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1. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 
 
(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Υπεραξία 6.1 4.247.093,78       4.247.093,78       -                             -                             

Λοιπά Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6.2 23.675.912,89    23.675.912,89    6.977.889,73       6.977.889,73       
Ενσώματα πάγια 6.3 836.011,19          663.213,10          109.623,54          113.129,64          

Δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 6.4 763.086,35          812.969,23          -                             -                             

Επενδύσεις σε θυγατρικές 6.5 -                             -                             16.823.705,25    16.797.705,25    

Επενδύσεις σε συγγενείς 6.6 2.813.793,28       -                             2.832.075,00       -                             

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 6.7 1.980,00               1.980,00               1.980,00               1.980,00               
32.337.877,50    29.401.169,01    26.745.273,52    23.890.704,62    

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 6.7 2.722.351,83       6.913.516,31       3.287.513,51       6.975.802,43       
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 39.586,89            690,12                  38.954,09            -                             

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.9 48.899,43            127.140,48          6.736,68               86.224,06            
2.810.838,15       7.041.346,91       3.333.204,28       7.062.026,49       

Σύνολο Ενεργητικού 35.148.715,65    36.442.515,92    30.078.477,80    30.952.731,11    

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο 6.10 60.000,00            60.000,00            60.000,00            60.000,00            

Καταθέσεις μετόχων έναντι αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου 6.10 -                             337.250,00          -                             337.250,00          

Λοιπά αποθεματικά 6.11 (4.961,46)             (133,77)                 (4.961,46)             (133,77)                 

Κέρδη εις νέον 20.454.465,61    19.030.520,12    20.779.937,75    19.147.659,64    
20.509.504,15    19.427.636,35    20.834.976,28    19.544.775,87    

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 55.690,75            59.985,21            -                             -                             

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 20.565.194,90    19.487.621,56    20.834.976,28    19.544.775,87    

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 6.13 803.633,27          825.229,77          -                             -                             

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 6.8 5.649.142,74       5.664.319,53       1.658.577,35       1.671.986,06       
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους μετά την έξοδο από 
την υπηρεσία 6.14 60.622,56            912,84                  60.622,56            912,84                  

Μακροχρόνιες προβλέψεις για λοιπές υποχρεώσεις και έξοδα 6.16 600.000,00          400.000,00          600.000,00          400.000,00          
7.113.398,57       6.890.462,14       2.319.199,91       2.072.898,90       

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 6.15 7.440.525,69       10.045.850,12    6.916.301,61       9.335.056,34       

Δάνεια 6.12 8.000,00               -                             8.000,00               -                             

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 6.13 21.596,49            18.582,10            -                             -                             
7.470.122,18       10.064.432,22    6.924.301,61       9.335.056,34       

Σύνολο υποχρεώσεων 14.583.520,75    16.954.894,36    9.243.501,52       11.407.955,24    

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 35.148.715,65    36.442.515,92    30.078.477,80    30.952.731,11    

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ
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2. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος 
 
(Ποσά σε Ευρώ)

Σημείωση
01.01 -           

31.12.2020
01.01 -           

31.12.2019
01.01 -           

31.12.2020
01.01 -           

31.12.2019

Πωλήσεις -                             -                             -                             -                             

Κόστος Πωληθέντων 6.17 -                             -                             -                             -                             
Μικτό Κέρδος -                             -                             -                             -                             

Έξοδα διοίκησης 6.17 (1.523.279,59)     (826.622,84)        (1.414.752,31)     (756.335,17)        

Λοιπά έσοδα 6.18 142.430,66          -                             142.420,66          -                             

Λοιπά κέρδη/ (ζημιές)/ καθαρά 6.19 (37.900,00)           1.210,00              2.500,00              -                             
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης (1.418.748,93)     (825.412,84)        (1.269.831,65)     (756.335,17)        

Χρηματοοικονομικά έσοδα 6.20 259.681,10          11,02                    259.680,89          9,42                      

Χρηματοοικονομικά έξοδα 6.20 (39.144,24)           (44.888,32)           (531,20)                (2.527,77)             
Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό 220.536,86          (44.877,30)           259.149,69          (2.518,35)             
Κέρδη/(ζημιές) από συγγενείς μετά από φόρους και δικαιώματα 
μειοψηφίας (18.281,72)           -                             -                             -                             
Καθαρές (ζημίες)/κέρδη προ φόρων (1.216.493,79)     (870.290,14)        (1.010.681,96)     (758.853,52)        

 Φόρος εισοδήματος 6.21 (195.930,18)        515.757,93          (189.114,93)        130.738,82          
Καθαρές (ζημίες)/κέρδη χρήσης (1.412.423,97)     (354.532,21)        (1.199.796,89)     (628.114,70)        

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Στοιχεία που δεν ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα 
αποτελέσματα

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) μετά από αναβαλλόμενους φόρους (4.827,69)             (133,77)                (4.827,69)             (133,77)                
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (4.827,69)             (133,77)                (4.827,69)             (133,77)                

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (1.417.251,66)     (354.665,98)        (1.204.624,59)     (628.248,47)        

(Ζημίες)/κέρδη χρήσης

Κατανεμόμενα σε :

Ιδιοκτήτες μητρικής (1.408.129,51)     (354.193,51)        (1.199.796,89)     (628.114,70)        
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (4.294,46)             (338,71)                -                             -                             

(1.412.423,97)     (354.532,21)        (1.199.796,89)     (628.114,70)        

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

Κατανεμόμενα σε :

Ιδιοκτήτες μητρικής (1.412.957,20)     (354.327,27)        (1.204.624,59)     (628.248,47)        
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (4.294,46)             (338,71)                -                             -                             

(1.417.251,66)     (354.665,98)        (1.204.624,59)     (628.248,47)        

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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3.α Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου 
 
(Ποσά σε Ευρώ)

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Έναντι αύξησης 
Μετοχικού 
Κεφαλαίου

Λοιπά 
Αποθεματικά

Κέρδη εις νέον
Μη ελέγχουσες 

συμμετοχές
Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2019 60.000,00            -                             -                             19.777.135,15    33.486,71            19.870.621,86    

Καθαρές ζημίες χρήσης -                             -                             -                             (354.193,51)         (338,71)                 (354.532,21)         

Αναλογιστικές (ζημιές)/κέρδη (133,77)                 (133,77)                 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα -                             -                             (133,77)                 (354.193,51)         (338,71)                 (354.665,98)         

Καταθέσεις μετόχων έναντι αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου -                             337.250,00          -                             -                             -                             337.250,00          

Αποκτήσεις θυγατρικών -                             -                             -                             (392.421,52)         26.837,20            (365.584,32)         
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2019 60.000,00            337.250,00          (133,77)                 19.030.520,12    59.985,21            19.487.621,56    

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2020 60.000,00            337.250,00          (133,77)                 19.030.520,12    59.985,21            19.487.621,56    

Πρώτη εφαρμογή ΔΠΧΑ 1 -                             -                             -                             2.832.075,00       -                             2.832.075,00       

Νέο Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2020 60.000,00            337.250,00          (133,77)                 21.862.595,12    59.985,21            22.319.696,56    

Καθαρές ζημίες χρήσης -                             -                             -                             (1.408.129,51)     (4.294,46)             (1.412.423,97)     

Αναλογιστικές (ζημιές)/κέρδη -                             -                             (4.827,69)             -                             -                             (4.827,69)             

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα -                             -                             (4.827,69)             (1.408.129,51)     (4.294,46)             (1.417.251,66)     

Καταθέσεις μετόχων έναντι αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου -                             2.374.000,00       -                             -                             -                             2.374.000,00       

Μεταφορά σε λοιπές υποχρεώσεις -                             (2.711.250,00)     -                             -                             -                             (2.711.250,00)     
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2020 60.000,00            -                             (4.961,46)             20.454.465,61    55.690,75            20.565.194,90    

ΟΜΙΛΟΣ

 
 
 
 
 
 
 
3.β Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας 
 
(Ποσά σε Ευρώ)

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Έναντι αύξησης 
Μετοχικού 
Κεφαλαίου

Λοιπά 
Αποθεματικά

Κέρδη εις νέον
Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2019 60.000,00            -                             -                             19.775.774,34    19.835.774,34    
60.000,00            -                             -                             19.775.774,34    19.835.774,34    

Καθαρές ζημίες χρήσης -                             -                             -                             (628.114,70)         (628.114,70)         

Αναλογιστικές (ζημιές)/κέρδη -                             -                             (133,77)                 -                             (133,77)                 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα -                             -                             (133,77)                 (628.114,70)         (628.248,47)         

Καταθέσεις μετόχων έναντι αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου -                             337.250,00          -                             -                             337.250,00          

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2019 60.000,00            337.250,00          (133,77)                 19.147.659,64    19.544.775,87    

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2020 60.000,00            337.250,00          (133,77)                 19.147.659,64    19.544.775,87    

Πρώτη εφαρμογή ΔΠΧΑ 1 -                             -                             -                             2.832.075,00       2.832.075,00       

Νέο Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2020 60.000,00            337.250,00          (133,77)                 21.979.734,64    22.376.850,87    

Καθαρές ζημίες χρήσης -                             -                             -                             (1.199.796,89)     (1.199.796,89)     

Αναλογιστικές (ζημιές)/κέρδη -                             -                             (4.827,69)             -                             (4.827,69)             

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα -                             -                             (4.827,69)             (1.199.796,89)     (1.204.624,59)     

Καταθέσεις μετόχων έναντι αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου -                             2.374.000,00       -                             -                             2.374.000,00       

Μεταφορά σε λοιπές υποχρεώσεις -                             (2.711.250,00)     -                             -                             (2.711.250,00)     
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2020 60.000,00            -                             (4.961,46)             20.779.937,75    20.834.976,28    

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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4. Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
 
(Ποσά σε Ευρώ)

Σημείωση
01.01 -           

31.12.2020
01.01 -           

31.12.2019
01.01 -           

31.12.2020
01.01 -           

31.12.2019

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
(Ζημίες)/κέρδη Χρήσης (1.412.423,97)      (354.532,21)         (1.199.796,89)      (628.114,70)         
Προσαρμογές για:
Φόρους 6.21 195.930,18          (515.757,93)         189.114,93          (130.738,82)         
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 6.3 14.085,11             12.557,08             14.028,48             12.442,58             
Αποσβέσεις δικαιώματος χρήσης περιουσιακών στοιχείων 6.4 49.882,88             49.882,88             -                              -                              
Κέρδη/ (ζημιές) από πώληση/διαγραφή ενσώματων παγίων στοιχείων 6.19 40.400,00             -                              -                              -                              
Κέρδη/ζημιές από πώληση θυγατρικών 6.19 (2.500,00)              -                              (2.500,00)              -                              
Έκτακτα κέρδη από εκκαθάριση υποχρεώσεων 6.19 -                              (1.210,00)              -                              -                              
Έσοδα τόκων 6.20 (259.681,10)         (11,02)                   (259.680,89)         (9,42)                      
Έξοδα τόκων 6.20 39.144,24             44.888,32             531,20                  2.527,77               
Μερίδιο αποτελεσμάτων σε συγγενείς 18.281,72             -                              -                              -                              
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ μεταβολών στο 
κεφάλαιο κίνησης (1.316.880,94)      (764.182,88)         (1.258.303,17)      (743.892,59)         

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης :
(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων 4.213.013,42       (7.092.350,65)      3.725.969,16       (6.970.136,76)      
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων (5.316.574,43)      6.623.054,37       (5.130.004,73)      6.142.828,78       
Αύξηση/ (μείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω 
συνταξιοδότησης 53.357,49             736,82                  53.357,49             736,82                  
Αύξηση/ (μείωση) προβλέψεων για λοιπές υποχρεώσεις και έξοδα 200.000,00          150.000,00          200.000,00          150.000,00          

(850.203,52)         (318.559,46)         (1.150.678,08)      (676.571,16)         

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (2.167.084,46)      (1.082.742,34)      (2.408.981,25)      (1.420.463,75)      

Καταβληθέντες τόκοι 6.20 (39.144,24)           (44.888,32)           (531,20)                 (2.527,77)              
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος (48.479,21)           (7.000,00)              (39.953,20)           (999,49)                 
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (2.254.707,91)      (1.134.630,66)      (2.449.465,65)      (1.423.991,01)      

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων παγίων 6.3 (186.951,90)         (513.261,96)         (10.522,38)           (23.064,00)           
Καταβολή κεφαλαίου θυγατρικών -                              -                              (1.500,00)              -                              

Απόκτηση συμμετοχικών τίτλων -                              -                              -                              (189.960,00)         
Τόκοι που εισπράχθηκαν 6.20 0,86                       11,02                     0,65                       9,42                       
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (186.951,04)         (513.250,94)         (12.021,73)           (213.014,58)         

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καταθέσεις μετόχων έναντι αύξησης κεφαλαίου 2.374.000,00       337.250,00          2.374.000,00       337.250,00          
Δάνεια αναληφθέντα 8.000,00               -                              8.000,00               -                              

Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων (18.582,10)           (19.040,25)           -                              -                              
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 2.363.417,90       318.209,75          2.382.000,00       337.250,00          

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (78.241,05)           (1.329.671,85)      (79.487,38)           (1.299.755,59)      
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης 6.9 127.140,48          1.456.812,33       86.224,06             1.385.979,65       
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος  της χρήσης 6.9 48.899,43             127.140,48          6.736,68               86.224,06             

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ
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5. Σημειώσεις επί των άτυπων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης 

Δεκεμβρίου 2020 
 
 
5.1. Γενικές πληροφορίες  
Η εταιρεία ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ είναι ανώνυμη 
εταιρία, ιδρύθηκε το έτος 2011 και έχει την έδρα της στο 19ο χιλιόμετρο της Λεωφόρου Παιανίας – Μαρκοπούλου, 
στην Παιανία Αττικής, Τ.Κ. 190 02. 
Οι άτυπες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020 εγκρίθηκαν από το 
Διοικητικό Συμβούλιο την 16η Ιουλίου 2021. 
Η εταιρεία «ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ»  (δ.τ. «ΓΑΙΑ 
ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.») δραστηριοποιείται στον τομέα μελέτης, ανάπτυξης, κατασκευής, εκμετάλλευσης σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές ή ανανεώσιμες πηγές, στην παραγωγή, προμήθεια, πώληση, 
αγορά και εν γένει εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας εντός της Ελληνικής Επικράτειας συμπεριλαμβανομένης της 
εισαγωγής και εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από και προς την Ελληνική Επικράτεια και στην καθ΄ οιονδήποτε 
τρόπο διαχείριση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων της Εταιρείας ή τρίτων. 
 
 
 
5.2 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 
Οι ετήσιες άτυπες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2020 (εφεξής οι 
«οικονομικές καταστάσεις») έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, την αρχή συνέχισης της 
δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(«Δ.Π.Χ.Α.») όπως  αυτά  έχουν  εκδοθεί  από  το Συμβούλιο  Διεθνών  Λογιστικών Προτύπων (IASB)  καθώς  και  
τις  Διερμηνείες  τους,  που  έχουν  εκδοθεί  από  την Επιτροπή Διερμηνειών (IFRIC) και έχουν εγκριθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Σημειώνεται ότι: 
Το Διοικητικό Συμβούλιο στην από 07.06.2021 συνεδρίασή του αποφάσισε την έναρξη διαδικασίας συγχώνευσης 
με απορρόφηση της Εταιρείας από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΡΑΚΑΤ», σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 
Στην από 11.06.2021 συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των 
συγχωνευόμενων εταιρειών καθώς και τη σχέση ανταλλαγής μετοχών, κατ’ άρθρο 9 του Ν. 4601/2019 όπως 
ισχύει. 
Η δραστηριότητα της εταιρείας θα συνεχιστεί μέσω της απορροφώσας. 
Οι οικονομικές καταστάσεις καλύπτονται από το ∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς», γιατί αποτελούν τις πρώτες οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται πάνω σε 
αυτή τη βάση. 
Οι πολιτικές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρμοστεί µε συνέπεια σε όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται. 
Η σύνταξη των άτυπων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί τη χρήση ορισμένων 
σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία εφαρμογής των 
λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα 
ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και 
εξόδων κατά τη διάρκεια της υπό αναφορά περιόδου. Παρά το γεγονός ότι οι υπολογισμοί αυτοί βασίζονται στην 
καλύτερη διαθέσιμη γνώση της διοίκησης σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες, είναι πιθανό τα τελικά 
αποτελέσματα να διαφέρουν από τους υπολογισμούς αυτούς.  
Σημειώνεται ότι οι άτυπες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί για σκοπούς του εγγράφου εξαίρεσης 
σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2021-528 λόγω της συγχώνευσης με απορρόφησης της 
«ΓΑΙΑ Α.Ε.» από την «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»,  
 
 
 
5.3 Συναλλαγματικές μετατροπές 
 
Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας  επιμετρούνται βάσει του νομίσματος του πρωτεύοντος 
οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο η Εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόμισμα»). Οι οικονομικές καταστάσεις 
παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης της Εταιρείας. 
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Συναλλαγές και υπόλοιπα 
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με ισοτιμίες που ισχύουν κατά την 
ημερομηνία των συναλλαγών.  Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την 
τακτοποίηση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της χρήσης και από τη μετατροπή των νομισματικών 
στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού, 
καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται 
στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι 
διαφορές της εύλογης αξίας. 
 
 
5.4 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
Τα ενσώματα πάγια επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομείωση. Το 
κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την απόκτηση των στοιχείων. 
Επιπλέον δαπάνες προστίθενται στη λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων ή καταχωρούνται ως ξεχωριστό πάγιο 
μόνον εάν αναμένεται να επιφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην Εταιρεία και το κόστος τους μπορεί να 
επιμετρηθεί αξιόπιστα.  Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα της χρήσεως που 
πραγματοποιούνται. 
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται.  Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με τη 
σταθερή μέθοδο στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους. 
Η Εταιρεία δεν διαθέτει ιδιόκτητα οικόπεδα και κτίρια. 
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε τέλος 
χρήσεως. 
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) 
καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 
Το κόστος και οι σωρευμένες αποσβέσεις ενός παγίου διαγράφονται κατά την πώληση ή απόσυρσή του όταν δεν 
αναμένονται περαιτέρω οικονομικά οφέλη από τη συνεχιζόμενη χρήση του. Τα κέρδη ή οι ζημιές που προκύπτουν 
κατά την πώληση περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της χρήσης που πωλείται ή διαγράφεται. 
Χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή ενσώματων παγίων κεφαλαιοποιούνται για το χρονικό 
διάστημα που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. Όλα τα άλλα χρηματοοικονομικά έξοδα 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως με την πραγματοποίησή τους. 
 
 
5.5 Επενδύσεις σε ακίνητα 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα, που περιλαμβάνουν κυρίως γη και γραφεία, κατέχονται από την Εταιρεία για 
μακροπρόθεσμες αποδόσεις ενοικίου και δε χρησιμοποιούνται από αυτήν. 
Απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως τους μείον, κατ’ αρχήν τις συσσωρευμένες 
αποσβέσεις και δεύτερον, τυχόν απομειώσεων. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες 
δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 
Όταν οι λογιστικές αξίες των επενδύσεων σε ακίνητα υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά 
(απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα 
Τα οικόπεδα που συμπεριλαμβάνονται στις επενδύσεις σε ακίνητα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των κτιρίων 
υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους, που είναι 33-43 έτη. 
 
 
5.6 Μισθώσεις 
Οι μισθώσεις αναγνωρίζονται στον ισολογισμό ως δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και 
υποχρεώσεις μίσθωσης, την ημερομηνία που το μισθωμένο πάγιο καθίσταται διαθέσιμο για χρήση. Κάθε καταβολή 
μισθώματος κατανέμεται μεταξύ της υποχρέωσης και του χρηματοοικονομικού κόστους. Το χρηματοοικονομικό 
κόστος επιβαρύνει τα αποτελέσματα χρήσεως κατά τη διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης, ώστε να προκύψει 
ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο στο υπόλοιπο της υποχρέωσης για κάθε περίοδο. Το δικαίωμα χρήσης του 
περιουσιακού στοιχείου αποσβένεται κατά τη διάρκεια της μίσθωσης σε σταθερή βάση ή της ωφέλιμης ζωής του 
περιουσιακού στοιχείου αν είναι μικρότερη. 
Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση αρχικά αποτιμώνται βάσει της 
παρούσας αξίας. Οι υποχρεώσεις μισθώσεων περιλαμβάνουν την καθαρή παρούσα αξία των ακόλουθων 
μισθωμάτων: 
• τα σταθερά μισθώματα (συμπεριλαμβανομένου και των «κατ’ ουσίαν» σταθερών πληρωμών) 
• τα μεταβλητά μισθώματα, που εξαρτώνται από έναν δείκτη ή ένα επιτόκιο, τα οποία αρχικά επιμετρώνται με 

χρήση του δείκτη ή του επιτοκίου κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου 
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• τα ποσά που αναμένονται να καταβληθούν βάσει εγγυημένων υπολειμματικών αξιών 
• την τιμή εξάσκησης του δικαιώματος αγοράς, εάν είναι μάλλον βέβαιο ότι η Εταιρεία θα εξασκήσει αυτό το 

δικαίωμα, και 
• την καταβολή ποινής για καταγγελία της μίσθωσης, εάν η διάρκεια της μίσθωσης αποτυπώνει την άσκηση  

δικαιώματος της Εταιρείας για καταγγελία της μίσθωσης. 
Οι πληρωμές μισθωμάτων προεξοφλούνται με το τεκμαρτό επιτόκιο της μίσθωσης ή, εάν αυτό το επιτόκιο δεν 
μπορεί να προσδιορισθεί από τη σύμβαση, με το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού του μισθωτή (“incremental 
borrowing rate”), δηλαδή το επιτόκιο με το οποίο θα επιβαρυνόταν ο μισθωτής για να δανειστεί το απαραίτητο 
κεφάλαιο, ώστε να αποκτήσει ένα στοιχείο παρόμοιας αξίας με το μισθωμένο στοιχείο ενεργητικού, για παρόμοια 
χρονική περίοδο, με παρόμοιες εξασφαλίσεις και σε παρόμοιο οικονομικό περιβάλλον. 
Μετά την αρχική τους επιμέτρηση, οι υποχρεώσεις μίσθωσης αυξάνονται από το χρηματοοικονομικό κόστος τους 
και μειώνονται από την πληρωμή των μισθωμάτων. Η υποχρέωση μίσθωσης επανεπιμετράται για να αποτυπώσει 
τυχόν επανεκτιμήσεις ή τροποποιήσεις της μίσθωσης. 
Το κόστος του περιουσιακού στοιχείου με δικαίωμα χρήσης αποτελείται από:  
• το ποσό της αρχικής επιμέτρησης της υποχρέωσης μίσθωσης 
• τυχόν μισθώματα τα οποία καταβλήθηκαν κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου ή 

προγενέστερα, μείον οποιαδήποτε κίνητρα μίσθωσης έχουν εισπραχθεί 
• τυχόν αρχικές άμεσες δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνθηκε ο μισθωτής και 
• εκτίμηση του κόστους με το οποίο θα επιβαρυνθεί ο μισθωτής προκειμένου να αποσυναρμολογήσει και να 

απομακρύνει το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο, να αποκαταστήσει τον χώρο όπου έχει τοποθετηθεί ή να 
αποκαταστήσει το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο στην κατάσταση στην οποία προβλέπεται από τους 
όρους και τις προϋποθέσεις της μίσθωσης, εκτός εάν το εν λόγω κόστος συνεπάγεται την παραγωγή 
αποθεμάτων. Ο μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιβαρυνθεί με το εν λόγω κόστος είτε κατά την 
ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου είτε λόγω χρήσης του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου για 
μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

Η Εταιρεία επέλεξε να χρησιμοποιεί  τις εξαιρέσεις  αναγνώρισης του προτύπου στις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις, 
δηλαδή μισθώσεις με διάρκεια μικρότερη των 12 μηνών και στις μισθώσεις στις οποίες το υποκείμενο περιουσιακό 
στοιχείο έχει χαμηλή αξία. Για τις παραπάνω μισθώσεις η Εταιρεία αναγνωρίζει τα μισθώματα ως έξοδα με την 
ευθεία μέθοδο σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. 
Η Εταιρεία παρουσιάζει τα δικαιώματα χρήσης των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, που δεν είναι 
επενδυτικά ακίνητα, στο λογαριασμό «Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων». 
Στην περίπτωση που η Εταιρεία λειτουργεί ως εκμισθωτής με τη μορφή λειτουργικής μίσθωσης τα έσοδα 
αναγνωρίζονται με την ευθεία μέθοδο στη διάρκεια της μίσθωσης και συμπεριλαμβάνονται στη γραμμή «Άλλα 
λειτουργικά έσοδα». 
 
 
 
5.7 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
Υπεραξία: 
Η υπεραξία δεν αποσβένεται αλλά υπόκειται σε έλεγχο απομείωσης σε ετήσια βάση ή συχνότερα αν γεγονότα ή 
αλλαγές συνθηκών υποδηλώνουν ότι η αξία της μπορεί να έχει απομειωθεί. Κατά την ημερομηνία εξαγοράς (ή 
κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης του σχετικού επιμερισμού του τιμήματος εξαγοράς), η υπεραξία που 
αποκτάται, κατανέμεται στις μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών, ή σε ομάδες μονάδων δημιουργίας ταμειακών 
ροών που αναμένεται να ωφεληθούν από την συνένωση αυτή. Η απομείωση προσδιορίζεται με εκτίμηση του 
ανακτήσιμου ποσού των μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών, οι οποίες σχετίζονται με την υπεραξία. 
Αν η λογιστική αξία μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών, συμπεριλαμβανομένης και της αναλογούσας 
υπεραξίας, υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό της, τότε αναγνωρίζεται ζημία απομείωσης. Η ζημιά απομείωσης 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα και δεν αναστρέφεται. 
Αν τμήμα μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία έχει κατανεμηθεί υπεραξία, πωληθεί, τότε η 
υπεραξία που αναλογεί στο πωληθέν τμήμα συμπεριλαμβάνεται στη λογιστική αξία του τμήματος αυτού 
προκειμένου να προσδιορισθεί το κέρδος ή η ζημία. Η αξία της υπεραξίας που αναλογεί στο πωληθέν τμήμα 
προσδιορίζεται βάσει των σχετικών αξιών του τμήματος που πωλήθηκε και του τμήματος της μονάδας 
δημιουργίας ταμειακών ροών που παραμένει. 
Η υπεραξία που έχει προκύψει από εξαγορές ή συνενώσεις επιχειρήσεων, έχει επιμερισθεί και παρακολουθείται σε 
επίπεδο Ομίλου στις βασικές μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών (cash generating units) οι οποίες έχουν 
προσδιορισθεί σε σχέση με τις διατάξεις του ΔΛΠ 36 «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων».  
 
Λογισμικό: Τα αγοραζόμενα λογισμικά προγράμματα αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι 
αποσβέσεις υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η 
οποία κυμαίνεται από 3 έως 8 χρόνια.  
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Δαπάνες που σχετίζονται με τη συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν 
πραγματοποιούνται. 
 
 
5.8 Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
Οι λογιστικές αξίες των στοιχείων μακροπρόθεσμου ενεργητικού ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν 
γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Όταν η 
λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημία 
απομείωσής του καταχωρείται στα αποτελέσματα. 
Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της της εύλογης αξίας μείον έξοδα πώλησης και 
της αξίας χρήσεως. Εύλογη αξία μείον έξοδα πώλησης είναι το ποσό που μπορεί να ληφθεί από τη πώληση ενός 
περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μιας συνήθους συναλλαγής μεταξύ συμμετεχόντων της αγοράς, μετά την 
αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η 
καθαρή παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από 
τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο που αναμένεται να προκύψει από τη διάθεσή 
του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα 
στοιχεία του ενεργητικού ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές δύναται να 
προσδιοριστούν ξεχωριστά. 
Οι απομειώσεις που έχουν αναγνωριστεί σε περιουσιακά στοιχεία εξετάζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού για 
τυχόν αναστροφή. 
 
 
5.9 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 
Ταξινόμηση 
H Εταιρεία κατατάσσει τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στις ακόλουθες κατηγορίες για σκοπούς 
επιμέτρησης: 
· Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία (είτε μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων είτε 

μέσω αποτελεσμάτων) 
· Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αναπόσβεστο κόστος 
Η ταξινόμηση εξαρτάται από το επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας για την διαχείριση των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και των χαρακτηριστικών των συμβατικών ταμειακών ροών του 
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. 
Τα κέρδη και οι ζημιές των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που επιμετρώνται σε εύλογη αξία 
καταχωρούνται είτε στην κατάσταση αποτελεσμάτων είτε στα λοιπά συνολικά εισοδήματα.  
Οι επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους που δεν κατέχονται για εμπορία επιμετρώνται σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων εκτός από τις επενδύσεις για τις οποίες η Εταιρεία κατά την αρχική αναγνώριση επιλέγει 
αμετάκλητα να επιμετρώνται σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων. 
Η Εταιρεία αναταξινομεί τις επενδύσεις σε χρεωστικούς τίτλους μόνο εφόσον αλλάξει το επιχειρηματικό μοντέλο 
για την διαχείριση των συγκεκριμένων επενδύσεων. 
 
Αρχική αναγνώριση / παύση αναγνώρισης 
Συνήθεις αγορές και πωλήσεις επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία που διεξάγεται η συναλλαγή που 
είναι η ημερομηνία κατά την οποία η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο. 
Κατά την αρχική αναγνώριση, η Εταιρεία επιμετρά ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο σε εύλογη αξία 
πλέον, στην περίπτωση χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που δεν επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω 
των αποτελεσμάτων, το κόστος συναλλαγών που αποδίδεται άμεσα στην απόκτηση του χρηματοοικονομικού 
περιουσιακού στοιχείου. Τα κόστη συναλλαγών των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που 
επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων καταχωρούνται απευθείας στα αποτελέσματα. 
Οι επενδύσεις παύουν να αναγνωρίζονται όταν τα δικαιώματα είσπραξης ταμειακών ροών από τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία λήγουν ή μεταβιβάζονται και η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς 
όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 
 
Μεταγενέστερη επιμέτρηση 
 
Επενδύσεις σε χρεωστικούς τίτλους 
Η μεταγενέστερη επιμέτρηση των επενδύσεων σε χρεωστικούς τίτλους εξαρτάται από το επιχειρηματικό μοντέλο 
της Εταιρείας για την διαχείριση των στοιχείων αυτών και των χαρακτηριστικών των συμβατικών ταμειακών ροών 
τους. Η Εταιρεία ταξινομεί τους χρεωστικούς τίτλους στις ακόλουθες κατηγορίες: 
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α) Αναπόσβεστο κόστος: Τα περιουσιακά στοιχεία που διακρατώνται με σκοπό την είσπραξη συμβατικών 

ταμειακών ροών και δημιουργούν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ταμειακές ροές που συνίστανται 
αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου, επιμετρώνται 
στο αναπόσβεστο κόστος. Τα έσοδα από τόκους υπολογίζονται με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου και 
αναγνωρίζονται στα χρηματοοικονομικά έσοδα. Το κέρδος ή η ζημιά που προκύπτει κατά την από-αναγνώριση 
του περιουσιακού στοιχείου αναγνωρίζεται απευθείας στα αποτελέσματα μαζί με τυχόν συναλλαγματικά 
κέρδη/ζημιές. Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται στη γραμμή «Καθαρά κέρδη /(ζημίες) απομείωσης 
χρηματοοικονομικών στοιχείων» στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

β) Εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων: Τα περιουσιακά στοιχεία που διακρατώνται με 
σκοπό τόσο την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών όσο και την πώληση τους και δημιουργούν σε 
συγκεκριμένες ημερομηνίες ταμειακές ροές που συνίστανται αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου και 
τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου, επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών 
εισοδημάτων. Οι μεταβολές στην τρέχουσα αξία αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα εκτός από 
την αναγνώριση των ζημιών απομείωσης, τα έσοδα από τόκους και τα συναλλαγματικά κέρδη/ζημιές τα οποία 
αναγνωρίζονται στη κατάσταση αποτελεσμάτων. Όταν το περιουσιακό στοιχείο από-αναγνωρίζεται, το 
συσσωρευμένο κέρδος/ζημιά που είχε αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά εισοδήματα αναταξινομείται στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων στη γραμμή «Λοιπά κέρδη /(ζημιές)». Τα έσοδα από τόκους υπολογίζονται με τη 
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου και αναγνωρίζονται στα χρηματοοικονομικά έσοδα. Τα συναλλαγματικά 
κέρδη/ζημιές αναγνωρίζονται στη γραμμή «Λοιπά κέρδη /(ζημιές)». Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται στη 
γραμμή «Καθαρά κέρδη /(ζημίες) απομείωσης χρηματοοικονομικών στοιχείων» στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων. 

γ) Εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων: Τα περιουσιακά στοιχεία που δεν πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης 
στις κατηγορίες «Αναπόσβεστο κόστος» και «Εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων» 
επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. Το κέρδος/ζημιά αναγνωρίζεται στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων στη γραμμή «Λοιπά κέρδη /(ζημιές)» στην περίοδο στη οποία προκύπτει. 
Κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης, η Εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις  των κατηγοριών β και γ. 

 
Επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους 
Η Εταιρεία επιμετρά όλους τους συμμετοχικούς τίτλους στην εύλογη αξία. Όταν η Εταιρεία επιλέγει να 
αναγνωρίζει τα κέρδη/ζημιές από την επιμέτρηση σε εύλογη αξία στα λοιπά συνολικά εισοδήματα, τα 
συσσωρευμένα κέρδη/ζημιές δεν αναταξινομούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά την αποαναγνώριση 
του περιουσιακού στοιχείου αλλά μεταφέρονται απευθείας στα «Αποτελέσματα εις νέον» μέσα στα Ίδια Κεφάλαια. 
Τα μερίσματα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στη γραμμή «Λοιπά έσοδα» όταν η Εταιρεία 
εδραιώνει το δικαίωμα είσπραξης.  
Οι μεταβολές στην εύλογη αξία των επενδύσεων σε συμμετοχικούς τίτλους που επιμετρώνται σε εύλογη αξία 
μέσω αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στη γραμμή «Λοιπά κέρδη /(ζημιές)» στην 
περίοδο στη οποία προκύπτουν. 
Κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης, η Εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις  σε συμμετοχικούς τίτλους. 
 
Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις  συμψηφίζονται και 
το καθαρό ποσό παρουσιάζεται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, όταν υπάρχει το νομικά εκτελεστό 
δικαίωμα να συμψηφιστούν τα αναγνωρισμένα ποσά και παράλληλα υπάρχει η πρόθεση να διακανονιστούν σε 
καθαρή βάση ή να αναγνωριστεί η απαίτηση και να πραγματοποιηθεί ο διακανονισμός ως προς την υποχρέωση 
ταυτόχρονα. Το νομικά εκτελεστό δικαίωμα δεν πρέπει να εξαρτάται από μελλοντικά γεγονότα και πρέπει να 
ασκείται κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών καθώς και σε περιπτώσεις αθέτησης των υποχρεώσεων, 
αφερεγγυότητας ή πτώχευσης της εταιρίας ή του αντισυμβαλλόμενου. 
 
Απομείωση 
Για τις επενδύσεις σε χρεωστικούς τίτλους που επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος ή σε εύλογη αξία μέσω 
λοιπών συνολικών εισοδημάτων, η Εταιρεία προσδιορίζει την ζημιά απομείωσης έναντι των αναμενόμενων 
πιστωτικών ζημιών. Η σχετική μεθοδολογία εξαρτάται από το αν υπάρχει σημαντική αύξηση του πιστωτικού 
κινδύνου. 
Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές βασίζονται στη διαφορά μεταξύ των συμβατικών ταμειακών ροών και όλων 
των ταμειακών ροών που η Εταιρία αναμένει να λάβει. Η διαφορά προεξοφλείται χρησιμοποιώντας μια εκτίμηση 
του αρχικού πραγματικού επιτοκίου του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου.  
Για τις εμπορικές απαιτήσεις η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση (simplified approach) που 
επιτρέπει το ΔΠΧΑ 9. Βάσει της προσέγγισης αυτής η Εταιρεία αναγνωρίζει τις πιστωτικές ζημιές που αναμένονται 
καθ' όλη τη διάρκεια ζωής των εμπορικών απαιτήσεων (expected lifetime losses). 
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5.10 Εμπορικές απαιτήσεις 
Οι εμπορικές απαιτήσεις είναι τα ποσά που οφείλονται από τους πελάτες για αγαθά που πωλήθηκαν ή υπηρεσίες 
που παρασχέθηκαν σε αυτούς κατά τη συνήθη επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι εμπορικές απαιτήσεις 
αναγνωρίζονται αρχικά στο ποσό του τιμήματος που δεν υπόκειται σε όρους, εκτός εάν περιέχουν σημαντικό 
σκέλος χρηματοδότησης στην οποία περίπτωση αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία. Η Εταιρεία διατηρεί τις 
εμπορικές απαιτήσεις με στόχο την είσπραξη των συμβατικών ταμειακών ροών, ως εκ τούτου τις αναγνωρίζει 
μεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.  
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης. Βλέπε 
σημείωση 5.9 για την περιγραφή των πολιτικών απομείωσης που εφαρμόζει η Εταιρεία. 
 
 
5.11 Ταμειακά διαθέσιμα  
Τα ταμειακά διαθέσιμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και άλλες βραχυπρόθεσμες επενδύσεις 
υψηλής ρευστότητας με λήξη μέχρι και τρεις μήνες, οι οποίες μπορούν να μετατραπούν άμεσα σε συγκεκριμένα 
ποσά ταμειακών διαθεσίμων και οι οποίες υπόκεινται σε ασήμαντο κίνδυνο μεταβολής της αξίας τους. 
 
 
5.12 Μετοχικό κεφάλαιο 
Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρείας. Οι κοινές μετοχές περιλαμβάνονται στα ίδια 
κεφάλαια. Το τίµηµα που καταβλήθηκε πλέον της ονομαστικής αξίας ανά µετοχή καταχωρείται στο λογαριασμό 
«∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο» στα ίδια κεφάλαια. 
Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε 
μείωση του προϊόντος της έκδοσης. 
Το κόστος κτήσεως ιδίων μετοχών εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, έως ότου οι ίδιες 
μετοχές πουληθούν ή ακυρωθούν.  Κάθε κέρδος ή ζημιά από πώληση ιδίων μετοχών καθαρό από άμεσα για τη 
συναλλαγή έξοδα και φόρους, περιλαμβάνεται ως αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια. 
 
 
5.13 Δανειακές υποχρεώσεις 
Οι δανειακές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένες με τα τυχόν άμεσα έξοδα για 
την πραγματοποίηση της συναλλαγής.  Στη συνέχεια αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου 
του πραγματικού επιτοκίου.  Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και 
της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του δανεισμού βάσει της μεθόδου του 
πραγματικού επιτοκίου. 
 
 
5.14 Κόστη δανεισμού 
Χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή ενσώματων παγίων κεφαλαιοποιούνται για το χρονικό 
διάστημα που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. Όλα τα υπόλοιπα κόστη δανεισμού 
καταχωρούνται στα αποτελέσματα με την πραγματοποίησή τους. 
 
 
5.15 Τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  
Η φορολογία της χρήσης περιλαμβάνει τρέχοντα φόρο και αναβαλλόμενο φόρο. Η φορολογία αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσματα εκτός εάν αφορά στοιχεία που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή απευθείας στη 
καθαρή θέση. Σε αυτή την περίπτωση, ο φόρος επίσης αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή απευθείας 
στη καθαρή θέση αντίστοιχα. 
Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται βάσει του φορολογικού ισολογισμού της Εταιρείας, σύμφωνα με τους 
φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα. Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει τον 
φόρο εισοδήματος που προκύπτει  βάσει των  κερδών της Εταιρείας όπως αναμορφώνεται στη φορολογική της 
δήλωση και προβλέψεις για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, και 
υπολογίζεται σύμφωνα με τους θεσμοθετημένους ή ουσιαστικά θεσμοθετημένους φορολογικούς συντελεστές. 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 
προσωρινές διαφορές μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και 
των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δε λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση 
στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η 
συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία.   
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Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό 
φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη 
φορολογική απαίτηση. 
Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που 
έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί κατά την ημερομηνία του ισολογισμού και αναμένεται να είναι σε ισχύ όταν 
η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση θα πραγματοποιηθεί ή η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση θα 
τακτοποιηθεί. 
 
 
5.16 Εμπορικές υποχρεώσεις 
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και αποτιμώνται μεταγενέστερα σύμφωνα με 
τη μέθοδο του αναπόσβεστου κόστους με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου. 
 
 
5.17 Άλλες προβλέψεις 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 
- Υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος 
- Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης 
- Το απαιτούμενο ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 
 
 
5.18 Αναγνώριση εσόδων 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει έσοδα από μία σύμβαση όταν (ή καθώς) εκπληρώνει μία δέσμευση εκτέλεσης 
μεταβιβάζοντας ένα υποσχόμενο αγαθό ή μία υπηρεσία σε έναν πελάτη. Ένα στοιχείο του ενεργητικού 
μεταβιβάζεται όταν (ή καθώς) ο πελάτης αποκτά τον έλεγχο του στοιχείου αυτού. Ο πελάτης αποκτά τον έλεγχο 
ενός αγαθού ή μίας υπηρεσίας, όταν μπορεί να κατευθύνει τη χρήση του και να λαμβάνει ουσιαστικά όλα τα 
υπολειπόμενα οφέλη από αυτό.  
Ως έσοδο ορίζεται το ποσό το οποίο η Εταιρεία αναμένει να δικαιούται ως αντάλλαγμα για τα αγαθά ή τις 
υπηρεσίες που μεταβίβασε σε έναν πελάτη, εκτός από τα ποσά που εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων. Τα 
μεταβλητά ποσά περιλαμβάνονται στο τίμημα και υπολογίζονται είτε με τη μέθοδο της «αναμενόμενης αξίας» είτε 
με τη μέθοδο του «πιο πιθανού ποσού». 
Η δέσμευση εκτέλεσης της σύμβασης μπορεί να εκπληρωθεί είτε σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή είτε σε 
βάθος χρόνου. 
Η εκπλήρωση μίας δέσμευσης για πώληση ενός αγαθού ή παροχή μιας υπηρεσίας πραγματοποιείται σε βάθος 
χρόνου όταν: 
α) ο πελάτης λαμβάνει και ταυτόχρονα αναλώνει τα οφέλη που απορρέουν από την εκτέλεση από πλευράς της 

Εταιρείας κατά την εκτέλεση από την Εταιρεία, 
β) η εκτέλεση από πλευράς της Εταιρείας δημιουργεί ή ενισχύει ένα περιουσιακό στοιχείο του οποίου ο έλεγχος 

ανήκει στον πελάτη, καθώς δημιουργείται ή ενισχύεται το περιουσιακό στοιχείο, ή 
γ) η εκτέλεση από πλευράς της Εταιρείας δεν συνεπάγεται τη δημιουργία ενός περιουσιακού στοιχείου με 

εναλλακτική χρήση για την Εταιρεία και η Εταιρεία έχει εκτελεστό δικαίωμα πληρωμής έναντι της εκτέλεσης 
που έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη δεδομένη ημερομηνία. 

 
 
5.19 Διανομή μερισμάτων 
Διανομή μερίσματος αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των 
μετόχων. 
 
 
5.20 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Η Εταιρεία έχει περιορισμένη έκθεση σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους και με συνεχή 
παρακολούθηση προσπαθεί να προβλέψει το ενδεχόμενο τέτοιων κινδύνων και να ενεργήσει έγκαιρα 
προκειμένου να περιορισθούν οι τυχόν επιπτώσεις τους. Ο κυριότερος κίνδυνος είναι ο κίνδυνος από έλλειψη 
επαρκούς ρευστότητας για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου κατασκευής του Αιολικού Πάρκου της τον 
οποίο επιχειρεί να εξισορροπήσει με την ύπαρξη εξασφαλισμένων πιστώσεων. 
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· Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των 
επιτοκίων 

Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει δανειακές συμβάσεις με τραπεζικά ιδρύματα, συνεπώς δεν διατρέχει κινδύνους 
από τη μεταβολή επιτοκίων. 

· Πιστωτικός κίνδυνος 
Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ελάχιστος καθότι η εταιρεία δεν έχει ακόμα προχωρήσει στην κατασκευή και 
λειτουργία Αιολικών Πάρκων. 

· Κίνδυνος Ρευστότητας 
Ο κίνδυνος ρευστότητας στον οποίο εκτίθεται η Εταιρεία προκειμένου να υλοποιήσει το επενδυτικό της σχέδιο, 
επιχειρείται να περιοριστεί με προσπάθεια εξασφάλισης εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. 

 
 
 
5.21 Διαχείριση Κεφαλαίου 
Οι στόχοι της Εταιρείας σε σχέση με τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης 
λειτουργίας της στο μέλλον και να διατηρήσει ιδανική κατανομή κεφαλαίου μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το 
κόστος κεφαλαίου. 
 
 
 
5.22 Δομή του Ομίλου και μέθοδος ενοποίησης εταιρειών 
Η δομή του Ομίλου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 είχε ως εξής: 
 

 

Επωνυμία Χώρα
Ποσοστό 

Συμμετοχής
Μέθοδος 

Ενοποίησης
B-WIND Power Ενεργειακή Α.Ε. Ελλάδα 100% Πλήρης
Γαία Ανεμος Α.Ε. Αιολική Ανατολικής Αργιθέας Ε.E.E. Ελλάδα 100% Πλήρης
GWE Renex Αιολική Καρδίτας Α.Ε. Ελλάδα 98% Πλήρης
Renex Αιολική Άρτας A.Ε.Ε. Ελλάδα 100% Πλήρης
Αιολική Αναπτυξη ΑΕ Ενεργειακή Ηπείρου Α.Ε. Ελλάδα 100% Πλήρης
Αιολικό Πάρκο Αρκαδίας - Reninvest Α.Ε. Ελλάδα 100% Πλήρης
Άνεμος Θεσσαλίας Α.Ε.Ε. Ελλάδα 100% Πλήρης
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΠΕΝΕΡ Ανώνυμη Εταιρία Ελλάδα 100% Πλήρης
CLAMWID POWER Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ελλάδα 100% Πλήρης
Γαία Άνεμος A.E. NWG E.E Ελλάδα 93% Πλήρης
Gaia PV Solar Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. Ελλάδα 100% Πλήρης
Greekstream Α.Ε. Ελλάδα 50% Καθαρή θέση
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6. Αναλυτικά Στοιχεία επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
6.1 Υπεραξία 
 

 

ΟΜΙΛΟΣ
(Ποσά σε Ευρώ) Υπεραξία
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2019 3.477.435,77      
Προσθήκες 769.658,01         
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019 4.247.093,78      

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2020 4.247.093,78      
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2020 4.247.093,78      

 
 
 
 
6.2 Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 

(Ποσά σε Ευρώ)
Άδειες 

λειτουργίας 
Α.Π.Ε.

Άδειες 
λειτουργίας 

Α.Π.Ε.

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2019 18.754.381,26     6.977.889,73       

Προσθήκες 4.921.531,63       

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2019 23.675.912,89     6.977.889,73       

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2019 -                              -                              

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2019 -                              -                              

Αναπόσβεστη αξία την 31 Δεκεμβρίου 2019 23.675.912,89     6.977.889,73       

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2020 23.675.912,89     6.977.889,73       

Προσθήκες -                              

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2020 23.675.912,89     6.977.889,73       

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2020 -                              -                              

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2020 -                              -                              

Αναπόσβεστη αξία την 31 Δεκεμβρίου 2020 23.675.912,89     6.977.889,73       

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ
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6.3 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 

(Ποσά σε Ευρώ)
Μηχ/κός 

εξοπλισμός
Έπιπλα και 
εξαρτήματα

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση

Σύνολο

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2019 102.508,22          -                             60.000,00                 162.508,22          

Προσθήκες 18.704,00            5.047,00              489.510,96              513.261,96          
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2019 121.212,22          5.047,00              549.510,96              675.770,18          

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2019 -                             -                             -                                  -                             

Αποσβέσεις 11.030,15            1.526,93              -                                  12.557,08            
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2019 11.030,15            1.526,93              -                                  12.557,08            

Αναπόσβεστη αξία την 31 Δεκεμβρίου 2019 110.182,07          3.520,07              549.510,96              663.213,10          

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2020 121.212,22          5.047,00              549.510,96              675.770,18          

Προσθήκες 7.588,81              4.613,07              167.481,40              227.351,90          

Πωλήσεις/διαγραφές -                             -                             (40.400,00)               (40.400,00)           
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2020 128.801,03          9.660,07              676.592,36              862.722,08          

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2020 11.030,15            1.526,93              -                                  12.557,08            

Αποσβέσεις 12.467,47            1.686,34              -                                  14.153,81            
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2020 23.497,62            3.213,27              -                                  26.710,89            

Αναπόσβεστη αξία την 31 Δεκεμβρίου 2020 105.303,41          6.446,80              676.592,36              836.011,19          

ΟΜΙΛΟΣ

 
 
 
 

(Ποσά σε Ευρώ)
Μηχ/κός 

εξοπλισμός
Έπιπλα και 
εξαρτήματα Σύνολο

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2019 102.508,22         -                           102.508,22         
Προσθήκες 18.704,00           4.360,00             23.064,00           
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2019 121.212,22         4.360,00             125.572,22         

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2019 -                           -                           -                           
Αποσβέσεις 11.030,15           1.412,43             12.442,58           
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2019 11.030,15           1.412,43             12.442,58           

Αναπόσβεστη αξία την 31 Δεκεμβρίου 2019 110.182,07         2.947,57             113.129,64         

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2020 121.212,22         4.360,00             125.572,22         
Προσθήκες 6.588,81             3.933,57             10.522,38           
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2020 127.801,03         8.293,57             136.094,60         

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2020 11.030,15           1.412,43             12.442,58           
Αποσβέσεις 12.467,47           1.561,01             14.028,48           
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2020 23.497,62           2.973,44             26.471,06           

Αναπόσβεστη αξία την 31 Δεκεμβρίου 2020 104.303,41         5.320,13             109.623,54         

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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6.4 Δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 
 
(Ποσά σε Ευρώ)

31.12.2020 31.12.2019

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου            812.969,23 -                             

Προσθήκες  -                             862.852,11          

Αποσβέσεις (49.882,88)           (49.882,88)           
Υπόλοιπο λήξεως 763.086,35          812.969,23          

ΟΜΙΛΟΣ

 
 
 
(i) Τα αναγνωρισμένα ποσά αφορούν τα ακόλουθα περιουσιακά στοιχεία: 
 
Δικαίωμα χρήσης πάγιων περιουσιακών στοιχείων

(Ποσά σε Ευρώ) 31.12.2020 31.12.2019

Οικόπεδα 763.086,35          812.969,23          
763.086,35          812.969,23           

 
 
(ii) Ποσά που αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση αποτελεσμάτων: 
 
(Ποσά σε Ευρώ) 31.12.2020 31.12.2019

Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης:

Οικόπεδα 49.882,88            49.882,88            
49.882,88            49.882,88             

 
 
 
 
6.5 Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 
Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε θυγατρικές επιχειρήσεις αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 31.12.2020 31.12.2019

Υπόλοιπο έναρξης 16.797.705,25     12.012.953,53     

Προσθήκες 26.500,00             4.784.751,72       

Πώληση  θυγατρικής (500,00)                 -                              
Υπόλοιπο λήξεως 16.823.705,25     16.797.705,25     

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
 
 
6.6 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 
Οι επενδύσεις τόσο του Ομίλου όσο και της Εταιρείας σε συγγενείς επιχειρήσεις αναλύονται στον παρακάτω 
πίνακα: 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019

Υπόλοιπο έναρξης -                              -                              -                             -                        

Ίδρυση συγγενoύς εταιρείας 2.832.075,00       -                              2.832.075,00      -                        
Μερίδιο κέρδους/ ζημιάς (μετά φορολογίας και 
δικαιωμάτων μειοψηφίας) (18.281,72)           -                              -                             -                        
Υπόλοιπο λήξεως 2.813.793,28       -                              2.832.075,00      -                        

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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6.7 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 
Οι πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019

Πελάτες 63.161,34            -                             63.161,34            -                             
Προκαταβολές 1.214.271,56       1.214.271,56       1.214.271,56       1.214.271,56       
Δάνεια σε συνδεδεμένα μέρη -                             4.288.506,00       -                             4.288.506,00       
Έξοδα επομένων χρήσεων (προπληρωμές) 1.253,96               262,65                  237,10                  243,60                  
Δεσμευμένοι λ/σμοί καταθέσεων 3,46                       3,46                       -                             -                             
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (εκτός φόρου εισοδήματος) 222.550,78          176.863,04          175.662,84          143.563,28          
Λοιπές απαιτήσεις 1.202.155,11       1.194.985,32       1.836.160,67       1.331.197,99       
Λοιπές απαιτήσεις από συνδεμένα μέρη 20.935,62            40.604,28            -                             -                             
Σύνολο 2.724.331,83       6.915.496,31       3.289.493,51       6.977.782,43       

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 1.980,00               1.980,00               1.980,00               1.980,00               
Κυκλοφορούν ενεργητικό 2.722.351,83       6.913.516,31       3.287.513,51       6.975.802,43       

2.724.331,83       6.915.496,31       3.289.493,51       6.977.782,43       

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ

 
 
Οι λογιστικές αξίες των απαιτήσεων αντιπροσωπεύουν την εύλογη τους αξία. 
 
Οι πελάτες και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στα εξής νομίσματα: 
 

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019

Euro 2.724.331,83       6.915.496,31       3.289.493,51       6.977.782,43       
2.724.331,83       6.915.496,31       3.289.493,51       6.977.782,43       

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
 
6.8 Αναβαλλόμενη φορολογία 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα 
να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και 
όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος σχετίζονται με την ίδια φορολογική αρχή. Τα συμψηφισμένα ποσά είναι 
τα παρακάτω: 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:

Ανακτήσιμες μετά από 12 μήνες (31.921,32)              (13.303,27)           (16.116,19)           (42,24)                   
(31.921,32)              (13.303,27)           (16.116,19)           (42,24)                   

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:

Πληρωτέες μετά από 12 μήνες 5.681.064,06          5.677.622,80       1.674.693,54       1.672.028,30       
5.681.064,06          5.677.622,80       1.674.693,54       1.672.028,30       

5.649.142,74          5.664.319,53       1.658.577,35       1.671.986,06       

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω: 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019

Υπόλοιπο έναρξης: 5.664.319,53          7.628.589,66       1.671.986,06       1.953.767,12       

Φόρος αποτελεσμάτων (Σημ. 6.21) (13.652,26)              (672.757,93)         (11.884,18)           (281.738,82)         

Αναλογιστικά κέρδη ζημιές (1.524,53)                (42,24)                   (1.524,53)              (42,24)                   

Εξαγορά θυγατρικών -                                (1.291.469,96)      -                              -                              
Υπόλοιπο τέλους χρήσης 5.649.142,74          5.664.319,53       1.658.577,35       1.671.986,06       

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ
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Η μεταβολή στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της χρήσης, χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη ο συμψηφισμός των υπολοίπων μέσα στην ίδια φορολογική αρχή είναι η παρακάτω: 
 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:

(Ποσά σε Ευρώ)
Επιταχυνόμενες 

φορολογικές 
αποσβέσεις

01.01.2019 7.641.180,70          

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων (672.087,94)            

Εξαγορά θυγατρικών (1.291.469,96)        
31.12.2019 5.677.622,80          

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων 3.441,26                  

Εξαγορά θυγατρικών -                                
31.12.2020 5.681.064,06          

ΟΜΙΛΟΣ

 
 
 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:

(Ποσά σε Ευρώ) Λοιπά

01.01.2019 (12.591,04)           

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων (669,98)                 

Αναλογιστικά κέρδη/ζημιές (42,24)                   
31.12.2019 (13.303,27)           

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων (17.093,52)           

Αναλογιστικά κέρδη/ζημιές (1.524,53)              
31.12.2020 (31.921,32)           

ΟΜΙΛΟΣ

 
 
 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:

(Ποσά σε Ευρώ)
Επιταχυνόμενες 

φορολογικές 
αποσβέσεις

01.01.2019 1.953.767,12         
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων (281.738,82)           
31.12.2019 1.672.028,30         

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων 2.665,24                 
31.12.2020 1.674.693,54         

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:

(Ποσά σε Ευρώ) Λοιπά

01.01.2019 -                              

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων -                              

Αναλογιστικά κέρδη/ζημιές (42,24)                   
31.12.2019 (42,24)                   

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων (14.549,41)           

Αναλογιστικά κέρδη/ζημιές (1.524,53)              
31.12.2020 (16.116,19)           

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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6.9 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019

Διαθέσιμα στο ταμείο και σε τράπεζες 48.899,43             127.140,48          6.736,68              86.224,06            
Σύνολο 48.899,43             127.140,48          6.736,68              86.224,06            

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
Το πραγματικό μέσο σταθμισμένο επιτόκιο ήταν: 
 

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019

Διαθέσιμα στο ταμείο και σε τράπεζες 0,25% 0,25% 0,25% 0,25%

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών, περιλαμβάνουν τα εξής: 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019

Tαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 48.899,43             127.140,48          6.736,68              86.224,06            
Σύνολο 48.899,43             127.140,48          6.736,68              86.224,06            

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στα εξής νομίσματα: 
 

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019

Euro 48.899,43             127.140,48          6.736,68              86.224,06            

48.899,43             127.140,48          6.736,68              86.224,06            

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
 
6.10 Μετοχικό κεφάλαιο 
 

31.12.2020 31.12.2019
Εκδοθέν: 
60.000 κοινές μετοχές των 1 € έκαστη 60.000,00             60.000,00             
Καταβληθέν:
60.000 κοινές μετοχές των 1 € έκαστη 60.000,00             60.000,00             

(Ποσά σε Ευρώ)
Αριθμός 
μετοχών

Κοινές μετοχές
Έναντι αύξησης 

Μετοχικού 
Κεφαλαίου

Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2019 60.000                    60.000,00             -                              60.000,00             

Έναντι αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου -                              -                              337.250,00          337.250,00          
31 Δεκεμβρίου 2019 60.000                    60.000,00             337.250,00          397.250,00          

1 Ιανουαρίου 2020 60.000                    60.000,00             337.250,00          397.250,00          

Έναντι αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου -                              -                              2.374.000,00       2.374.000,00       
Μεταφορά σε υποχρεώσεις -                              -                              (2.711.250,00)      (2.711.250,00)      
31 Δεκεμβρίου 2020 60.000                    60.000,00             -                              60.000,00             

OMΙΛΟΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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6.11 Λοιπά Αποθεματικά 
Τα λοιπά αποθεματικά τόσο του Ομίλου όσο και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

(Ποσά σε Ευρώ)
Αναλογιστικά 
κέρδη ζημιές Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2019 -                              -                              

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) (133,77)                 (133,77)                 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου  2019 (133,77)                 (133,77)                 

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) (4.827,69)              (4.827,69)              
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου  2020 (4.961,46)              (4.961,46)              

OMΙΛΟΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
 
6.12 Δανεισμός 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 31.12.2020 31.12.2019

Βραχυπρόθεσμα δάνεια

Δάνεια από συνδεδεμένες επιχειρήσεις 8.000,00            -                           
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 8.000,00            -                           

Σύνολο δανείων 8.000,00            -                           

OMΙΛΟΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
Τα ποσά του δανεισμού αναλύονται στα εξής νομίσματα: 
 

31.12.2020 31.12.2019

Euro 8.000,00            -                           
8.000,00            -                           

OMΙΛΟΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
 
6.13 Χρηματοοικονομική υποχρέωση  μίσθωσης 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 31.12.2020 31.12.2019

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 843.811,86 -                             

Προσθήκες  -                             862.852,11          

Τόκοι 37.485,99            35.000,74            

Πληρωμές (56.068,09)           (54.040,99)           
Υπόλοιπο λήξεως 31.12.2019 825.229,76          843.811,86          

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 803.633,27          825.229,77          

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 21.596,49            18.582,10            
825.229,76          843.811,86          

ΟΜΙΛΟΣ
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6.14 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 31.12.2020 31.12.2019
Υποχρεώσεις ισολογισμού για :

Συνταξιοδοτικές παροχές 60.622,56             912,84                  
Σύνολο 60.622,56             912,84                  

Χρεώσεις στα αποτελέσματα

Συνταξιοδοτικές παροχές 53.357,49             736,82                  
Σύνολο 53.357,49             736,82                  

Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημιές (Λοιπά συνολικά έσοδα)

Συνταξιοδοτικές παροχές 6.352,23               176,01                  
Σύνολο 6.352                     176,01                  

OMΙΛΟΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον ισολογισμό είναι τα παρακάτω: 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 31.12.2020 31.12.2019

Παρούσα αξία Δέσμευσης Καθορισμένων Παροχών 60.622,56             912,84                  
Υποχρέωση στον ισολογισμό 60.622,56             912,84                  

OMΙΛΟΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων είναι τα παρακάτω: 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 31.12.2020 31.12.2019

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 9.555,21               736,82                  

Καθαρό Κόστος Τόκων Καθορισμένης Παροχής 7,30                       -                              

Απορρόφηση/Μετακίνηση προσωπικού 43.794,98             -                              
Σύνολο περιλαμβανομένο στις παροχές σε εργαζομένους 53.357,49             736,82                  

OMΙΛΟΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
Η συνολική χρέωση έχει κατανεμηθεί ως εξής: 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 31.12.2020 31.12.2019

Έξοδα διοίκησης 53.350,19             736,82                  
53.350,19             736,82                  

OMΙΛΟΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
Μεταβολή της υποχρέωσης στον ισολογισμό: 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 31.12.2020 31.12.2019

Yπόλοιπο έναρξης 912,83                  -                              

Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσματα 53.357,49             736,82                  
53.357,49             736,82                  

Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημιές από αλλαγές σε δημογραφικές παραδοχές 6.352,23               176,01                  
6.352,23               176,01                  

Υπόλοιπο τέλους 60.622,55             912,83                  

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

31.12.2020 31.12.2019

Προεξοφλητικό επιτόκιο 0,80% 0,80%

Πληθωρισμός 1,70% 1,70%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 1,70% 1,70%

OMΙΛΟΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
 
6.15 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών & των λοιπών υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας έχει ως 
εξής: 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019

Προμηθευτές 46.706,61             584.945,11          21.617,79             455.473,89          

Προκαταβολές πελατών συνδεδεμένα μέρη 3.807.866,00       8.556.000,00       3.807.866,00       8.556.000,00       

Δεδουλευμένα έξοδα 17.203,12             56.594,44             80,25                     -                              

Φόροι (εκτός φόρου εισοδήματος) 48.406,67             9.487,03               46.509,30             7.987,03               

Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιπές εισφορές 51.513,84             14.963,21             51.115,66             14.963,21             

Λοιπές υποχρεώσεις 757.579,45          822.251,56          277.862,61          300.632,21          

Λοιπές υποχρεώσεις - συνδεμένα μέρη 2.711.250,00       1.608,77               2.711.250,00       -                              
Σύνολο 7.440.525,69       10.045.850,12     6.916.301,61       9.335.056,34       

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 7.440.525,69       10.045.850,12     6.916.301,61       9.335.056,34       
7.440.525,69       10.045.850,12     6.916.301,61       9.335.056,34       

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
Οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στα εξής νομίσματα: 
 

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019

Euro 7.440.525,69       10.045.850,12     6.916.301,61       9.335.056,34       

7.440.525,69       10.045.850,12     6.916.301,61       9.335.056,34       

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
 
6.16 Προβλέψεις 
Οι προβλέψεις που αφορούν στον Όμιλο και στην Εταιρεία αναγνωρίζονται εφόσον υπάρχουν παρούσες νομικές ή 
τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως συνέπεια παλαιοτέρων γεγονότων, εφόσον υπάρχει πιθανότητα εκκαθάρισής τους 
μέσω εκροών πόρων και εφόσον η υποχρέωση του ποσού μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα. Ενδεχόμενες 
απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον υπάρχει πιθανότητα 
εισροής οικονομικών οφελών. 
 

OMΙΛΟΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Ποσά σε Ευρώ)

Προβλέψεις για 
ανέλεγκτες 
φορολογικά 

χρήσεις

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2018 250.000,00          

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως 150.000,00          

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019 400.000,00          

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως 200.000,00          

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2020 600.000,00           
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Ανάλυση συνολικών προβλέψεων 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 31.12.2020 31.12.2019

Μακροχρόνιες προβλέψεις 600.000,00          400.000,00          
Σύνολο 600.000,00          400.000,00          

OMΙΛΟΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
 
6.17 Έξοδα ανά κατηγορία 
Η ανάλυση των εξόδων του Ομίλου ανά κατηγορία έχει ως εξής: 
 

(Ποσά σε Ευρώ)

Σημείωση Έξοδα διοίκησης Σύνολο
Έξοδα 

διοίκησης
Σύνολο

Παροχές σε εργαζομένους 6.23 712.405,07              712.405,07          201.943,33          201.943,33          
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 6.3 14.085,11                 14.085,11            12.557,08             12.557,08             
Αποσβέσεις δικαιώματος χρήσης περιουσιακών στοιχείων 6.4 49.882,88                 49.882,88            49.882,88             49.882,88             
Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης ενσώματων παγίων 54.072,88                 54.072,88            4.120,90               4.120,90               
Βραχυπρόθεσμες μισθώσεις 130,00                      130,00                  1.210,00               1.210,00               
Διαφήμιση -                                  -                             3.244,65               3.244,65               
Αμοιβές τρίτων 268.246,25              268.246,25          500.222,27          500.222,27          
Λοιπά έξοδα 424.457,40              424.457,40          53.441,73             53.441,73             
Σύνολο 1.523.279,59           1.523.279,59       826.622,84          826.622,84          

ΟΜΙΛΟΣ
01.01 - 31.12.2020 01.01 - 31.12.2019

 
 
 
Η ανάλυση των εξόδων της Εταιρείας ανά κατηγορία έχει ως εξής: 
 

(Ποσά σε Ευρώ)

Σημείωση Έξοδα διοίκησης Σύνολο
Έξοδα 

διοίκησης
Σύνολο

Παροχές σε εργαζομένους 6.23 705.415,22              705.415,22          201.943,33          201.943,33          
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 6.3 14.028,48                 14.028,48            12.442,58             12.442,58             
Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης ενσώματων παγίων 52.602,88                 52.602,88            492,90                  492,90                  
Βραχυπρόθεσμες μισθώσεις 130,00                      130,00                  1.210,00               1.210,00               
Διαφήμιση -                                  -                             3.079,65               3.079,65               
Αμοιβές τρίτων 238.652,48              238.652,48          155.740,64          155.740,64          

Αμοιβές υπεργολάβων 6.240,00                   6.240,00               343.220,23          343.220,23          
Λοιπά έξοδα 397.683,25              397.683,25          38.205,84             38.205,84             
Σύνολο 1.414.752,31           1.414.752,31       756.335,17          756.335,17          

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.01 - 31.12.2020 01.01 - 31.12.2019

 
 
 
 
6.18 Λοιπά έσοδα 
Τα λοιπά έσοδα του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν ως εξής: 
 

(Ποσά σε Ευρώ)
01.01-

31.12.2020
01.01-

31.12.2019
01.01 -           

31.12.2020
01.01 -           

31.12.2019

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών προς τρίτους 142.420,66        -                        142.420,66          -                              

Άλλα έσοδα 10,00                  -                        -                              -                              
Σύνολο 142.430,66        -                        142.420,66          -                              

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ
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6.19 Λοιπά κέρδη / ζημιές (καθαρά) 
Τα λοιπά κέρδη/ζημιές του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν ως εξής: 
 

(Ποσά σε Ευρώ)
01.01 -           

31.12.2020
01.01 -           

31.12.2019
01.01 -           

31.12.2020
01.01 -           

31.12.2019

Κέρδη/ (ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων (40.400,00)           -                              -                              -                              

Κέρδη/ζημιές από πώληση θυγατρικών 2.500,00               -                              2.500,00               -                              

Έκτακτα κέρδη από εκκαθάριση υποχρεώσεων -                              1.210,00               -                              -                              
Σύνολο (37.900,00)           1.210,00               2.500,00               -                              

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ

 
 
 
 
6.20 Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 
Το χρηματοοικονομικό κόστος του Ομίλου και της Εταιρείας έχει ως εξής: 
 

(Ποσά σε Ευρώ)
01.01 -           

31.12.2020
01.01 - 

31.12.2019
01.01 -           

31.12.2020
01.01 -           

31.12.2019

Χρηματοοικονομικά έξοδα

- Χρηματοδοτικές Μισθώσεις (37.485,99)           (35.000,74)           -                             -                             

- Λοιπά (1.658,25)             (9.887,58)             (531,20)                 (2.527,77)             

(39.144,24)           (44.888,32)           (531,20)                 (2.527,77)             

Χρηματοοικονομικά έσοδα

- Έσοδα τόκων από τράπεζες 0,86                       11,02                    0,65                       9,42                       

- Έσοδα τόκων από δάνεια σε συνδεμένα μέρη 259.680,24          -                             259.680,24          -                             

259.681,10          11,02                    259.680,89          9,42                       

Σύνολο 220.536,86          (44.877,30)           259.149,69          (2.518,35)             

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
 
6.21 Φόρος εισοδήματος 
O Φόρος εισοδήματος του Ομίλου και της Εταιρείας έχει ως εξής: 
 

(Ποσά σε Ευρώ)
01.01 - 

31.12.2020
01.01 - 

31.12.2019
01.01 -           

31.12.2020
01.01 -           

31.12.2019

Φόρος χρήσης (209.582,44)         (157.000,00)         (200.999,11)         (151.000,00)         

Αναβαλλόμενος φόρος (Σημ. 6.8) 13.652,26            672.757,93          11.884,18            281.738,82          
Σύνολο (195.930,18)         515.757,93          (189.114,93)         130.738,82          

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ

 
 
 
 
6.22 Επιμέτρηση εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών μέσων 
Η Εταιρεία χρησιμοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμό και την γνωστοποίηση της εύλογης αξίας των 
χρηματοοικονομικών μέσων ανά μέθοδο αποτίμησης: 
Επίπεδο 1: Με βάση διαπραγματεύσιμες (μη προσδιορισμένες) τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια περιουσιακά 

στοιχεία ή υποχρεώσεις. 
Επίπεδο 2: Με βάση τεχνικές αποτίμησης για τις οποίες όλα τα δεδομένα που έχουν σημαντική επίδραση  στην 

εύλογη αξία είναι ορατά, είτε άμεσα είτε έμμεσα. 
Επίπεδο 3: Με βάση τεχνικές αποτίμησης που χρησιμοποιούν δεδομένα που έχουν σημαντική επίδραση στην 

εύλογη αξία και δεν βασίζονται σε εμφανή δεδομένα της αγοράς. 
Η λογιστική αξία των πελατών και λοιπών απαιτήσεων, ταμειακών διαθεσίμων, προμηθευτών και λοιπών 
υποχρεώσεων και δανείων προσεγγίζει την εύλογη αξία αυτών. 
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6.23 Παροχές σε Εργαζομένους 
Ο αριθμός των εργαζομένων στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και 31 Δεκεμβρίου 2019 αντίστοιχα είναι: 
 

Ο αριθμός των  εργαζομένων είναι: 30 9

31.12.2020 31.12.2019
(ανά κατηγορία)
Διοικητικό (υπαλληλικό) 12 5

Εργατοτεχνικό προσωπικό 18 4

OMΙΛΟΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 

(Ποσά σε Ευρώ)
01.01 -           

31.12.2020
01.01 -           

31.12.2019
01.01 -           

31.12.2020
01.01 -           

31.12.2019

Μισθοί και ημερομίσθια 525.099,92          160.565,73          518.110,07          160.565,73          

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 187.305,15          41.377,60            187.305,15          41.377,60             
Σύνολο 712.405,07          201.943,33          705.415,22          201.943,33          

 ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ

 
 
 
 
6.24 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις – απαιτήσεις,  δεσμεύσεις 
Δεν υπάρχουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις - απαιτήσεις για τον Όμιλο και την Εταιρεία 
 
 
 
6.25 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2015 έως και 2020. Για φόρους 
και λοιπές επιβαρύνσεις που ενδεχομένως προκύψουν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη συνολικού ποσού € 600 
χιλ. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου δε θα προκύψουν 
πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις  που θα έχουν ουσιώδη επίδραση πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και 
που απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. 
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6.26 Ανάλυση προσαρμογών πρώτης εφαρμογής των ΔΠΧΑ 
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΔΠΧΑ 
 
Μεταβολές στα αποτελέσματα 
 

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2019

Σύνολο Αποτελεσμάτων προ φόρων, όπως προγενέστερα είχαν 
απεικονιστεί, σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. (840.802,67)        

Ζημία προ φόρων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ (840.802,67)        

Φορολογία εισοδήματος (7.000,00)             

Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας 522.757,93          

Λοιπά έσοδα (20,00)                   

Ενοίκια 48.569,42            

Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης (49.882,88)           

Χρηματοοικονομικό κόστος (35.000,74)           

Παροχές σε εργαζομένους (736,82)                

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων (11.030,15)           

Αντιλογισμός αποσβέσεων ασώματων ακινητοποιήσεων 18.613,70            
Ζημία μετά φόρων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ (354.532,21)        
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

(Ποσά σε Ευρώ)

Ε.Λ.Π. ΕΓΓΡΑΦΕΣ Δ.Π.Χ.Α. 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2019 ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 31.12.2019

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Υπεραξία 1.292.759,17       2.954.334,62      4.247.093,79       

Λοιπά Άυλα περιουσιακά στοιχεία 82.468,59            23.593.444,30    23.675.912,89    

Ενσώματα πάγια 674.243,25          (11.030,15)           663.213,10          

Δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων -                             812.969,23          812.969,23          

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 1.980,00               -                             1.980,00               
2.051.451,01       27.349.718,00    29.401.169,01    

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 6.913.516,31       -                             6.913.516,31       

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 690,12                  -                             690,12                  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 127.140,48          -                             127.140,48          
7.041.346,91       -                             7.041.346,91       

Σύνολο Ενεργητικού 9.092.797,92       27.349.718,00    36.442.515,92    

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια αναλογούντα στους μετόχους της μητρικής

Μετοχικό κεφάλαιο 60.000,00            -                             60.000,00            

Καταθέσεις μετόχων έναντι αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου 337.250,00          -                             337.250,00          

Λοιπά αποθεματικά -                             (133,77)                (133,77)                 

Κέρδη/(Ζημίες) εις νέον (1.347.667,09)     20.378.187,22    19.030.520,13    
(950.417,09)         20.378.053,45    19.427.636,37    

Δικαιώματα μειοψηφίας 2.836,46               57.148,75            59.985,21            

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (947.580,62)         20.435.202,20    19.487.621,58    

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Χρηματοοικονομική υποχρέωση μίσθωσης -                             825.229,77          825.229,77          
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις -                             5.664.319,53      5.664.319,53       
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους μετά την έξοδο 
από την υπηρεσία -                             912,83                  912,83                  

Μακροχρόνιες προβλέψεις για λοιπές υποχρεώσεις και έξοδα
-                             400.000,00          400.000,00          

-                             6.890.462,13      6.890.462,12       

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 10.040.378,55    5.471,57              10.045.850,12    

Χρηματοοικονομική υποχρέωση μίσθωσης -                             18.582,10            18.582,10            

10.040.378,55    24.053,67            10.064.432,22    

Σύνολο υποχρεώσεων 10.040.378,55    6.914.515,79      16.954.894,34    

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 9.092.797,93       27.349.718,00    36.442.515,92    

ΟΜΙΛΟΣ
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Ε.Λ.Π. Δ.Π.Χ.Α. 
01.01 -             

31.12.2019
01.01 -             

31.12.2019

Πωλήσεις -                             -                             -                             

Κόστος Πωληθέντων -                             -                             -                             
Μικτό Κέρδος -                             -                             -                             

Έξοδα διοίκησης (832.156,11)        5.533,27              (826.622,84)        

Λοιπά έσοδα 20,00                    (20,00)                   -                             

Λοιπά κέρδη/ (ζημιές)/ καθαρά 1.210,00              -                             1.210,00              
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης (830.926,11)        5.513,27              (825.412,84)        

Χρηματοοικονομικά έσοδα 11,02                    -                             11,02                    

Χρηματοοικονομικά έξοδα (9.887,58)             (35.000,74)           (44.888,32)           
Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό (9.876,56)             (35.000,74)           (44.877,30)           

Καθαρές ζημίες  προ φόρων (840.802,67)        (29.487,47)           (870.290,14)        

 Φόρος εισοδήματος (7.000,00)             522.757,93          515.757,93          
Καθαρές ζημίες χρήσης (847.802,67)        493.270,46          (354.532,21)        

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

Στοιχεία που δεν ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα αποτελέσματα

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) μετά από αναβαλλόμενους φόρους -                             (133,77)                (133,77)                
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους -                             (133,77)                (133,77)                
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (847.802,67)        493.136,69          (354.665,98)        

Ζημίες περιόδου
Κατανεμόμενα σε :

Ιδιοκτήτες μητρικής (847.460,14)      493.266,64       (354.193,51)      
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (342,53)            3,82                 (338,71)            

(847.802,67)        493.270,46          (354.532,21)        

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

Κατανεμόμενα σε :

Ιδιοκτήτες μητρικής (847.460,14)        493.132,87          (354.327,27)        
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (342,53)                3,82                      (338,71)                

(847.802,67)        493.136,69          (354.665,98)        

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

(Ποσά σε Ευρώ)

 
 
 
 
 
6.27 Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 
Το Διοικητικό Συμβούλιο στην από 07.06.2021 συνεδρίασή του αποφάσισε την έναρξη διαδικασίας συγχώνευσης 
με απορρόφηση της Εταιρείας από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΡΑΚΑΤ», σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 
Στην από 11.06.2021 συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των 
συγχωνευόμενων εταιρειών καθώς και τη σχέση ανταλλαγής μετοχών, κατ’ άρθρο 9 του Ν. 4601/2019 όπως 
ισχύει. 
Η δραστηριότητα της εταιρείας θα συνεχιστεί μέσω της απορροφώσας. 
 


