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Οι οικονομικές καταστάσεις της «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» και δ.τ. «ΕΤΑΧ Α.Α.Ε. ΟΤΑ» για τη χρήση 2021 που 
περιλαμβάνονται στις σελίδες 4 έως 8, έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 
(ΕΛΠ) και είναι αυτές που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την Πέμπτη 4 
Αυγούστου 2022. 

 

Περιεχόμενα 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ........................................................................... 1 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ........ 4 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

2021 .................................................................................................................................................. 6 

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2021. 7 

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία ................................................................................ 7 

2. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών 

οργάνων .......................................................................................................................................... 7 

3. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του 

νόμου................................................................................................................................................ 7 

4. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν 

εμφανίζονται στον ισολογισμό ................................................................................................... 7 

5. Σημαντικά γεγονότα  της χρήσεως 2021 ............................................................................... 8 

6. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού ................................................................ 8 

 

 



 

1 

 

  

 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» 
 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Γνώμη με Επιφύλαξη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ («η 

Εταιρεία»), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 

2021 και την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το 

σχετικό προσάρτημα. 

 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο της 

έκθεσής μας “Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη”, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν 

εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 

2021 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει. 

 

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 

Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής θέματα: 

1. Το κονδύλι του Ενεργητικού «Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες», αφορά την  

αξία κτήσης συμμετοχής στην εταιρεία «ΚΕΚ  Όμηρος» μη εισηγμένη στο Χρηματιστήριο ποσού 

€ 5.282,47, οι οικονομικές καταστάσεις της οποίας δεν μας δόθηκαν, γιατί όπως μας δηλώθηκε 

αρμοδίως η εταιρεία βρίσκεται σε εκκαθάριση. Κατόπιν των ανωτέρω τηρούμε επιφύλαξη για την 

ανακτησιμότητα της εν λόγω συμμετοχής. Κατά την γνώμη μας πρέπει να γίνει ισόποση πρόβλεψη 

απομείωσης σε βάρος των αποτελεσμάτων χρήσεως. 

2. Στο λογαριασμό του Ενεργητικού «Δουλευμένα έσοδα περιόδου» περιλαμβάνεται και κονδύλιο 

ποσού € 10.350,81 που αφορά απαίτηση από πρόγραμμα που υπάγετε στο υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία πιστώθηκαν τα έσοδα παρελθουσών χρήσεων, της οποίας 

καθυστερεί η είσπραξη από τη χρήση 2020 και προγενέστερα. Συνιστούμε να ληφθεί μέριμνα 

εισπράξεώς της, άλλως αν δεν αναγνωρίζεται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

με τεκμηριωμένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να αχθεί σε βάρος των Αποτελεσμάτων 

Χρήσεως.  

3. Στο λογαριασμό του Παθητικού «Λοιποί φόροι και τέλη» περιλαμβάνεται υποχρέωση προς το 

Ελληνικό Δημόσιο από Φ.Μ.Υ. ποσού € 11.709,22 που παραμένει χωρίς κίνηση από παλαιότερες 

χρήσεις, η οποία δεν προκύπτει ότι οφείλεται.  Συνιστούμε να διερευνηθεί αρμοδίως σε συνεργασία 

με τις υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου, εάν οφείλεται, άλλως να μεταφερθεί σε όφελος των 

αποτελεσμάτων Χρήσεως με τεκμηριωμένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

4. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις 



 

 

μη παραγραφείσες χρήσεις 2016 έως 2021. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων 

αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων 

και των προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει 

σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε 

αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν 

απαιτείται. 

 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν 

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται 

περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών 

Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία 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 γνώμη με επιφύλαξη. 

 

Ευθύνες της διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 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 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 προτίθενται 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 την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους 

σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η 

απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς 

διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το 

σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την 

διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας . 

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και 

το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη 

διοίκηση.  

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν 

υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν 

ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. 

Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση 

ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των 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 

Η εταιρεία δεν συνέταξε Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση 

λόγω νομίμου απαλλαγής.  

 

 

Αθήνα,  5 Αυγούστου 2022 

 
Στυλιανός Μ. Ξενάκης 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 11541 
 
ΣΟΛ Α.Ε. 
Μέλος Δικτύου Crowe Global 
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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Σελίδα 4 από 8 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2021 31/12/2020 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Ενσώματα πάγια     

Λοιπός εξοπλισμός 9.440,23 0,73 

Σύνολο 9.440,23 0,73 

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό 

κατασκευή 

    

    

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία     

Δάνεια και απαιτήσεις 3.314,38 7.123,61 

Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 5.282,47 5.282,47 

Σύνολο 8.596,85 12.406,08 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 18.037,08 12.406,81 

      

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές     

Δουλευμένα έσοδα περιόδου 165.046,77 329.465,20 

Λοιπές απαιτήσεις 8.402,98 5.401,20 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 899.197,85 114.030,05 

Σύνολο 1.072.647,60 448.896,45 

      

Σύνολο κυκλοφορούντων 1.072.647,60 448.896,45 

Σύνολο ενεργητικού 1.090.684,68 461.303,26 
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Σελίδα 5 από 8 

 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 30/12/2021 31/12/2020 

Καθαρή θέση     

Καταβλημένα κεφάλαια     

Κεφάλαιο 111.891,48 111.891,48 

Σύνολο 111.891,48 111.891,48 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο     

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 122,86 122,86 

Αποτελέσματα εις νέο 1.332,01 -1.528,26 

Σύνολο 1.454,87 -1.405,40 

Σύνολο καθαρής θέσης 113.346,35 110.486,08 

      

Προβλέψεις     

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους 7.000,00 11.709,22 

Σύνολο 7.000,00 11.709,22 

      

Υποχρεώσεις     

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Κρατικές επιχορηγήσεις 9.439,46 0,00 

Σύνολο 9.439,46 0,00 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Εμπορικές υποχρεώσεις 1.860,36 1.550,15 

Φόρος εισοδήματος 2.866,53 3.990,05 

Λοιποί φόροι και τέλη 13.686,03 800,00 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 2.265,42 2.429,17 

Λοιπές υποχρεώσεις 940.093,17 330.234,78 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 127,36 103,81 

Σύνολο 960.898,87 339.107,96 

      

Σύνολο υποχρεώσεων 970.338,33 339.107,96 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 1.090.684,68 461.303,26 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

 

  2021 2020 

Κύκλος Εργασιών ( καθαρός ) 201.352,35 210.593,30 

Παροχή σε εργαζόμενους -51.716,53 -52.551,18 

Αποσβέσεις -2.293,49 -1.311,22 

Λοιπά έξοδα και ζημίες -135.750,25 -136.371,55 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 1.062,02 166,09 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 12.654,10 20.525,44 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 40,10 103,03 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -6.771,02 -1.383,94 

Αποτελέσματα προ φόρων 5.923,18 19.244,53 

Φόρος εισοδήματος  -3.062,91 -4.810,69 

Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους 2.860,27 14.433,84 
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Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των οικονομικών καταστάσεων της 31ης 

Δεκεμβρίου 2021 

 
1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία 

1) Επωνυμία: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 

2) Νομικός τύπος: Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ 

3) Περίοδος αναφοράς: 01.01.2021 - 31.12.2021 

4) Διεύθυνση της έδρας: Ροδοκανάκη 7, 82100 Χίος 

5) ΓΕ.ΜΗ.: 11856359000 

6) Η Διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι 

ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων. 

7) Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρή οντότητα. 

8) Η Διοίκηση δηλώνει ότι οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη 

συμφωνία με τον παρόντα νόμο. 

9) Τα ποσά των οικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το 

λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.  

10) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 

2. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών 
οργάνων 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.  

 
3. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου 

Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων και δεν επέλεξε 

να καταρτίσει συνοπτικό ισολογισμό και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 

4. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν 
εμφανίζονται στον ισολογισμό 

 Δεν υπάρχουν. 
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5. Σημαντικά γεγονότα  της χρήσεως 2021 

 

Η ραγδαία εξάπλωση της νόσου του κορονοϊού (COVID-19) κατά την κλειόμενη 

αλλά και την προηγούμενη χρήση , βρήκε το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα και τις 

επιχειρήσεις σε σημαντικό ποσοστό απροετοίμαστες. Η οικονομία αντιμετώπισε μια 

περίοδο αβεβαιότητας και αστάθειας, οι συνέπειες της οποίας ήταν αρκετά σημαντικές. 

Ωστόσο η Εταιρεία  δεν είχε επίδραση από την πανδημία. Οι περαιτέρω οικονομικές 

επιπτώσεις θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια, την ένταση και το βαθμό εξάπλωσης ή 

εξασθένησης της νόσου στην Ελλάδα και παγκοσμίως.  

Ωστόσο, αναφορικά με τις προοπτικές για το 2022, και την επίδραση από την 

πανδημία (Covid 19) εκτιμάται ότι θα υπάρχει περιορισμένη αν όχι μηδενική επίδραση 

στα μεγέθη της Εταιρείας.  

 

5. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

 
Η κατάσταση της οικονομίας και της αγοράς θα επηρεαστεί αρνητικά εξαιτίας της 

ενεργειακής κρίσης αλλά και της σύρραξης Ρωσίας - Ουκρανίας  που αναμένεται να 

επιδράσει στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών με αντίστοιχη επίδραση στην 

κατανάλωση.   

 

Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα από τη λήξη της χρήσεως μέχρι σήμερα, 

που να επηρεάζουν σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 

  

 

Χίος, 4 Αυγούστου 2022 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 
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