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• Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 31/12/2021 
• Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την  
 τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων  
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Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 9 έως 33 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31ης 
Δεκεμβρίου 2021. 

  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

  Σημείωση  31.12.2021  31.12.2020 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       
       

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία  5  1.925.483,50  2.092.917,02 

Περιουσιακά στοιχεία λειτουργικών μισθώσεων  18  76.657,98  82.548,97 

    2.002.141,48  2.175.465,99 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Απαιτήσεις από πελάτες  7  35.275,37  194.213,25 

Λοιπές απαιτήσεις  6  36.630,07  42.159,14 

Δεσμευμένες καταθέσεις   8  114.350,24  740.327,49 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  8  832.423,26  153.305,89 

    1.018.678,94  1.130.005,77 

       
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ    3.020.820,42  3.305.471,76 

       

ΠΑΘΗΤΙΚΟ       
       

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ        

Μετοχικό κεφάλαιο   9   300.000,00  300.000,00 

Διαφορά υπέρ το άρτιο  9   1.761.600,00  1.761.600,00 

Αξία κτήσης ίδιων τίτλων  9   (300.000,00)  (300.000,00) 

Αποθεματικά  10   70.463,24  59.738,86 

Αποτελέσματα εις νέο     710.721,45  716.958,24 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων     2.542.784,69  2.538.297,10 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ        

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις        

Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις  11   -  127.161,34 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις λειτουργικών μισθώσεων  18   77.757,55  82.172,53 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  12   334.797,54  297.336,67 

     412.555,09  506.670,54 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις        

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις  11   -  122.402,70 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  13   40.170,18  85.793,89 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις λειτουργικών μισθώσεων  18   4.616,84  4.183,33 

Φόρος Εισοδήματος  14   20.693,62  48.124,20 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων     65.480,64  260.504,12 
       

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ    3.020.820,42  3.305.471,76 



ΚΡΜ ENERGY ΜΟΝ/ΠΗ Α.Ε. - 31 Δεκεμβρίου 2021 
Ποσά σε ευρώ (Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

6 
Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 9 έως 33 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31ης 
Δεκεμβρίου 2021. 

  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
 

  01.01.2021 έως  01.01.2020 έως 

 Σημείωση την 31.12.2021  την 31.12.2020 

     

Έσοδα από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας 15 620.685,70  646.686,87 

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) καθαρά   (16.079,50)  2.143,58 

Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων   604.606,20  648.830,45 

      

Λειτουργικά έξοδα 16 (145.270,85)  (133.618,25) 

Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων 5 (167.433,52)  (167.433,69) 

Αποσβέσεις λειτουργικών μισθώσεων 18 (5.890,99)  (5.890,99) 

Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων   (318.595,36)  (306.942,93) 

      

Χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) καθαρά 17 (13.368,77)  (20.522,84) 

      

Κέρδη προ φόρων   272.642,07  321.364,68 

Φόρος εισοδήματος 14 (58.154,48)  (87.841,68) 

Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους (Α)  214.487,59  233.523,00 

     

Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους      
 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα  
  -  - 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους (Β)  -  - 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα/ (έξοδα) μετά από φόρους (Α+Β) 214.487,59  233.523,00 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 

  
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Διαφορά 
υπέρ το 

άρτιο 

Αξία 
κτήσης 
ίδιων 

τίτλων Αποθεματικά 
Αποτελέσματα 

εις νέο 

Σύνολο      
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

        

        

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2020 300.000,00 1.761.600,00 (300.000,00) 48.062,71 655.011,39 2.464.674,10 

Αποτέλεσμα χρήσης 01.01.2020 - 31.12.2020 - - - - 233.523,00 233.523,00 

Μεταφορά Κερδών σε αποθεματικό  - - - 11.676,15 (11.676,15) - 

Διανομή Μερίσματος στους Μετόχους       (159.900,00) (159.900,00) 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2020  300.000,00 1.761.600,00 (300.000,00) 59.738,86 716.958,24 2.538.297,10 

        

        

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2021 300.000,00 1.761.600,00 (300.000,00) 59.738,86 716.958,24 2.538.297,10 

Αποτέλεσμα χρήσης 01.01.2021 - 31.12.2021 - - - - 214.487,59 214.487,59 

Μεταφορά Κερδών σε αποθεματικό  - -  10.724,38 (10.724,38) - 

Διανομή Μερίσματος στους Μετόχους      - (210.000,00) (210.000,00) 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2021  300.000,00 1.761.600,00 (300.000,00) 70.463,24 710.721,45 2.542.784,69 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
 

    31.12.2021  31.12.2020 

Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες       

Κέρδη προ φόρων    272.642,07  321.364,68 

Προσαρμογή κερδών προ φόρων       

Προστίθενται: αποσβέσεις     173.324,51  173.324,68 

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας    13.368,77  20.522,84 

Μείωση/ (αύξηση) απαιτήσεων λόγω μεταβολής στις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες    0,00  242,14 

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης       

Μείωση/ (αύξηση) απαιτήσεων    790.444,20  (75.749,10) 

(Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)    (49.610,54)  35.083,92 

    1.200.169,01  474.789,16 

Μείον Φόροι    (48.124,20)  (38.900,80) 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες   1.152.044,81  435.888,36 

       
       

Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες       

Μερίσματα πληρωθέντα    (210.000,00)  (159.900,00) 

Πληρωμές δανείων       (247.884,37)  (114.289,80) 

Πληρωμές υποχρεώσεων μισθώσεων        (3.981,47)  (8.180,67) 

Τόκοι πληρωθέντες δανείων       (11.061,60)  (17.375,33) 

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες   (472.927,44)  (299.745,80) 

Καθαρή αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων  697.117,37  136.142,56 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης    153.305,89  17.163,33 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης    832.423,26  153.305,89 
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

Η ΚΡΜ ENERGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 

(«Εταιρεία») δραστηριοποιείται με αποκλειστικό σκοπό την παραγωγή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής 

ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.). Η εταιρεία ιδρύθηκε την 25/9/2012 με αρχικό 

μετοχικό κεφάλαιο τις € 60.000 και προήλθε από μετατροπή της Ομορρύθμου Εταιρείας με επωνυμία 

«Γ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ, Γ. ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΚΑΙ Δ. ΜΑΔΕΝΤΖΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο 

«ΚΡΜ ENERGY O.E.» με βάση τον Ισολογισμό της 24/7/12 σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 

καθώς και την από 24/7/12 Έκθεση Πιστοποίησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων 

της μετασχηματιζόμενης εταιρείας των Ορκωτών Ελεγκτών Κωνσταντίνου Παπαποστόλου (ΑΜΣΟΕΛ 

11821) και Κωνσταντίνου Χρονόπουλου (ΑΜΣΟΕΛ 12591). 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και η έδρα της είναι επί της οδού Κερασούντος 1 & Βασ. 

Σοφίας, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 007599701000 και η ηλεκτρονική διεύθυνση 

της εταιρείας είναι www.kpmenergiaki.gr. 

Στο Μετοχικό της Κεφάλαιο συμμετέχει με ποσοστό 100,00% η εταιρεία ARIGEO ENERGY HOLDINGS 

LIMITED (Κύπρος), η οποία ανήκει στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς. 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 

27 Ιουνίου 2022 και τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. 

 

Ελληνική Οικονομία & Οικονομία της Ευρωζώνης  

Το 2021 η ελληνική οικονομία, εισήλθε σε μια πορεία ισχυρής οικονομικής ανάκαμψης, μετά τη βαθιά 
ύφεση 9,0% το 2020. Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε το 2021 κατά 8,3% σε ετήσια βάση. Στην έντονη 
ετήσια ανάκαμψη συνέβαλε θετικά η δυναμική αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, η περαιτέρω άνοδος 
των επενδύσεων και η σημαντική αύξηση των εξαγωγών. Το 2021 ο δείκτης οικονομικού κλίματος 
αυξήθηκε στις 105,1 μνδ. και επανήλθε κοντά στα επίπεδα του 2019 (105,4 μνδ.).  

 

Το 2021, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 1,2%. Η αύξηση των τιμών καταναλωτή επιταχύνθηκε 
το δεύτερο εξάμηνο του 2021, μετά από αρκετούς μήνες υποχώρησης, αντανακλώντας κυρίως το 
αυξανόμενο κόστος της ενέργειας και των τροφίμων. Το 1ο δίμηνο του 2022, ο πληθωρισμός 
διαμορφώθηκε στο 6,7%. 
 
H συνεχιζόμενη εφαρμογή δημοσιονομικών μέτρων κατά της πανδημίας οδήγησε σε έλλειμμα 
του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, ύψους € 14,9 δισ. για το 2021 έναντι 
ελλείμματος € 22,8 δισ. το 2020. 
 
Το 2021, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε μείωση κατά € 356,6 εκατ. σε 
σχέση με το 2020 και διαμορφώθηκε σε € 10,6 δισ. Η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών 
οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών έναντι των εξαγωγών. Η αύξηση του πλεονάσματος 
του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στη βελτίωση του ισοζυγίου ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών, η οποία όμως αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου 
μεταφορών. Από την πλευρά του τουρισμού, οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 146,7% το 2021 σε σχέση 
με το 2020, και διαμορφώθηκαν στα € 10,65 δισ. 
 
Το 2021 η Ελλάδα συνέχισε την πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές χρεογράφων με επτά επιτυχημένες 
εκδόσεις ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου. Το ελληνικό δημόσιο άντλησε συνολικά το 2021 € 15,8 δισ. 
από τις αγορές ενώ για το 2022 έχει προγραμματίσει συναλλαγές ύψους € 12 δισ. Παρά τις αυξημένες 
χρηματοδοτικές ανάγκες, η άντληση ρευστότητας από τις διεθνείς αγορές, το 2021, είχε ως αποτέλεσμα 
τη διατήρηση των ταμειακών διαθεσίμων στα € 31,6 δισ. στο τέλος του έτους. 
 
Επιπρόσθετα, τον Μάρτιο 2021, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της δεύτερης πρόωρης 
αποπληρωμής τμήματος των υφιστάμενων δανείων που έχει λάβει η Ελλάδα από το Διεθνές 
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Νομισματικό Ταμείο («ΔΝΤ»), ύψους € 3,3 δισ., μειώνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο το κόστος 
χρηματοδότησης του κρατικού χρέους. Το κράτος σκοπεύει να αποπληρώσει πρόωρα το τελευταίο 
μέρος του δανεισμού από το ΔΝΤ (€ 1,8 δισ.) και ένα μέρος των διμερών δανείων των χωρών της 
Ευρωζώνης (€ 5,3 δισ.), στο άμεσο μέλλον. 
 
Τον Φεβρουάριο του 2022 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η 13η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας στο 
πλαίσιο του καθεστώτος της ενισχυμένης εποπτείας, στο οποίο εισήλθε η χώρα το καλοκαίρι του 2018, 
μετά την ένταξή της στον κύκλο συντονισμού της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Οι ευνοϊκές προοπτικές της οικονομίας αντικατοπτρίζονται στις πρόσφατες 
αναβαθμίσεις της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας. Τον Απρίλιο του 2021, ο οίκος αξιολόγησης 
S&P αναβάθμισε την αξιολόγηση της Ελλάδας σε “ΒΒ” (θετικές προοπτικές), από “BB-”. Τον Σεπτέμβριο 
του 2021 οι οίκοι αξιολογήσεις DBRS Morningstar και Scope αναβάθμισαν την αξιολόγηση του Ελληνικού 
δημοσίου κατά μία βαθμίδα σε BB (θετικές προοπτικές) από BB low και σε BB+ (σταθερές προοπτικές) 
από BB, αντίστοιχα. Στις 14 Ιανουαρίου 2022, o οίκος αξιολόγησης Fitch αναβάθμισε τις προοπτικές 
της ελληνικής οικονομίας σε θετικές από σταθερές διατηρώντας αμετάβλητη την πιστοληπτική 
αξιολόγηση της χώρας σε ΒΒ. Στις 18 Μαρτίου 2022 ο οίκος αξιολόγησης DBRS Morningstar 
αναβάθμισε εκ νέου την αξιολόγηση της Ελλάδας σε BB (high) από BB, με σταθερές προοπτικές. 

 
Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας είναι ιδιαίτερα θετικές, καθώς τα επόμενα χρόνια θα 
επωφεληθεί από την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών πόρων, την υλοποίηση των 
μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, την 
αναθεώρηση των δημοσιονομικών κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, τις ευνοϊκές 
συνθήκες ρευστότητας, καθώς και την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Σύμφωνα με τις 
τελευταίες προσομοιώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το επίπεδο του ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί 
κατά 2,1-3,3% έως το 2026, από τη συνδυασμένη επίδραση των επιχορηγήσεων και δανείων του 
RRF.  
 
Η ανάκαμψη του 2022 αναμένεται να εξαρτηθεί από την αξιοποίηση των κεφαλαίων του RRF, την 
αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων, τις γεωπολιτικές εξελίξεις, την βελτίωση της 
επιδημιολογικής κατάστασης και τον βαθμό αποκατάστασης της τουριστικής δραστηριότητας.  
 
Οι πρωταρχικοί παράγοντες κινδύνου που επηρεάζουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας, τον 
ελληνικό τραπεζικό κλάδο εν γένει αλλά και ειδικότερα τον Όμιλο είναι οι διεθνείς και εγχώριες συνθήκες 
στο μακροοικονομικό περιβάλλον και στη χρηματαγορά, η διατήρηση των πληθωριστικών πιέσεων, η 
μεταβλητότητα και αβεβαιότητα στην αλυσίδα εφοδιασμού, ο συνεχιζόμενος αντίκτυπος εξαιτίας της 
πανδημίας του κορωνοϊού και οι δυσχέρειες που δημιουργούν οι ευρύτερες γεωπολιτικές συνθήκες. 
Συγκεκριμένα, η Ρωσο-Ουκρανική κρίση δημιουργεί επιπλέον κινδύνους και αβεβαιότητα, 
επηρεάζοντας - μεταξύ άλλων - τις τιμές ενέργειας και τροφίμων, με αποτέλεσμα την διατήρηση έντονων 
πληθωριστικών πιέσεων. Επίσης, ενδέχεται να υπάρχουν επιπτώσεις στην κατανάλωση, στον 
τουρισμό και στην επιχειρηματικότητα, με έμφαση στο διεθνές εμπόριο.  
 

2. ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 
 

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν και ακολουθούνται κατά τη σύνταξη των συνημμένων 

οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., περιλαμβάνονται στις παρακάτω 

αρχές.  

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί από τη διοίκηση βάσει των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.»), όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας της 

επιχείρησης.  



ΚΡΜ ENERGY ΜΟΝ/ΠΗ Α.Ε. - 31 Δεκεμβρίου 2021 
Ποσά σε ευρώ (Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

11 
Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 9 έως 33 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31ης 
Δεκεμβρίου 2021. 

  

Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. απαιτεί τη χρήση ορισμένων 

σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία εφαρμογής 

των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα 

αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και τα 

αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους υπό αναφορά. Παρά το 

γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση µε 

τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από 

αυτούς τους υπολογισμούς.  

Οι περιοχές που εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας και είναι περίπλοκες, ή οι υποθέσεις 

και εκτιμήσεις που είναι σημαντικές για τις οικονομικές καταστάσεις, αναφέρονται στην Σημείωση 3. 

 

2.2 Συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της 

δραστηριότητας, η οποία προϋποθέτει ότι η Εταιρεία είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της στο εγγύς μέλλον. 

Συγκεκριμένα: 

Η Εταιρεία κατά τη χρήση 2021 εμφάνισε κέρδη 272.642,07€ προ φόρων και την προηγούμενη χρήση 

του 2020, εμφάνισε κέρδη 321.364,68€. Στις 31.12.2021, η συνολική αξία του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των € 1.018.678,94, εκ των οποίων τα € 946.773,50 

αφορούν το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων και υπερβαίνει το σύνολο των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων, οι οποίες ανήλθαν σε € 65.480,64, γεγονός που της επιτρέπει να ανταποκριθεί με 

ευχέρεια στις ταμειακές της υποχρεώσεις στο εγγύς μέλλον. 

Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας είναι ιδιαίτερα θετικές, καθώς τα επόμενα χρόνια θα 
επωφεληθεί από την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών πόρων, την υλοποίηση των 
μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, την 
αναθεώρηση των δημοσιονομικών κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, τις ευνοϊκές 
συνθήκες ρευστότητας, καθώς και την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Σύμφωνα με τις 
τελευταίες προσομοιώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το επίπεδο του ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί 
κατά 2,1-3,3% έως το 2026, από τη συνδυασμένη επίδραση των επιχορηγήσεων και δανείων του 
RRF.  
 
Η ανάκαμψη του 2022 αναμένεται να εξαρτηθεί από την αξιοποίηση των κεφαλαίων του RRF, την 
αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων, τις γεωπολιτικές εξελίξεις, την βελτίωση της 
επιδημιολογικής κατάστασης και τον βαθμό αποκατάστασης της τουριστικής δραστηριότητας.  
 
Οι πρωταρχικοί παράγοντες κινδύνου που επηρεάζουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας, τον 
ελληνικό τραπεζικό κλάδο εν γένει αλλά και ειδικότερα τον Όμιλο είναι οι διεθνείς και εγχώριες συνθήκες 
στο μακροοικονομικό περιβάλλον και στη χρηματαγορά, η διατήρηση των πληθωριστικών πιέσεων, η 
μεταβλητότητα και αβεβαιότητα στην αλυσίδα εφοδιασμού, ο συνεχιζόμενος αντίκτυπος εξαιτίας της 
πανδημίας του κορωνοϊού και οι δυσχέρειες που δημιουργούν οι ευρύτερες γεωπολιτικές συνθήκες. 
Συγκεκριμένα, η Ρωσο-Ουκρανική κρίση δημιουργεί επιπλέον κινδύνους και αβεβαιότητα, 
επηρεάζοντας - μεταξύ άλλων - τις τιμές ενέργειας και τροφίμων, με αποτέλεσμα την διατήρηση έντονων 
πληθωριστικών πιέσεων. Επίσης, ενδέχεται να υπάρχουν επιπτώσεις στην κατανάλωση, στον 
τουρισμό και στην επιχειρηματικότητα, με έμφαση στο διεθνές εμπόριο.  
 
Η Εταιρεία παρακολουθεί επισταμένως τις εξελίξεις, ούτως ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα στις 

απαιτήσεις του εγχώριου αλλά και παγκόσμιου περιβάλλοντος. 
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Η Διοίκηση εκτιμά ότι η Εταιρεία θα συνεχίσει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά της και ότι τόσο τα έσοδα 

όσο και τα διαθέσιμά της κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία είναι επαρκή για να καλύψουν τις 

υποχρεώσεις της και την πληρωμή των λειτουργικών της εξόδων στο εγγύς μέλλον. 

 

2.3 Συναλλαγματικές μετατροπές 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται σε ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα της 

Εταιρείας. Η Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά της βιβλία σε ευρώ. Συναλλαγές που γίνονται σε ξένα 

νομίσματα μετατρέπονται σε ευρώ µε βάση την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος που ισχύει την 

ημέρα της συναλλαγής. Κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, οι απαιτήσεις 

και υποχρεώσεις σε ξένα νομίσματα, μετατρέπονται σε ευρώ µε βάση την επίσημη τιμή του ξένου 

νομίσματος που ισχύει την ημερομηνία αυτή. Τα κέρδη ή ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές 

περιλαμβάνονται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος. 

 

2.4 Ενσώματα Πάγια 

 

Οι βελτιώσεις επί μισθωμένων ακινήτων, τα μεταφορικά μέσα, τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισμός της 

Εταιρείας απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσης τους μειωμένα με τις σωρευμένες αποσβέσεις και 

τις τυχόν απομειώσεις της αξίας τους. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που 

συνδέονται άμεσα με την απόκτηση των στοιχείων.  

Επιπλέον δαπάνες προστίθενται στη λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων ή καταχωρούνται ως 

ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν αναμένεται να επιφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην Εταιρεία και το 

κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται 

στα αποτελέσματα της χρήσεως όταν πραγματοποιούνται. 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία εξετάζονται για τυχόν απομείωση αξίας όταν υπάρχουν ενδείξεις 

απομείωσης αξίας. Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων λογίζονται µε τη μέθοδο της σταθερής 

απόσβεσης, βάσει συντελεστών που προσεγγίζουν τη μέση ωφέλιμη ζωή των παγίων και είναι οι 

ακόλουθοι: 

• Βελτιώσεις επί μισθωμένων ακινήτων: Χαμηλότερη διάρκεια μεταξύ ωφέλιμης ζωής και της διάρκειας 

μίσθωσης 

• Μηχανήματα: Χρονική διάρκεια μίσθωσης των εδαφικών εκτάσεων του πάρκου έως 2033 

• Λοιπός εξοπλισμός και έπιπλα: 15 - 30% 

• Μεταφορικά μέσα: 15 - 20%  

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε 

κάθε τέλος χρήσεως. 

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

(απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, η διαφορά μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της 

λογιστικής τους αξίας καταχωρείται ως κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα. 
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2.5 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία – Λογισμικό 

 

Η δαπάνη για αγορά λογισμικού, το οποίο θα επιφέρει μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην Εταιρεία 

καταχωρείται ως άυλο στοιχείο του ενεργητικού.  

Η συντήρηση των προγραμμάτων λογισμικού αναγνωρίζεται ως έξοδο όταν πραγματοποιείται η 

δαπάνη. Αντίθετα, οι δαπάνες που βελτιώνουν ή επιμηκύνουν την απόδοση των προγραμμάτων 

λογισμικού, πέρα των αρχικών τεχνικών προδιαγραφών, ή αντίστοιχα τα έξοδα μετατροπής λογισμικού 

ενσωματώνονται στο κόστος κτήσεως του άυλου παγίου με απαραίτητη προϋπόθεση να μπορούν να 

μετρηθούν με αξιοπιστία. 

Οι αποσβέσεις τους λογίζονται µε τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης, βάσει της μέσης ωφέλιμης 

ζωής τους που είναι 3-4 έτη. 

Στις 31.12.2021 η Εταιρεία δεν είχε άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία. 

 

2.6 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν και ρυθμίζονται από τις προβλέψεις του 

ΔΠΧΑ 9, σύμφωνα με το οποίο, κατά την αρχική αναγνώριση, ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό 

στοιχείο ταξινομείται ως επιμετρούμενο: 

• Στο αποσβέσιμο κόστος 

• Στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης λοιπών συνολικών εισοδημάτων  

• Στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων,  

βάσει 

α. του επιχειρηματικού μοντέλου της Εταιρείας για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων, και 

β. των χαρακτηριστικών συμβατικών ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου 

  

Απαιτήσεις και δάνεια  

Αφορούν σε χρηματοοικονομικά προϊόντα με προσδιοριζόμενες ροές τα οποία δεν είναι εισηγμένα σε 

ενεργή αγορά. Αυτά τα στοιχεία αποτιμώνται στο αποσβέσιμο κόστος με βάση την μέθοδο του 

πραγματικού επιτοκίου. Κέρδη ή ζημίες καταχωρούνται στα αποτελέσματα της χρήσεως όταν τα 

σχετικά κονδύλια διαγράφονται ή απομειώνονται, καθώς επίσης και μέσω της διαδικασίας απόσβεσης. 

  

Απομείωση Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων  

Για την απομείωση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, το ΔΠΧΑ 9 εισάγει το μοντέλο 

της "αναμενόμενης πιστωτικής ζημιάς". Η μέθοδος του προσδιορισμού της ζημίας απομείωσης του 

ΔΠΧΑ 9, εφαρμόζεται για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται ως 

επιμετρούμενα στο αποσβέσιμο κόστος, συμβατικά περιουσιακά στοιχεία και επενδύσεις χρέους στην 

εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων, αλλά όχι σε επενδύσεις επιμετρούμενες στην 

εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων. 

 Απομείωση περιουσιακών στοιχείων που αποτιμώνται στο αποσβέσιμο κόστος 
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Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο αποσβέσιμο κόστος αποτελούνται από τις εμπορικές 

και λοιπές απαιτήσεις, χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών, και εταιρικά χρεόγραφα χρέους. Οι 

ζημίες επιμετρώνται σε μία από τις εξής βάσεις: 

 

- Στάδιο 1: εξυπηρετούμενες απαιτήσεις, οι οποίες δεν έχουν σημαντική αύξηση του πιστωτικού 

κινδύνου σε σχέση με την αρχική τους αναγνώριση. Στο στάδιο αυτό οι αναμενόμενες ζημιές 

πιστωτικού κινδύνου αναγνωρίζονται με βάση την πιθανότητα αθέτησης εντός των επόμενων δώδεκα 

(12) μηνών. 

- Στάδιο 2: εξυπηρετούμενες απαιτήσεις για τις οποίες έχει υπάρξει σημαντική αύξηση του πιστωτικού 

κινδύνου σε σχέση με την αρχική αναγνώριση. 

- Στάδιο 3: μη εξυπηρετούμενες απαιτήσεις. 

Στα στάδια 2 και 3 οι αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου αναγνωρίζονται για όλη τη διάρκεια 

ζωής των χρηματοοικονομικών μέσων. 

Επιμέτρηση των Αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών 

Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες είναι μια σταθμισμένη βάσει πιθανοτήτων εκτίμηση των πιστωτικών 

ζημιών. Οι πιστωτικές ζημίες επιμετρώνται στην παρούσα αξία (με τη μέθοδο του πραγματικού 

επιτοκίου) των χρηματικών ελλειμμάτων, δηλαδή η παρούσα αξία της διαφοράς των χρηματικών ροών 

που η Εταιρεία θα λάμβανε συμβατικά και των χρηματικών ροών που αναμένει να εισπράξει.  

Παρουσίαση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών 

Οι ζημίες επί των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο 

κόστος, αφαιρούνται από την λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων.  

Διαγραφή χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (ή κατά περίπτωση το μέρος ενός χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου ή το μέρος μίας ομάδας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων) 

διαγράφονται όταν (1) εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή (2) μεταβιβάσει το χρηματοοικονομικό περιουσιακό 

στοιχείο και η μεταβίβαση πληροί τους όρους του προτύπου για παύση της αναγνώρισης. 

 

2.7 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 

Στην κατάσταση ταμειακών ροών, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά στο 

ταμείο,  καταθέσεις σε τράπεζες με αρχική ημερομηνία λήξης τριών μηνών ή λιγότερο οι οποίες είναι 

άμεσα μετατρέψιμες σε γνωστά ποσά μετρητών και οι οποίες υπόκεινται σε ασήμαντο κίνδυνο 

αλλαγών στην αξία τους και δεσμευμένες καταθέσεις. Στον ισολογισμό τα τραπεζικά παρατραβήγματα 

περιλαμβάνονται στο δανεισμό στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Τα ταμειακά διαθέσιμα και  

ισοδύναμα αναγνωρίζονται σε αποσβέσιμο κόστος επειδή: (i) κατέχονται για είσπραξη συμβατικών 

ταμειακών ροών και οι ταμειακές αυτές ροές αντιπροσωπεύουν μόνο πληρωμές κεφαλαίου και τόκων, 

και (ii) δεν ταξινομούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

 

2.8 Μετοχικό Κεφάλαιο 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρείας. Οι κοινές μετοχές 

περιλαμβάνονται στα Ίδια Κεφάλαια.  
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Άμεσα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται σε μείωση του προϊόντος 

της έκδοσης, στη διαφορά υπέρ το άρτιο.  

Η Εταιρεία κατέχει ίδιες μετοχές. Το κόστος κτήσης των ιδίων μετοχών εμφανίζεται αφαιρετικά από τα 

Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας μέχρι οι ίδιες μετοχές να πουληθούν, ακυρωθούν ή επανεκδοθούν. Κάθε 

κέρδος ή ζημιά από πώληση ιδίων μετοχών καθαρό από άμεσα για τη συναλλαγή λοιπά έξοδα και 

φόρους, εμφανίζεται ως αποθεματικό στα Ίδια Κεφάλαια. 

 

2.9 Προβλέψεις 

 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει µία παρούσα δέσμευση (νομική ή τεκμαιρόµενη), 

ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος, και είναι πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για το 

διακανονισμό της δέσμευσης και το ποσό αυτής μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Σε περίπτωση που 

καταστεί πραγματικά βέβαιο, ότι θα προκύψει µία εισροή οικονοµικών ωφελειών, το περιουσιακό 

στοιχείο και το σχετικό έσοδο καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις της περιόδου στην οποία 

συμβαίνει η μεταβολή. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία της κατάστασης 

οικονομικής θέσης και αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για το διακανονισμό της 

δέσμευσης, οι προβλέψεις αντιλογίζονται. Οι προβλέψεις χρησιμοποιούνται µόνο για το σκοπό για τον 

οποίο αρχικά δημιουργήθηκαν. Δεν αναγνωρίζονται προβλέψεις για μελλοντικές ζηµίες. Οι ενδεχόμενες 

απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται, παρά μόνο αν είναι βέβαιες. 

 

2.10 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 

 

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται αλλά υπόκεινται 

σε έλεγχο απομείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να 

μην είναι ανακτήσιμη. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης 

της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία 

είναι η μεγαλύτερη μεταξύ της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας των περιουσιακών στοιχείων, 

μειωμένης κατά το απαιτούμενο κόστος πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Οι ζημιές απομείωσης 

καταχωρούνται σαν έξοδα στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος στο έτος που προκύπτουν. 

 

2.11 Μερίσματα 

 

Τα μερίσματα που διανέμονται στους μετόχους απεικονίζονται σαν υποχρέωση τη χρονική στιγμή κατά 

την οποία εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

 

2.12 Αναγνώριση Εσόδων και Εξόδων 

 

Αναγνώριση Εσόδων 

Σύμφωνα με το ΔΧΠΑ 15, καθιερώνεται ένα μοντέλο πέντε βημάτων για τον προσδιορισμό των εσόδων 

από συμβόλαια με πελάτες: 

1. Προσδιορισμός της (των) σύμβασης (συμβάσεων) με τον πελάτη. 

2. Προσδιορισμός των υποχρεώσεων εκτέλεσης. 

3. Προσδιορισμός της τιμής συναλλαγής 
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4. Επιμερισμός της τιμής συναλλαγής στις υποχρεώσεις εκτέλεσης της σύμβασης. 

5. Αναγνώριση εσόδου όταν (ή καθώς) η Εταιρεία ικανοποιεί τις υποχρεώσεις εκτέλεσης. 

  

Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται στο ποσό κατά το οποίο μία οντότητα προσδοκά να έχει ως 

αντάλλαγμα για τη μεταβίβαση των αγαθών ή των υπηρεσιών σε έναν αντισυμβαλλόμενο. Κατά την 

ανάθεση μιας σύμβασης καθορίζεται και η λογιστική παρακολούθηση των επιπρόσθετων εξόδων 

καθώς και των άμεσων εξόδων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της σύμβασης αυτής. 

  

Ως έσοδο ορίζεται το ποσό το οποίο μία οικονομική οντότητα αναμένει να δικαιούται ως αντάλλαγμα για 

τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που μεταβίβασε σε έναν πελάτη. Εάν το υποσχόμενο αντάλλαγμα σε μια 

σύμβαση περιλαμβάνει μεταβλητό ποσό, η οικονομική οντότητα εκτιμά το ποσό του ανταλλάγματος 

που θα δικαιούται έναντι της μεταβίβασης των υποσχόμενων αγαθών ή υπηρεσιών στον πελάτη. Το 

ποσό ανταλλάγματος μπορεί να μεταβάλλεται λόγω εκπτώσεων, επιδοτήσεων τιμής, επιστροφών 

χρημάτων, πιστώσεων, μειώσεων τιμής, κινήτρων, πρόσθετων παροχών απόδοσης, κυρώσεων ή 

άλλων παρόμοιων στοιχείων. Το υποσχόμενο αντάλλαγμα μπορεί επίσης να μεταβάλλεται, εάν το 

δικαίωμα μιας οικονομικής οντότητας επί του ανταλλάγματος εξαρτάται από την επέλευση ή μη 

επέλευση μελλοντικού γεγονότος. Για παράδειγμα, ένα ποσό ανταλλάγματος θα είναι μεταβλητό, εάν το 

προϊόν έχει πωληθεί με δικαίωμα επιστροφής ή εάν έχει δοθεί υπόσχεση σταθερού ποσού ως 

πρόσθετη παροχή απόδοσης για την επίτευξη συγκεκριμένου ορόσημου. 

 Η μεταβλητότητα που σχετίζεται με το αντάλλαγμα που υπόσχεται ένας πελάτης δύναται να 

αναφέρεται ρητά στη σύμβαση. Η οικονομική οντότητα εκτιμά το ποσό του μεταβλητού ανταλλάγματος 

χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους, αναλόγως ποια μέθοδος θεωρεί ότι προβλέπει 

καλύτερα το ποσό του ανταλλάγματος που θα δικαιούται: 

  

α) Εκτιμώμενη αξία —η εκτιμώμενη αξία ισούται με το άθροισμα των σταθμισμένων βάσει πιθανοτήτων 

ποσών σε ένα εύρος πιθανών ποσών ανταλλάγματος. Η εκτιμώμενη αξία αποτελεί κατάλληλη εκτίμηση 

του ποσού μεταβλητού ανταλλάγματος, εάν η οικονομική οντότητα έχει μεγάλο αριθμό συμβάσεων με 

παρεμφερή χαρακτηριστικά. 

β) Το πιθανότερο ποσό —το πιθανότερο ποσό είναι το μοναδικό πιθανότερο ποσό σε ένα εύρος 

πιθανών ποσών ανταλλάγματος (ήτοι, η μοναδική πιθανότερη έκβαση της σύμβασης). Το πιθανότερο 

ποσό αποτελεί κατάλληλη εκτίμηση του ποσού μεταβλητού ανταλλάγματος, εάν η σύμβαση έχει μόνο 

δύο πιθανές εκβάσεις (για παράδειγμα, η οικονομική οντότητα εξασφαλίζει πρόσθετη παροχή 

απόδοσης ή όχι). 

  

Η Εταιρεία αναγνωρίζει έσοδα όταν ικανοποιούν την εκτέλεση της συμβατικής υποχρέωσης, 

μεταβιβάζοντας τα αγαθά ή τις υπηρεσίες βάσει της υποχρέωσης αυτής. Η απόκτηση του ελέγχου από 

τον πελάτη γίνεται όταν έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει τη χρήση και να αντλεί ουσιαστικά όλα τα 

οικονομικά οφέλη από αυτό το αγαθό ή την υπηρεσία. Ο έλεγχος μεταβιβάζεται κατά τη διάρκεια μιας 

περιόδου ή σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Τα έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται 

όταν ο έλεγχος του αγαθού μεταφέρεται στον πελάτη, συνήθως κατά την παράδοσή σε αυτόν, και δεν 

υπάρχει καμία υποχρέωση που θα μπορούσε να επηρεάσει την αποδοχή του αγαθού από τον πελάτη. 

  

Δεσμεύσεις εκτέλεσης που εκπληρώνονται με την πάροδο του χρόνου 
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Η Εταιρεία αναγνωρίζει έσοδο για μία δέσμευση εκτέλεσης που εκπληρώνεται με την πάροδο του 

χρόνου, μόνο εάν μπορεί εύλογα να επιμετρήσει την πρόοδό της ως προς την πλήρη εκπλήρωση της 

εν λόγω δέσμευσης. Η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να επιμετρήσει εύλογα την πρόοδο ως προς την 

πλήρη εκπλήρωση μίας δέσμευσης εκτέλεσης, όταν δεν διαθέτει τις αξιόπιστες πληροφορίες που 

απαιτούνται προκειμένου να εφαρμόσει την κατάλληλη μέθοδο επιμέτρησης της προόδου. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. κατά τη διάρκεια των αρχικών σταδίων μίας σύμβασης), η οικονομική 

οντότητα μπορεί να μην είναι σε θέση να επιμετρήσει εύλογα το αποτέλεσμα μίας δέσμευσης 

εκτέλεσης, ωστόσο αναμένει τουλάχιστον να ανακτήσει τα κόστη που επωμίστηκε για την εκπλήρωσή 

της. 

Στις περιπτώσεις αυτές, η οικονομική οντότητα θα πρέπει να αναγνωρίσει έσοδα μόνο στην έκταση του 

κόστους που πραγματοποιήθηκε, μέχρι να είναι σε θέση να επιμετρήσει εύλογα το αποτέλεσμα της 

δέσμευσης εκτέλεσης. 

Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται την λογιστική περίοδο την όποια οι υπηρεσίες 

παρέχονται και επιμετρώνται σύμφωνα με τη φύση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν. Η απαίτηση 

από τον πελάτη αναγνωρίζεται όταν υπάρχει ένα άνευ προϋποθέσεων δικαίωμα να λάβει η οικονομική 

οντότητα το τίμημα για τις εκτελεσμένες υποχρεώσεις της σύμβασης προς τον πελάτη. 

  

Το συμβατικό περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται όταν η Εταιρία έχει ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις 

της προς τον αντισυμβαλλόμενο, πριν αυτός πληρώσει ή πριν καταστεί απαιτητή η πληρωμή, για 

παράδειγμα όταν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται στον πελάτη πριν από το δικαίωμα της 

Εταιρίας για την έκδοση τιμολογίου. Η συμβατική υποχρέωση αναγνωρίζεται όταν η Εταιρία λαμβάνει 

τίμημα από τον αντισυμβαλλόμενο ως προκαταβολή ή όταν διατηρεί δικαίωμα επί ενός τιμήματος το 

οποίο καταβάλλεται πριν την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης και τη μεταφορά των αγαθών 

ή των υπηρεσιών. Η συμβατική υποχρέωση αποαναγνωρίζεται όταν εκτελεστούν οι υποχρεώσεις της 

σύμβασης και το έσοδο καταγραφεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

  

Δεσμεύσεις εκτέλεσης που εκπληρώνονται σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή 

Όταν μία δέσμευση εκτέλεσης δεν εκπληρώνεται με την πάροδο του χρόνου (σύμφωνα με τα όσα 

αναφέρθηκαν ανωτέρω), τότε η οικονομική οντότητα εκπληρώνει τη δέσμευση εκτέλεσης σε μία 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Για τον προσδιορισμό της χρονικής στιγμής κατά την οποία ο πελάτης 

αποκτά τον έλεγχο ενός υποσχόμενου στοιχείου του ενεργητικού και η οικονομική οντότητα εκπληρώνει 

μία δέσμευση εκτέλεσης, η οικονομική οντότητα εξετάζει τις απαιτήσεις για την απόκτηση ελέγχου, 

σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στις διατάξεις του ΔΠΧΑ 15. 

  

Οι βασικές κατηγορίες εσόδων που αναγνωρίζονται από δεσμεύσεις εκτέλεσης που εκπληρώνονται με 

την πάροδο του χρόνου, για την Εταιρεία είναι οι εξής: 

  

(i) Έσοδα από πώληση Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Τα έσοδα από πώληση Ηλεκτρικής Ενέργειας λογίζονται στη χρήση την οποία αφορούν.  

  

Αναγνώριση Εξόδων 

Τα έξοδα αναγνωρίζονται όταν καθίστανται δεδουλευμένα. 
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2.13 Συναλλαγές συνδεδεμένων μερών 

 

Τα συνδεδεμένα μέρη περιλαμβάνουν α) Τη μητρική Τράπεζα Πειραιώς, β) Εταιρείες του Ομίλου της 

Πειραιώς Financial Holding AE, γ) Μέλη Δ.Σ. και Διοίκησης της Εταιρείας και δ) Οικονομικά εξαρτώμενα 

μέλη και συγγενείς πρώτου βαθμού (σύζυγοι, τέκνα, κ.ά.) των μελών Δ.Σ. και Διοίκησης. Συναλλαγές 

παρόμοιας φύσης γνωστοποιούνται συγκεντρωτικά. Όλες οι συναλλαγές με τη μητρική και τα 

συνδεδεμένα μέρη διενεργούνται με όρους που ισοδυναμούν με εκείνους που επικρατούν σε 

συναλλαγές σε καθαρά εμπορική βάση. 

 

2.14 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 

 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αφορά περιπτώσεις προσωρινών διαφορών μεταξύ 

φορολογικής αναγνώρισης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και αναγνώρισής τους για σκοπούς 

σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και υπολογίζεται με χρήση των φορολογικών συντελεστών 

που θα ισχύουν κατά τις χρήσεις που αναμένεται να ανακτηθούν τα στοιχεία του ενεργητικού και να 

τακτοποιηθούν οι υποχρεώσεις. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες 

τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές και τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές κατά την έκταση που 

είναι πιθανό ότι θα υπάρξει επαρκές φορολογικό εισόδημα για να καλύψει τις προσωρινές διαφορές. Η 

αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ημερομηνία της κατάστασης 

οικονομικής θέσης και μειώνεται κατά την έκταση που δεν αναμένεται να υπάρξει επαρκές 

φορολογητέο εισόδημα που θα καλύψει την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

2.15 Αλλαγές Λογιστικών Πολιτικών Και Γνωστοποιήσεις 

 

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 ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την 
επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται 
παρακάτω. 
 
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 
 
ΔΠΧΑ 16 (Τροποποίηση) «Παραχωρήσεις 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 παραχώρηση σε ενοίκιο που σχετίζεται με τον COVID-19 
είναι τροποποίηση της μίσθωσης. Οι μισθωτές μπορούν να επιλέξουν να λογιστικοποιήσουν τις 
παραχωρήσεις 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 
«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 1η Ιανουαρίου 2023.  

ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16 (Τροποποιήσεις) «Αναμόρφωση επιτοκίων 
αναφοράς – Φάση 2»  
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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 μεταγενέστερες περιόδους  
 
ΔΠΧΑ 16 (Τροποποίηση) «Παραχωρήσεις 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 στις ή έως τις 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 
σχετιζόμενο 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.  

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 
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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 Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
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 Ευρωπαϊκή Ένωση. 

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 Ευρωπαϊκή Ένωση.  

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 Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  
 
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 Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
 

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

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 
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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 συμπεριληφθούν 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 τoν χειρισμό των κινήτρων μίσθωσης. 

ΔΛΠ 41 «Γεωργία» 

Η τροποποίηση έχει καταργήσει την απαίτηση για τις οντότητες να εξαιρούν τις φορολογικές ταμειακές 
ροές κατά τη επιμέτρηση της εύλογης αξίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 41. 

 

 

 

 

 

  



ΚΡΜ ENERGY ΜΟΝ/ΠΗ Α.Ε. - 31 Δεκεμβρίου 2021 
Ποσά σε ευρώ (Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

22 
Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 9 έως 33 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31ης 
Δεκεμβρίου 2021. 

  

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα 

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

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

Παρά το γεγονός ότι οι υπολογισμοί αυτοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε 

σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να 

διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς. Οι εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό 

κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων 

και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες έχουν ως εξής: 

(α) Απομείωση Αξίας Απαιτήσεων 

Η Εταιρεία σε κάθε ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων εξετάζει αν υπάρχουν βάσιμες 

ενδείξεις ότι μία απαίτηση ή ομάδα απαιτήσεων έχει υποστεί απομείωση της αξίας της. Εάν υπάρχουν 

τέτοιες ενδείξεις, υπολογίζεται το ανακτήσιμο ποσό της απαίτησης ή της ομάδας απαιτήσεων και 

σχηματίζεται πρόβλεψη για απομείωση της αξίας των απαιτήσεων. Το ποσό της πρόβλεψης 

καταχωρείται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος 

(β) Φόρος εισοδήματος 

Απαιτείται κρίση από τη Διοίκηση της Εταιρείας για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο 

εισοδήματος, καθώς υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός 

προσδιορισμός του φόρου είναι αβέβαιος. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις από αναμενόμενους 

φορολογικούς ελέγχους, βάσει εκτιμήσεων για το εάν θα επιβληθούν επιπλέον φόροι. Εάν το τελικό 

αποτέλεσμα του ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικά αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει τον 

φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου. 

 

4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
 

Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων 

Η επιχειρηματική λειτουργία της Εταιρείας είναι αλληλένδετη με την ανάληψη χρηματοοικονομικών 

κινδύνων. Η Διοίκηση έχοντας ως γνώμονα τη διατήρηση της σταθερότητας και της συνέχειας των 

εργασιών της έχει ως στόχο υψηλής προτεραιότητας την εφαρμογή και τη διαρκή εξέλιξη ενός 

αποτελεσματικού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων για την ελαχιστοποίηση των ενδεχόμενων αρνητικών 

συνεπειών τους στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει τη συνολική ευθύνη για την ανάπτυξη και την επίβλεψη του 

πλαισίου διαχείρισης κινδύνων. 

Τόσο οι αρχές όσο και η υφιστάμενη πολιτική διαχείρισης κινδύνων έχουν δημιουργηθεί για τον έγκαιρο 

εντοπισμό και την ανάλυση των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένη η Εταιρεία, για τη θέσπιση 

κατάλληλων ορίων και συστημάτων ελέγχου, καθώς επίσης και για τη συστηματική παρακολούθηση 

των κινδύνων και την τήρηση των θεσπισμένων ορίων. Η Εταιρεία επανεξετάζει σε ετήσια βάση την 

επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων έτσι ώστε να ανταποκρίνεται 

στη δυναμική των αγορών, σε μεταβολές στα προσφερόμενα προϊόντα και στις ενδεδειγμένες διεθνείς 

πρακτικές. 

Η Εταιρεία παρακολουθεί σε συστηματική βάση τους ακόλουθους κινδύνους οι οποίοι προκύπτουν από 

τη χρήση πιστωτικών και χρηματοοικονομικών προϊόντων: α) κίνδυνος αγοράς, β) πιστωτικός κίνδυνος 

και γ) κίνδυνος ρευστότητας. 
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4.1 Κίνδυνος αγοράς 

 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται εντός της ζώνης του ευρώ και δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία σε Ξ.Ν, 

με αποτέλεσμα να μην είναι εκτεθειμένη σε συναλλαγματικό κίνδυνο. 

Κίνδυνος μεταβολής τιμών χρεογράφων 

Η Εταιρεία δε διατηρεί χαρτοφυλάκιο χρεογράφων και συνεπώς δεν εκτίθεται σε κίνδυνο μεταβολής 

των τιμών των χρεογράφων. 

Επιτοκιακός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σημαντικά σε κίνδυνο από διακυμάνσεις στα επιτόκια, καθώς οι καταθέσεις 

των ταμειακών διαθεσίμων της δεν φέρουν τόκο και οι δανειακές της υποχρεώσεις έχουν αποπληρωθεί 

ολοσχερώς εντός της χρήσης 2021. 

 

4.2 Πιστωτικός κίνδυνος 

 

Ο πιστωτικός κίνδυνος αφορά περιπτώσεις αθέτησης υποχρέωσης αντισυμβαλλομένων να 

εκπληρώσουν τις συναλλακτικές τους υποχρεώσεις. 

Η Εταιρεία δεν έχει συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου καθώς οι απαιτήσεις από πελάτες 

προέρχονται από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στον "Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΑΕ" (ΛΑΓΗΕ ΑΕ). 

Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύονται περαιτέρω οι απαιτήσεις της Εταιρείας. Τα υπόλοιπα των 

απαιτήσεων όπως φαίνονται ακολούθως απεικονίζουν και το μέγιστο πιστωτικό κίνδυνο. 

Απαιτήσεις από πελάτες   31.12.2021 31.12.2020 

Πλήρως εξυπηρετούμενες απαιτήσεις   35.275,37 194.213,25 

Απαιτήσεις σε καθυστέρηση     

από 3 μήνες έως 12 μήνες   0,00 0,00 

> των 12 μηνών   0,00 0,00 

   35.275,37 194.213,25 

 
 
 
     

Λοιπές απαιτήσεις    31.12.2021 31.12.2020 

Πλήρως εξυπηρετούμενες απαιτήσεις   36.630,07 42.159,14 

Απαιτήσεις σε καθυστέρηση     

από 3 μήνες έως 12 μήνες   0,00 0,00 

> των 12 μηνών   0,00 0,00 

   36.630,07 42.159,14 
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4.3 Κίνδυνος ρευστότητας 

 

Η καλή διαχείριση των διαθεσίμων, η υγιής χρηματοοικονομική διάρθρωση και η προσεκτική επιλογή 

των επενδυτικών κινήσεων εξασφαλίζει έγκαιρα στην Εταιρεία την αναγκαία ρευστότητα για τις 

λειτουργίες της. 

Το υπόλοιπο των προμηθευτών και των λοιπών υποχρεώσεων αναλύεται ανάλογα με το βαθμό 

ληκτότητάς τους ως ακολούθως: 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις   31.12.2021 31.12.2020 

μέχρι 1 μήνα   40.170,18 85.793,89 

1 με 3 μήνες   - - 

πάνω από 3 μήνες   - - 

   40.170,18 85.793,89 

     

Δάνεια   31.12.2021 31.12.2020 

μέχρι 1 έτος   - 122.402,70 

2 με 5 έτη   - 127.161,34 

πάνω από 5 έτη   - - 

   0,00 249.564,04 

 

Υποχρεώσεις λειτουργικών μισθώσεων     31.12.2021 31.12.2020 

μέχρι 1 έτος     4.616,84 4.183,33 

2 με 5 έτη     19.045,83 19.045,83 

πάνω από 5 έτη     58.711,72 63.126,70 

      82.374,39 86.355,86 

 

4.4 Διαχείριση κεφαλαίου 

 

Η Εταιρεία διαχειρίζεται συντηρητικά τη διάρθρωση του κεφαλαίου της όπως προκύπτει από τη σχέση 

καθαρού δανεισμού προς σύνολο ιδίων κεφαλαίων. Η κεφαλαιακή επάρκεια ελέγχεται μέσω της 

παρακολούθησης του δείκτη αυτού. Στον καθαρό δανεισμό περιλαμβάνονται τοκοφόρα δάνεια μείον 

ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα.  

 

   31.12.2021 31.12.2020 

Σύνολο τραπεζικών υποχρεώσεων   - 249.564,04 

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα   -946.773,50 -893.633,38 

Καθαρός δανεισμός    -946.773,50 -644.069,34 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   2.542.784,69 2.538.297,10 

     

Σύνολο Απασχολούμενων Κεφαλαίων   1.596.011,19 1.894.227,76 

Δείκτης μόχλευσης    -59% -34% 
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Η μείωση του δείκτη μόχλευσης στη τρέχουσα χρήση οφείλεται στην αύξηση των κερδών και την 

ολοσχερή αποπληρωμή του δανείου. 

 

5. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Τα ενσώματα πάγια της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

2020  Διαμορφώσεις γηπέδων τρίτων Μηχανήματα Σύνολο 

Αξία κτήσης     

Υπόλοιπο έναρξης  143.500,00 3.246.606,29 3.390.106,29 

Αγορές/ Προσθήκες   - - 0,00 

Πωλήσεις/ Διαγραφές  - - 0,00 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2020  143.500,00 3.246.606,29 3.390.106,29 

     

     

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις     

Υπόλοιπο έναρξης  (47.833,54) (1.081.922,04) (1.129.755,58) 

Αποσβέσεις χρήσης  (7.086,53) (160.347,16) (167.433,69) 

Αποσβέσεις πωληθέντων  - - 0,00 

Συσ. Αποσβέσεις την 31 Δεκεμβρίου 2020  (54.920,07) (1.242.269,20) (1.297.189,27) 

     
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2020 

 

88.579,93 2.004.337,09 2.092.917,02 

2021  Διαμορφώσεις γηπέδων τρίτων Μηχανήματα Σύνολο 

Αξία κτήσης     

Υπόλοιπο έναρξης  143.500,00 3.246.606,29 3.390.106,29 

Αγορές/ Προσθήκες   - - 0,00 

Πωλήσεις/ Διαγραφές  - - 0,00 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2021  143.500,00 3.246.606,29 3.390.106,29 

     

     

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις     

Υπόλοιπο έναρξης  (54.920,07) (1.242.269,20) (1.297.189,27) 

Αποσβέσεις χρήσης  (7.086,49) (160.347,03) (167.433,52) 

Αποσβέσεις πωληθέντων  - - 0,00 

Συσ. Αποσβέσεις την 31 Δεκεμβρίου 2021  (62.006,56) (1.402.616,23) (1.464.622,79) 

     

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2021  81.493,44 1.843.990,06 1.925.483,50 
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6. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

Το υπόλοιπο των λοιπών απαιτήσεων αναλύεται ως ακολούθως: 

   31.12.2021 31.12.2020 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη   - 0,08 

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο   33.686,94 38.900,80 

Λοιπές απαιτήσεις   2.943,13 3.258,26 

ΣΥΝΟΛΑ   36.630,07 42.159,14 

 

 

7. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ 
 

Το υπόλοιπο των πελατών 31.12.2021 & 31.12.2020 αφορούν απαιτήσεις από πώληση ηλεκτρικής 

ενέργειας στον "Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ" (ΛΑΓΗΕ Α.Ε.) και αναλύεται ως 

ακολούθως: 

   31.12.2021 31.12.2020 

Απαιτήσεις από ΛΑΓΗΕ Α.Ε.   35.309,83 196.080,24 

Σύνολο απαιτήσεων χωρίς απομείωση αξίας  35.309,83 204.606,32 

Αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες  -34,46 -1.624,85 

Σύνολο   35.275,37 194.213,25 

 

8. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ- ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 
 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα     

   31.12.2021 31.12.2020 

Καταθέσεις όψεως   832.423,26 153.305,89 

ΣΥΝΟΛΑ   832.423,26 153.305,89 

Οι καταθέσεις όψεως είναι άτοκες.     

     

Δεσμευμένες καταθέσεις      

   31.12.2021 31.12.2020 

Δεσμευμένες καταθέσεις   114.350,24 740.327,49 

ΣΥΝΟΛΑ   114.350,24 740.327,49 

 

Ο λογαριασμός καταθέσεων και ο δεσμευμένος λογαριασμός είναι άτοκοι.  

Ο δεσμευμένος λογαριασμός χρησιμοποιείται για τις καταθέσεις από τον ΛΑΓΗΕ και την εξόφληση των 

δανειακών υποχρεώσεων και ο όψεως για την πληρωμή των λειτουργικών εξόδων της εταιρείας. Κατά 

την αποπληρωμή του δανείου, η εταιρεία απέστειλε αίτημα αποδέσμευσης του λογαριασμού το οποίο 

μένει να υλοποιηθεί. 



ΚΡΜ ENERGY ΜΟΝ/ΠΗ Α.Ε. - 31 Δεκεμβρίου 2021 
Ποσά σε ευρώ (Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

27 
Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 9 έως 33 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31ης 
Δεκεμβρίου 2021. 

  

9. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ - ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 
 

   
Αριθμός μετοχών Μετοχικό κεφάλαιο 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020   300.000 300.000,00 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2021   300.000 300.000,00 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021   300.000 300.000,00 

 

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε κατά την σύσταση της σε 60.000,00 ευρώ, 

διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ 

έκαστη. 

Στην συνέχεια με απόφαση της από 03/10/2012 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 

Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 240.000,00 ευρώ με την έκδοση 240.000 νέων 

ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ και με τιμή διάθεσης έκαστης 8,34 ευρώ. Η υπέρ 

το άρτιο διαφορά, ποσού για κάθε μετοχή 7,34 ευρώ και συνολικού 1.761.600,00 ευρώ, ήχθη στο 

λογαριασμό "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". 

Την 31.12.2021 το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας διαιρείται σε 300.000 κοινές 

ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστης και έχει πλήρως καταβληθεί. 

Με την από 14/12/2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η 

απόκτηση 30.000 ίδιων, πλήρως αποπληρωμένων, μετοχών της, που αντιστοιχούν στο 1/10 του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, βάσει του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Περαιτέρω 

καθορίστηκε ότι η απόκτηση θα πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος 24 μηνών από την λήψη 

της απόφασης. Η τιμή απόκτησης καθορίστηκε στο ποσό των 10 ευρώ ανά μετοχή. Το ποσό των 

300.000 ευρώ για την απόκτηση των μετοχών καταβλήθηκε την 17/12/2018. 

Στις 25 Οκτωβρίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε σε Τακτική Συνέλευση των μετόχων τη 

διανομή τελικού μερίσματος για την κλειόμενη χρήση του 2020 συνολικού ποσού €200.517,52, ήτοι την 

διανομή μερίσματος €0,668 ανά μετοχή, η οποία εγκρίθηκε προς διανομή στις 29 Οκτωβρίου 2021.  

Στις 25 Οκτωβρίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 

χρήσης 2020 και πρότεινε σε Τακτική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος από υπόλοιπο 

φορολογικών κερδών προηγούμενων χρήσεων συνολικού ποσού €9.482,48, ήτοι την διανομή 

μερίσματος €0,0316 ανά μετοχή, η οποία εγκρίθηκε προς διανομή στις 29 Οκτωβρίου 2021.  

 

10. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 
 

Το τακτικό αποθεματικό της εταιρείας αναλύεται ως ακολούθως: 

 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020   59.738,86 

    

Μεταφορά κερδών σε τακτικό αποθεματικό   10.724,38 

    

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021   70.463,24 
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Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο περί Ανωνύμων Εταιρειών 4548/2018 

να μεταφέρει το 5% των ετήσιων καθαρών κερδών σε τακτικό αποθεματικό μέχρις ότου τα 

συσσωρευμένα αποθεματικά να ισούνται με το 1/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το 

αποθεματικό αυτό δεν μπορεί να διανεμηθεί στους μετόχους της Εταιρείας εξαιρούμενης της 

περίπτωσης ρευστοποίησης.  

 

11. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας προς τα πιστωτικά ιδρύματα αναλύονται ως ακολούθως: 

   31.12.2021 31.12.2020 

Μέχρι 1 έτος   - 122.402,70 

Από 1 μέχρι και 5 έτη   - 127.161,34 

Σύνολο   - 249.564,04 

 

Το αρχικό ποσό του δανείου ήταν €1.500.000 και ελήφθη με σκοπό την κατασκευή φωτοβολταϊκού 

σταθμού στη θέση Βλαχοπήγαδο, στο Νομό Τρικάλων.  

Η εταιρεία προχώρησε στην ολοσχερή αποπληρωμή του Δανείου στις 3/12/2021. 

 

12. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

Ο αναβαλλόμενος φόρος υπολογίζεται για την Εταιρεία με βάση τη μέθοδο της πλήρους υποχρέωσης 

(liability method) για όλες τις προσωρινές διαφορές με βάση τον ονομαστικό φορολογικό συντελεστή, 

που αφορά η κάθε περίπτωση αναβαλλόμενης φορολογίας.  

   31.12.2021 31.12.2020 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις   476,65 791,06 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις   (335.274,19) (298.127,73) 

   (334.797,54) (297.336,67) 

 

Η συνολική μεταβολή στην αναβαλλόμενη φορολογία είναι η παρακάτω: 

     

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2020    (257.619,20) 

Πίστωση / (Χρέωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων   (11.362,14) 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2020    (297.336,67) 

     

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2021    (297.336,67) 

Πίστωση / (Χρέωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων   (39.717,47) 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2021    (334.797,54) 
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Οι αναβαλλόμενες απαιτήσεις/υποχρεώσεις προέρχονται από διαγραφή άυλων στοιχείων ενεργητικού, 

από αποσβέσεις ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με την ωφέλιμη ζωή τους από 

περιουσιακά στοιχεία λειτουργικών μισθώσεων και από απομείωση εμπορικών απαιτήσεων. 

 

13. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

   31.12.2021 31.12.2020 

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη     - 0,70 

Φόροι τέλη (εκτός φόρου εισοδήματος)     - 631,64 

Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα     - 38.831,87 

Προμηθευτές     40.170,18 46.329,68 

ΣΥΝΟΛΑ     40.170,18 85.793,89 

 

 

14. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
 

Ο φορολογικός συντελεστής για τις ανώνυμες εταιρείες στην Ελλάδα για την περίοδο που έληξε 31 

Δεκεμβρίου 2021, είναι 22% (31 Δεκεμβρίου 2020: 24%), όπως τροποποιήθηκε με τη παρ. 1 άρθρο 120 

του Νόμου 4799/2021, σύμφωνα με το οποίο, τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών 

προσώπων, φορολογούνται με συντελεστή 22% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 και 

εφεξής. 

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2012-2021. Σημειώνεται ότι τα 

Διοικητικά Δικαστήρια, με βάση πρόσφατες αποφάσεις τους για περιπτώσεις φορολογικών ελέγχων, 

έχουν αποφανθεί ότι η χρήση 2015 έχει παραγραφεί για φορολογικούς σκοπούς (παραγραφή 

πενταετίας). Για την πρώτη υπερδωδεκάμηνη χρήση 2013 και για τις χρήσεις 2014, 2015 και 2016 η 

Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, με βάση τις 

διατάξεις του άρθρου 65α του Ν. 4174/2013 για τις οποίες εκδόθηκε έκθεση φορολογικής 

συμμόρφωσης από την PricewaterhouseCoopers A.E χωρίς επιφύλαξη και για το 2017, 2018, 2019 & 

2020 εκδόθηκε έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης από την BAKER TILLY ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 

Για τη χρήση 2021 ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη από την BAKER TILLY ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη 

δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2021. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του 

φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις, εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα 

έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

Ο φόρος εισοδήματος της χρήσης 2021 σε σύγκριση με τη χρήση του 2020 είναι: 

   01.01.2021- 31.12.2021 01.01.2020- 31.12.2020 

Τρέχων φόρος    (20.693,62) (48.124,20) 

Αναβαλλόμενος φόρος      (37.460,86) (39.717,48) 

ΣΥΝΟΛΑ   (58.154,48) (87.841,68) 
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   01.01.2021- 31.12.2021 01.01.2020- 31.12.2020 

Κέρδη προ φόρων με βάση τα ΔΠΧΑ   272.642,07 321.364,68 

     

Φόρος υπολογισμένος με 22% για το 2021 και 24% για το 2020  (59.981,26) (77.170,52) 

Φόρος που αναλογεί στα μη εκπιπτόμενα έξοδα   (4.712,47) (453,16) 

Φόρος που αναλογεί σε προσωρινές διαφορές   44.000,10 (10.260,99) 

Επίπτωση από αλλαγή φορολογικού συντελεστή   (37.460,86) 0,00 

Φόροι   (58.154,48) (87.841,68) 

 

 

15. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

Τα έσοδα από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας αναλύονται ως ακολούθως: 

   01.01.2021- 31.12.2021 01.01.2020- 31.12.2020 

Δεδουλευμένα έσοδα χρήσης   620.685,70 646.686,87 

   620.685,70 646.686,87 

 

 

16. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
 

Τα λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως ακολούθως: 

   01.01.2021- 31.12.2021 01.01.2020- 31.12.2020 

     

Φόροι - τέλη   (39.424,69) (70.691,35) 

Αμοιβές Τρίτων   (35.990,52) (29.726,41) 

Διάφορα έξοδα   (69.855,64) (33.200,49) 

ΣΥΝΟΛΑ   (145.270,85) (133.618,25) 

 

17. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ / ΕΣΟΔΑ (ΚΑΘΑΡΑ) 
 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

   01.01.2021- 31.12.2021 01.01.2020- 31.12.2020 

     

Έξοδα τόκων    (13.368,77) (20.522,84) 

     

ΣΥΝΟΛΟ   (13.368,77) (20.522,84) 
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18. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 
 

Η Εταιρεία έχει υιοθετεί το ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» και οι κινήσεις των περιουσιακών στοιχείων με 

δικαιώματα χρήσης κατά την χρήση 2021 & 2020 παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

    
 

Οικόπεδα & κτίρια 

Αξία κτήσεως   
 

  

1-Ιαν-21   
 

94.330,95 

Προσθήκες   
 

- 

31-Δεκ-21   
 

94.330,95 

    
 

  

Σωρευμένες αποσβέσεις   
 

  

1-Ιαν-21   
 

11.781,98 

Αποσβέσεις χρήσης   
 

5.890,99 

31-Δεκ-21   
 

17.672,97 

    
 

  

Αναπόσβεστη αξία   
 

  

1-Ιαν-21   
 

82.548,97 

31-Δεκ-21   
 

76.657,98 

    

    

    
 

Οικόπεδα & κτίρια 

Αξία κτήσεως   
 

  

1-Ιαν-20   
 

94.330,95 

Προσθήκες   
 

- 

31-Δεκ-20   
 

94.330,95 

    
 

  

Σωρευμένες αποσβέσεις   
 

  

1-Ιαν-20   
 

5.890,99 

Αποσβέσεις χρήσης   
 

5.890,99 

31-Δεκ-20   
 

11.781,98 

    
 

  

Αναπόσβεστη αξία   
 

  

1-Ιαν-20   
 

94.330,95 

31-Δεκ-20   
 

82.548,97 
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Παρακάτω παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις μισθώσεων και η κίνησή τους για την χρήση που έληξε την 

31η Δεκεμβρίου 2021 και 31η Δεκεμβρίου 2020: 

  31/12/2021 31/12/2021 

      

Σύνολο την 1η Ιανουαρίου 2021  86.355,86 88.439,96 

Προσθήκες μισθώσεων  - - 

Τόκοι  3.807,64 3.981,81 

Πληρωμές  (7.789,11) (6.065,91) 

Σύνολο την 31η Δεκεμβρίου 2021  82.374,39 86.355,86 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων  4.616,84 4.183,33 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων  77.757,55 82.172,53 

Σύνολο την 31η Δεκεμβρίου 2021  82.374,39 86.355,86 

 

 

Τα ποσά που αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων παρουσιάζονται στον 

ακόλουθο πίνακα: 

    
 

31/12/2021 

Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης   
 

5.890,99 

Τόκοι μισθώσεων   
 

3.807,64 

Σύνολο   
 

9.698,63 

 

 

19. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 

α) ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία συναλλάσσεται με άλλες εταιρείες του Ομίλου της 

Πειραιώς Financial Holding AE. Όλες οι συναλλαγές με τη μητρική και τα συνδεδεμένα μέρη είναι 

αντικειμενικές και διενεργούνται κάτω από κανονικές συνθήκες.  

 

 31.12.2021  01.01.2021 - 31.12.2021  

 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ  

Μητρική 946.773,50 - - 9.841,58 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη - - - - 

ΣΥΝΟΛΑ 946.773,50 0,00 0,00 9.841,58 

     

 31.12.2020  01.01.2020 - 31.12.2020  

 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ  

Μητρική 893.633,38 249.564,04 - 16.825,35 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0,09 - - - 

ΣΥΝΟΛΑ 893.633,47 249.564,04 0,00 16.825,35 
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Οι απαιτήσεις ποσού ευρώ 946.773,50 (2020: 893.633,38) αφορούν καταθέσεις όψεως και 

δεσμευμένες καταθέσεις στη μητρική τράπεζα. Η εταιρεία προχώρησε στην ολοσχερή αποπληρωμή 

του μακροπρόθεσμου δανείου από τη μητρική Τράπεζα Πειραιώς, την χρήση του 2021 συνεπώς δεν 

εμφανίζει υποχρεώσεις σε αντίθεση με την χρήση του 2020 ποσού ευρώ 249.564,04. Τα έξοδα ύψους 

ευρώ 9.841,58 (2020 :16.825,35) αφορούν χρεωστικούς τόκους και προμήθειες τραπεζών και έξοδα 

μίσθωσης έδρας. 

β) ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Για την περίοδο από 01.01.2021 έως 31.12.2021 δεν καταβλήθηκαν αμοιβές σε μέλη του Δ.Σ. το ίδιο 

και για το 2020. 

 

20. ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
 

Οι συνολικές αμοιβές του νόμιμου ελεγκτή για τις χρήσεις 2021 και 2020 (Baker Tilly Ορκωτοί Ελεγκτές 

Λογιστές Α.Ε.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 32 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2017, 

αναλύονται ως εξής: 

 

   31.12.2020 31.12.2019 

Για τον υποχρεωτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων :  5.000,00 5.000,00 

Έλεγχος σύμφωνα με το άρθρο 65Α τουν. 4174/2013, για την έκδοση του ετήσιου 
φορολογικού πιστοποιητικού :  1.000,00 1.000,00 

Σύνολο   6.000,00 6.000,00 

 

21. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 

Δεν υπάρχουν ουσιώδη γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού τα οποία να έχουν σημαντική 

επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 

 

 

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2022 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
 
 
 
 
 
 
 

 ΙΩΝ ΤΣΑΚΩΝΑΣ 

Α.ΔΙΑΒ. ΑN 4356323 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
 
 
 
 
 

  ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
    Α.Δ.Τ. ΑΑ021380 

  

ΓΙΑ ΤΗN PRICEWATERHOUSECOOPERS 
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 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
Α.Δ.Τ ΑΖ 525970 Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ  

Ο.Ε.Ε. 12685 Α' ΤΑΞΗΣ  



 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                              

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΡΜ ENERGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας τη ένατη 

εταιρικής χρήσης που λειτουργεί από 01.01.2021 έως 31.12.2021 όπως αυτές έχουν συνταχθεί με 

βάση τα ΔΠΧΑ. Διευκρινιστικά για τα στοιχεία αυτά, όπως και γενικότερα για την πορεία της Εταιρείας 

και τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν από το Δ.Σ. για την ανάπτυξή της, σας γνωρίζουμε τα 

ακόλουθα: 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ KΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Η εταιρεία δραστηριοποιήθηκε καθ’ όλη την διάρκεια του 2021 σαν πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας στον 

"Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ" (ΛΑΓΗΕ ΑΕ).  

  

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα € 620.685,70 τα οποία αφορούν πώληση ηλεκτρικής 

ενέργειας. Τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε € 318.595,36 εκ των οποίων οι αποσβέσεις ανήλθαν στο 

ποσόν των € 173.324,51 Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα της Εταιρείας ήταν € 13.368,77. 

Κατόπιν τούτου τα καθαρά κέρδη χρήσης μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 

€214.487,59 και τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται στο ποσό € 2.542.784,69. 

 

ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 

Με την από 14/12/2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η 

απόκτηση 30.000 ίδιων, πλήρως αποπληρωμένων, μετοχών της, που αντιστοιχούν στο 1/10 του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, βάσει του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Η εταιρεία κατέχει 

30.000 ίδιες μετοχές ονομαστικής αξίας 30.000 ευρώ οι οποίες αντιστοιχούν στο 1/10 του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και αποκτήθηκαν στις 17/12/2018.  

 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021 

Κατά την δέκατη εταιρική χρήση της η εταιρεία αναμένεται να συνεχίζει να δραστηριοποιείται ενεργά ως 

πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας στον "Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ" (ΛΑΓΗΕ ΑΕ). 

 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

Η εταιρεία δεν διατηρούσε ούτε διατηρεί υποκαταστήματα τόσο στην εγχώρια όσο και στην αλλοδαπή 

αγορά. 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 



 

 

Η Εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό, επομένως δεν υφίστανται εργασιακά θέματα προς αναφορά. 

Σχετικά δε με τα περιβαλλοντικά θέματα, η Εταιρεία εκ του σκοπού της προάγει την καθαρή ενέργεια 

και τις επενδύσεις στις ΑΠΕ. 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Η επιχειρηματική λειτουργία της Εταιρείας είναι αλληλένδετη με την ανάληψη χρηματοοικονομικών 

κινδύνων. Η Διοίκηση έχοντας ως γνώμονα τη διατήρηση της σταθερότητας και της συνέχειας των 

εργασιών της έχει ως στόχο υψηλής προτεραιότητας την εφαρμογή και τη διαρκή εξέλιξη ενός 

αποτελεσματικού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων για την ελαχιστοποίηση των ενδεχόμενων αρνητικών 

συνεπειών τους στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει τη συνολική ευθύνη για την ανάπτυξη και την επίβλεψη του 

πλαισίου διαχείρισης κινδύνων. Τόσο οι αρχές όσο και η υφιστάμενη πολιτική διαχείρισης κινδύνων 

έχουν δημιουργηθεί για τον έγκαιρο εντοπισμό και την ανάλυση των κινδύνων στους οποίους είναι 

εκτεθειμένη η Εταιρεία, για τη θέσπιση κατάλληλων ορίων και συστημάτων ελέγχου, καθώς επίσης και 

για τη συστηματική παρακολούθηση των κινδύνων και την τήρηση των θεσπισμένων ορίων. Η Εταιρεία 

επανεξετάζει σε ετήσια βάση την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του πλαισίου διαχείρισης 

κινδύνων έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στη δυναμική των αγορών, σε μεταβολές στα προσφερόμενα 

προϊόντα και στις ενδεδειγμένες διεθνείς πρακτικές. 

Η Εταιρεία παρακολουθεί σε συστηματική βάση τους ακόλουθους κινδύνους οι οποίοι προκύπτουν από 

τη χρήση πιστωτικών και χρηματοοικονομικών προϊόντων: α) κίνδυνος αγοράς, β) πιστωτικός κίνδυνος 

και γ) κίνδυνος ρευστότητας. Ανάλυση των κινδύνων παρατίθεται στη σημείωση 4 των οικονομικών 

καταστάσεων. 

 

 

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2022 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 
 
 
 
 
 

ΙΩΝ ΤΣΑΚΩΝΑΣ 
Α.ΔΙΑΒ. ΑN 4356323 

            



 

 

 

Baker Tilly  

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 

Ζαλοκώστα 42 

152 33 Χαλάνδρι 

Ελλάδα 

  

T:  +30 215 5006060 

Φ:  +30 215 5006061 

  

info@bakertilly.gr 

www.bakertilly.gr 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΚΡΜ ENERGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Α.Ε.   

  

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΚΡΜ ENERGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.  (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την 

κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2021, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών 

συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 

ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές 

επεξηγηματικές πληροφορίες. 

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

άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας ΚΡΜ ENERGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές 

της ροές, για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

σύμφωνα με το Ν. 4548/2018.  

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 ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών 

καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθόλη 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 οικονομικών 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. 

  

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων 

σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες 

τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή 



 

 

η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε 

σε απάτη είτε σε λάθος. 

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

ικανότητας της Εταιρείας να 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 Οικονομικών Καταστάσεων 

 Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές 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 οικονομικές 

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 οικονομικές καταστάσεις, 

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

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

κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους 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 τη διατύπωση γνώμης επί 

της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 

  

● Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το 

εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.  

  

● 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 οικονομικών 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 οικονομικών καταστάσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές 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 οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2021. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο μας, για την εταιρεία ΚΡΜ ENERGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις 

ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού  της Συμβουλίου. 

  

 

Αθήνα,  27 Ιουνίου 2022 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

Σπυρίδων Κων. Γκρούϊτς  (ΑΜ ΣΟΕΛ 2793) 

Baker Tilly Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε 

 

(ΑΜ ΣΟΕΛ 176) 

 

 

 

 

 


