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Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που 
εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ 
ΘΑΛΑΣΣΗΣ» την 29η Μαρτίου 2022 και θα δημοσιοποιηθούν με την ανάρτησή τους στο 
διαδίκτυο, στη διεύθυνση http://www.motodynamics.gr και στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ 
εντός των προθεσμιών που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις. 

 
 

Μαρούσι, 29 Μαρτίου 2022 
 
 

O Διευθύνων Σύμβουλος 

 
 
 
 
 
 
 

Νικόλαος Δ. Σινογιάννης 
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“ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ” 
 

 

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Εταιρείας 

“ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ  

ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.” 

με διακριτικό τίτλο 

“ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.” 

 
Επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2021 
         
 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι , 
 
Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018, υποβάλλουμε σήμερα στην 
συνέλευσή σας προς έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που συντάχθηκαν 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), υποχρέωση η οποία 
προκύπτει από το γεγονός ότι είναι θυγατρική εταιρεία που ενοποιείται σε μητρική εισηγμένη στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών, σας παρουσιάζουμε την παρούσα έκθεση επί των πεπραγμένων της  
εταιρικής χρήσης 2021 καθώς και τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές ως ακολούθως: 

 

ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 
1/1/2021-31/12/2021 

Στις οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής 
Θέσης, η Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, η Κατάσταση Ταμειακών Ροών και η Κατάσταση 
Μεταβολών της Καθαρής Θέσης. Τα οικονομικά αποτελέσματα από τη δραστηριότητα της 
Εταιρείας, που είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους σκοπούς της, όπως αυτοί 
ορίζονται στο καταστατικό της, εμφανίζονται με σαφήνεια στις υποβαλλόμενες 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο κάνοντας μια γενική επισκόπηση των εργασιών της Εταιρείας, 

κατά την εν λόγω χρήση, σας γνωρίζει τα παρακάτω: 
 
• Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2021, ανήλθε στο ποσό 

των 9,6 εκ. € έναντι των 8,2 εκ. € το 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 16,4%. Το μικτό 
κέρδος ανήλθε στα 1,5 εκ. € έναντι 1,1 εκ. € το 2020 σημειώνοντας αύξηση   28,6%. 

• Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν σε 266 χιλ. € έναντι 121 χιλ. € κερδών το 2020 
σημειώνοντας αύξηση 119,8%. Η εταιρεία παρουσίασε ζημιές μετά από φόρους 101 
χιλ. το 2021, έναντι ζημιών 299 χιλ. το 2020. 

 

Σημειώνεται ότι τα συγκριτικά στοιχεία του 2020 έχουν αναδιατυπωθεί από την αλλαγή που 
επέφερε η μεταβολή της λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19 (βλέπε επίσης σημείωση 2.2.3) 
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Παρακάτω παραθέτουμε τους κυριότερους χρηματοοικονομικούς δείκτες: 

α. Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης 2021  2020 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού: 60,47%  44,55% 
Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων 0,20%  -1,63% 
Ίδια Κεφάλαια / Πάγιο ενεργητικό 0,52%  -2,99% 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 80,01%  61,24% 

   
 

β. Αριθμοδείκτες Απόδοσης και αποδοτικότητας   
 

EBITDA / Κύκλος Εργασιών 2,78%  1,47% 
Μικτό Κέρδος/ Πωλήσεις 15,45%  13,98% 
Πωλήσεις / Ίδια Κεφάλαια 1.213,50  -133,30 

 

Σημειώνεται ότι τα συγκριτικά στοιχεία του 2020 έχουν αναδιατυπωθεί από την αλλαγή που 
επέφερε η μεταβολή της λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19 (βλέπε επίσης σημείωση 2.2.3) 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  

Η έκθεση της επιχείρησης σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους είναι ελάχιστη. Οι 
συνήθεις κίνδυνοι στους οποίους θεωρητικά υπάγεται, αλλά σε περιορισμένη έκταση, είναι 
κίνδυνοι αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκιο, τιμές αγοράς), πιστωτικός 
κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας. Οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι σχετίζονται με τα παρακάτω 
χρηματοοικονομικά μέσα: εμπορικές απαιτήσεις, ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, 
προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις, δανεισμός. 

Η διαχείριση των κινδύνων διεκπεραιώνεται μέσω της Οικονομικής Διεύθυνσης της  
Μητρικής Εταιρείας  «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»  

 
α) Κίνδυνος αγοράς 
i) Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει λόγω των συναλλαγών σε ξένο νόμισμα. 
Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συναλλαγές σε ξένα νομίσματα και έτσι δεν είναι 

εκτεθειμένη σε κινδύνους από ξένο νόμισμα. Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της 
Εταιρείας έχουν αρχικά αναγνωριστεί σε τοπικό νόμισμα, που είναι το λειτουργικό της νόμισμα.  

ii) Κίνδυνος Τιμών 
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών . 
iii) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των 
επιτοκίων 

         Η εταιρεία υπόκειται σε κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων, διότι ο  δανεισμός της είναι με 
κυμαινόμενα επιτόκια. Εκτιμάται ότι ο συγκεκριμένος κίνδυνος είναι ελάχιστος  

 
β) Πιστωτικός κίνδυνος 
Πιστωτικός κίνδυνος για την εταιρεία υπάρχει στα χρηματικά διαθέσιμα, στις καταθέσεις 

τραπεζών, καθώς και σε πιστωτική έκθεση σε μεγάλους πελάτες. Ωστόσο δεν αναμένονται ζημιές 
λόγω της συναλλαγής της εταιρείας με πελάτες με ικανή πιστοληπτική ικανότητα και με 
πιστωτικά ιδρύματα με υψηλή ποιότητα πίστωσης. 

 
γ) Κίνδυνος ρευστότητας 
Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συνεπάγεται επαρκή ταμειακά υπόλοιπα, 

δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων μέσω ενός επαρκούς ύψους δεσμευμένων πιστωτικών 
διευκολύνσεων και δυνατότητα κλεισίματος ανοικτών θέσεων αγοράς.  
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Το κεφάλαιο κίνησης (εκτός διαθέσιμα, βραχυπρόθεσμα δάνεια και ΔΠΧΑ 16) της Εταιρείας 
κατά την χρήση 2021 είναι αρνητικό με €538 χιλ., παρόλα αυτά όμως η μητρική εταιρεία 
Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε. είναι σε θέση να εξασφαλίζει επαρκείς διαθέσιμες πιστωτικές 
διευκολύνσεις για την εταιρεία, ώστε να είναι σε θέση να καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες 
επιχειρηματικές ανάγκες της, τουλάχιστον για τους επόμενους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία 
έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2021. 
 

δ) Διαχείριση Κεφαλαίου 
Ο σκοπός της Εταιρείας κατά τη διαχείριση των κεφαλαίων της, είναι η διασφάλιση της 

ικανότητας της να συνεχίσει τη δραστηριότητα ώστε να εξασφαλίζει τις αποδόσεις για τους εταίρους 
της και να διατηρεί μία βέλτιστη κεφαλαιακή διάρθρωση. Δε συντρέχει κίνδυνος κεφαλαίου για την 
Εταιρεία, λόγω των υποχρεώσεών της, κυρίως προς τη μητρική εταιρεία, και των δανειακών 
υποχρεώσεων για τις οποίες έχει εγγυηθεί η μητρική  

Στις 31 Δεκεμβρίου 2021, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων κατέστη μικρότερο του μισού 
(1/2) του Μετοχικού Κεφαλαίου και έτσι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 119 παράγραφος 
4του Ν. 4548/2018. Η Εταιρεία σκοπεύει να θέσει το θέμα στην Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης η οποία θα συγκληθεί για να εγκρίνει τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 
του 2021, προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη 
συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας.  
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
 
Η εταιρεία δεν πραγματοποίησε δαπάνες ή επενδύσεις στον τομέα «ερευνών και ανάπτυξης» 

στη χρήση 2021. 
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 

Επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον 
 

Η Εταιρεία λόγω του αντικειμένου της δεν δημιουργεί ιδιαίτερα απορρίμματα, τα οποία να 
επιβαρύνουν το περιβάλλον. Παρ όλα αυτά αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις της απέναντι στο 
περιβάλλον και όποτε χρειάζεται επιδεικνύει αυξημένη ευαισθησία για αυτό. 

 
Εργασιακά ζητήματα 

 
Η προώθηση των ίσων ευκαιριών και η προστασία της διαφορετικότητας αποτελούν βασικές αρχές 
της Εταιρείας. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν κάνει διακρίσεις στην πρόσληψη/ επιλογή, στις 
αποδοχές, στην εκπαίδευση, την ανάθεση εργασιακών καθηκόντων ή σε οποιεσδήποτε λοιπές 
εργασιακές δραστηριότητες. Οι παράγοντες που αποκλειστικά λαμβάνονται υπόψη είναι η εμπειρία, 
η προσωπικότητα, η θεωρητική κατάρτιση, τα προσόντα, η αποδοτικότητα και οι ικανότητες του 
ατόμου. 
Η Εταιρεία παροτρύνει και συνιστά σε όλους τους εργαζομένους αυτής να σέβονται τη 
διαφορετικότητα κάθε υπαλλήλου ή προμηθευτή ή πελάτη της Εταιρείας και να μην αποδέχονται 
οποιαδήποτε συμπεριφορά που ενδέχεται να δημιουργεί διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής. 

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 
Δεν υπάρχουν λοιπά σημαντικά γεγονότα τα οποία να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται 
αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 
 
ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 
Η Εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της Ίδιες Μετοχές. 
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ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
Η εταιρεία έχει 3 υποκαταστήματα στο Νομό Αττικής (σε μισθωμένα ακίνητα). 
 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ 

 
Ο Εταιρία μετά τη βελτίωση των αποτελεσμάτων χρήσης το 2021 αναμένει και για το επόμενο έτος 
περαιτέρω αύξηση των οικονομικών μεγεθών της. Η  αγορά δίκυκλων παρουσιάζει μεικτή εικόνα 
στην αρχή του έτους, που αναμένεται να ομαλοποιηθεί με την σταδιακή σταθεροποίηση στη 
διαθεσιμότητα των προϊόντων μας.  Όμως, τα πρόσφατα γεωπολιτικά γεγονότα με την εισβολή της 
Ρωσίας στην Ουκρανία έχουν προκαλέσει αβεβαιότητα στις αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο. Μια 
παρατεταμένη και πιθανόν κλιμακούμενη κρίση θα επηρεάσει το παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι, 
οι επιπτώσεις όμως δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθούν στην παρούσα φάση. Ο στόχος της διοίκησης 
είναι η διατήρηση υψηλού επιπέδου προσαρμοστικότητας ώστε να κινηθεί με τον πλέον 
ενδεδειγμένο τρόπο σε κάθε πιθανή εξέλιξη. 
 
 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Συναλλαγές με τη μητρική 

 

    31 Δεκεμβρίου 
2021.   31 Δεκεμβρίου 

2020. 
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών   328.012,96   64.799,97 
     
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών   6.244.221,18   5.052.022,41 
          
     

    31 Δεκεμβρίου 
2021.   31 Δεκεμβρίου 

2020. 
Υποχρεώσεις   2.231.666,34   2.109.647,22 

 

Συναλλαγές με λοιπές συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

 

    31 Δεκεμβρίου 
2021   31 Δεκεμβρίου 

2020. 
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών         
Μotodynamics Srl   7.863,48                     2.287,87 
Motodynamics Ltd.   1.550,81                        704,95 
Λάϊον Ρένταλ Α.Ε.   149,82                  28.074,73 
    9.564,11                  31.067,55 
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών         
Μotodynamics Srl   -                   69.827,34 
Motodynamics Ltd.   729,26                   25.656,03 
Λάϊον Ρένταλ Α.Ε.   3.747,63                 126.536,57 
    4.476,89                 222.019,94 

     

    31 Δεκεμβρίου 
2021   31 Δεκεμβρίου 

2020. 
Απαιτήσεις         
Μotodynamics Srl   6.575,81   463,60 
Motodynamics Ltd.   -   - 
Λάϊον Ρένταλ Α.Ε.   185,76   - 
    6.761,57   463,60 
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Υποχρεώσεις         
Μotodynamics Srl   -   - 
Motodynamics Ltd.   -   - 
Λάϊον Ρένταλ Α.Ε.   -   618,54 
    -   618,54 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων γεγονότα για τα οποία 

απαιτείται αναφορά σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α). 

 
Μαρούσι, 29 Μαρτίου 2022 

Για το Δ.Σ. 
 

 

 

O Διευθύνων Σύμβουλος 

Νικόλαος Δ. Σινογιάννης 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ 
ΘΑΛΑΣΣΗΣ (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό 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 ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 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, όπως 
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.   

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 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.  
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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. 
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Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

1) Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου  

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 έλεγχό μας, για την ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ 
ΘΑΛΑΣΣΗΣ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση 
Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 
 

2) Ίδια Κεφάλαια και τις Σχετικές Απαιτήσεις του Ν. 4548/2018 

Στη σημείωση 5 επί των οικονομικών καταστάσεων γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι το Σύνολο των 
Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2021 έχει καταστεί μικρότερο του ½ του 
Μετοχικού Κεφαλαίου και ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 119 
του Ν.4548/2018, βάσει του οποίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική 
συνέλευση των μετόχων με θέμα την λήψη των κατάλληλων μέτρων. 
 
 

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2022 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

Δημήτρης Παντερλής 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 38651 

 



ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΤΡΟΧΩΝ 
και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε 
δ.τ. ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ΗΣ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 
(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
(*) Τα συγκριτικά στοιχεία του 2020 έχουν αναδιατυπωθεί από την αλλαγή που επέφερε η μεταβολή της 
λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19 (βλέπε σημείωση 2.2.3) 
 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ    

ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021     
 

(Ποσά σε Ευρώ)          
      

 Σημείωση 31 Δεκεμβρίου 
2021.   31 Δεκεμβρίου 

2020. 
 

      
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       
Λογισμικά προγράμματα  1 45.593,24  53.656,58  
Ενσώματα πάγια 1 329.741,66   721.418,55  
Δικαιώματα χρήσης στοιχείων ενεργητικού         1 919.229,15   1.062.808,00  
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  57.183,26  59.144,26  
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 3 176.638,07  159.788,87  

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περ. στοιχείων  1.528.385,38   2.056.816,26  
         

Βραχυπρόθεσμο ενεργητικό      
Αποθέματα 4 1.744.492,52  1.337.869,32  
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 2 490.482,00  286.154,39  
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 5 102.880,58   28.388,00  
Σύνολο βραχυπρόθεσμου ενεργητικού  2.337.855,10   1.652.411,71  

        

Γενικό σύνολο ενεργητικού  3.866.240,48  3.709.227,97  

       

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

Ίδια κεφάλαια      
Μετοχικό κεφάλαιο 6 2.175.460,00  2.025.400,00  
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο  177.216,02  178.116,38  
Αποθεματικά       
Ζημιές εις νέον  -2.344.802,88  -2.265.083,20  

        

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  7.873,14   -61.566,82  
      

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις      
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 7 34.698,21  41.505,07  
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  6.000,00  6.000,00  
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μισθώσεων 9 895.846,04   1.025.217,00  

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  936.544,25   1.072.722,07  
      

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις      
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 8 2.773.026,14  2.564.154,72  
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 
πληρωτέες την επόμενη χρήση. 9 148.796,95   133.918,00  

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  2.921.823,09   2.698.072,72  

Σύνολο υποχρεώσεων  3.858.367,34   3.770.794,79  

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  3.866.240,48  3.709.227,97  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 
(Ποσά σε Ευρώ)           
        
  Σημείωση   1.1 - 31.12.2021  1.1 - 31.12.2020 
         

Πωλήσεις 10   9.554.079,16  8.207.162,99 
Κόστος πωλήσεων 11   -8.077.856,44  -7.059.402,32 
Μεικτό κέρδος    1.476.222,72  1.147.760,67 
        

Λοιπά έσοδα 12   19.445,98   29.179,76 
Έξοδα διοίκησης 11   -43.751,83   -44.047,23 
Έξοδα διάθεσης 11   -1.420.661,03   -1.312.425,92 
Λοιπά έξοδα 12   -34.562,18   -12.756,78 
Λειτουργικά  Κέρδη/Ζημιές    -3.306,34   -192.289,50 
           
Χρηματοοικονομικά έσοδα 13   5,16   3,31 
Χρηματοοικονομικά έξοδα 13   -97.652,75   -106.702,36 
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων     -100.953,93   -298.988,55 
            
Φόρος εισοδήματος 3   17.813,91   29.293,64 
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους      -83.140,02   -269.694,91 
            
            
            

Λοιπά συνολικά ζημίες/έσοδα μετά 
από φόρους 

   3.420,33   -126,25 

Συγκεντρωτικά συνολικά 
ζημίες/έσοδα μετά από φόρους    -79.719,69   -269.821,16 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
(*) Τα συγκριτικά στοιχεία του 2020 έχουν αναδιατυπωθεί από την αλλαγή που επέφερε η μεταβολή της 
λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19 (βλέπε σημείωση 2.2.3) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ        

ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021      

(Ποσά σε Ευρώ)        
        

 Μετοχικό 
κεφάλαιο 

 Διαφορά υπέρ 
το άρτιο 

 Αποτελέσματα 
εις νέο 

 Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης            
1 Ιανουαρίου 2020. 1.475.262,00  184.167,90  -2.036.118,66  -376.688,76 
Επίδραση εφαρμογής ΔΛΠ 19 -  -  40.856,62  40.856,62 
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 550.138,00  -6.051,52  -  544.086,48 
Αποτέλεσμα χρήσης (1/1 – 31/12/2020) -  -  -269.694,91  -269.694,91 
Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημιές) -  -  -126,25  -126,25 
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα/(ζημιές) 0,00  0,00  -269.821,16  -269.821,16 
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης         

31 Δεκεμβρίου 2020. 2.025.400,00  178.116,38  -2.265.083,20  -61.566,82 
           
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης        

1 Ιανουαρίου 2021. 2.025.400,00  178.116,38  -2.265.083,20  -61.566,82 
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 150.060,00  -900,36  -  149.159,64 
Αποτέλεσμα χρήσης (1/1 – 31/12/2021) -  -  -83.140,02  -83.140,02 
Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημιές) -  -  3.420,33  3.420,33 
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα/(ζημιές) 150.060,00  -900,36  -79.719,69  69.439,95 
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης         

31 Δεκεμβρίου 2021. 2.175.460,00  177.216,02  -2.344.802,88  7.873,14 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ     

(Ποσά σε Ευρώ) 31 Δεκεμβρίου 
2021. 

 31 Δεκεμβρίου 
2020. 

 

Λειτουργικές δραστηριότητες     

Ζημίες  χρήσεως προ φόρων  -100.953,93  -298.988,55  
 

Πλέον / μείον προσαρμογές για :      
 

 
Αποσβέσεις 269.089,73  312.872,03  

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού                                                                      25.578,19  43.448,17  

Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα αποθέματα  44.129,00  20.101,93  

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων -1.257,17  708,07  

Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδυτ. δραστηριότητας -19.858,99  -14.496,57  

Πιστωτικοί τόκοι -5,16  -3,31  

Τόκοι και συναφή έξοδα 97.652,75  106.702,36  

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές  λογαριασμών      

κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστ/τες     

Μείωση / (αύξηση) σε :     

Αποθέματα -450.752,20  115.565,18  

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 1.961,00  70,00  

Εμπορικές απαιτήσεις -9.225,30  36.393,66  

Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις -200.382,38  17.881,42  

(Μείωση) / αύξηση σε υποχρεώσεις (πλην τραπεζών):     

Εμπορικές υποχρεώσεις 211.927,60  -740.864,81  

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  -3.056.18  90.733,23  

Μείον :      

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -97.652,75  -106.702,36  

Πραγματοποιηθείσα απαξίωση εμπορευμάτων  -  -801,93  

Πληρωμή αποζημιώσεων σε προσωπικό  -28.000,00   -36.150,00  

Σύνολο εισροών / ( εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -260.805,79   -453.531,48 
 

 
Επενδυτικές δραστηριότητες     

Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων    -87.686,92  -49.774,16  

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων  407.549,97  79.866,13  

Τόκοι εισπραχθέντες 5,16   3,31  

Σύνολο εισροών / ( εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 319.868,21   30.095,28  

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες :     

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 149.159,64  544.086,48  

Εξοφλήσεις δανείων -  -567,32  

Πληρωμή κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων -133.729,48   -114.676,00  

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 15.430,16   428.843,16  

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και      

ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 74.492,58  5.406,96  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 28.388,00  22.981,04  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 102.880,58  28.388,00  

 
 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων
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1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ 
 
Η ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ με διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Μ.Α.Ε.» («η 
Εταιρεία» ή «Μοτοδίκτυο») είναι μία Ελληνική ανώνυμη εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται 
κυρίως στην διανομή και εμπορία μηχανοκίνητων δικύκλων και προϊόντων θάλασσας (εξωλέμβιες 
μηχανές, φουσκωτά σκάφη και jet θάλασσας), ανταλλακτικών και λιπαντικών. Η Εταιρεία ιδρύθηκε 
στην Ελλάδα το 2002 και έχει διάρκεια 30 ετών, μέχρι το 2032. Η «Μοτοδίκτυο» είναι θυγατρική 
εταιρεία (100%) της ανώνυμης εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε» εισηγμένης στο Χ.Α. και 
οι οικονομικές καταστάσεις της, περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ Α.Ε.Ε, που έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.motodynamics.gr 
 
Η Εταιρεία μέσω σύμβασης που έχει συνάψει με την εταιρεία «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε» έχει 
το δικαίωμα διανομής των προϊόντων της Yamaha Motor Co. στην Ελλάδα. Η διάρκεια της 
σύμβασης αυτής είναι αόριστη. Την 31η Δεκεμβρίου 2021 η «Μοτοδίκτυο» απασχολούσε 36 
εργαζόμενους έναντι 34 του 2020. Η Εταιρεία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, επί της οδού 
Γερμανικής Σχολής Αθηνών 10, σε μισθωμένο ακίνητο της μητρικής εταιρείας. Η εταιρεία έχει 3 
υποκαταστήματα στον Νομό Αττικής (σε μισθωμένα ακίνητα). 
 
2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

(α) Βάση σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων: Οι  οικονομικές καταστάσεις της 
ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε  (εφεξής η Εταιρεία) την 31η Δεκεμβρίου 2021, 
που καλύπτουν όλη τη χρήση 2021, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους 
όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και 
παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) και 
είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά 
έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των 
ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) 
της IASB.  

Στις 31 Δεκεμβρίου 2021 , το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων κατέστη μικρότερο του μισού 
(1/2) του Μετοχικού Κεφαλαίου και έτσι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 119 παράγραφος 
4του Ν. 4548/2018. Η Εταιρεία σκοπεύει να θέσει το θέμα στην Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης η οποία θα συγκληθεί για να εγκρίνει τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 
του 2021, προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη 
συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας.  

       Τα ποσά που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός αν 
αναφέρεται διαφορετικά στις επιμέρους σημειώσεις. Τυχόν διαφορές στους πίνακες οφείλονται 
σε στρογγυλοποιήσεις. 

        Σημειώνεται ότι, οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ενοποιούνται από την εταιρεία 
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. με έδρα το Μαρούσι Αττικής, με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. 

 

 

 

http://www.motodynamics.gr/


ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΤΡΟΧΩΝ 
και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε 
δ.τ. ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ΗΣ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 
(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

17 

2.1. Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων 

τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το 
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2021 ή μεταγενέστερα. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» - αναβολή εφαρμογής ΔΠΧΑ 9 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021) 

Τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων βάσει των οποίων αναβάλλεται 
η ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 για δύο έτη, δηλαδή θα εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. Συνεπεία αυτού, το IASB προέβη επίσης 
σε παράταση της καθορισμένης καταληκτικής ημερομηνίας για την προσωρινή εξαίρεση από την 
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» που περιλαμβάνεται στο ΔΠΧΑ 4 
«Ασφαλιστικές Συμβάσεις», έχοντας ως αποτέλεσμα οι οικονομικές οντότητες να απαιτείται να 
εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 9 για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις.   

• Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16: «Αναμόρφωση 
Σημείου Αναφοράς Επιτοκίου – Φάση 2»  (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021) 

Τον Αύγουστο του 2020, το IASB ολοκλήρωσε τη διαδικασία αξιολόγησης και ανταπόκρισης στην 
αναμόρφωση των διατραπεζικών επιτοκίων και άλλων σημείων αναφοράς επιτοκίου, προβαίνοντας 
στην έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων σε πέντε Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις συμπληρώνουν αυτές 
που εκδόθηκαν το 2019 και επικεντρώνονται στις επιπτώσεις στις Οικονομικές 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 χρηματοοικονομικών 
μέσων, πώς θα λογιστικοποιήσει μία αλλαγή στις σχέσεις αντιστάθμισης ως αποτέλεσμα της 
αναμόρφωσης, καθώς και σχετικές πληροφορίες που θα πρέπει να γνωστοποιήσει. Οι τροποποιήσεις 
δεν έχουν επίδραση στις ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»: Σχετιζόμενες με τον Covid-19 Παραχωρήσεις 
Μισθώματος μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2021 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 01/04/2021) 

Τον Μάρτιο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων αναφορικά με την πρακτική 
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16, βάσει των οποίων επεκτείνεται η περίοδος εφαρμογής κατά ένα έτος 
προκειμένου να συμπεριλάβει τις παραχωρήσεις μισθώματος που σχετίζονται με τον Covid-19 οι 
οποίες μειώνουν τις πληρωμές μισθωμάτων που καθίστανται πληρωτέες την ή πριν από την 30η 
Ιουνίου 2022. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις. 
 
2.2.2  Νέα Πρότυπα και Διερμηνείες 
 
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το 
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων», στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα 
Πάγια», στο ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία 
του Ενεργητικού» και στις «Ετήσιες Βελτιώσεις 2018 - 2020» (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2022) 
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Τον Μάιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων, που περιλαμβάνουν 
περιορισμένου σκοπού τροποποιήσεις σε τρία Πρότυπα, καθώς και τις Ετήσιες Βελτιώσεις του 
Συμβουλίου. Οι εν λόγω τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινίσεις αναφορικά με τη διατύπωση των 
Προτύπων ή διορθώνουν ήσσονος σημασίας συνέπειες, παραβλέψεις ή αντικρούσεις μεταξύ των 
απαιτήσεων των Προτύπων. Πιο συγκεκριμένα: 

- Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» επικαιροποιούν μία 
παραπομπή του ΔΠΧΑ 3 στο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
χωρίς να τροποποιούν τις λογιστικές απαιτήσεις που αφορούν στις συνενώσεις επιχειρήσεων. 

- Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» απαγορεύουν σε μία εταιρεία να 
αφαιρέσει από το κόστος των παγίων ποσά που έλαβε από την πώληση στοιχείων που 
παράγονται κατά τη διάρκεια προετοιμασίας των εν λόγω παγίων για να καταστούν έτοιμα 
προς χρήση. Αντιθέτως, η εταιρεία αναγνωρίζει τα εν λόγω έσοδα από πωλήσεις και τα σχετικά 
κόστη στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.  

- Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα 
Στοιχεία του Ενεργητικού» προσδιορίζουν τα κόστη που μία εταιρεία θα πρέπει να 
συμπεριλάβει κατά την αξιολόγηση για το εάν ένα συμβόλαιο είναι ζημιογόνο. 

- Οι Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2018-2020 προβαίνουν σε ήσσονος σημασίας 
τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς», στο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα», στο ΔΛΠ 41 «Γεωργία» και στα 
Επεξηγηματικά Παραδείγματα που συνοδεύουν το ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις». 

- Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, 
αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2022. 
 

• ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 01/01/2023) 

- Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το 
οποίο αντικαθιστά ένα ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η 
ανάπτυξη ενός ενιαίου Προτύπου βασισμένου στις αρχές (principle-based standard) για τον 
λογιστικό χειρισμό όλων των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και 
των συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο 
βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς 
μεταξύ οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει 
τις απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις 
αντασφάλισης που κατέχει. Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση 
τροποποιήσεων, οι οποίες όμως δεν επηρεάζουν τις θεμελιώδεις αρχές που εισήχθησαν όταν 
αρχικά εκδόθηκε το ΔΠΧΑ 17. Οι τροποποιήσεις έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να μειώσουν τα 
κόστη μέσω απλούστευσης ορισμένων απαιτήσεων του Προτύπου, να οδηγήσουν σε πιο 
εύκολα επεξηγήσιμη χρηματοοικονομική απόδοση, καθώς και να διευκολύνουν τη μετάβαση 
αναβάλλοντας την ημερομηνία εφαρμογής του Προτύπου για το 2023, παρέχοντας παράλληλα 
πρόσθετη βοήθεια για τη μείωση της προσπάθειας που απαιτείται κατά την πρώτη εφαρμογή 
του Προτύπου. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές 
της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2023. 
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• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» (εφαρμόζεται 

για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

- Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου 
σκοπού που αφορούν στις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. Σκοπός των 
τροποποιήσεων είναι να βελτιώσουν τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών ώστε να 
παρέχουν πιο χρήσιμη πληροφόρηση στους επενδυτές και σε λοιπούς χρήστες των 
Οικονομικών Καταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις  τροποποιήσεις απαιτείται η 
γνωστοποίηση σημαντικών πληροφοριών σχετικών με τις λογιστικές πολιτικές, αντί της 
γνωστοποίησης των σημαντικών λογιστικών πολιτικών.  Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση 
όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν 
καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης 
ισχύος την 01/01/2023. 
 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις 
και Λάθη: Ορισμός των Λογιστικών Εκτιμήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

- Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου 
σκοπού οι οποίες αποσαφηνίζουν τη διαφορά μεταξύ αλλαγής λογιστικής εκτίμησης και 
αλλαγής λογιστικής πολιτικής. Η διάκριση αυτή είναι σημαντική, καθώς η αλλαγή λογιστικής 
εκτίμησης εφαρμόζεται χωρίς αναδρομική ισχύ και μόνο για μελλοντικές συναλλαγές και άλλα 
μελλοντικά γεγονότα, εν αντιθέσει με την αλλαγή λογιστικής πολιτικής που έχει αναδρομική 
ισχύ και εφαρμόζεται σε συναλλαγές και άλλα γεγονότα του παρελθόντος. Η εταιρεία θα 
εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν 
αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με 
ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2023. 
 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή 
Μακροπρόθεσμες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2023) 

- Τον Ιανουάριο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1 που 
επηρεάζουν τις απαιτήσεις για την παρουσίαση των υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, οι 
τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ένα από τα κριτήρια ταξινόμησης μιας υποχρέωσης ως 
μακροπρόθεσμη, την απαίτηση για μία οντότητα να έχει το δικαίωμα να αναβάλει τον 
διακανονισμό της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την περίοδο αναφοράς. Οι 
τροποποιήσεις περιλαμβάνουν: α) αποσαφήνιση ότι το δικαίωμα μίας οντότητας για αναβολή 
του διακανονισμού θα πρέπει να υφίσταται κατά την ημερομηνία αναφοράς, β) αποσαφήνιση 
ότι η ταξινόμηση της υποχρέωσης δεν επηρεάζεται από τις προθέσεις ή προσδοκίες της 
διοίκησης σχετικά με την εξάσκηση του δικαιώματος αναβολής του διακανονισμού, γ) 
επεξηγούν πώς οι συνθήκες δανεισμού επηρεάζουν την ταξινόμηση, και δ) αποσαφήνιση των 
απαιτήσεων σχετικά με την ταξινόμηση υποχρεώσεων μίας οντότητας που πρόκειται να ή 
ενδεχομένως να διακανονίσει μέσω έκδοσης ιδίων συμμετοχικών τίτλων. Επιπλέον, τον Ιούλιο 
του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας τροποποίησης για την αναβολή κατά ένα έτος 
της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της αρχικώς εκδοθείσας τροποποίησης στο ΔΛΠ 1, ως 
αποτέλεσμα της εξάπλωσης της πανδημίας του Covid-19. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση 
όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν 
καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος: Αναβαλλόμενος Φόρος σχετιζόμενος 
με Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις που προκύπτουν από μία Μεμονωμένη Συναλλαγή» 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

Τον Μάιο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση στοχευμένων τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 12 
προκειμένου να προσδιορίσει πώς οι οικονομικές οντότητες θα πρέπει να χειρίζονται τον 
αναβαλλόμενο φόρο που προκύπτει από συναλλαγές όπως οι μισθώσεις και οι υποχρεώσεις 
αποδέσμευσης – συναλλαγές για τις οποίες οι οικονομικές οντότητες αναγνωρίζουν ταυτόχρονα μία 
απαίτηση και μία υποχρέωση. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οικονομικές οντότητες 
απαλλάσσονται από την αναγνώριση αναβαλλόμενου φόρου όταν αναγνωρίζουν απαιτήσεις ή 
υποχρεώσεις για πρώτη φορά. Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ότι η εν λόγω απαλλαγή δεν έχει 
εφαρμογή και οι οικονομικές οντότητες απαιτείται να αναγνωρίζουν αναβαλλόμενο φόρο στις 
συναλλαγές αυτές. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του 
Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις: Πρώτη Εφαρμογή των ΔΠΧΑ 
17 και ΔΠΧΑ 9 – Πληροφορίες Συγκριτικής Περιόδου» (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

Τον Δεκέμβριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση μίας τροποποίησης περιορισμένου σκοπού 
στις απαιτήσεις μετάβασης στο ΔΠΧΑ 17 προκειμένου να αντιμετωπίσει ένα σημαντικό ζήτημα 
που σχετίζεται με τις προσωρινές λογιστικές αναντιστοιχίες μεταξύ των υποχρεώσεων από 
ασφαλιστικές συμβάσεις και των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού στη συγκριτική 
πληροφόρηση στα πλαίσια της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» και 
του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα». Η τροποποίηση έχει σκοπό να βελτιώσει τη 
χρησιμότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που θα παρουσιάζεται στη συγκριτική 
περίοδο για τους χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων. Η εταιρεία  θα εξετάσει την επίπτωση όλων 
των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
2.2.3  Αλλαγή λογιστικής πολιτικής αναφορικά με την κατανομή των καθορισμένων παροχών 
προσωπικού σε περιόδους υπηρεσίας, σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζόμενους» 
Η Επιτροπή Διερμηνειών των ΔΠΧΑ εξέδωσε τον Μάιο του 2021 την οριστική απόφαση ημερήσιας 
διάταξης υπό τον τίτλο «Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας σύμφωνα με το Διεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 19», στην οποία περιλαμβάνεται επεξηγηματικό υλικό αναφορικά με 
τον τρόπο κατανομής των παροχών σε περιόδους υπηρεσίας επί συγκεκριμένου προγράμματος 
καθορισμένων παροχών ανάλογου εκείνου που ορίζεται στο άρθρο 8 του Ν.3198/1955 ως προς την 
παροχή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης (το «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών του 
Εργατικού Δικαίου»).  
Με βάση την ως άνω απόφαση διαφοροποιείται ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονταν στην Ελλάδα 
κατά το παρελθόν οι βασικές αρχές του ΔΛΠ 19 ως προς το θέμα αυτό, και κατά συνέπεια, οι 
οικονομικές οντότητες που συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα 
ΔΠΧΑ απαιτείται να τροποποιήσουν ανάλογα την λογιστική τους πολιτική ως προς το θέμα αυτό.  
Η εταιρεία μέχρι την έκδοση της απόφασης ημερήσιας διάταξης, εφάρμοζε το ΔΛΠ 19 
κατανέμοντας τις παροχές που ορίζονται από το άρθρο 8 του Ν.3198/1955, τον Ν.2112/1920 και 
της τροποποίησής του από τον Ν.4093/2012 στην περίοδο από την πρόσληψη μέχρι την ημερομηνία 
συνταξιοδότησης των εργαζομένων.  
Η εφαρμογή της εν λόγω οριστικής απόφασης στις συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις, έχει ως αποτέλεσμα να γίνεται πλέον η κατανομή των παροχών στα τελευταία 16 έτη 
μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης των εργαζομένων ακολουθώντας την κλίμακα του 
Ν.4093/2012.  
Βάσει των ανωτέρω, η εφαρμογή της ως άνω οριστικής απόφαση έχει αντιμετωπισθεί ως μεταβολή 
λογιστικής πολιτικής, εφαρμόζοντας την αλλαγή αναδρομικά από την έναρξη της πρώτης 
συγκριτικής περιόδου, σύμφωνα με τις παραγράφους 19 - 22 του ΔΛΠ 8.  
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Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν την επίδραση από την εφαρμογή της οριστικής απόφασης για 
κάθε συγκεκριμένο κονδύλι των οικονομικών καταστάσεων που επηρεάζεται. Τυχόν γραμμές οι 
οποίες δεν επηρεάστηκαν από τις αλλαγές που επέφερε η μεταβολή της λογιστικής πολιτικής δεν 
περιλαμβάνονται στον πίνακα: 
 

(Ποσά σε €)   
Απόσπασμα Κατάστασης Οικονομικής 
Θέσης 

 31/12/2019 ΔΛΠ 19 1/1/2020 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  143.357,45 -12.902,09 130.455,36 
Αποτελέσματα Εις Νέον  -2.036.118,61 40.856,62 -1.995.261,99 
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού  87.799,44 -53.758,73 34.040,71 

     
(Ποσά σε  €)    

Απόσπασμα Κατάστασης Συνολικού 
Εισοδήματος 

 1/1/2020-
31/12/2020  

Αναθεωρημένο  
1/1/2020-31/12/2020 

 

Λοιπά συνολικά έσοδα/ζημίες περιόδου  -3.845,74 -126,25  

Έξοδα διάθεσης  -1.305.768,08 -1.312.425,92  

Χρηματοοικονομικά Έξοδα  -107.348,89 -106.702,36  

 

2.3     Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις 

Χρήση Εκτιμήσεων: Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 
απαιτεί όπως η Διοίκηση προβαίνει σε εκτιμήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις που 
επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού, την γνωστοποίηση 
ενδεχόμενων καταστάσεων καθώς και τα έσοδα και έξοδα που παρουσιάζονται κατά τις 
υπό εξέταση χρήσεις. Οι εν λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται 
περιοδικά προκειμένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν 
τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην προγενέστερη εμπειρία της 
Διοίκησης σε σχέση με το επίπεδο/ όγκο των συναφών συναλλαγών ή γεγονότων. Τα 
πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές. Οι 
σημαντικότερες εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδομένα η 
εξέλιξη των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονομικών 
καταστάσεων, τους επόμενους 12 μήνες αναφέρονται παρακάτω: 

• Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος: Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το ΔΛΠ 12 
υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων που θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και 
περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους 
πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε φορολογικούς ελέγχους. Η τελική 
εκκαθάριση των φόρων εισοδήματος πιθανόν να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν 
καταχωρηθεί στις οικονομικές καταστάσεις. 

• Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις: Η Εταιρεία υπολογίζει ειδική πρόβλεψη για 
επισφαλείς απαιτήσεις βάσει εκτιμήσεων της διοίκησης αναφορικά με την πιθανότητα 
είσπραξης των απαιτήσεων της η οποία επανεκτιμάται κάθε τέλος του έτους. 

• Ανάκτηση Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων: Η αναγνώριση αναβαλλόμενων 
φορολογικών απαιτήσεων εμπεριέχει εκτιμήσεις αναφορικά με την ανακτησιμότητά τους και 
ειδικότερα, η αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων επί μεταφερόμενων 
φορολογικών ζημιών απαιτεί από τη Διοίκηση τη διενέργεια εκτιμήσεων αναφορικά με την 
μελλοντική πραγματοποίηση επαρκών φορολογικών κερδών τα οποία θα επιτρέψουν την 
ανάκτησή τους και ανά φορολογικό καθεστώς στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία. 
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• Πρόβλεψη για Αποζημίωση Προσωπικού: Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση του προσωπικού 
υπολογίζονται βάσει αναλογιστικών μεθόδων η διενέργεια των οποίων απαιτεί από τη 
Διοίκηση να εκτιμήσει συγκεκριμένες παραμέτρους όπως η μελλοντική αύξηση των αμοιβών 
των εργαζομένων, το επιτόκιο προεξόφλησης των εν λόγω υποχρεώσεων, το ποσοστό 
αποχώρησης των εργαζομένων κλπ. Η Διοίκηση προσπαθεί, σε κάθε ημερομηνία αναφοράς 
όπου η εν λόγω πρόβλεψη αναθεωρείται, να εκτιμά με όσο το δυνατό καλύτερο τρόπο τις 
παραμέτρους αυτές. 

• Ενδεχόμενες υποχρεώσεις: Η ύπαρξη ενδεχόμενων υποχρεώσεων απαιτεί από τη Διοίκηση τη 
συνεχή διενέργεια παραδοχών και αξιολογικών κρίσεων αναφορικά με την πιθανότητα 
μελλοντικά γεγονότα να συμβούν ή να μη συμβούν καθώς και της επίδρασης που τα γεγονότα 
αυτά μπορεί να έχουν στη δραστηριότητα της Εταιρείας. 

• Ωφέλιμη Ζωή και υπολειμματική αξία οχημάτων: Τα οχήματα αποσβένονται κατά τη 
διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους με βάση τις εκτιμώμενες υπολειμματικές τους 
αξίες. Οι εκτιμήσεις αυτές επανεξετάζονται λαμβάνοντας υπόψιν παράγοντες που σχετίζονται 
με την αγορά. Δεδομένης της μεταβλητότητας της αγοράς και του μεγάλου αριθμού 
διαφορετικών οχημάτων, η εκτίμηση των υπολειπόμενων αξιών απαιτεί υψηλό βαθμό κρίσης. 
Μια αλλαγή στις λογιστικές αυτές εκτιμήσεις οδηγεί σε μεταβολή των αποσβέσεων που θα έχει 
επίδραση στην τρέχουσα περίοδο ή/και αναμένεται να έχει επιπτώσεις σε επόμενες περιόδους. 

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι οικονομικές καταστάσεις είναι οι 
ακόλουθες: 

 
(α) Νόμισμα Λειτουργίας και Παρουσίασης:  Το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης της 

Εταιρείας είναι το Ευρώ. Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ 
χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες οι οποίες ισχύουν κατά την ημερομηνία των 
συναλλαγών. Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα προσαρμόζονται ώστε να 
αντανακλούν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της ημερομηνίας ισολογισμού. Τα κέρδη και οι 
ζημίες που προκύπτουν από τις συναλλαγές σε ξένα νομίσματα αλλά και από την αποτίμηση 
τέλους χρήσεως των νομισματικών στοιχείων σε ξένα νομίσματα περιλαμβάνονται στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως. 

  
(β) Ενσώματα Πάγια: Τα ενσώματα πάγια αποτιμώνται στο ιστορικό κόστος μείον τις 

σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις απομείωσης της αξίας τους. Οι επισκευές και 
οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης κατά την οποία πραγματοποιούνται. 
Σημαντικές μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται όταν προσαυξάνουν την ωφέλιμη ζωή 
του παγίου, την παραγωγική του δυναμικότητα ή μειώνουν το κόστος λειτουργίας του. Η αξία 
κτήσεώς και οι σωρευμένες αποσβέσεις ενός παγίου διαγράφονται από τους λογαριασμούς 
κατά την πώληση ή απόσυρσή του ή όταν δεν αναμένονται πλέον άλλα μελλοντικά οικονομικά 
οφέλη από την συνέχιση της εκμετάλλευσής του. Τυχόν κέρδος ή ζημία που προκύπτει από την 
απομάκρυνση του παγίου, περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως κατά 
την οποία το εν λόγω πάγιο απομακρύνθηκε. Ειδικά για τα πάγια μεταφορικά μέσα της 
Εταιρείας, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις πωλήσεις τους, περιλαμβάνονται στο 
EBITDA. 

 
(γ) Άυλα περιουσιακά στοιχεία: Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν λογισμικά προγράμματα, 

η αξία των οποίων αντανακλά το κόστος αγοράς τους προσαυξημένο με κάθε είδους δαπάνη η 
οποία έχει πραγματοποιηθεί κατά την ανάπτυξή τους προκειμένου να τεθούν σε καθεστώς 
λειτουργίας, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν απομειώσεων 
της αξίας τους. Σημαντικές μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται όταν προσαυξάνουν 
την απόδοση του λογισμικού πέραν των αρχικών προδιαγραφών. Η αξία κτήσεως και οι 
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σωρευμένες αποσβέσεις ενός στοιχείου διαγράφονται από τους λογαριασμούς, κατά την 
πώληση ή απόσυρσή του ή όταν δεν αναμένονται πλέον άλλα μελλοντικά οικονομικά οφέλη 
από την συνέχιση της εκμετάλλευσης του. Τυχόν κέρδος ή ζημία που προκύπτει από την 
απομάκρυνση του στοιχείου περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως 
κατά την οποία  το εν λόγω στοιχείο απομακρύνθηκε. 

 
(δ) Αποσβέσεις: Οι αποσβέσεις υπολογίζονται βάσει της σταθερής μεθόδου με συντελεστές οι 

οποίοι αντανακλούν τις σχετικές ωφέλιμες διάρκειες ζωής των εν λόγω παγίων. Η εταιρεία για 
μερικές κατηγορίες μεταφορικών μέσων (αγωνιστικά δίκυκλα – test rides) εφαρμόζει την 
φθίνουσα μέθοδο αποσβέσεων με συντελεστές από 15% έως 30%, διότι αντανακλά καλύτερα 
την ωφέλιμη διάρκεια ζωής των εν λόγω παγίων Οι συντελεστές που εφαρμόζονται είναι οι 
ακόλουθοι: 

 
 
 
Κατηγορία 

 
 

                              Έτη  
Κτίρια και διαμορφώσεις κτιρίων σε ακίνητα 
τρίτων 15-40 
Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός 5 – 10 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 3 – 8 
Μεταφορικά Μέσα 5 – 10 
Λογισμικά Προγράμματα 3 – 10 

 
(ε) Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων: Οι λογιστικές αξίες των μακροπρόθεσμων 

στοιχείων ενεργητικού υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης, όταν γεγονότα ή αλλαγές στις 
συνθήκες υποδηλώνουν ότι μπορεί να μην είναι πλέον ανακτήσιμες. Η ζημία απομείωσης ενός 
περιουσιακού στοιχείου καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης εκείνης 
κατά την οποία, η αναπόσβεστη αξία του περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιμη 
αξία του.  
Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη, μεταξύ της καθαρής αξίας πώλησης και 
της αξίας χρήσεως του εν λόγω παγίου. Καθαρή αξία πώλησης είναι το ποσό που μπορεί να 
ληφθεί από τη πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς 
συναλλαγής, στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά την  
αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία 
χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται 
να προκύψουν από τη συνεχή χρήση του περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεσή του στο  
τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, 
τα περιουσιακά στοιχεία ομαδοποιούνται στο μικρότερο / χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο 
δύναται να προσδιοριστούν ανεξάρτητες ταμειακές ροές. 

 
(ζ) Εμπορεύματα: Τα εμπορεύματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους κτήσεως 

και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσεως των εμπορευμάτων περιλαμβάνει την 
αξία κτήσης προσαυξημένη με κάθε είδους δαπάνη, η οποία απαιτείται προκειμένου να 
εισαχθούν στις αποθήκες της Εταιρείας, προσδιορίζεται δε για μεν τα κυρίως προϊόντα (δίκυκλα 
και προϊόντα θάλασσας κλπ) με την μέθοδο του εξατομικευμένου κόστους, για δε τα 
ανταλλακτικά, αξεσουάρ και λοιπά συμπληρωματικά προϊόντα, με την  μέθοδο του μέσου 
ετήσιου όρου. Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα ή απαξιωμένα εμπορεύματα σχηματίζεται στη 
βάση εκτιμήσεων της Διοίκησης αναφορικά με την πραγματική κατάσταση και την δυνατότητα 
χρησιμοποίησης των εμπορευμάτων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο και πάντα με γνώμονα το 
απόθεμα ασφαλείας ανταλλακτικών για το σύνολο των μοντέλων που βρίσκονται στη 
κυκλοφορία.  
 

(η) Λογαριασμοί απαιτήσεων: Οι λογαριασμοί απαιτήσεων εμφανίζονται στην ονομαστική τους 
αξία, μετά από προβλέψεις για τυχόν μη εισπρακτέα υπόλοιπα. Η Εταιρεία έχει θεσπίσει 
κριτήρια για τη παροχή πίστωσης στους πελάτες, τα οποία σε γενικές γραμμές βασίζονται στο 
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μέγεθος των δραστηριοτήτων του πελάτη, με παράλληλη εκτίμηση σχετικών οικονομικών 
πληροφοριών. Το ποσό της πρόβλεψης  για επισφαλείς απαιτήσεις που σχηματίζει η εταιρεία 
στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς, προσδιορίζεται με βάση την εκτίμηση για τον 
πιθανολογούμενο κίνδυνο από την μη είσπραξη των καθυστερημένων ή επίδικων απαιτήσεων 
από τους πελάτες της. Το συσσωρευμένο ποσό της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις 
μειώνεται με το ποσό των απαιτήσεων εκείνων που έχουν καταστεί ανεπίδεκτες είσπραξης. 
Αποτελεί πολιτική της εταιρείας να μη διαγράφεται καμία απαίτηση μέχρι να εξαντληθούν όλες 
οι δυνατές νομικές ενέργειες για την είσπραξή της. 

 
(θ)  Χρηματοοικονομικά μέσα 
i) Αρχική Αναγνώριση 

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό ενεργητικού ή μία χρηματοοικονομική υποχρέωση 
αναγνωρίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης της Εταιρείας όταν προκύπτει ή όταν η 
Εταιρεία καθίσταται μέρος των συμβατικών όρων του μέσου. 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται, κατά την αρχική αναγνώριση, και 
μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος, στην εύλογη αξία μέσω άλλων συνολικών 
εισοδημάτων και στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 
Η εταιρεία αρχικά αποτιμά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία τους. 
Οι εμπορικές απαιτήσεις (που δεν περιέχουν σημαντικό χρηματοοικονομικό στοιχείο) αποτιμώνται 
στην τιμή συναλλαγής. 
Προκειμένου ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο να ταξινομηθεί και να αποτιμηθεί στο 
αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των συνολικών εισοδημάτων, πρέπει από αυτά να 
προκύπτουν ταμειακές ροές οι οποίες να είναι αποκλειστικά πληρωμές κεφαλαίου και τόκων επί 
του αρχικού κεφαλαίου. Το επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας για τη διαχείριση 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται 
τις οικονομικές του δυνατότητες προκειμένου να δημιουργήσει ταμειακές ροές. Το επιχειρηματικό 
μοντέλο καθορίζει εάν οι ταμειακές ροές θα προκύψουν από τη συλλογή συμβατικών ταμειακών 
ροών, πώληση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή και από τα δύο. Η αγορά ή 
πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που απαιτούν την παράδοση περιουσιακών 
στοιχείων εντός χρονικού πλαισίου που καθορίζεται με κανονισμό ή σύμβαση στην αγορά 
αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία συναλλαγής δηλαδή κατά την 
ημερομηνία κατά την οποία η εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό 
στοιχείο. 

ii) Ταξινόμηση και μεταγενέστερη επιμέτρηση 
Για σκοπούς μεταγενέστερης επιμέτρησης, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
ταξινομούνται στις κάτωθι κατηγορίες: 

α) Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη 
αξία μέσω των αποτελεσμάτων περιλαμβάνουν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 
κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 
προσδιορίζονται κατά την αρχική αναγνώριση στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων ή τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που υποχρεωτικά θα πρέπει να επιμετρηθούν στην 
εύλογη αξία. Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού ταξινομούνται ως διακρατούμενα προς 
εμπορία εάν αποκτώνται με σκοπό την πώληση ή την επαναγορά τους στο εγγύς μέλλον. 
Παράγωγα περιλαμβανομένων των ενσωματωμένων παραγώγων επίσης ταξινομούνται ως 
κατεχόμενα προς εμπορία, εκτός εάν ορίζονται ως αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης. Τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με ταμιακές ροές που δεν είναι μόνο πληρωμές 
κεφαλαίου και τόκων ταξινομούνται και αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων, ανεξάρτητα από το επιχειρηματικό μοντέλο. 

β) Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε αποσβεσμένο κόστος. Η εταιρεία αποτιμά τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος εάν πληρούνται και οι δύο 
ακόλουθοι όροι: 1) Το χρηματοοικονομικό στοιχείο διατηρείται για διακράτηση 
χρηματοοικονομικών στοιχείων για τη συλλογή συμβατικών ταμειακών ροών και 2) οι 
συμβατικές ρήτρες του χρηματοοικονομικού στοιχείου δημιουργούν σε συγκεκριμένες 
ημερομηνίες ταμειακές ροές που αποτελούν μόνο πληρωμές κεφαλαίου και τόκων επί του 
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υπολοίπου του αρχικού κεφαλαίου. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο 
αποσβεσμένο κόστος επιμετρώνται στη συνέχεια χρησιμοποιώντας την μέθοδο (EIR) και 
υπόκεινται σε απομείωση. Τα κέρδη και οι ζημίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν το 
περιουσιακό στοιχείο αποαναγνωρίζεται, τροποποιηθεί ή απομειωθεί. 

 
γ) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται στην εύλογη αξία μέσω των 

συνολικών εισοδημάτων. Κατά την αρχική αναγνώριση, η Εταιρεία μπορεί να επιλέξει να 
ταξινομήσει αμετάκλητα τις συμμετοχικές επενδύσεις του ως συμμετοχικούς τίτλους που 
προσδιορίζονται στην εύλογη αξία μέσω συνολικών εισοδημάτων όταν πληρούν τον ορισμό της 
καθαρής θέσης και δεν κατέχονται προς εμπορία. Η ταξινόμηση καθορίζεται ανά 
χρηματοοικονομικό μέσο. Τα κέρδη και οι ζημίες από αυτά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία δεν ανακυκλώνονται ποτέ στα κέρδη ή τις ζημίες. Οι συμμετοχικοί τίτλοι που 
προσδιορίζονται στην εύλογη αξία μέσω των συνολικών εισοδημάτων δεν υπόκεινται σε εξέταση 
απομείωσης. 

 
iii) Αποαναγνώριση 

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο αποαναγνωρίζεται κυρίως όταν: 
• Τα δικαιώματα λήψης ταμειακών ροών από το περιουσιακό στοιχείο έχουν λήξει, ή 
• Η εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματά του να λαμβάνει ταμειακές ροές από το 

περιουσιακό στοιχείο ή έχει αναλάβει την υποχρέωση να πληρώσει εξ ολοκλήρου τις 
λαμβανόμενες ταμειακές ροές χωρίς σημαντική καθυστέρηση σε τρίτο μέρος βάσει 
συμφωνίας και είτε (α) έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη 
του περιουσιακού στοιχείου είτε (β) δεν έχει μεταβιβάσει ούτε κρατήσει ουσιαστικά όλους 
τους κινδύνους και τις εκτιμήσεις του περιουσιακού στοιχείου, αλλά έχει μεταβιβάσει τον 
έλεγχο του περιουσιακού στοιχείου. 

 
iv) Απομείωση 

Η εταιρεία αναγνωρίζει πρόβλεψη ζημιάς έναντι αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών για όλα τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν αποτιμούνται στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων. Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές βασίζονται στη διαφορά ανάμεσα σε όλες 
τις συμβατικές ταμειακές ροές που είναι απαιτητές και όλες τις προεξοφλημένες ταμειακές ροές 
που η εταιρεία προσδοκά να εισπράξει. Για τις απαιτήσεις από πελάτες και τα συμβατικά 
περιουσιακά στοιχεία, η εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση για τον υπολογισμό 
των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών. Επομένως, σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, επιμετράται 
η πρόβλεψη ζημιάς για ένα χρηματοοικονομικό μέσο σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές 
ζημιές καθ' όλη τη διάρκεια ζωής χωρίς να παρακολουθούν τις μεταβολές στον πιστωτικό 
κίνδυνο. 
 

(v) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα: Η εταιρεία θεωρεί τις προθεσμιακές καταθέσεις και 
άλλες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις με αρχική λήξη μικρότερη των τριών μηνών, ως 
χρηματικά διαθέσιμα. 

 
(vi) Πρόβλεψη για Αποζημίωση Προσωπικού: 
 

α) Βραχυπρόθεσμες παροχές: Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους σε χρήμα 
και σε είδος, αναγνωρίζονται ως έξοδο, όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο 
ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε 
υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο 
του ενεργητικού της (προπληρωμένο έξοδο), μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα 
οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή. 
 
(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία: Οι υποχρεώσεις από αποχώρηση του 
προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης υπολογίζονται στην παρούσα αξία των μελλοντικών 
συνταξιοδοτικών παροχών που θεωρούνται δουλευμένες κατά το τέλος της χρήσης βάσει των 
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υπαλλήλων οι οποίοι έχουν, κατά την διάρκεια της χρήσης, θεμελιώσει δικαίωμα επ’ αυτών 
των παροχών. Οι υποχρεώσεις αυτές υπολογίζονται βάσει οικονομικών και αναλογιστικών 
παραδοχών και προσδιορίζονται με την αναλογιστική μέθοδο των εκτιμώμενων μονάδων 
υποχρέωσης. Το καθαρό κόστος αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης για την περίοδο 
περιλαμβάνεται στο κόστος μισθοδοσίας στην συνημμένη κατάσταση αποτελεσμάτων της 
χρήσης και αποτελείται από την παρούσα αξία των παροχών των οποίων το δικαίωμα απολαβής 
θεμελιώθηκε μέσα στην χρήση, τους τόκους επί της υποχρέωσης παροχών, τυχόν κόστος 
προϋπηρεσίας, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές τα οποία αναγνωρίστηκαν στη χρήση και 
οποιοδήποτε επιπλέον κόστος αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης. Το κόστος προϋπηρεσίας 
προσδιορίζεται στα τελευταία 16 έτη μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης των εργαζομένων 
ακολουθώντας την κλίμακα του Ν.4093/2012. Μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη ή 
ζημιές αναγνωρίζονται ισόποσα κατά την μέση υπολειπόμενη περίοδο απασχόλησης των 
ενεργών υπαλλήλων και περιλαμβάνονται στο καθαρό κόστος αποχωρήσεως λόγω 
συνταξιοδότησης της χρήσης στην περίπτωση που κατά την αρχή της χρήσης, το σωρευτικό 
υπόλοιπο υπερβαίνει το 10% των εκτιμώμενων μελλοντικών υποχρεώσεων για παροχές. Οι 
υποχρεώσεις για παροχές αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης δεν χρηματοδοτούνται.                
 

(ιa) Προβλέψεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις:  
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν υφίστανται νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα 
παρελθόντων γεγονότων, των οποίων η εκκαθάριση είναι πιθανή μέσω εκροής πόρων και το ακριβές 
ποσό της εκάστοτε υποχρέωσης μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται κατά 
την ημερομηνία σύνταξης κάθε ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να απεικονίζουν τη 
παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να εκταμιευθεί για την εκκαθάριση της υποχρέωσης. Στην 
περίπτωση κατά την οποία υφίστανται σημαντική χρονική υστέρηση από την αναγνώριση μιας 
πρόβλεψης σε σχέση με την αναμενόμενη χρονική στιγμή διακανονισμού της, οι προβλέψεις 
προεξοφλούνται με την χρησιμοποίηση ενός προ φόρου προεξοφλητικού επιτοκίου. ι ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η 
πιθανότητα μιας εκροής πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι απομακρυσμένη. Οι 
ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται 
εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή. 

 
(ιβ)  Φόρος Εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος):  

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις υπολογίζεται βάσει των 
οικονομικών καταστάσεων της μητρικής εταιρίας, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική φορολογική 
νομοθεσία. Η δαπάνη για φόρο εισοδήματος της χρήσης αποτελείται από τον φόρο εισοδήματος 
που προκύπτει βάσει των αποτελεσμάτων όπως αναμορφώνονται στις φορολογικές της δηλώσεις, 
τους πρόσθετους φόρους εισοδήματος που προκύπτουν από τους φορολογικούς ελέγχους των κατά 
τόπους φορολογικών αρχών και από τους αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος βάσει των 
ισχυόντων φορολογικών συντελεστών. Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος υπολογίζονται βάσει 
της μεθόδου υποχρέωσης και για κάθε προσωρινή διαφορά η οποία προκύπτει από την διαφορά 
μεταξύ της φορολογικής βάσης ενός στοιχείου ενεργητικού και παθητικού και της λογιστικής αξίας 
τους όπως αυτή εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις. Δεν λογίζεται αναβαλλόμενη 
φορολογική απαίτηση όπου δεν είναι πιθανό το αναμενόμενο φορολογικό όφελος να 
πραγματοποιηθεί στο εγγύς μέλλον. Για συναλλαγές που αναγνωρίζονται απ’ ευθείας στην καθαρή 
θέση, κάθε είδους φορολογική επίδραση αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση. Ο υπολογισμός των 
αναβαλλόμενων φόρων διενεργείται χρησιμοποιώντας τους νομοθετημένους ή κατ’ ουσία 
ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές στη βάση των οποίων αναμένεται να εκκαθαριστούν οι 
εκάστοτε φορολογικές απαιτήσεις/ υποχρεώσεις. Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 
αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές εκτός:  

-εάν η υποχρέωση για αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος προκύπτει από την αρχική αναγνώριση 
υπεραξίας ή την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή παθητικού σε μία 
συναλλαγή, η οποία δεν είναι συνένωση εταιριών και κατά την στιγμή της συναλλαγής δεν 
επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία και  
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-φορολογητέες προσωρινές διαφορές σχετικά με επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς εταιρίες και 
συμμετοχές σε κοινοπραξίες όπου ο χρόνος αντιστροφής των προσωρινών διαφορών μπορεί να 
ελεγχθεί και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αντιστραφούν στο προβλεπόμενο 
μέλλον.  

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές 
διαφορές και μεταφερόμενες φορολογικές απαιτήσεις και φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι 
πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των 
εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών 
απαιτήσεων και των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών εκτός:  

•από εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου του 
ενεργητικού ή του παθητικού σε μια συναλλαγή που δεν αποτελεί συνένωση εταιριών και τη στιγμή 
της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία και 

• εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές σχετικά με επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς εταιρίες και 
συμμετοχές σε κοινοπραξίες αναγνωρίζονται μόνο στην περίπτωση όπου είναι πιθανό ότι οι 
προσωρινές διαφορές θα αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον και θα υπάρχει διαθέσιμο 
φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι αυτών των εκπιπτόμενων προσωρινών 
διαφορών. 

(ιγ) Αναγνώριση Εσόδων: Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι τα 
οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρεία και τα σχετικά ποσά μπορούν να 
ποσοτικοποιηθούν αξιόπιστα. Τα έσοδα από την πώληση εμπορευμάτων, μετά την αφαίρεση 
τυχόν εκπτώσεων και προμηθειών, αναγνωρίζονται όταν αναλαμβάνονται από τον αγοραστή 
οι σημαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που απορρέουν από την ιδιοκτησία των αγαθών. Τα έσοδα 
από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με  βάση το στάδιο ολοκλήρωσης, των υπηρεσιών 
που έχουν παρασχεθεί κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, ως προς 
το σύνολο των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν. Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται ως έσοδο 
της περιόδου στην οποία αναλογούν.  

 
(ιδ) Πληροφορίες Κατά Κλάδο Δραστηριότητας: Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελληνική 

επικράτεια στις αγορές των μηχανοκίνητων δικύκλων, των προϊόντων θάλασσας (εξωλέμβιες 
μηχανές, φουσκωτά σκάφη κλπ.) και ανταλλακτικών, αξεσουάρ και λιπαντικών των 
δικύκλων, προϊόντων θαλάσσης και στην ενοικίαση σκαφών και μοτοσυκλετών. Τους 
οποίους θεωρεί ως τομείς δραστηριότητας και για τους οποίους γνωστοποιεί τις απαιτούμενες 
πληροφορίες. Ακολουθούνται ενιαίες λογιστικές αρχές για όλους τους τομείς δραστηριότητας 
που γνωστοποιούνται.  

 
(ιε) Μετοχικό Κεφάλαιο: Έξοδα τα οποία πραγματοποιήθηκαν για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται 

μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Τα 
έξοδα τα οποία σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων 
περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. 

 - Ίδιες Μετοχές 
Οι ίδιες μετοχές αντιπροσωπεύουν μετοχές της Εταιρίας οι οποίες αποκτήθηκαν και κατέχονται 
από την ίδια. Οι ίδιες μετοχές εμφανίζονται στο κόστος κτήσεως, ως ξεχωριστό στοιχείο, 
αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων. Κατά την αγορά, πώληση, έκδοση ή ακύρωση των ιδίων 
μετοχών οποιοδήποτε αποτέλεσμα προκύπτει αναγνωρίζεται απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια.  

 
(ιζ) Μισθώσεις  
Α. Εταιρεία ως μισθωτής Οι μισθώσεις αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής 

Θέσης ως ένα δικαίωμα χρήσης στοιχείου του ενεργητικού και μία υποχρέωση μίσθωσης, την 
ημερομηνία που το μισθωμένο πάγιο καθίσταται διαθέσιμο για χρήση. Κάθε μίσθωμα 
κατανέμεται ανάμεσα στην υποχρέωση μίσθωσης και τον τόκο, ο οποίος χρεώνεται στα 
αποτελέσματα σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο 
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για το υπόλοιπο της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης σε κάθε περίοδο. Τα δικαιώματα 
χρήσης στοιχείων του ενεργητικού αρχικά επιμετρούνται στο κόστος τους, και στη συνέχεια 
μειώνονται κατά το ποσό της συσσωρευμένης απόσβεσης και τυχόν απομείωσης. Το 
δικαίωμα χρήσης αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής του 
στοιχείου ή της διάρκειας μίσθωσής του, με τη σταθερή μέθοδο. Η αρχική επιμέτρηση των 
δικαιωμάτων χρήσης στοιχείων του ενεργητικού αποτελείται από: 
• το ποσό της αρχικής επιμέτρησης της υποχρέωσης μίσθωσης,  
• τις πληρωμές μισθώσεων που έγιναν την ημερομηνία έναρξης ή πριν από αυτήν, μειωμένες 

κατά το ποσό των προσφερόμενων εκπτώσεων ή άλλων κινήτρων,  
• τις αρχικές δαπάνες, που είναι άμεσα συνδεδεμένες με το μίσθιο, 
• τα κόστη αποκατάστασης. 

Τέλος, προσαρμόζονται σε συγκεκριμένες επαναμετρήσεις της αντίστοιχης υποχρέωσης μίσθωσης. 
Οι υποχρεώσεις μίσθωσης υπολογίζονται αρχικά στην παρούσα αξία των μισθωμάτων, που δεν 
καταβλήθηκαν στην έναρξη της μίσθωσης. Προεξοφλούνται με το τεκμαρτό επιτόκιο της μίσθωσης 
ή, εάν αυτό το επιτόκιο δεν μπορεί να προσδιορισθεί από τη σύμβαση, με το διαφορικό επιτόκιο 
δανεισμού (IBR). Το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού είναι το κόστος που ο μισθωτής θα όφειλε να 
πληρώσει για να δανειστεί το απαραίτητο κεφάλαιο, ώστε να αποκτήσει ένα στοιχείο παρόμοιας 
αξίας με το μισθωμένο στοιχείο ενεργητικού, σε ένα παρόμοιο οικονομικό περιβάλλον και με 
παρόμοιους όρους και υποθέσεις. 
 
Οι υποχρεώσεις μισθώσεων περιλαμβάνουν την καθαρή παρούσα αξία των:  

• σταθερών μισθωμάτων (συμπεριλαμβανομένου και των «κατ’ ουσίαν» σταθερών 
μισθωμάτων), 

• μεταβλητών μισθωμάτων, που εξαρτώνται από κάποιον δείκτη, 
• υπολειμματικής αξίας, που αναμένεται να πληρωθεί, 
• τιμής εξάσκησης ενός δικαιώματος αγοράς, εάν ο εκμισθωτής είναι σχεδόν σίγουρος ότι θα 

εξασκήσει το δικαίωμα, 
• κυρώσεων λήξης μιας μίσθωσης, εάν ο εκμισθωτής επιλέξει αυτό το δικαίωμα. 

 
Μετά την αρχική τους επιμέτρηση, οι υποχρεώσεις μίσθωσης αυξάνονται από το 
χρηματοοικονομικό κόστος τους και μειώνονται από την πληρωμή των μισθωμάτων. Τέλος, 
επανεκτιμώνται όταν υπάρχει αλλαγή: α) στα μισθώματα εξαιτίας αλλαγής κάποιου δείκτη, β) στην 
εκτίμηση του ποσού της υπολειμματικής αξίας, που αναμένεται να πληρωθεί, ή γ) στην αξιολόγηση 
ενός δικαιώματος επιλογής αγοράς ή επέκτασης, που είναι σχετικά βέβαιο ότι θα εξασκηθεί ή ενός 
δικαιώματος επιλογής λήξης της σύμβασης, που είναι σχετικά βέβαιο ότι δεν θα εξασκηθεί. 
 
B. Εταιρεία ως εκμισθωτής  
Όταν ενσώματα πάγια εκμισθώνονται με χρηματοδοτική μίσθωση, η παρούσα αξία των 
μισθωμάτων καταχωρείται ως απαίτηση. Η διαφορά μεταξύ του μικτού ποσού της απαίτησης και 
της παρούσας αξίας της απαίτησης καταχωρείται ως αναβαλλόμενο χρηματοοικονομικό έσοδο. Το 
έσοδο από την εκμίσθωση αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της 
μίσθωσης χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της καθαρής επένδυσης, η οποία αντιπροσωπεύει μια 
σταθερή περιοδική απόδοση. 
 
4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
 
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου. 
 
Η έκθεση της επιχείρησης σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους είναι ελάχιστη. Οι συνήθεις 
κίνδυνοι στους οποίους θεωρητικά υπάγεται, αλλά σε περιορισμένη έκταση, είναι κίνδυνοι 
αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκιο, τιμές αγοράς), πιστωτικός κίνδυνος, 
κίνδυνος ρευστότητας. Οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι σχετίζονται με τα παρακάτω 



ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΤΡΟΧΩΝ 
και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε 
δ.τ. ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ΗΣ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 
(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

29 

χρηματοοικονομικά μέσα: εμπορικές απαιτήσεις, ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, 
προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις, δανεισμός. 
Η διαχείριση των κινδύνων διεκπεραιώνεται μέσω της Οικονομικής Διεύθυνσης της  Μητρικής 
Εταιρείας  «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»  
 
α) Κίνδυνος αγοράς 
i) Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει λόγω των συναλλαγών σε ξένο νόμισμα. 
 
Η Εταιρεία δεν έχει συναλλαγές σε ξένα νομίσματα και έτσι δεν είναι εκτεθειμένη σε κινδύνους 
από ξένο νόμισμα. Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της Εταιρείας έχουν αρχικά 
αναγνωριστεί σε τοπικό νόμισμα, που είναι το λειτουργικό της νόμισμα.  
 
ii) Κίνδυνος τιμών  
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών. 
 
iii) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των 
επιτοκίων 
Η εταιρεία υπόκειται σε κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων, διότι ο δανεισμός της είναι με 
κυμαινόμενα επιτόκια. Εκτιμάται ότι ο συγκεκριμένος κίνδυνος είναι ελάχιστος, καθώς θεωρείται 
ότι είναι περισσότερες οι πιθανότητες να υπάρξει σταθερότητα των επιτοκίων στο βραχυπρόθεσμο 
μέλλον. 
 
β) Πιστωτικός κίνδυνος 
Πιστωτικός κίνδυνος για την εταιρεία υπάρχει στα χρηματικά διαθέσιμα, στις καταθέσεις 
τραπεζών, καθώς και σε πιστωτική έκθεση σε μεγάλους πελάτες. Ωστόσο δεν αναμένονται ζημιές 
λόγω της συναλλαγής της εταιρείας με πελάτες με ικανή πιστοληπτική ικανότητα και με 
πιστωτικά ιδρύματα με υψηλή ποιότητα πίστωσης. 
 

  

Ληξιπρόθεσμες και μη απομειωμένες 

Μη 
ληξιπρόθεσμες 

και μη 
απομειωμένες 

Σύνολο 

  

Έως 30 
ημερών 

Μεταξύ 
31 και 90 
ημερών 

Μεταξύ 
91 και 

180 
ημερών 

Μεταξύ 
181 και 

360 
ημερών 

Άνω των 
360 

ημερών 
  

Ενηλικίωση 
Εμπορικών 
απαιτήσεων 

 

              

2021  28.253,57 21.706,87 73,90 8,48 250,90 201.334,72 251.628,44 

2020  51.890,19 24.500,70 4.313,78 4.932,93 2.363,34 146.382,27 234.383,21 

 
γ) Κίνδυνος ρευστότητας 
Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συνεπάγεται επαρκή ταμειακά υπόλοιπα, 
δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων μέσω ενός επαρκούς ύψους δεσμευμένων πιστωτικών 
διευκολύνσεων και δυνατότητα κλεισίματος ανοικτών θέσεων αγοράς.  
Το κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας κατά την χρήση 2021 είναι αρνητικό κατά € 538.052, παρόλα 
αυτά όμως η μητρική εταιρεία Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε. είναι σε θέση να εξασφαλίζει επαρκείς 
διαθέσιμες πιστωτικές διευκολύνσεις για την εταιρεία, ώστε να είναι σε θέση να καλύπτει τις 
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βραχυπρόθεσμες επιχειρηματικές ανάγκες της, τουλάχιστον για του επόμενους δώδεκα μήνες από 
την ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2021. 
 
δ) Κίνδυνος Covid  
Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί καθημερινά το ζήτημα της εξέλιξης της πανδημίας του 
COVID-19 ώστε να λαμβάνει έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων για την 
Εταιρεία, της οποίας η βραχυπρόθεσμη επιβίωση δεν απειλείται. 
 
 
5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 
Ο σκοπός της Εταιρείας κατά τη διαχείριση των κεφαλαίων της, είναι η διασφάλιση της 
ικανότητάς της να συνεχίσει τη δραστηριότητα, ώστε να εξασφαλίζει τις αποδόσεις για τους 
εταίρους της και να διατηρεί μία βέλτιστη κεφαλαιακή διάρθρωση. Δε συντρέχει κίνδυνος 
κεφαλαίου για την Εταιρεία, λόγω των υποχρεώσεών της, κυρίως προς τη μητρική εταιρεία και 
των δανειακών υποχρεώσεων για τις οποίες έχει εγγυηθεί η μητρική. 
 
Η μητρική εταιρεία έχει δεσμευτεί επίσημα, να διατηρεί το ποσοστό συμμετοχής της και να 
υποστηρίζει τη ρευστότητα της εταιρείας, καθώς και να παρέχει χρηματοοικονομική στήριξη 
στην Εταιρεία. 
 

Η οικονομική θέση της Εταιρείας όπως εμφανίζεται στον Ισολογισμό υποστηρίζεται από το 
καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, ύψους € 2.175.460. Όπως αναφέρεται και παραπάτω, κατά την  
31 Δεκεμβρίου 2021, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων κατέστη μικρότερο του μισού (1/2) του 
Μετοχικού Κεφαλαίου και έτσι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 119 παράγραφος 4του Ν. 
4548/2018. Η Εταιρεία σκοπεύει να θέσει το θέμα στην Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης η οποία θα συγκληθεί για να εγκρίνει τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του 2021, 
προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της 
δραστηριότητας της εταιρείας.  
 
 
6. ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 
Όπως προαναφέρθηκε, η Εταιρεία είναι θυγατρική της εταιρείας ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.. Οι 
παρακάτω συναλλαγές, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων αφορούν 
συναλλαγές με τη μητρική εταιρεία και τις λοιπές εταιρειες του Ομίλου. 
 
Συναλλαγές με τη μητρική 

    31 Δεκεμβρίου 2021.   31 Δεκεμβρίου 2020. 

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών   328.012,96     64.799,97 
     
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών   6.244.221,18    5.052.022,41 
          
     
    31 Δεκεμβρίου 2021   31 Δεκεμβρίου 2020. 
Υποχρεώσεις   2.231.666,34   2.109.647,22 
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Συναλλαγές με λοιπές συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

    31 Δεκεμβρίου 
2021.   31 Δεκεμβρίου 2020. 

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών         
Μotodynamics Srl   7.863,48   2.287,87 
Motodynamics Ltd.   1,550,81   704,95 
Λάϊον Ρένταλ Α.Ε.   149,82   28.074,73 
    9.564,11   31,067,55 
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών         
Μotodynamics Srl   -    69.827,34 
Motodynamics Ltd.   729,26    25.656,03 
Λάϊον Ρένταλ Α.Ε.   3747,63    126.536,57 
    4.476,89   222.019,94 
     
Απαιτήσεις         
Μotodynamics Srl   6575,81   463,60 
Motodynamics Ltd.   -   - 
Λάϊον Ρένταλ Α.Ε.   185,76   - 
    6.761,57   463,60 
Υποχρεώσεις         
Μotodynamics Srl   -   - 
Motodynamics Ltd.   -   - 
Λάϊον Ρένταλ Α.Ε.   -   618,54 
    -   618,54 

 
 

7. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
Ενδεχόμενη μελλοντική υποχρέωση, απορρέει από την πιθανή πρόωρη οικειοθελή αποχώρηση 
και λύση των συμφωνιών μίσθωσης αυτών και η οποία σύμφωνα με τις πρόσφατες αλλαγές στο 
νόμο περί εμπορικών μισθώσεων, συνίσταται στην καταβολή ενός μισθώματος κατά το χρόνο 
αποχώρησης. 
Δεν υπάρχουν άλλες ενδεχόμενες υποχρεώσεις ή δεσμεύσεις ή γεγονότα, τα οποία θα επηρέαζαν 
την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 ή θα 
έπρεπε να γνωστοποιηθούν. 
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8. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 

Ενσώματα Πάγια 
 

     Μεταφορικά  Έπιπλα και    
 Κτίρια  Μηχανήματα   Μέσα  Σκεύη  Σύνολο 

Αξία Κτήσης           
1 Ιανουαρίου 2020 767.939,22  104.439,59  813.761,53  678.843,00  2.364.983,34 
Προσθήκες -  888,67  33.294,80  5.170,63  39.354,10 
Μειώσεις-Διαγραφές -  -  -  -  - 
Πωλήσεις -  -  (108.766,96)  -1.000,00  -109.766,96 
31 Δεκεμβρίου 2020 767.939,22  105.328,26  738.289,37  683.013,63  2.294.570,48 
Προσθήκες 12.816,00  1.804,93  60.059,99  11.520,00  86.200,92 
Μειώσεις-Διαγραφές -  -  -  -  - 
Πωλήσεις -  -  (659.763,02)  (14.600,00)  (674.363,02) 
31 Δεκεμβρίου 2021 780.755,22  107.133,19  138.586,34  679.933,63  1.706.408,38 

           
Σωρευμένες Αποσβέσεις           
1 Ιανουαρίου 2020 542.529,43  76.789,97  254.559,97  583.715,30  1.457.594,67 
Αποσβέσεις χρήσης  30.199,98  6.581,14  84.493,84  26.906,71  148.181,67 
Μειώσεις-Διαγραφές -  -  -  -  - 
Πωλήσεις -  -  (32.274,34)  -350,07  -32.624,41 
31 Δεκεμβρίου 2020 572.729,41  83.371,11  306.779,47  610.271,94  1.573.151,93 
Αποσβέσεις χρήσης  28.559,01  6.746,45  34.041,41  26.918,82  96.265,69 
Μειώσεις-Διαγραφές -  -  -  -  - 
Πωλήσεις -  -  (283.749,70)  (9.001,20)  -292.750,90 
31 Δεκεμβρίου 2021 601.288,42  90.117,56  57.071,18  628.189,56  1.376.666,72 
Αναπόσβεστη Αξία          
1 Ιανουαρίου 2020 225.409,79  27.649,62  559.201,56  95.127,70  907.388,67 
31 Δεκεμβρίου 2020 195.209,81  21.957,15  431.509,90  72.741,69  721.418,55 
31 Δεκεμβρίου 2021 179.466,80  17.015,63  81.515,16  51.744,07  329.741,66 
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Λογισμικά Προγράμματα  

 Λογισμικά 
Προγράμματα   Σύνολο 

 
Αξία Κτήσης     

1 Ιανουαρίου 2020 135.936,76  135.936,76  

Προσθήκες  10.420,00  10.420,00  

Μειώσεις-Διαγραφές -  -  

31 Δεκεμβρίου 2020 146.356,76  146.356,76  

Προσθήκες  1.486,00  1.486,00  

Μειώσεις-Διαγραφές -  -  

31 Δεκεμβρίου 2021 147.842,76  147.842,76  

     

Σωρευμένες Αποσβέσεις     

1 Ιανουαρίου 2020 84.925,82  84.925,82  

Αποσβέσεις χρήσης  7.774,36  7.774,36  

Μειώσεις-Διαγραφές -  -  

31 Δεκεμβρίου 2020 92.700,18  92.700,18  

Αποσβέσεις χρήσης  9.549,34  9.549,34  

Μειώσεις-Διαγραφές -  -  

31 Δεκεμβρίου 2021 102.249,52  102.249,52  

Αναπόσβεστη Αξία     

1 Ιανουαρίου 2020 51.010,94  51.010,94  

31 Δεκεμβρίου 2020 53.656,58  53.656,58  

31 Δεκεμβρίου 2021 45.593,24  45.593,24  
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Δικαιώματα Χρήσης Στοιχείων Ενεργητικού 
 

(Ποσά σε Ευρώ)  

  

Γήπεδα & Μεταφορικά 
Σύνολο 

κτίρια Μέσα 

Υπόλοιπα 1 Ιανουαρίου 2020 1.194.706,00 - 1.194.706,00 
    

Προσθήκες 60.424,00 26.968,00 87.392,00 

Αποσβέσεις -154.017,00 -2.899,00 -156.916,00 

Αποαναγνώριση Δικαιωμάτων Χρήσης -62.374,00 - -62.374,00 

 31 Δεκεμβρίου 2020 1.038.738,99 24.069,00 1.062.808,00 

Υπόλοιπα 1 Ιανουαρίου 2021 1.038.738,99 24.069,00 1.062.808,00 
    

Προσθήκες 64.502,79 - 64.502,79 

Αποσβέσεις -160.083,20 -3.191,50 -163.274,70 

Αποαναγνώριση Δικαιωμάτων Χρήσης -32.706,00 -12.100,93 -44.806,94 

 31 Δεκεμβρίου 2021 910.452,58 8.776,57 919.229,15 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 
 

 31 Δεκεμβρίου 2021.   31 Δεκεμβρίου 2020. 

Ανοιχτά υπόλοιπα πελατών 282.714,43  266.726,37 

Επιταγές εισπρακτέες 140.865,71  140.865,71 
 423.580,14  407.592,08 

Μείον πρόβλεψη επισφ. απαιτ. -171.951,70  -173.208,87 

Τελικές απαιτήσεις πελατών 251.628,44  234.383,21 

    
Λοιπές απαιτήσεις 238.853,56  51.771,18 

Σύνολο 490.482,00  286.154,39 

 
Η ενηλικίωση των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων πελατών είναι ως εξής: 
 

 31 Δεκεμβρίου 2021.   31 Δεκεμβρίου 2020. 

Τρέχουσες Απαιτήσεις  202.339,11  147.048,21 
Ληξιπρόθεσμες :    

μέχρι 30ημέρες 28.547,75  52.408,82 
31 - 90ημέρες 22.058,49  24.971,87 
91 - 180ημέρες 1.604,56  5.484,35 
άνω των 180ημερών 169.030,23  177.678,83 

Σύνολο 423.580,14  407.592,08 

Πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες -171.951,70  -173.208,87 

Σύνολο Εμπορικών Απαιτήσεων 251.628,44  234.383,21 
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Η ανάλυση των λοιπών απαιτήσεων είναι ως εξής: 
 

 31 Δεκεμβρίου 2021.   31 Δεκεμβρίου 2020. 

Προκαταβολές και πιστώσεις 188.157,63  9.248,49 
Ελληνικό Δημόσιο 915,59  1.388,86 
Δάνεια προσωπικού 4.144,50  9.415,50 
Λοιποί Χρεώστες 8.377,01  825,52 
Έξοδα επομένων χρήσεων  35.303,10  29.483,81 

Έσοδα χρήσης εισπρακτέα 1.955,73  1.409,00 

Σύνολο λοιπών απαιτήσεων 238.853,56  51.771,18 

 
 
 
Η ανάλυση των λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων είναι ως εξής: 
 

        

  
31 Δεκεμβρίου 

2021  
31 Δεκεμβρίου 

2020 
Δοσμένες εγγυήσεις 57.183,26   59.144,26 
Σύνολο 57.183,26   59.144,26 

 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 

Φόρος Εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος) 
 
Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος υπολογίζονται επί όλων των προσωρινών φορολογικών 
διαφορών με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να είναι σε ισχύ τη χρήση κατά 
την οποία η απαίτηση θα πραγματοποιηθεί ή η υποχρέωση θα τακτοποιηθεί και βασίζονται στους 
φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί κατά 
την ημερομηνία ισολογισμού. Ο φορολογικός συντελεστής για τις ανώνυμες εταιρείες στην Ελλάδα 
για την περίοδο που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2021 είναι 22%. 
Η κίνηση στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την διάρκεια της 
χρήσης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο συμψηφισμός των υπολοίπων μέσα στην ίδια φορολογική 
αρχή είναι η παρακάτω: 
 
 

      31 Δεκεμβρίου 
2021        31 Δεκεμβρίου 

2020 

Αρχικό υπόλοιπο 159.788,87  130.455,36 
Άμεση επιβάρυνση της Καθαρής Θέσης -964,71  39,87 
Χρέωση λογαριασ. αποτελεσμάτων 17.813,91  29.293,64 

Τελικό υπόλοιπο  176.638,07  159.788,87 
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 Ισολογισμός   Κατάσταση αποτελεσμάτων 

 
     31 

Δεκεμβρίου 
2021 

  
     31 

Δεκεμβρίου 
2020 

 
     31 

Δεκεμβρίου 
2021 

  
     31 

Δεκεμβρίου 
2020 

Αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις 

        

- Διαγραφή ασώματων στοιχείων 15.396,40  16.796,07  -1.399,67   
- Πρόβλεψη για:        
- βραδέως κινούμενα αποθέματα 18.754,56  9.868,56  8.886,00  4.632,00 
- Αποζημίωση προσωπικού 8.805,11  22.595,16  -191,40  21.380,71 
- Αμοιβές Δ.Σ.        
- Λοιπές προβλέψεις 32.277,04  12.404,53  7.238,56  -11.142,55 
- Φορολογικές ζημιές 74.386,45  58.033,35  16.353,10  10.033,35 
- Αποσβέσεις ασώματων παγίων   15.487,08  -  4.390,13 
- Αποσβέσεις & απομειώσεις στόλου 4.585,53    -10.901,54   
- Πρόβλεψη Επισφαλειών 37.829,37  41.400,19  -3.570,82  0,00 
Μικτός αναβαλ. φόρος ενεργητικού 192.034,47  176.584,94  16.414,23  29.293,64 

         
Αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις 

       

- Αποσβέσεις ενσώματων παγίων      -   
- Αποσβέσεις ασώματων παγίων -15.396,40  -16.796,07  1.399,67   
- Λοιπά        
Μικτός αναβαλ. φόρος παθητικού -15.396,40  -16.796,07  1.399,67  - 

         
Καθαροί αναβ. φόροι ενεργητικού 176.638,07  159.788,87     

Πίστωση/Χρέωση αποτελεσμάτων     17.813,91  29.293,64 

 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις κατά την 31/12/2021 (Λοιπά) αναλύονται σε 
αναβαλλόμενους φόρους από πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού, από αναγνώριση αποσβέσεων 
ενσώματων παγίων, από μη αναγνώριση εξόδων πολυετούς απόσβεσης, από πρόβλεψη επισφαλών 
απαιτήσεων. 
 
Ο φορολογικός συντελεστής για τις ανώνυμες εταιρείες στην Ελλάδα για την περίοδο που έληξε 31 
Δεκεμβρίου 2021, είναι 22%, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Νόμου 4646/2019, σύμφωνα 
με το οποίο, τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώπων, φορολογούνται 
με συντελεστή 22 % για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019 και εφεξής.   
 
Για την εταιρία Μοτοδίκτυο Α.Ε., διενεργήθηκε ειδικός φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2012 
έως 2016 και 2019, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.2238/94 για την χρήση 2012 και σύμφωνα με 
το άρθρο 65Α του Ν.4174/2013 για τις χρήσεις 2013 έως 2016 και 2019 και εκδόθηκαν αντίστοιχα 
φορολογικά πιστοποιητικά με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη από τους νόμιμους ελεγκτές.  
Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1006/2016, οι εταιρείες οι οποίες έχουν υπαχθεί στον ως άνω 
ειδικό φορολογικό έλεγχο δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια τακτικού ελέγχου από τις αρμόδιες 
φορολογικές αρχές.  
Για τη χρήση 2021 ο φορολογικός έλεγχος των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη λήψη Έκθεσης 
Φορολογικής Συμμόρφωσης βρίσκεται σε εξέλιξη. 
 Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η διοίκηση δεν αναμένει να προκύψουν 
σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που 
απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 
 
Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημίες που 
δηλώνονται παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τις δηλώσεις και τα 
βιβλία και στοιχεία του φορολογούμενου και εκδοθεί η τελική έκθεση ελέγχου. Οι φορολογικές 
ζημίες, στο βαθμό που γίνονται αποδεκτές από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να συμψηφίσουν 
μελλοντικά κέρδη για διάστημα πέντε ετών από το έτος στο οποίο προέκυψαν.  
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      31 Δεκεμβρίου 

2021        31 Δεκεμβρίου 
2020 

Κέρδη προ φόρων -100.953,93  -298.988,55 
Συντελεστής Φόρου 22%  24% 
Φόρος εισοδήματος (βάσει του ισχύοντα 
φορολογικού συντελεστή) -  - 

Αναπροσαρμογή εκτίμησης για ζημίες προηγ. 
χρήσεων για τις οποίες αναγνωρίζεται φορολογική 
απαίτηση 

16.353,10  10.033,35 

Διαφορά από αλλαγή φορολογικού  συντελεστή -13.315,74  - 
Λοιπές προσαρμογές 14.776,54  19.260,29 

 17.813,91  29.293,64 
Πραγματική φορολογική επιβάρυνση 17.813,91  29.293,64 

 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4 

Αποθέματα 
 31 Δεκεμβρίου 

2021.   31 Δεκεμβρίου 
2020. 

Μηχανοκίνητα δίκυκλα και 
συναφή εμπορεύματα 662.757,34  450.976,00 

Μηχανές θαλάσσης και συναφή 
εμπορεύματα 33.570,30  12.790,35 

Ανταλλακτικά - Αξεσουάρ - 
Λιπαντικά - Υπηρεσίες 1.133.412,88  915.221,97 

Σύνολο  1.829.740,52  1.378.988,32 
Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα 
αποθέματα -85.248,00  -41.119,00 

Σύνολο Αποθεμάτων 1.744.492,52  1.337.869,32 
    

    
 
 
Η πρόβλεψη για απομείωση της αξίας των αποθεμάτων αναλύεται ως εξής: 
 
 

 31 Δεκεμβρίου 
2021.   31 Δεκεμβρίου 

2020. 
Αρχικό υπόλοιπο  -41.119,00  -21.819,00 
Πρόσθετη πρόβλεψη -44.129,00  -20.101,93 
Καταστροφές αποθεμάτων -  801,93 
Αντιλογισμός μη 
χρησιμοποιηθείσας πρόβλεψης -  - 

Τελικό υπόλοιπο -85.248,00  -41.119,00 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 
 31 Δεκεμβρίου 2021.   31 Δεκεμβρίου 2020. 
Ταμείο 12.010,70  12.723,04 
Καταθέσεις όψεως 90.869,88  15.664,96 
Σύνολο 102.880,58  28.388,00 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 6 

Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
Μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, η οποία συγκλήθηκε στις 
15/10/2021, η εταιρεία προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού 150.060€ με την έκδοση 
183.000 νέων μετοχών. Ως εκ τούτου την 31 Δεκεμβρίου 2021 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 
ανήρχετο σε € 2.175.460  αποτελούμενα από 2.653.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής 
αξίας € 0,82 εκάστη. 
 

     

 
 

Αριθμός μετοχών 
  Αξία Κοινών 

μετοχών 
1 Ιανουαρίου 2020 1.799.100   1.475.262,00 
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 670.900   550.138,00 
31 Δεκεμβρίου 2020 2.470.000   2.025.400,00 
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 183.000   150.060,00 
31 Δεκεμβρίου 2021 2.653.000   2.175.460,00 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 7 

Πρόβλεψη Αποζημίωσης Προσωπικού 
Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης της πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού για τη εταιρεία 
βάσει αναλογιστικής μελέτης έχει ως εξής: 
 

 31 Δεκεμβρίου 
2021.   31 Δεκεμβρίου 

2020. 
Καθαρή υποχρέωση έναρξης της χρήσης 41.505,07  34.040,71 
- Πραγματικές παροχές που πληρώθηκαν  -28.00,00  -36.150,00 
- Έξοδα αναγνωρισμένα στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων 25.578,18  43.448,24 

- Δαπάνη προς καταχώρηση στην κατάσταση 
συνολικών εσόδων (αναλογιστικά κέρδη/ 
ζημίες) 

-4.385,04  166,12 

Καθαρή υποχρέωση τέλους χρήσης 34.698,21  41.505,07 
 
 
Η εκτίμηση για τις υποχρεώσεις της εταιρείας που απορρέουν από την υποχρέωση της να καταβάλει 
αποζημιώσεις λόγω συνταξιοδότησης, σχηματίστηκε με βάση αναλογιστική μελέτη, που 
συντάχθηκε από ανεξάρτητη εταιρία διεθνώς αναγνωρισμένων αναλογιστών.  
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Οι λεπτομέρειες και οι βασικές υποθέσεις της αναλογιστικής μελέτης την 31η Δεκεμβρίου 2021 και 
2020, έχουν ως κάτωθι: 

 31 Δεκεμβρίου 2021.   31 Δεκεμβρίου 2020. 
Παρούσα αξία της υποχρέωσης την 31η 
Δεκεμβρίου. 41.505,07  34.040,71 

Καθαρή υποχρέωση στον ισολογισμό 
την 31η Δεκεμβρίου. 41.505,07  34.040,71 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης:    
Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 5.832,27  4.396,81 
Δαπάνη Τόκου 141,12  343,81 
Κόστος προϋπηρεσίας ζημίες/(κέρδος) 
περικοπών και διακανονισμών 19.604,80  36.309,47 

Εσωτερικές μετακινήσεις -  2.398,15  
Συνολική δαπάνη προς καταχώρηση 
στα αποτελέσματα χρήσης. 25.578,18  43.448,24 

    
Μεταβολές στην Παρούσα Αξία της 
Υποχρέωσης 

   

Παρούσα αξία της υποχρέωσης αρχή της 
χρήσης. 41.505,07  34.040,71 

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 5.832,27  4.396,81 
Δαπάνη Τόκου 141,12  343,81 
Παροχές πληρωθείσες εντός του 
τρέχοντος έτους -28.000,00  -36.150,00 

Αναλογιστική ζημιά/(κέρδη) στην 
υποχρέωση -4.385,04  166,12 

Κόστος Προϋπηρεσίας 19.604,80  36.309,47 
Εσωτερικές μετακινήσεις -  2.398,15 
Παρούσα αξία της υποχρέωσης τέλους 
χρήσης. 34.698,22  41.505,07 

Βασικές υποθέσεις:    
Προεξοφλητικό επιτόκιο 0,30%  0,34% 
Ποσοστό αύξησης αμοιβών 1,70%  1,00% 
Μέση αναμενόμενη διάρκεια εργασιακής 
περιόδου 20,92    19,61 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 8 

Προμηθευτές Λοιπές Υποχρεώσεις  
 

 31 Δεκεμβρίου 
2021.   31 Δεκεμβρίου 

2020. 
Προμηθευτές  278.647,69  188.940,61 
Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη 2.231.867,74  2.109.647,22 
Προκαταβολές πελατών 93.762,73  51.914,72 
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη  56.188,10  97.475,49 
Ασφαλιστικοί οργανισμοί  35.826,11  61.082,71 
Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα 29.081,07  19.094,01 
Λοιπές υποχρεώσεις 47.652,70  35.999,96 

 2.773.026,14  2.564.154,72 
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Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
 
Η εταιρεία έχει λάβει εγγύηση έναντι συμβολαίου μίσθωσης σκάφους, το ποσό των €6.000,00 για 
το έτος 2020. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 9 

Υποχρεώσεις Μισθώσεων 
     31 Δεκεμβρίου 

2021 
     31 Δεκεμβρίου 

2020 
Υποχρεώσεις από Μισθώσεις      
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μισθώσεων 895.846,04  1.025.217,00 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μισθώσεων 
πληρωτέες στην επόμενη χρήση 148.796,95 

 
133.918,00 

Σύνολο υποχρεώσεων από μισθώσεις 1.044.642,99  1.159.135,00 
 
 

(Ποσά σε χιλίαδες €) έως 1 έτος 1 έως 5 έτη αργότερα από 5 
έτη Σύνολο 

Υποχρεώσεις Μισθώσεων 212.521,50 872.673,11 175.806,14 1.261.000,76 
Χρηματοοικονομικό έξοδο 63.724,55 146.846,93 5.786,29 216.357,77 

Καθαρή Παρούσα Αξία 148.796,95 725.826,18 170.019,85 1.044.642,99 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 10 

Πωλήσεις 
Η ανάλυση των πωλήσεων της εταιρείας έχει ως εξής: 
 

 
31 Δεκεμβρίου 

2021.   31 Δεκεμβρίου 
2020. 

Πωλήσεις αγαθών 9.278.703,75  7.867.743,84 
Πωλήσεις υπηρεσιών 275.375,41  339.419,15 

Σύνολο Πωλήσεων 9.554.079,16  8.207.162,99 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 11 

Έξοδα ανά κατηγορία 
 
Έξοδα Διοίκησης 
 

 
31 Δεκεμβρίου 

2021   31 Δεκεμβρίου 
2020. 

Αμοιβές και παροχές τρίτων 43.751,83  44.047,23 

Σύνολο Εξόδων Διοίκησης 43.751,83  44.047,23 
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Έξοδα Διάθεσης 
 

 31 Δεκεμβρίου 2021.   31 Δεκεμβρίου 2020. 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 902.632,21  833.720,20 

Αμοιβές και παροχές τρίτων 94.784,57  119.493,06 

Έξοδα προβολής και διαφήμισης 97.077,72  105.522,00 

Λοιπά 79.145,78  11.240,60 

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 247.020,75  242.450,06 

Σύνολο 1.420.661,03  1.312.425,92 
 
 

 

Κόστος πωληθέντων 31 Δεκεμβρίου 2021.   31 Δεκεμβρίου 2020. 

Κόστος εμπορευμάτων 7.926.579,43  6.872.604,70 
Λοιπά κόστη 151.277,01  186.797,62 
Σύνολο Κόστους Πωληθέντων 8.077.856,44  7.059.402,32 

 
 

Αποτελέσματα ανά Τομέα Δραστηριότητας 
 
Τα αποτελέσματα για κάθε τομέα για την περίοδο μέχρι 31.12.2021 είναι τα παρακάτω:  
 

  ΔΙΚΥΚΛΑ   ΕΞΩΛΕΜΒΙΕΣ   ΛΟΙΠΑ   ΣΥΝΟΛΟ 
Πωλήσεις 4.546.442,32   816.550,95   4.191.085,89   9.554.079,16 
                
Κόστος πωλήσεων 4.151.197,10   772.300,67   3.154.358,67   8.077.856,44 
                
Μικτό Κέρδος 395.245,22   44.250,28   1.036.727,22   1.476.222,72 

 
 
Τα αποτελέσματα για κάθε τομέα για την περίοδο μέχρι 31.12.2020 είναι τα παρακάτω:  
 

  ΔΙΚΥΚΛΑ   ΕΞΩΛΕΜΒΙΕΣ   ΛΟΙΠΑ   ΣΥΝΟΛΟ 
Πωλήσεις 4.132.374,73   356.971,69   3.717.816,57   8.207.162,99 
                
Κόστος πωλήσεων 3.874.413,87   330.670,58   2.854.317,87   7.059.402,32 
                
Μικτό Κέρδος 257.960,86   26.301,11   863.498,70   1.147.760,67 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 12 

Λοιπά Έσοδα - Λοιπά Έξοδα 
Η ανάλυση των λοιπών εσόδων και εξόδων της εταιρίας έχει ως εξής:  
 
Λοιπά Έσοδα 
 

 
31 Δεκεμβρίου 

2021.   31 Δεκεμβρίου 
2020. 

Εισπραττόμενα έξοδα αποστολής 
αγαθών 1.804,53  437,84 
Έσοδα από προμήθειες 14.903,65  6.163,23 
Έσοδα από εκποίηση παγίων 1.021,38  4.618,23 
Έσοδα από ασφαλιστικές εταιρίες 491,11  7.056,98 
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων -  - 
Λοιπά 1.225,31    10.903,48 
Σύνολο Λοιπών Εσόδων 19.445,98  29.179,76 

 
Λοιπά Έξοδα 
 

 
31 Δεκεμβρίου 

2021.   31 Δεκεμβρίου 
2020. 

Πρόστιμα και προσαυξήσεις 339,07  102,40 
Ζημιές από πώληση παγίων -  1.930,94 
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 10.066,96  7.323,44 
Λοιπά 24.156,15  3.400,00 
Σύνολο Λοιπών Εξόδων 34.562,18  12.756,78 
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Χρηματοοικονομικά Έσοδα 

 
31 Δεκεμβρίου 

2021.   31 Δεκεμβρίου 
2020. 

Πιστωτικοί τόκοι 5,16  3,31 
Σύνολο Χρηματοοικονομικών 
Εσόδων 5,16  3,31 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα 

 
31 Δεκεμβρίου 

2021.   31 Δεκεμβρίου 
2020. 

Χρεωστικοί τόκοι 486,72  1.949,21 
Προμήθειες και τραπεζικά έξοδα 22.399,18  22.972,15 
Ζημιές από συν/κες διαφορές 2.279,33  - 
Χρηματοοικονομικά έξοδα από 
δικαιώματα χρήσης 72.487,52                81.781,00 
Σύνολο Χρηματοοικονομικών 
Εξόδων 97.652,75  106.702,36 
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9.ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
 
 
Πέρα των ανωτέρω δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
γεγονότα για τα οποία απαιτείται αναφορά σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α). 
 
Οι υπεύθυνοι για τη κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας μας, για τη 
χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 και εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 29 
Μαρτίου 2022, είναι οι: 
 
 
 

Μαρούσι, 29 Μαρτίου 2022 
 
 
 
 
 O πρόεδρος του Δ.Σ.                     Ο Δ/νων Σύμβουλος                Ο Οικονομικός Διευθυντής  
           
 
 
 
 Σωτήριος Δ. Χατζίκος                   Νικόλαος Δ. Σινογιάννης              Δημήτριος Ν. Μποζάς 
    Α.Δ.ΤAK 026457                     Α.Δ.Τ. ΑΕ 579062                     Α.Α. Ο.Ε.Ε. 0048740 Ά Τάξεως  
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