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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

της χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021 

 

Προς την ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία ακολουθεί (εφεξής «Έκθεση»), 

αφορά τη χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021). Η Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη 

σύμφωνα με το άρθρο 150 του Ν. 4548/2018. 

 

Η Έκθεση περιλαμβάνεται αυτούσια μαζί με τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και τα λοιπά 

απαιτούμενα από το νόμο στοιχεία και δηλώσεις στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση που αφορά τη 

χρήση 2021, τα οποία έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

Κατά τη διαχειριστική περίοδο 01/01-31/12/2021 ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας από πωλήσεις 

υπηρεσιών ανήλθε στο  ποσόν των 4.169.000,96 ΕΥΡΩ, αυξημένος κατά 12,85 % σε σχέση με το 

αντίστοιχο ποσό του 2020, το οποίο ήταν 3.694.451,02 ΕΥΡΩ. Επιπλέον, ποσόν 637.764,58 ΕΥΡΩ 

προέρχεται από ειδικές επιχορηγήσεις στο πλαίσιο υλοποίησης ανταγωνιστικών Ευρωπαϊκών και 

Εθνικών Προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης, αυξημένος κατά 53,13% σε σχέση με το αντίστοιχο 

ποσό του 2020, το οποίο ήταν 416.474,09 ΕΥΡΩ.  

 

Για το 2021 καταγράφεται κέρδος 98.963,67 ΕΥΡΩ σε επίπεδο EBIDTA, έναντι αρνητικού EBIDTA  

728.752,65 ΕΥΡΩ το 2020. Η αναστροφή του EBIDTA σε κερδοφόρα πορεία οφείλεται κατά κύριο 

λόγο στην αύξηση το 2021 των πωλήσεων υπηρεσιών και των ειδικών επιχορηγήσεων από 

Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα Ερευνών κατά 16,93% σε σχέση με το 2020 καθώς και στην 

συγκράτηση των δαπανών του 2021  σε σχέση με το 2020 στο επίπεδο της οριακής αύξησης 4,11%.  
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Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και φόρου 

εισοδήματος (EBIT) της Εταιρείας ανήλθαν για το έτος 2021 σε ζημίες (438.038,27) ΕΥΡΩ (κυρίως 

λόγω αποσβέσεων),  έναντι ζημιών (1.234.936,89) ΕΥΡΩ κατά το 2020.  

 

Α.  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 

Η Εταιρεία κατά το έτος 2021 άδραξε την ευκαιρία που παρουσιάσθηκε στην Ελληνική και Διεθνή 

αγορά με την αναστροφή του οικονομικού κλίματος σε θετική κατεύθυνση καθώς και την μείωση των 

συνεπειών του COVID 19 και  συνέχισε άοκνα τις προσπάθειες για τη στήριξη της παρουσίας της στην 

αγορά, δίδοντας έμφαση σε εκείνους τους τομείς που διαθέτει παράδοση και ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα. Τα αποτελέσματα δικαίωσαν τις προσπάθειες και ανέστρεψαν πλήρως τα 

οικονομικά αποτελέσματα σε κερδοφόρα πορεία. Έχει την δυνατότητα πλέον η εταιρεία να ατενίζει 

το μέλλον με αισιοδοξία. 

  

Ο συνολικός κύκλος εργασιών της από πωλήσεις υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των 4.169.000,96 

ΕΥΡΩ, αυξημένος κατά 474.549,94 ΕΥΡΩ (ποσοστό 12,84 %) έναντι 3.694.451,02  ΕΥΡΩ του 2020.   

 

Το σύνολο των εσόδων (κύκλος εργασιών, επιχορήγηση ερευνητικών προγραμμάτων, λοιπά έσοδα 

κλπ.) του 2021 ανήλθε στο ποσό των 4.960.603,54 ΕΥΡΩ Εξ αυτών, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο  

ποσόν των 4.169.000,96 ΕΥΡΩ και αντιστοιχούν σε πωλήσεις υπηρεσιών. Οι επιχορηγήσεις ανήλθαν 

στο ποσόν των 637.764,58 ΕΥΡΩ που αφορούν ειδικές επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις τρεχόντων 

ερευνητικών προγραμμάτων. Τέλος ως έσοδο από κρατική επιχορήγηση αναγράφεται το ποσόν των 

151.552,00 ΕΥΡΩ, το οποίο αποτελεί το μη επιστρεπτέο τμήμα της επιστρεπτέας προκαταβολής.   

 

Κατά το προηγούμενο έτος 2020 το σύνολο των εσόδων (κύκλος εργασιών, επιχορήγηση 

ερευνητικών προγραμμάτων, λοιπά έσοδα κλπ.) ανήλθε στο ποσό των 4.112.210,99 ΕΥΡΩ.  

Εξ αυτών, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο  ποσόν των 3.694.451,02 ΕΥΡΩ και αντιστοιχούν σε 

πωλήσεις υπηρεσιών. Τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε 416.474,09 ΕΥΡΩ ποσόν που 

αντιστοιχεί σε ειδικές επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις τρεχόντων ερευνητικών προγραμμάτων. 

 

Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και φόρου 

εισοδήματος (EBIT) της Εταιρείας ανήλθαν για το έτος 2021 σε ζημίες (438.038,27) ΕΥΡΩ,  έναντι 

ζημιών (1.234.936,89) ΕΥΡΩ κατά το 2020.  
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Η εξέλιξη του δείκτη EBIT προς πωλήσεις, παρουσιάζει μία σημαντική βελτίωση, καθώς ανήλθε 

αρνητικά (ζημίες) στο 2021 σε (10,51%), έναντι αρνητικών (ζημιών) (33,43%) στο έτος 2020.    

 

Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού ανήλθαν για το έτος 2021 σε 1.546.423,92 ΕΥΡΩ, ενώ για το 

2020 σε 1.555.285,26, παρουσιάζοντας μείωση κατά  8.861,34 ΕΥΡΩ . 

 

Οι αμοιβές τρίτων ανήλθαν για το έτος 2021 σε 2.279.683,74 ΕΥΡΩ, ενώ για το 2020 σε 2.204.462,95 

ΕΥΡΩ , παρουσιάζοντας αύξηση κατά  75.220,75 ΕΥΡΩ: 

 

Οι παροχές τρίτων ανήλθαν για το έτος 2021 σε 434.217,13 ΕΥΡΩ, ενώ για το 2020 σε 422.119,35 

ΕΥΡΩ , παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12.097,78 ΕΥΡΩ. 

 

Τα διάφορα έξοδα ανήλθαν για το έτος 2021 σε 569.645,80 ΕΥΡΩ, ενώ για το 2020 σε 452.171,91 

ΕΥΡΩ , παρουσιάζοντας αύξηση κατά 117.473,89 ΕΥΡΩ. 

 

Οι αποσβέσεις για το έτος 2021 ανήλθαν σε 533.302,11 ΕΥΡΩ  έναντι αποσβέσεων 506.184,24 ΕΥΡΩ 

στο 2020 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 27.117,87 ΕΥΡΩ. 

 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα για το έτος 2021 ανήλθαν σε 179.793,85 ΕΥΡΩ σε σχέση με 122.246,79 

ΕΥΡΩ για το 2020 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 57.547,06 ΕΥΡΩ.  

 

Η καθαρή ζημία προ φόρων της Εταιρείας για το έτος 2021 ανήλθε σε (608.700,83) ΕΥΡΩ έναντι 

ζημιών (1.348.790,12) ΕΥΡΩ του 2020. 

 

Τα τελικά καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων της Εταιρείας για το έτος 2021 ανήλθαν σε ζημίες 

(523.423,83) ΕΥΡΩ έναντι ζημιών (1.309.908,27) ΕΥΡΩ του 2020.  

 

Οι προσθήκες παγίων περιουσιακών στοιχείων στο έτος 2021, ανήλθαν στο ποσό των € 89.924,16 

οι οποίες αφορούν αγορές παγίων στην έδρα και τα υποκατaστήματα της Θήβας Αγίου Δημητρίου 

και Θεσσαλονίκης καθώς και στι γραφείο της εταιρείας επί οδού Δραγατσανίου στην Αθήνα.  Οι 

προσθήκες παγίων της Εταιρείας αναλύονται σε , € 27.022,06 μηχανολογικός εξοπλισμός και 

62.902,10 €  λοιπός εξοπλισμός. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν κατά € 11.620,00 για την 

μητρική και € 10.750,00 για την θυγατρική. Τα ανωτέρω ποσά αφορούν άδειες ανάπτυξης 

φωτοβολταικών καθώς και αγορά λογισμικού που αφορά την θυγατρική. 
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 Οι προσθήκες στο έτος 2021 που αφορούν δικαιώματα χρήσης ακινήτων και ΙΧ ανέρχονται σε € 

123.267,15, ήτοι  € 97.215,52 αφορά δικαιώματα χρήσης ακινήτων € 26.051,63 αφορά δικαιώματα 

χρήσης ΙΧ. 

  

Οι πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις κατά την 31.12.2021 ανήλθαν σε € 1.346.178,63 έναντι 

€ 1.091.564,45 την 31.12.2020.  

 

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός (μακροπρ.+βραχυπρ.) διαμορφώθηκε στο τέλος του 2021 στο 

ποσό των € 761.113,77 μειωμένος κατά € 24.824,47 σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό των € 

785.938,24 του 2020. 

  

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις πλην των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών δανείων, στο τέλος του 

2021 ανήλθαν σε € 2.039.832,57 έναντι € 1.291.011,81 στο τέλος του έτους 2020.   

 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι κυριότεροι χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας, 

όπως προκύπτουν από τις ετήσιες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων που έληξαν στις 

31.12.2021 και 31.12.2020.  

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

 31.12.2021 
 

31.12.2020 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (1:1) 

Γενική Ρευστότητα  0.69 0,78 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛ/ΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ημέρες)   

Απαιτήσεων(Πελατών και λοιπών εμπορικών απαιτήσεων) απαιτήσεων) 102.17 
 
 
 

107,81 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (1:1)   

Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 85.25% 
 

75,37% 

Συνολικές Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 12.97% 

 

13,12% 
 ΛΟΙΠΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ   

EBITDA (σε Ευρώ) 98.963,67 
 
 
 

(728.752,65) 

 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (1:1) 

Γενική Ρευστότητα = 
(Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ (Σύνολο Βραχυπρόθεσμων 
Υποχρεώσεων) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ημέρες) 

Απαιτήσεων (Πελατών και λοιπών 
εμπορικών απαιτήσεων) =  

[Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις / Πωλήσεις 
τρέχουσας χρήσης] * 365 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (1:1) 
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Ξένα / Ίδια Κεφάλαια =  
(Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις + Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις) / (Σύνολο Ιδίων) 

Συνολικές Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια 
Κεφάλαια = 

(Μακροπρόθεσμα Δάνεια Τραπεζών + Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις προς Τράπεζες) / (Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων) 

 ΛΟΙΠΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ  

 EBITDA = Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
αποσβέσεων 

 

 

 

ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ 

      

ΤΥΠΟΣ 1. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ/(ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ+ΥΠΕΡ ΤΟ 
ΑΡΤΙΟΝ)     

  31/12/2021 31/12/2020 

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  5.870.502.84 6.061.855,93 

      

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6.017.400,00 6.017.400,00 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ  4.109.769,89 4.109.769,89 

Β. ΣΥΝΟΛΟ 10.127.169,89 10.127.169.89 

      

ΤΥΠΟΣ 1 ΔΕΙΚΤΗΣ Α/Β 0,58 0.60 

      

      

ΤΥΠΟΣ 2. (ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ+ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ.)/ΙΔΙΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

31/12/2021 31/12/2020 

      

ΜΑΚΡΟΠΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Ομάδα Λογ. 5 Παρ. Γ 
Ν.4308/2014) 

2.301.922,37 2.569.158.99  

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Ομάδα Λογ. 5 Παρ. Γ 
Ν.4308/2014) 

2.702.506,50 1.878.340,18  

Α. ΣΥΝΟΛΟ 5.004.428,87 4.447.499,17  
      

Β. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Ομάδα Λογ. 4 Παρ. Γ Ν.4308/2014) 5.870.502,94 6.061.855,93  
      

ΤΥΠΟΣ 2 ΔΕΙΚΤΗΣ Α/Β 0,85 0,73 

      

ΤΥΠΟΣ 3. EBITDA/ΤΟΚΟΙ ΕΞΟΔΑ     

  2021 2020 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ  -608.700,83 -1.348.790,12 

ΠΛΕΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  533.302,11 506.184,24 

ΠΛΕΟΝ ΤΟΚΟΙ ΕΞΟΔΑ  179.793,85 122.246,79 

Α. ΣΥΝΟΛΟ 104.395,13 -720.359,09 

       

Β. ΤΟΚΟΙ ΕΞΟΔΑ  179.793,85 122.246,79 

      

ΤΥΠΟΣ 3 ΔΕΙΚΤΗΣ Α/Β 0,58 -5,89 
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Η Εταιρία έχει έδρα στον Βόλο, στην Α’ ΒΙ. ΠΕ. ΒΟΛΟΥ, Τ.Κ. 38500. 

 

H Εταιρεία ωστόσο διαθέτει τέσσερα (4) Υποκαταστήματα και πλέον ένα (1) Εργαστήριο, καθότι τα 

Εργαστήρια Καλωδίων και Ηλεκτροτεχνικού Εξοπλισμού μεταφέρθηκαν από το Περιστέρι Αττικής 

(ΕΛΟΤ) στις εγκαταστάσεις της έδρας της Εταιρείας στην Α’ ΒΙΠΕ Βόλου.  Ταυτοχρόνως διατηρεί και 

ένα γραφείο στην Αθήνα. 

 

Οι εγκαταστάσεις των Υποκαταστημάτων της Εταιρείας βρίσκονται στις εξής διευθύνσεις: 

 

• Υποκατάστημα Αγίου Δημητρίου : Μ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 76 ΤΚ: 17342,  ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

• Υποκατάστημα Σίνδου :    ΒΙ. ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΤ 12 0 ΤΚ: 57022,  ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΥ 

• Υποκατάστημα Καλλιθέας :     ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4 ΤΚ: 17676,  ΚΑΛΛΙΘΕΑ  

• Υποκατάστημα Ριτσώνας :      76ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Τ.Θ. 18646 

• Εργαστήρια Ασπροπύργου:  ΑΙΣΧΙΝΗ ΒΟΡ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΤ 242 0 ΤΚ: 19300,  

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

• Γραφείο Αθηνών : Δραγατσανίου 6 ΤΚ 10559 Αθήνα 

 

Β. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2021 

 

Ιδρυση της εταιρείας «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΒΕΤΑΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

Την 5/2/2021 ιδρύθηκε η εταιρεία «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΒΕΤΑΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με έδρα τον Βόλο, με σκοπό τις υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω 

επιμορφωτικών σεμιναρίων, διάρκεια μέχρι την 5/2/2041, εταιρεία στην οποία συμμετέχει η 

ΕΒΕΤΑΜ με 100%. 

Στο άρθρο 4 του Καταστατικού της Εταιρίας ορίζεται ο σκοπός της Εταιρίας ως εξής : 

Σκοπός της Εταιρείας είναι η εφαρμογή και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής 

έρευνας και τεχνολογίας με την παροχή επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα στις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οργανισμούς και ενώσεις, στους τομείς : 

α. Μεταλλουργίας 

β. Μεταλλοτεχνίας 

γ. Συγκολλήσεων 

δ. Θερμικών κατεργασιών 



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ   

 

Σελίδα 10 από 62 
 

ε. Κεραμικών και Δομικών 

στ. Πυριμάχων 

ζ. Κλωστοϋφαντουργίας - ένδυσης 

η. Ινών, υφασμένων και μη υφασμένων ινωδών προϊόντων 

 

2. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Εταιρεία παρέχει με αμοιβή, υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις 

των κλάδων αυτών και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οργανισμούς και ενώσεις, ως εξής 

: 

α. Προβαίνει σε δοκιμές και αναλύσεις, σε έλεγχο ποιότητας προϊόντων Ελληνικών και εισαγόμενων 

και σε πιστοποιήσεις αυτών, παρακολουθεί και προετοιμάζει προδιαγραφές και ανάλογα με τις 

ανάγκες εισηγείται για την κατάρτιση εθνικών προτύπων προδιαγραφών από τον ΕΛΟΤ. Χορηγεί 

πιστοποιητικά ποιότητας ή και καταλληλότητας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 

τομείς διαπίστευσής της.  

β. Προβαίνει σε εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων και έργων που αποβλέπουν στη λύση 

προβλημάτων εφαρμογής και αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων από τις βιομηχανίες ή 

επιχειρήσεις των παραπάνω αναφερομένων τομέων, για λογαριασμό και με χρηματοδότηση των 

οποιωνδήποτε ενδιαφερομένων φορέων, εσωτερικού ή εξωτερικού. 

γ. Αναλαμβάνει τεχνολογικές αξιολογήσεις ή αποτιμήσεις προτεινομένων ή σε εξέλιξη ευρισκομένων 

ερευνητικών εργασιών, ώστε να διασφαλίζεται η εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, 

συμμετέχει στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και με την παραγωγή προϊόντων σε 

μικρή κλίμακα, παρέχει συνδρομή για την κατοχύρωση των εφευρέσεων και προβαίνει σε έρευνα 

αγοράς. 

δ. Παρέχει εξειδικευμένες τεχνικές υπηρεσίες, αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει τεχνικοοικονομικές 

μελέτες και μελέτες σκοπιμότητας, ιδίως δε την εκπόνηση μελετών για την αξιοποίηση από τις 

επιχειρήσεις Ελληνικών πρώτων υλών, με σκοπό την υποκατάσταση των εισαγόμενων, καθώς και την 

κατασκευή και συντήρηση ελαφρού εξοπλισμού στους τομείς δραστηριότητάς της. 

ε. Παρέχει προς κάθε ενδιαφερόμενο επιστημονικές, τεχνολογικές ή εμπορικές πληροφορίες στους 

τομείς της αρμοδιότητάς της, διαθέτοντας την κατάλληλη τεχνολογική βιβλιοθήκη και τράπεζα 

στοιχείων, εκδίδοντας τεχνικά έντυπα και δημιουργώντας κατάλληλη «Υπηρεσία Βιομηχανικής 

Πληροφόρησης κλάδου Μετάλλων, Κεραμικών και Πυρίμαχων, Κλωστοϋφαντουργίας και Ινών». 

στ. Παρέχει ειδική τεχνολογική επιμόρφωση για λογαριασμό και με χρηματοδότηση των 

ενδιαφερομένων φορέων. 
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ζ. Συνεργάζεται στο εσωτερικό ή εξωτερικό με εμπειρογνώμονες και κάθε είδους φορείς 

ειδικευμένους σε θέματα του αντικειμένου της για την προώθηση των σκοπών της, με δυνατότητα 

ανάθεσης σ' αυτούς της επίλυσης βασικών ερευνητικών προβλημάτων. 

η. Κατοχυρώνει διπλώματα ευρεσιτεχνίας με δικαιούχο την ίδια, αγοράζει τεχνογνωσία (διπλώματα 

ευρεσιτεχνία κ.λ.π.) από την Ελλάδα ή το εξωτερικό και την αξιοποιεί επιστημονικά και εμπορικά. 

θ. Διοργανώνει ή συμμετέχει σε συνέδρια, τεχνολογικές συναντήσεις και σεμινάρια, με αντικείμενο 

των τομέων δραστηριότητάς της, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

ι. Διαθέτει τα κέρδη της για την χρηματοδότηση της λειτουργίας της και γενικά την επίτευξη των 

σκοπών της. 

κ. Μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών σε 

τομείς σχετικούς με τους σκοπούς της. 

 

Ορισμός Οργανισμού Τεχνικής Αξιολόγησης 

 

Την 8/10/2021 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4667/8-10-2021 η απόφαση υπ’ αριθμόν 107220 του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί «Ορισμού Οργανισμού Τεχνικής Αξιολόγησης (Ο.Τ.Α.) 

σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κανονισμού 305/2011 (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 «για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων 

του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου» 

Βάσει της ανωτέρω απόφασης η ΕΒΕΤΑΜ ορίσθηκε ως Οργανισμός Τεχνικής Αξιολόγησης. 

Συγκεκριμένα στο άρθρο 1 αναφέρονται ρητά τα κάτωθι : 

Άρθρο 1 

  1. Ορίζουμε την Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογίας Ανάπτυξης και 

Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας, ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., ως Οργανισμό Τεχνικής 

Αξιολόγησης (ΟΤΑ), σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κανονισμού (ΕΕ) 305/2011 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011, για τους τομείς προϊόντων του Πίνακα 1 

του παραρτήματος IV του Κανονισμού (ΕΕ) 305/2011), που απαριθμούνται στο Παράρτημα της 

παρούσης, ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

2. Η εταιρεία ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. ως Οργανισμός Τεχνικής Αξιολόγησης: 

α) είναι υπεύθυνη για την έκδοση της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Αξιολόγησης (European Technical 

Assessment ΕΤΑ) σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού (ΕΕ) 305/2011, έπειτα από αίτηση 

κατασκευαστή, βάσει ευρωπαϊκού εγγράφου αξιολόγησης που καταρτίζεται σύμφωνα με τις 

διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 21 και στο Παράρτημα II του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, 
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β) έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις των άρθρων 19, 20, 21, 24, 26, 30 

και 31 του Κανονισμού (ΕΕ) 305/2011 και ειδικότερα του Πίνακα 2 του παραρτήματος IV αυτού, στους 

τομείς προϊόντων για τους οποίους ορίζεται ως ΟΤΑ, γ) έχει την υποχρέωση να δημοσιοποιεί το 

οργανόγραμμά της και τα ονόματα των μελών των εσωτερικών οργάνων της λήψης αποφάσεων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2 άρθρου 30 του Κανονισμού (ΕΕ) 305/2011. 

δ) έχει την υποχρέωση να συμμετέχει στον ευρωπαϊκό οργανισμό των ΟΤΑ, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) 305/2011 και ειδικότερα να μεριμνά για την 

εξασφάλιση των απαιτήσεων της παραγράφου 5 αυτού,  

ε) δύναται να αναθέσει σε υπεργολήπτες ή θυγατρική συγκεκριμένα καθήκοντα ή να κάνει χρήση 

εγκαταστάσεων άλλων από τις δικές της, εφαρμόζοντας αναλογικά τα άρθρα 45 και 46 του 

Κανονισμού (ΕΕ) 305/2011, εφόσον αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για την πλήρωση  

των προϋποθέσεων εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων. 

Ο Πίνακας 1 του παραρτήματος IV του Κανονισμού (ΕΕ) 305/2011) αναφέρει τα κάτωθι προιόντα για 

τα οποία η ΕΒΕΤΑΜ έχει ορισθεί ως ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΟΤΑ).  

 

Τομέας προϊόντων 

1. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΗΘΕΣ/ΕΛΑΦΡΥ/ΚΥΨΕΛΩΤΟ ΑΥΤΟΚΛΕΙΣΤΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. 

2. ΠΟΡΤΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ, ΠΑΡΑΘΥΡΟΦΥΛΛΑ, ΑΥΛΟΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. 

3. ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ/Ή ΤΩΝ ΥΔΡΑΤΜΩΝ). 

4. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΣΥΝΘΕΤΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ/ΣΥΝΘΕΤΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΩΣΗΣ. 

6. ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ, ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. 

7. ΓΥΨΙΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. 

9. ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΟΥ/ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΟΨΕΩΝ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ. 

10. ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ/ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΜΟΝΙΜΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΡΗΞΕΩΝ). 

12. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ. 

13. ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. 

14. ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΞΥΛΟ. 

15. ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΔΟΜΙΚΟΙ ΑΣΒΕΣΤΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. 

16. ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ), ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ. 
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17. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ, ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. 

18. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. 

19. ΔΑΠΕΔΑ. 

20. ΔΟΜΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. 

21. ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΦΩΝ. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ. 

22. ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΤΕΓΩΝ, ΦΕΓΓΙΤΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΓΕΣ. 

23. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

24. ΑΔΡΑΝΗ. 

25. ΔΟΜΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ. 

26. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΜΑΤΑ. 

28. ΣΩΛΗΝΕΣ, ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ 

ΜΕ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. 

30. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΠΕΔΗ ΥΑΛΟ, ΥΑΛΟΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΥΑΛΟΤΟΥΒΛΑ 

ΔΟΜΗΣΗΣ. 

31. ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. 

32. ΥΛΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΑΡΜΩΝ. 

33. ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ. 

34. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΜΟΝΑΔΕΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 

 

Ορισμός της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ ως φορέας Πιστοποίησης Χειροτεχνών  

 

Την 5/11/2021 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 207/5-11-2021 ο Ν.4849 περί «Αναμόρφωσης και 

εκσυγχρονισμού του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, 

ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου 

δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις 

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις.» 

Στο άρθρο 8 παρ. Β αναφέρεται ρητά ότι : 

β) για τους χειροτέχνες, εφόσον ο ενδιαφερόμενος καλλιτέχνης προσκομίσει βεβαίωση χειροτεχνικής 

δεξιότητας, η οποία χορηγείται από την Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής 

Ανάπτυξης & Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης & Ποιότητας (Ε.Β.Ε.Τ.Α.Μ. Α.Ε.) που 

εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

ύστερα από επίδειξη από τον ενδιαφερόμενο της διαδικασίας παραγωγής του χειροτεχνήματος. 
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Αναστροφή προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων 

 

Η εταιρεία στην χρήση 2021 διενήργησε αναστροφή των προβλέψεων περιόδου 2015-2020 από 

επισφαλείς απαιτήσεις ποσού 133.077,08€ ως έκτακτο έσοδο, διότι έχει ήδη διενεργήσει όλα τα 

απαραίτητα ένδικα μέσα που θα τις εξασφαλίσουν με μεγάλη πιθανότητα την εισπραξιμότητα του 

ανωτέρω ποσού.  

 

Γ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2022 

Στρατηγικές παρεμβάσεις της Διοίκησης 

• Ενισχύει και παρακολουθεί επισταμένως το τμήμα εισπράξεων οφειλών των πελατών με 

αποτέλεσμα στο τέλος Αυγούστου του 2022 οι ανείσπρακτες οφειλές των πελατών  να έχουν 

κατέλθει στο επίπεδο των 900.000€ το οποίον αφορά πωλήσεις της εταιρείας του τελευταίου 

τριμήνου. 

• Ολοκληρώθηκε η Αδειοδότηση του φωτοβολταϊκού πάρκου στις εγκαταστάσεις του Βόλου. 

Η κατασκευή θα ξεκινήσει στο τέλος του 2022.  

• Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκού πάρκου στις εγκαταστάσεις 

της Θήβας και επίκειται έως το τέλος του 2022 η υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον 

ΔΕΔΔΗΕ. Η κατασκευή του θα ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 2023. 

• Την 9/2/2022 υπογράφηκε μεταξύ της «Δ.Ε.Π.ΑΝ.» (Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων Για Την 

Ανάπτυξη) και της «ΕΒΕΤΑΜ» Συμφωνητικό Παροχής Υπηρεσιών σύμφωνα με το οποίο η 

ΕΒΕΤΑΜ αναλαμβάνει την διενέργεια δειγματοληψιών και σχετικών αναλύσεων στις 

περιοχές Μάτι και Κινέττα. Η διάρκεια του Συμφωνητικού είναι 11 μήνες και το Συμβατικό 

Τίμημα για την ΕΒΕΤΑΜ ανέρχεται σε 1.194.290,40€ πλέον ΦΠΑ 24%. Το ανωτέρω έργο έχει 

υλοποιηθεί σε ποσοστό 85% έως σήμερα.  

 

• Στις 18/4/2022 υπογράφηκε μεταξύ της «HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» και της «ΕΒΕΤΑΜ» 

Συμφωνητικό Παροχής Υπηρεσιών σύμφωνα με το οποίο η ΕΒΕΤΑΜ αναλαμβάνει την 

διενέργεια επιθεώρησης και πιστοποίησης εργασιών και υλικών για την κατασκευή φυσικού 

αερίου μέσης και χαμηλής πίεσης στους δήμους Τρίπολης και Κορίνθου. Η διάρκεια του 

Συμφωνητικού είναι από 3/5/2022-20/12/2023 και το Συμβατικό Τίμημα για την ΕΒΕΤΑΜ 

ανέρχεται σε 298.800,70€ πλέον ΦΠΑ 24%.  
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• Στις 06/12/2021 ιδρύθηκε η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΕ» με 

έδρα την Πάτρα με σκοπό να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες και τεχνολογικές λύσεις, 

έρευνα, κατάρτιση και εκπαίδευση προς όλους τους ενδιαφερόμενους στον τομέα της 

Προσθετικής Κατασκευής (ΠΚ) κυρίως με την τεχνολογία που είναι γνωστή με τον όρο 

τρισδιάστατη εκτύπωση (3D Printing). Η ΕΒΕΤΑΜ εντός του 2022 συμμετείχε στο Μετοχικό 

Κεφάλαιο της ανωτέρω εταιρείας με 30.022,80€ αποκτώντας 591 Μετοχές ονομαστικής αξίας 

50,80€ και ποσοστό συμμετοχής 5,91%. 

 

• Στις 10/1/2022 ολοκληρώθηκε η διαδικασία έναρξης και λειτουργίας της Αστικής Μη 

Κερδοσκοπικής Εταιρείας (ΑΜΚΕ) «e-CODOMH» το οποίο είναι ένα οικοσύστημα 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο τομέα των δομικών υλικών και κατασκευών. Στο 

εταιρεία αυτή συμμετέχει η ΕΒΕΤΑΜ με 1 (ένα) εταιρικό Μερίδιο ονομαστικής αξίας 1000,00 

€ και ποσοστό συμμετοχής 6,00%. 

 
 

• Την 27/12/2021 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6254/27-12-2021 η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 

618/43/2005 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης 

«Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης 

επανελέγχου και αναγόμωσης». Στο άρθρο 4 παρ. 5 αναφέρεται ρητά ότι «Αρμόδιος φορέας 

ελέγχου και αξιολόγησης της συμμόρφωσης πυροσβεστήρων, οι οποίοι διατίθενται και 

κυκλοφορούν στην αγορά, σε ότι αφορά τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις 

απόδοσης σύμφωνα με τα πρότυπα που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 3, ορίζεται η 

Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών 

Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας  η οποία θα ορίσει και το αντίστοιχο σήμα 

συμμόρφωσης. 

 

• Τα αρμόδια Υπουργεία Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σκοπεύουν εντός του 2022 να 

προχωρήσουν σε περιβαντολογικούς ελέγχους στις καταστραφείσες από πυρκαιές περιοχές 

της Εύβοιας. Η εταιρεία, εκμεταλλευόμενη την αποκτηθείσα εμπειρία από τις εργασίες στο 

Μάτι και την Κινέτα πιστεύει ότι θα έχει ενεργό παρουσία στο ανωτέρω Project. 

     

Η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι με βάση τις ανωτέρω ενέργειες καθώς και με επιπλέων δράσεις 

που θα υλοποιηθούν εντός του 2022, θα επαναφέρει την εταιρεία σε αναπτυξιακή τροχιά και 

κερδοφόρο πορεία. 
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Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

 Οι σημαντικές συναλλαγές της Εταιρίας με συνδεδεμένα μέρη, που αφορούν την χρήση από 1 

Ιανουαρίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2021, αφορούν πληρωμές αμοιβών του Γενικού Διευθυντή 

και των Διευθυντών καθώς και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως κατωτέρω: 

 

 

 

Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

- Η Εταιρεία στην διάρκεια της κλειομένης χρήσης 2021 απασχόλησε κατά μέσο όρο 34 άτομα. Μία 

από τις βασικές προτεραιότητες της Εταιρίας είναι διατήρηση θετικού εργασιακού κλίματος. Επίσης 

η Εταιρεία μεριμνά για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και την υιοθέτηση πρακτικών, 

προκειμένου να συμμορφώνεται πλήρως με τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής 

νομοθεσίας. 

 

- Η Εταιρεία αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης με βάση τις 

αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και στοχεύει σε μία ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία 

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 2021 2020

Αμοιβή Προέδρου ΔΣ 32.280,00 36.000,00

Εργοδ. Κόστος Αμοιβών Προέδρου ΔΣ 6.820,76 7.606,80

ΣΥΝΟΛΟ 39.100,76 43.606,80

Αμοιβές Λοιπών Μελών του ΔΣ 7.710,00 6.870,00

Εργοδ. Κόστος Αμοιβών Λοιπών Μελών του ΔΣ 1.629,11 1.451,61

ΣΥΝΟΛΟ 9.339,11 8.321,61

Αμοιβές Επιτροπής Ελέγχου 0,00 6.465,99

Αμοιβή προσώπου συνδεδεμένο με τον Πρόεδρο ΔΣ 0,00 9.000,00

Αμοιβές διευθυντικών στελεχών 281.308,70 248.364,56

Εργοδ. Κόστος Αμοιβών Διευθυντικών Στελεχών 52.352,43 43.874,29

333.661,13 292.238,85

Αριθμ. Διευθυντών 9 7

Αμοιβή προσώπου συνδεδεμένο με Διεθυντικό Στέλεχος 15.024,00 2.504,00

Εργοδ. Κόστος 2.686,32 447,72

17.710,32 2.951,72

Απαιτήσεις από Πρόεδρο ΔΣ 1.000,00 0,00

Απαιτήσεις από Μέλη της Διοίκησης 747,63 0,00

Απαιτήσεις από Επιτροπή Ελέγχου 16.166,01 0,00

Απαιτήσεις από Διευθυντικά Στελέχη 2.117,18 2.367,38

Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη (μη καταβληθέν

ποσό) -6.470,60 -2.000,00

Έσοδα από Θυγατρική 1.650,00 0,00

Απαιτήσεις από Θυγατρική 1.650,00 0,00
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με το φυσικό περιβάλλον. Ακολουθώντας μία πορεία βιώσιμης ανάπτυξης, ασκεί τις δραστηριότητές 

της με τρόπο που εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και την υγιεινή και την ασφάλεια 

των εργαζομένων της, των τοπικών κοινωνιών στις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται καθώς 

επίσης και του κοινού. 

 

1. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ. 

 

Οι βασικοί στόχοι της Διοίκησης για το 2022 είναι: 

- Η αύξηση των πωλήσεων της Εταιρείας εκτός Ελλάδος, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη και 

παροχή νέων, ανταγωνιστικών υπηρεσιών.  

- Περαιτέρω διεύρυνση των συνεργασιών της Εταιρείας με τους εγχώριους και διεθνείς 

βιομηχανικούς ομίλους με τους οποίους συνεργάζεται. 

- Συνέχιση των προσπαθειών προς επίτευξη του στόχου της περαιτέρω αύξησης των κερδών.  

- Η επέκταση των πληροφοριακών συστημάτων της Εταιρείας και η επέκταση της ψηφιοποίησης 

των λειτουργιών της. 

- Η προώθηση της νέας εταιρικής εικόνας και η ολοκλήρωση της δημιουργίας του νέου της 

εταιρικού ιστότοπου. 

 

2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. 

Η σημείωση αυτή παρουσιάζει πληροφορίες για την έκθεση της Εταιρείας σε κάθε έναν από τους 

ανωτέρω κινδύνους, για τους στόχους της Εταιρείας, τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζει 

για την επιμέτρηση και τη διαχείριση του κινδύνου, καθώς και τη διαχείριση κεφαλαίου της 

Εταιρείας.  

Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας εφαρμόζονται προκειμένου να αναγνωρίζονται και 

να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Εταιρεία και να τίθενται όρια ανάληψης κινδύνου και 

να εφαρμόζονται έλεγχοι ως προς αυτά. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου και τα σχετικά συστήματα 

εξετάζονται περιοδικά ώστε να ενσωματώνουν τις αλλαγές που παρατηρούνται στις συνθήκες της 

αγοράς και στις δραστηριότητες της Εταιρείας. 

Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία με στόχο την αντιστάθμιση 

ανάληψης κινδύνων.  

Η Εταιρεία δεν συμμετέχει σε χρηματοοικονομικά εργαλεία που θα μπορούσαν να τους εκθέσουν σε 

διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών ξένων νομισμάτων και επιτοκίων. 

 

 Πιστωτικός κίνδυνος 
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 Η διασπορά των απαιτήσεων από πωλήσεις, σε μεγάλο αριθμό πελατών, ελαχιστοποιεί τον 

πιστωτικό κίνδυνο. 

 Η Διοίκηση μέσα από τις εσωτερικές αρχές και διαδικασίες λειτουργίας της Εταιρείας, διασφαλίζει 

ότι οι πωλήσεις υπηρεσιών λαμβάνουν χώρα προς πελάτες υψηλής πιστωτικής αξιοπιστίας. Οι 

πωλήσεις πραγματοποιούνται εξετάζοντας κατά περίπτωση την πιστοληπτική ικανότητα των 

πελατών.  

 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

Η έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο επηρεάζεται κυρίως από τα χαρακτηριστικά κάθε 

πελάτη. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει προσδιορίσει την πιστωτική πολιτική βάσει της οποίας κάθε 

νέος πελάτης εξετάζεται σε ατομική βάση για την πιστοληπτική του ικανότητα πριν του προταθούν 

οι συνήθεις όροι πληρωμών. Ο έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας που πραγματοποιεί η Εταιρεία 

περιλαμβάνει την εξέταση τραπεζικών πηγών. Πιστωτικά όρια ορίζονται για κάθε πελάτη, τα οποία 

επανεξετάζονται ανάλογα με τις τρέχουσες συνθήκες και αναπροσαρμόζονται, αν απαιτηθεί, οι όροι 

πωλήσεων και εισπράξεων. 

Κατά την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου των πελατών, οι πελάτες ομαδοποιούνται 

ανάλογα με τα πιστωτικά χαρακτηριστικά τους, τα χαρακτηριστικά ενηλικίωσης των απαιτήσεων τους 

και τα τυχόν προηγούμενα προβλήματα εισπραξιμότητας που έχουν επιδείξει. Ανάλογα με το 

ιστορικό του πελάτη και την ιδιότητα του η Εταιρεία για την εξασφάλιση των απαιτήσεων του ζητά, 

όπου αυτό είναι δυνατόν, προκαταβολή του συνόλου ή μέρους της αμοιβής καθώς και άλλες 

εγγυήσεις και εξασφαλίσεις ( π.χ επιταγές). 

Η Εταιρεία καταχωρεί πρόβλεψη απομείωσης που αντιπροσωπεύει την εκτίμηση του για ζημίες σε 

σχέση με τους πελάτες, τις λοιπές απαιτήσεις. Η πρόβλεψη αυτή αποτελείται κυρίως από ζημίες 

απομείωσης συγκεκριμένων απαιτήσεων που εκτιμώνται βάσει των δεδομένων συνθηκών ότι θα 

πραγματοποιηθούν αλλά δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί. 

Στόχος της Διοίκησης είναι η μείωση του χρόνου πίστωσης των πελατών της Εταιρείας. Η μείωση 

αυτή θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα, όπως αύξηση των ταμειακών ροών, αποκλεισμό τυχόν 

επισφαλών απαιτήσεων και μείωση του τραπεζικού δανεισμού. 

 
Κίνδυνος Επιτοκίου 

Η Εταιρεία χρηματοδοτεί τις χρηματοδοτικές της ανάγκες  μέσω τραπεζικού βραχυπρόθεσμου 

δανεισμού, με αποτέλεσμα να επιβαρύνει τα αποτελέσματα με χρεωστικούς τόκους. Αυξητικές τάσεις 

στα επιτόκια θα έχουν αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα καθώς η Εταιρεία θα επιβαρύνεται με 

επιπλέον κόστος δανεισμού. 
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Ο βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός την 31.12.2021 ανέρχεται στο ποσό των 662.673,93 ΕΥΡΩ, 

τα επιτόκια των βραχυπρόθεσμων δανείων μας είναι όλα σε νόμισμα ΕΥΡΩ και διαπραγματεύονται 

κάθε εξάμηνο, μειώνοντας τον επιτοκιακό κίνδυνο.  

Από τους παράγοντες που προσδιορίζουν τον κίνδυνο αγοράς ο μόνος ο οποίος επηρεάζει την 

Εταιρεία είναι ο κίνδυνος επιτοκίου.  

  

Κίνδυνος ρευστότητας  

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

χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. Η προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρεία για 

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

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

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

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

η φήμη της Εταιρείας. 

Η Εταιρεία την 31.12.2021 διαθέτει δείκτη ρευστότητας ο οποίος κρίνεται ως προβληματικός. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο δείκτης γενικής ρευστότητας (Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) ανέρχεται σε 0,69.  

Η εταιρεία παρακολουθεί επισταμένως το πρόβλημα της ρευστότητας και χρησιμοποιεί όλα τα 

εργαλεία που έχει στην διάθεσή της για την αντιμετώπισή του. Ηδη στο δεύτερο εξάμηνο του 2022 

παρουσιάζεται μία ανάκαμψη του δείκτη σε επίπεδα ασφαλείας. Η υπογραφή των νέων 

συμβάσεων συνεργασίας θα λύσει το ζήτημα της ρευστότητας και θα επαναφέρει την ρευστότητα 

σε ικανοποιητικά επίπεδα.  

 Η Εταιρεία ελέγχει διαρκώς τις συνολικές της υποχρεώσεις, το ποσό του βραχυπρόθεσμου 

δανεισμού καθώς και την αναλογία αυτού προς τις συνολικές υποχρεώσεις. Επίσης διαχειρίζεται 

τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας 

να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. Η Εταιρεία φροντίζει να 

διαχειρίζεται το κεφάλαιο κίνησης με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανοί κίνδυνοι 

ρευστότητας και ταμειακών εισροών. 

 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Όλες οι συναλλαγές, καθώς και οι δανειακές υποχρεώσεις διενεργούνται σε ΕΥΡΩ και ως εκ τούτου 

δεν υπάρχει συναλλαγματικός κίνδυνος. 

 

Κίνδυνος αγοράς 
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Ο κίνδυνος αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο των αλλαγών σε τιμές υλικών, αναλωσίμων και 

ανταλλακτικών, συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της 

Εταιρείας ή την αξία των χρηματοοικονομικών του μέσων. Ο σκοπός της διαχείρισης κινδύνου από 

τις συνθήκες της αγοράς είναι να ελέγχει την έκθεση της Εταιρείας στους κινδύνους αυτούς στο 

πλαίσιο αποδεκτών παραμέτρων, με παράλληλη βελτιστοποίηση των αποδόσεων. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι η Εταιρεία ασκεί συγκεκριμένες δραστηριότητες η 

οποίες της έχουν ανατεθεί κατ’ αποκλειστικότητα από την Ελληνική Πολιτεία προκειμένου να 

καλύπτονται αντίστοιχες ανάγκες της αγοράς (π.χ. έλεγχος και πιστοποίηση χάλυβα οπλισμού 

σκυροδέματος, έλεγχος και πιστοποίηση πλαστικών σωλήνων). Είναι προφανές ότι εάν η Πολιτεία με 

αποφάσεις της αναιρέσει αυτή την αποκλειστικότητα - κάτι το οποίο συζητείται και σταδιακά 

συμβαίνει - η Εταιρεία θα χάσει μερίδια αγοράς και κύκλο εργασιών. 

Επιπλέον αρκετές από τις υπηρεσίες της Εταιρείας παρέχονται μέσα από ανταγωνιστικές διαδικασίες 

όπως οι μειοδοτικοί διαγωνισμοί, πράγμα το οποίο οδηγεί στη μείωση των περιθωρίων κέρδους 

αλλά επίσης εμπεριέχει και τον κίνδυνο τη μη ανάληψης έργων. 

 

Διαχείριση κεφαλαιακού κινδύνου  

Οι στόχοι της Εταιρείας κατά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει την ικανότητα της 

να συνεχίσει να υπάρχει ως οικονομική οντότητα και στο μέλλον προκειμένου να είναι σε θέση να 

προσφέρει τις υπηρεσίες της με τα συνεπαγόμενα οφέλη για την ελληνική οικονομία, τους μετόχους 

και τους εργαζομένους της καθώς επίσης και για όλα τα συμβαλλόμενα και ενδιαφερόμενα μέρη. 

Η Εταιρεία δεν διαθέτει ούτε ίδιες μετοχές ούτε ένα συγκεκριμένο πλάνο αγοράς ιδίων μετοχών.  

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

κατά τη διάρκεια της χρήσης. 
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KATAΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΜΗΤΡΙΚΗ ΜΗΤΡΙΚΗ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

ΛΟΓΩ ΔΛΠ 19 

(ΣΗΜ. 15)

Σημ. 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020

 Ποσά σε ευρώ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 3 8.280.560,92 8.280.560,92 8.299.998,28

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 4 642.770,39 632.020,39 632.085,56

Συμμετοχή σε Θυγατρική 5 0,00 1.000,00 0,00

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 5 99.527,51 99.470,39 95.325,46

9.022.858,82 9.013.051,70 9.027.409,30

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 6 1.344.132,63 1.346.178,63 1.091.564,45

Λοιπές Απαιτήσεις: 7 388.594,99 385.618,99 182.342,09

Χρεόγραφα & Μετοχές 586,94 586,94 586,94

Διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων 8 130.387,86 129.495,55 207.452,32

1.863.702,42 1.861.880,11 1.481.945,80

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 10.886.561,24 10.874.931,81 10.509.355,10

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Μετοχικό Κεφάλαιο 9 6.017.400,00 6.017.400,00 6.017.400,00

Υπέρ το άρτιο 9 4.109.769,89 4.109.769,89 4.109.769,89

Καταθέσεις μετόχων 0,00 0,00 0,00

Αποθεματικό Εύλογης αξίας 4.660.892,68 4.660.892,68 4.317.955,56

Λοιπά αποθεματικά 10 227.489,59 227.489,59 238.355,87

Κέρδη/(Ζημίες) εις νέον -9.147.483,12 -9.145.049,22 -8.621.625,39

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 5.868.069,04 5.870.502,94 6.061.855,93

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Προβλέψεις & Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δανειακές Υποχρεώσεις 11 98.439,84 98.439,84 198.609,87

Επιδότηση Τόκων 11 46.367,51 46.367,51 31.566,49

Leasing Ακινήτων και ΙΧ αυτοκινήτων 12 210.201,20 210.201,20 206.891,23

Προβλέψεις για εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις  13 0,00 0,00 176.886,13

Ρυθμισμένες Φορολογικές Υποχρεώσεις 17 133.469,63 133.469,63 0,00

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 14 1.646.740,29 1.646.740,29 1.787.727,17

Προβλέψεις για παροχές στο Προσωπικό 15 166.703,90 166.703,90 167.478,10

2.301.922,37 2.301.922,37 2.569.158,99

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Εμπορικοί και άλλοι Πιστωτές 16 827.115,30 813.785,30 294.844,48

Δανειακές Υποχρεώσεις 11 662.673,93 662.673,93 587.328,37

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 17 357.695,72 356.962,39 181.339,98

Λοιπές βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 18 869.084,88 869.084,88 814.827,35

2.716.569,83 2.702.506,50 1.878.340,18

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 10.886.561,24 10.874.931,81 10.509.355,10
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Κατάσταση λογαριασμού Συνολικών Εσόδων  -Κατά είδος εξόδων ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΜΗΤΡΙΚΗ ΜΗΤΡΙΚΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

ΛΟΓΩ ΔΛΠ 19 

(ΣΗΜ. 15)

Ποσά σε ευρώ

01/01/21             

31/12/21

01/01/21             

31/12/21

01/01/20              

31/12/20

Πωλήσεις άχρηστων υλικών 636,00 636,00 1.285,88

Πωλήσεις υπηρεσιων 4.169.000,96 4.169.000,96 3.694.451,02

Επιχορηγήσεις 637.764,58 637.764,58 416.474,09

Μισθώματα 0,00 1.650,00 0,00

Επιστρεπτέα Προκαταβολή (Μη επιστρεπτόμενη) 19 151.552,00 151.552,00 0,00

Κόστος αναλώσεως πρώτων υλών -86.426,33 -86.426,33 -87.272,66

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 20 -1.546.423,92 -1.546.423,92 -1.555.285,26

Αμοιβές Τρίτων -2.279.683,74 -2.279.683,74 -2.204.462,95

Παροχές Τρίτων -434.217,13 -434.217,13 -422.119,35

Φόροι-τελη -83.369,75 -83.369,75 -81.090,78

Διάφορα  έξοδα -569.645,80 -569.645,80 -452.171,91

Έκτακτα κι ανόργανα έσοδα/(έξοδα) 21 138.126,80 138.126,80 -38.560,73

EBITDA 97.313,67 98.963,67 -728.752,65

Απομείωση παγίων στοιχείων -3.699,83 -3.699,83 0,00

Αποσβέσεις-Απομειώσεις παγίων στοιχείων -533.302,11 -533.302,11 -506.184,24

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ -439.688,27 -438.038,27 -1.234.936,89

Χρηματοοικονομικά Έξοδα 22 -179.844,42 -179.793,85 -122.246,79

Επιδότηση Τόκων 6.802,21 6.802,21 5.177,70

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 2.329,08 2.329,08 3.215,86

Καθαρά κέρδη/ζημίες προ φόρων -610.401,40 -608.700,83 -1.348.790,12

Φόρος εισοδήματος 23 84.543,67 85.277,00 38.881,85

Καθαρά κέρδη/ζημίες χρήσης από συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις -525.857,73 -523.423,83 -1.309.908,27

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους:

Από Aναπροσαρμογή ακινήτων (ζημίες)/κέρδη 320.365,23 320.365,23 0,00

Από Aναπροσαρμογή Μηχανημάτων (ζημίες)/κέρδη 22.571,89 22.571,89 0,00

Αναλογιστικές (ζημίες)/κέρδη -10.866,28 -10.866,28 7.916,92

Συγκεντρωτικά Λοιπα έσοδα μετά από φόρους 332.070,84 332.070,84 7.916,92

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ -193.786,89 -191.352,99 -1.301.991,35

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΜΗΤΡΙΚΗ ΜΗΤΡΙΚΗ

2021 2020

Από Αναπροσαρμογή Ακινήτων 293.982,96 293.982,96 0,00

Αναβαλλόμενος Φόρος -64.676,25 -64.676,25 0,00

Αναβαλλόμενος Φόρος λόγω αλλαγής φορολογικού συντελεστή 91.058,52 91.058,52 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 320.365,23 320.365,23 0,00

Από Αναπροσαρμογή Μηχανημάτων 0,00 0,00 0,00

Αναβαλλόμενος Φόρος 0,00 0,00 0,00

Αναβαλλόμενος Φόρος λόγω αλλαγής φορολογικού συντελεστή 22.571,89 22.571,89 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 22.571,89 22.571,89 0,00

Αναλογιστικές (ζημίες)/κέρδη -17.622,00 -17.622,00 10.417,00

Αναβαλλόμενος Φόρος 3.876,84 3.876,84 -2.500,08

Αναβαλλόμενος Φόρος λόγω αλλαγής φορολογικού συντελεστή 2.878,88 2.878,88 0,00

ΣΥΝΟΛΟ -10.866,28 -10.866,28 7.916,92
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Μετοχικό Κεφάλαιο

Εγκριθείσες 

Μετοχές 

εισφερόμενου 

κλάδου ΕΛΟΤ

Καταθέσεις 

Μετόχων
Υπέρ το άρτιο

Αποθεματικό 

Εύλογης αξίας

Λοιπά 

Αποθεματικά
Κέρδη/ζημίες  εις νέον

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019 5.511.800,00 0,00 1.600,00 4.109.769,89 4.317.955,56 147.073,79 -7.306.439,67 6.781.759,57

Αλλαγή Λογιστικής Πολιτικής-ΔΛΠ 19 83.365,16 83.365,16

Νέο Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019 5.511.800,00 0,00 1.600,00 4.109.769,89 4.317.955,56 230.438,95 -7.306.439,67 6.865.124,73

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 505.600,00 -1.600,00 504.000,00

Έξοδα Αυξήσεως Κεφαλαίου -5.277,45 -5.277,45

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους  01/01 - 

31/12/20 7.916,92 -1.309.908,27 -1.301.991,35

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2020 6.017.400,00 0,00 0,00 4.109.769,89 4.317.955,56 238.355,87 -8.621.625,39 6.061.855,93

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους  01/01 - 

31/12/21 342.937,12 -10.866,28 -525.857,73 -193.786,89

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2021 6.017.400,00 0,00 0,00 4.109.769,89 4.660.892,68 227.489,59 -9.147.483,12 5.868.069,04

Μετοχικό Κεφάλαιο

Εγκριθείσες 

Μετοχές 

εισφερόμενου 

κλάδου ΕΛΟΤ

Καταθέσεις 

Μετόχων
Υπέρ το άρτιο

Αποθεματικό 

Εύλογης αξίας

Λοιπά 

Αποθεματικά
Κέρδη/ζημίες  εις νέον

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019 5.511.800,00 0,00 1.600,00 4.109.769,89 4.317.955,56 147.073,79 -7.306.439,67 6.781.759,57

Αλλαγή Λογιστικής Πολιτικής-ΔΛΠ 19 83.365,16 83.365,16

Νέο Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019 5.511.800,00 0,00 1.600,00 4.109.769,89 4.317.955,56 230.438,95 -7.306.439,67 6.865.124,73

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 505.600,00 -1.600,00 504.000,00

Έξοδα Αυξήσεως Κεφαλαίου -5.277,45 -5.277,45

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους  01/01 - 

31/12/20 7.916,92 -1.309.908,27 -1.301.991,35

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2020 6.017.400,00 0,00 0,00 4.109.769,89 4.317.955,56 238.355,87 -8.621.625,39 6.061.855,93

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους  01/01 - 

31/12/21 342.937,12 -10.866,28 -523.423,83 -191.352,99

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2021 6.017.400,00 0,00 0,00 4.109.769,89 4.660.892,68 227.489,59 -9.145.049,22 5.870.502,94

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΜΗΤΡΙΚΗ ΜΗΤΡΙΚΗ

Kατάσταση ταμειακών ροών 1/1/2021 1/1/2021 1/1/2020

Ποσά σε ευρώ 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη/(Ζημία) προ φόρων -610.401,40 -608.700,83 -1.348.790,12

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις & Απομειώσεις 537.001,94 537.001,94 506.184,24

Προβλέψεις 23.346,80 23.346,80 22.346,01

Συναλλαγματικές διαφορές

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) 

επενδυτικής δραστηριότητας -292.811,45 -292.811,45 -8.393,56

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 179.844,42 179.793,85 122.246,79

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές 

λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με 

τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 0,00 0,00

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -329.888,93 -328.958,93 537.299,06

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 303.661,98 301.081,98 218.828,65

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -113.084,01 -113.033,44 -118.040,28

Φόροι εισοδήματος 309.092,04 309.092,04 -45.083,41

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α) 6.761,39 6.811,96 -113.402,62

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και 

λοιπών επενδύσεων -57,12 -1.000,00 0,00

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων-101.544,16 -101.544,16 -392.590,87

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων 56,13 56,13 0,00

Τόκοι εισπραχθέντες 2.329,08 2.329,08 3.215,86

Αγορά Ομολόγων και μεριδίων 0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β) -99.216,07 -100.158,95 -389.375,01

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 498.722,55

Εισπράξεις Επιστρεπτέας Προκαταβολής 100.000,00 100.000,00 203.104,00

Εισπράξεις /(Πληρωμές) από αναληφθέντα δάνεια 36.247,53 36.247,53 -89.429,96

Πληρωμές Leasing Ακινήτων/ΙΧ -120.857,31 -120.857,31 -84.899,74

Μερίσματα πληρωθέντα 0 0,00 0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 15.390,22 15.390,22 527.496,85

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά 

διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + 

(γ) -77.064,46 -77.956,77 24.719,21

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 207.452,32 207.452,32 182.733,11

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 130.387,86 129.495,55 207.452,32
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1. Πληροφορίες για την Εταιρεία  

 

1.1 Γενικές πληροφορίες 

  

• Η Εταιρία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α.Ε ιδρύθηκε το έτος 1985 

(Φ.Ε.Κ. 174/14.10.1985 δελτίο Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) με έδρα το Βόλο του Νομού Μαγνησίας και 

συγκαταλέγεται στις Δημόσιες Επιχειρήσεις σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 

3429/05 

 

• Η Εταιρία είναι νόμιμα εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας 

Μαγνησίας με αριθμό ΓΕΜΗ 050679844000 

 

• Η διάρκεια της Εταιρίας ορίσθηκε σε πενήντα (50) χρόνια που αρχίζουν από τη δημοσίευση του 

Καταστατικού της στο υπ’ αριθμό 174/14.10.1985 Φ.Ε.Κ. και λήγει το 2025. Με την από 

24/12/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας η διάρκεια 

παρατάθηκε έως την 31/12/2050. 

 

• Υποκαταστήματα: 

Η εταιρεία έχει τα εξής υποκαταστήματα: 

1. Κεντρικό : Α’ Βιομηχανική Περιοχή, Τ.Θ. 13, 385 00 Βόλος,  

2. Γραφείο Αθηνών: Δραγατσανίου 6, 10559, Αθήνα 

3. Γραφείο Αθηνών : Μελίνας Μερκούρη 76, 173 42 Άγιος Δημήτριος Αττικής, 

4. Γραφείο Θεσσαλονίκης : Βιομηχανική Περιοχή, 570 22 Θεσσαλονίκη, 
5. Παράρτημα Αθηνών (πρώην ETAKEI) : Ελ. Βενιζέλου 4, 176 76 Καλλιθέα, 

6. Παράρτημα Θήβας (πρώην EKEΠΥ) : 76ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Τ.Θ. 18646, 341 00 
Χαλκίδα. 

7. Εργαστήρια Ασπροπύργου: ΑΙΣΧΙΝΗ ΒΟΡ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΤ 242 0 ΤΚ: 19300,  

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

 

• Η εταιρεία δεν κατέχει Ίδιες Μετοχές 

• Η εταιρεία εντάσσεται στις Μεσαίες Οντότητες με βάση τα όρια που καθορίζονται στον Ν. 

4308/14 

• Η εταιρεία δεν τελεί υπό εκκαθάριση 

• Η εταιρεία λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας 

• Η εταιρεία κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 του Ν.3429/05 συντάσσει οικονομικές καταστάσεις 

με βάση τα ΔΠΧΑ 

 

• Η εταιρεία την 31/12/2021 συνέταξε για πρώτη φορά Ενοποιημένες Οικονομικές 
Καταστάσεις (Μέθοδος Πλήρους Ενοποίησης) διότι στις 5/2/2021 ιδρύθηκε η 
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εταιρεία «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΒΕΤΑΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με έδρα τον Βόλο, σκοπό τις υπηρεσίες εκπαίδευσης 

μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων, διάρκεια μέχρι την 5/2/2041, εταιρεία στην 

οποία συμμετέχει η ΕΒΕΤΑΜ με 100%. 

 

• Στο άρθρο 4 του Καταστατικού της Εταιρίας ορίζεται ο σκοπός της Εταιρίας ως εξής : 

Σκοπός της Εταιρείας είναι η εφαρμογή και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας 

και τεχνολογίας με την παροχή επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, οργανισμούς και ενώσεις, στους τομείς : 

α. Μεταλλουργίας 

β. Μεταλλοτεχνίας 

γ. Συγκολλήσεων 

δ. Θερμικών κατεργασιών 

ε. Κεραμικών και Δομικών 

στ. Πυριμάχων 

ζ. Κλωστοϋφαντουργίας - ένδυσης 

η. Ινών, υφασμένων και μη υφασμένων ινωδών προϊόντων 

 

2. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Εταιρεία παρέχει με αμοιβή, υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις 

των κλάδων αυτών και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οργανισμούς και ενώσεις, ως εξής : 

α. Προβαίνει σε δοκιμές και αναλύσεις, σε έλεγχο ποιότητας προϊόντων Ελληνικών και εισαγόμενων και 

σε πιστοποιήσεις αυτών, παρακολουθεί και προετοιμάζει προδιαγραφές και ανάλογα με τις ανάγκες 

εισηγείται για την κατάρτιση εθνικών προτύπων προδιαγραφών από τον ΕΛΟΤ. Χορηγεί πιστοποιητικά 

ποιότητας ή και καταλληλότητας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς διαπίστευσής 

της.  

β. Προβαίνει σε εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων και έργων που αποβλέπουν στη λύση 

προβλημάτων εφαρμογής και αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων από τις βιομηχανίες ή 

επιχειρήσεις των παραπάνω αναφερομένων τομέων, για λογαριασμό και με χρηματοδότηση των 

οποιωνδήποτε ενδιαφερομένων φορέων, εσωτερικού ή εξωτερικού. 

γ. Αναλαμβάνει τεχνολογικές αξιολογήσεις ή αποτιμήσεις προτεινομένων ή σε εξέλιξη ευρισκομένων 

ερευνητικών εργασιών, ώστε να διασφαλίζεται η εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, συμμετέχει 

στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και με την παραγωγή προϊόντων σε μικρή κλίμακα, 

παρέχει συνδρομή για την κατοχύρωση των εφευρέσεων και προβαίνει σε έρευνα αγοράς. 

δ. Παρέχει εξειδικευμένες τεχνικές υπηρεσίες, αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει τεχνικοοικονομικές 

μελέτες και μελέτες σκοπιμότητας, ιδίως δε την εκπόνηση μελετών για την αξιοποίηση από τις 

επιχειρήσεις Ελληνικών πρώτων υλών, με σκοπό την υποκατάσταση των εισαγόμενων, καθώς και την 

κατασκευή και συντήρηση ελαφρού εξοπλισμού στους τομείς δραστηριότητάς της. 

ε. Παρέχει προς κάθε ενδιαφερόμενο επιστημονικές, τεχνολογικές ή εμπορικές πληροφορίες στους 

τομείς της αρμοδιότητάς της, διαθέτοντας την κατάλληλη τεχνολογική βιβλιοθήκη και τράπεζα 
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στοιχείων, εκδίδοντας τεχνικά έντυπα και δημιουργώντας κατάλληλη «Υπηρεσία Βιομηχανικής 

Πληροφόρησης κλάδου Μετάλλων, Κεραμικών και Πυρίμαχων, Κλωστοϋφαντουργίας και Ινών». 

στ. Παρέχει ειδική τεχνολογική επιμόρφωση για λογαριασμό και με χρηματοδότηση των 

ενδιαφερομένων φορέων. 

ζ. Συνεργάζεται στο εσωτερικό ή εξωτερικό με εμπειρογνώμονες και κάθε είδους φορείς ειδικευμένους 

σε θέματα του αντικειμένου της για την προώθηση των σκοπών της, με δυνατότητα ανάθεσης σ' αυτούς 

της επίλυσης βασικών ερευνητικών προβλημάτων. 

η. Κατοχυρώνει διπλώματα ευρεσιτεχνίας με δικαιούχο την ίδια, αγοράζει τεχνογνωσία (διπλώματα 

ευρεσιτεχνία κ.λ.π.) από την Ελλάδα ή το εξωτερικό και την αξιοποιεί επιστημονικά και εμπορικά. 

θ. Διοργανώνει ή συμμετέχει σε συνέδρια, τεχνολογικές συναντήσεις και σεμινάρια, με αντικείμενο των 

τομέων δραστηριότητάς της, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

ι. Διαθέτει τα κέρδη της για την χρηματοδότηση της λειτουργίας της και γενικά την επίτευξη των σκοπών 

της. 

κ. Μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών σε τομείς 

σχετικούς με τους σκοπούς της. 

 

 

1.2 Φύση Δραστηριοτήτων  

 

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., είναι ένα πολυκλαδικό – πολυτεχνολογικό κέντρο που δραστηριοποιείται στην 

εφαρμοσμένη τεχνολογική έρευνα και ανάπτυξη, σε εργαστηριακούς ελέγχους και πιστοποίηση 

βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων, υλικών, εγκαταστάσεων και συστημάτων διαχείρισης. 

 

Η ΕΒΕΤΑΜ είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Πιστοποίησης δημοσίου συμφέροντος, ο μόνος με δικά του 

εργαστήρια μετρήσεων και αναλύσεων υλικών και προϊόντων, με τη δυνατότητα προσφοράς 

ολοκληρωμένων λύσεων στους πελάτες. 

 

Η εφαρμοσμένη τεχνολογική έρευνα και η μεταφορά τεχνολογικών καινοτομιών στις παραγωγικές 

διαδικασίες αποτελούν τη βάση της προστιθέμενης αξίας στις υπηρεσίες μας.  

 

Η Εταιρεία στοχεύει στην ανάπτυξη πολυδιάστατων συνεργασιών και έχει να επιδείξει σημαντικές και 

συστηματικές συνεργασίες με βιομηχανικές επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

 

Κύριες Δραστηριότητες 

Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι οι ακόλουθες : 

 

• Πιστοποίηση προϊόντων και διαδικασιών 

• Πιστοποίηση συστημάτων 
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• Επιθεωρήσεις 

• Δοκιμές και αναλύσεις 

• Τεχνική υποστήριξη 

• Παραγωγή σε πιλοτική κλίμακα 

• Επεξεργασία και Ανάπτυξη υλικών 

• Μεταφορά τεχνολογίας  

• Εκπαίδευση και πιστοποίηση προσωπικού 

• Εφαρμοσμένη και Βιομηχανική Έρευνα 

 

 

Εργαστήρια Ελέγχων & Δοκιμών 

 

Η ΕΒΕΤΑΜ λειτουργεί 17 εργαστήρια διαπιστευμένα από τον ΕΣΥΔ σύμφωνα με το πρότυπο 

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2005, 

 

Μεταλλικά υλικά & Μεταλλουργία 

Εργαστήριο μηχανικών δοκιμών 

Εργαστήριο μη καταστρεπτικών δοκιμών 

Εργαστήριο μεταλλογραφίας & μικροσκοπίας 

 

Κεραμικά, Πυρίμαχα και Δομικά Υλικά 

Εργαστήριο τσιμέντου, σκυροδέματος και ασφαλτομιγμάτων  

Εργαστήριο κεραμικών και πυρίμαχων υλικών, κόλλες, αδρανή υλικά και φυσική πέτρα 

  

Οργανικά και Ινώδη υλικά 

Εργαστήριο κλωστοϋφαντουργικών 

Εργαστήριο πολυμερών και ελαστικών 

 

Χημικές Αναλύσεις 

Εργαστήριο χημικής ανάλυσης μεταλλικών υλικών 

Εργαστήριο κεραμικών και δομικών υλικών  

Εργαστήριο οργανικών και υφαντικών υλικών  

Εργαστήριο περιβαλλοντικών μετρήσεων 

 

Δοκιμές προϊόντων 

Εργαστήριο παιχνιδιών 

Εργαστήριο πλαστικών σωλήνων 

Εργαστήριο χαμηλής τάσης 
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Εργαστήριο ηλεκτρικών καλωδίων 

Εργαστήριο ελέγχου απόδοσης πυροσβεστήρων 

Εργαστήριο δοκιμών χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος 

 

Πιστοποίηση Προϊόντων 

 

Εξοπλισμός υπό πίεση (97/23/EC) 

Μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση (2010/35/EU) 

Απλά δοχεία πίεσης (2009/105/EC) 

Συσκευές αερίου (2009/142/EC, ex-99/396/EC)  

Εξοπλισμός Πλοίων (96/98/EC)  

Μηχανήματα Γενικής Χρήσης (2006/42/EC)  

Δομικά προϊόντα (89/106/EEC)  

Ανελκυστήρες (95/16/EC)  

Παιχνίδια 2009/48/EC 

Πιστοποίηση λειτουργίας πυροσβεστήρων EN 3, EN1866 και θυρών πυρασφάλειας 

Χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος EN 10080, EΛOT 1421  

Πιστοποίηση Διαδικασιών συγκόλλησης και συγκολλητών EN ISO 15614, EN ISO 9606, EN 1418, EN 

287 

Συγκολλητικά κονιάματα πλακιδίων (class 3/C), EΛOT EN 12004 E2: 2008 

OEKO-TEX® Πρότυπο 100 για πιστοποίηση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 

Ηλιακοί συλλέκτες – SOLAR KEYMARK (CEN) 

Ηλεκτρικά καλώδια – CENELEC, HAR σήμανση 

Λοιπός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός – Σήμανση ENEC 

Πλαστικοί σωλήνες 

 

Πιστοποίηση Συστημάτων 

 

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας / ELOT EN ISO 9001:2008 

Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης / ELOT EN ISO 14001:2004  

Συστήματα Υγιεινής & Ασφάλειας της εργασίας / ELOT 1801: 2008 & OHSAS 18001: 2007 

Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας/EN 16001 

Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων /ELOT EN ISO 22000 

Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης / ELOT EN ISO 50000 

Διαχειριστική Επάρκεια των φορέων που υλοποιούν έργα Δημοσίου Συμφέροντος/ ELOT 1429:2008 

Επιθεωρήσεις 

Δειγματοληψίες και δοκιμές προϊόντων 

Βιομηχανικές επιθεωρήσεις (Audits & third party inspections) 
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Επιθεώρηση δικτύων σωληνώσεων φυσικού αερίου για χαμηλή, μέση και υψηλή πίεση 

Περιοδικός έλεγχος εξοπλισμού υπό πίεση, ανελκυστήρων και ανυψωτικών μηχανημάτων 

Περιοδικός έλεγχος των οχημάτων για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων σύμφωνα με τον ADR 

Πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων 

 

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σε: 

Βελτιστοποίηση προϊόντων και διαδικασιών 

Ανάπτυξη νέων προϊόντων 

Περιβαλλοντική καινοτομία και η προώθηση των τεχνολογικών εφαρμογών που αφορούν την 

περιβαλλοντική διαχείριση 

Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία - συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας. 

 

Εκπαίδευση 

Εκπαίδευση και πιστοποίηση προσωπικού. 

 

Καινοτομία και δικτύωση 

Ενεργή συμμετοχή στη μεταφορά τεχνολογίας και τη δικτύωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο 

την τόνωση της ανταγωνιστικότητας τους.  

Μέλος του Enterprise Europe Νetwork. 

Συμμετοχή σε μια σειρά από μη- τεχνολογικές καινοτομικές δραστηριότητες, όπως προώθηση 

οικολογικών εργαλείων, οργανωτική καινοτομία, διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, εταιρική κοινωνική 

ευθύνη. 

 

Ερευνητική Δραστηριότητα 

Η ΕΒΕΤΑΜ σήμερα, στον τομέα της έρευνας διαθέτει αξιόλογη δυναμική με διεθνή δικτύωση και 

μοναδική τεχνογνωσία, η οποία χαρακτηρίζεται ως πρωτοπόρα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο σε αρκετούς 

τομείς υλικών. 

Διαθέτει σημαντικές εργαστηριακές υποδομές, υποστηρίζει και επικυρώνει τα αποτελέσματα της 

έρευνας, εστιάζει σε όλη την αλυσίδα αξίας του προϊόντος (Α΄ ύλες-προϊόν-παραπροϊόν-απόβλητο) και 

διαθέτει:  

• συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία σε ευρύ φάσμα υλικών και διεργασιών 

• ισχυρούς δεσμούς και πολυδιάστατες συνεργασίες με σημαντικές ελληνικές βιομηχανίες  

• ισχυρούς δεσμούς με σημαντικά ερευνητικά κέντρα και ακαδημαϊκούς φορείς 

• δυνατότητα παραγωγής σε πιλοτική κλίμακα εξειδικευμένων προϊόντων  

• δυνατότητα μεταφοράς τεχνογνωσίας στη βιομηχανία και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις. 
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Η ΕΒΕΤΑΜ μέσα και από τις τρεις συγχωνευθείσες εταιρίες έχει να επιδείξει σημαντικές ερευνητικές 

συνεργασίες με Ευρωπαϊκά και Εθνικά Κέντρα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμια και 

Ερευνητικούς Φορείς: 

• περισσότερα από 250 συγχρηματοδοτούμενα (εθνικά και ευρωπαϊκά) ερευνητικά Έργα 

• περισσότερες από 200 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά Συνεδρίων 

• συμμετοχή σε 6 πατέντες (εκ των οποίων δύο παγκόσμιες και μια τρίτη με το 1ο βραβείο 

εφευρετών από τον ΟΒΙ το 2008). 

 

Οι τομείς της ερευνητικής δραστηριότητας της ΕΒΕΤΑΜ εστιάζονται στα ακόλουθα: 

 

Α) Κεραμικά, Πυρίμαχα & Δομικά υλικά 

Νέα Δομικά υλικά 

Κεραμικά βιοϋλικά 

Ηλεκτρονικά κεραμικά  

Κεραμικά νανοϋλικά 

Κεραμικά χαμηλού συντελεστή θερμικής διαστολής 

Πορώδη κεραμικά για περιβαλλοντικές & άλλες εφαρμογές 

Πούδρες με ελεγχόμενα χαρακτηριστικά 

Περιβαλλοντικά φιλικά διαλύματα, αιωρήματα, Inks, sols 

Υλικά & τεχνολογίες για κελιά καύσης στερεού ηλεκτρολύτη (SOFC for H2 production) 

Επικαλύψεις Θερμικού ψεκασμού (APS, HVOF, VPS, LPS, Ink jet printing) 

Λεπτά υμένια με RF/DC Sputtering &Μικροκατεργασία με Laser 

Ανάπτυξη και πιλοτική παραγωγή των νέων υλικών 

  

Β) Ίνες, Οργανικά & Εύκαμπτα Υλικά 

«Λειτουργικά» κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα με ιδιότητες προστασίας (functional/protective textiles) 

Αντιμικροβιακά, πυρανθεκτικά, αντι-UV, αυτο-καθαριζόμενα, αλεξίσφαιρα κλπ. 

Έξυπνα» κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (smart textiles) 

Ενσωμάτωση αισθητήρων για παρακολούθηση ζωτικών ενδείξεων του οργανισμού. 

Έρευνα σχετική με το βαμβάκι 

Συστήματα ολοκληρωμένης και οικολογικής καλλιέργειας, φυσικά έγχρωμο βαμβάκι, αξιοποίηση 

παραπροϊόντων εκκόκκισης. 

«Πράσινες» τεχνολογίες 

Ανακύκλωση, αξιοποίηση βιοδιασπάσιμων υλικών στην κλωστοϋφαντουργία, ανάπτυξη ενζυμικών 

κατεργασιών, εφαρμογή φωτοβολταϊκών στοιχείων σε εύκαμπτα υποστρώματα. 
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Γ) Μεταλλουργία & Μεταλλικά Υλικά 

Χαρακτηρισμός Υλικών 

Συνδέσεις Υλικών και Κατασκευών 

Ανάλυση και Μοντελοποίηση Κατασκευών 

Διάγνωση Φθοράς Υλικών & κατασκευών με μη καταστρεπτικούς ελέγχους 

 

Δ) Έλεγχος & Προστασία του Περιβάλλοντος 

Ανάπτυξη αντιρρυπαντικών τεχνολογιών  

Σταθεροποίηση / Αδρανοποίηση βιομηχανικών αποβλήτων  

Αξιοποίηση παραπροϊόντων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων 

 

Βασικοί συνεργάτες στην εφαρμοσμένη έρευνα 

 

Στην μακρόχρονη ερευνητική και επαγγελματική της πορεία η ΕΒΕΤΑΜ (και οι συγχωνευθείσες σε αυτή 

ΕΚΕΠΥ και ΕΤΑΚΕΙ) έχει αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς και διατηρεί πολυδιάστατες συνεργασίες με αρκετά 

ερευνητικά κέντρα και ακαδημαϊκούς φορείς και βιομηχανίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 

Στη συνέχεια αναφέρονται κάποιοι από τους πλέον σημαντικούς ερευνητικούς εταίρους της Εταιρείας : 

 

Από Εξωτερικό  

▪ UNIVERSITY OF AACHEN-RWTH (GERMANY)  

▪ UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (UK) 

▪ UNIVERSITY OF GENT (BELGIUM) 

▪ UNIVERSIDAD DE SEVILLA (SPAIN) 

▪ TECHNISCHE UNIVERSITAET CLAUSTHAL (GERMANY) 

▪ ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE ASSOCIACION-LEITAT (SPAIN) 

▪ NEXT TECHNOLOGY TECNOTESSILE SOCIETÀ NAZIONALE DI RICERCA R.L.- NTT (ITALY) 

▪ FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION- TECNALIA (SPAIN) 

▪ FRAUNHOFER IFAM AND IBP (GERMANY) 

▪ KYOCERA UNIMERCO TOOLING (DENMARK) 

▪ AMES (SPAIN) 

▪ SWEREA-IVF (SWEDEN) 

• VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND  LTD (FINLAND) 

• BEKAERT (BELGIUM) 

• EUROPEAN POWDER METALLURGY ASSOCIATION-EPMA (BELGIUM) 

• EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND SPACE COMPANY - EADS (FRANCE)  

 

 Από Ελλάδα  

▪ IΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ EΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)  

▪ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΕΜΠ) 

▪ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) 

▪ ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 

▪ ΠΑΝΕΠΙΠΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

▪ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

▪ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
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▪ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

▪ ΣΙΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. 

▪ NORDIA-MARMOLINE Α.Ε. 

▪ NANOPHOS Α.Ε. 

▪ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (EΑΒ Α.Ε) 

▪ IMERYS (S&B)   

 

Συμμετοχή σε διεθνή Δίκτυα 

 

Η ΕΒΕΤΑΜ συμμετέχει ως μέλος σε σημαντικούς διεθνείς Οργανισμούς, Ενώσεις και Δίκτυα προωθώντας 

τη συνεργασία και τις υπηρεσίες της στις περιοχές της τεχνολογικής της δραστηριότητας: 

 

➢ ΕΕΝ-Enterprise Europe Network-Hellas (www.enterprise-hellas.gr) 

Η ΕΒΕΤΑΜ ως μέλος της κοινοπραξίας ΕΕΝ δραστηριοποιείται ενεργά σε θέματα μεταφοράς 

τεχνολογίας και δικτύωσης με σκοπό την υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων σε θέματα 

ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς τους με προσφορά, αναζήτηση και παρακολούθηση 

τεχνολογιών κ.ά.  

 

➢ ΙQNet - The International Certification Network (www.iqnet-certification.com) 

Το IQNet είναι το μεγαλύτερο διεθνές δίκτυο των οργανισμών πιστοποίησης, με πολυάριθμους 

συνεργάτες σε όλο τον κόσμο. Μέσω της συμμετοχής της εταιρείας στο δίκτυο αυτό ανοίγονται 

νέες ευκαιρίες για την ΕΒΕΤΑΜ και τους πελάτες της μέσω και της διεθνούς αναγνώρισης αλλά και 

μέσω του IQNet certificate και IQNet mark, ενισχύοντας έτσι τις ευκαιρίες στην τοπική και διεθνή 

αγορά. 

 

➢ TEXTRANET-European Network of Textile Research Organizations (www.textranet.net) 

Πρόκειται για το Δίκτυο των Τεχνολογικών Κέντρων που δραστηριοποιούνται στην έρευνα και την 

καινοτομία στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας. Αξίζει να αναφερθεί ότι τον Σεπτέμβριο του 2015 

οργανώθηκε από την ΕΒΕΤΑΜ συνάντηση των μελών του δικτύου TEXTRANET, η οποία 

πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στη Θεσσαλονίκη. 

 

➢ OEKO-TEX Association - International Association for Research and Testing in the Field of Textile 

Ecology (www.oeko-tex.com) 

H EBETAM είναι o μοναδικός ελληνικός φορέας που είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Oeko-Tex για 

την οικολογική πιστοποίηση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. 

 

➢ ENEC-CCA/ECS – European Certification System (www.eepca.org) 

H EBETAM είναι μέλος του ECS με δυνατότητα απόδοσης του σήματος ENEC για ηλεκτροτεχνικά 

προϊόντα, ενώ έχει αιτηθεί τη συμμετοχή της στο σχήμα HAR για την πιστοποίηση ηλεκτρικών 

καλωδίων χαμηλής τάσης. 

 

➢ SOLAR KEY MARK Network (www.estif.org) 

Είναι το δίκτυο γύρω από το Solar Keymark για Ηλιακούς συλλέκτες και εργοστασιακά Ηλιακά 

συστήματα, αποτελούμενο από φορείς Πιστοποίησης και εργαστήρια ελέγχου αλλά και 

εκπροσώπους της βιομηχανίας.  

http://www.enterprise-hellas.gr/
http://www.iqnet-certification.com/
http://www.textranet.net/
http://www.oeko-tex.com/
http://www.eepca.org/
http://www.estif.org/
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2. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου 3429/2005 η εταιρεία μας υποχρεούται να εφαρμόσει τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 

 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως 

έχει τροποποιηθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της Εταιρείας (going concern). Η ετοιμασία των 

ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών 

λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη διεύθυνση στη διαδικασία εφαρμογής των 

λογιστικών αρχών της εταιρείας. 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 χρήσης υπό αναφορά. 

 

Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και την παρουσίαση των ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2021, είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για την 

σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 

σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. 

  

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι σημειώσεις και οι αναφορές που τις συνοδεύουν, 

ενδέχεται να εμπεριέχουν ορισμένες υποθέσεις και υπολογισμούς που αναφέρονται σε μελλοντικά 

γεγονότα σε σχέση με τις εργασίες, την ανάπτυξη και τις οικονομικές επιδόσεις της Εταιρείας. Η Εταιρεία 

δεν φέρει ευθύνη εάν αλλάξουν τα γεγονότα ή οι υποθέσεις που αφορούν σε μελλοντικά γεγονότα σαν 

αποτέλεσμα νεότερης πληροφόρησης περί αυτών των μελλοντικών γεγονότων ή εξ άλλης αιτίας. 

 

2.1 Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις 

προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2021 και μεταγενέστερα. 

 Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση  

• ΔΠΧΑ 16 (Τροποποίηση) «Διευκολύνσεις σε ενοίκια που σχετίζονται με τον COVID-19»: Η 

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

εξαίρεσης από την εκτίμηση του κατά πόσον η διευκόλυνση σε ενοίκιο που σχετίζεται με τον 

COVID-19 είναι τροποποίηση της μίσθωσης. Οι μισθωτές μπορούν να επιλέξουν να 

λογιστικοποιήσουν τις διευκολύνσεις σε ενοίκια με τον ίδιο τρόπο που θα έκαναν για αλλαγές που 

δεν είναι τροποποιήσεις μισθώσεων. 

• ΔΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Παράταση της προσωρινής απαλλαγής από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9» Η 

τροποποίηση αλλάζει την καθορισμένη ημερομηνία λήξης για την προσωρινή εξαίρεση στο ΔΠΧΑ 4 
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«Ασφαλιστήρια συμβόλαια» από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα», έτσι ώστε 

οι οντότητες να υποχρεούνται να εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 9 για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023. 

• ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16 (Τροποποιήσεις) «Αναμόρφωση επιτοκίων αναφοράς 

- Φάση 2»: Οι τροποποιήσεις συμπληρώνουν αυτές που εκδόθηκαν το 2019 και επικεντρώνονται 

στις επιπτώσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις όταν μια εταιρεία αντικαθιστά το παλιό 

επιτόκιο αναφοράς με ένα εναλλακτικό επιτόκιο αναφοράς ως αποτέλεσμα της αναμόρφωσης. Πιο 

συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις σχετίζονται με το πώς μια εταιρεία θα λογιστικοποιήσει τις αλλαγές 

στις συμβατικές ταμειακές ροές των χρηματοοικονομικών μέσων, πώς θα λογιστικοποιήσει τις 

αλλαγές στις σχέσεις αντιστάθμισής της και τις πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιήσει. 

 Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μετ αγενέστερες περιόδους 

Συγκεκριμένα νέα λογιστικά πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες έχουν τεθεί σε ισχύ για 

μεταγενέστερες περιόδους και δεν έχουν εφαρμοστεί κατά την κατάρτιση αυτών των ενοποιημένων και 

εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

• ΔΠΧΑ 16 (Τροποποίηση) «Διευκολύνσεις σε ενοίκια που σχετίζονται με τον COVID-19 – Παράταση 

περιόδου εφαρμογής» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1 Απριλίου 2021): Η τροποποίηση παρατείνει την εφαρμογή της πρακτικής διευκόλυνσης που 

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

οφείλονται την ή έως την 30 Ιουνίου 2022. 

• ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια συμβόλαια» και Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 17 (εφαρμόζονται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023): Το ΔΠΧΑ 17 εκδόθηκε τον 

Μάιο του 2017 και, μαζί με τις τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 17 που εκδόθηκαν τον Ιούνιο του 2020, 

αντικαθιστά το ΔΠΧΑ 4. Το ΔΠΧΑ 17 καθιερώνει τις αρχές για την αναγνώριση, επιμέτρηση και 

παρουσίαση των ασφαλιστήριων συμβολαίων που βρίσκονται στο πεδίο εφαρμογής του προτύπου 

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

παρέχει σχετικές πληροφορίες οι οποίες να παρουσιάζουν την εύλογη εικόνα σχετικά με αυτά τα 

συμβόλαια. Το νέο πρότυπο επιλύει τα προβλήματα συγκρισιμότητας που είχε δημιουργήσει το 

ΔΠΧΑ 4 καθώς απαιτεί όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια να λογιστικοποιούνται με τρόπο συνεπή. Οι 

ασφαλιστικές υποχρεώσεις θα επιμετρώνται σε τρέχουσες αξίες και όχι σε ιστορικό κόστος. 

• ΔΛΠ 16 (Τροποποίηση) «Ενσώματα πάγια - Έσοδα πριν από την προβλεπόμενη χρήση» 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022): 

Η τροποποίηση απαγορεύει στην οντότητα να αφαιρεί από το κόστος ενσώματου παγίου τυχόν 

έσοδα που λαμβάνονται από την πώληση ειδών που παράγονται ενώ η οντότητα προετοιμάζει το 

πάγιο για την προοριζόμενη χρήση του. Απαιτεί επίσης από τις οντότητες να γνωστοποιούν χωριστά 

τα ποσά των εσόδων και των δαπανών που σχετίζονται με τέτοια παραγόμενα είδη που δεν 

αποτελούν αποτέλεσμα της συνήθης δραστηριότητας της οντότητας. 

• ΔΛΠ 37 (Τροποποίηση) «Επαχθείς συμβάσεις - Κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» (εφαρμόζεται 

στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022): Η τροποποίηση 

διευκρινίζει ότι «το κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» περιλαμβάνει το άμεσα συσχετιζόμενο 

κόστος της εκπλήρωσης αυτής της σύμβασης και την κατανομή άλλων δαπανών που σχετίζονται 

άμεσα με την εκτέλεσή της. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι, προτού αναγνωριστεί χωριστή 

πρόβλεψη για επαχθή σύμβαση, μια οντότητα αναγνωρίζει τυχόν ζημιά απομείωσης στα 

περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπλήρωση της σύμβασης, και όχι σε 

περιουσιακά στοιχεία που ήταν αφοσιωμένα μόνο στη συγκεκριμένη σύμβαση. 
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• ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Αναφορά στο Εννοιολογικό Πλαίσιο» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022): Η τροποποίηση επικαιροποίησε το 

πρότυπο ώστε να αναφέρεται στο Εννοιολογικό Πλαίσιο για τη Χρηματοοικονομική Αναφορά που 

εκδόθηκε το 2018, όταν πρέπει να προσδιοριστεί τι συνιστά περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση σε 

μία συνένωση επιχειρήσεων. Επιπλέον, προστέθηκε μια εξαίρεση για ορισμένους τύπους 

υποχρεώσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν σε μια συνένωση επιχειρήσεων. 

Τέλος, διευκρινίζεται ότι ο αποκτών δεν πρέπει να αναγνωρίζει ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία, 

όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 37, κατά την ημερομηνία απόκτησης. 

• ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Ταξινόμηση υποχρεώσεων ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες» 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023): 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι υποχρεώσεις ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες ή 

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

ταξινόμηση δεν επηρεάζεται από τις προσδοκίες της οντότητας ή από γεγονότα μετά την 

ημερομηνία αναφοράς. Επιπλέον, η τροποποίηση αποσαφηνίζει τη σημασία του όρου 

«διακανονισμός» μιας υποχρέωσης του ΔΛΠ 1. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την 

Ε.Ε.. 

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

Πρακτικής ΔΠΧΑ «Γνωστοποίηση λογιστικών πολιτικών» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023): Οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις 

εταιρείες να παρέχουν πληροφορίες ως προς τις λογιστικές τους πολιτικές όταν αυτές είναι ουσιώδεις 

και παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με την έννοια του ουσιώδους όταν αυτή εφαρμόζεται σε 

γνωστοποιήσεις λογιστικών πολιτικών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε.. 

• ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές στις λογιστικές εκτιμήσεις και σφάλματα: 

Ορισμός των λογιστικών εκτιμήσεων» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023): Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν το πώς θα πρέπει οι 

εταιρείες να διακρίνουν τις αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές από τις αλλαγές στις λογιστικές 

εκτιμήσεις. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε.. 

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

υποχρεώσεις που προκύπτουν από μία ενιαία συναλλαγή» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023): Οι τροποποιήσεις απαιτούν οι εταιρείες 

να αναγνωρίζουν αναβαλλόμενη φορολογία σε συγκεκριμένες συναλλαγές που, κατά την αρχική 

αναγνώριση, οδηγούν σε ίσα ποσά φορολογητέων και εκπεστέων προσωρινών διαφορών. Αυτό 

ισχύει συνήθως για συναλλαγές, όπως οι μισθώσεις για τους μισθωτές και οι υποχρεώσεις 

αποκατάστασης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε.. 

• ΔΠΧΑ 17 (Τροποποίηση) «Αρχική Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 17 και ΔΠΧΑ 9 – Συγκριτική πληροφόρηση» 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023): 

Η τροποποίηση είναι μια επιλογή μετάβασης που σχετίζεται με τη συγκριτική πληροφόρηση σχετικά 

με χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που παρουσιάζονται κατά την αρχική εφαρμογή του 

ΔΠΧΑ 17. Η τροποποίηση αποσκοπεί στο να βοηθήσει τις οντότητες να αποφύγουν προσωρινές 

λογιστικές αναντιστοιχίες μεταξύ χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

ασφαλιστικών συμβολαίων, και ως εκ τούτου να βελτιώσει τη χρησιμότητα της συγκριτικής 

πληροφόρησης για τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων. Η τροποποίηση δεν έχει ακόμη 

υιοθετηθεί από την Ε.Ε.. 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2018-2020 (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
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την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022): 

• ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»: Η τροποποίηση εξετάζει ποια έξοδα πρέπει να περιληφθούν 

στην αξιολόγηση του 10% για την αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Τα 

σχετικά κόστη ή αμοιβές θα μπορούσαν να καταβληθούν είτε σε τρίτους είτε στον δανειστή. 

Σύμφωνα με την τροποποίηση, το κόστος ή οι αμοιβές που καταβάλλονται σε τρίτους δεν θα 

συμπεριλαμβάνονται στην αξιολόγηση του 10%. 

• ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»: Η τροποποίηση αφαίρεσε το παράδειγμα για πληρωμές από τον εκμισθωτή 

σχετικά με τις βελτιώσεις μισθωμάτων στο επεξηγηματικό παράδειγμα 13 του προτύπου, 

προκειμένου να εξαλειφθεί οποιαδήποτε πιθανή σύγχυση σχετικά με τον χειρισμό των κινήτρων 

μίσθωσης. 

 

2.2 Ενσώματα πάγια 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια.  

Τα οικόπεδα, οι κτιριακές εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα αποτιμώνται στην εύλογη αξία από 

Ανεξάρτητο Εκτιμητή. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα στη συνέχεια αποτιμώνται στην 

εύλογη αξία μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις μείον σωρευμένες ζημίες απομείωσης. Τα υπόλοιπα 

ενσώματα πάγια αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις μείον τις σωρευμένες ζημίες 

απομείωσης. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση 

των στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των 

ενσώματων παγίων μόνον αν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην 

εταιρία και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις 

καταχωρούνται στα αποτελέσματα, όταν γίνονται. 

 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώματων παγίων 

υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο, μέσα στη ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 

 

Κτιριακές εγκαταστάσεις  28 - 52 χρόνια 

Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός    8 -27 χρόνια 

Μεταφορικά μέσα    5 - 15 χρόνια 

Μηχανογραφικός εξοπλισμός   3 - 5 χρόνια 

Έπιπλα και Σκεύη 10 χρόνια 

 

Υπολειμματικές αξίες δεν αναγνωρίζονται. 

 

Η εύλογη αξία και η ωφέλιμη ζωή των οικοπέδων και των κτιριακών εγκαταστάσεων 

επαναπροσδιορίστηκαν στις 31/12/2021 από Ανεξάρτητο Εκτιμητή ενώ των μηχανημάτων 

επαναπροσδιορίστηκαν από Ανεξάρτητο Εκτιμητή στις 31/12/2018. 
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Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές 

(απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα. 

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

λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.  

 

 

 
2.3 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  

Δικαίωμα χρήσης κτιρίων & αυτοκινήτων 

Η εταιρεία εφαρμόζοντας το πρότυπο ΔΠΧΑ 16 αναγνώρισε ως περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις 

όλες τις συμβάσεις μισθώσεων κτιριακών εγκαταστάσεων και αυτοκινήτων με διάρκεια άνω των 12 

μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. 

 

Το Δικαίωμα χρήσης μετά την αρχική αναγνώριση επιμετράται με βάση το μοντέλο του κόστους ήτοι 

Κόστος κτήσης μείον σωρευμένες αποσβέσεις μείον απομειώσεις πλέον ή μείον προσαρμογές που 

γίνονται στην χρηματοοικονομική υποχρέωση. 

 

Η χρηματοοικονομική υποχρέωση μετά την αρχική αναγνώριση μειώνεται κατά τις πληρωμές που 

γίνονται και αυξάνεται με το χρηματοοικονομικό κόστος και μεταβάλλεται με βάση νέες εκτιμήσεις που 

γίνονται επί της υποχρέωσης π.χ. αλλαγή δεικτών, αλλαγή στην άσκηση δικαιώματος αγοράς, εγγυημένη 

υπολειμματική αξία κ.τ.λ. 

 

Για την πρώτη εφαρμογή η εταιρεία σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις δεν έκανε αναδιατύπωση 

των συγκριτικών οικονομικών καταστάσεων. Η αξία της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης ισούται με 

την παρούσα αξία των υπολειπόμενων μισθωμάτων και η αξία του δικαιώματος χρήσης ισούται με την 

αξία της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. 

 

Το δικαίωμα χρήσης αποσβένεται με τα χρόνια μίσθωσης.  

 

Λογισμικό & Λοιπά άυλα 

Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις μείον σωρευμένες ζημίες 

απομείωσης. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής 

των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 3 έως 5 χρόνια. Το σήμα του ΕΛΟΤ που προέκυψε από 

την απορρόφηση του κλάδου αποσβένεται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης 

ζωής του που εκτιμάται σε 10 χρόνια. 

 

2.4 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

Τα αποσβενόμενα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, όταν 

υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη 
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αξία μεταξύ εύλογης αξίας μειωμένης με το απαιτούμενο για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. Οι 

ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα όταν προκύπτουν. 

 

2.5 Αποθέματα 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού (ετήσιου). 

Κόστος δανεισμού δεν περιλαμβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεμάτων. Η καθαρή 

ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της 

συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. 

 

2.6 Απαιτήσεις από πελάτες 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συμπίπτει με την 

ονομαστική αξία, αφαιρουμένων των ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης (απώλειες από 

επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε 

θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημιάς 

απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των εκτιμώμενων 

μελλοντικών ταμιακών ροών. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα 

αποτελέσματα. 

 

2.7 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και 

τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου. 

 

2.8 Συναλλαγές σε ξένα νομίσματα 

Οι συναλλαγές που είναι εκπεφρασμένες σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ με την 

συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. Κατά την ημερομηνία του 

ισολογισμού, τα νομισματικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις, που είναι εκπεφρασμένες σε ξένα 

νομίσματα, μετατρέπονται σε Ευρώ με την συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία 

αυτή. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από την μετατροπή καταχωρούνται στο 

λογαριασμό αποτελεσμάτων. 

 

2.9 Μετοχικό κεφάλαιο  

Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άμεσα κόστη για την έκδοση μετοχών, 

εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της 

έκδοσης. Άμεσα κόστη που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων 

περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. 

     Το κόστος κτήσεως των ιδίων μετοχών μειωμένο με το φόρο εισοδήματος (εάν συντρέχει περίπτωση) 

εμφανίζεται αφαιρετικός των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, μέχρις ότου οι ίδιες μετοχές πωληθούν ή 
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ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζημιά από πώληση ιδίων μετοχών καθαρό από άμεσα για την συναλλαγή 

λοιπά κόστη και φόρο εισοδήματος, αν συντρέχει περίπτωση, εμφανίζεται ως αποθεματικό στα ίδια 

κεφάλαια.  

 2.10 Δανεισμός 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους μειωμένα με τα τυχόν άμεσα κόστη για την 

πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση 

του πραγματικού επιτοκίου.  

 

2.11 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει 

από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών 

στοιχείων και των υποχρεώσεων.  

Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να ισχύουν κατά 

το χρόνο της ανάκτησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.  

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία θα υπάρξει 

μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. Επιπροσθέτως, οι φορολογικές ζημίες που μπορούν να μεταφερθούν 

σε επόμενες περιόδους καθώς και οι φορολογικές πιστώσεις στην εταιρεία αναγνωρίζονται ως αναβαλλόμενες 

φορολογικές απαιτήσεις. Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση επανεξετάζεται σε κάθε ημερομηνία του 

ισολογισμού και μειώνεται κατά την έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκές φορολογητέο κέρδος θα 

είναι διαθέσιμο για να επιτρέψει την αξιοποίηση της ωφέλειας μέρους ή του συνόλου αυτής της 

αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης. 

 

2.12 Παροχές στο προσωπικό 

(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές  

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

καθίστανται δουλευμένες. 

 

(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Σύμφωνα με τον Ν.2112/20 και 4093/2012 η Εταιρεία καταβάλλει στους εργαζόμενους αποζημιώσεις 

επί απόλυσης ή αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης. Το ύψος των καταβαλλόμενων ποσών 

αποζημίωσης εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης 

από την υπηρεσία (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι εν λόγω αποζημιώσεις κατά την έξοδο από την 

υπηρεσία εμπίπτουν στα προγράμματα καθορισμένων παροχών (defined benefit plan) με βάση το 

τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές στους εργαζόμενους». Οι εν λόγω υποχρεώσεις προσδιορίζονται με 
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βάση την αναλογιστική μέθοδο αποτίμησης των εκτιμώμενων μονάδων υποχρέωσης (projected unit 

credit method). Ένα πρόγραμμα συγκεκριμένων παροχών καθορίζει με βάση διάφορες παραμέτρους, 

όπως η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας, ο μισθός, συγκεκριμένες υποχρεώσεις για καταβλητέες παροχές. 

 

Οι προβλέψεις που αφορούν την περίοδο περιλαμβάνονται στο σχετικό κόστος προσωπικού στις 

συνημμένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνίστανται από το τρέχον και παρελθόν κόστος 

υπηρεσίας, το σχετικό χρηματοοικονομικό κόστος, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές και τις όποιες πιθανές 

πρόσθετες επιβαρύνσεις. Αναφορικά με τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές, 

ακολουθείται το αναθεωρημένο Δ.Λ.Π. 19, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από τροποποιήσεις στην 

λογιστική των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών, μεταξύ άλλων: 

1. την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών /ζημιών στα λοιπά συνολικά έσοδα και την 

οριστική εξαίρεση τους από τα αποτελέσματα της χρήσης, 

2. τη μη αναγνώριση πλέον των αναμενόμενων αποδόσεων των επενδύσεων του προγράμματος 

στα 

αποτελέσματα της χρήσης αλλά την αναγνώριση του σχετικού τόκου επί της καθαρής 

υποχρέωσης/(απαίτησης) της παροχής υπολογιζόμενου βάσει του προεξοφλητικού επιτοκίου που 

χρησιμοποιείται για την επιμέτρηση της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών , 

3. την αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας στα αποτελέσματα της χρήσης την νωρίτερη εκ 

των ημερομηνιών τροποποίησης του προγράμματος ή όταν αναγνωρίζεται η σχετική αναδιάρθωση ή η 

τερματική παροχή, 

4. λοιπές αλλαγές περιλαμβάνουν νέες γνωστοποιήσεις, όπως ποσοτική ανάλυση ευαισθησίας. 

 

2.13 Προβλέψεις  

Οι προβλέψεις δημιουργούνται όταν η εταιρεία έχει νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση, ως αποτέλεσμα 

γεγονότων του παρελθόντος και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή οικονομικού οφέλους για την 

τακτοποίηση της υποχρέωσης. 

 

2.14 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από 

τους ανακτώμενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

 

(α) Πωλήσεις αγαθών 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά 

γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. 

 

(β) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού 

επιτοκίου.  
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(γ) Έσοδα από δικαιώματα. 

Τα έσοδα από δικαιώματα λογίζονται στη βάσει του δουλευμένου, σύμφωνα με την ουσία των σχετικών 

συμβάσεων. 

 

2.15 Διανομή μερισμάτων 

Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις 

όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

 

2.16 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου-Παράγοντες χρηματοοικονομικού 

κινδύνου 

 

(α) Πιστωτικός κίνδυνος 

 Η εταιρία δεν υπόκειται σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο λόγω της μεγάλης διασποράς των 

πωλήσεων. 

 

 

(β) Κίνδυνος ρευστότητας  

           Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών πιστωτικών 

ορίων. 

Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοικήσεως.  

 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση με βάση τα ιστορικά δεδομένα 

και προσδοκίες για τα μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

 

Η εταιρία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. 

Δεν υπάρχουν εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις 

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

12 μήνες. 

 

2.17 Επιχορηγήσεις/Επιδοτήσεις 

 
Οι επιχορηγήσεις που αφορούν την επιδότηση ενσώματων παγίων περιουσιακών 

στοιχείων/εξόδων αναγνωρίζονται στην εύλογη τους αξία όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η 

επιχορήγηση θα εισπραχθεί και όλοι οι σχετικοί όροι λήψης της θα τηρηθούν. 

Οι επιχορηγήσεις των ενσώματων παγίων καταχωρούνται αφαιρετικά της λογιστικής αξίας των 

ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.  

Οι επιχορηγήσεις που αφορούν την επιδότηση δαπανών καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσης  
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2.18 Επιστρεπτέα Προκαταβολή 

Η επιστρεπτέα προκαταβολή συγκεντρώνει, κατά βάση, τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά της 

επιχορήγησης, δεδομένου ότι μεταφέρονται πόροι, ως κρατική ενίσχυση, σε ανταπόδοση, από την 

οικονομική οντότητα, για μελλοντική συμμόρφωση με συγκεκριμένες συνθήκες που να  σχετίζονται 

με τις λειτουργικές της δραστηριότητες (πχ μη απόλυση εργαζομένων). Η κρατική ενίσχυση 

παρέχεται τόσο με άτοκη, κατ’ αρχάς, και, εν συνεχεία, με χαμηλότοκη χρηματοδότηση, όσο και 

με χαριστικό δάνειο για το 50% της επιστρεπτέας προκαταβολής σε περίπτωση που πληρωθούν 

συγκεκριμένοι όροι από την οικονομική οντότητα που πλήττεται λόγω της πανδημίας.  

 

Η εταιρεία αποτιμά την υποχρέωση από το κρατικό δάνειο στο ποσό που θα προκύψει από την 

προεξόφληση των μελλοντικών καταβολών με το επιτόκιο που θα δανειζόταν στην αγορά ένα 

παρόμοιο ποσό. Η διαφορά μεταξύ του ονομαστικού ποσού του δανείου και του αποτελέσματος 

της προεξόφλησης είναι το μέρος της επιστρεπτέας προκαταβολής που αρχικά λογίζεται ως κρατική 

επιχορήγηση και καταχωρίζεται ως αναβαλλόμενο έσοδο (έσοδο επομένων χρήσεων). Σε κάθε 

ημερομηνία αναφοράς θα καταχωρίζεται, για την υποχρέωση τόκος έξοδο, ενώ η απόσβεση του 

αναβαλλόμενου εσόδου θα καταχωρίζεται στα έσοδα. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση, τα 

χρηματικά ποσά της επιστρεπτέας προκαταβολής που θα μεταφερθούν στους επαγγελματικούς 

τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων οντοτήτων, θα χρεωθούν στην λογιστική σε 

λογαριασμό χρηματικών διαθεσίμων, σε πίστωση υπολογαριασμών υποχρεώσεων "Κρατικού 

δανείου" και "Κρατικής επιχορήγησης" (έσοδα επομένων χρήσεων). 

 

Εντός της χρήσης 2021 η εταιρεία έχοντας εκπληρώσει τους όρους της μη αποπληρωμής μέρους 

του κρατικού δανείου κατά 50%, μείωσε την υποχρέωση και καταχώρισε το μέρος του δανείου 

που δεν θα αποπληρώσει στην κατάσταση αποτελεσμάτων ως έσοδο από κρατική επιχορήγηση.  
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3.Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 

 

 

 

 

 

ΑΝ. ΑΞΙΑ

1/1/2021 ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 31/12/2021 1/1/2021 ΧΡΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 31/12/2021 31/12/2021

Γήπεδα - Οικόπεδα 1.360.000,00 103.000,00 1.463.000,00 0,00 0,00 1.463.000,00

Κτίρια & Κτιριακές Εγκ/σεις 4.131.752,79 187.283,13 -314.992,27 4.004.043,65 218.036,26 139.872,50 -314.992,27 42.916,49 3.961.127,16

Μηχανήματα & μηχ/κος εξοπλισμός 3.313.790,91 27.022,06 3.340.812,97 451.267,25 229.118,00 680.385,25 2.660.427,72

Μεταφορικά Μέσα 62.094,31 62.094,31 56.976,85 841,13 57.817,98 4.276,33

Έπιπλα & λοιπός Εξοπλισμός 5.517.266,05 62.902,10 -1.966,74 5.578.201,41 5.358.625,42 28.518,16 -671,88 5.386.471,70 191.729,71

ΣΥΝΟΛΟ 14.384.904,06 380.207,29 -1.966,74 -314.992,27 14.448.152,34 6.084.905,78 398.349,79 -671,88 -314.992,27 6.167.591,42 8.280.560,92

ΚΟΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΑΝ. ΑΞΙΑ

1/1/2020 ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 31/12/2020 1/1/2020 ΧΡΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 31/12/2020 31/12/2020

Γήπεδα - Οικόπεδα 1.360.000,00 0,00 1.360.000,00 0,00 0,00 1.360.000,00

Κτίρια & Κτιριακές Εγκ/σεις 3.972.300,00 159.452,79 4.131.752,79 99.100,04 118.936,22 218.036,26 3.913.716,53

Μηχανήματα & μηχ/κος εξοπλισμός 3.259.216,91 54.574,00 3.313.790,91 230.497,03 220.770,22 451.267,25 2.862.523,66

Μεταφορικά Μέσα 61.084,31 1.010,00 62.094,31 56.216,58 760,27 56.976,85 5.117,46

Έπιπλα & λοιπός Εξοπλισμός 5.445.831,24 71.434,81 5.517.266,05 5.336.881,81 21.743,61 5.358.625,42 158.640,63

ΣΥΝΟΛΟ 14.098.432,46 286.471,60 14.384.904,06 5.722.695,46 362.210,32 6.084.905,78 8.299.998,28

ΚΟΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
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• Στις 31/12/2021 διενεργήθηκε εκτίμηση της αξίας των οικοπέδων και των κτιριακών 

εγκαταστάσεων από Ανεξάρτητο Εκτιμητή, ενώ για τα μηχανήματα  διενεργήθηκε εκτίμηση της 

αξίας από Ανεξάρτητο Εκτιμητή στις 31/12/2018 ως κατωτέρω:  

➢ Για την εκτίμηση της εύλογης αξίας στις 31/12/2021 των οικοπέδων χρησιμοποιήθηκε η 

μέθοδος των συγκριτικών στοιχείων σε συνδυασμό με την μέθοδο κεφαλαιοποίησης 

εσόδων (τεχνική αποτίμησης επιπέδου 2) ενώ για την εκτίμηση της εύλογης αξίας των 

κτιρίων στις 31/12/2021 χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των συγκριτικών στοιχείων (τεχνική 

αποτίμησης επιπέδου 2) σε συνδυασμό με του αποσβεσμένου κόστους αντικατάστασης 

(τεχνική αποτίμησης επιπέδου 3) 

➢ Για την εκτίμηση της εύλογης αξίας των μηχανημάτων στις 31/12/2018 χρησιμοποιήθηκε 

η μέθοδος του αποσβεσμένου κόστους αντικατάστασης (τεχνική αποτίμησης επιπέδου 3). 

➢ Στο τέλος της 31/12/2021 έγινε επανεκτίμηση της ωφέλιμης ζωής των ακινήτων ενώ στις 

31/12/2018 έγινε επανεκτίμηση της ωφέλιμης ζωής των μηχανημάτων της εταιρείας. 

 

• Η εκτίμηση της εύλογης αξίας των ακινήτων στις 31/12/2021 έχει ως κατωτέρω: 

 

 

 

• Η αναπόσβεστη αξία των ακινήτων στις 31/12/2020 έχει ως κατωτέρω: 

ΑΚΙΝΗΤΟ ΒΟΛΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝ. ΑΞΙΑ 31/12/2021 945.000,00 2.159.983,05 3.104.983,05

ΜΕΤΑΒΟΛΗ -8.000,00 248.016,95 240.016,95

ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ 31/12/2021 937.000,00 2.408.000,00 3.345.000,00

ΑΚΙΝΗΤΟ ΘΗΒΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝ. ΑΞΙΑ 31/12/2021 238.000,00 1.384.033,99 1.622.033,99

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 115.000,00 -57.033,99 57.966,01

ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ 31/12/2021 353.000,00 1.327.000,00 1.680.000,00

ΑΚΙΝΗΤΟ ΘΕΣΑΛΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝ. ΑΞΙΑ 31/12/2021 177.000,00 190.699,83 367.699,83

ΜΕΤΑΒΟΛΗ -4.000,00 -3.699,83 -7.699,83

ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ 31/12/2021 173.000,00 187.000,00 360.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.463.000,00 3.922.000,00 5.385.000,00

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 82.043,64 82.043,64

ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1.463.000,00 4.004.043,64 5.467.043,64

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 0 -42.916,48 -42.916,48

ΑΝ. ΑΞΙΑ 31/12/2021 1.463.000,00 3.961.127,16 5.424.127,16

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 103.000,00 190.982,96 293.982,96

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 0,00 -3.699,83 -3.699,83

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 103.000,00 187.283,13 290.283,13
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• Η ανάλυση των προσθηκών των Κτιριακών Εγκαταστάσεων το 2020 έχει ως κατωτέρω: 

 

 

 

• Έχει εγγραφεί Προσημείωση υποθήκης, δυνάμει της υπ’ αριθμό 490/10.05.2012 Απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Βόλου, για το ποσό 1.500.000,00 € (ημερομηνία εγγραφής 10.05.2012) υπέρ της 

«Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας ΣΥΝ.ΠΕ.» για τις κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικού 

εμβαδού 9.362,24 τμ επί οικοπέδου συνολικού εμβαδού 31.511,80 τμ στην Α’ ΒΙ. ΠΕ. Βόλου. 

 

4. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

 
 

• Οι αγορές Λογισμικών Προγραμμάτων και λοιπών Άυλων αναλύονται ως κατωτέρω: 

 
 

ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ 31/12/2020 ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚ. ΣΥΝΟΛΟ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΟΛΟΥ 945.000,00 2.230.822,06 3.175.822,06

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΗΒΑΣ 238.000,00 1.417.765,92 1.655.765,92

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 177.000,00 197.689,98 374.689,98

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 0 67.438,57 67.438,57

ΣΥΝΟΛΟ 1.360.000,00 3.913.716,53 5.273.716,53

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ/ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 2020

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΟΛΟΥ 23.300,00

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΗΒΑΣ 12.404,50

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 41.704,65

ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 39.675,62

ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 42.368,02

ΣΥΝΟΛΟ 159.452,79

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΑΝ. ΑΞΙΑ

1/1/2021 ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 31/12/2021 1/1/2021 ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2021 31/12/2021

Λογισμικά Προγραμ. & Λοιπά 

Αυλα περιουσιακα στοιχεία 445.617,65 22.370,00 467.987,65 309.678,52 8.492,10 318.170,62 149.817,03

Σήμα ΕΛΟΤ 322.000,00 0,00 322.000,00 122.000,00 30.000,00 152.000,00 170.000,00

Δικαίωμα χρήσης Ακινήτων 259.507,63 97.215,52 356.723,15 90.510,75 56.501,01 147.011,76 209.711,38

Δικαίωμα χρήσης ΙΧ 212.911,05 26.051,63 238.962,68 85.761,49 39.959,21 125.720,70 113.241,98

ΣΥΝΟΛΟ 1.240.036,33 145.637,15 1.385.673,48 607.950,76 134.952,32 742.903,08 642.770,39

ΜΗΤΡΙΚΗ ΑΝ. ΑΞΙΑ

1/1/2021 ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 31/12/2021 1/1/2021 ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2021 31/12/2021

Λογισμικά Προγραμ. & Λοιπά 

Αυλα περιουσιακα στοιχεία 445.617,65 11.620,00 457.237,65 309.678,52 8.492,10 318.170,62 139.067,03

Σήμα ΕΛΟΤ 322.000,00 322.000,00 122.000,00 30.000,00 152.000,00 170.000,00

Δικαίωμα χρήσης Ακινήτων 259.507,63 97.215,52 356.723,15 90.510,75 56.501,01 147.011,76 209.711,38

Δικαίωμα χρήσης ΙΧ 212.911,05 26.051,63 238.962,68 85.761,49 39.959,21 125.720,70 113.241,98

ΣΥΝΟΛΟ 1.240.036,33 134.887,15 1.374.923,48 607.950,76 134.952,32 742.903,08 632.020,39

ΜΗΤΡΙΚΗ ΑΝ. ΑΞΙΑ

1/1/2020 ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 31/12/2020 1/1/2020 ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2020 31/12/2020

Λογισμικά Προγραμ. & Λοιπά 

Αυλα περιουσιακα στοιχεία 338.809,14 106.808,51 445.617,65 301.135,16 8.543,36 309.678,52 135.939,13

Σήμα ΕΛΟΤ 322.000,00 0,00 322.000,00 92.000,00 30.000,00 122.000,00 200.000,00

Δικαίωμα χρήσης Ακινήτων 77.215,17 182.292,46 259.507,63 38.607,58 51.903,17 90.510,75 168.996,87

Δικαίωμα χρήσης ΙΧ 155.500,46 57.410,59 212.911,05 32.234,10 53.527,39 85.761,49 127.149,56

ΣΥΝΟΛΟ 893.524,77 346.511,56 1.240.036,33 463.976,84 143.973,92 607.950,76 632.085,56

ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
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• Οι Αναπόσβ. Αξίες των Δικαιωμάτων Χρήσης Ακινήτων έχουν ως κατωτέρω: 
 

 
 

 

5. Λοιπά μη κυκλοφορούντα 

 

 
 

• Η εταιρεία κατέχει 2 ομόλογα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας των 20.000€ έκαστο. 
Τα ομόλογα είναι πληρωτέα στις 30/12/2027 και 15/10/2026 και φέρουν ετήσιο επιτόκιο 7%. 

 

• Η συμμετοχή στην Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας αποτιμήθηκε στην εσωτερική λογιστική 

της αξία. Η εταιρεία κατέχει 240 Συνεταιριστικές Μερίδες και 1 Συνεταιριστική Μερίδα η 
θυγατρική της εταιρεία, ήτοι συμμετέχει με 0,0586% στο μετοχικό κεφαλαίο της ανωτέρω 

τράπεζας. 
 

• Η ΕΒΕΤΑΜ στις 5/2/2021 ίδρυσε την εταιρεία «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΒΕΤΑΜ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην οποία συμμετέχει με 

100% και το εταιρικό της κεφάλαιο την 31/12/2021 ανέρχεται σε 1.000€. 
   

 

6.Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

 

ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΗ 2021 ΧΡΗΣΗ 2020

Λογισμικό Ηλεκτρονικής 

Διακίνησης Εγράφων 18.000,00

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΉ -Λογισμικό 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 

Σύστημα 84.000,00

2 Αρχικές Άδειες 

Φωτοβολταικού 5.800,00 4.000,00

Λοιπά 5.820,00 808,51

ΣΥΝΟΛΟ 11.620,00 106.808,51

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ-Λογισμικά Προγρ. 10.750,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 22.370,00 106.808,51

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝ. ΑΞΙΑ 31/12/2021 ΑΝ. ΑΞΙΑ 31/12/2020

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 21.756,45 43.512,89

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ 4.644,43 12.606,29

ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 169.778,15 104.762,22

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 12.107,73 3.271,74

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1.424,62 4.843,73

ΣΥΝΟΛΟ 209.711,39 168.996,88

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΜΗΤΡΙΚΗ ΜΗΤΡΙΚΗ

Λοιπά μη κυκλοφορούντα 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020

Ομόλογο Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας 40.000,00 40.000,00 40.000,00

241(ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ)/240 Μερίδες σε Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας 8.536,32 8.479,20 8.479,20

Συμετοχή σε ΑΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ 2.604,00 2.604,00 2.604,00

Δοσμένες εγγυήσεις 48.387,19 48.387,19 44.242,26

Σύνολο 99.527,51 99.470,39 95.325,46

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΜΗΤΡΙΚΗ ΜΗΤΡΙΚΗ

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020

Απαιτήσεις από Πελάτες 2.732.607,12 2.734.653,12 2.797.823,17

Επιταγές Εισπρακτέες σε Εγγύηση Τράπεζας 184.707,14 184.707,14 0,00

Πρόβλεψη επισφαλών Απαιτήσεων -1.573.181,64 -1.573.181,64 -1.706.258,72

Σύνολο 1.344.132,62 1.346.178,62 1.091.564,45
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Από την 1η Ιανουαρίου 2018, η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 και 

υπολογίζει τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής των απαιτήσεων του. Για την 

μέτρηση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, οι εμπορικές απαιτήσεις έχουν ομαδοποιηθεί με βάση 

τα πιστωτικά χαρακτηριστικά και την ενηλικίωση τους κατά την ημερομηνία αναφοράς.  

 

Οι απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες είναι άτοκες και παρουσιάζονται στην ονομαστική τους 

αξία, μειωμένες κατά το ποσό των απαιτούμενων προβλέψεων επί των επισφαλών απαιτήσεων. Μέρος 

των απαιτήσεων από εμπορικές δραστηριότητες είναι σε καθυστέρηση, λόγω της μεγάλης διασποράς 

που παρουσιάζει η πελατειακή βάση της εταιρείας, καθώς και της ιδιαιτερότητας των πελατών αυτών. 

Η περίοδος της καθυστέρησης αυτής ορίζεται πέραν του ενός έτους. Για τις απαιτήσεις αυτές σε 

καθυστέρηση, κατά το μεγαλύτερο μέρος έχει γίνει διακανονισμός για τμηματικές καταβολές από τους 

πελάτες και επίσης έχουν ασκηθεί όλες οι αναγκαίες νομικές ενέργειες για την είσπραξη αυτών των 

απαιτήσεων. Εκτίμηση της Διοίκησης, καθώς και των νομικών συμβούλων της σήμερα είναι ότι θα 

εισπραχθούν οι απαιτήσεις αυτές.  

 

 

7. Λοιπές απαιτήσεις 

 

 

 
 

 
8. Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

 

 
 
 

 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΜΗΤΡΙΚΗ ΜΗΤΡΙΚΗ

Λοιπές Απαιτήσεις 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020

Προκαταβολές προσωπικου 22.990,05 22.990,05 23.885,63

Ελληνικο Δημόσιο-προκ.& παρ/νοι φόροι 30.684,62 27.708,62 25.319,45

Ερευνητικά προγράμματα-Λοιπές απαιτήσεις 209.534,16 209.534,16 56.096,38

Λοιποί χρεώστες διάφοροι 27.982,07 27.982,07 13.737,84

Προκαταβολές σε προμηθευτες 132.883,29 132.883,29 88.523,30

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 424.074,19 421.098,19 207.562,60

Επισφαλείς Λοιπές Απαιτησεις -85.950,94 -85.950,94 -85.950,94

ΣΥΝΟΛΟ 1 338.123,25 335.147,25 121.611,66

Έξοδα επομένων χρήσεων 17.735,74 17.735,74 17.344,43

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 32.736,00 32.736,00 43.386,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 388.594,99 385.618,99 182.342,09

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΜΗΤΡΙΚΗ ΜΗΤΡΙΚΗ

Ταμειακά Διαθέσιμα 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020

Διαθέσιμα στο Ταμείο 7.580,10 7.580,10 2.428,82

Καταθέσεις όψεως 122.807,76 121.915,45 205.023,50

Σύνολο 130.387,86 129.495,55 207.452,32
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9. Μετοχικό κεφάλαιο και Κεφάλαιο Υπέρ το Άρτιο 

 

 

 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στις 31/12/2021 ανέρχεται στο ποσό των 6.017.400,00 € διαιρούμενο 

σε 60.174 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100,00 € η κάθε μία.  

 

Το Κεφάλαιο Υπέρ το Άρτιο αναλύεται ως κατωτέρω: 

 

 

 

10. Λοιπά Αποθεματικά 

 

 

 

 (α) Τακτικό αποθεματικό 

Το Τακτικό Αποθεματικό σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (Ν.2190/20, 

άρθρα 44 και 45) κατά την οποία ποσό τουλάχιστον ίσο με το 5% των ετησίων καθαρών (μετά φόρων) 

κερδών, είναι υποχρεωτικό να μεταφερθεί στο Τακτικό Αποθεματικό μέχρι το ύψος του να φθάσει το 

ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για κάλυψη ζημιών μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, και ως εκ τούτου 

δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο.  

 

 (β) Αποθεματικά ειδικών διατάξεων και Νόμων 

Τα αποθεματικά ειδικών διατάξεων και Νόμων έχουν σχηματισθεί βάσει διατάξεων Αναπτυξιακών Νόμων 

και εσόδων φορολογηθέντων κατ’ ειδικό τρόπο. 

 

 

Ονομαστική Αξία σε € Μετοχικό Κεφάλαιο σε €

31η Δεκεμβρίου 2020 60.174 100 6.017.400,00

Εκδοθείσες Μετοχές εντός 2021 0 0 0,00

31η Δεκεμβρίου 2021 60.174 100 6.017.400,00

Αριθμός κοινών ονομαστικών μετοχών

ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ 31/12/2020

Αύξηση ΜΚ 27/2/1998 1.044.607,48

Κεφαλαιοποίση βάση απόφασης ΓΣ 27/6/2003 -10,17

Απορόφηση ΕΚΕΠΥ ΑΕ Με Ισολογισμό 30/6/2011 913.232,58

Απορρόφηση Κλάδου ΕΛΟΤ 2016 2.151.940,00

ΣΥΝΟΛΟ 4.109.769,89

Αποθεματικά 31/12/2021 31/12/2020

Τακτικό αποθεματικό 88.910,29 88.910,29

Αποθεματικά ειδικών διατάξεων και Νόμων 258.843,09 258.843,09

Αποθεματικό Αναλογιστικής Μελέτης παροχών προσωπικου -120.263,79 -109.397,51

ΣΥΝΟΛΟ 227.489,59 238.355,87
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11. Δανειακές Υποχρεώσεις 

 

 

 

 

 

Όλα τα δάνεια της εταιρείας είναι σε ευρώ. Οι εύλογες αξίες των δανείων ταυτίζονται περίπου με τις 

λογιστικές αξίες, με δεδομένο ότι τα δάνεια αυτά είναι μεταβλητού επιτοκίου.  

Το μέσο επιτόκιο δανεισμού των τραπεζικών δανειακών υποχρεώσεων ανέρχεται σε 11% περίπου. 

Το μακροπρόθεσμο μέρος των τραπεζικών δανείων είναι πληρωτέο στο 2023. 

Η Επιστρεπτέα Προκαταβολή δεν επιβαρύνεται με επιτόκιο και είναι πληρωτέα από την 31/7/2022 έως 

και την 30/6/2030 με ποσό δόσης 1.578,66€.  Η εταιρεία αποτιμά την υποχρέωση από το κρατικό 

δάνειο στο ποσό που θα προκύψει από την προεξόφληση των μελλοντικών καταβολών με το 

επιτόκιο που θα δανειζόταν στην αγορά ένα παρόμοιο ποσό και ως εκ τούτου το ποσό της δόσης 

αντικατοπτρίζει την πληρωμή χρεολυσίου και του επιτοκίου προεξόφλησης. Η διαφορά μεταξύ του 

ονομαστικού ποσού του δανείου και του αποτελέσματος της προεξόφλησης περίπου είναι το μέρος 

της επιστρεπτέας προκαταβολής που αρχικά λογίζεται ως κρατική επιχορήγηση τόκων και 

καταχωρίζεται ως αναβαλλόμενο έσοδο-επιδότηση (έσοδο επομένων χρήσεων). Το επιτόκιο 

προεξόφλησης είναι 11,24%. 

 

12. Leasing Ακινήτων & ΙΧ αυτοκινήτων 

 

Μακροπρ. Δανειακές Υποχρεώσεις 31/12/2021 31/12/2020

Δάνεια Τραπεζών 8.150,00 43.286,00

Κρατικό Δάνειο-Επιστρεπτέα Προκαταβολή 90.289,84 155.323,87

ΣΥΝΟΛΟ 98.439,84 198.609,87

Βραχυπρ. Δανειακές Υποχρεώσεις 31/12/2021 31/12/2020

Κρατικό Δάνειο-Επιστρεπτέα Προκαταβολή 3.962,03

Βραχυπρ. Μέρος Δάνεια Τραπεζών 658.711,90 587.328,37

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12 662.673,93 587.328,37

Μακροπ. Επιδότηση Τόκων-Κρατικό Δάνειο 46.367,51 31.566,49

Βραχ. Επιδότηση Τόκων-Κρατικό Δάνειο 10.932,62 16.503,45

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΟΚΩΝ 57.300,13 48.069,94
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Οι χρημ. Υποχρ. (Leasing) Ακινήτων & ΙΧ αυτοκινήτων προέκυψαν από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 

«Μισθώσεις» και αφορά την παρούσα αξία των μελλοντικών πληρωμών για μισθώσεις ακινήτων και 

αυτοκινήτων με εφαρμοζόμενο συντελεστή προεξόφλησης 10,68%. 

 

Οι μακροπρόθεσμες μισθώσεις ΙΧ αυτοκινήτων είναι πληρωτέες μέχρι και το 2025. 

Οι μακροπρόθεσμες μισθώσεις Ακινήτων αναλύονται κατωτέρω: 

 

 

*Αναφορικά με την μίσθωση των Γραφείων στην Δραγατσανίου 6 στην Αθήνα, στο μισθωτήριο 

αναγράφεται ότι η μίσθωση άρχεται από την 1/6/2020 μέχρι την 31/05/2032, με δικαίωμα του μισθωτή 

μετά την 1/6/2023 να λύσει πρόωρα την μίσθωση καταβάλλοντας ως αποζημίωση το μίσθωμα ενός 

μηνός κατόπιν 3 μηνών πριν την πρόωρη λύση ειδοποιήσεως του εκμισθωτή. Ο υπολογισμός της 

μακροπρόθεσμης υποχρέωσης στις 31/12/2020 έγινε μέχρι την 31/12/2025, ημερομηνία όπου σύμφωνα 

με το τελευταίο τροποποιημένο Καταστατικό της ΕΒΕΤΑΜ διαρκεί η λειτουργία της εταιρείας. Επειδή 

στις 24/12/2021 παρατάθηκε η διάρκεια λειτουργίας της ΕΒΕΤΑΜ μέχρι το 2050 ύστερα από απόφαση 

της Γενικής Συνέλευσης, στις 31/12/2021 υπολογιστηκε εκ νέου η μακροπρόθεσμη υποχρέωση 

αναφορικά με την μίσθωση των Γραφείων στην Δραγατσανίου 6 στην Αθήνα μέχρι την ημερομηνία 

λήξης της. 

 
 

13. Προβλέψεις για εκκρεμείς δικαστικές Υποθέσεις  

 

 

  
Μετά την απόρριψη εντός του 2018 σχετικής εφέσεως της εταιρείας κατά δικαστικής αποφάσεως κατά 

της εταιρείας επί αγωγής καταλογίστηκε στην εταιρεία στις 31/12/2020 το ποσό των 176.886,13€ 

Leasing Ακινήτων 31/12/2021 31/12/2020

Μακροπρ. Μέρος 169.109,33 121.291,17

Βραχυπρ. Μέρος 46.641,20 53.731,50

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12 215.750,53 175.022,67

Leasing ΙΧ αυτοκινήτων 31/12/2021 31/12/2020

Μακροπρ. Μέρος 41.091,87 85.600,06

Βραχυπρ. Μέρος 63.640,78 57.450,61

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12 104.732,65 143.050,67

Σύνολο Μακρ. Μέρος 210.201,20 206.891,23

Σύνολο Βραχ. Μέρος 110.281,98 111.182,11

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 31/12/2021 31/12/2020 ΜΙΣΘΩΣΗ ΈΩΣ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 0,00 24.395,56 31/12/2022

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ 0,00 5.314,54 31/7/2022

ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 166.112,96 90.143,14 31/5/2032-31/12/2025*

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 2.996,39 0,00 30/6/2023

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0,00 1.437,92 19/5/2022

ΣΥΝΟΛΟ 169.109,35 121.291,17

Προβλέψεις για εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις 31/12/2021 31/12/2020

Προβλέψεις για εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις 0,00 176.886,13
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(συμπεριλαμβανομένων των σχετικών τόκων) και διενεργήθηκε η σχετική πρόβλεψη. Ασκήθηκε 

εμπρόθεσμα εντός του 2019 αίτηση αναίρεσης, η οποία όμως το 2021 απορρίφτηκε και το ποσό 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών τόκων μεταφέρθηκε στις λοιπές υποχρεώσεις της εταιρείας (βλ. 

σημ. 18 & 22).  

 

14. Αναβαλλόμενες φορολογικές Υποχρεώσεις 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις συμψηφίζονται με τις αναβαλλόμενες φορολογικές 

υποχρεώσεις όταν υπάρχει ένα νόμιμα ασκητό δικαίωμα για συμψηφισμό και υπόκεινται και τα δύο στην 

ίδια φορολογική αρχή. 

Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω: 
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ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
31/12/2021 31/12/2020

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΙΔΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 0 0 0

ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ 

ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 36.675 40.195 -10.276 6.756

ΑΠΌ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 1.017 1.110 -92 0

ΜΑΚΡ. ΧΡΗΜ. ΥΠΟΧΡ. 70.506 76.407 -5.901 0

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 108.198 117.712 -16.269 6.756

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
31/12/2021 31/12/2020

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΙΔΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΑΠO ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ 

ΠΑΓΙΩΝ -1.633.862 -1.776.357 93.542 48.954

ΑΠO ΔΙΑΦΟΡΕΣ AΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ -111.078 -119.081 8.004 0

ΛΟΙΠΑ -10.000 -10.000 0 0

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ -1.754.939 -1.905.439 101.546 48.954

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

ΦΟΡΟΥ -1.646.741 -1.787.727 85.277 55.710

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
31/12/2020 31/12/2019

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΙΔΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 0 0 0

ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ 

ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 40.195 39.842 2.853 -2.500

ΑΠΌ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 1.110 1.110 0

ΜΑΚΡ. ΧΡΗΜ. ΥΠΟΧΡ. 76.407 40.822 35.585

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 117.712 81.774 38.438 -2.500

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
31/12/2020 31/12/2019

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΙΔΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΑΠO ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ 

ΠΑΓΙΩΝ -1.776.357 -1.802.832 26.474

ΑΠO ΔΙΑΦΟΡΕΣ AΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ -119.081 -93.051 -26.030

ΛΟΙΠΑ -10.000 -10.000 0

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ -1.905.439 -1.905.883 444 0

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

ΦΟΡΟΥ -1.787.727 -1.824.109 38.882 -2.500
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Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος υπολογίζονται επί όλων των προσωρινών διαφορών με βάση τους 

φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να είναι σε ισχύ τη χρήση κατά την οποία η απαίτηση θα 

πραγματοποιηθεί ή η υποχρέωση θα τακτοποιηθεί και βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές και 

φορολογικούς νόμους που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

Σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία που είναι σε ισχύ την 31/12/2020 ο φορολογικός συντελεστής 

ανέρχεται σε 24%. Σύμφωνα με το άρθρο 120 του Ν. 4799/21 ο συντελεστής φορολογίας για τα κέρδη 

του φορολογικού έτους από το 2021 και εφεξής μειώνεται σε 22%. Οι φορολογικές ζημίες, στο βαθμό 

που γίνονται αποδεκτές από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να συμψηφίσουν μελλοντικά κέρδη για 

διάστημα πέντε ετών από το έτος στο οποίο προέκυψαν.  

 
 

 

15. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία  

 

Η υποχρέωση της εταιρίας προς τους εργαζόμενους, για την μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα 

με το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσμετράτε και απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο 

δικαίωμα κάθε εργαζόμενου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

 

Με βάση μελέτη που διενεργήθηκε από Ανεξάρτητο Αναλογιστή η υποχρέωση στις 31/12/2021 έχει ως 

εξής: 

 

 

Η υποχρέωση για αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία απεικονίζεται στις Οικονομικές 

Καταστάσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 και βασίζεται σε αναλογιστική μελέτη η οποία υπολογίστηκε με 

ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2021 Από Ανεξάρτητους Αναλογιστές. Για τους υπολογισμούς της μελέτης 

έγιναν οι παρακάτω αναλογιστικές παραδοχές:  

α. Μέσος ετήσιος ρυθμός μακροχρόνιας αύξησης πληθωρισμού: 2%  

β. Αύξηση Ετήσιου Μισθολογίου: 2%  

γ. Προεξοφλητικό επιτόκιο: Σύμφωνα με τις οδηγίες IAS 19, το προεξοφλητικό επιτόκιο για τον 

υπολογισμό παρουσών αξιών, και την επένδυση των αποθεματικών πρέπει να προσδιορίζεται με βάση 

τη σύνεση. Στην περίπτωσή μας, το επιτόκιο αυτό ορίσθηκε σε 0,75%, σε ονομαστικές τιμές.  

δ. Κινητικότητα Προσωπικού: Υποθέσαμε ότι δεν θα συμβούν απολύσεις και όλοι οι εργαζόμενοι θα 

λάβουν την αποζημίωση κατά την συνταξιοδότησή των.  

ε. Προϋποθέσεις και όριο ηλικίας : Σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου Κύριας 

ασφάλισης κάθε εργαζόμενου.  

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 31/12/2021 31/12/2020

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 1.1 167.478,00 166.012,00

Δαπάνη τόκου 1.172,00 1.909,00

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 22.175,00 15.132,00

Αποζημ. Απολ. -41.743,00 -5.158,00

Αναλογιστικό (κέρδος)/ζημία στην υποχρέωση 17.622,00 -10.417,00

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12 166.704,00 167.478,00
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ζ. Ύψος αποζημίωσης: Εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων του Ν.2112/20, Ν.4093/2012, 

Ν.4194/2013 και Ν.4336/2015 & Ν.3026/54. Με βάση την παρ. 2 του άρθρου 2 του Α.Ν. 173/67 το 

ανώτατο όριο αποζημίωσης των Δημοσίων Επιχειρήσεων ανέρχεται σε 15.000€. 

 

ΔΛΠ 19-Αλλαγή Λογιστικής Πολιτικής το 2021 

 

To «Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Board / IASB)», 

αποδέχθηκε την ερμηνεία του ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» της «Επιτροπής Διερμηνειών» των 

Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (International Financial Reporting Interpretations 

Committee/IFRIC), που είχε ως αντικείμενο το θέμα της κατανομής των παροχών στα έτη της υπηρεσίας 

των εργαζομένων (Attributing Benefit to Periods of Service). 

 

Σύμφωνα με τον Ν. 3198/1955 η επιχείρηση καταβάλλει στους εργαζομένους τις αποζημιώσεις, όταν 

αποχωρούν για συνταξιοδότηση. Βάσει του εν λόγω καθεστώτος, αποζημίωση δικαιούται ο εργαζόμενος 

ο οποίος αποχωρεί για συνταξιοδότηση από τον εργοδότη, με μέγιστο αριθμό μισθών για τον 

υπολογισμό της αποζημίωσης τους 16 μισθούς, δηλαδή ένα μισθό για κάθε έτος απασχόλησης. 

 

Ως εκ τούτου η δουλευμένη αποζημίωση για έναν εργαζόμενο ξεκινά από το ηλικιακό του έτος που 

υπολείπεται 16 χρόνια από την ηλικία συνταξιοδότησης και κτίζεται βάσει του ποσού του ενός μισθού 

ετησίως μέχρι το έτος συνταξιοδότησης που θα αποχωρήσει, χρόνο κατά τον οποίο πρέπει να έχει 

σωρευθεί το μέγιστο ποσό της αποζημίωσης που θα λάβει. 

 

Με το νέο καθεστώς, στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2021, οι επιχειρήσεις πρέπει να 

προσαρμόσουν την μέθοδο λογισμού των προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από 

την υπηρεσία, με βάση τη νέα μεθοδολογία που προτάθηκε από την IFRIC. Η νέα μεθοδολογία, 

θεωρείται αλλαγή λογιστικής πολιτικής, δηλαδή η προσαρμογή θα γίνει αναδρομικά βάσει των 

προβλέψεων του ΔΛΠ 8 «Αλλαγές Λογιστικών Πολιτικών, Αλλαγές Λογιστικών Εκτιμήσεων και 

Λάθη» για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν ΔΠΧΑ. Αυτό σημαίνει ότι για τις οικονομικές καταστάσεις 

της χρήσεως 2021, η επίδραση των σωρευμένων ποσών μέχρι και την 01.01.2020 θα αναγνωρισθεί 

στην καθαρή θέση, ενώ η επίδραση της προσαρμογής των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2020 θα 

αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα της εν λόγω χρήσεως ή και στην καθαρή θέση μέσω της κατάστασης 

λοιπών εισοδημάτων, αν στη χρήση 2020 είχαν αναγνωρισθεί αναλογιστικά κέρδη/ζημίες.  

 

Με βάση τα ανωτέρω η τροποποίηση της αναλογιστικής μελέτης του 2020 και των συγκριτικών 

οικονομικών καταστάσεων έχει ως κατωτέρω: 

 

https://www.taxheaven.gr/circulars/17702/dieones-logistiko-protypo-19
https://www.taxheaven.gr/circulars/17694/dieones-logistiko-protypo-8
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Για λόγους συγκρισιμότητας στα αποτελέσματα της χρήσεως 2020 ποσό 6.316,40€ μεταφέρθηκε από 

τις αμοιβές και έξοδα προσωπικού στις αμοιβές τρίτων.   

 
16. Εμπορικοί και άλλοι Πιστωτές  

 
 

            

EBETAM Νέα Λογιστική Πολιτική Παλαιά Λογιστική Πολιτική Διαφορές

31/12/2020 31/12/2020

Μεταβολές στην υποχρέωση ισολογισμού

Καθαρή Υποχρέωση προς καταχώρηση στον ισολογισμό κατά την αρχή της χρήσης 166.011                                      275.702                                              (109.691)             

Εισφορές πληρωθείσες Εργοδότη -                                               -                                                       -                        

Δαπάνη προς καταχώρηση στην κατάσταση αποτελεσμάτων 17.041                                        14.645                                                2.396                   

Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους από Εργοδότη (5.158)                                         (5.158)                                                 -                        

Ποσό που καταχωρείται στο OCI (10.417)                                       20.741                                                (31.158)               

Κόστος μεταφοράς προσωπικού -                                               -                                                       -                        

Καθαρή Υποχρέωση προς καταχώρηση στον ισολογισμό κατά το τέλος της χρήσης 167.477                                      305.930                                              (138.453)             

Μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρεώσεως

Παρούσα αξία της υποχρεώσεως την αρχή της χρήσης 166.011                                      275.702                                              (109.691)             

Δαπάνη τόκου 1.909                                           3.171                                                   (1.261)                  

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 14.395                                        10.645                                                3.751                   

Εισφορές Εργαζομένων -                                               -                                                       -                        

Κόστος προϋπηρεσίας -                                               -                                                       -                        

 Κόστος (αποτέλεσμα) Διακανονισμών/Περικοπών/Ειδικών περιπτώσεων (π.χ Ενοποιήσεις, 

Διασπάσεις, Τερματισμοί, …) 737                                              830                                                      (93)                        

Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους (5.158)                                         (5.158)                                                 -                        

Έξοδα -                                               -                                                       -                        

Αναλογιστικό (κέρδος) ζημιά στην υποχρέωση (10.417)                                       20.741                                                (31.158)               

Παρούσα αξία της υποχρεώσεως κατά το τέλος της χρήσης 167.477                                      305.930                                              (138.453)             

KATAΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΛΟΓΩ ΔΛΠ 19 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

31/12/2020 31/12/2020

 Ποσά σε ευρώ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,00

Λοιπά αποθεματικά 238.355,87 131.310,63 107.045,24

Κέρδη/(Ζημίες) εις νέον -8.621.625,39 -8.619.803,67 -1.821,72

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 6.061.855,93 5.956.632,41 105.223,52

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Προβλέψεις & Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 1.787.727,17 1.754.498,69 33.228,48

Προβλέψεις για παροχές στο Προσωπικό 167.478,10 305.930,10 -138.452,00

2.569.158,99 2.674.382,51 -105.223,52

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΛΟΓΩ ΔΛΠ 19 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Ποσά σε ευρώ 1/1-31/12/2020 1/1-31/12/2020

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού -1.555.285,26 -1.545.310,86 -9.974,40

Αμοιβές Τρίτων -2.204.462,95 -2.210.779,35 6.316,40

EBITDA -728.752,65 -725.094,65 -3.658,00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ -1.234.936,89 -1.231.278,89 -3.658,00

Χρηματοοικονομικά Έξοδα -122.246,79 -123.507,79 1.261,00

Καθαρά κέρδη/ζημίες προ φόρων -1.348.790,12 -1.346.393,12 -2.397,00

Φόρος εισοδήματος 38.881,85 38.306,57 575,28

Καθαρά κέρδη/ζημίες χρήσης από συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις -1.309.908,27 -1.308.086,55 -1.821,72

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους:

Αναλογιστικές (ζημίες)/κέρδη 7.916,92 -15.763,16 23.680,08

Συγκεντρωτικά Λοιπα έσοδα μετά από φόρους 7.916,92 -15.763,16 23.680,08

Κατάσταση λογαριασμού Συνολικών Εσόδων  -Κατά είδος εξόδων

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΜΗΤΡΙΚΗ ΜΗΤΡΙΚΗ

Εμπορικοί και άλλοι Πιστωτές 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020

827.115,30 813.785,30 294.844,48



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ   

 

Σελίδα 57 από 62 

 

17. Φορολογικές Υποχρεώσεις  

 

 
 

Οι ρυθμισμένες φορολογικές υποχρεώσεις είναι πληρωτέες το 2023. 

  

18. Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  

 
 

 
 

19. Επιστρεπτέα Προκαταβολή 

 

Η κρατική ενίσχυση μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής παρέχεται τόσο με άτοκη 

χρηματοδότηση, όσο και με χαριστικό δάνειο για το 50% της επιστρεπτέας προκαταβολής το οποίο 

ανήλθε σε 151.552,00€.  

 

20. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΜΗΤΡΙΚΗ ΜΗΤΡΙΚΗ

Φορολογικές Υποχρεώσεις 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020

Ρυθμισμένες Φορολ. Υποχρ. 133.469,63 133.469,33 0,00

Βραχ. Φορολ. Υποχρ.

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ 351.378,22 351.378,22 178.930,90

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ & ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤ. 6.317,80 5.584,47 2.409,08

ΣΥΝΟΛΟ 357.696,02 356.962,69 181.339,98

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 31/12/2021 31/12/2020

Leasing ΑΚΙΝΗΤΩΝ 46.641,20 53.731,50

Leasing ΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 63.640,78 57.450,61

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 20.495,60 0,00

ΚΡΑΤΙΚΌ ΔΑΝΕΙΟ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΚΩΝ 10.932,62 16.503,45

ΕΦΚΑ 53.484,35 66.267,32

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 236.838,61 0,00

ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ) 256.653,88 487.327,08

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ 33.604,28 19.647,63

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 146.793,56 113.899,76

ΣΥΝΟΛΟ 869.084,88 814.827,35
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21. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 

 
 

Η εταιρεία στην χρήση 2021 διενήργησε αναστροφή των προβλέψεων περιόδου 2015-2020 από 

επισφαλείς απαιτήσεις ποσού 133.077,08€ ως έκτακτο έσοδο, διότι έχει ήδη διενεργήσει όλα τα 

απαραίτητα ένδικα μέσα που θα τις εξασφαλίσουν με μεγάλη πιθανότητα την εισπραξιμότητα του 

ανωτέρω ποσού.  

  

22. Χρηματ. Έξοδα 

 

 

 

23. Φόρος Εισοδήματος 

 

 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2021 2020

Αμοιβές έμμισθου προσωπικού 1.210.621,23 1.223.616,94

Παρεπόμενες παροχές & έξοδα προσωπικού 35.623,15 28.608,13

Εργοδοτικές εισφορές & επιβαρ. Έμμισθου προσωπικού 278.004,54 287.928,19

Αποζημιώσεις απόλυσης ή εξόδου από την υπηρεσία 22.175,00 15.132,00

Σύνολο 1.546.423,92 1.555.285,26

Σύνολο Εργαζομένων 50 54

Αποχωρήσαντες-(Σύνταξη & Μετατάξεις) -10 -4

Σύνολο 1 40 50

Πρακτική Φοιτητές 2 1

Αποχωρήσαντες -1 -1

Σύνολο 2 1 0

Εργαζόμενοι την 31/12 (1+2) 41 50

Έκτακτα κι ανόργανα έξοδα/(έσοδα) 2021 2020

Φορολογικά & Ασφαλιστικά Πρόστιμα & Προσαυξήσεις 10.066,61 20.306,66

Διάφορα Έκτακτα Έσοδα -1.005,23 14.789,63

Διαγραφή/Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 0,00 23.412,04

Διαγραφή παλαιών πιστωτικών υπολοίπων -14.111,10 -19.947,60

Αναστροφή πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων -133.077,08 0,00

Σύνολο -138.126,80 38.560,73

Χρηματ. Έξοδα 2021 2020

Έξοδα & Τόκοι Δανείακών Υποχρεώσεων & Leasing 119.808,65 113.046,79

Τόκοι Υπερημερίας Δικαστικών Αποφάσεων 59.985,20 9.200,00

Σύνολο 179.793,85 122.246,79

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΜΗΤΡΙΚΗ ΜΗΤΡΙΚΗ

Φόρος Εισοδήματος 2021 2021 2020

Φόρος Εισοδήματος Χρήσης -733,33 0,00 0,00

Αναβαλλόμενη Φορολογία (έσοδο) 85.277,00 85.277,00 38.881,85

Σύνολο 84.543,67 85.277,00 38.881,85
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24. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις & Εγγυητικές Επιστολές 

• Υπάρχουν εγγυητικές επιστολές στη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας αξίας 841.884,55€ οι 

οποίες αναλύονται ως εξής: 

 

Συμμετοχής 89.726,54 

Καλής εκτέλεσης 34.674,10 

Καλής Πληρωμής 717.483,31 

Σύνολο 841.884,55 

 

• Έχει επίσης παραχωρηθεί υπέρ της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας, προσημείωση Α’ 

Σειράς ποσό 1.500.000,00€ επί των εγκαταστάσεων της Α΄ΒΙΠΕ Βόλου. 

 

• Κατά της εταιρείας εκκρεμούν αγωγές αποζημιώσεων συνολικού ποσού 2.685 χιλ. € περίπου. 

Για αγωγές ύψους € 1.346 χιλ. υπάρχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και για ορισμένες από αυτές 

υπάρχουν αθωωτικές αποφάσεις που αναφέρονται στο ποινικό μέρος των υποθέσεων αυτών. 

Για τις υπόλοιπες 1.339 χιλ.€  εκτιμάται ότι οι αγωγές δεν θα ευδοκιμήσουν και ως εκ τούτου η 

Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από 

τις ενδεχόμενες αυτές δικαστικές υποθέσεις. 

 

• Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικώς μέχρι και την χρήση 2009. Επίσης η Εταιρεία σε συνέχεια 

του ειδικού φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2012-2018 που διενεργήθηκε από τους 

νόμιμους ελεγκτές σύμφωνα με το α. 82 παρ. 5 ν. 2238/1994 και αρ.65Α του ν.4174/2013  για 

την εταιρεία εκδόθηκαν αντίστοιχα φορολογικά πιστοποιητικά με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη. 

Με βάση την 5ετή παραγραφή της Φορολογικής Νομοθεσίας την 31/12/2021 έχουν παραγραφεί 

όλες οι χρήσεις μέχρι και την χρήση 2015. Για την χρήση 2021 ήδη διενεργείται ο φορολογικός 

έλεγχος από τους νόμιμους ελεγκτές σύμφωνα με το αρ. 65Α ν. 4174/2013, για την έκδοση 

φορολογικού πιστοποιητικού. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό 

πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά την δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων 

2021. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές 

υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές 

καταστάσεις. 

 

25. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά τη έννοια του Δ.Λ.Π 24 έχουν ως εξής: 
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26. Μεταγενέστερα του Ισολογισμού γεγονότα 

• Στις 9/2/2022 υπογράφηκε μεταξύ της «Δ.Ε.Π.ΑΝ.» (Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων Για Την 

Ανάπτυξη) και της «ΕΒΕΤΑΜ» Συμφωνητικό Παροχής Υπηρεσιών σύμφωνα με το οποίο η 

ΕΒΕΤΑΜ αναλαμβάνει την διενέργεια δειγματοληψιών και σχετικών αναλύσεων στις περιοχές 

Μάτι και Κινέτα. Η διάρκεια του Συμφωνητικού είναι 11 μήνες και το Συμβατικό Τίμημα για την 

ΕΒΕΤΑΜ ανέρχεται σε 1.194.290,40€ πλέον ΦΠΑ 24%.   

 

 

• Στις 18/4/2022 υπογράφηκε μεταξύ της «HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» και της «ΕΒΕΤΑΜ» 

Συμφωνητικό Παροχής Υπηρεσιών σύμφωνα με το οποίο η ΕΒΕΤΑΜ αναλαμβάνει την διενέργεια 

επιθεώρησης και πιστοποίησης εργασιών και υλικών για την κατασκευή φυσικού αερίου μέσης 

και χαμηλής πίεσης στους δήμους Τρίπολης και Κορίνθου. Η διάρκεια του Συμφωνητικού είναι 

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 2021 2020

Αμοιβή Προέδρου ΔΣ 32.280,00 36.000,00

Εργοδ. Κόστος Αμοιβών Προέδρου ΔΣ 6.820,76 7.606,80

ΣΥΝΟΛΟ 39.100,76 43.606,80

Αμοιβές Λοιπών Μελών του ΔΣ 7.710,00 6.870,00

Εργοδ. Κόστος Αμοιβών Λοιπών Μελών του ΔΣ 1.629,11 1.451,61

ΣΥΝΟΛΟ 9.339,11 8.321,61

Αμοιβές Επιτροπής Ελέγχου 0,00 6.465,99

Αμοιβή προσώπου συνδεδεμένο με τον Πρόεδρο ΔΣ 0,00 9.000,00

Αμοιβές διευθυντικών στελεχών 281.308,70 248.364,56

Εργοδ. Κόστος Αμοιβών Διευθυντικών Στελεχών 52.352,43 43.874,29

333.661,13 292.238,85

Αριθμ. Διευθυντών 9 7

Αμοιβή προσώπου συνδεδεμένο με Διεθυντικό Στέλεχος 15.024,00 2.504,00

Εργοδ. Κόστος 2.686,32 447,72

17.710,32 2.951,72

Απαιτήσεις από Πρόεδρο ΔΣ 1.000,00 0,00

Απαιτήσεις από Μέλη της Διοίκησης 747,63 0,00

Απαιτήσεις από Επιτροπή Ελέγχου 16.166,01 0,00

Απαιτήσεις από Διευθυντικά Στελέχη 2.117,18 2.367,38

Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη (μη καταβληθέν

ποσό) -6.470,60 -2.000,00

Έσοδα από Θυγατρική 1.650,00 0,00

Απαιτήσεις από Θυγατρική 1.650,00 0,00
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από 3/5/2022-20/12/2023 και το Συμβατικό Τίμημα για την ΕΒΕΤΑΜ ανέρχεται σε 298.800,70€ 

πλέον ΦΠΑ 24%.  

 

 

• Επί του ακινήτου της εταιρείας στην Θήβα ενεγράφη στις 24/2/2022 Προσημείωση για ποσό 

1.000.000€ υπέρ της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας δυνάμει της υπ. Αριθμ. 87/2022 

Απόφασης του Ειρηνοδικείου Βόλου.  

 

• Στις 06/12/2021 ιδρύθηκε η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΕ» 

με έδρα την Πάτρα με σκοπό να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες και τεχνολογικές λύσεις, 

έρευνα, κατάρτιση και εκπαίδευση προς όλους τους ενδιαφερόμενους στον τομέα της 

Προσθετικής Κατασκευής (ΠΚ) κυρίως με την τεχνολογία που είναι γνωστή με τον όρο 

τρισδιάστατη εκτύπωση (3D Printing). Η ΕΒΕΤΑΜ εντός του 2022 συμμετείχε στο Μετοχικό 

Κεφάλαιο της ανωτέρω εταιρείας με 30.022,80€ αποκτώντας 591 Μετοχές ονομαστικής αξίας 

50,80€ και ποσοστό συμμετοχής 5,91%. 

 

• Στις 10/1/2022 ολοκληρώθηκε η διαδικασία έναρξης και λειτουργίας της Αστικής Μη 

Κερδοσκοπικής Εταιρείας (ΑΜΚΕ) «e-CODOMH» το οποίο είναι ένα οικοσύστημα επιχειρήσεων 

που δραστηριοποιούνται στο τομέα των δομικών υλικών και κατασκευών. Στο εταιρεία αυτή 

συμμετέχει η ΕΒΕΤΑΜ με 1 (ένα) εταιρικό Μερίδιο ονομαστικής αξίας 1000,00 € και ποσοστό 

συμμετοχής 6,00%. 

 

• Στις 05/06/2022 πραγματοποιήθηκε αυτοψία από ειδικό συνεργείο μεταφοράς επαγγελματικού 

εξοπλισμού στην οποία παραβρέθηκε και επίβλεψε ο εκτελεστικός εκπρόσωπος της  εταιρίας με 

τον υπεύθυνο των εργαστήριων Καλλιθέας, προκειμένου να καταγράφουν όλες οι απαιτούμενες 

ενέργειες προετοιμασίας της μετέγκαταστασης των εργαστηρίων με ασφάλεια. Ο συγκεκριμένος   

εξοπλισμός των εργαστήριων χρίζει ιδιαίτερης προσοχής  όσο αφορά την ασφαλή  μεταφορά 

του και την εκ νέου εγκατάσταση του. Το τμήμα προμήθειων έχει λάβει εντολή αναζήτησης  

εξειδικευμένου  συνεργείου που  θα αναλάβει την αποσυναρμολόγηση και την  συναρμολόγηση 

του εξοπλισμού κατά την άφιξη του στις νέες εγκαταστάσεις. Πραγματοποιούνται  οι πρώτες 

ενέργειες ώστε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε το 2019 να 

εξυπηρετήσει τον σκοπό της.   
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