωτερω
προσωπα ασκουν ελεγχο η απο κοινου ελεγχο Ειδικοτερα η εν λογω γνωστοποιηση αφορα συμμετοχες των
ανωτερω προσωπων σε εταιριες με ποσοστο ανωτερο του 20%
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2.17 Συγκριτικά στοιχεία

Η Εταιρεία για την παρουσίαση των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31.12.2021

χρησιμοποίησε συγκριτικά στοιχεία των Οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2020. Όπου κρίνεται απαραίτητο,

τα συγκριτικά στοιχεία της προηγουμένης χρήσεως, αναπροσαρμόζονται για να καλύψουν αλλαγές στην

παρουσίαση της τρεχούσης χρήσεως.

2.18 Εκτιμήσεις και Παραδοχές

Η Εταιρεία, στα πλαίσια εφαρμογής των λογιστικών της αρχών και της σύνταξης οικονομικών καταστάσεων

σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π, διενεργεί εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με τη λογιστική αξία των στοιχείων του
ενεργητικού και των και υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου που αφορούν το μέλλον. Τα τελικά ποσά στην

επόμενη χρήση ενδέχεται να είναι σημαντικά διαφορετικά από αυτά που αναγνωρίζονται στις οικονομικές

καταστάσεις. Οι κρίσεις αυτές σχετίζονται με τα ακόλουθα:

- Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων
Οι εκτιμήσεις της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα βασίζονται σε εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται

από ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές στο τέλος κάθε χρήσης. Οι εκτιμήσεις αυτές πραγματοποιούνται με
δεδομένα από διάφορες πηγές, που περιλαμβάνουν τρέχουσες τιμές και προεξόφληση μελλοντικών ταμειακών

ροών, που πηγάζουν από τους όρους των εν ισχύ μισθωμάτων και άλλων συμβολαίων καθώς και από (όπου είναι

εφικτό) εξωτερικά στοιχεία όπως, τρέχουσες τιμές ενοικίασης παρεμφερών ακινήτων.

- Απομείωση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού
-Η Εταιρεία εξετάζει για σκοπούς απομείωσης τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχείατα στοιχεία

ενεργητικού με δικαίωμα χρήσης και τις συμμετοχές σε θυγατρικές
Η εν λόγω άσκηση εμπεριέχει σε μεγάλο βαθμό τη χρήση εσωτερικών εκτιμήσεων για τον προσδιορισμό της

ανακτήσιμης αξίας των στοιχείων, ήτοι της υψηλότερης ανάμεσα στην εύλογη αξία μείον τα έξοδα πώλησης και

στην αξία λόγω χρήσης.

3. Παροχή υπηρεσιών

Τα έσοδα της Εταιρίας προέρχονται από τη διαχείριση του Λιμένα Πλατυγιαλίου Αστακού. Η Εταιρία έχει αναθέσει

τη διαχείριση του λιμένα στην Εταιρία ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε. μετην από 15.11.2002 μεταξύ τους σύμβαση. Στην εν

λόγω σύμβαση προβλέπεται η ανάθεση από την «Αστακος Τερμιναλ ΑΕ» στην «ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε.» του

δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης των λιμενικών έργων και εγκαταστάσεων του Λιμένα Πλατυγιαλίου

Αστακού. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες συνίστανται ‚ενδεικτικά, στην εξυπηρέτηση πλοίων που μεταφέρουν πάσης

φύσεως φορτία, στην εκφόρτωση πλοίων, στην παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού σε διάφορους τυπους πλοίων,

στην εκμίσθωση χώρων αποθήκευσης κλπ. Το 85% των καθαρών, προ φόρων, εσόδων (δηλαδή μετά την

αφαίρεση των αντίστοιχων δαπανών) της «ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε.» από τις παραπάνω δραστηριότητες, και εφόσον το

προκυπτον ποσο ειναι θετικος αριθμος αποτελει το ετησιο εσοδο της «Αστακος Τερμιναλ ΑΕ» το οποιο

υπολογίζεται αρχικά για το πρώτο εξάμηνο με βάση τα μέχρι εκείνη τη στιγμή καθαρά έσοδα και οριστικοποείται

στο τέλος τους έτους σύμφωνα με το οριστικό ισοζύγιο τηςιιΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε.». Η αναγνώριση των εσόδων από

την πλευρά της «ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε.» γίνεται με βάση τις αρχές του ΔΠΧΠ 15, αφού η φύση των παρεχόμενων

υπηρεσιών είναι τέτοια που το έσοδο αναγνωρίζεται όταν ικανοποιείται μία υποχρέωση απόδοσης (ρθι1οι·τιι8πθ

οί1ί(ίοπ),η τιμή της οποίας έχει συμφωνηθεί προγενέστερα από τα μέρη της συναλλαγής, όπως συμβαίνει,

ενδεικτικα στην εκφορτωση ενος πλοιου η στην υποχρεωση που ικανοποιειται «καθε μερα» βασει του χρονου

ελλιμενισμου του Συμφωνα με τους ορους της ανωτερω συμβασης η Εταιρια δεν πραγματοποιησε εσοδα απο

λειτουργικές δραστηριότητες εντός της χρήσης 2021 και στη χρήση 2020.

4. Κόστος παροχής υπηρεσιών
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1/1/2021- 1/112020-
3111 212021 31/12/2020

Αμοιβές και έξοδα Τρίτων 72321,01 47.50105
Παροχές Τρίτων 12.682,02 85.329,73
Φόροι - Τέλη 45.299,17 4.461,73

Διάφορα έξοδο 19.276,52 26.092,07
Αποσβέσεις διοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων 3.042.765,45 3.047.321,84

Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης 209,88 280,36

Σύνολο 3.192.554,05 3.210.986,78

5. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως

1/1/2021 - 1/1/2020 -

31112/2021 31/12/2020

Ενοίκια και άλλα παρεπόμενα έσοδα 0,00 75.747,78
Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 2.137.210,96 2.1 37.21 0,98
Έκπτωση αποζημίωσης χρήσης Δημοσίου Κτήματος 0,00 91.956,34

Σύνολο 2.137.210,96 2.304.915,10

6. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

1/1/2021 - 1/1/2020 -

31/1 2/2021 31/12/2020

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 18.080,25 11.875,26
Παροχές τρίτων 3.170,50 21.332,43
Φόροι - Τέλη 12.924,79 12.780,59
Διάφορα έξοδα 4.81 9,13 6.523,02

Σύνολο 38.994,67 52.511,30

7. Άλλα έξοδα

1/1/2021 - 1/1 /2020 -

31/12/2021 31/12/2020

Λοιπά έξοδα 0,00 871,41
ΕΝ.Φ.Ι.Α. (Ν.4223/2013) 91 .967,41 56.527,70
Πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου Ν.4223/20 13 372,64 137.129,80

Σύνολο 92.340,05 194.528,91
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8. Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

1/1/2021 - 1/1(2020 -

3111212021 31/12/2020

Χρηματοοικονομικά έσοδα

Έσοδα από τόκους 000 οσο

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 0,00 0,00

Χρηματοοικονομικά έξοδα
Τοκοι .μισθ.Ιδιοχ.ακινητων (4,52) (523)

Λοιπά έξοδα τραπεζών (592,50) (46,00)

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων (597,02) (51,23)

9. Φόρος εισοδήματος

Με το άρθρο 120 του Ν.4799/2021 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 20191878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

του Συμβουλίου της 2Οής Ματου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όσον αφορά τις

εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες

συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου (1 150),

ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2Οής Μαίου

2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και

ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ (1

150), μέσω της τροποποίησης του άρθρου 2 του ν. 4335/201 5, και λοιπές επείγουσες διατάξεις», μειώνεται κατά

2 ποσοστιαίες μονάδες (από 24% που ισχύει σήμερα σε 22%), ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των

νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 και εφεξής.

Ο φόρος εισοδήματος που καταχωρήθηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, αναλύεται ως ακολούθως:

111/2021- 111/2020-
31/1 2/2021 31/12/2020

Τρέχων φόρο εισοδήματος 0,00 0,00

Αναβαλλόμενος Φόρος 356.093,63 2. 377.708,63

Σύνολο φόρου (έσοδο/(έξοδο)) 356.093,63 2.377.708,63

Με το άρθρο 119 του ιδίου νόμου, προβλέπεται μείωση σε ογδόντα τοις εκατό (80%) από εκατό τοις εκατό (100%),

που ισχύει, του ποσοστού προκαταβολής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Τα

ανωτέρω ισχύουν για την προκαταβολή φόρου που βεβαιώνεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του

φορολογικού έτους 2021 και επόμενων.

Με το άρθρο 20 του Νόμου 4646/12.12.2019 «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την

Ελλαδα του αυριο» απαλλασσεται απο το φορο εισοδηματος το εισοδημα που προκυπτει απο την υπεραξια

μεταβιβασης τιτλων συμμετοχης σε νομικο προσωπο φορολογικο κατοικο κρατους-μελους Ε Ε που εισπραττει

ένα νομικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, εάν το νομικό πρόσωπο του οποίου οι τίτλοι

μεταβιβάζονται πληροί τις οριζόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις. Τα εισοδήματα αυτά δε φορολογούνται κατά

τη διανομή ή κεφαλαιοποίηση των κερδών αυτών. Τυχόν ζημιές αποτίμησης συμμετοχών που έχουν αναγνωρισθεί

μεχρι 31 12 2019 εκπιπτουν απο τα ακαθαριστα εσοδα κατα το χρονο μεταβιβασης τους Η διαταξη εχει εφαρμογη

για τα εισοδηματα που αποκτωνται απο 1 1 2020 και μετα Τοσο στη χρηση 2020 οσο και στη χρηση 2021 δεν

υπήρχαν οικονομικά γεγονότα στα οποία η εν λόγω διαταξη να έχει εφαρμογή για την Εταιρεία.
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Επίσης, με Το άρθρο 24 του Νομου 4646/12.12.2019 για τα μερίσματα τα οποία καταβάλλονται από 1 .1.2020 και
εφεξής, ο συντελεστής παρακράτησης μειώνεται σε 5% από 10%. Τόσο στη χρήση 2020 όσο και στη χρήση 2021
δεν υπήρχαν οικονομικά γεγονότα στα οποία η εν λόγω διαταξη να έχει εφαρμογή για την Εταιρεία.

1.1.202131.12.2021 1 31.12.2020

Διαγραφές και αποσβέσεις πάγιων ιτεριουσιακών στοιχείων 356.093,63 2382823,03

Πρόβλεψη αμοιβών ορκωτών ελεγκτών 000 (5.114,40)
Σύνολο φόρου (έσοδο/(έξοδο)) 356.093,63 2.377.708,63

0 αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί των προσωρινών διαφορών μεταξύ της λογιστικής αξίας
και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Ωστόσο αν μία διαφορά μεταξύ
λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσης έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αναβαλλόμενης φορολογικής
απαίτησης, αυτή αναγνωρίζεται μόνο κατά το βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχουν μελλοντικά διαθέσιμα
φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων η απαίτηση αυτή να μπορεί να συμψηφιστεί. Η Εταιρεία υπολόγισε την
αναβαλλόμενη φορολογία με βάση τους αντίστοιχους συντελεστές που προβλέπεται να ισχύσουν κατά τον χρόνο
της τακτοποίησης της. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες
αναγνωρίζονται κατά την έκταση που η πραγματοποίηση φορολογητέων μελλοντικών κερδών είναι πιθανή.

Η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει αναβαλλόμενο φόρο επί των μεταφερόμενων φορολογικών ζημιών για τις οποίες
εκτιμάται ότι δεν θα υπάρχουν επαρκή φορολογητέα κέρδη για τον συμψηφισμό τους
Η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει αναβαλλόμενο φόρο επί των μεταφερόμενων φορολογικών ζημιών για τις οποίες
εκτιμάται ότι δεν Θα υπάρχουν επαρκή φορολογητέα κέρδη για τον συμψηφισμό τους. Το συνολικό μη
αναγνωρισμένο ποσό από αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για φορολογικές ζημίες ανέρχεται σε ευρώ €
1.535.650,13.

Κατωτέρω παρατίθεται η συμφωνία ονομαστικού και πραγματικού φορολογικού συντελεστή:

(11.213,16) (12.889,43)

0,00 (6.91 0,77)

473.639,24 0,00

(370.577,97) (396.691,49)

(8.168,11) (5.191,20)
356.093.63 2.377.708.63

38

Ο αναβαλλόμενος φόρος στην Κατάσταση αποτελεσμάτων προκύπτει από προσωρινές διάφορες η επίπτωση
των οποίων αναλύεται στον κάτωθι πίνακα·

%

22

11112021-
31112/2021

(1.238.243,75)

272.413,63

%

24
Ζημίες προ φόρων
Ονομαστικός φορολογικός συντελεστής
Φόρος εισοδήματος βάσει του ονομαστικού
Φορολογικού συντελεστή (έξοδο) Ι έσοδο
Αύξηση/μείωση από:
Μη λογισμός αναβαλλόμενης φορολογικής
απαίτησης επί απομείωσης θυγατρικής
·Εξοδα μη εκπεστέα
Επίπτωση μείωσης φορολ.συντελεστων
Ν.4646/2019 για τον υπολογισμός αναβ. φόρου επι
σωρευτικών προσωρινών διαφορών προηγ.
χρησεων
Μη λογισμός αναβαλλομένης φορολογικής
απαιτησης επι φορολογικων ζημιων τρεχουσας
χρησης
Λοιπές προσωρινές διαφορές
Φόνος εισοδήματος (έΖοδο) / έσοδο

1/112020-
31/12/2020

(11.664. 131 35)

2.799.391,52

Με το αρθρο 65 Α του Ν 4174/2013 οι Ορκωτοι Ελεγκτες Λογιστες και οι ελεγκτικες εταιρειες που
διενεργουν υποχρεωτικους ελεγχους σε ανωνυμες εταιρειες υποχρεουνται στην εκδοση ετησιου πιστοποιητικου
ως προς την εφαρμογη των φορολογικων διαταξεων σε φορολογικα αντικειμενα Το εν λογω πιστοποιητικο
υποβαλλεται αφενος μεν στην ελεγχομενη εταιρεια μεχρι την υποβολη της δηλωσης φορου εισοδηματος και το



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ.ΤΑΣΙΑΣΕΙΣ
ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε. ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

αργότερο εντός του πρώτου δεκαημέρου του δέκατου μήνα από την λήξη της ελεγχόμενης διαχειριστικής
περιόδου, αφετέρου δε ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών το αργότερο έως το τέλος του δέκατου μήνα από
την λήξη της ελεγχόμενης διαχειριστικής περιόδου.

Με το άρθρο 56 του Ν. 4410/3.8.2016 για τις χρήσεις από 1.1.2016 η έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού
έγινε προαιρετική Ωστόσο η εταιρεία έχει αποφασίσει τη συνέχιση της λήψης του φορολογικού πιστοποιητικού.
Για τις χρήσεις 2017 έως και 2020 ο φορολογικός έλεγχος, στα πλαίσια του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013, έχει
ολοκληρωθεί για την Εταιρεία και έχει λάβει φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη.
Για τη τρέχουσα χρήση η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 41 74/2013. 0 έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη από τους
Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και η σχετική ·Εκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης προβλέπεται να χορηγηθεί μετά
τη δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Από την ολοκλήρωση του ελέγχου φορολογικής

συμμόρφωσης δεν αναμένεται να προκύψει σημαντική επίδραση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.

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 οι 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.

10. Κέρδηίζημίες ανά μετοχή

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

Προσαρμοσμένα: Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή προκύπτουν από την προσαρμογή του σταθμισμένου
μέσου όρου των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρίας κατά τη διάρκεια της χρήσεως για δυνητικώς
εκδοθησόμενες κοινές μετοχές.
Η Εταιρία δεν έχει τέτοιες κατηγορίες δυνητικών τίτλων με συνέπεια τα βασικά και τα προσαρμοσμένα κέρδη /
ζημίες ανα μετοχή να είναι ίδια.

1/1/2021 -31/12/2021 1/1/2020 -31/1 2/2020

Καθαρά Κέρδη/ (Ζημίες) (882.150,12) (9.286.422,72)

Σταθμισμένος αριθμός μετοχών (τεμάχια) 179.219.720 179.219.720

Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) ανά μετοχή βασικά (0,005) (0,052)
και προσαρμοσμένα σε ευρώ

31



ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε.

11. Ενσώματα πάγια στοιχεία (ιδιοχρησιμοποιούμενα)

Κόστος κτήσεως

Αναπόσβεστη αξία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣ’ΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

31-Δεκ-20
31-Δεκ-21

82.011.000,00
82.030.764,14

629,58 15.397.054,93
419,70 14.071.713,23

1.002,84
266,56

97.409.687,35
96.103.163,63

Δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων στοιχείων της εταιρίας.

Με βαση την εκτιμηση που ελαβε η Εταιρεια την 31 12 2020 εκανε απομειωση επι των ακινητων της ποσου €

10457262 77

32

Οικόπεδα -Κτιρια
Εγκ.Κτιριων

114.985.026,39
(10.457.262,27)

Δικαιώματα
χρήσης
κτηρίου

352,60
0,00

Λοιπά
ενσώματα

πάγια στοιχεία

35.160.330,96
0100

Έπιπλα &
Λοιπός

εξοπλισμός

189.109,03
0,00

Σύνολο

150.334.818,98
(10.457.262,27)

1-Ιαν-20
Απομείωση
Προσθήκες

31-Δεκ-20

1-Ιαν-21
Προσθήκες

31-Δεκ-21

Συσσωρευμένες
αποσβέσεις

1-Ιαν-20
Αποσβέσεις
περιόδου

31-Δεκ-20

1-Ιαν-21

Αποσβέσεις
περιόδου

31-Δεκ-21

0,00 839,46 0,00 0,00 839,46

104.527.764,12 1.192,06 35.160.330,96 189.109,03 139.878.396,17

104.527.764,12 1.1 92,06 35.160.330,96 189.109,03 139.878.396,17

1.728.790,32 0,00 7.661,29 0,00 1.736.451,61

106.256.554,44 1.192,06 35.167.992,25 189.109,03 141.614.847,78

20.805.080,96 282,12 18.430.512,72 185.230,82 39.421.106,62

1.711.683,16 280,36 1.332.763,31 2.875,37 3.047.602,20

22.516.764,12 562,48 19.763.276,03 188.106,19 42.468.708,82

22.516.764,12 562,48 1 9.763.276,03 188.106,19 42.468.708,82

1.709.026,18 209,88 1.333.002,99 736,28 3.042.975,33

24.225.790,30 772,36 188.842,47 45.511.684,1521.096.279,02



ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΛΕ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ.ΤΛΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡ1ίΥ 2021

Μελέτη ανάπτυξης
& Οργάνωσης

Λιμένα

10.780,04
0,00

10.780,04

1.770.487,45
0,00

1.770.487,45

1.781.267,49
0,00

1.781.267,49

Προσθήκες

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Αποσβέσεις περιόδου

1-Ιαν-21

31-Δεκ-21

1-Ιαν-20

31-Δεκ-20

10.780,04 1.770.487,45 1.781.267,49
0,00 0,00 0,00

10.780,04 1.770.487,45 1781.267,49

10.780,01 1.770.487,30 1.781.267,31
0,00 0,00 0,00

10.780,01 1.770.487,30 1.781.267,31

31-Δεκ-20
31-Δεκ-21

10.780,01
0,00

10.780,01

33

0,03
0,03

0,15
0,15

1.781.267,31
0,00

1.781267,31

0,18
0,18

Η εύλογη αξία των ακινήτων της Εταιρείας έχει εκτιμηθεί από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή και ανέρχεται
κατά την 31.12.2021 και αντιστοιχα για την χρηση 31.12.2020 σε Ευρώ 82.011.000,00.
Ο λογαριασμός «Λοιπά ενσώματα πάγια στοιχεία » περιλαμβάνει τα μηχανήματα, τις τεχνικές εγκαταστάσεις και
τα μεταφορικά μέσα τις εταιρίας.

12. Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Σύνολο
Λογισμικό
(εο#ννιθ)

Κόστος κτήσεως

Προσθήκες
1-Ιαν-20

31-Δεκ-20

1-Ιαν-21

31-Δεκ-21

1.770.487,30
0,00

1.770.487,30
Αποσβέσεις περιόδου

Αναπόσβεστη αξία



ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε.

13. Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ.ΤΑΣΙΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ 3ΙΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ίιτρσά σε ευρώ)
1.1-

31.12.2020

Στα πλαίσια ελέγχου απομείωσης της συμμετοχής της εταιρίας στην ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. προέκυψε απομείωση

ποσού ευρώ 50.96892 η οποία αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα χρήσης

Για τον υπολογισμό της ανακτήσιμης αξίας της ΝΑ.Β1.ΠΕ. Α.Ε. υπολογίστηκε τόσο η εύλογη αξία μείον τα έξοδα

πώλησης όσο και η αξία χρήσης της συγκεκριμένης συμμετοχής. Η βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκαν σι

παραπάνω υπολογισμοί ήταν η παρούσα αξία της εκτίμησης των μελλοντικών Θετικών καθαρών χρηματοροών

που αναμένονται να δημιουργηθούν από την εν λόγω συμμετοχή. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχείς ζημιογόνες

χρήσεις του παρελθόντος αλλά και το γεγονός ότι δεν αναμένονται θετικές καθαρές χρηματοροές από τη

δραστηριότητα της εταιρείας για τα επόμενα έτη, εκτιμήθηκε πως η «ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΕ» Θα έπρεπε να

προχωρήσει σε απομείωση της αξίας της συμμετοχής της στη ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. ποσού ευρώ 50.96892 για τη χρηση

2021 και ευρώ 53.705,96 για τη χρήση 2020. Για τον υπολογισμό της εύλογης αξίας της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.

χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα τα οποία κατηγοριοποιούνται ως δεδομένα επιπέδου 3.

Σημειώνεται ότι η ΝΑ.ΒΙΠΕ. Α.Ε. είναι θυγατρική και ελεγχόμενη εμμέσως σε ποσοστό 100% από την εταιρία

ΑΠΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙ0ΥΣΙΑΣ Α.Ε. και περιλαμβάνεται στις συντασσόμενες από αυτή ενοποιημένες

οικονομικές καταστάσεις.

14. Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

31/12/2021 31/12/2020

Λοιπές εγγυήσεις εξοπλισμού 4400 44,00

Σύνολο 44,00 44,00

Συμμετοχή σε ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. 100% 182.831,15 536,59

Απομειωση συμμετοχής (50.968,92) (53.705,96)

Συμμετοχή στην Αύξηση Μετοχικού Κεψαλαίου της ΝΑ.Β1.ΠΕ. Α.Ε. 0,00 236.000,52

Σύνολο 131.862,23 182.831,15

1.1-
31.12.2021

3’,



ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε.

15. Απαιτήσεις από πελάτες Ι Λοιπές απαιτήσεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΙΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ 3ΙΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

3.425.664,33 3.467.162,73
(160.798,48) (160.798,48)
3.264.865,85 3.306.364,25

465,02 465,02
12,47 3.746,99

47.484,26 22.705,63
586,94 8.586,94

47.613,90 0,00
0,00 17.000,00

Στις απαιτήσεις από πελάτες περιλαμβάνεται ποσό Ευρώ 3.266.845,61 Το οποίο αφορά σε σωρευθείσα απαίτηση
της ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΕ από τιμολογήσεις επι της συνδεδεμένης εταιρείας ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε. σύμφωνα με
την από 15/11/2002 μεταξύ τους σύμβαση ανάθεσης διαχείρισης από την ΑΚΑΡΠ0ΡΤ Α.Ε. του λιμένα στο
Πλατυγιαλι Αστακού.
Την 25.07.2022 εταιρία ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε. κατέβαλε ποσό Ε 1.000.000,00 ως εξόφληση μέρους της απαίτησης
της χρήσεως 2021

16. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

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

Οι καταθέσεις όψεως της Εταιρίας είναι κατατεθειμένες σε συστημικά πιστωτικά ιδρύματα εσωτερικού με το
μεγαλύτερο ποσό € 1.324.827,88 να είναι κατατεθειμένο στην ΑΙΡΗΛ ΒΑΝΚ. Για σκοπούς διαβάθμισης
πιστωτικού κινδύνου η ΑΙρ8 Β8τι κατατάσσεται ως Β βραχυπρόθεσμα και ως Β+ μακροπρόθεσμο σύμφωνα με
τον Διεθνή Οίκο Πιστοληπτι κής Αξιολόγησης $18πιτΙε & Ροοι·’$

31/12/2021 31/12/2020

Καταθέσεις όψεως 1.337.965,50 3.355.462,38

Σύνολο 1.337.965,50 3.355.462,38

17. Καθαρή Θέση

35

Απαιτήσεις από πελάτες
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις

Λοιπές απαιτήσεις
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Προκαταβλημένοι φόροι
Έξοδα επομένων χρήσεων

31/12/2021 31/12/2020

Λοιπές απαιτήσεις
Φ.Π.Α
Χρεώστες Διάφοροι

Σύνολο λοιπών απαιτήσεων 96.162,59 52.504,58



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΙΑΣΕΙΣ

ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε. ΤΗΣ 31ΠΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

α) Μετοχικό Κεφάλαιο:
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε Ευρώ 105.739.634,80, διαιρούμενο σε 179.219.720

ονομαστικές μη μεταβιβάσιμες μετοχές ονοματικής αξίας Ευρώ 0,59 εκάστη.

β)Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο:

Αφορά τη διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διαθέσεως των μετοχών κατά την αύξηση που

πραγματοποιήθηκε βάσει της απόφασης της Γ.Σ. της 30.6.2015.

Το ποσό εμφανίζεται διακεκριμένα στα Ιδια κεφάλαια της εταιρίας και είναι 8588.200,00.

γ) Τακτικό Αποθεματικό:

Σύμφωνα με την Ελληνική εμπορική νομοθεσία, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παρακρατεί από τα καθαρά
λογιστικά της κέρδη ελάχιστο ποσοστό 5% ετησίως ως τακτικά αποθεματικό. Η παρακράτηση παύει να είναι
υποχρεωτική όταν το σύνολο του τακτικού αποθεματικού υπερβεί το εν τρίτο του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό το οποίο είναι φορολογημένο δεν μπορεί να διανεμηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια

ζωής της Εταιρείας και προορίζεται για την κάλυψη τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και
ζημιών. Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 η Εταιρεία δεν μπορεί να σχηματίσει τακτικό
αποθεματικό λόγω του ζημιογόνου αποτελέσματος της χρήσεως αυτής.

δ)Αποτελέσματα εις νέον:

Στην 22 εταιρική χρήση που έληξε την 311 Δεκεμβρίου 2021 προέκυψε ζημιά μετά από φόρους € 882.150,12

η οποία μαζί με τις ζημίες εις νέον της προηγούμενης χρήσεως ποσού € 56.555.416,46 διαμορφώνουν τα
αποτελέσματα εις νέον της χρήσεως σε ζημίες € 57.437.566,58.

ε) 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 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.4548120 18). 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. 454812018.

Η εταιρεία δεν μπορεί να διανείμει μέρισμα διότι συντρέχουν σι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.4548/201 8.

18. Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων

31/12/2021 31/12/2020

Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων ληφθείσες 69,419.643,35 69.419.643,35

Αποσβεσμένες επιχορηγήσεις (31.047.708,36) (28.910.497,40)

Σύνολο 38.371.934,99 40.509.145,95

Στη χρήση 2013 εισπράχθηκε η τελευταία δόση επιχορήγησης ποσού ευρώ 1.214.367,18 από το Υπουργείο
Αναπτυξης
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19. Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση

Η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση προκύπτει ως εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΙΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ 3ΙΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Αναγνώριση Αναγνώριση
στην κατάσταση Υττόλοιιτο την Υπόλοιπο στην κατάσταση Υπόλοιπο την
αποτελεσμάτων 31.122020 01.01.2021 αποτελεσμάτων 31.12.2021

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 2382.823,03 (5.683.670,87) (5.683.670,87) 356.093,63 (5.327.577,24)
Πρόβλεψη αμαιβών αρκωτών ελεγκτών (5.114,40) 0,00 0.00 0,00 0,00

Σύνολο 2.377.708,63 (5.683.670,87) (5.683.670,87) 356.093,63 (5.327.577,24)

20. Υποχρεώσεις από μισθώσεις

Η Εταιρεία έχει συνάψει ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης με την Α1ρ Β3π για το ακίνητο στο οποίο στεγάζεται
η έδρα της. Η εν λόγω μίσθωση ανανεώθηκε εντός της χρήσης 2020 για τριά ακόμη έτη. Η συνολική ταμειακή
εκροή για μισθώσεις κατά την διάρκεια της χρήσεως 2021 ανήλθε σε ποσό Ευρώ 283,68 που περιλαμβάνει
αποπληρωμή κεφαλαίου ποσού Ευρώ 279,16 και τόκων ποσού Ευρώ 4,52. Τα έξοδα τόκων επί των
υποχρεώσεων από μισθώσεις με τα οποία επιβαρύνθηκαν τα Αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε την 31η
Δεκεμβρίου 2021 έχουν συμπεριληφθεί στην γραμμή «Εξοδα από Τόκους».
Δεν υπάρχουν σημαντικές δεσμεύσεις από συμβάσεις μίσθωσης οι οποίες δεν έχουν τεθεί σε ισχύ μέχρι και την
λήξη της περιόδου αναφοράς.
Η κίνηση των υποχρεώσεων από μισθώσεις αναλύεται ως εξής:

Υποχρεώσεις από μισθώσεις την 01.01.2020

Χρεωστικοί τόκοι (Μη ταμειακές ροές)

Προσθήκες

Πληρωμές μισθωμάτων (Ταμειακές ροές)

Υποχρεώσεις από μισθώσεις κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020

Υποχρεώσεις από μισθώσεις την 01.01.2021

Χρεωστικοί τόκοι (Μη ταμειακές ροές)

Πληρωμές μισθωμάτων (Ταμειακές ροές)

Υποχρεώσεις από μισθώσεις κατά την 31 Δεκεμβρίου 2021

Εκ των οποίων:

Βραχυπρόθεσμες

Μακροπρόθεσμες
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31.12.2020

Κτίρια

70,82

5,23

839,46

(283,68)

631,83

281,80

70,87

31.12.2021

Κτίρια

631,83

4,52

(283,68)

352,67



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΙΑΣΕΙΣ

ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε. ΤΗΣ 3ΙΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

21. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

31/12/2021 31/12/2020

Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 235.792,44 208.099,71

Προμηθευτές 17.369,44 79.320,95

Πιστωτές διάφοροι 149,52 414,53

Λοιποί φόροι 23.247,75 23.124, 14

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 67.371,71 30.067,57

Σύνολο 343.930,86 341.026,90

22. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων

Παράγοντες χρηματοοικονομ ικού κινδύνου:

-Τα χρηματοπιστωτικά μέσα της Εταιρίας αποτελούνται από βραχυπρόθεσμες καταθέσεις, εμπορικές απαιτήσεις και

εμπορικές υποχρεώσεις, τα οποία προκύπτουν άμεσα από 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 πιστωτικός κίνδυνος,
κίνδυνος ρευστότητας, και ο κίνδυνος επιτοκίου.

Πιστωτικός κίνδυνος:

Πολιτική της Εταιρίας είναι, όλοι οι πελάτες, στους οποίους παρέχονταν υπηρεσίες επί πιστώσει, να υποβάλλονται
σε διαδικασίες πιστοληπτικού ελέγχου. Επιπρόσθετα, οι εμπορικές απαιτήσεις παρακολουθούνται, σε συνεχή
βάση, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του κινδύνου από επισφαλείς απαιτήσεις (Βλ. σημ. 15 των Οικονομικών
καταστάσεων σχετικά με τη σχηματισθείσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις). Η βασική απαίτηση από
πελάτες που έχει η εταιρεία είναι αυτή που προέρχεται από τη συνδεδεμένη εταιρεία ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε.(σημ.15).
Ο πιστωτικός κίνδυνος απορρέει από τις εμπορικές απαιτήσεις κατά της ΑΚΑΡΠΟΡΤ και από τις Καταθέσεις, η
λογιστική αξία των οποίων εκφράζει τη μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο.
Λόγω του ότι σι καταθέσεις της είναι άμεσα απαιτητές η Εταιρεία δεν προέβη σε υπολογισμό αναμενόμενης
πιστωτικής ζημίας (Εσί), καθώς η επίπτωση του υπολογισμού αξιολογήθηκε ως ασήμαντη σε σχέση με το
υπόλοιπο του λογαριασμού.

·· Κίνδυνος ρευστότητας:

Ο κίνδυνος ρευστοτητας σχετιζεται με τη δυνατοτητα της Εταιριας να εκπληρωσει τις χρηματοοικονομικες της
υποχρεωσεις οταν αυτες γινουν απαιτητες
Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στη διαχείριση του χρονικού συσχετισμού των
ταμειακών ροών και στην εξασφάλιση επαρκών ταμειακών διαθεσίμων για την κάλυψη των τρεχουσών
συναλλαγών.
Η Εταιρεία έχει επαρκή ταμειακά διαθέσιμα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της.

·· Κίνδυνος επιτοκίου:

Η Εταιρια δεν εχει σημαντικα τοκοφορα περιουσιακα στοιχεια περαν των ταμειακων διαθεσιμων Επισης η Εταιρια
δεν εχει δανεισμο και συνεπως δεν υποκειται σε κινδυνο μεταβολης των επιτοκιων
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23. Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΚΓΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙ&Υ 2021

Οι αμοιβές των εκλεγμένων ορκωτών ελεγκτών λογιστών της «ΟθΙοθ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών», αναλύονται ως εξής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 32 του άρθρου 29 του Ν.
430812014.

24. Συναλλαγές συνδεδεμένων μερών

Η εταιρία είναι ελεγχόμενη από την μητρική ΑΠΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙ0ΥΣΙΑΣ Α.Ε. που είναι εγκατεστημένη στην
Ελλάδα και κατέχει (άμεσα και έμμεσα) το 100% των μετοχών της.
Η ΑΠΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. αποτελεί Κοινοπραξία των εταιριών ΑΙΡΗΛ ΒΑΝΚ Α.Ε. και ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Οι συναλλαγές της Εταιρίας καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων στον Ισολογισμό
έχουν ως κάτωθι:

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας ΑΙΡΗΑ ΒΑΝΚ & ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Δικαιώματα χρήσης επί ιδιοχρησιμοποιούμενων κτηρίων ΑΙΡΗΛ ΒΑΝΚ
Λοιπές απαιτήσεις με Λοιπές συνδεδεμένες εταιρίες

Σύνολο απαιτήσεων

Λοιπές υποχρεώσεις Λοιπές συνδεδεμένες εταιρίες
Υποχρεώσεις από μισθώσεις ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων ΑΙΡΗΑ ΒΑΝΚ

Σύνολο υποχρεώσεων

Εσοδα

Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης ιδιοχρησιμοποιούμενων Κτηρίων ΑΙΡΗΑ
ΒΑΝ Κ
Τόκοι υποχρεώσεων μισθωτηρίων ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων ΑΙΡΗΑ
ΒΑΝΚ
Λοιπά έξοδα Λοιπες συνδεδεμενες

Σύνολο εξόδων

31/12/2021 31/1212020
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Για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού
Για τον υποχρεωτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων

Σύνολο

31 .12.2021
6.180,00

15.700,00

21.880,00

31.12.2020
6.180,00

15.450,00

21.630,00

1.324.827,88
419,70

3.267.310,63

4.592.558,21

3.342.286,76
629,58

3.266.845,61

6.609.761,95

235.792,44 208.364,72
352,67 631,38

236.145,11 208.996,10

01 /01/2021 - 01/01/2020-
3111 2/2021 31/12/2020

0,00 75.747,78

209,88 280,36

4,52 5,23

49.251 ‚76 52.790,32
49.466,16 53.075,91



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε. ΤΗΣ 3ΙΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Οι ανωτέρω συναλλαγές έγιναν με βάση εμτιορικούς όρους της αγοράς

Συναλλαγές με βασικά διοικητικά στελέχη

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί συναλλαγές με μέλη της γενικής διεύθυνσης. Επίσης, δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Ομίλου και σε συγγενείς αυτών, καθώς και
σε λοιπά συνδεδεμένα μέλη.
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας:
Δεν υπάρχουν συναλλαγές της Εταιρίας με το ΤΧΣ και τα συνδεδεμένα μέρη με αυτό κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς.

25. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις

α) Νομικα Θεματα

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 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 φορολογικά μέχρι την χρήση 2009 με περαίωση βάσει του ν.3888/2010 ενώ σι χρήσεις
2011 ως και 2015 θεωρούνται παραγεγραμμένες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εγκύκλιο
ΠΟΛ. 1208/20.12.2017 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 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.

26. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού

Σε συνέχεια των πρόσφατων εξελίξεων στην Ουκρανία και Ρωσία σημειώνεται ότι η Εταιρία δεν έχει έκθεση στις
εμπλεκόμενες χώρες.
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρία και για
τα οποία να επιβάλλεται σχετική αναφορά σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
(Δ.Π.Χ.Π.).

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2023

Ο Πρόεδρος και Το Μέλος Ο Διευθυντής
Διευθύνων Σύμβουλος Οικονομικών Υπηρεσιών

Γεώργιος Ποιμενϊδης Γεωργιος Χ. Καμπαδελλης Αντώνιος Γ. Γαβρίλης
Α.Δ.Τ. Ξ 168595 Α.Δ.Τ. ΑΗ 002694 Α.Δ.Τ. ΑΒ 629796

Αρ.Αδ.Ο.Ε.Ε. ΑΤΑΞΕΩΣ 19942/01
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ.ΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε. ΤΗΣ 3ΙΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου
προς τους Κ.κ Μετόχους της Εταιρίας

«ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙ ΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

για την εταιρική χρήση που έληξε την

31 Δεκεμβρίου 2021

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και ιο Καταστατικό της Εταιρίας έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση τις
Οικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο για την εταιρική χρήση Ι η Ιανουαρίου
έως την 31 η Δεκεμβρίου 2021

Εξέλιξη εργασιών και Οικονομική Θέση της Εταιρίας

Η Εταιρία πραγματοποίησε για την χρήση που έληξε την 311 Δεκεμβρίου 2021 συνολικές ζημίες προ φόρων ευρώ

1.238.243,75 και μετά τον πιστωτικό αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος ευρώ 356.093,63 η χρήση παρουσίασε

ζημιά ευρώ 882.150,12. Η Εταιρία εντός της κλειόμενης χρήσης δεν πραγματοποίησε έσοδα από λειτουργικές

δραστηριότητες. Η Εταιρία στη χρήση 2021 δεν πραγματοποίησε χρηματοοικονομικά έσοδα από τόκους

προθεσμιακών καταθέσεων. Τα συνολικά έξοδα της χρήσεως για την εταιρία ανήλθαν σε ευρώ 3375.454,71 και

αφορούν:

01/01/2021-31/12/2021 01/01/2020-31/12/2020

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 90.401 ‚26 59.376,31
Παροχές τρίτων 15.852,52 106.662,16
Φόροι -τέλη 58.223,96 17.242,32
Αποσβέσεις 3.042.975,33 3.047.602,20
Διάφορα έξοδα 24095,65 32.615,09
Λοιπά έξοδα 0 871,41
ΕΝΦΙΑ 91 .967,41 56.527,70
Πραξεις διορθωτικου προδιορισμου φορου

137 129 80Ν4223/2013 Ο
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 372,64 0
Απομείωση συμμετοχής 50.968,92 53.705,96
Απομείωση ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων 0 10.457.262,27
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 597,02 51,23
Σύνολο 3.375.454,71 13.969.046,45

Οι βασικοί χρημαιοοικονομικοί δείκτες της Εταιρίας για τις χρήσεις 2021 και 2020 έχουν ως εξής:
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΚ»Υ 2021

Αριθμοδείκτες Οικονομικής διάρθρωσης

(ποσά σε ευρώ)

31/12/2021 31/12/2020
Κυκλοφοοούν Ενερνητικό 4.698.99394 6.714.33121

005 006
Σύνολο Ενεργητικού 100.934.063,98 104.306.893,89

Μη Κυκλοφοοούν Ενεονητικό 96.235.070,04 7.592.562,68
0,95 094

Σύνολο Ενεργητικού 100.934.063,98 104.306.893,89

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και μη κυκλοφοριακό ενεργητικό.

Ιδια Κεφάλαια 56.890.26822 57.772.418,34
1,29 1 24

Σύνολο Υποχρεώσεων 44.043.795,76 46.534.475,55

Ιδια Κεφάλαια 56.890.268,22
10 03

57.772.418,34 9,59
Σύνολο Υποχρεώσεων μείον 5.671.860,77 , 6.025.329,60

υη δεδουλευυένες επιχοηνήσεις

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρίας.

Σύνολο Υποχοεώσεων 44.043.795,76 46.534.475,55
0,44 045

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 100.934.063,98 104.306.893,89

‘Ιδια Κεφάλαια 56.890.268,22 57.772.418,34
0,56 055

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 100.934.063,98 104.306.893,89

Σύνολο Υποχοεώσεων ι.ιείον υπ δεδουλευ,ιένες επιχοοηνήσεις 5.671.860,77 6.025.329,60
0,06 0,06

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 100.934.063,98 104.306.893,89

‘Ιδια Κεφάλαια 56.890.268,22 57.772.418,34
και Υποχρεώσεων μειον μη δεδ.

62.562.128,99
0,91

63.797.747,94
0,91

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της Εταιρίας,

Κατεχόμενα χρεόγραφα

Η Εταιρια την 31η Δεκεμβριου 2021 δεν ειχε στην κατοχη της χρεογραφα
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ.ΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε. ΤΗΣ 3ΙΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙ&Υ 2021

Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Η Εταιρία την 31 η Δεκεμβρίου 2021 δεν είχε στην κατοχή της συνάλλαγμα.

Απομείωση Θυγατρικής στην οποία η «ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε.» συμμετέχει με ποσοστό 100%

Στα πλαίσια ελέγχου απομείωσης της συμμετοχής της εταιρίας στην ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. προέκυψε απομείωση
ποσού ευρώ 50.96892 η οποία αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα χρήσης 2021 αντιστοίχως στη χρήση 2020
προέκυψε απομείωση ποσού ευρώ 53.70596 από τη συμμετοχή της Αστακός Τερμιναλ Α.Ε. στη ΝΑ. ΒΙ.ΠΕ Α.Ε
η οποία καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα χρήσης 2020.

Περαιτέρω πληροφορίες για την επιλογή απομείωσης παρουσιάζονται στη σημείωση 13 των οικονομικών
καταστάσεων.

Απομείωση ιδιοχρησιμοποιουμενων παγίων

Με βάση την εν λόγω εκτίμηση η Εταιρεία έλαβε την 31.12.2020 απομείωση επί των ακινήτων της ποσού ευρώ
10.457.26277.

Η εύλογη αξία των ακινήτων της Εταιρείας έχει εκτιμηθεί από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή και ανέρχεται
κατά την 31.12.2021 σε ευρώ 82.011.00000.

Περαιτέρω πληροφορίες για την εν λόγω απομείωση παρουσιάζονται στη σημείωση 11 των οικονομικών
καταστάσεων.

Διαχείριση κινδύνων

Οι κυριότεροι κίνδυνοι που προκύπτουν από τα χρηματοπιστωτικά μέσα της Εταιρίας είναι κίνδυνος επιτοκίου,
κίνδυνος ρευστότητας, και πιστωτικός κίνδυνος. Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων της εταιρίας επιδιώκει να
ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στην χρηματοοικονομική απόδοση της εταιρίας,
σύμφωνα με συμφωνημένους κανόνες.

Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται με τη δυνατότητα της Εταιρίας να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές της
υποχρεώσεις, όταν αυτές γίνουν απαιτητές. Η εταιρία διατηρε[ επαρκή ρευστότητα για την εμπρόθεσμη
εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων. Οι εμπορικές απαιτήσεις προέρχονται από αναγνωρισμένα και
φερέγγυα αντισυμβαλλόμενα μέρη με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του κινδύνου από επισφάλειες.

Η Εταιρία δεν έχει δανεισμό και δεν είναι εκτεθειμένη σε σημαντικό κίνδυνο μεταβολής επιτοκίων.

Οι κυριότεροι κίνδυνοι τους οποίους αντιμετωπίζει η Εταιρεία παρουσιάζονται αναλυτικά στη σημείωση 21 των
οικονομικών καταστάσεων.

Λογιστικές αρχές

Οι οικονομικες καταστασεις της Εταιριας καταρτισθηκαν απο τη Διοικηση της με βαση τα Διεθνη Προτυπα
Χρηματοοικονομικης Πληροφορησης (<ιΔ Π Χ Π ») (ΙπθΓπ81ιοπ8! ΕιππαΙ ίθροτ1ιπ9 $π1&ιε ΙΕΙ8) που
εχουν υιοθετηθει απο την Ευρωπαικη Ενωση συμφωνα με τον Κανονισμο αριθ 1606/2002 της Ευρωπαικης
Ενωσης
Η συνταξη των οικονομικων καταστασεων συμφωνα με τα Δ Π Χ Π απαιτει τη χρηση ορισμενων λογιστικων
εκτιμησεων και παραδοχων Επισης απαιτει την ασκηση κρισης απο τη Διοικηση κατα τη διαδικασια ειραρμογης
των λογιστικων αρχων της Εταιριας Οι εκτιμησεις και παραδοχες βασιζονται στην καλυτερη δυνατη γνωση της
Διοικησης της Εταιριας σε σχεση με τις τρεχουσες συνθηκες
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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 ελληνική 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 159 του Ν. 4548/2018.

Εργασιακά Ζητήματα

Η Εταιρία κατά την 31.12.2021 δεν απασχολούσε προσωπικό.

Περιβαλλοντικά ζητήματα

Η Εταιρία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.

Εξέλιξη εργασιών - Προοπτικές

Η δραστηριότητα της Εταιρείας συνδέεται άμεσα με τη δραστηριότητα του λιμένα στο Πλατυγιάλι στον Αστακό της

Αιτωλοακαρνανίας. Η Εταιρεία έχει αναθέσει τη διαχείριση του εν λόγω λιμανιού στην συνδεδεμένη με αυτήν

εταιρεία ΑΚΑΡΠΟΡΤ ΑΕ σύμφωνα με την από 15.11.2002 μεταξύ τους σύμβαση. Με βάση τα στοιχεία που

υπάρχουν μέχρι σήμερα στη χρήση 2021 δεν αναμένεται να προκύψουν έσοδα για την Εταιρεία Αστακός

Τερμιναλ Α.Ε. από τη διαχείριση του λιμανιού, αφού το αποτέλεσμα της εν λόγω διαχείρισης από την ΑΚΑΡΠ0ΡΤ

Α.Ε. αναμενεται να είναι ζημιογόνο και επομένως ο υπολογισμός των εσόδων που γίνεται σύμφωνα με την

παραπανω σύμβαση αναμένεται να είναι μηδενικός.

Λοιπά Θέματα

Η Εταιρία δεν διαθέτει συνάλλαγμα και έχει Υποκατάστημα στη διεύθυνση ΝΑΒΙΠΕ ΠΜΤΥΓΙΑΑΟΥ
ΑΣΤΑΚΟΥ ΤΚ: 30006 ΑΣΤΑΚΟ Σ

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη αναφέρονται στη σημείωση 23 επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Η Εταιρία δεν έχει δραστηριότητα στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης

Η Εταιρία δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές ούτε η Ιδια ούτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του για
λογαριασμό της

Σημαντικα γεγονοτα που συνεβησαν απο τη ληξη της χρησης μεχρι την ημερομηνια υποβολης της

παρουσας εκθεσης

Σε συνέχεια των πρόσφατων εξελίξεων στην Ουκρανία και Ρωσία σημειώνεται ότι η Εταιρία δεν έχει έκθεση στις

εμπλεκόμενες χώρες.

Κύριοι Μέτοχοι,
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε. ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

το Διοικητικό Συμβούλιο σας προσκαλεί να εγκρίνετε (α) τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως από
Ιη Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 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.

Αθήνα 2 Μαρτίου 2023

0 Πρόεδρος Το Μελος

του Διοικητικού Συμβουλίου του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεώργιος Ποιμενίδης Γεωργιος Χ. Καμπαδελλης
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