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Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία ZAKCRET ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο
ZAKCRET A.E. και αριθμό ΓΕΜΗ 7882101000.
Την 11/11/2022 καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό
Καταχώρησης , τα κατωτέρω στοιχεία:
Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3274545 οι εγκεκριμένες από την 27/10/2022 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις
με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται για τη χρήση 01/01/2021 έως 31/12/2021.
Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3274546 η από 27/10/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την οποία
ορίστηκαν για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2022 έως 31/12/2022:
-

Η ελεγκτική εταιρεία «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία», Α.Φ.Μ. 800487055-Δ.Ο.Υ. , Αρ. ΓΕΜΗ
125124501000, και (Δ/νση : null null TK , ), με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 173.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του
ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της εταιρείας «ZAKCRET ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.»
ΑΡ.ΓΕΜΗ 007882101000
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ZAKCRET ΕΜΠΟΡΙΟ
ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης
Δεκεμβρίου 2021, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της
χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Κατά τη γνώμη μας, οι

συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την
χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας «ZAKCRET ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.» κατά την
31η Δεκεμβρίου 2021, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές ροές για τη χρήση που έληξε την
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει.
Βάση γνώμης
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί
στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην
παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων”.
Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ΄ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα
Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως
αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον
έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας
υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα
Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να
παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.
Άλλες πληροφορίες
Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην Έκθεση
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση επί άλλων
Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και
την έκθεση ελέγχου επί αυτών.

Η γνώμη μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν
εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών.

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε

τις άλλες πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς
ασυνεπείς με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς
φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο
συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να
αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό, πέραν των όσων
αναφέρονται σχετικά με την Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου στην “Έκθεση επί άλλων Νομικών
και Κανονιστικών Απαιτήσεων” κατωτέρω.

Ευθύνες της διοίκησης επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου
που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση
της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια
περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής
της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία
ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ’
αυτές τις ενέργειες.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις,
στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και
να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά
διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ,
όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν
αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν,
μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις
των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία,
ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου.
Επίσης:
 Εντοπίζουμε

και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις

χρηματοοικονομικές

καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές
διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι

επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους
σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη
μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή
παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί
της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.
 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο
των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.
 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει
ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα
ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται
ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις
σχετικές γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι
ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια
που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες
ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων,

συμπεριλαμβανομένων

των

γνωστοποιήσεων,

καθώς

και

το

κατά

πόσο

οι

χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που
επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του
ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων
στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν.
4336/2015, σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις
ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις
συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2021.

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία «ZAKCRET ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση
Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Αγία Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2022
Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια
BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
Λ. Μεσογείων 449, Αγ. Παρασκευή

Μαρία Λυμπέρη

ΑΜ ΣΟΕΛ: 173

ΑΜ ΣΟΕΛ 52761

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ZAKCRET ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΕ»
Αρ. Γ.E.ΜΗ. : 007882101000
Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων
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Κύριοι μέτοχοι,
Υποβάλλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευσή σας τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις
της εταιρίας για την χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021 σύμφωνα με τον Ν.4308/2014 που
καθορίζει τη κατηγορία της οντότητας το υπόδειγμα των ανωτέρω χρηματοοικονομικών
καταστάσεων με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.
Η παρούσα έκθεση εμπεριέχει όλες τις επιμέρους θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι
απαραίτητες με βάση το νομοθετικό πλαίσιο και απεικονίζει κατά τρόπο αληθή και ορθό
όλες τις σχετικές απαιτούμενες , κατά το νόμο , πληροφορίες προκειμένου να εξαχθεί μια
ουσιαστική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την δραστηριότητα κατά την εν λόγω
χρονική περίοδο.
Οι θεματικές ενότητες της εκθέσεως έχουν ως εξής :

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της
οντότητας.
ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Κυριότεροι κίνδυνοι.
ΕΝΟΤΗΤΑ 3. Περιβαλλοντικά ζητήματα.
ΕΝΟΤΗΤΑ 4. Εργασιακά ζητήματα.
ΕΝΟΤΗΤΑ 5. Χρηματοοικονομικοί και Μη Χρηματοοικονομικοί δείκτες.
ΕΝΟΤΗΤΑ 6. Προβλεπόμενη εξέλιξη της οντότητας.
ΕΝΟΤΗΤΑ 7. Δραστηριότητα της Εταιρείας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης.
ΕΝΟΤΗΤΑ 8. Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών.
ΕΝΟΤΗΤΑ 9. Υποκαταστήματα της Εταιρείας.
ΕΝΟΤΗΤΑ 10. Χρήση «χρηματοπιστωτικών μέσων».
ΕΝΟΤΗΤΑ 11. Μεταγενέστερα γεγονότα.

1. Ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας.
 Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου - Αρχές και αξίες της
εταιρείας :
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Η ZAKCRET ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΕ έχει στρατηγικά επιλέξει να
λειτουργεί με τρόπο υπεύθυνο και να αναλαμβάνει τις ευθύνες για τις όποιες επιπτώσεις
έχει η λειτουργία της απέναντι σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στα οποία απευθύνεται και
επηρεάζει. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται συστηματικά με το ισχύον νομικό και
κανονιστικό πλαίσιο, μια σειρά από δράσεις, με στόχο τη λειτουργία της εταιρίας με
σεβασμό:


Στο περιβάλλον,



τους εργαζόμενους,



τους πελάτες,



τους προμηθευτές,



τις τοπικές κοινωνίες



και τις κρατικές αρχές

Η εταιρία θέτοντας ως στόχο την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο συμμετέχει διαχρονικά
σε

διάφορες

δράσεις

φιλανθρωπικού

χαρακτήρα.

Ενδεικτικά

για

το

2021

πραγματοποιήθηκαν:


Χορηγία στην Κιβωτό του κόσμου .



Συμμετοχή δρομικά event για φιλανθρωπικούς σκοπούς.



Χορηγία στην ποδοσφαιρική ομάδα του Ατρόμητου.



Χορηγία στο κοινωνικό ΕΚΑΒ.



Χορηγία για την υλοποίηση της δενδροφύτευσης στην περιοχή Μάτι της Νεας
Μάκρης.



Χορηγίες χρηματικού ποσού & εμπορευμάτων και κατασκευή δωματίου στο Make a
wish.

Οι αξίες μας αποτυπώνονται στις λέξεις :
 «Ακεραιότητα» καθώς ενεργούμε με ειλικρίνεια σεβόμενοι τις ανάγκες των
πελατών μας.
 «Σεβασμός στον άνθρωπο» καθώς είναι η κινητήρια δύναμη της επιτυχίας μας. Η
εταιρεία συμπεριφέρεται στο προσωπικό με σεβασμό και αξιοπρέπεια.

3

 «Υψηλές επιδόσεις» με συνεχή βελτίωση της απόδοσής μας, μελετώντας
προσεκτικά τα αποτελέσματα και φροντίζοντας να μη διακυβεύεται ποτέ η
ακεραιότητά μας και ο σεβασμός προς τον άνθρωπο.
 «Ομαδικότητα» καθώς μοιραζόμαστε γνώσεις, ιδέες και εμπειρία, δείχνουμε
εμπιστοσύνη στους συναδέλφους μας για να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά
αποτελέσματα.
Η επιτυχημένη δραστηριότητα της Εταιρείας οφείλεται στους εξής παράγοντες :
Στο πελατολόγιο του οποίου ικανοποιούνται οι ανάγκες, στο εξειδικευμένο προσωπικό
Και στη συνέπεια λόγων και έργων από μέρους της διοίκησης.
 Στόχοι, βασικές αξίες, Στρατηγικές:
o Στόχοι


Αύξηση του τζίρου,



βελτίωση του περιθωρίου μικτού και καθαρού κέρδους,



Αειφόρος ανάπτυξη

o Βασικές αξίες


Έντιμη σχέση με τους πελάτες,



Κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον,



Ευκαιρίες εξέλιξης στους εργαζομένους

o Κύριες στρατηγικές


διατήρηση σχέσεων: διατήρηση των σχέσεων της άριστης
συνεργασίας τόσο με πελάτες όσο και με τους βασικούς
προμηθευτές.



αναδιοργάνωση - ανάπτυξη: ανάπτυξη νέων και βελτίωση των
ήδη υπαρχουσών υπηρεσιών και προϊόντων και εισαγωγή σε
νέες δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας.
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Επέκταση : Επέκταση στα αμέσως επόμενα έτη σε νέες αγορές,
για την υφιστάμενη δραστηριότητα, με σκοπό την προσέλκυση
πελατών με υψηλότερο εισόδημα.

 Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης - επιδόσεις
Η διοίκηση της Εταιρείας παρέχει κατεύθυνση, ηγεσία καθώς και ένα κατάλληλο
περιβάλλον για τη λειτουργία της, ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι διαθέσιμοι πόροι της,
δραστηριοποιούνται πλήρως για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών της.
Οι πολιτικές της Εταιρίας στα στάδια της παραγωγικής και λειτουργικής της
δραστηριότητας δίνουν έμφαση:


Στην παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών.



Την εφαρμογή διαδικασιών που στηρίζονται σε διαφάνεια και δικαιοσύνη και
την καθιέρωση κοινών αρχών και κανόνων.



Σεβασμό για το περιβάλλον.



Η λειτουργία της επιχείρησης εποπτεύεται από το Δ.Σ.

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 38.669.926,35€ και τα
αποτελέσματα προ φόρων 4.412.821,84€. Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδος χρήσης
3.433.787,97€, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 979.033,87€. Το τακτικό

αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2021 διαμορφώθηκε σε 0,00€ και το αποτέλεσμα εις
νέο της χρήσης σε 3.433.787,97€.

Στη συνέχεια για πληρέστερη πληροφόρηση θα

παραθέσουμε ανάλυση των επιδόσεων της εταιρείας σύμφωνα με τα οικονομικά της
στοιχεία τα οποία πρέπει να θεωρούνται ότι ανταποκρίνονται στην εμφανιζόμενη εικόνα
του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης 2021.
Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο βλέπει με αισιοδοξία την τρέχουσα χρήση και προσδοκεί σε μία
ανοδική πορεία καθώς βασικός στόχος της εταιρίας λόγω είναι η ανάπτυξη και η επέκτασή
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της. Με την λήξη της εταιρικής Χρήσης έτος 2021 η οντότητα ZAKCRET ΕΜΠΟΡΙΟ
ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΕ παρουσιάζει, σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις, τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία τα οποία σαφώς απεικονίζουν την ανοδική
πορεία της :
 Καθαρές πωλήσεις : Ανήλθαν στο 2021 σε 38.669.926,35€, έναντι 27.559.841,23€
στο 2020, ήτοι παρουσίασαν εντός του 2021 μία αύξηση λόγω της αναπτυξιακής
πολιτικής κατά 11.110.085,12€ ή ποσοστό 40,31%.
 Μικτά αποτελέσματα: Ανήλθαν στο 2021 σε 17.637.012,23€ έναντι 12.289.882,00€
στο 2020, ήτοι παρουσίασαν στην κλειόμενη χρήση μία αύξηση λόγω στοχευμένων
ενεργειών μείωσης κόστους και οικονομιών κλίμακας κατά 5.347.130,23€ ή
ποσοστό 43,51%.
 Αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων: Ο EBITDA της εταιρείας στο
2021 ανήλθε σε 5.216.487,03€ έναντι 2.290.370,16€ στο 2020 παρουσιάζοντας μία
αύξηση κατά 2.926.116,87€, ποσοστιαία μεταβολή 127,76€.
 Ίδια κεφάλαια: Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας στο 2021 ανέρχονται στο ποσό των
4.126.032,82€ με κεφάλαιο εταιρείας ποσό 518.976,25€ ενώ τη προηγούμενη
χρήση 2020 τα Ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στο ποσό 1.903.779,85€ με
κεφάλαιο εταιρείας να ανέρχεται στο ποσό 518.976,25€.
 To κονδύλι Λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως εξής:
Είδος λειτουργικού εξόδου

Αξία το 2021

%

Παροχές σε εργαζόμενους

4.833.407,43€

36,15%

Διάφορα λειτουργικά έξοδα

7.734.570,93€

57,84%

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

179.110,18€

1,34%

Αποσβέσεις

624.906,16€

4,67%
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13.371.994,70€

Σύνολο

Τα σημαντικότερα κονδύλια των λειτουργικών εξόδων είναι οι Διάφορα λειτουργικά έξοδα
7.734.570,93€ με ποσοστό 57,84%. Παρατηρούμε πως οι αποσβέσεις διαμορφώθηκαν στα
624.906,16€ το 2021 από 520.577,00€ το 2020, αυξημένες κατά 20,04% στα πλαίσια μιας
επεκτατικής επενδυτικής πολιτικής.
2. Κυριότεροι κίνδυνοι.
Η ZAKCRET ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΕ παρακολουθεί συνεχώς τις
εξελίξεις έχοντας ως στόχο να περιορίσει όσο το δυνατόν τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις
οι οποίες μπορεί να προκύψουν από διάφορα γεγονότα. Οι συνήθεις χρηματοοικονομικοί
και λοιποί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία αφορά :
 Εφοδιαστική αλυσίδα
Οι Βασικοί προμηθευτές της Εταιρείας είναι τόσο από την ευρωπαϊκή όσο και από της
εγχώρια αγορά. Οι κανόνες συνεργασίας μεταξύ τους είναι σύμφωνοι με τους συνήθεις
όρους της αγοράς. Δεν υπάρχουν προμηθευτές, η διακοπή της συνεργασίας των οποίων θα
έθετε σε κίνδυνο την λειτουργία της Εταιρείας και η Εταιρεία διατηρεί εγγράφως τις
συμφωνίες συνεργασίας της.
 Κίνδυνος ασφάλισης εμπορευμάτων.
Ο εν λόγω κίνδυνος έχει ελαχιστοποιηθεί λόγω των απαραίτητων μέτρων που έχει λάβει η
εταιρία ασφαλίζοντας το απόθεμα της σε περίπτωση απώλειας λόγω κλοπής αλλά και σε
περίπτωση απώλειας λόγω φυσικών καταστροφών.

 Κίνδυνος μισθώσεων.
Ο συγκεκριμένος κίνδυνος είναι σαφώς περιορισμένος καθώς όλες οι συμβάσεις τις
εταιρίας έχουν μακροχρόνια διάρκεια και έχουν επικυρωθεί εγγράφως.
 Κίνδυνος απαξίωσης εμπορευμάτων .
Λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα η απαξίωση των εμπορευμάτων είναι ένας
κίνδυνος που ελαχιστοποιείται καθώς η Διοίκηση της εταιρίας φροντίζει να εξαντλούνται
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100,00%

τα αποθέματα που αφορούν την κάθε σεζόν. Επίσης η εταιρία διατηρεί και καταστήματα
outlet έτσι ώστε να μπορεί να διαθέτει τα εναπομείναντα αποθέματα.
 Κίνδυνο ρευστότητας, κεφαλαίου
Αναφορικά με τον κίνδυνο ρευστότητας, επισημαίνουμε πως παρακολουθούμε προσεκτικά
τις προγραμματισμένες πληρωμές για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, καθώς και των
ταμειακών εκροών από την καθημερινή της δραστηριότητα
 Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον κλάδο που δραστηριοποιείται η εταιρία
Δεν υπάρχουν κίνδυνοι για τον κλάδο πέρα από αυτούς που ισχύουν για το σύνολο της
Αγοράς.
3. Περιβαλλοντικά ζητήματα.
Η εταιρεία, αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και της ανάγκης
συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεών της, έτσι ώστε να επιτυγχάνει μια
ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με την προστασία του περιβάλλοντος. Η
περιβαλλοντική πολιτική της, εστιάζεται στα ακόλουθα:
 Ανακύκλωση υλικών και αναλωσίμων. Τα απορρίμματα όπως πχ χαρτί ,toner και
οικιακές μπαταρίες ανακυκλώνονται σε τακτική βάση συμβάλλοντας στη μείωση
της άμεσης περιβαλλοντικής μας επίδρασης.
 Διαρκή ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος
 Λάμπες τεχνολογίας LED σε όλους τους χώρους της εταιρίας μας μειώνοντας την
κατανάλωση ενέργειας.
 Διενεργούνται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι προκειμένου οι συντηρήσεις του
εξοπλισμού να γίνονται σε καθορισμένες ημερομηνίες και να γίνεται ορθολογική
διαχείριση της ενέργειας.

4. Εργασιακά ζητήματα.
Η Εταιρεία ZAKCRET ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΕ σέβεται τις Διεθνείς
Αρχές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που συμπεριλαμβάνονται στη Διεθνή Διακύρηξη για τα
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Ανθρώπινα Δικαιώματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και ειδικότερα μεταξύ άλλων
τις αρχές:
 της ίσης μεταχείρισης
 σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 της διαφορετικότητας
 της παροχής ίσων ευκαιριών προς όλους τους εργαζόμενους της και
 της αποφυγής χρήσης παιδικής ή καταναγκαστικής εργασίας.
Η διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτελεί βασικό ζήτημα για την εταιρεία
μας με γνώμονα τη διασφάλιση της ισοτιμίας, της ίσης μεταχείρισης κάθε πελάτη και
αποτρέπει κάθε είδους ρατσιστικής συμπεριφοράς.
Η Εταιρεία φροντίζει για την διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών εργασίας και την
τήρηση των βασικών κανόνων υγείας και ασφάλειας με στόχο την διατήρηση ενός
ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας χωρίς κίνδυνο εργατικού ατυχήματος. Στην εταιρεία
απασχολούνται ιατροί εργασίας και τεχνικοί ασφαλείας οι οποίοι ανάλογα με τις
προτεραιότητες που θέτονται ετησίως από τη διοίκηση κατευθύνουν και εκπαιδεύουν το
προσωπικό.
Η αξιολόγηση του προσωπικού γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τους διευθυντές
των επιμέρους τμημάτων οι οποίοι με τη σειρά τους ενημερώνουν τη διοίκηση προκειμένου
να πραγματοποιηθούν οι αντίστοιχες αυξήσεις των μισθών και οι μετακινήσεις υπαλλήλων.
Όσον αφορά τη χρήση του 2021 στην εταιρία απασχολήθηκαν κατά μέσο όρο 341
εργαζόμενοι έναντι 337 εργαζομένων που απασχολήθηκαν στη χρήση του 2019.

5. Χρηματοοικονομικοί και Μη Χρηματοοικονομικοί δείκτες.
Στη συνέχεια για την αρτιότερη πληροφόρηση των Μετόχων θα αναλύσουμε κάποιους
βασικούς χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες.

9

Ι.Αριθμοδείκτες ρευστότητας
Αριθμοδείκτης Γενικής ή έμμεσης ρευστότητας. ( Current ratio )
Αριθμοδείκτης Γενικής ή έμμεσης ρευστότητας. ( Current ratio ) = Κυκλοφορούν ενεργητικό /
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

2020
Κυκλοφορούν

Αριθμοδείκτης Γενικής ή
έμμεσης ρευστότητας. (

=

Current ratio )

16.479.037,72

ενεργητικό

=

Βραχυπρόθεσμες

=

1,16

=

1,15

=

0,62

=

0,40

14.172.197,26

υποχρεώσεις

2021
Κυκλοφορούν

Αριθμοδείκτης Γενικής ή
έμμεσης ρευστότητας. (

=

Current ratio )

17.555.729,17

ενεργητικό

=

Βραχυπρόθεσμες

15.310.919,65

υποχρεώσεις

Αριθμοδείκτης Ειδικής ή άμεσης ρευστότητας. ( Acid-test Ratio )
Τύπος = Κυκλοφορούν ενεργητικό - Αποθέματα / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

2020
Κυκλοφορούν ενεργητικό

Αριθμοδείκτης Ειδικής ή
άμεσης ρευστότητας. ( Acid-

=

test Ratio )

– Αποθέματα

16.479.037,72 –
=

Βραχυπρόθεσμες

7.684.663,06
14.172.197,26

υποχρεώσεις

2021
Κυκλοφορούν ενεργητικό

Αριθμοδείκτης Ειδικής ή
άμεσης ρευστότητας. ( Acidtest Ratio )

=

- Αποθέματα

17.555.729,17 –
=

Βραχυπρόθεσμες

11.356.992,91
15.310.919,65

υποχρεώσεις
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Αριθμοδείκτης Ταμειακής ρευστότητας. ( Cash Ratio )
Τύπος = Διαθέσιμο ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

2020
Διαθέσιμο
Αριθμοδείκτης Ταμειακής
ρευστότητας. ( Cash Ratio )

=

7.748.432,75

ενεργητικό

=

Βραχυπρόθεσμες

=

0,55

=

0,35

14.172.197,26

υποχρεώσεις

2021
Διαθέσιμο
Αριθμοδείκτης Ταμειακής
ρευστότητας. ( Cash Ratio )

=

5.299.758,56

ενεργητικό

=

Βραχυπρόθεσμες

15.310.919,65

υποχρεώσεις

Αριθμοδείκτης Αμυντικού χρονικού διαστήματος ( Defensive Interval Ratio )
Τύπος = Διαθέσιμα + Χρεόγραφα + Απαιτήσεις / Προβλεπόμενα ημερήσια έξοδα

2020
Διαθέσιμα + Χρεώγραφα

8.794.374,66

+ Απαιτήσεις

Αριθμοδείκτης
Αμυντικού χρονικού
διαστήματος ( Defensive
Interval Ratio )

( 15.269.959,23 +
=

Προβλεπόμενα ημερήσια
έξοδα

=

1.640.015,30 +
8.871.009,57 + 67.993,43 +
147.227,91 - 520.577,00 ) /
360
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=

124,27 σε ημέρες

2021
Διαθέσιμα + Χρεώγραφα

6.198.736,26

+ Απαιτήσεις

Αριθμοδείκτης
Αμυντικού χρονικού
διαστήματος ( Defensive

( 21.032.914,12 +
=

Interval Ratio )

Προβλεπόμενα ημερήσια

=

2.074.084,67 +

=

65,92 σε ημέρες

=

1,30

=

1,68

11.118.799,85 + 74.051,78

έξοδα

+ 179.110,18 624.906,16)/ 360

ΙΙ.Αριθμοδείκτες δραστηριότητας

Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού ( Asset Turnover Ratio )
Τύπος = Σύνολο πωλήσεων / Σύνολο ενεργητικού

2020
Σύνολο πωλήσεων

Δείκτης Κυκλοφοριακής
Ταχύτητας Ενεργητικού ( Asset

27.559.841,23

=

Turnover Ratio )

=
Σύνολο Ενεργητικού

21.161.532,67

2021
Σύνολο πωλήσεων

Δείκτης Κυκλοφοριακής
Ταχύτητας Ενεργητικού ( Asset
Turnover Ratio )

38.669.926,35

=

=
Σύνολο Ενεργητικού

23.048.333,59
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Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Παγίων ( Fixed Asset Turnover Ratio )
Τύπος = Σύνολο πωλήσεων / Καθαρά πάγια

2020
Σύνολο πωλήσεων

Δείκτης Κυκλοφοριακής
Ταχύτητας Παγίων ( Fixed

27.559.841,23

=

Asset Turnover Ratio )

=
Καθαρά Πάγια

=

6,30

=

7,62

( 4.371.898,33 + 0,00 )

2021
Σύνολο πωλήσεων

Δείκτης Κυκλοφοριακής
Ταχύτητας Παγίων ( Fixed

38.669.926,35

=

Asset Turnover Ratio )

=
Καθαρά Πάγια

( 5.076.082,99 + 0,00 )

Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων ( Inventory Turnover Ratio )
Τύπος = Κόστος πωληθέντων / Αποθέματα

2020
Δείκτης Κυκλοφοριακής
Ταχύτητας Αποθεμάτων

Κόστος πωληθέντων

15.269.959,23

=

( Inventory Turnover Ratio )

=
Αποθέματα

=

1,99

=

1,85

7.684.663,06

2021
Δείκτης Κυκλοφοριακής
Ταχύτητας Αποθεμάτων
( Inventory Turnover Ratio )

Κόστος πωληθέντων

21.032.914,12

=

=
Αποθέματα

11.356.992,91

13

Δείκτης Ταχύτητας είσπραξης εμπορικών απαιτήσεων – πελατών ( Receivables Turnover
Ratio ) σε ημέρες
Τύπος = Εμπορικές απαιτήσεις Χ 360 / Συνολικές Πωλήσεις

2020
Εμπορικές απαιτήσεις Χ 360

Δείκτης Ταχύτητας είσπραξης
απαιτήσεων ( Receivables

=

Turnover Ratio )

696.015,60 Χ 360
=

Συνολικές πωλήσεις

=

9,09 ημέρες

=

5,17 ημέρες

27.559.841,23

2021
Εμπορικές απαιτήσεις Χ 360

Δείκτης Ταχύτητας είσπραξης
απαιτήσεων ( Receivables

=

Turnover Ratio )

554.953,26 Χ 360
=

Συνολικές πωλήσεις

38.669.926,35

Δείκτης Ταχύτητας πληρωμής εμπορικών υποχρεώσεων – προμηθευτών ( Trade Creditors
to Purchases Ratio ) σε ημέρες
Τύπος = Εμπορικές υποχρεώσεις Χ 360 / Κόστος πωληθέντων

2020
Εμπορικές
Δείκτης Ταχύτητας πληρωμής
υποχρεώσεων ( Trade
Creditors to Purchases Ratio )

6.188.563,19 Χ 360

υποχρεώσεις Χ 360
=

=
Κόστος πωληθέντων

=
15.269.959,23
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145,90 ημέρες

2021
Εμπορικές
Δείκτης Ταχύτητας πληρωμής
υποχρεώσεων ( Trade

7.194.827,06 Χ 360

υποχρεώσεις Χ 360
=

Creditors to Purchases Ratio )

=
Κόστος πωληθέντων

=

123,15 ημέρες

=

44,59

=

45,61

21.032.914,12

ΙΙΙ.Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας
Δείκτης Μεικτού περιθωρίου κέρδους ( Gross Profit Margin )
Τύπος = Μικτό αποτέλεσμα / Πωλήσεις Χ 100

2020
Μικτό
Δείκτης Μεικτού περιθωρίου
κέρδους ( Gross Profit Margin )

12.289.882,00

αποτέλεσμα
=

=

Πωλήσεις
Χ 100

27.559.841,23
X 100

2021
Μικτό
Δείκτης Μεικτού περιθωρίου
κέρδους ( Gross Profit Margin )

17.637.012,23

αποτέλεσμα
=

=

Πωλήσεις
Χ 100

38.669.926,35
X 100

6. Προβλεπόμενη εξέλιξη της οντότητας.
Η πορεία της πανδημίας φαίνεται να έχει εξομαλυνθεί και η λειτουργία της κοινωνίας
αποκαθίσταται αφού τα μέτρα περιορίζονται και το σύστημα υγείας παίρνει βαθιές
ανάσες.
Το νέο μέτωπο που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη και ολόκληρος ο κόσμος είναι ο
πόλεμος στην Ουκρανία όπου οι συνέπειες διαμορφώνουν ήδη χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης
τόσο της Ελληνικής όσο και της Ευρωπαικής οικονομίας , καθώς οι αυξήσεις στην ενέργεια
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μετακυλούν στο κόστος εμπορευμάτων, στις παρεχόμενες υπηρεσίες και κατά συνέπεια
στον τελικό καταναλωτή.
Παρ΄όλα αυτά η εταιρία στοχεύει στην ανάπτυξη και στην αύξηση του μεγέθους της
διατηρώντας την αισιοδοξία που χρειάζεται και συντηρώντας τους στόχους που έχουν
τεθεί.
Με δεδομένη την διαφαινόμενη διατήρηση του αισιόδοξου κλίματος, η διοίκηση της
Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις και προσαρμόζει τις κινήσεις της,
ενισχύοντας διαρκώς την ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητα της.
Ο κυριότερος στόχος της διοίκησης για την επόμενη χρήση είναι η ανάπτυξη των
πωλήσεων σε νέες αγορές, μέσα από καινοτόμες υπηρεσίες και εμπορεύματα σε παλιούς
και νέους πελάτες.
Μέχρι την σύνταξη της παρούσας έκθεσης, δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα τα οποία να
συνέβησαν από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως και τα οποία μπορούν να επηρεάσουν
σημαντικά την οικονομική διάρθρωση ή την επιχειρηματική πορεία της Εταιρείας.

7. Δραστηριότητα της Εταιρείας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης .
Η

εταιρεία

ZAKCRET

ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ

ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ

ΑΕ

δεν

πραγματοποίησε δαπάνες ή επενδύσεις στον τομέα «ερευνών και ανάπτυξης» στη
χρήση 2021.
8. Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως
προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 του Ν.4548/2018.
Η εταιρεία ZAKCRET ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΕ κατά την διάρκεια
της χρήσης 2021 δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που
ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.
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9. Υποκαταστήματα της Εταιρείας.
Η έδρα της εταιρίας είναι στα Σπάτα , 18ο ΧΛΜ Λ. Παλλήνης Σπατών και τα υποκαστήματά
της αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα

Λ.Βείκου 6 Γαλάτσι
Λ.Βείκου 13 Γαλάτσι
Ι. Φωκά 70 Αθήνα
Αγ. Αναργύρων 18 Αγιοι Ανάργυροι
Λ.Πεντέλης 13 Χαλάνδρι
Αθηνάς 69 Κορυδαλλός
20χιλ.Μαραθώνος Πικέρμι
Λ.Ηρακλείου 346Β Νέα Ιωνία
Ιερά Οδός 234 Αιγάλεω
Εθνικής Αντιστάσεως 43 και Δελφών 2 Περιστέρι
Εθν. Αντιστάσεως 6 Πειραιάς
Ερμού 70 Αθήνα
Θηβών 21 και Πογραδετς 24 Περιστέρι
Θεομήτορος 41 Αλιμος
Aγ.Γεωργίου 8 Χαλάνδρι
Ελ.Βενιζέλου πρώην Πανεπιστημίου 64 Αθήνα
Α.Παπανδρέου 35 Μαρούσι
Κυδωνιών 32 Χρ.Σμύρνης &Παλαιολόγου 2
Ν.Σμύρνη
Πλατεία Αγ.Γεωργίου και Ερμου 42 Πάτρα
Δημητριάδος και Αρτεμισίου ΟΤ259 Βόλος
Λ.Κηφισίας 37Α Μαρούσι
Λ.Κηφισίας 37Α Μαρούσι
Παύλου Μελά 18 Θεσσαλονίκη
Σκαλίδη 45 47 49 51 53 και Μανουσογιαννάκιδων
1 3 5 7 Χανιά
Κουμά 1 Λάρισα
Πλ Ελευθερίας 3 Κορυδαλλός

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια του έτους 2022 έγινε έναρξη ενός νέου
καταστήματος στα Ιωάννινα.
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10. Χρήση «χρηματοπιστωτικών μέσων».
Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά μέσα όπως :
 Τα μέσα χρηματαγοράς.
 Τα μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.
 Οι κινητές αξίες.
 Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης.
 τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.
 προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων.
 συμβάσεις ανταλλαγής (swaps).
Μετά από τα παραπάνω κύριοι μέτοχοι παρακαλείσθε όπως:
Εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τη διάθεση των αποτελεσμάτων της
χρήσεως (Περίοδος χρήσης 01/01/2021 έως 31/12/2021).
Εγκρίνετε την συνολική διαχείριση της χρήσεως 01/01/2021-31/12/2021 .

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Χαϊκάλης Τιμόθεος
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.1:

ZAKCRET

: 2021,

Ν

. . . : 998407331,
( 01/01/2021 - 31/12/2021 ) - . .
.: 007882101000

2021

2020

2.482.328,74

2.305.077,99

3.830,52

4.322,32

2.589.923,73

2.062.498,02

5.076.082,99

4.371.898,33

0,00

0,00

416.521,43

310.596,62

416.521,43

310.596,62

5.492.604,42

4.682.494,95

0,00

0,00

0,00

0,00

3.889,57

3.747,70

7.662.839,39

6.113.683,81

4.313,01

4.364,95

3.685.950,94

1.562.866,60

11.356.992,91

7.684.663,06

0,00

0,00

554.953,26

696.015,60

179.981,89

316.225,29

164.042,55

33.701,02

5.299.758,56

7.748.432,75

6.198.736,26

8.794.374,66

17.555.729,17

16.479.037,72

23.048.333,59

21.161.532,67

0,00

0,00

0,00

0,00

518.976,25

518.976,25

518.976,25

518.976,25

0,00

0,00

172.995,82

172.995,82

3.434.060,75

1.211.807,78

3.607.056,57

1.384.803,60

4.126.032,82

1.903.779,85

0,00

0,00

0,00

0,00

3.611.381,12

5.055.555,56

0,00

30.000,00

3.611.381,12

5.085.555,56

0,00

0,00

675.601,10

920.886,67

1.444.444,44

1.444.444,44

7.194.827,06

6.188.563,19

705.509,48

30.133,36

1.068.566,65

1.072.027,67

,

289.058,64

159.978,50

3.756.144,74

4.216.120,97

176.767,54

140.042,46

15.310.919,65

14.172.197,26

0,00

0,00

0,00

0,00

18.922.300,77

19.257.752,82

23.048.333,59

21.161.532,67

Ν
31/12/2021
ZAKCRET

. . . : 998407331,
( 01/01/2021 - 31/12/2021 ) - . .
.: 007882101000

: 2021,

2021
(

)

. .
134872

2020

38.669.926,35

27.559.841,23

(21.032.914,12)

(15.269.959,23)

17.637.012,23

12.289.882,00

14.442,54

655,22

17.651.454,77

12.290.537,22

(2.074.084,67)

(1.640.015,30)

(11.118.799,85)

(8.871.009,57)

(74.051,78)

(67.993,43)

0,00

1.799,98

207.062,40

56.474,26

4.591.580,87

1.769.793,16

351,15

385,67

(179.110,18)

(147.227,91)

4.412.821,84

1.622.950,92

(979.033,87)

(413.018,16)

3.433.787,97

1.209.932,76

. .
114906/19

198143/02
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προ̋ του̋ Μετόχου̋ τη̋ εταιρεία̋ «ZAKCRET ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.»
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τι̋ συνημμένε̋ χρηματοοικονομικέ̋ καταστάσει̋ τη̋ εταιρεία̋ «ZAKCRET ΕΜΠΟΡΙΟ
ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.» (η Εταιρεία), οι οποίε̋ αποτελούνται από τον ισολογισμό τη̋ 31η̋
Δεκεμβρίου 2021, τι̋ καταστάσει̋ αποτελεσμάτων, μεταβολών καθαρή̋ θέση̋ και ταμειακών ροών τη̋
χρήσεω̋ που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώ̋ και το σχετικό προσάρτημα. Κατά τη γνώμη μα̋, οι
συνημμένε̋ χρηματοοικονομικέ̋ καταστάσει̋ παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την
χρηματοοικονομική θέση τη̋ εταιρεία̋ «ZAKCRET ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.» κατά
την 31η Δεκεμβρίου 2021, τη χρηματοοικονομική τη̋ επίδοση και τι̋ ταμειακέ̋ ροέ̋ για τη χρήση που
έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του Ν.4308/2014 όπω̋ ισχύει.

Βάση γνώμη̋
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μα̋ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπω̋ αυτά έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνε̋ μα̋, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται
περαιτέρω στην παράγραφο τη̋ έκθεσή̋ μα̋ “Ευθύνε̋ Ελεγκτή για τον Έλεγχο των
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ΄ όλη τη διάρκεια του
διορισμού μα̋, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογία̋ για Επαγγελματίε̋ Ελεγκτέ̋ του Συμβουλίου
Διεθνών Προτύπων Δεοντολογία̋ Ελεγκτών, όπω̋ αυτό̋ έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία
και τι̋ απαιτήσει̋ δεοντολογία̋ που σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τι̋ δεοντολογικέ̋ μα̋ υποχρεώσει̋ σύμφωνα με τι̋ απαιτήσει̋ τη̋
ισχύουσα̋ νομοθεσία̋ και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογία̋. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά
τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μα̋.
Άλλε̋ πληροφορίε̋
Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για τι̋ άλλε̋ πληροφορίε̋. Οι άλλε̋ πληροφορίε̋ περιλαμβάνονται στην
Έκθεση Διαχείριση̋ του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση
επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, αλλά δεν περιλαμβάνουν τι̋ χρηματοοικονομικέ̋
καταστάσει̋ και την έκθεση ελέγχου επί αυτών.

Η γνώμη μα̋ επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τι̋ άλλε̋ πληροφορίε̋ και δεν
εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφή̋ συμπέρασμα διασφάλιση̋ επί αυτών.

Σε σχέση με τον έλεγχό μα̋ επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μα̋ είναι να
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αναγνώσουμε τι̋ άλλε̋ πληροφορίε̋ και με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλε̋ πληροφορίε̋
είναι ουσιωδώ̋ ασυνεπεί̋ με τι̋ χρηματοοικονομικέ̋ καταστάσει̋ ή τι̋ γνώσει̋ που αποκτήσαμε κατά
τον έλεγχο ή αλλιώ̋ φαίνεται να είναι ουσιωδώ̋ εσφαλμένε̋. Εάν, με βάση τι̋ εργασίε̋ που έχουμε
εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδε̋ σφάλμα σε αυτέ̋ τι̋ άλλε̋
πληροφορίε̋, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονό̋ αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να
αναφέρουμε σχετικά με το

θέμα αυτό, πέραν των όσων αναφέρονται σχετικά με την Έκθεση

Διαχείριση̋ Διοικητικού Συμβουλίου στην “Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”
κατωτέρω.

Ευθύνε̋ τη̋ διοίκηση̋ επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του Ν.4308/2014 όπω̋ ισχύει, όπω̋ και για εκείνε̋ τι̋ δικλίδε̋
εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ω̋ απαραίτητε̋, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση
χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδε̋ σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη
είτε σε λάθο̋.
Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την
αξιολόγηση τη̋ ικανότητα̋ τη̋ Εταιρεία̋ να συνεχίσει τη δραστηριότητά τη̋, γνωστοποιώντα̋ όπου
συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη
χρήση τη̋ λογιστική̋ αρχή̋ τη̋ συνεχιζόμενη̋ δραστηριότητα̋, εκτό̋ και εάν η διοίκηση είτε
προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά τη̋ ή δεν έχει άλλη
ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ’ αυτέ̋ τι̋ ενέργειε̋.
Ευθύνε̋ ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μα̋ είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικέ̋
καταστάσει̋, στο σύνολο του̋, είναι απαλλαγμένε̋ από ουσιώδε̋ σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη
είτε σε λάθο̋ και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μα̋. Η εύλογη
διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχο̋ που
διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπω̋ αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα
εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδε̋ σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από
απάτη ή από λάθο̋ και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να
αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τι̋ οικονομικέ̋ αποφάσει̋ των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτέ̋
τι̋ χρηματοοικονομικέ̋ καταστάσει̋.
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Ω̋ καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπω̋ αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη
διάρκεια του ελέγχου. Επίση̋:
· Εντοπίζουμε και αξιολογούμε του̋ κινδύνου̋ ουσιώδου̋ σφάλματο̋ στι̋ χρηματοοικονομικέ̋
καταστάσει̋, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθο̋, σχεδιάζοντα̋ και διενεργώντα̋ ελεγκτικέ̋
διαδικασίε̋ που ανταποκρίνονται στου̋ κινδύνου̋ αυτού̋ και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που
είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μα̋. Ο κίνδυνο̋ μη εντοπισμού
ουσιώδου̋ σφάλματο̋ που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερο̋ από αυτόν που οφείλεται σε
λάθο̋, καθώ̋ η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένε̋ παραλείψει̋,
ψευδεί̋ διαβεβαιώσει̋ ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.

· Κατανοούμε τι̋ δικλίδε̋ εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τι̋ περιστάσει̋, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμη̋
επί τη̋ αποτελεσματικότητα̋ των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου τη̋ Εταιρεία̋.

· Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το
εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.

· Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα τη̋ χρήση̋ από τη διοίκηση τη̋ λογιστική̋ αρχή̋ τη̋
συνεχιζόμενη̋ δραστηριότητα̋ και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν
υπάρχει ουσιώδη̋ αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκε̋ που μπορεί να υποδηλώνουν
ουσιώδη αβεβαιότητα ω̋ προ̋ την ικανότητα τη̋ Εταιρεία̋ να συνεχίσει τη δραστηριότητά τη̋. Εάν
συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδη̋ αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να
επιστήσουμε την προσοχή στι̋ σχετικέ̋ γνωστοποιήσει̋ των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή
εάν αυτέ̋ οι γνωστοποιήσει̋ είναι ανεπαρκεί̋ να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μα̋. Τα
συμπεράσματά μα̋ βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία τη̋
έκθεση̋ ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκε̋ ενδέχεται να έχουν ω̋ αποτέλεσμα η
Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ω̋ συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

· Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώ̋ και το κατά πόσο οι
χρηματοοικονομικέ̋ καταστάσει̋ απεικονίζουν τι̋ υποκείμενε̋ συναλλαγέ̋ και τα γεγονότα με
τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρο̋ και το χρονοδιάγραμμα του
ελέγχου, καθώ̋ και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών
ελλείψεων στι̋ δικλίδε̋ εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μα̋.
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Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντα̋ υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση τη̋ Έκθεση̋ Διαχείριση̋ του
Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων τη̋ παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρο̋ Β) του
Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:

α) Κατά τη γνώμη μα̋ η Έκθεση Διαχείριση̋ του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με
τι̋ ισχύουσε̋ νομικέ̋ απαιτήσει̋ του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτή̋
αντιστοιχεί με τι̋ συνημμένε̋ χρηματοοικονομικέ̋ καταστάσει̋ τη̋ χρήση̋ που έληξε την 31.12.2021.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μα̋, για την εταιρεία «ZAKCRET ΕΜΠΟΡΙΟ
ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.» και το περιβάλλον τη̋, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδει̋
ανακρίβειε̋ στην Έκθεση Διαχείριση̋ του Διοικητικού τη̋ Συμβουλίου.

Αγία Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2022
Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια

BDO Ορκωτοί Ελεγκτέ̋ Α.Ε.
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23.048.333,59
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17.555.729,17

554.953,26
0,00
179.981,89
0,00
164.042,55
5.299.758,56
6.198.736,26

3.685.950,94
0,00
11.356.992,91

Σύνολο Ενεργητικού

7.2.2
7.2.3

7.2.2

7.2.1

8.1

Σύνολο κυκλοφορούντων

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολέ̋
Εμπορικέ̋ απαιτήσει̋
Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπέ̋ απαιτήσει̋
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

Προκαταβολέ̋ για αποθέματα
Λοιπά αποθέματα
Σύνολο

3.889,57
7.662.839,39
4.313,01
0,00

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
Εμπορεύματα
Πρώτε̋ ύλε̋ και διάφορα υλικά
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (Αποθ.)

0,00
5.492.604,42

Σύνολο μη κυκλοφορούντων

Αναβαλλόμενοι φόροι

8.2
8.2
8.2

0,00

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσει̋

0,00
416.521,43
416.521,43

0,00

Προκαταβολέ̋ και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή

Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι
Λοιπά
Σύνολο

0,00
0,00

Λοιπά άυλα
Σύνολο

0,00
5.076.082,99

2.482.328,74
3.830,52
2.589.923,73
0,00
0,00

2021

0,00
0,00

7.1

6.1
6.1
6.1

Σημ.
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21.161.532,67 Σύνολο Καθαρή̋ Θέση̋, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων

16.479.037,72 Σύνολο Υποχρεώσεων

Εμπορικέ̋ υποχρεώσει̋
696.015,60 Φόρο̋ εισοδήματο̋
0,00 Λοιποί φόροι και τέλη
316.225,29 Οργανισμοί κοινωνική̋ ασφάλιση̋
0,00 Λοιπέ̋ υποχρεώσει̋
33.701,02 Έξοδα χρήσεω̋ δουλευμένα
7.748.432,75 Έσοδα επόμενων χρήσεων
8.794.374,66 Σύνολο

1.562.866,60 Βραχυπρόθεσμε̋ Υποχρεώσει̋
0,00 Τραπεζικά Δάνεια
7.684.663,06 Βραχυπρόθεσμο μέρο̋ μακροπροθέσμων δανείων

Μακροπρόθεσμε̋ Υποχρεώσει̋
Δάνεια
3.747,70 Λοιπέ̋ μακροπρόθεσμε̋ υποχρεώσει̋
6.113.683,81 Κρατικέ̋ επιχορηγήσει̋
4.364,95 Αναβαλλόμενοι φόροι
0,00 Σύνολο

4.682.494,95 Υποχρεώσει̋

0,00 Σύνολο

0,00 Προβλέψει̋
310.596,62 Προβλέψει̋ για παροχέ̋ σε εργαζομένου̋
310.596,62 Λοιπέ̋ προβλέψει̋

0,00 Συναλλαγματικέ̋ διαφορέ̋
0,00 Σύνολο καθαρή̋ θέση̋

Αποτελέσματα ει̋ νέο
0,00 Σύνολο

0,00 Αφορολόγητα αποθεματικά

0,00 Αποθεματικά και αποτελέσματα ει̋ νέο
0,00 Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

Διαφορέ̋ αξία̋ διαθέσιμων για πώληση
0,00 Διαφορέ̋ αξία̋ στοιχείων αντιστάθμιση̋ ταμειακών ροών
0,00 Σύνολο

0,00 Διαφορέ̋ εύλογη̋ αξία̋
4.371.898,33 Διαφορέ̋ αξία̋ ενσωμάτων παγίων

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
2.305.077,99 Κεφάλαιο
4.322,32 Υπέρ το άρτιο
2.062.498,02 Καταθέσει̋ ιδιοκτητών
0,00 Ίδιοι τίτλοι
0,00 Σύνολο

2020

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ τη̋ ZAKCRET ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΕ
Περίοδο̋ χρήση̋ από 01/01/2021 έω̋ 31/12/2021 – Αρ. ΓΕ.Μ.Η. 007882101000

Άυλα πάγια στοιχεία
Δαπάνε̋ ανάπτυξη̋
Υπεραξία

Λοιπά ενσώματα στοιχεία
Σύνολο

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικό̋ εξοπλισμό̋
Λοιπό̋ εξοπλισμό̋
Επενδύσει̋ σε ακίνητα
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
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11.2.1
11.2.2
11.2.2
11.2.2
11.2.2
11.2.2

11.1.1
11.1.1

11.1.1
11.1.2

9

Σημ.

23.048.333,59

18.922.300,77

7.194.827,06
705.509,48
1.068.566,65
289.058,64
3.756.144,74
176.767,54
0,00
15.310.919,65

675.601,10
1.444.444,44

3.611.381,12
0,00
0,00
0,00
3.611.381,12

0,00

0,00
0,00

0,00
4.126.032,82

3.434.060,75
3.607.056,57

0,00

172.995,82

0,00
0,00
0,00

0,00

518.976,25
0,00
0,00
0,00
518.976,25

2021

21.161.532,67

19.257.752,82

6.188.563,19
30.133,36
1.072.027,67
159.978,50
4.216.120,97
140.042,46
0,00
14.172.197,26

920.886,67
1.444.444,44

5.055.555,56
30.000,00
0,00
0,00
5.085.555,56

0,00

0,00
0,00

0,00
1.903.779,85

1.211.807,78
1.384.803,60

0,00

172.995,82

0,00
0,00
0,00

0,00

518.976,25
0,00
0,00
0,00
518.976,25

2020
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Σημ.
Κύκλο̋ εργασιών
Κόστο̋ πωλήσεων

18

2021

2020

38.669.926,35
-21.032.914,12

27.559.841,23
-15.269.959,23

17.637.012,23

12.289.882,00

14.442,54

655,22

17.651.454,77
-2.074.084,67
-11.118.799,85
-74.051,78
0,00

12.290.537,22
-1.640.015,30
-8.871.009,57
-67.993,43
0,00

0,00
0,00

1.799,98
0,00

0,00

0,00

0,00
207.062,40

0,00
56.474,26

Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων

4.591.580,87

1.769.793,16

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

351,15
-179.110,18

385,67
-147.227,91

4.412.821,84

1.622.950,92

-979.033,87

-413.018,16

3.433.787,97

1.209.932,76

Μικτό Αποτέλεσμα

Λοιπά συνήθη έσοδα

18

Έξοδα διοίκηση̋
Έξοδα διάθεση̋
Λοιπά έξοδα και ζημιέ̋
Απομειώσει̋ περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)
Κέρδη και ζημίε̋ από διάθεση μη κυκλοφορούντων
στοιχείων
Κέρδη και ζημίε̋ από επιμέτρηση στην εύλογη αξία

18

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων
Κέρδο̋ από αγορά οντότητα̋ ή τμήματο̋ σε τιμή ευκαιρία̋
Λοιπά έσοδα και κέρδη

Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματο̋
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρου̋

Σελίδα 9

18

από 33 συνολικά
9
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΕΙΔΟΣ

Σημ.

2021

2020

38.669.926,35
-12.227.116,49
14.442,54
0,00
-8.805.797,63
-4.833.407,43
-624.906,16
-7.808.622,71
0,00
0,00
0,00
0,00

27.559.841,23
-8.988.502,42
655,22
0,00
-6.281.456,81
-3.530.441,26
-520.577,00
-6.528.000,04
0,00
1.799,98
0,00
0,00

0,00

0,00

207.062,40

56.474,26

4.591.580,87

1.769.793,16

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

351,15

385,67

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

-179.110,18

-147.227,91

4.412.821,84

1.622.950,92

Κύκλο̋ εργασιών
Μεταβολέ̋ αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)
Λοιπά συνήθη έσοδα
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία
Αγορέ̋ εμπορευμάτων και υλικών
Παροχέ̋ σε εργαζόμενου̋
Αποσβέσει̋
Λοιπά έξοδα και ζημίε̋
Απομειώσει̋ περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)
Κέρδη και ζημίε̋ από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων
Κέρδη και ζημίε̋ από επιμέτρηση στην εύλογη αξία
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων
Κέρδο̋ από αγορά οντότητα̋ ή τμήματο̋ σε τιμή ευκαιρία̋
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματο̋
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρου̋

Σελίδα 10

18
18

-979.033,87

-413.018,16

3.433.787,97

1.209.932,76

από 33 συνολικά
10

Σελίδα 11

από 33 συνολικά

Υπόλοιπα 1/1/2021
Μεταβολέ̋ στοιχείων στην περίοδο
Εσωτερικέ̋ μεταφορέ̋
Διανομέ̋ στου̋ φορεί̋
Αποτελέσματα περιόδου
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων τη̋
31/12/2021

Υπόλοιπα 1/1/2020
Μεταβολέ̋ λογιστικών πολιτικών και
λάθη
Μεταβολέ̋ στοιχείων στην περίοδο
Εσωτερικέ̋ μεταφορέ̋
Διανομέ̋ στου̋ φορεί̋
Αποτελέσματα περιόδου
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων τη̋
31/12/2020

Σημ.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

518976,25
0,00
0,00
0,00
0,00

518.976,25

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

11

172.995,82

172.995,85
0,00
0,00
0,00
0,00

172.995,82

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

518.976,25

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Αποθεματικά
νόμων &
κατ/κού

0,00

0,00

Ιδιοι τίτλοι

Διαφορέ̋
εύλογη̋
αξία̋
172.995,82

0,00

Καταθέσει̋
Ιδιοκτητών

518.976,25

Κεφάλαιο

Υπέρ το
'Αρτιο

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Αφορολόγητ
α
αποθεματικά

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ μεταβολών καθαρή̋ θέση̋
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3.434.060,75

1.211.807,78
0,00
0,00
-1.211.535,00
3.433.787,97

1.211.807,78

0,00
0,00
-5.019.722,50
1.209.932,76

0,00

5.021.597,52

Υπόλοιπο
Αποτελεσμάτω
ν Ει̋ Νέο

4.126.032,82

1.903.779,85
0,00
0,00
-1.211.535,00
3.433.787,97

1.903.779,85

0,00
0,00
-5.019.722,50
1.209.932,76

0,00

5.713.569,59

Συνολικά
ίδια
κεφάλαια
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ (Έμμεση Μέθοδο̋)

2021
Χρηματοροέ̋ από λειτουργικέ̋ δραστηριότητε̋
Αποτέλεσμα προ φόρων
Πλέον ή μείον προσαρμογέ̋ για:
Αποσβέσει̋ και απομειώσει̋ ενσώματων και άυλων πάγιων
Προβλέψει̋
Κέρδη και ζημίε̋ από διάθεση στοιχείων
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων
Κέρδη και ζημίε̋ από επιμέτρηση στοιχείων
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)
Λειτουργικό κέρδο̋ προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνηση̋

2020

4.412.821,84

1.622.950,92

624.906,16

520.577,00

-148.323,14
0,00
0,00
178.759,03
5.068.163,89

-1.799,98
0,00
0,00
146.842,24
2.288.570,18

Πλέον ή μείον μεταβολέ̋ λογαριασμών κεφαλαίου κίνηση̋
Μεταβολή αποθεμάτων
Μεταβολή απαιτήσεων
Μεταβολή υποχρεώσεων

-3.672.329,85
146.964,21
708.631,84

-297.666,09
-489.400,45
828.922,18

Μείον:
Πληρωμέ̋ / εισπράξει̋ για / από χρεωστικού̋ & πιστωτικού̋ τόκου̋
Πληρωμέ̋ για φόρο εισοδήματο̋
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικέ̋ δραστηριότητε̋ (α)

-179.110,18
-659,776,12
1.412.543,79

-177.361,27
-519.565,52
1.633.499,03

-1.332.347,72

Χρηματοροέ̋ από επενδυτικέ̋ δραστηριότητε̋
Πληρωμέ̋ (εισπράξει̋) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων
Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρό)
Τόκοι εισπραχθέντε̋
Μερίσματα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικέ̋ δραστηριότητε̋ (β)

351,15
0,00
-1.331.996,57

-272.120,98
0,00
385,67
0,00
-271.732,31

Χρηματοροέ̋ από χρηματοδοτικέ̋ δραστηριότητε̋
Εισπράξει̋ (πληρωμέ̋) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου
Εισπράξει̋ (πληρωμέ̋) από δάνεια
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικέ̋ δραστηριότητε̋ (γ)

0,00
-1.691.646,60
- 837.574,81
-2.529.221,41

0,00
6.626.841,91
-1.491.937,42
5.134.904,49

-2.448.674,19

6.496.671,21

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξη̋ περιόδου

7.748.432,75

1.251.64,54

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξη̋ περιόδου

5.299.758,56

7.748.432,75
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Προσάρτημα (σημειώσει̋) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
τη̋ εταιρεία̋ ZAKCRET ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΕ αφορά περίοδο χρήση̋
από 01/01/2021 έω̋ 31/12/2021
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

1. Πληροφορίε̋ σχετικέ̋ με την Εταιρεία

α) Επωνυμία: ZAKCRET ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΕ
β) Νομικό̋ τύπο̋: ΑΕ
γ) Περίοδο̋ αναφορά̋: από 01/01/2021 έω̋ 31/12/2021
δ) Διεύθυνση τη̋ έδρα̋: 18ο χλμ ΠΑΛΛΗΝΗΣ-ΣΠΑΤΩΝ 19004 ΣΠΑΤΑ
ε) Α.Μ.Α.Ε.: 64562/01/Β/07/691 - ΓΕ.ΜΗ.: 007882101000
στ) Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή τη̋ συνεχιζόμενη̋ δραστηριότητα̋, ή όχι ; ( Παρ. 3 (στ) άρθρου
29 ) ΝΑΙ
ζ) Κατηγορία οντότητα̋ ( Παρ. 3(η) άρθρου 29 ) ΜΕΓΑΛΗ
η) Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων ( Παρ. 3(θ) άρθρου 29 ) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι
χρηματοοικονομικέ̋ καταστάσει̋ έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.
θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό
νόμισμα τη̋ Εταιρεία̋.
ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί.
κ) Εκκαθάριση ( Παρ. 3(ζ) άρθρου 29 ) Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
λ) Μέσο̋ όρο̋ απασχολουμένων ( Παρ. 23α άρθρου 29 ) : 341

2. Παράγοντε̋ που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική τη̋ Εταιρεία̋ ω̋ συνεχιζόμενη̋ δραστηριότητα̋
Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή τη̋ συνεχιζόμενη̋ δραστηριότητα̋, ή όχι ; ΝΑΙ
Παράγοντε̋ που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική τη̋ οντότητα̋ ω̋ συνεχιζόμενη δραστηριότητα ( Παρ. 4
άρθρου 29 ) : Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντε̋ που θέτουν σε κίνδυνο την
προοπτική τη̋ ω̋ συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Eνδεικτικά αναφέρουμε τα οικονομικά μεγέθη σύμφωνα με τι̋ οικονομικέ̋ καταστάσει̋ που απεικονίζουν
την πραγματική εικόνα τη̋ εταιρεία̋.
α) To σωρευμένo αποτέλεσμα ( κέρδο̋ ) ει̋ νέο ανέρχεται στο ποσό των € 3.434.060,75
β) Τα ίδια κεφάλαια έχουν διαμορφωθεί στο συνολικό ποσό των 4.126.032,82€ εκ των οποίων τα συνολικά
καταβλημένα κεφάλαια ανέρχονται στο ποσό των 518.976,25€ και τα συνολικά αποθεματικά πλέον του λογιστικού
αποτελέσματο̋ ει̋ νέο ανέρχονται σε 3.607.056,57€.
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ε) Η Εταιρεία έχει συνολικέ̋ βραχυπρόθεσμε̋ υποχρεώσει̋ προ̋, ασφαλιστικού̋ οργανισμού̋ πιστωτικά
ιδρύματα και προμηθευτέ̋ - πιστωτέ̋ συνολικού ποσού 15.310.919,65€ να επισημάνουμε ότι ο τραπεζικό̋
βραχυπρόθεσμο̋ δανεισμό̋ τη̋ εταιρεία̋ ανέρχεται σε 675.601,10€ ενώ από τα μακροπρόθεσμα δάνεια ύψου̋
3.611.381,12€ το βραχυπρόθεσμο μέρο̋ των δανείων ανέρχεται σε 1.444.444,44€.
Η Διοίκηση εκτιμά ότι θα εξασφαλίσει την επαρκή χρηματοδότηση, ώστε να εξυπηρετηθούν οι
χρηματοδοτικέ̋ και λειτουργικέ̋ ανάγκε̋ τη̋ Εταιρεία̋, στο άμεσο μέλλον. Κατά συνέπεια οι παρούσε̋
χρηματοοικονομικέ̋ καταστάσει̋ έχουν καταρτιστεί στη βάση τη̋ δυνατότητα̋ ομαλή̋ συνέχιση̋ των
δραστηριοτήτων τη̋ Εταιρεία̋ και ω̋ εκ τούτου δεν περιλαμβάνουν προσαρμογέ̋, οι οποίε̋ θα ήταν αποτέλεσμα
τη̋ αδυναμία̋ ομαλή̋ συνέχιση̋ τη̋ δραστηριότητα̋ τη̋ Εταιρεία̋ και σχετίζονται με την ανάκτηση και την
ταξινόμηση των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, με τα ποσά και την ταξινόμηση των υποχρεώσεων και με
τι̋ απαιτούμενε̋ γνωστοποιήσει̋.

3. Λογιστικέ̋ αρχέ̋ και μέθοδοι
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίση̋ και την διενέργεια εκτιμήσεων από
την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών, τα αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων,
εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. Αυτέ̋ οι εκτιμήσει̋ και παραδοχέ̋
βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντο̋ και σε λοιπού̋ παράγοντε̋ που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τι̋
περιστάσει̋. Τα πραγματικά γεγονότα όμω̋, μπορεί να διαφέρουν από αυτέ̋ τι̋ εκτιμήσει̋. Οι εκτιμήσει̋ και οι
σχετικέ̋ παραδοχέ̋ επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση.
Οι λογιστικέ̋ εκτιμήσει̋ γίνονται κυρίω̋ για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των παγίων, τι̋ συμμετοχέ̋,
την απομείωση των απαιτήσεων, τι̋ προβλέψει̋ και την εκτίμηση τη̋ εύλογη̋ αξία̋ εφόσον επιλέγεται η εφαρμογή
τη̋.

3.1. Ακολουθούμενε̋ λογιστικέ̋ αρχέ̋ και μέθοδοι
Η εταιρεία για τα επιμέρου̋ στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τι̋ ακόλουθε̋
λογιστικέ̋ αρχέ̋ και μεθόδου̋, στα πλαίσια τη̋ βασική̋ αρχή̋ του δουλευμένου1.
3.1.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
α) Αρχική καταχώριση
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστο̋ κτήσεω̋, το οποίο περιλαμβάνει
κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.
β) Μεταγενέστερη αποτίμηση
Μεταγενέστερα τη̋ αρχική̋ καταχωρίσεω̋ πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστο̋
(αρχικό κόστο̋ κτήσεω̋, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου,
μείον σωρευμένε̋ αποσβέσει̋ και ζημίε̋ απομειώσεω̋).

1: Η παράθεση είναι ενδεικτική και θα πρέπει να προσαρμόζεται στι̋ περιστάσει̋.
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Οι αποσβέσει̋ των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή του̋, η
οποία εκτιμήθηκε ω̋ ακολούθω̋:
Ø

Κτίρια και τεχνικά έργα: 25 έτη ( 4% )

Ø

Μεταφορικά μέσα επιβατικά 10 έτη ( 10% ).

Ø

Μεταφορικά μέσα φορτηγά κ.λπ. 8,3 έτη. 12%

Ø

Μηχανήματα και εξοπλισμό̋ γραφείων ( εκτό̋ Η/Υ και Λογισμικού ) : 10 έτη ( 10% ).

Ø

Υπολογιστέ̋ γραφείων και Λογισμικό : 5 έτη ( 20% ).

Ø

Λοιπά πάγια : 10 έτη ( 10% ).

Ζημία απομειώσεω̋ καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί την
ανακτήσιμη αξία του.
Οι λογιστικέ̋ αξίε̋ των πάγιων περιουσιακών στοιχείων τη̋ Εταιρεία̋ ελέγχονται για απομείωση όταν
υπάρχουν ενδείξει̋ ότι οι λογιστικέ̋ αξίε̋ του̋ είναι μεγαλύτερε̋ από τι̋ ανακτήσιμε̋. Στην περίπτωση αυτή
υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικέ̋ αξίε̋ υπερβαίνουν την
εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ω̋ ζημία απομείωση̋ στην κατάσταση
αποτελεσμάτων. Το ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το μεγαλύτερο μεταξύ τη̋ εύλογη̋ αξία̋
(μείον τα απαιτούμενα για την πώληση έξοδα) και τη̋ αξία̋ χρήσεω̋ αυτών.
γ) Διαγραφή
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή του̋ ή αν η Εταιρεία δεν αναμένει μελλοντικά
οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή του̋ ή την πώλησή του̋.
3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν λογισμικά προγράμματα.
Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστο̋ αγορά̋ λογισμικών προγραμμάτων καθώ̋ και
κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτά να τεθούν σε καθεστώ̋ λειτουργία̋, μειωμένη κατά το
ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν απομειώσεων τη̋ αξία̋ του̋. Σημαντικέ̋ μεταγενέστερε̋ δαπάνε̋
κεφαλαιοποιούνται στα λογισμικά προγράμματα όταν προσαυξάνουν την απόδοση του̋ πέραν των αρχικών
προδιαγραφών.
Η απόσβεση των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
3.1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
3.1.3.1. Συμμετοχέ̋
Οι συμμετοχέ̋ παρακολουθούνται στο κόστο̋ κτήσεω̋ υποκείμενε̋ σε έλεγχο απομειώσεω̋ τη̋ αξία̋ του̋
όταν υπάρχουν ενδείξει̋ ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία του̋ ενδέχεται να μην είναι
ανακτήσιμη. Ζημίε̋ απομειώσεω̋ καταχωρίζονται όταν η λογιστική αξία των συμμετοχών υπερβαίνει την
ανακτήσιμη αξία του̋. Ω̋ ανακτήσιμη αξία θεωρείται η αξία χρήσεω̋ που είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων
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μελλοντικών χρηματοροών από την συμμετοχή, στην επόμενη πενταετία και τη̋ υπολειμματική̋ τη̋ αξία̋ στο τέλο̋
τη̋ πενταετία̋.
3.1.3.2. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
α) Αρχική καταχώριση
Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστο̋ κτήσεω̋, δηλαδή στο
κόστο̋ που απαιτήθηκε για την απόκτηση του̋. Το κόστο̋ κτήσεω̋ περιλαμβάνει το σύνολο των ταμειακών
διαθεσίμων (ή ταμειακών ισοδύναμων) ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματο̋ που διατέθηκε για την απόκτηση,
πλέον δαπάνε̋ αγορά̋.
β) Μεταγενέστερη αποτίμηση
Μεταγενέστερα τη̋ αρχική̋ καταχωρίσεω̋, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο
κόστο̋ κτήσεώ̋ του̋ (ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν ζημίε̋ απομειώσεω̋, εκτό̋ από τα έντοκα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνο̋ λήξεώ̋ του̋ ή το επιτόκιο είναι σημαντικά, αποτιμούνται
στο αποσβέσιμο κόστο̋ με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή μέθοδο).
Ζημία απομειώσεω̋ προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το ποσό που η
οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό.
Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι το
μεγαλύτερο από:
Ø

Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, υπολογιζόμενη
με τη χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου.

Ø

Την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη με το απαιτούμενο κόστο̋ πωλήσεω̋.

Οι ζημίε̋ απομειώσεω̋ καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται ω̋ κέρδη σε
αυτή, όταν οι συνθήκε̋ που τι̋ προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται μέχρι τη̋ αξία̋ που θα είχε
το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζημία απομειώσεω̋.
Τα δάνεια και οι απαιτήσει̋ που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου
νομίσματο̋ κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικέ̋ συναλλαγματικέ̋ διαφορέ̋ καταχωρίζονται στα
αποτελέσματα.
γ) Διαγραφή
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και μόνον όταν εκπνεύσουν τα συμβατικά
δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή μεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που
προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού.

3.1.4. Φόροι εισοδήματο̋
3.1.4.1. Τρέχων φόρο̋
Ο τρέχων φόρο̋ εισοδήματο̋ περιλαμβάνει:
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Ø

Τον φόρο εισοδήματο̋ που προκύπτει με βάση τι̋ διατάξει̋ τη̋ εκάστοτε ισχύουσα̋ φορολογική̋
νομοθεσία̋.

Ø

Τον φόρο εισοδήματο̋ και τι̋ προσαυξήσει̋ που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο.
Οι διαφορέ̋ του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων τη̋ χρήσεω̋,
κατά την οποία βεβαιώνονται από τι̋ φορολογικέ̋ αρχέ̋ και γίνονται αποδεκτέ̋ από την Εταιρεία.

3.1.4.2. Αναβαλλόμενοι φόροι
Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινέ̋ (αναστρέψιμε̋) διαφορέ̋ μεταξύ λογιστική̋
αξία̋ και φορολογική̋ βάσεω̋ στοιχείων του ισολογισμού.
Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων.

3.1.5. Αποθέματα
α) Αρχική καταχώριση
Τα αποθέματα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστο̋ κτήσεω̋, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που
απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεμάτων στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.
β) Μεταγενέστερη αποτίμηση
Μεταγενέστερα τη̋ αρχική̋ καταχωρίσεω̋, τα αποθέματα αποτιμούνται στην κατ' είδο̋ στη μέση τιμή του
κόστου̋ κτήσεω̋.

3.1.6. Προκαταβολέ̋ και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Οι προκαταβολέ̋ δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστο̋ κτήσεω̋ (καταβαλλόμενα ποσά) και
αποτιμούνται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστο̋ κτήσεω̋, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει τη̋ αρχή̋ του
δουλευμένου και τυχόν ζημίε̋ απομειώσεω̋. Η απομείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται στην
περίπτωση στην οποία ο λήπτη̋ του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την δέσμευση που
ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού.
Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστο̋ κτήσεω̋ και
αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστου̋ κτήσεω̋ και ανακτήσιμη̋ αξία̋, δηλαδή του
ποσού που αναμένεται να ληφθεί.
3.1.7. Χρηματοοικονομικέ̋ υποχρεώσει̋
α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση
Οι χρηματοοικονομικέ̋ υποχρεώσει̋, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και μεταγενέστερα,
αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά του̋, εκτό̋ από τι̋ μακροπρόθεσμη̋ λήξεω̋, οι οποίε̋ αποτιμούνται στο
αποσβέσιμο κόστο̋ με τη σταθερή μέθοδο). Οι χρηματοοικονομικέ̋ υποχρεώσει̋ που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα
αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου νομίσματο̋ κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικέ̋
συναλλαγματικέ̋ διαφορέ̋ καταχωρίζονται στα αποτελέσματα.
β) Διαγραφή
Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση εκπληρώνεται,
ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον.
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3.1.8. Μη χρηματοοικονομικέ̋ υποχρεώσει̋
α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση
Οι μη χρηματοοικονομικέ̋ υποχρεώσει̋ καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο
ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό του̋. Διαφορέ̋ που προκύπτουν είτε κατά την
επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καταχωρίζονται ω̋ κέρδη ή
ζημίε̋ τη̋ περιόδου στην οποία προκύπτουν.
β) Διαγραφή
Μια μη χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν υφίσταται
πλέον.
3.1.9. Προβλέψει̋
Οι προβλέψει̋ καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που
αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό του̋, εκτό̋ αν η αποτίμηση στην παρούσα αξία του ποσού που
αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό του̋ έχει σημαντική επίδραση στα ποσά των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
3.1.10. Κρατικέ̋ επιχορηγήσει̋
Οι κρατικέ̋ επιχορηγήσει̋ που λαμβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων καταχωρίζονται ω̋
αναβαλλόμενα έσοδα (έσοδα επόμενων περιόδων) και μεταφέρονται τμηματικά στα αποτελέσματα ω̋ έσοδα κατ'
αναλογία των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων για τα οποία ελήφθησαν, ενώ αυτέ̋ που λαμβάνονται για κάλυψη
εξόδων καταχωρίζονται στα αποτελέσματα ω̋ έσοδα στην ίδια περίοδο που καταχωρίζονται και τα αντίστοιχα
έξοδα.

3.1.11. Έσοδα και έξοδα
Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.
Ειδικότερα:
Ø

Ø

Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντό̋ τη̋ περιόδου στην οποία καθίστανται δουλευμένα
και εφόσον πληρούνται όλε̋ οι παρακάτω προϋποθέσει̋:
ü

Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την
κυριότητά του̋.

ü

Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή.

ü

Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα
πιθανή η εισροή του̋ στην οντότητα.

Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων τη̋ οντότητα̋ από τρίτου̋
καταχωρίζονται ω̋ εξή̋:
ü

Oι τόκοι βάσει χρονική̋ αναλογία̋ με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή μέθοδο.

ü

Τα μερίσματα ή παρόμοια̋ φύσεω̋ εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων
οντοτήτων όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή του̋.

Τα δικαιώματα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.
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3.1.12. Στοιχεία τη̋ καθαρή̋ θέσεω̋
Τα κονδύλια τη̋ καθαρή̋ θέσεω̋ καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά
ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.
3.1.13. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενε̋ υποχρεώσει̋
Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσει̋ αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν από
γεγονότα του παρελθόντο̋ και η ύπαρξή του̋ θα επιβεβαιωθεί μόνο από το αν συμβούν ή δεν συμβούν ένα ή
περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρω̋ υπό τον έλεγχο τη̋ Εταιρεία̋. Τα στοιχεία
αυτά γνωστοποιούνται στι̋ σημειώσει̋ των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
3.1.14. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού
Οι αξίε̋ των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού,
προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αυτή
επιβάλλουν προσαρμογέ̋ τη̋ αξία̋ του̋. Οι προσαρμογέ̋ αυτέ̋ γίνονται για τέτοια γεγονότα, ω̋ την ημερομηνία
εγκρίσεω̋ των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μη διορθωτικά, μετά την ημερομηνία
του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σημαντικά, στι̋ σημειώσει̋ των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
3.1.15. Σημαντικέ̋ λογιστικέ̋ εκτιμήσει̋ και παραδοχέ̋
Οι εκτιμήσει̋ και οι παραδοχέ̋ αξιολογούνται διαρκώ̋ και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε άλλου̋
παράγοντε̋, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που, υπό τι̋ παρούσε̋ συνθήκε̋,
αναμένεται να πραγματοποιηθούν.

3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολέ̋ λογιστικών εκτιμήσεων και διόρθωση σφαλμάτων
προηγούμενων περιόδων
3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων
Οι μεταβολέ̋ λογιστικών αρχών και μεθόδων, καταχωρίζονται με αναδρομική επαναδιατύπωση των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τι̋ καταστάσει̋ τη̋
τρέχουσα̋ περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόμενα κονδύλια να είναι συγκρίσιμα.
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοια̋ μεταβολή̋.
3.2.2 Μεταβολέ̋ λογιστικών εκτιμήσεων
Οι μεταβολέ̋ των λογιστικών εκτιμήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία διαπιστώνεται ότι
προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικέ̋ περιόδου̋, κατά περίπτωση. Οι μεταβολέ̋ αυτέ̋ δεν
καταχωρίζονται αναδρομικά.

3.2.3. Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων
Οι διορθώσει̋ σφαλμάτων καταχωρίζονται με την αναδρομική διόρθωση των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τι̋ καταστάσει̋ τη̋ τρέχουσα̋ περιόδου.
Στην παρούσα περίοδο 2021 δεν εντοπίστηκε σφάλμα προηγούμενη̋ περιόδου.
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4. Παρεκκλίσει̋ από τι̋ διατάξει̋ του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοια̋ παρεκκλίσεω̋.

5. Σχέσει̋ ενό̋ περιουσιακού στοιχείου ή μια̋ υποχρεώσεω̋ με περισσότερα από ένα κονδύλια του
ισολογισμού
Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσει̋ που σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του
ισολογισμού.

6. Πληροφορίε̋ σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
6.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία κλειόμενη̋ χρήση̋ (2021)
Πίνακα̋ μεταβολών
ενσώματων πάγιων
στοιχείων
ιδιοχρησιμοποιούμενων
Αξία κτήσεω̋
Υπόλοιπο 1.1.2021

Γήπεδα
0,00

Διαμορφώσει̋
γη̋
υποκείμενε̋
σε απόσβεση

Κτίρια

0,00 3.409.209,65

Προσθήκε̋ περιόδου
Κεφαλαιοποίηση τόκων
Διαφορά
αναπροσαρμογή̋
Μειώσει̋ περιόδου

Μηχανολογικό̋ Μεταφορικά
εξοπλισμό̋
μέσα
5.387,00

142.800,00

786.833,86

Λοιπό̋
εξοπλισμό̋
3.963.211,79
893.933,82

-700.096,83

Μεταφορέ̋ περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2021

0,00

0,00 3.495.946,68

5.387,00

142.800,00

4.857.145,61

Σωρευμένε̋ αποσβέσει̋
και απομειώσει̋
Υπόλοιπο 1.1.2021
Αποσβέσει̋ περιόδου
Διαφορά
αναπροσαρμογή̋
Μειώσει̋ αποσβέσεων
περιόδου
Απομειώσει̋ περιόδου
Αναστροφέ̋
απομειώσεων περιόδου
Μεταφορέ̋ περιόδου

0,00

0,00 1.104.131,66

1.064,68

117.901,98

1.925.611,79

491,80

8.532,04

357.976,07

Υπόλοιπο 31.12.2021
Καθαρή λογιστική αξία
31.12.2021

0,00
0,00

1.556,48
3.830,52

126.434,02
16.365,98

2.283.587,86
2.573.557,75

0,00

257.906,25

-348.419,97

0,00 1.013.617,94
0,00 2.482.328,74
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6.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία προηγούμενη̋ χρήση̋ (2020)
Πίνακα̋ μεταβολών
ενσώματων πάγιων
στοιχείων
ιδιοχρησιμοποιούμενων
Αξία κτήσεω̋

Γήπεδα

Υπόλοιπο 1.1.2020

Διαμορφώσει̋
γη̋
υποκείμενε̋
σε απόσβεση

0,00

Κτίρια

Μηχανολογικό̋ Μεταφορικά
εξοπλισμό̋
μέσα

Λοιπό̋
εξοπλισμό̋

0,00 2.852.069,86

817,00

557.139,79

4570,00

5.387,00

142.800,00

3.963.211,79

Προσθήκε̋ περιόδου
Κεφαλαιοποίηση τόκων
Διαφορά
αναπροσαρμογή̋
Μειώσει̋ περιόδου

177.075,00

3.612.154,47
351.057,32

Μεταφορέ̋ περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2020

0,00

0,00 3.409.209,65

Σωρευμένε̋ αποσβέσει̋
και απομειώσει̋
Υπόλοιπο 1.1.2020
Αποσβέσει̋ περιόδου
Διαφορά
αναπροσαρμογή̋
Μειώσει̋ αποσβέσεων
περιόδου
Απομειώσει̋ περιόδου
Αναστροφέ̋
απομειώσεων περιόδου
Μεταφορέ̋ περιόδου

0,00

0,00

895.377,67

698,39

109.221,98

1.623.136,07

0,00

208.753,99

366,29

8.680,00

302.475,72

Υπόλοιπο 31.12.1etos]
Καθαρή λογιστική αξία
31.12.2020

0,00
0,00

0,00 1.104.131,66
0,00 2.305.077,99

1.064,68
4.322,32

117.901,98
24.898,02

1.925.611,79
2.037.600,00

7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
7.1 Αποτίμηση στην εύλογη αξία
Τα οικονομικά μεγέθη αποτιμούνται στο κόστο̋ κτήση̋ και αναλύονται στην παρακάτω ενότητα

Στα λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία περιλαμβάνονται κυρίω̋ εγγυήσει̋ ενοικίων οι οποίε̋
31/12/2021 εμφανίζουν υπόλοιπο 416521,43
7.2 Αποτίμηση στο κόστο̋ κτήσεω̋
7.2.1 Εμπορικέ̋ απαιτήσει̋
Οι εμπορικέ̋ απαιτήσει̋ αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Εμπορικέ̋ απαιτήσει̋
Χρεωστικά υπόλοιπα εμπορικών απαιτήσεων*
Λοιπά χρεωστικά υπόλοιπα
Σύνολο

Χρήση 2021
554.953,26
0,00
554.953,26
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* Στα χρεωστικά υπόλοιπα αφαιρέθηκαν τα τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα προβλέψεων που αφορούν εμπορικέ̋ απαιτήσει̋
Εμπορικέ̋ απαιτήσει̋
Χρεωστικά υπόλοιπα εμπορικών απαιτήσεων*
Λοιπά χρεωστικά υπόλοιπα
Σύνολο

Χρήση 2020
696.015,60
0,00
696.015,60

7.2.2 Λοιπέ̋ απαιτήσει̋- προπληρωμένα έξοδα
Οι λοιπέ̋ απαιτήσει̋ αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Λοιπέ̋ απαιτήσει̋
Χρεωστικά υπόλοιπα χρεώστε̋ διάφοροι
Προπληρωμένα έξοδα

Χρήση 2021
179.981,89
164.042,55

Σύνολο
Λοιπέ̋ απαιτήσει̋
Χρεωστικά υπόλοιπα χρεώστε̋ διάφοροι
Προπληρωμένα έξοδα

179.981,89
Χρήση 2020
316.225,29
33.701,02

Σύνολο

349.926,31

7.2.3 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Υπόλοιπο του ταμείου
Υπόλοιπο στι̋ καταθέσει̋ όψεω̋
Υπόλοιπο στι̋ προθεσμιακέ̋ καταθέσει̋
Σύνολο
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Υπόλοιπο του ταμείου
Υπόλοιπο στι̋ καταθέσει̋ όψεω̋
Υπόλοιπο στι̋ προθεσμιακέ̋ καταθέσει̋
Σύνολο

Χρήση 2021
351.497,97
4.948.260,59
0,00
5.299.758,56
Χρήση 2020
82.339,93
7.666.092,82
0,00
7.748.432,75

8. Αποθέματα
8.1 Προκαταβολέ̋ για αποθέματα

Στο κονδύλι αυτό περιέχονται τα χρεωστικά υπόλοιπα των εμπορικών υποχρεώσεων (προμηθευτών) πλέον των
υπολοίπων που έχουν χαρακτηριστεί ω̋ προκαταβολέ̋ εμπορικών υποχρεώσεων .
Οι προκαταβολέ̋ για αποθέματα αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
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Προκαταβολέ̋ για αποθέματα
Χρεωστικά υπόλοιπα εμπορικών υποχρεώσεων
Υπόλοιπα για προκαταβολέ̋ αποθεμάτων
Σύνολο
Προκαταβολέ̋ για αποθέματα
Χρεωστικά υπόλοιπα εμπορικών υποχρεώσεων
Υπόλοιπα για προκαταβολέ̋ αποθεμάτων
Σύνολο

Χρήση 2021
0,00
3.685.950,94
3.685.950,94
Χρήση 2020
0,00
1.562.866,60
1.562.866,60

8.2 Αποθέματα εμπορευμάτων
Τα αποθέματα ύψου̋ 7.671.041,97 ευρώ (έναντι 6.121.796,46 ευρώ τη̋ χρήση̋ 2020) αποτιμήθηκαν στη μέση τιμή.

9. Λογαριασμοί καθαρή̋ θέση̋
Οι λογαριασμοί καθαρή̋ θέση̋ αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Καθαρή θέση χρήση̋ 2021
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Καταθέσει̋ ιδιοκτητών
Ίδιοι τίτλοι
Σύνολο

518.976,25
0,00
0,00
0,00
518.976,25

Αποθεματικά και αποτελέσματα ει̋ νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αποτελέσματα ει̋ νέο
Σύνολο

172.995,82
3.434.060,75
3.607.056,57

Σύνολο καθαρή̋ θέση̋

4.126.032,82

Το αποτέλεσμα ει̋ νέο αφορά
· Κέρδη 1.211.807,78 ευρώ εκ μεταφορά̋
· Μείον 1.211.535,00 ευρώ διανομή μερισμάτων χρήση̋
· Πλέον 3.433.787,97 ευρώ κέρδη χρήση̋
Σύνολο 3.434.060,75
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Καθαρή θέση χρήση̋ 2020
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Καταθέσει̋ ιδιοκτητών
Ίδιοι τίτλοι
Σύνολο

Αποθεματικά και αποτελέσματα ει̋ νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αποτελέσματα ει̋ νέο
Σύνολο
Συναλλαγματικέ̋ διαφορέ̋
Σύνολο καθαρή̋ θέση̋

518.976,25
0,00
0,00
0,00
518.976,25

172.995,82
1.211.807,78
1.384.803,60
0,00
1.903.779,85

Το αποτέλεσμα ει̋ νέο αφορά
· Κέρδη 5.021.597,52 ευρώ εκ μεταφορά̋
· Μείον 3.349.433,75 ευρώ διανομή μερισμάτων παρελθουσών χρήσεων
· Πλέον 1.209.932,76 ευρώ κέρδη χρήση̋
Σύνολο 1.211.807,78

10. Προβλέψει̋
10.1 Πρόβλεψη αποζημίωση̋ προσωπικού λόγω αποχωρήσεω̋ από την υπηρεσία
Η εταιρία δε σχηματίζει προβλέψει̋ για παροχέ̋ σε εργαζομένου̋ μετά την έξοδο

11. Υποχρεώσει̋
11.1 Μακροπρόθεσμε̋ υποχρεώσει̋
11.1.1 Δάνεια

Ο χρόνο̋ λήξεω̋ των δανειακών υποχρεώσεων τη̋ εταιρεία̋ αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα
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Χρόνο̋ λήξεω̋ δανειακών υποχρεώσεων

Υπόλοιπο λήξεω̋
Βραχυπρόθεσμο τμήμα:
Έω̋ 1 έτο̋
Σύνολο Βραχυπρόθεσμου τμήματο̋
Μακροπρόθεσμο τμήμα:
1 έω̋ 2 έτη
2 έω̋ 5 έτη
Άνω των 5 ετών
Σύνολο μακροπρόθεσμου τμήματο̋
Γενικό Σύνολο

Ομολογιακά
δάνεια
1.444.444.44
1.444.444,44

Τραπεζικά
δάνεια

Δάνεια
χρηματοδοτικ
ή̋ μισθώσεω̋

675.601,10
675.601,10

Σύνολο
2.120.045,54
2.120.045,54

3.611.381,12

3.611.381,12

3.611.381,12
5.055.825,56

3.611.381,12
5.731.426,66

675.601,10

11.1.2 Λοιπέ̋ μακροπρόθεσμε̋ υποχρεώσει̋
Οι λοιπέ̋ μακροπρόθεσμε̋ υποχρεώσει̋ αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Μακροπρόθεσμε̋ υποχρεώσει̋
Πιστωτικά υπόλοιπα προμηθευτών
Πιστωτικά υπόλοιπα αξιόγραφων πληρωτέων
Πιστωτικά υπόλοιπα λοιπών υποχρεώσεων
Σύνολο

Χρήση 2021
0,00
0,00
0,00
0,00

11.1.3 Κρατικέ̋ επιχορηγήσει̋
Η κίνηση του λογαριασμού σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία τη̋ οντότητα̋ ανέρχεται σε : 0,00 €.
11.2 Βραχυπρόθεσμε̋ Υποχρεώσει̋
11.2.1 Εμπορικέ̋ υποχρεώσει̋
Οι εμπορικέ̋ υποχρεώσει̋ αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Εμπορικέ̋ υποχρεώσει̋
Πιστωτικά υπόλοιπα προμηθευτών
Πιστωτικά υπόλοιπα αξιόγραφων πληρωτέων
Λοιπέ̋ εμπορικέ̋ υποχρεώσει̋
Σύνολο
Εμπορικέ̋ υποχρεώσει̋
Πιστωτικά υπόλοιπα προμηθευτών
Πιστωτικά υπόλοιπα αξιόγραφων πληρωτέων
Λοιπέ̋ εμπορικέ̋ υποχρεώσει̋
Σύνολο

Χρήση 2021
1.666.756,45
5.528.070,61
198.932,69
7.194.827,06
Χρήση 2020
2.637.470,21
3.379.223,10
171.869,88
6.188.563,19
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11.2.2 Λοιπέ̋ υποχρεώσει̋
Οι λοιπέ̋ υποχρεώσει̋ αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Λοιπέ̋ υποχρεώσει̋
Πιστωτέ̋ διάφοροι
Μερίσματα πληρωτέα

Χρήση 2021

Σύνολο
Λοιποί φόροι
Λοιποί φόροι τέλη

3.756.144,74
Χρήση 2021

Σύνολο
Οργανισμό̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋
Οργανισμό̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋

1.068.566,05
Χρήση 2021

Σύνολο
Φόρο̋ εισοδήματο̋
Φόρο̋ εισοδήματο̋

289.058,64
Χρήση 2021

Σύνολο
Έξοδα χρήσεω̋ δουλεμένα
Έξοδα χρήσεω̋ δουλεμένα

705.509,48
Χρήση 2021

Σύνολο

867.001,78
2.690.210,27

1.068.566,65

289.058,64

705.509,48

176.767,54

176.767,54

Λοιπέ̋ υποχρεώσει̋
Πιστωτέ̋ διάφοροι
Μερίσματα πληρωτέα

Χρήση 2020

Σύνολο
Λοιποί φόροι
Λοιποί φόροι τέλη

4.216.120,97
Χρήση 2020

Σύνολο
Οργανισμό̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋
Οργανισμό̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋

1.072.027,67
Χρήση 2020

Σύνολο
Φόρο̋ εισοδήματο̋
Φόρο̋ εισοδήματο̋

159.978,50
Χρήση 2020

Σύνολο
Έξοδα χρήσεω̋ δουλεμένα
Έξοδα χρήσεω̋ δουλεμένα

30.133,36
Χρήση 2021

Σύνολο

688.335,89
3.527.785,08

1.072.027,67

159.978,50

30133,36

140.042,46

140.042,46
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12. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερη̋ συχνότητα̋ ή σημασία̋
Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στου̋ παρακάτω πίνακε̋ :

Έσοδα από :
Πωλήσει̋ εμπορευμάτων
Πωλήσει̋ από παραγωγική δραστηριότητα
Πωλήσει̋ λοιπών αποθεμάτων
Πωλήσει̋ υπηρεσιών
Επιχορηγήσει̋ και έσοδα παρεπόμενων ασχολιών
Έσοδα κεφαλαίων
Έσοδα από συναλλαγματικέ̋ διαφορέ̋
Έσοδα από συμμετοχέ̋ ( Μερίσματα )
Έσοδα από πώληση περιουσιακών στοιχείων
Έσοδα από αναστροφή προβλέψεων και
απομειώσεων
Έσοδα από επιμέτρηση στην εύλογη αξία
Λοιπά έσοδα
Σύνολο

Χρήση 2021
38.655.584,26
14.342,09
0,00
0,00
54.401,58
351,15
0,00
0,00
0,00
0,00

Έσοδα από :
Πωλήσει̋ εμπορευμάτων
Πωλήσει̋ από παραγωγική δραστηριότητα
Πωλήσει̋ λοιπών αποθεμάτων
Πωλήσει̋ υπηρεσιών
Επιχορηγήσει̋ και έσοδα παρεπόμενων ασχολιών
Έσοδα κεφαλαίων
Έσοδα από συναλλαγματικέ̋ διαφορέ̋
Έσοδα από συμμετοχέ̋ ( Μερίσματα )
Έσοδα από πώληση περιουσιακών στοιχείων
Έσοδα από αναστροφή προβλέψεων και
απομειώσεων
Έσοδα από επιμέτρηση στην εύλογη αξία
Λοιπά έσοδα
Σύνολο

Χρήση 2020
27.537.870,07
21.970,76
0,00
0,00
655,22
385,67
0,00
0,00
1.799,98
0,00

0,00
167.103,36
38.891.782,44

0,00
56.474,26
27.619.156,36
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Έξοδα από :
Αμοιβέ̋ και έξοδα προσωπικού
Ζημίε̋ στην επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων
Έξοδα από συναλλαγματικέ̋ διαφορέ̋
Ζημίε̋ από διάθεση περιουσιακών στοιχείων
Διάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβέσει̋
Ζημιέ̋ Πρόστιμα – Ασυνήθη έξοδα
Προβλέψει̋ και φορολογικά έξοδα
Σύνολο
Έξοδα από :
Αμοιβέ̋ και έξοδα προσωπικού
Ζημίε̋ στην επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων
Έξοδα από συναλλαγματικέ̋ διαφορέ̋
Ζημίε̋ από διάθεση περιουσιακών στοιχείων
Διάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβέσει̋
Ζημιέ̋ Πρόστιμα – Ασυνήθη έξοδα
Προβλέψει̋ και φορολογικά έξοδα
Σύνολο

Χρήση 2021
4.833.407,43
0,00
244,13
0,00
7.734.570,93
179.110,18
624.906,16
73.807,65
0,00
13.446.046,48
Χρήση 2020
3.530.441,26
0,00
16.792,26
0,00
6.460.006,61
147.227,91
520.577,00
51.201,17
0,00
10.726.246,21

13. Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

14. Προτεινόμενη διάθεση κερδών
Το διοικητικό συμβούλιο προτείνει στην προσεχή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων τη διάθεση των
καθαρών μετά από φόρου̋ κερδών ω̋ ακολούθω̋:

Προτεινόμενη διάθεση κερδών
Τακτικό αποθεματικό
Πρώτο μέρισμα
Έκτακτο αποθεματικό
Πρόσθετο μέρισμα από τα κέρδη του 2020
Υπόλοιπο κερδών ει̋ νέο
Σύνολο

Χρήση 2021
0,00
3.432.409,72
0,00
272,78
1.105,47
3.433.787,97

15. Καταβληθέντα μερίσματα στην περίοδο
Κατά τη διάρκεια τη̋ χρήση̋ του 2021 έγινε διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων 1.875,02 και
1.209.659,98 ευρώ διανομή κερδών Τακτική̋ Γενική̋ Συνέλευση̋ .
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16. Αναβαλλόμενοι φόροι
Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων.

17. Κατηγορίε̋ και αμοιβέ̋ προσωπικού
ω̋ συνημμένο̋ πίνακα̋

Κατηγορία απασχολουμένων
Υπάλληλοι
Εργάτε̋

Μέσο̋ όρο̋
Μισθοί και
Κοινωνικέ̋
απασχολουμένων Ημερομίσθια επιβαρύνσει̋
339

3.972.645,64

830.009,45

2

24.591,76

6.160,58

Παροχέ̋ μετά την έξοδο από
την υπηρεσία

Η εταιρεία σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξή̋ ποσά:

Μικτέ̋ αποδοχέ̋
Αποζημιώσει̋ απολύσεων ή εξόδου από την υπηρεσία

Εργοδοτικέ̋ εισφορέ̋
Σύνολο

Χρήση 2021
3.985.045,96
12.191,44
836.170,03
4.833.407,43

18. Ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορίε̋ δραστηριότητα̋ και γεωγραφικέ̋ περιοχέ̋
Ο κύκλο̋ εργασιών και τα λοιπά έσοδα αναλύoνται ω̋ εξή̋:
Ανάλυση κύκλου εργασιών

Χρήση 2021

Κατηγορίε̋ δραστηριότητα̋
Βιομηχανική δραστηριότητα
Εμπορική δραστηριότητα
Παροχή υπηρεσιών
Σύνολο

14.342,09
38.655.584,26
0,00
38.669.926,35

Γεωγραφικέ̋ αγορέ̋
Εσωτερική αγορά
Ευρωπαϊκή αγορά
Αγορέ̋ τρίτων χωρών
Σύνολο

38.669.926,35
0,00
0,00
38.669.926,35
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Ανάλυση λοιπών εσόδων
Αποσβέσει̋ επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων
Επιχορηγήσει̋ τόκων
Επιχορηγήσει̋ λοιπών εξόδων
Άλλα λειτουργικά έσοδα
Άλλα λειτουργικά έσοδα από συνδ/νε̋ οντότητε̋
Σύνολο

Χρήση 2021
0,00
0,00
0,00
203.405,55
0,00
14.442,54

19. Προκαταβολέ̋ και πιστώσει̋ σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

20. Συμμετοχέ̋ σε εταιρείε̋ με απεριόριστη ευθύνη των εταίρων
Δεν υπάρχουν τέτοιε̋ συμμετοχέ̋.

21. Στοιχεία τη̋ εταιρεία̋ που καταρτίζει ενοποιημένε̋ χρηματοοικονομικέ̋ καταστάσει̋ του τελικού
συνόλου επιχειρήσεων, μέρο̋ του οποίου αποτελεί η εταιρεία ω̋ θυγατρική
Η εταιρεία δεν ανήκει σε τελικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται ενοποιημένε̋ οικονομικέ̋
καταστάσει̋.

22. Στοιχεία τη̋ εταιρεία̋ που καταρτίζει ενοποιημένε̋ χρηματοοικονομικέ̋ καταστάσει̋ μερικού
συνόλου επιχειρήσεων, μέρο̋ του οποίου αποτελεί η εταιρεία ω̋ θυγατρική
Η εταιρεία δεν ανήκει σε μερικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται ενοποιημένε̋ οικονομικέ̋
καταστάσει̋.

23. Τόπο̋ στον οποίο διατίθενται οι ενοποιημένε̋ χρηματοοικονομικέ̋ καταστάσει̋
Υπάρχει τεκμηριωμένη ανάλυση στο ΓΕΜΗ ME TA με τα οικονομικά στοιχεία τη̋ εταιρία̋.

24. Αμοιβέ̋ σε μέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

25. Συναλλαγέ̋ με συνδεμένα μέρη
Η εταιρεία δεν έχει πραγματοποιήσει συναλλαγέ̋ με συνδεμένα μέρη, ούτε έχει υπόλοιπα απαιτήσεων ή
υποχρεώσεων από και προ̋ συνδεμένα μέρη.
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26. Αμοιβέ̋ για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για άλλε̋ υπηρεσίε̋
διασφαλίσεω̋
Οι αμοιβέ̋ που χρεώθηκαν από τον νόμιμο ελεγκτή ανέρχονται:

Για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων και τυχόν λοιπέ̋ πρόσθετε̋ υπηρεσίε̋.
Σύνολο

Χρήση 2021
7500,00

7500,00

27. Λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και συνδεόμενων με αυτά υποχρεώσεων, τα οποία η
διοίκηση τη̋ εταιρεία̋ έχει αποφασίσει να διαθέσει εντό̋ των επόμενων δώδεκα μηνών
Η διοίκηση τη̋ εταιρεία̋ δεν έχει λάβει απόφαση να διαθέσει στο προσεχέ̋ διάστημα, και οπωσδήποτε στου̋
επόμενου̋ 12 μήνε̋, περιουσιακά στοιχεία και συνδεόμενε̋ με αυτά υποχρεώσει̋.

28. Χρήση τη̋ επιλογή̋ τη̋ παραγράφου 7 ή τη̋ παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου

Η Εταιρεία δεν ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων.

29. Διακανονισμοί (συμφωνίε̋) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με σημαντικέ̋ θετικέ̋ ή
αρνητικέ̋ επιπτώσει̋ επί τη̋ εταιρεία̋
Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τι̋ φορολογικέ̋ αρχέ̋ για τι̋ χρήσει̋ 2015 έω̋ και 2021. Από τη χρήση 2016, η
εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τι̋ διατάξει̋ του
άρθρου 65Α του Νόμου 4174/2013 όπω̋ ισχύει το οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από
τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τι̋ ετήσιε̋ οικονομικέ̋ καταστάσει̋. Για τη χρήση 2021, ο
φορολογικό̋ έλεγχο̋ για την έκδοση «Έκθεση̋ Φορολογική̋ Συμμόρφωση̋», βρίσκεται σε εξέλιξη από την εταιρία
«BDO Ορκωτοί Ελεγκτέ̋ Α.Ε». Το φορολογικό πιστοποιητικό αναμένεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των
οικονομικών καταστάσεων τη̋ χρήση̋ 2021. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν
πρόσθετε̋ φορολογικέ̋ υποχρεώσει̋, η Διοίκηση εκτιμά ότι αυτέ̋ δε θα έχουν ουσιώδη επίδραση στι̋ οικονομικέ̋
καταστάσει̋.

30. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
Η πορεία τη̋ πανδημία̋ έχει εξομαλυνθεί και η λειτουργεία τη̋ κοινωνία̋ έχει αποκατασταθεί . Το νέο
μέτωπο που έχει δημιουργηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο είναι οι εξελίξει̋ στην Ουκρανία. Η εταιρία δεν
δραστηριοποιείται στι̋ χώρε̋ όπου έχουν εμπλακεί στο πόλεμο αλλά παρ΄όλα αυτά παρακολουθεί τα γεγονότα με
προσοχή. Οι αυξήσει̋ στι̋ τιμέ̋ τι̋ ενέργεια̋ και κατά συνέπεια των εμπορευμάτων έχουν επιφέρει την άνοδο του
πληθωρισμού και έχουν επηρεάσει και τα επιτόκια των τραπεζών , τα οποία έχουν αυξηθεί.
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32. Πρώτη εφαρμογή – Σημειώσει̋
Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων αποτιμήσεω̋ και συντάξεω̋ χρηματοοικονομικών καταστάσεων
αντιμετωπίζεται ω̋ αλλαγή λογιστικών αρχών και μεθόδων.

Αθήνα 20/9/2022
Ο πρόεδρο̋ Δ.Σ
Τιμόθεο̋ Χαϊκάλη̋

Η αντιπρόεδρο̋ Δ.Σ

Ο οικονομικό̋ διευθυντή̋

Νικολέττα Χαϊκάλη

Νικηφόρο̋ Ν. Φρατζέσκο̋
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