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ΕΚΘΕΣΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 

«ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΜΙΑΣ Α.Ε.» 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1/1/2021 ΕΩΣ  31/12/2021 

Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2021 
 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2021 - 

31/12/2021 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις. 

Οι προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Κ.Ν. 4548/2018 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», των Ε.Λ.Π.  και του καταστατικού της 

εταιρείας, απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική κατάστασή της κατά την 31-12-2021 καθώς και τα 

αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση αυτή. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη 

οργάνωση της εταιρείας σε όλους τους τομείς. 

Η πορεία της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική αν ληφθούν υπόψη 

οι προσπάθειες που καταβάλει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μείωση του κόστους λειτουργίας της 

εταιρείας και την βελτίωση της ποιότητας λειτουργίας και προϊόντων. 

Και τώρα προχωράμε στην ανάλυση των κονδυλίων, παραθέτοντας και τα αντίστοιχα ποσά της 

προηγούμενης χρήσης. 

1.Στοιχεία Εσόδων 

 

Οι συνολικές πωλήσεις  της χρήσης ανέρχονται σε  ευρώ 1.530.552,67€ και ήταν αυξημένες κατά 4,48% 

σε σχέση με τις πωλήσεις του έτους 2020.  

Οι πωλήσεις εισιτηρίων μεταφορικού έργου ανήλθαν σε ευρώ 721.520,07€ και συνιστούν το 47,14% του 

κύκλου εργασιών έναντι 54,03% της προηγούμενης  χρήσης. 
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Οι πωλήσεις υπηρεσιών μεταφορικού έργου ανήλθαν σε ευρώ 690.879,58€ και συνιστούν το 45,14% του 

κύκλου εργασιών έναντι 47,85% της προηγούμενης  χρήσης. 

 

Τα άλλα έσοδα, Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα και τα λοιπά έσοδα και κέρδη αφορούν: α) 

αναλογούσες αποσβέσεις επιχορηγούμενων παγίων ποσό ευρώ 79.055,85€, β) επιστρεπτέες προκαταβολές 

ποσό 104.869,57€, γ) επιδοτήσεις πάγιων δαπανών ποσό 35.674,25€  δ) Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης  

ΕΣΠΑ ποσό 40.000,00€, ε) Επιδότηση τόκων covid 19 ποσό 4.161,00€, στ) Επιδότηση θέσεων ΟΑΕΔ ποσό 

3,78€ ζ) λοιπά πρόσθετα  έσοδα πωλήσεων ποσό 36,00€,  θ) επιχορήγηση εισφοράς 1% Ν2963/2001 ποσό 

11.200,00€, ι) πιστωτικοί τόκοι 170,56€ και  ενοίκιο ακινήτου ποσό  60,00€. 

2. Στοιχεία Κόστους 

 

Τα συνολικά έξοδα της χρήσης ανέρχονται σε  ευρώ 1.632.764,13€, και ήταν αυξημένα κατά ποσοστό 

6,5% σε σχέση με τα έξοδα της προηγούμενης χρήσης.  

Χρηματοοικονομικό κόστος  

 

3.  Οικονομικά  Αποτελέσματα  

 

Τα  οικονομικά στοιχεία της χρήσης 2021 έχουν ως εξής: 
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 Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 65.589,53€  έναντι της προηγούμενης χρήσης. 

 Τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων σημειώσανε αύξηση κατά ευρώ 175.304,65. 

 Τα αποτελέσματα μετά από φόρους παρουσίασαν αύξηση κατά ευρώ 160.105,94 σε σχέση με την 

προηγούμενη χρήση. 

 Τα μισθώματα των λεωφορείων παρουσίασαν μείωση κατά ευρώ -23.789,23 

 

Η εκμετάλλευση των κεφαλαίων της Εταιρείας εκφραζόμενη από το λόγο των κερδών προ φόρων ως 

προς το σύνολο του ενεργητικού, διαμορφώθηκε στο 7,88% έναντι 0,69% της  προηγούμενης χρήσης. 

Η απόδοση της καθαρής θέσης της επιχείρησης εκφραζόμενη από το λόγο των προς διανομή κερδών 

προς το σύνολο της καθαρής θέσης διαμορφώθηκε στο 60,49% έναντι 11,43% της προηγούμενης χρήσης.  

4.  Επενδύσεις – Μεταβολές Παγίων 

Τα ιδιόκτητα γραφεία ιδιοκτησίας  της εταιρείας βρίσκονται στην οδό  Καποδιστρίου 3 (Στοά Μουσάτου), 

Λαμία 35100. 

Η  κατανομή των  επενδύσεων για την χρήση 2021 ανά κατηγορία παγίων έχει ως εξής : 

Eγκαταστάσεις κτιρίων 5.200,00 

Μεταφορικά μέσα 0,00 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 68.046,28 

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & Προκαταβολές 
κτήσεως ακινητοποιήσεων 67.913,70 

Eξοδα αναδιοργανώσεως και ερευνών 1.000,00 

Σύνολο: 142.159,98 

 

5. Σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της  χρήσεως μέχρι 

την ημέρα έγκρισης της Εκθέσεως του Δ.Σ προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.  

Τα σημαντικά γεγονότα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσεως, μέχρι την ημέρα έγκρισης της 

Εκθέσεως του Δ.Σ προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ήταν τα εξής:  

Η επιδημία του ιού COVID-19 έχει προκαλέσει σημαντικές μεταβολές στην οικονομική συμπεριφορά που 

αναπόφευκτα επιδρούν  αρνητικά στην οικονομική δραστηριότητα. 

Ο αυξανόμενος πληθωρισμός. 

Η ενεργειακή κρίση και η σημαντική αύξηση των ναύλων και των καυσίμων  

Ο Πόλεμος στην Ουκρανία που έχει επιπτώσεις σε όλο τον Πλανήτη  
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Σημειώνουμε ωστόσο ότι δεν είναι γνωστή ούτε η ένταση, ούτε και η διάρκεια αυτής της διαταραχής, 

συνεπώς είναι πρόωρο να προβλέψει κανείς με βεβαιότητα τις οικονομικές απώλειες που θα καταγραφούν 

σε ετήσια βάση. Ακόμα δυσκολότερο είναι να προβλέψει κανείς τις πιο μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 

συνέπειες αφού δεν γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό οι σημερινές καταστάσεις θα επηρεάσουν μελλοντικές 

οικονομικές συμπεριφορές. 

Στην παρούσα χρονική στιγμή, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις των ανωτέρω γεγονότων θα επηρεάσουν την 

επιχειρηματική δραστηριότητα, τις επιδόσεις και την χρηματοοικονομική θέση του κλάδου, όμως η διοίκηση 

της εταιρείας εκτιμά ότι διαθέτει επαρκείς πόρους που διασφαλίζουν την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας 

της εταιρείας ως “Βιώσιμη Οικονομική Μονάδα” (Going Concern) στο προβλέψιμο μέλλον. 

6.  Αριθμοδείκτες  
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7. Διαχείριση κινδύνων 

Συναλλαγματικός Κίνδυνος  

Το σύνολο σχεδόν των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας είναι σε Ευρώ με αποτέλεσμα η 

έκθεσή της σε συναλλαγματικό κίνδυνο να είναι σχεδόν ελάχιστη. 

Κίνδυνος Επιτοκίων  

Δεν υπάρχουν έντοκες υποχρεώσεις κυμαινόμενου επιτοκίου. 

Πιστωτικός Κίνδυνος  

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου.  

Κίνδυνος Ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας οφείλεται σε καθυστέρηση είσπραξης απαιτήσεων από παροχή υπηρεσιών προς 

το δημόσιο. 

8 .Περιβαλλοντικά ζητήματα 

Διοίκηση δηλώνει ότι εργάζεται και θα συνεχίσει να εργάζεται με γνώμονα τον σεβασμό του 

περιβάλλοντος και με περιβαλλοντική ευαισθησία. Η Διοίκηση εφαρμόζει διαδικασίες για την πρόληψη και 

τον έλεγχο ατυχήματος από πυρκαγιά και έχει σχεδιάσει την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων από παράγοντες όπως: ενεργειακή χρήση και ρύπανση από την μεταφορά ή από την χρήση των 

υπηρεσιών.  

9. Εργατικά ζητήματα 

Η Διοίκηση της εταιρείας τηρεί πιστά τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και εκπληρώνει όλες τις 

υποχρεώσεις της απέναντι στην Επιθεώρηση Εργασίας και στους Ασφαλιστικούς Φορείς. Αναφορικά με την 

πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών προς τους εργαζομένους της, η εταιρεία προσλαμβάνει και 

απασχολεί προσωπικό χωρίς να κάνει διακρίσεις φύλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών. 

Τα δικαιώματα των εργαζομένων γίνονται απολύτως σεβαστά και υπάρχει κλίμα εργασιακής ειρήνης.   

9. Στρατηγική ανάπτυξη για το 2022. 

Οι στρατηγικοί  στόχοι της Εταιρείας παραμένουν η προάσπιση και βελτίωση της κυρίαρχης θέσης στην 

εσωτερική μεταφορά επιβατών μέσω: Βελτίωσης της ποιότητας, μείωσης του κόστους μεταφορικού έργου 

και αναδιοργάνωση του δικτύου πωλήσεων εισιτηρίων. 
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Κύριοι Μέτοχοι, 

Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες ανάπτυξης νέων τομέων  

δραστηριότητας της εταιρείας. 

Μέχρι την ημερομηνία συντάξεως της παρούσας έκθεσης δεν συνέτρεξε κανένα γεγονός που να 

επηρεάζει σημαντικά την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική θέση της εταιρείας.   

Κύριοι Μέτοχοι, κατόπιν όλων των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις Οικονομικές Καταστάσεις 

της  18ης Εταιρικής Χρήσης (1 Ιανουαρίου 2021 - 31 Δεκεμβρίου 2021) της παρούσας έκθεσης. 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Λαμία,  10 Ιουνίου 2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

  

  

  

ΓΟΥΛΑΣ ΒΑΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Α.Δ.Τ. Ν 897784/86 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΜΙΑΣ Α.Ε.» 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΜΙΑΣ Α.Ε.», οι 

οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2021, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και 

μεταβολών καθαρής θέσης της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό 

προσάρτημα. 

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

άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΜΙΑΣ Α.Ε.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, τη 

χρηματοοικονομική της επίδοση 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 

ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών 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 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 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 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 του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
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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. 
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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 κ.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 το έλεγχό μας, για την Εταιρεία «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΜΙΑΣ 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 
 

 

 
 

ΙΣΚΟΣ Π. ΑΓΓΕΛΟΣ 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 33941 

  

 

O L Y M P I A  
ΟΟ ΡΡ ΚΚ ΩΩ ΤΤ ΟΟ ΙΙ   ΕΕ ΛΛ ΕΕ ΓΓ ΚΚ ΤΤ ΕΕ ΣΣ   ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΕΕ ΣΣ   ΑΑ .. ΕΕ ..   

 Πατησίων 81 & Χέϋδεν 8-10,  104 34 Αθήνα,  

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 170,  Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 40,    
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Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις  
(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
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Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία 
Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

 

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου 
Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ) 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΤΗΣ 

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2021 

(βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν.4308/2014 Ε.Λ.Π., όπως ισχύει) 

α.) Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία 

Προσάρτημα και Σημειώσεις για τις  
Μικρή Οντότητες επί των Χρημ. Καταστάσεων  

Στοιχεία Εταιρείας 

Πληροφορίες σχετικά με ( άρθρο 29, παρ.3):   

α) Την επωνυμία της οντότητας. ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΜΙΑΣ Α.Ε.  

β) Το νομικό τύπο της οντότητας. Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου - Ανώνυμη 
Εταιρεία 

γ) Την περίοδο αναφοράς. 1/1/2021 - 31/12/2021 

δ) Την διεύθυνση της έδρας της οντότητας. Καποδιστρίου 3 (Στοά Μουσάτου), Λαμία 35100 

ε) Το δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι 

εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες 

πληροφορίες, κατά περίπτωση. 

ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ : 

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 022873954000 

   

στ) Εάν η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή 

της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. 

Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας 

ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση. Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση 

η) Την κατηγορία της οντότητας (πολύ μικρή, 

μικρή, μεσαία, μεγάλη, δημοσίου συμφέροντος), 

σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. 

Μικρή 

θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον 

παρόντα νόμο 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν 

καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα 

νόμο. 
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§.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της 

αρχής της εύλογης παρουσίασης 

Άρθρο 29, παρ. 6 , N. 4308/2014: Όπου, σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις, η οντότητα έχει παρεκκλίνει 

από την εφαρμογή μιας διάταξης του παρόντος νόμου 

για να εκπληρώσει την υποχρέωση της παραγράφου 2 

του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης, η 

παρέκκλιση αυτή γνωστοποιείται και δικαιολογείται 

επαρκώς. Οι επιπτώσεις της παρέκκλισης στα 

περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στην καθαρή 

θέση και στα αποτελέσματα, παρατίθενται πλήρως στο 

προσάρτημα. 

Δεν υφίσταται καμία παρέκκλιση από τον 

παρόντα νόμο με σκοπό την εύλογη 

παρουσίαση. 

Άρθρο 29, παρ. 7 , N. 4308/2014: Όταν ένα 

περιουσιακό στοιχείο ή μία υποχρέωση σχετίζεται με 

περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού, 

γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου αυτού με τα 

σχετιζόμενα κονδύλια των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση συσχετισμού 

περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης να 

σχετίζεται με περισσότερα κονδύλια του 

ισολογισμού των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 

 
β.) Ακολουθούμενες Λογιστικές Αρχές και Μέθοδοι 

§.2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων 

Άρθρο 29, παρ. 5 , N. 4308/2014: Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η 

οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. Σε περίπτωση αλλαγών 

λογιστικών πολιτικών, αλλαγών λογιστικών εκτιμήσεων ή διόρθωσης λαθών, γίνεται αναφορά στο γεγονός, 

στους λόγους που οδήγησαν στην αλλαγή ή τη διόρθωση, και γνωστοποιούνται επαρκώς οι σχετικές 

επιπτώσεις στα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

1) Tα ενσώματα, βιολογικά και άυλα πάγια στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και 

μεταγενέστερα επιμετρούνται στο αποσβέσιμο κόστος κτήσεως. Ειδικότερα, στα πάγια περιλαμβάνονται, 

μεταξύ άλλων: 

α) H υπεραξία, ως άυλο στοιχείο. 

β) Οι δαπάνες βελτίωσης παγίων. 

γ) Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης, μόνο όταν εμπίπτουν στον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι σχετικές δαπάνες αναγνωρίζονται ως έξοδο, σύμφωνα με το άρθρο 25. 

δ) Οι δαπάνες ανάπτυξης, αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο όταν, και μόνον όταν, πληρούνται 

όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 18, του N. 4308 / 2014 

ε) Το κόστος αποσυναρμολόγησης, απομάκρυνσης ή αποκατάστασης ενσώματων πάγιων στοιχείων, όταν 

η σχετική υποχρέωση γεννάται για την επιχείρηση ως αποτέλεσμα της εγκατάστασης του παγίου ή της 
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χρήσης του στη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου, για σκοπούς άλλους από την παραγωγή 

αποθεμάτων στη διάρκεια αυτής της περιόδου. Όταν το εν λόγω κόστος σχετίζεται με την παραγωγή 

αποθεμάτων στη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου, το κόστος αυτό επιβαρύνει τα παραχθέντα 

αποθέματα. 

2) Αποσβέσεις παγίων. H αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή 

υποβλήθηκε σε απόσβεση. H απόσβεση άρχισε από τον επόμενο μήνα (σύμφωνα με την φορολογική 

νομοθεσία) από την στιγμή που το περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιμο για τη χρήση για την οποία προορίζεται 

και υπολογίζεται με όχι με  βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή του αλλά με τους 

προβλεπόμενους συντελεστές. 

 Κατηγορία Έτη Συντ 

Οι αποσβέσεις διενεργήθηκαν με τη σταθερή μέθοδο (αναφέρεται 

η μέθοδος είτε με τη σταθερή μέθοδο είτε με τη φθίνουσα μέθοδο 

είτε με τη μέθοδο των παραγόμενων μονάδων) με συντελεστές 

τους οποίους η διοίκηση της οντότητας επέλεξε με βάση την 

ωφέλιμη οικονομική ζωή του παγίου  

Ακίνητα  25 έτη 4% 

Μηχανήματα 10 έτη 10% 

Μετ.μέσα 6-8 έτη 16% 

Λοιπός εξοπλ 10 έτη 10% 

Η/Υ& λ/σμικό 5 έτη 20% 

   

Μη αποσβέσιμα πάγια. 

H γη δεν υπόκειται σε απόσβεση. Ωστόσο, βελτιώσεις αυτής με 

περιορισμένη ωφέλιμη ζωή υπόκεινται σε απόσβεση. 
Δεν Υφίσταται τέτοια περίπτωση. 

3) H υπεραξία και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη ζωή δεν υπάρχουν ή στην περίπτωση που 

υπάρχουν δεν υπόκεινται σε απόσβεση και τα εν λόγω στοιχεία υπόκεινται σε ετήσιο έλεγχο απομείωσης της 

αξίας τους. 

H υπεραξία, οι δαπάνες ανάπτυξης και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με ωφέλιμη ζωή που δεν μπορεί να 

προσδιοριστεί αξιόπιστα δεν υπάρχουν ή στην περίπτωση που υπάρχουν υπόκεινται σε απόσβεση, με 

περίοδο απόσβεσης τα δέκα (10) έτη. 

4) Απομείωση παγίων. 

Tα άνω πάγια περιουσιακά στοιχεία που επιμετρούνται στο κόστος ή στο αποσβέσιμο κόστος υπόκεινται 

σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. 

Δεν αναστράφηκαν ζημίες απομείωσης προηγούμενων περιόδων. 

Δεν υπήρξε αναστροφή της απομείωσης υπεραξίας. 

5) Παύση αναγνώρισης παγίων 

Tα πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία κατά τη διάρκεια της περιόδου διατέθηκαν ή δεν αναμένονται 

πλέον μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεσή του έπαυσαν να αναγνωρίζονται στον 

ισολογισμό και το κέρδος ή ζημία που προέκυψε από την ανωτέρω παύση προσδιορίσθηκε ως η διαφορά 

μεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης και της λογιστικής αξίας του στοιχείου και το οποίο 

περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στο χρόνο που το στοιχείο έπαυσε να αναγνωρίζεται 

(εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τον παρόντα νόμο) 
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5.1 Χρηματοδοτική μίσθωση 

Πληροφορίες από πλευράς μισθωτή. 

Περιήλθαν στην οντότητα περιουσιακά στοιχεία με χρηματοδοτική μίσθωση και αναγνωρίσθηκαν ως 

περιουσιακό στοιχείο της οντότητας με το κόστος κτήσης που θα είχε προκύψει εάν το στοιχείο αυτό είχε 

αγοραστεί, με ταυτόχρονη αναγνώριση αντίστοιχης υποχρέωσης προς την εκμισθώτρια οντότητα - 

υποχρέωση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Μεταγενέστερα, τα εν λόγω πάγια στοιχεία αντιμετωπίσθηκαν 

λογιστικά βάσει των προβλέψεων του N. 4308/2014 για τα αντίστοιχα ιδιόκτητα στοιχεία. H υποχρέωση 

χρηματοδοτικής μίσθωσης αντιμετωπίσθηκε ως δάνειο, το δε μίσθωμα διαχωρίζεται σε χρεολύσιο, το οποίο 

μειώνει το δάνειο, και σε τόκο που αναγνωρίζεται ως χρηματοοικονομικό έξοδο.  

Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν στην οντότητα με χρηματοδοτική μίσθωση . 

Πληροφορίες από πλευράς εκμισθωτή: 

Δεν υπήρξαν περιουσιακά στοιχεία τα οποία εκμισθώθηκαν σε τρίτους δυνάμει χρηματοδοτικής 

μίσθωσης. 

Πώληση περιουσιακών στοιχείων που στη συνέχεια επαναμισθώνονται με χρηματοδοτική μίσθωση δεν 

υπήρξε. 

6) Λειτουργική μίσθωση. 

Πληροφορίες από πλευράς εκμισθωτή : 

Μισθώσεις παγίων με λειτουργική μίσθωση δεν υπήρξαν. 

Πληροφορίες από πλευράς μισθωτή. 

Μισθώσεις παγίων με λειτουργική μίσθωση υπήρξαν και η εταιρεία αναγνωρίζει τα μισθώματα ως έξοδα 

στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. 

7) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος. 

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρούνται στο κόστος 

κτήσεως μείον ζημίες απομείωσης. 

Tα έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης 

επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου ( ή με τη 

σταθερή μέθοδο). 

Απομείωση. Tα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης, όταν 

υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. 

Ζημίες απομείωσης δεν υπήρξαν. 

Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού οι ζημίες απομείωσης 

αναγνωρίζονται όταν εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα.) 
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Παύση αναγνώρισης χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο. H οντότητα παύει να αναγνωρίζει ένα 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν και μόνον όταν: 

α) Εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή 

β) μεταβιβάσει όλους ουσιαστικά τους κινδύνους και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του 

στοιχείου αυτού. 

Κατά την παύση αναγνώρισης ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου θα αναγνωρισθεί ως 

κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα, η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και του ανταλλάγματος που 

λαμβάνεται (συμπεριλαμβανομένου κάθε νέου περιουσιακού στοιχείου που αποκτάται μείον κάθε νέα 

υποχρέωση που αναλαμβάνεται). 

Tα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στον ισολογισμό ως μη κυκλοφορούντα ή 

ως κυκλοφορούντα, ανάλογα με τις προθέσεις της διοίκησης της οντότητας και το συμβατικό ή εκτιμώμενο 

χρόνο διακανονισμού τους. 

8) Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). 

Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της 

αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης. 

Tα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. 

Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιμης αξίας. 

9) Υποχρεώσεις 

9.1 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο οφειλόμενο ποσό τους. 

Ποσά που αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση, καθώς και το κόστος που σχετίζεται άμεσα με την 

ανάληψη των υποχρεώσεων δεν υπήρξαν. 

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται στα 

οφειλόμενα ποσά. 

Σημείωση: Αντί της εφαρμογής των ανωτέρω οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται 

αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή 

τη σταθερή μέθοδο, εάν η επιμέτρηση με τον κανόνα της παρούσας παραγράφου έχει σημαντική επίπτωση 

στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Ειδικότερα, για την επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στην ανωτέρω σημείωση η αρχική αναγνώριση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων γίνεται στο καθαρό 

ποσό που αναλαμβάνεται, λαμβανομένων υπόψη των ποσών που αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση, 

τόκους, καθώς και το κόστος που σχετίζεται άμεσα με την ανάληψη αυτών. 

Τόκοι χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα στα 

αποτελέσματα. 
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Παύση αναγνώρισης χρηματοοικονομικής υποχρέωσης 

H οντότητα παύει να αναγνωρίζει μια χρηματοοικονομική υποχρέωση όταν, και μόνον όταν, η συμβατική 

δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει. 

Τροποποίηση των όρων υφιστάμενης χρηματοοικονομικής υποχρέωσης (είτε οφείλεται σε οικονομική 

δυσχέρεια του οφειλέτη είτε όχι) αντιμετωπίζεται ως εξόφληση της αρχικής και αναγνώριση νέας 

χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. 

H διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που εξοφλείται ή 

μεταβιβάζεται σε ένα τρίτο μέρος και του ανταλλάγματος που καταβάλλεται, συμπεριλαμβανομένης της 

λογιστικής αξίας τυχόν άλλων, εκτός μετρητών, μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων και τυχόν νέων 

υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται, αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 

9.2. Mη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. 

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο 

ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι επιχορηγήσεις των παγίων από τα ειδικά αποθεματικά του 

ν.2963/2001 που εμφανίζονται στο κονδύλιο Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις και στον κατωτέρω 

πίνακα εμφανίζεται η κίνηση του λογαριασμού:  

9.3. Προβλέψεις. 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που 

αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. 

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. 

Σημείωση: Αντί της ανωτέρω επιμέτρησης, οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται 

μεταγενέστερα στην παρούσα αξία των ποσών που αναμένεται να απαιτηθούν για το διακανονισμό τους, εάν 

η επιμέτρηση με βάση την παρούσα αξία αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, έναντι της επιμέτρησης με βάση το ονομαστικό ποσό.  

Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων που περιλαμβάνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

ανέρχονται για την χρήση 2021 ποσό 21.000,00€ όσο και την προηγούμενη χρήση.    

Πρόβλεψη για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία.  

Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, 

αναγνωρίζονται και επιμετρώνται είτε στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την 

ημερομηνία του ισολογισμού είτε με βάση αποδεκτή αναλογιστική μέθοδο, εάν η αναλογιστική μέθοδος έχει 

σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις.  

Η εταιρεία έχει σχηματίσει προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

ποσού ευρώ 18.630,59€. 

9.4. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως 

κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.  
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Δεν υπάρχουν 

 

 

10. Κρατικές επιχορηγήσεις 

10.1. Kρατικές επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων. 

Κρατικές επιχορηγήσεις δεν υπήρξαν ή στην περίπτωση που υπήρξαν οι κρατικές επιχορηγήσεις που 

αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή 

στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι 

κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται οριστικά. 

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά τους 

στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα 

της λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε. 

10.2. Κρατικές επιχορηγήσεις εξόδων. 

Κρατικές επιχορηγήσεις εξόδων δεν υπήρξαν ή στην περίπτωση που υπήρξαν οι κρατικές επιχορηγήσεις 

που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην 

περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές 

επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα 

επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα. 

11. Αναβαλλόμενοι φόροι. 

Mη αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας. 

H οντότητα δεν αναγνωρίζει αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

τους. 

Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας. 

H οντότητα αναγνωρίζει αναβαλλόμενο φόρο σε όλες τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις. 

Αντίθετα, οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίσθηκαν στο βαθμό που είναι σφόδρα πιθανό 

και τεκμηριωμένο ότι θα υπάρχουν φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων οι εκπιπτόμενες προσωρινές 

διαφορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα των αναβαλλόμενων φόρων 

υπόκεινται σε συμψηφισμό και τα αντίστοιχα καθαρά ποσά παρουσιάζονται στον ισολογισμό και στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων. 

γ.) Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις 

§.3. Ενσώματα πάγια - ενεργητικό 

Άρθρο 29, παρ. 8 , N. 4308/2014: Πίνακα που παρουσιάζει για κάθε κονδύλι των ενσώματων και 

άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων: 

α) Το κόστος κτήσης ή το κόστος παραγωγής ή την εύλογη αξία (του άρθρου 24) σε περίπτωση που έχει 

εφαρμοστεί επιμέτρηση στην εύλογη αξία, στην αρχή και στο τέλος της περιόδου για κάθε κονδύλι. 

β) Τις προσθήκες, τις μειώσεις και τις μεταφορές μεταξύ των κονδυλίων των παγίων κατά τη διάρκεια 

της περιόδου. 
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γ) Τις αποσβέσεις και απομειώσεις αξίας που αφορούν την περίοδο. 

δ) Τις σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις στην αρχή και στο τέλος της περιόδου. 

ε) Τις λοιπές μεταβολές των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου. 

στ) Το ποσό με το οποίο προσαυξήθηκε η αξία κτήσης πάγιων περιουσιακών στοιχείων λόγω 

κεφαλαιοποίησης τόκων στην περίοδο, σύμφωνα με την παράγραφο 2δ του άρθρου 18. 

ζ) Λοιπές μεταβολές.  

Αναλυτικά οι κινήσεις των παγίων:  

 

§.4. Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 

Στον λογαριασμό  ''Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή '' περιλαμβάνονται 

δαπάνες  για μελέτες και οικοδομικές άδειες  που αφορούν  την ανέγερση του Σταθμού Λεωφορείων σε 

ιδιόκτητο οικόπεδο της εταιρείας. 

§.5. Συμμετοχές και λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι 

Άρθρο 29, παρ. 26 , N. 4308/2014:H επωνυμία, η έδρα και η νομική μορφή κάθε άλλης οντότητας, στην 

οποία η οντότητα είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.  

 

Άρθρο 29, παρ. 27 , N. 4308/2014: H επωνυμία και η έδρα της οντότητας η οποία καταρτίζει 

ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του τελικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου 

αποτελεί η οντότητα ως θυγατρική, εάν συντρέχει περίπτωση. 
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§.6. Δάνεια και απαιτήσεις 

Στον λογαριασμό ''Λοιπά'' του ενεργητικού και των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων  

περιλαμβάνονται οι εξής δαπάνες:  

 

§.7. Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές 

7.1 Εμπορικές απαιτήσεις  

Αναλυτικά:  

     

7.2 Δουλευμένα έσοδα περιόδου  

Αναλυτικά: 

 

7.3 Λοιπές απαιτήσεις  

Αναλυτικά: 

 

7.4 Προπληρωμένα έξοδα  

 Αναλυτικά: 

 

Αφορά πληρωμές τελών κυκλοφορίας 2021 των κοινών λεωφορείων 

7.5 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

Αναλυτικά: 

    

§. 8. Μετοχικό κεφάλαιο 

α) Το κεφάλαιο που έχει εγκριθεί αλλά δεν έχει Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 



ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΜΙΑΣ Α.Ε. - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021 

 

 

24 

καταβληθεί. 

β) O αριθμός και η ονομαστική αξία των τίτλων καθαρής 

θέσης ή, όταν δεν υπάρχει ονομαστική, η λογιστική αξία 

κάθε κατηγορίας τίτλων. 

Ονομαστικές κοινές 14.000  μετοχές  των 

13,85 ευρώ έκαστην. 

γ) O αριθμός και η ονομαστική αξία ή, όταν δεν υπάρχει 

ονομαστική αξία, η λογιστική αξία των τίτλων που 

αντιπροσωπεύουν το κεφάλαιο και εκδόθηκαν μέσα στην 

περίοδο, εντός των ορίων του εγκεκριμένου κεφαλαίου. 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση 

δ) H ύπαρξη πιστοποιητικών συμμετοχής, μετατρέψιμων 

τίτλων, δικαιωμάτων αγοράς τίτλων, δικαιωμάτων 

προαίρεσης ή παρόμοιων τίτλων ή δικαιωμάτων, με μνεία 

του αριθμού τους, της αξίας τους και των δικαιωμάτων 

που παρέχουν.  

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση 

ε) Ανάλυση κάθε αποθεματικού με σύντομη περιγραφή του σκοπού του και της κίνησης που παρουσίασε 

στην περίοδο, εφόσον η εν λόγω κίνηση δεν παρέχεται αναλυτικά στον Πίνακα Μεταβολών Καθαρής Θέσης. 

 

στ) O αριθμός και η ονομαστική αξία των κατεχόμενων 

ιδίων τίτλων καθαρής θέσης ή, όταν δεν υπάρχει 

ονομαστική, η λογιστική αξία κάθε κατηγορίας τίτλων. 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση 

§.9. Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Άρθρο 29, παρ. 16 , N. 4308/2014: Tο συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων 

ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με 

ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Kάθε δέσμευση που 

αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς 

οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά. 

Η υποχρέωσης για παροχές σε εργαζομένους δεν προσδιορίστηκε με αναλογιστική μελέτη, αλλά 

υπολογίσθηκε σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία. 

Η εταιρεία εφάρμοσε τις σχετικές διατάξεις της παραγρ. 14 του άρθρου 42ε του Κωδ. Ν. 2190/1920, το 

συσσωρευμένο ύψος της πρόβλεψης για αποζημίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

την 31.12.2021,  ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 18,6 χιλ. 
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Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις 

Η Εταιρεία έχει συνάψει μη ακυρώσιμες συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων που αφορούν την ενοικίαση 

λεωφορείων από μετόχους του ΚΤΕΛ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2963/2001. Τα μισθώματα της χρήσης 

ανήλθαν στο ποσό  729.600,18 € έναντι 753.389,41€ της προηγούμενης χρήσης. 

Ενδεχόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις: 

Οι χρήσεις 2016-2020 έχουν ελεγχθεί φορολογικά από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και εκδόθηκαν 

φορολογικά πιστοποιητικά χωρίς επιφύλαξη για αυτές τις χρήσεις. Για την χρήση 2021 η εταιρεία έχει 

υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του 

Κ.Φ.Δ. Ο έλεγχος για τη χρήση 2021 βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό 

προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2021. 

Άρθρο 29, παρ. 14 , N. 4308/2014: Tα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά 

μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού.  

Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις απαιτητές πέρα τον πέντε  (5) έτων. 

Άρθρο 29, παρ. 13 , N. 4308/2014: Tο συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται με εξασφαλίσεις 

που παρέχονται από την οντότητα, με ένδειξη της φύσης και της μορφής της εξασφάλισης. 

Δεν υφίσταται  εμπράγματες εξασφαλίσεις. 

§.10. Υποχρεώσεις  

10.1 Δάνεια & Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  

Αναλυτικά: 

 



ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΜΙΑΣ Α.Ε. - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021 

 

 

26 

 

 

10.2 Εμπορικές υποχρεώσεις 

Αναλυτικά: 
 

 

10.3 Λοιποί φόροι και τέλη  

Αναλυτικά:  

 

 

10.4 Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης  

Αναλυτικά: 

 

10.5 Λοιπές υποχρεώσεις  

Αναλυτικά: 

 

§.11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως 

Άρθρο 29, παρ. 30 , N. 4308/2014: Tα ποσά που 

δόθηκαν στην περίοδο για αμοιβές σε μέλη 

διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών 

συμβουλίων στα πλαίσια των καθηκόντων τους, 

Αμοιβές μελών  Δ.Σ. Ευρώ 15.600,00 
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καθώς και τις δεσμεύσεις που προέκυψαν ή 

αναλήφθηκαν για παροχές μετά την έξοδο από την 

υπηρεσία σε αποχωρήσαντα μέλη των εν λόγω 

συμβουλίων, συνολικά κατά κατηγορία συμβουλίου. 

Άρθρο 29, παρ. 25 , N. 4308/2014: Tα ποσά 

προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα 

μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών 

συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων 

χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, 

διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, 

καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για 

λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Tα 

στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε 

κατηγορία των προσώπων αυτών. 

 

 

Δεν υφίσταται τέτοια ποσά 

§.12. Αποτελέσματα χρήσεως 

Άρθρο 29, παρ. 24 , N. 4308/2014: Tο καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών με ανάλυση κατά κατηγορίες 

δραστηριότητας και κατά γεωγραφικές αγορές, εφόσον οι κατηγορίες και οι αγορές αυτές διαφέρουν 

ουσιωδώς μεταξύ τους από άποψη οργάνωσης των πωλήσεων και παροχής των υπηρεσιών.  

Κατηγορίες εσόδων συμπεριλαμβανομένων σε κύκλο εργασιών: 

 

Άρθρο 29, παρ. 23 , N. 4308/2014: Για τους απασχολούμενους στην οντότητα κατά τη διάρκεια περιόδου 

παρέχονται οι εξής πληροφορίες: 

α) O μέσος όρος των απασχολούμενων. 

1) Μέσος όρος προσωπικού: 17 

β) Ανάλυση του μέσου όρου των απασχολούμενων ανά κατηγορία. 

2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες: 

 2021 2020 2019 

Διοικητικό (μόνιμο) προσωπικό, άτομα  17 16 13 

Εργατοτεχνικό προσωπικό, άτομα 0 0 0 

     Σύνολο: άτομα  17 16 13 
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γ) Αν δεν αναφέρονται χωριστά στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων οι δαπάνες για παροχές σε 

εργαζόμενους της περιόδου, γνωστοποιούνται αναλυτικά τα συνολικά ποσά των εξής κατηγοριών αυτών 

των δαπανών: 

3) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (στην περίπτωση που δεν αναφέρονται χωριστά στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων παρατίθενται οι εξής πληροφορίες: 

 

Η δαπάνη μισθοδοσίας περιλαμβάνει εκτός από την μισθοδοσία των μόνιμων και των εποχιακών 

υπαλλήλων και τις έκτακτες αποδοχές των οδηγών των μισθωμένων λεωφορείων. 

Άρθρο 29, παρ. 17 , N. 4308/2014: Tο ποσό και τη φύση των επιμέρους στοιχείων των εσόδων ή των 

εξόδων που είναι ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας. Ιδιαίτερα, στην περίπτωση που από 

τον παρόντα νόμο προβλέπεται συμψηφισμός εσόδων και εξόδων γνωστοποιούνται τα σχετικά κονδύλια και 

οι αξίες αυτών προ του συμψηφισμού. 

α) Έσοδα ή έξοδα που είναι ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας δεν υπάρχουν. 

Αναλυτικά οι κατηγορίες των δαπανών – εξόδων :  

 

Αναλυτικά οι κατηγορίες εσόδων και αποτελέσματα : 
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Αναλυτικά κέντρα κόστους ανά κατηγορία δαπανών:  

 

β) Συμψηφισμοί εσόδων και εξόδων προβλεπόμενοι από το N. 4308/2014 δεν υπάρχουν. 

Άρθρο 29, παρ. 18 , N. 4308/2014: Tο ποσό τόκων της 

περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης 

αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 20. 

Δεν υπάρχει ποσό τόκων της περιόδου με το 

οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών 

και υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 20 του 

N. 4308/2014. 

§.13. Διακανονισμοί της εταιρείας που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό 

Άρθρο 29, παρ. 15 , N. 4308/2014: H φύση και ο 

επιχειρηματικός στόχος των διακανονισμών της 

οντότητας, που δεν περιλαμβάνονται στον ισολογισμό, 

καθώς και οι χρηματοοικονομικές επιπτώσεις των 

διακανονισμών αυτών επί της οντότητας, εφόσον οι 

κίνδυνοι ή τα οφέλη των διακανονισμών αυτών είναι 

σημαντικά και εφόσον η δημοσιοποίηση των κινδύνων 

ή οφελών απαιτείται για τους σκοπούς της εκτίμησης 

της χρηματοοικονομικής θέσης της οντότητας. 

Δεν  συντρέχει τέτοια περίπτωση 
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§.14. Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη 

Άρθρο 29, παρ. 31 , N. 4308/2014: Oι συναλλαγές που 

πραγματοποιεί η οντότητα με τα συνδεδεμένα μέρη, 

περιλαμβανομένου και του ποσού αυτών των 

συναλλαγών, τη φύση της σχέσης του συνδεδεμένου 

μέρους, καθώς και άλλα πληροφοριακά στοιχεία για 

τις συναλλαγές, τα οποία είναι απαραίτητα για την 

κατανόηση της χρηματοοικονομικής θέσης της 

οντότητας. Aνάλογες πληροφορίες παρέχονται και για 

τα υπόλοιπα των σχετικών απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

Oι πληροφορίες για τις επιμέρους συναλλαγές και τα 

υπόλοιπα μπορούν να συναθροίζονται ανάλογα με τη 

φύση τους, εκτός εάν απαιτούνται χωριστά 

πληροφοριακά στοιχεία για την κατανόηση των 

επιπτώσεων των συναλλαγών του συνδεδεμένου 

μέρους στη χρηματοοικονομική θέση της οντότητας. 

Η εταιρεία συμμετέχει στην εταιρεία Centro 

Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. πραγματοποιήθηκε 

συναλλαγή 60,00€ για ενοίκιο. 

§.15. Λοιπές πληροφορίες 

Άρθρο 29, παρ. 32 , N. 4308/2014: Oι συνολικές 

αμοιβές που χρεώθηκαν κατά την περίοδο από τον 

νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο της οντότητας, 

για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, για άλλες υπηρεσίες διασφάλισης, για 

συμβουλευτικές φορολογικές υπηρεσίες και για λοιπές 

μη ελεγκτικές υπηρεσίες, διακεκριμένα κατά 

κατηγορία. 

Αμοιβή τακτικού ελέγχου οικονομικών 

καταστάσεων χρήσης 2021: ευρώ 5.000,00 

 

Άρθρο 29, παρ. 19 , N. 4308/2014: H προτεινόμενη ή, 

κατά περίπτωση, οριστική διάθεση των κερδών. 
Δεν υπάρχουν κέρδη προς διάθεση. 

Άρθρο 29, παρ. 20 , N. 4308/2014: Tο ποσό 

μερισμάτων που καταβλήθηκε στην περίοδο. 
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

Άρθρο 29, παρ. 21 , N. 4308/2014: O λογιστικός 

χειρισμός των ζημιών της περιόδου, όταν συντρέχει 

περίπτωση. 

Ο λογιστικός χειρισμός των ζημιών της 

περιόδου, είναι σύμφωνος με τις διατάξεις του 

ΕΛΠ. 

Άρθρο 29, παρ. 22 , N. 4308/2014: Σε περίπτωση 

αναγνώρισης αναβαλλόμενων φόρων, το υπόλοιπο 

ισολογισμού στην αρχή και στο τέλος της περιόδου, 

Δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογία. 
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καθώς και ανάλυση της κίνησής του κατά τη διάρκεια 

της περιόδου, με αναφορά των ποσών που επηρεάζουν 

τα αποτελέσματα της περιόδου και την καθαρή θέση. 

Άρθρο 29, παρ. 33 , N. 4308/2014: H λογιστική αξία 

των περιουσιακών στοιχείων και των συνδεόμενων με 

αυτά υποχρεώσεων, τα οποία η διοίκηση της οντότητας 

έχει ήδη λάβει απόφαση να διαθέσει στο προσεχές 

διάστημα, και οπωσδήποτε στους επόμενους 12 μήνες, 

εφόσον είναι σημαντικά. 

Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία και των 

συνδεόμενων με αυτά υποχρεώσεων, τα 

οποία η διοίκηση της οντότητας έχει ήδη λάβει 

απόφαση να διαθέσει στο προσεχές διάστημα, 

και οπωσδήποτε στους επόμενους 12 μήνες. 

Άρθρο 29, παρ. 4 , N. 4308/2014: Eάν υπάρχουν 

παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της 

οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, 

γνωστοποιείται η φύση αυτών των παραγόντων, καθώς 

και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή 

τους 

Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε 

κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως 

συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 

 

Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων αποτιμήσεως και συντάξεως χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και μεθόδων. 

Η εταιρεία έκρινε ότι  θα εφαρμόσει αναδρομικά τα Ε.Λ.Π. και δεν έκανε χρήση των διατάξεων βάσει των 

παραγράφων 3 και 4  του άρθρου 37 του Ν.4308/2014  Ε.Λ.Π.. Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων της συγκριτικής περιόδου ταξινομήθηκαν, σύμφωνα με τα υποδείγματα των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Ν.4308/2014.  

§.16 Σημαντικά γεγονότα που έχουν επέλθει μετά την ημερομηνία σύνταξης των ετήσιων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Άρθρο 29, παρ. 9 , N. 4308/2014: H φύση 

σημαντικών γεγονότων που προκύπτουν μετά το 

τέλος της περιόδου, τα οποία δεν 

αντικατοπτρίζονται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων ή στον ισολογισμό της κλειόμενης 

περιόδου και τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις 

τους. 

Εκτός από την πανδημία, την αύξηση του 

πληθωρισμού,  την ενεργειακή κρίση, τον πόλεμο 

στην Ουκρανία που αποτελούν σημαντικά 

οικονομικά γεγονότα και επηρεάζουν το 

χρηματοοικονομικό περιβάλλον δεν υπάρχουν 

άλλα σημαντικά γεγονότα που προκύπτουν μετά το 

τέλος της περιόδου και τα οποία δεν 

αντικατοπτρίζονται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων ή στον ισολογισμό της κλειόμενης 

περιόδου και τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις 

τους και για τα οποία η μη αποκάλυψή τους θα 

επηρέαζε τη δυνατότητα εκείνων που 

χρησιμοποιούν τις οικονομικές καταστάσεις για να 

κάνουν σωστές εκτιμήσεις και να πάρουν σωστές 
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αποφάσεις. 

ΛΑΜΙΑ,  10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΟΥ Δ. Σ. 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  

ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΓΟΥΛΑΣ ΒΑΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ Η. ΧΡΗΣΤΟΣ  ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ 

Α..Δ.Τ. Ν 897784/86 Α..Δ.Τ. ΑΜ 982834 ΑΡ. ΑΔ. ΟΕΕ 28880  Α΄ ΤΑΞΗΣ 
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