
 
 
 

«ΙΤΑLMETANO HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

                         ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Συνταχθείσες με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

(βάσει των διατάξεων του Ν.4308/2014 όπως ισχύει) 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
 
 

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 1/1 - 31/12/2021 1/1 - 31/12/2020  

Κύκλος εργασιών 1.898.635,54 982.980,83 

 Κόστος πωλήσεων 1.275.455,28 416.333,00 

 Μικτό αποτέλεσμα 623.180,26 566.647,83 

 Λοιπά συνήθη έσοδα 5.741,97 10.661,29 

 Σύνολο 628.922,23 577.309,12  

Έξοδα διοίκησης 317.648,07 113.132,64 

 Έξοδα διάθεσης 173.579,13 191.954,05 

 Λοιπά έξοδα & ζημίες             3.332,89 55,04 

 Λοιπά έσοδα & κέρδη                 12.016,22 2.222,48  

Αποτελέσματα προ τόκων & φόρων 146.378,36 274.389,87 

 Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 3,24 123,72 

 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα           54.115,87 14.871,53 

 Αποτέλεσμα προ φόρων 92.265,73 259.642,06 

 Φόροι εισοδήματος 21.140,57 60.677,22 

 Αποτέλεσμα μετά από φόρους        71.125,16  198.964,84 
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

     31/12/2021       31/12/2020  

Μη κυκλ/ντα περιουσιακά στοιχεία 

  

 

 Ενσώματα πάγια  

 

Γήπεδα-Οικόπεδα                                                                              85.996,68 

 

85.996,68 

 Κτίρια-εγκατ/σεις 332.478,95  40.058,40  

Μηχανήματα 458.021,30 

 

510.789,30 

 Μεταφορικά Μέσα 620.012,92 

 

626.589,83 

 Λοιπός εξοπλισμός 33.236,25 

 

6.090,86 

 Σύνολο 1.529.746,10 

 

1.269.525,07 

 Άυλα πάγια στοιχεία 

  

 

 Λοιπά άυλα πάγια 10.877,64 

 

0,07 

 

   

 

 Προκαταβολές & πάγια υπό κατασκευή 0,00 

 

43.335,09 

 Σύνολο 10.877,64 

 

43.335,16 

 Χρηματ/κά περιουσιακά στοιχεία 

  

 

 Λοιπά 10.711,32 

 

11.161,32 

 Σύνολο 10.711,32 

 

11.161,32 

 Σύνολο μη κυκλοφορούντων 

στοιχείων 

 1.551.335,06 

 

1.324.021,55 

 

   

 

 Κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία 

 

  

 

 Αποθέματα 

  

 

 Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα 0,00 

 

0,00 

 Εμπορεύματα 44.147,45 

 

14.093,90 

 Πρώτες ύλες & αναλώσιμα 0,00  0,00  

    



Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων 37.548,02  1.418,06  

Σύνολο 81.695,47  15.511,96  

Χρηματοοικονομικά στοιχεία & 

προκαταβολές 

 

Εμπορικές απαιτήσεις 237.469,82 

 

176.171,73 

 Λοιπές απαιτήσεις 30.140,88 

 

30.133,74 

 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 229.395,90 

 

271.542,25 

      

Έξοδα επόμενης χρήσης             7.152,99  4.876,43  

Σύνολο 504.159,59  482.724,15  

Σύνολο κυκλοφορούντων 585.855,06 

 

498.236,11 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.137.190,12 

 

1.822.257,66 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Καθαρή θέση 

   

Καταβληθέντα κεφάλαια    

Κεφάλαιο 702.870,00  480.300,00 

Σύνολο 702.870,00  480.300,00 

Αποθεματικά & αποτελέσμστα εις 

νέον 

   

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικών 9.900  0,00 

Αφορολόγητο αποθεματικό 90.349,96  0,00 

Αποτελέσματα είς νέον 242.457,47  183.292,68 

    

Σύνολο 342.707,00  183.292,68 

Σύνολο καθαρής θέσης 1.045.577,43  663.592,68 

    



Υποχρεώσεις 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

   

 

944.814,82 Μακροπρόθεσμα Δάνεια  843.962,62 

Λοιπές μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 

   

Σύνολο 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

843.962,62  944.814,82 

Εμπορικές υποχρεώσεις 96.262,34  53.315,28 

Λοιποί φόροι & τέλη 28.106,99  70.207,80 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης  23.093,14             6.906,30 

Λοιπές υποχρεώσεις           56.825,69     68.934,91 

Προκαταβολές πελατών 2.436,27  14.485,87 

Έσοδα επόμενων χρήσεων 40.925,64  0,00 

Σύνολο 247.650,07  213.850,16 

Σύνολο υποχρεώσεων 1.091.612,69  1.158.664,98 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.137.190,12  1.822.257,66 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2021 

(βάσει των διατάξεων του Ν.4308/2014 άρθρο 29, όπως ισχύει) 

ITALMETANO HELLAS Α.Ε. 
 
 Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρία 
α) Επωνυμία: ITALMETANO HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη Εταιρία 

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2021 - 31.12.2021 

δ) Διεύθυνση της έδρας: ΟΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΗ ΝΤΑΟΥΛΙΑ, ΛΑΡΙΣΑ   

ε) ΓΕ.ΜΗ. : 27066740000 

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι 

ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

ζ) Η Εταιρία ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρή οντότητα. 

η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε 

πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο. 

θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που 



αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρίας. 

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

 

Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και 
εποπτικών οργάνων 
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

 

Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του 
άρθρου 16 του νόμου 
Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων  άρθρου 1 παρ. 2α και 2β 

όμως επέλεξε να καταρτίσει πλήρη ισολογισμό και συνοπτική κατάσταση 

αποτελεσμάτων. 

 

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό 
 
α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις 
Η Εταιρία δεν έχει συνάψει συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων. 

 

β) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από την έναρξη της μέχρι και 

τη χρήση 2021.Επομένως οι χρήσεις  έως και 2021 δεν έχουν καταστεί οριστικές. Η 

διοίκηση της εταιρείες εκτιμά ότι δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές 

επιβαρύνσεις από ενδεχόμενο έλεγχο και δεν έχει προβεί σε σχηματισμό σχετικής 

πρόβλεψης. 

Άυλα πάγια 

Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσεως μείον τις 
αποσβέσεις.  

Οι αποσβέσεις διενεργούνται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης 
ζωής των στοιχείων αυτών η οποία λογίζεται από 5 έως 10 έτη.  

Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 

Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν 
αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης τουλάχιστον ετησίως και όταν 
κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη.  

Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της 
αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Σε 
κάθε ημερομηνία ισολογισμού εξετάζεται εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις. 

Αποθέματα 

α) Αρχική καταχώριση 

Τα αποθέματα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει 
κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεμάτων στην 
παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.  

Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
βιολογικών, περιλαμβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και 



άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με τα εν λόγω στοιχεία. Επιπλέον περιλαμβάνει μια 
εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το 
ιδιοπαραγόμενο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο 
παραγωγής. Η εταιρεία δεν επιβαρύνει το κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων 
μακράς περιόδου παραγωγής ή ωριμάνσεως με τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά 
το μέρος που αναλογούν σε αυτά.  

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέματα αποτιμούνται στην κατ' 
είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής 
ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται με τη μέθοδο του 
μέσου σταθμικού κόστους. Στην περίπτωση αποτιμήσεως στην καθαρή 
ρευστοποιήσιμη αξία, η ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται ως κόστος πωληθέντων, 
εκτός αν είναι σημαντική, οπότε ενσωματώνεται στο κονδύλι «απομειώσεις 
περιουσιακών στοιχείων». 

Χρηματοοικονομικά μέσα 

Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό 
στοιχείο ενεργητικού σε μία επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα 
συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη επιχείρηση. 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις του ισολογισμού 
περιλαμβάνουν διαθέσιμα, απαιτήσεις, συμμετοχές, παράγωγα χρηματοοικονομικά 
μέσα και βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.  

Οι λογιστικές αρχές αναγνώρισης και αποτίμησης των στοιχείων αυτών 
παρουσιάζονται αναλυτικά κατωτέρω.  

Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα παρουσιάζονται ως περιουσιακά στοιχεία, 
υποχρεώσεις ή στοιχεία της καθαρής θέσης βάσει της ουσίας και του περιεχομένου 
των σχετικών συμβάσεων από τις οποίες απορρέουν.  

Τόκοι, μερίσματα, κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά 
προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις 
αναγνωρίζονται ως έξοδα ή έσοδα αντίστοιχα. Η διανομή μερισμάτων στους 
μετόχους καταχωρείται απ’ ευθείας στην καθαρή θέση.  

Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα συμψηφίζονται όταν η Εταιρία, έχει νομικά το 
δικαίωμα αυτό και προτίθεται να τα συμψηφίσει σε καθαρή βάση (μεταξύ τους) ή να 
ανακτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να συμψηφίσει την υποχρέωση ταυτόχρονα. 

Απαιτήσεις από πελάτες 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, η οποία 
συμπίπτει με την ονομαστική αξία, και μεταγενέστερα αποτιμώνται στην αξία αυτή 
μείον κάθε πρόβλεψη για πιθανή μείωση της αξίας τους.  

Ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η εταιρεία 
δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους 
συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημίας απομείωσης αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσματα της χρήσης που προκύπτει. 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 



Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και 
στο ταμείο καθώς επίσης και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας 
όπως repos και τραπεζικές καταθέσεις. 

Μετοχικό κεφάλαιο 

Άμεσα έξοδα τα οποία πραγματοποιούνται για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται 
μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος σε μείωση του προϊόντος της 
έκδοσης.  

Κατά την απόκτηση ιδίων μετοχών, το καταβληθέν τίμημα, συμπεριλαμβανομένων 
και των σχετικών δαπανών, απεικονίζεται μειωτικά των ιδίων κεφαλαίων. 

Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος 

Οι φόροι εισοδήματος που βαρύνουν τη χρήση αποτελούνται από (α) τους τρέχοντες 
φόρους και (β) τους αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις 
φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν 
στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές 
αρχές σε διαφορετικές περιόδους.  

Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της χρήσης, εκτός του 
φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια 
κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα 
ίδια κεφάλαια. 

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή 
και απαιτήσεις προς τις δημοσιονομικές αρχές που σχετίζονται με τους πληρωτέους 
φόρους επί του φορολογητέου εισοδήματος της χρήσης και οι τυχόν πρόσθετοι 
φόροι εισοδήματος που αφορούν προηγούμενες χρήσεις. 

Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) 
διαφορές μεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του 
ισολογισμού. 

Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων. 

Προβλέψεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία έχει παρούσες νομικές η τεκμαιρόμενες 
υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, όταν είναι πιθανή η 
εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και η εκτίμηση του ακριβούς ποσού της 
υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία.  

Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε ισολογισμού και 
προσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που 
αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης.  

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά 
γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν 
οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη.  

Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά 
γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή. 

Αναγνώριση εσόδων 



Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι τα οικονομικά οφέλη θα 
εισρεύσουν στην Εταιρεία και τα σχετικά ποσά μπορούν να μετρηθούν αξιόπιστα. Τα 
έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής 
υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.    

Τα κέρδη από πώληση στοιχείων ενεργητικού λογίζονται ως έσοδα όταν θεμελιώνεται 
το δικαίωμα είσπραξής τους και συμπεριλαμβάνονται στο κονδύλι «Άλλα έσοδα 
εκμετάλλευσης». 

Αναγνώριση εξόδων 

Τα έξοδα αναγνωρίζονται με βάση την αρχή του δεδουλευμένου στο αποτέλεσμα. Οι 
πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στο αποτέλεσμα ως 
έξοδο, ενώ αν αφορούν χρηματοδοτικές μισθώσεις μεταφέρονται στο αποτέλεσμα ως 
έξοδο μόνο κατά το μέρος που αφορά τόκο κατά το χρόνο χρήσεως του μισθίου. Τα 
έξοδα τόκων αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση. 

Δανεισμός 

Οι δανειακές υποχρεώσεις καταχωρούνται στην τρέχουσα αξία τους και ταξινομούνται 
ως βραχυπρόθεσμες εφόσον η εξόφλησή τους θα πραγματοποιηθεί εντός 12 μηνών 
από την ημερομηνία του ισολογισμού, ενώ οι πέραν των 12 μηνών εξοφλήσεις 
αναφέρονται ως μακροπρόθεσμες. 

Το κόστος δανεισμού αναγνωρίζεται ως έξοδο στην περίοδο κατά την οποία 
πραγματοποιείται. 

Διανομή μερισμάτων 

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση 
στις οικονομικές καταστάσεις την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται 
από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις για εκπαίδευση προσωπικού ή άλλα έξοδα καταχωρούνται 
στα έσοδα βάσει της αρχής της συσχέτισης των εσόδων με τα έξοδα. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με πάγια περιουσιακά στοιχεία 
καταχωρούνται στο παθητικό ως έσοδα επόμενων χρήσεων και μεταφέρονται στα 
έσοδα σύμφωνα με την ωφέλιμη διάρκεια ζωής των σχετικών παγίων. 

Μισθώσεις 

Οι πληρωμές που γίνονται βάσει λειτουργικών μισθώσεων άγονται στο λογαριασμό 
αποτελεσμάτων ως έξοδα κατά το χρόνο χρήσεως του μισθίου. 

Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις αντιμετωπίζονται ως δανειακές συμβάσεις, με συνέπεια 
να απεικονίζονται τα μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία ως περιουσιακά στοιχεία της 
οντότητας (υποκείμενα σε απόσβεση), με αντίστοιχη αναγνώριση της 
χρηματοδοτικής υποχρέωσης προς τον εκμισθωτή ή τους εκμισθωτές. Το κόστος της 
χρηματοδότησης άγεται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων ως έξοδο κατά το χρόνο 
που καθίσταται δεδουλευμένο. 

 

 



Αλλαγές στις λογιστικές αρχές  

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες οικονομικές 
καταστάσεις και τις οποίες συστηματικά εφαρμόζει η εταιρεία είναι συνεπείς με αυτές 
που εφαρμόσθηκαν κατά την προηγούμενη χρήση.  

Γνωστοποίηση  παρεκκλίσεων (29§6 & 16§2) 

Δεν έγιναν παρεκκλίσεις. 

Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης με περισσότερα του ενός 
κονδύλια ισολογισμού (29§7) 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.  

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με επιμέτρηση στην εύλογη αξία 
(29§10 & άρ.24) 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία δεν αποτιμούνται στην εύλογη αξία.  

Προβλέψεις 

Δεν υφίστανται κάποιου είδους προβλέψεις. 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πέραν της πενταετίας (29§14) 

Η εταιρεία δεν έχει μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις άνω της πενταετίας. 

Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (29§25 & άρθρο 31) 

Δεν έχουν χορηγηθεί προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης. 

 

Αμοιβές σε μέλη διοικητικών και εποπτικών οργάνων (29§30) 

Δεν καταβλήθηκαν αμοιβές στα μέλη της Διοίκησης. 

 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο προϊστάμενος του Λογιστηρίου 

παρέχει τις απαιτούμενες επεξηγήσεις και διευκρινήσεις. 

Κατόπιν η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τις παραπάνω οικονομικές 

καταστάσεις όπως αναγνώστηκαν. 

 

Λάρισα, 30/06/2022 

 

   Ο Πρόεδρος  & Διευθ.Συμβουλος                                           Ο Δ/ντής Οικονομικών 

                                                                                                          Υπηρεσιών 
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