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Χυιδαρ δε περτο δα
σαδε ε βεm−εσταρ

δασ πεσσοασ εm τοδοσ
οσ mοmεντοσ δα ϖιδα.

ΑΑΑ

25,6ΒΙ
δε Ρεχειτα Βρυτα∗

χρεσχιmεντο δε 21%

φαρm〈χιασ

2.500+200 ανοσ
δε ηιστ⌠ρια

Ραια ε Dρογασιλ

14,2%
δε Μαρκετ Σηαρε

νο 4Τ20

42ΜΜ
δε χλιεντεσ ατιϖοσ

50.000
φυνχιον〈ριοσ

Φαρm〈χια #1
ε 8α mαιορ ϖαρεϕιστα δο Βρασιλ

(βρα) ρατινγ
πελα Φιτχη

280ΜΜ
δε ατενδιmεντοσ

260
νοϖασ φαρm〈χιασ

εm 2022

O ESTADO DE S. PAULO QUARTA-FEIRA, 23 DE FEVEREIRO DE 2022 ECONOMIA&NEGÓCIOS 120 ECONOMIA&NEGÓCIOS QUARTA-FEIRA, 23 DE FEVEREIRO DE 2022 O ESTADO DE S. PAULO
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 DΙςΥΛΓΑ∩℘Ο DΕ ΡΕΣΥΛΤΑDΟΣ 2021
Σο Παυλο, 22 δε φεϖερειρο δε 2022. Α ΡD � Γεντε, Σαδε ε Βεm−εσταρ (Ραια Dρογασιλ Σ.Α. � Β3: ΡΑDΛ3) ανυνχια σευσ ρεσυλταδοσ 
ρεφερεντεσ αο 4≡ τριmεστρε δε 2021 (4Τ21). Ασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ ιντερmεδι〈ριασ ινδιϖιδυαισ ε χονσολιδαδασ δα Χοmπανηια 
παρα οσ εξερχχιοσ φινδοσ εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021 ε δε 2020 φοραm πρεπαραδασ δε αχορδο χοm ασ πρ〈τιχασ χοντ〈βεισ αδοταδασ 
νο Βρασιλ, θυε χοmπρεενδεm ασ νορmασ δα Χοmισσο δε ςαλορεσ Μοβιλι〈ριοσ (ΧςΜ), ασ Νορmασ Βρασιλειρασ δε Χονταβιλιδαδε 
Τχνιχα � Γεραλ (ΝΒΧ ΤΓ) ε οσ προνυνχιαmεντοσ δο Χοmιτ δε Προνυνχιαmεντοσ Χοντ〈βεισ (ΧΠΧ) ε εστο εm χονφορmιδαδε 
χοm ασ νορmασ ιντερναχιοναισ δε χονταβιλιδαδε (Ιντερνατιοναλ Φινανχιαλ Ρεπορτινγ Στανδαρδσ − ΙΦΡΣ) εmιτιδασ πελο Ιντερνατιοναλ 

Αχχουντινγ Στανδαρδσ Βοαρδ − ΙΑΣΒ, ε εϖιδενχιαm τοδασ ασ ινφορmα⌡εσ ρελεϖαντεσ πρ⌠πριασ δασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ 
ιντερmεδι〈ριασ, ε σοmεντε ελασ, ασ θυαισ εστο χονσιστεντεσ χοm ασ υτιλιζαδασ πελα Αδmινιστραο να συα γεστο. Εστεσ 
δεmονστρατιϖοσ σο απρεσενταδοσ εm Ρεαισ, ε τοδασ ασ ταξασ δε χρεσχιmεντο, α mενοσ θυε σεϕα αφιρmαδο ο χοντρ〈ριο, ρεφερεm−σε 
αο mεσmο περοδο δε 2020.

Νοσσασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ σο πρεπαραδασ δε αχορδο χοm ο ΙΦΡΣ 16. Παρα mεληορ ρεπρεσενταρ α ρεαλιδαδε 
εχονmιχα δο νεγ⌠χιο, οσ νmεροσ δεστε ρελατ⌠ριο σο απρεσενταδοσ σοβ α νορmα αντιγα, ο ΙΑΣ 17 / ΧΠΧ 06. 
Α ρεχονχιλιαο χοm ο ΙΦΡΣ 16 ποδε σερ ενχοντραδα νασ π〈γινασ 18 ε 19.

DΕΣΤΑΘΥΕΣ ΑΝΥΑΙΣ ΧΟΝΣΟΛΙDΑDΟΣ:
� ΦΑΡΜℑΧΙΑΣ: 2.490 υνιδαδεσ εm οπεραο (240 αβερτυρασ ε 49 ενχερραmεντοσ)
� ΜΑΡΚΕΤ ΣΗΑΡΕ: Αυmεντο δε 0,3 π.π. παρα 14,2% δε παρτιχιπαο ναχιοναλ
� ΡΕΧΕΙΤΑ ΒΡΥΤΑ: Ρ∃ 25,6 βιλη⌡εσ, ινχρεmεντο δε 20,9% ε χρεσχιmεντο ρεαλ δε 12,4% εm λοϕασ mαδυρασ
� ΜΑΡΓΕΜ DΕ ΧΟΝΤΡΙΒΥΙ∩℘Ο∗: 10,2%, χοm 0,7 π.π. δε εξπανσο δε mαργεm ε χρεσχιmεντο δε 29%
� ΕΒΙΤDΑ ΑϑΥΣΤΑDΟ: Ρ∃ 1.807,2 mιλη⌡εσ, χοm mαργεm δε 7,1% ε υm χρεσχιmεντο δε 26%
� ΛΥΧΡΟ Λ⊆ΘΥΙDΟ ΑϑΥΣΤΑDΟ: Ρ∃ 788,2 mιλη⌡εσ, χοm mαργεm δε 3,1% ε υm χρεσχιmεντο δε 31%
� ΦΛΥΞΟ DΕ ΧΑΙΞΑ: Φλυξο δε χαιξα λιϖρε νεγατιϖο δε Ρ∃ 26,3 mιλη⌡εσ, Ρ∃ 573,4 mιλη⌡εσ δε χονσυmο τοταλ
∗ Μαργεm αντεσ δασ δεσπεσασ γεραισ & αδmινιστρατιϖασ (λυχρο βρυτο � δεσπεσασ χοm ϖενδασ)

Συm〈ριο 2020 2021 4Τ20 1Τ21 2Τ21 3Τ21 4Τ21

(Ρ∃ mιλ)

 # δε Φαρm〈χιασ 2.299 2.490 2.299 2.319 2.374 2.414 2.490

 Αβερτυρασ Οργνιχασ 240 240 82 40 62 52 86
 Φεχηαmεντοσ (11) (49) (3) (20) (7) (12) (10)
 4Βιο 4 4 4 4 4 4 4

 # δε Φαρm〈χιασ + 4Βιο 2.303 2.494 2.303 2.323 2.378 2.418 2.494

 # δε φυνχιον〈ριοσ 44.631 50.573 44.631 45.532 47.208 48.481 50.573
 # δε φαρmαχυτιχοσ 8.788 10.052 8.788 9.088 9.346 9.676 10.052
 # δε ατενδιmεντοσ (000) 246.876 280.193 67.098 65.660 66.911 71.115 76.508

 Ρεχειτα Βρυτα 21.180.475 25.605.685 5.868.052 5.979.508 6.245.163 6.527.875 6.853.140

 Λυχρο Βρυτο 5.891.182 7.206.170 1.634.213 1.641.852 1.797.052 1.815.460 1.951.805
 % δα Ρεχειτα Βρυτα 27,8% 28,1% 27,8% 27,5% 28,8% 27,8% 28,5%

 ΕΒΙΤDΑ Αϕυσταδο 1.429.169 1.807.245 430.843 415.855 497.115 446.165 448.110

 % δα Ρεχειτα Βρυτα 6,7% 7,1% 7,3% 7,0% 8,0% 6,8% 6,5%

 Λυχρο Λθυιδο Αϕυσταδο 600.984 788.175 213.672 177.947 232.022 173.567 204.639

 % δα Ρεχειτα Βρυτα 2,8% 3,1% 3,6% 3,0% 3,7% 2,7% 3,0%

 Λυχρο Λθυιδο 579.259 815.152 198.492 188.789 266.443 172.765 187.155
 % δα Ρεχειτα Βρυτα 2,7% 3,2% 3,4% 3,2% 4,3% 2,6% 2,7%

 Φλυξο δε Χαιξα Λιϖρε 288.214 (26.260) 420.288 (105.008) (259.357) 68.879 269.226

 ΧΑΡΤΑ DΑ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο
Ο ανο δε 2021 mαρχου ο δχιmο ανιϖερσ〈ριο δα χριαο δα Ραια Dρογασιλ. Νασχιδα εm 2011 α παρτιρ δα φυσο εντρε Dρογασιλ ε 
Dρογα Ραια, α ΡD ινιχια α συα σεγυνδα δχαδα εm mειο α υmα δασ τρανσφορmα⌡εσ mαισ αmβιχιοσασ ε δεσαφιαδορασ θυε α εmπρεσα 
τενηα ϖιϖενχιαδο αο λονγο δοσ σευσ mαισ δε 200 ανοσ δε ηιστ⌠ρια χοmβιναδα.
Νεσσα πριmειρα δχαδα, α Χοmπανηια σε τορνου λδερ αβσολυτα δε mερχαδο εm φατυραmεντο ε εm νmερο δε φαρm〈χιασ. Μυλτιπλιχαmοσ 
εm 3 ϖεζεσ ο νmερο δε φιλιαισ, εϖολυινδο δε υmα εmπρεσα ρεγιοναλ χοm 776 υνιδαδεσ εm 9 εσταδοσ παρα υmα ρεδε χοm 2,5 mιλ 
φαρm〈χιασ πρεσεντεσ νασ 27 ΥΦσ δο Βρασιλ. Νοσσα ρεχειτα βρυτα αυmεντου εm 5 ϖεζεσ, σαινδο δε Ρ∃ 4,7 βιλη⌡εσ παρα Ρ∃ 25,6 βιλη⌡εσ, 
ε ο mαρκετ σηαρε συβιυ δε 9,0% παρα 14,2%. Πορ φιm, εσσε χρεσχιmεντο φοι χονθυισταδο χοm αυmεντο δε ρενταβιλιδαδε: αο λονγο 
δεσσεσ 10 ανοσ, ο ΕΒΙΤDΑ αϕυσταδο χρεσχευ 7 ϖεζεσ, σαλτανδο δε Ρ∃ 272 mιλη⌡εσ παρα Ρ∃ 1,8 βιληο.
Αο ινιχιαρ α σεγυνδα δχαδα δε νοσσα ηιστ⌠ρια, α ΡD δεφινιυ α Αmβιο δε σε τορναρ ατ 2030 α εmπρεσα θυε mαισ χοντριβυι παρα 
υmα σοχιεδαδε mαισ σαυδ〈ϖελ νο Βρασιλ. Εm εϖεντο προmοϖιδο εm mαιο δε 2021, ανυνχιαmοσ ο πλανο Χαmινηαρ ϑυντοσ, υm 
προγραmα εξεχυτιϖο χοm 35 mετασ α σερεm αλχαναδασ ατ 2030, αλινηαδασ αοσ Οβϕετιϖοσ δε Dεσενϖολϖιmεντο Συστεντ〈ϖελ δα 
ΟΝΥ (ΟDΣ) ε οργανιζαδασ νασ διmενσ⌡εσ Πεσσοασ + Σαυδ〈ϖεισ, ϖισανδο mεληοραρ α σαδε δε 50 mιλη⌡εσ δε πεσσοασ, Νεγ⌠χιοσ 
+ Σαυδ〈ϖεισ, βυσχανδο εmποδεραρ εχονοmιχαmεντε 350 mιλ πεσσοασ, ε Πλανετα + Σαυδ〈ϖελ, αλmεϕανδο τρανσφορmαρ α ΡD εm 
υmα εmπρεσα νετ ζερο ε ατερρο ζερο.
Εσσα Αmβιο νοσ χολοχα χοmο αλιαδοσ δοσ νοσσοσ χλιεντεσ παρα α προmοο δα σαδε ε πρεϖενο δε δοενασ, υmα τρανσφορmαο 
προφυνδα δα νοσσα ατυαο. Ελα αλινηα−σε ταmβm αο Προπ⌠σιτο δε χυιδαρ δε περτο δα σαδε ε βεm−εσταρ δασ πεσσοασ εm τοδοσ 
οσ mοmεντοσ δα ϖιδα, θυε δειξα δε σερ υmα ινσπιραο παρα σε τορναρ υm οβϕετιϖο δε νεγ⌠χιο. Παρα περσεγυι−λα, δεσενϖολϖεmοσ 
υmα νοϖα εστρατγια δε νεγ⌠χιοσ ε χοmεαmοσ α τρανσφορmαρ α εστρυτυρα οργανιζαχιοναλ, ο mοδελο δε γεστο ε α χυλτυρα χορπορατιϖα 
δα Χοmπανηια.
Χοm ϖιστασ α πρεπαραρ α Χοmπανηια παρα εσσε νοϖο χιχλο, φιζεmοσ ιmπορταντεσ mυδανασ ταmβm εm νοσσα γοϖερνανα 
χορπορατιϖα. Νοσσο Χονσεληο δε Αδmινιστραο φοι αmπλιαδο παρα 11 mεmβροσ, ε α ρεπρεσενταο δοσ χονσεληειροσ ινδεπενδεντεσ 
αυmεντου δε 3 παρα 5 χαδειρασ. Φιζεmοσ ταmβm υmα ιmπορταντε οξιγεναο να συα χοmποσιο, ελεγενδο θυατρο νοϖοσ 
χονσεληειροσ ε βυσχανδο αγρεγαρ χοmπετνχιασ διγιταισ ε δε σαδε θυε σερο φυνδαmενταισ παρα εσσε νοϖο χιχλο. Dοσ 11 ατυαισ 
mεmβροσ δο Χονσεληο, 3 σο mυληερεσ, ινχρεmεντανδο α διϖερσιδαδε δο ⌠ργο. Πορ φιm, φοι φιρmαδο υm νοϖο Αχορδο δε Αχιονιστασ 
παρα οσ πρ⌠ξιmοσ 10 ανοσ, ρεφορανδο ο χοmπροmισσο δε λονγο πραζο δασ φαmλιασ χοντρολαδορασ παρα χοm α Χοmπανηια.
Α Εστρατγια δε νεγ⌠χιοσ δα ΡD σε βασεια εm 3 πιλαρεσ: α Νοϖα Φαρm〈χια, ο Μαρκετπλαχε ε α Πλαταφορmα δε Σαδε. Α Νοϖα 
Φαρm〈χια χονσιστε να ρεσσιγνιφιχαο δα φαρm〈χια τραδιχιοναλ εm υm Ηυβ δε Σαδε, χοm πρεσταο δε σερϖιοσ δε σαδε εm λοϕα, 
αλιαδο α υmα εξπερινχια διγιταλ ε mυλτιχαναλ. Χοm ο Μαρκετπλαχε, πασσαmοσ α οφερεχερ υmα γρανδε αmπλιαο δε σορτιmεντο 
παρα οσ χλιεντεσ, απροφυνδανδο ο mιξ νασ χατεγοριασ ατυαισ ε αmπλιανδο α οφερτα παρα νοϖασ ϖερτιχαισ δε σαδε ε βεm εσταρ. Πορ 
φιm, χοm α Πλαταφορmα δε Σαδε, πασσαmοσ α δεσενϖολϖερ σολυ⌡εσ παρα αποιαρ α ϕορναδα δε σαδε δοσ νοσσοσ χλιεντεσ, ινχλυινδο 
α αδερνχια αο τραταmεντο ε α προmοο δε η〈βιτοσ σαυδ〈ϖεισ χοmο αλιmενταο, ατιϖιδαδε φσιχα ε σονο, βεm χοmο ο αχεσσο 
α υm mαρκετπλαχε δε σερϖιοσ δε σαδε θυε ινχλυι εξαmεσ λαβορατοριαισ ε τελεχονσυλτασ.
Εσσεσ νεγ⌠χιοσ σε χοmπλεmενταm ε σε ρεφοραm, χοmεανδο χοm αθυισιο δο χλιεντε ε χοm α συα διγιταλιζαο, θυε οχορρεm 
γεραλmεντε νασ λοϕασ ε χοm βαιξο χυστο mαργιναλ δε αθυισιο (ΧΑΧ), ε χυλmινανδο νο αυmεντο δα φρεθυνχια ε δο γαστο δο 
χλιεντε, σεϕα εm φυνο δα φιδελιζαο γεραδα πορ mειο δα διγιταλιζαο δο ρελαχιοναmεντο ου δα αmπλιαο δα γαmα δε προδυτοσ 
ε σερϖιοσ θυε πασσαm α σερ οφερεχιδοσ νο mαρκετπλαχε ε να πλαταφορmα δε σαδε. Αο ινχρεmενταρ ο δεσεmβολσο ε α φιδελιδαδε 
δο χλιεντε, εσσα χοmβιναο δε ατιϖοσ ποδε mυλτιπλιχαρ ο Χυστοmερ Λιφετιmε ςαλυε (ΧΛς) ε α χριαο δε ϖαλορ πελα Χοmπανηια.
Εσσα  υmα ϕορναδα τρανσφορmαχιοναλ: ελα αmπλια ο νοσσο mερχαδο σερϖιδο, δεσαφια α νοσσα φορmα δε ατυαρ ε εξιγε ο δεσενϖολϖιmεντο 
δε νοϖοσ ατιϖοσ ε χοmπετνχιασ παρα ποδερmοσ χοντριβυιρ παρα α mεληορια δα σαδε δοσ βρασιλειροσ, θυε ηοϕε  σαχριφιχαδα πορ 
υm σιστεmα χοmπλεξο ε ινεφιχιεντε θυε σε λιmιτα α τραταρ δοενασ αο ινϖσ δε προmοϖερ σαδε.
Σε πορ υm λαδο τεmοσ α χλαρεζα δο αλχανχε δο δεσαφιο θυε νοσ προπυσεmοσ α ενφρενταρ ε α ηυmιλδαδε δε ρεχονηεχερ θυε εσσε 
 υm προχεσσο δε λονγο πραζο, νο θυαλ αινδα νο τεmοσ τοδασ ασ ρεσποστασ, πορ ουτρο λαδο σαβεmοσ τερ ατιϖοσ νιχοσ ε θυε νοσ 
χρεδενχιαm παρα οβτερmοσ συχεσσο. Χοm 2,5 mιλ φαρm〈χιασ λοχαλιζαδασ νασ mεληορεσ εσθυινασ εm τοδο ο Πασ, σοmοσ ο ελο δα 
χαδεια δα σαδε χοm mαιορ χαπιλαριδαδε ε προξιmιδαδε δασ πεσσοασ. Νο χασο δα Χλασσε Α, πορ εξεmπλο, ατενδεmοσ 91% δεσσα 
ποπυλαο δεντρο δε υm ραιο δε 1,5 κm δε διστνχια δασ νοσσασ λοϕασ. Χονταmοσ ταmβm χοm 42 mιλη⌡εσ δε χλιεντεσ ατιϖοσ, δοσ 
θυαισ 5,5 mιλη⌡εσ σο χλασσιφιχαδοσ χοmο χλιεντεσ φιισ, θυε ρεπρεσενταm 58% δε ρεχειτα δα Χοmπανηια ε 85% δα ϖενδα δοσ 
χαναισ διγιταισ. Οσ χλιεντεσ φιισ θυε υτιλιζαm οσ χαναισ διγιταισ πασσαm α σε ρελαχιοναρ χονοσχο εm mδια 38 ϖεζεσ πορ ανο, υmα 
φρεθυνχια συπεριορ α δε θυαλθυερ ουτρο ελο δα χαδεια δα σαδε ου σεγmεντο δο ϖαρεϕο, ε πασσαm α γασταρ, εm mδια, εντρε 20% 
ε 25% α mαισ εm ρελαο αο θυε δεσεmβολσαϖαm αντεριορmεντε, ο θυε δεmονστρα α ρελεϖνχια δα διγιταλιζαο δα ρελαο χοm 
οσ χλιεντεσ.
⊃ χοm οργυληο θυε χονσταταmοσ θυε εm 2021 α Νοϖα Φαρm〈χια σε τορνου υmα ρεαλιδαδε: α ρεχειτα δοσ χαναισ διγιταισ τοταλιζου 
Ρ∃ 2,1 βιλη⌡εσ (Ρ∃ 596 mιλη⌡εσ νο 4Τ21), ατινγινδο νο θυαρτο τριmεστρε υmα πενετραο δε 9,2%. Νοσσασ φαρm〈χιασ σο ο ελεmεντο 
φυλχραλ δα εστρατγια διγιταλ: ελασ σο ρεσπονσ〈ϖεισ πελα αθυισιο δε χλιεντεσ (ινχρεmεντο να βασε δε χλιεντεσ φιισ δε 4,7 mιλη⌡εσ 
παρα 5,5 mιλη⌡εσ δε χονσυmιδορεσ εm 2021), πελα συα διγιταλιζαο (15,9 mιλη⌡εσ δε δοωνλοαδσ αχυmυλαδοσ δεσδε 2019, χοm 
βοα παρτε δελεσ οχορρενδο εm λοϕα) ε πελα εντρεγα δοσ πεδιδοσ (89% δοσ πεδιδοσ διγιταισ σο ατενδιδοσ α παρτιρ δασ φαρm〈χιασ, 
δε φορmα 〈γιλ ε εχονοmιχαmεντε εφιχιεντε, ινχλυινδο 49% δο τοταλ δε πεδιδοσ ϖια Χοmπρε ε Ρετιρε). Πορ φιm, αϖαναmοσ να 
διγιταλιζαο δα εξπερινχια δε λοϕασ χοm οσ χυπονσ διγιταισ, θυε ϕ〈 ρεπρεσενταm 29% δα ϖενδα δασ Οφερτασ Εξχλυσιϖασ, ε χοm 
Στιξ, χοαλιζο δε φιδελιδαδε εm παρχερια χοm ΓΠΑ ε Ιτα θυε ϕ〈 ποσσυι 2,5 mιλη⌡εσ δε χλιεντεσ ατιϖοσ, σενδο θυε 48% δελεσ 
ρεαλιζαραm τροχασ δε ποντοσ πορ βενεφχιοσ εm 2021.
Αλm δα εξπερινχια χαδα ϖεζ mαισ mυλτιχαναλ, σεγυιmοσ ινϖεστινδο παρα θυε ασ φαρm〈χιασ απροφυνδεm σευ παπελ δε αποιαρ οσ 
βρασιλειροσ εm χυιδαρ δα συα σαδε. Dυραντε α πανδεmια δο ΧΟςΙD−19, νοσσοσ χλιεντεσ ρεαλιζαραm 4 mιλη⌡εσ δε τεστεσ ρ〈πιδοσ 
παρα δετεχο δο ϖρυσ, οσ θυαισ σο οφερεχιδοσ εm mαισ δε mιλ δασ νοσσασ υνιδαδεσ, χοm α χονϖενινχια δα προξιmιδαδε δα 
νοσσα ρεδε δε φαρm〈χιασ, χοm οπ⌡εσ δε αγενδαmεντο ονλινε, ε σεm περδερ δε ϖιστα υmα ριγοροσα ατενο αοσ προτοχολοσ δε 
σεγυρανα σανιτ〈ρια. Εσσε παπελ φοι ρεφοραδο πορ 198 mιλ δοσεσ δε ϖαχινα χοντρα ο ϖρυσ θυε φοραm απλιχαδασ γρατυιταmεντε εm 
νοσσασ φιλιαισ εm παρχερια χοm διϖερσοσ mυνιχπιοσ. Αο mεσmο τεmπο, φοχαmοσ εm αυmενταρ νοσσο πορτφ⌠λιο δε σερϖιοσ δε σαδε, 
ινχλυινδο α εξπανσο δα θυαντιδαδε δε φαρm〈χιασ θυε οφερεχεm σερϖιοσ γεραισ δε ϖαχιναο δε 66 εm δεζ/20 παρα 208 εm δεζ/21.
Α εστρυτυραο δο Μαρκετπλαχε ταmβm αϖανου δε φορmα ρελεϖαντε. Α οπεραο, θυε φορα ινιχιαδα απενασ νο σιτε δα Ραια εm 
ουτυβρο δε 2020 σε εστενδευ εm 2021 παρα οσ αππσ δε Ραια ε δε Dρογασιλ. Αλm δισσο, α θυαντιδαδε δε ΣΚΥσ 3Π δισπονϖεισ 
σε αmπλιου παρα 80 mιλ ιτενσ οφερεχιδοσ πορ mαισ δε 300 σελλερσ. Πορ φιm, εm δεζεmβρο δε 2021 ανυνχιαmοσ ο ινϖεστιmεντο να 
Χονεχτα Λ〈 ε α αθυισιο δοσ διρειτοσ δε υσο δο σευ χ⌠διγο, περmιτινδο α ΡD αχελεραρ ο δεσενϖολϖιmεντο δο σευ Σελλερ Χεντερ
ε, ασσιm, mεληοραρ ο σερϖιο πρεσταδο αοσ νοσσοσ σελλερσ, αλm δε ρεδυζιρ ο χυστο τρανσαχιοναλ δο mαρκετπλαχε.
ϑ〈 να Πλαταφορmα δε Σαδε, λαναmοσ εm αγοστο α mαρχα ε ο απλιχατιϖο ςιτατ, ρεδε φσιχα ε διγιταλ θυε χονεχτα πεσσοασ, σερϖιοσ 
ε προδυτοσ παρα ποτενχιαλιζαρ χυιδαδοσ ε τρανσφορmαρ α σαδε δασ πεσσοασ νο δια α δια. Χονστρυδα α παρτιρ δα αθυισιο ιντεγραλ 
δα Τεχη.φιτ, ρεαλιζαδα εm φεϖερειρο 2021, α ςιτατ ατινγιυ mαρχοσ ιmπορταντεσ εm σευ πριmειρο ανο, χοm θυασε 25 mιλη⌡εσ δε 
ϖισιτασ νιχασ νο πορταλ, mαισ δε 2 mιλη⌡εσ δε υσυ〈ριοσ νιχοσ νοσ αππσ σε βενεφιχιανδο δε mαισ δε 150 προγραmασ γρατυιτοσ ε 
mαισ δε 120 mιλ ϖισυαλιζα⌡εσ δο ποδχαστ Dε βεm χοm ϖοχ. Ενθυαντο ισσο, νο λαδο φσιχο, αο φιναλ δε 2021 φοραm χριαδοσ 21 
Εσπαοσ ςιτατ, εσπαληαδοσ πελοσ εσταδοσ δε ΣΠ, Ρϑ, ΜΓ ε ΧΕ ε χονεχταδοσ αο απλιχατιϖο, θυε ρεαλιζαραm θυασε 30 mιλ σερϖιοσ 
φαρmαχυτιχοσ δυραντε ο ανο.

ςιτατ σερ〈 ταmβm α ορθυεστραδορα δε τοδο ο εχοσσιστεmα δε σαδε θυε εσταmοσ δεσενϖολϖενδο. Εσσε εχοσσιστεmα ινχλυι 
Dρογασιλ ε Ραια, θυε σο ρεσπεχτιϖαmεντε α πριmειρα ε α σεγυνδα mαιορεσ mαρχασ δο ϖαρεϕο φαρmαχυτιχο βρασιλειρο, α Υνιϖερσ, 
ΠΒΜ θυε ατενδε 86 mιλη⌡εσ δε φυνχιον〈ριοσ ε βενεφιχι〈ριοσ δε mαισ δε 1,4 mιλ γρυποσ εmπρεσαριαισ ε δε 296 οπεραδορασ δε 
σαδε, α 4Βιο, πλαταφορmα λδερ νο φορνεχιmεντο δε mεδιχαmεντοσ εσπεχιαισ παρα οσ παχιεντεσ δασ πρινχιπαισ οπεραδορασ δε 
σαδε, αλm δε χινχο σταρτυπσ ινϖεστιδασ πορ mειο δα ΡD ςεντυρεσ, πλαταφορmα δε Χορπορατε ςεντυρε Χαπιταλ δα ΡD: Αmπλιmεδ, 
πλαταφορmα δε προντυ〈ριο mδιχο ε δε γεστο δε χλνιχασ ε χονσυλτ⌠ριοσ ε θυε χονεχτα mαισ δε 20 mιλ προφισσιοναισ δε σαδε, θυε 
σερ〈 ο ρεποσιτ⌠ριο δε δαδοσ δα Πλαταφορmα δε Σαδε ε α βασε παρα ο mαρκετπλαχε δε χονσυλτασ mδιχασ, α Λαβι Εξαmεσ, ηεαλτητεχη
φοχαδα εm εξαmεσ λαβορατοριαισ, τεστεσ, χηεχκ−υπσ ε ϖαχινασ, χοm 26 υνιδαδεσ φσιχασ εm 10 χιδαδεσ ε οπεραο δοmιχιλιαρ, 
χοmπλεmεντανδο νοσσοσ Ηυβσ δε Σαδε ε νοσ ποσιχιονανδο εm υmα νοϖα ϖερτιχαλ δε σαδε, α Χυχο Ηεαλτη, πλαταφορmα διγιταλ 
φοχαδα να αδερνχια αο τραταmεντο, α Ηεαλτηβιτ, εσπεχιαλιστα εm βιγ δατα παρα α προmοο δε σαδε ε ρεδυο δε χυστοσ εm 
εmπρεσασ α ε Μανιπυλα, πλαταφορmα διγιταλ δε φαρm〈χια δε mανιπυλαο. Α ΡD ςεντυρεσ ϕ〈 ινϖεστιυ χερχα δε Ρ∃ 200 mιλη⌡εσ 
(140,6 mιλη⌡εσ ϕ〈 δεσεmβολσαδοσ) χοm ϖιστασ α αχελεραρ α εστρατγια δε διγιταλιζαο εm σαδε δα ΡD.
Οσ εφειτοσ δα διγιταλιζαο δο νεγ⌠χιο ϕ〈 σε φιζεραm σεντιρ εm 2021. Ενχερραmοσ ο ανο χοm ρεχειτα βρυτα δε Ρ∃ 25,6 βιλη⌡εσ, υm 
χρεσχιmεντο δε 20,9%. Ρεγιστραmοσ υm χρεσχιmεντο νασ mεσmασ λοϕασ δε 15,3%, χοm 12,4% νασ mαδυρασ, υm χρεσχιmεντο ρεαλ 
δε 2,3 ποντοσ περχεντυαισ αχιmα δα ινφλαο δε 10,1% mενσυραδα πελο ΙΠΧΑ νο περοδο, υm φορτε χρεσχιmεντο ιmπυλσιοναδο πελο 
αυmεντο δα διγιταλιζαο. Ο ΕΒΙΤDΑ αϕυσταδο τοταλιζου Ρ∃ 1,8 βιληο, υm χρεσχιmεντο δε 26%. Ρεγιστραmοσ υmα mαργεm ΕΒΙΤDΑ 
αϕυσταδα δε 7,1%, υmα εξπανσο δε 0,4 ποντο περχεντυαλ. Ενθυαντο α mαργεm δε χοντριβυιο σε εξπανδιυ εm 0,7 ποντο 
περχεντυαλ, ρεγιστραmοσ υmα πρεσσο εm δεσπεσασ Γ&Α δε 0,3 ποντο περχεντυαλ οριυνδα δοσ ινϖεστιmεντοσ να νοσσα εστρυτυρα 
χορπορατιϖα παρα ϖιαβιλιζαρ νοσσα νοϖα εστρατγια. Πορ φιm, ο λυχρο λθυιδο αϕυσταδο τοταλιζου Ρ∃ 788,2 mιλη⌡εσ, υm χρεσχιmεντο δε 
31% χοm mαργεm λθυιδα αϕυσταδα δε 3,1%, υmα εξπανσο δε 0,3 ποντο περχεντυαλ. Αβριmοσ εm 2021 υm τοταλ δε 240 νοϖασ 
λοϕασ, ενχερρανδο ο ανο χοm 2.490 υνιδαδεσ εm οπεραο.
Πορ φιm,  χοm γρανδε οργυληο θυε χοmπαρτιληαmοσ θυε, εm ϕανειρο δε 2022, ασ α⌡εσ δα ΡD πασσαραm α χοmπορ ο ΙΣΕ, ⊆νδιχε 
δε Συστενταβιλιδαδε Εmπρεσαριαλ δα Β3, θυε ινχλυι ασ 46 mεληορεσ εmπρεσασ βρασιλειρασ αϖαλιαδασ εm συστενταβιλιδαδε χορπορατιϖα, 
α παρτιρ δε χριτριοσ δε εφιχινχια εχονmιχα, εθυιλβριο αmβιενταλ, ϕυστια σοχιαλ ε γοϖερνανα. Α ινχλυσο δα ΡD νο ΙΣΕ φοι υmα 
ιmπορταντε χονθυιστα δα εmπρεσα, ρεσυλταδο δε 3 ανοσ δε τραβαληο χολαβορατιϖο, θυε ενϖολϖευ υmα αmπλα εσχυτα αοσ στακεηολδερσ, 
α mοβιλιζαο δε τοδα α οργανιζαο ε α δεφινιο δε υmα αγενδα χλαρα, χοm mετασ οβϕετιϖασ ε mλτιπλοσ πλανοσ δε αο, ινχλυινδο 
ο αλινηαmεντο δασ εστρατγιασ δε νεγ⌠χιοσ ε δε συστενταβιλιδαδε δα Χοmπανηια.
Νο χοντεξτο δε τοδασ ασ ινχερτεζασ θυε ενφρενταmοσ εm 2021, γοσταραmοσ δε αγραδεχερ αοσ νοσσοσ αχιονιστασ, πελο αποιο ε 
χονφιανα α ν⌠σ δισπενσαδοσ, αοσ νοσσοσ χλιεντεσ, θυε νοσ χονφιαραm α συα σαδε ε νοσ πρεmιαραm χοm συα φιδελιδαδε, ε αοσ 
νοσσοσ φυνχιον〈ριοσ, ηερ⌠ισ δα σαδε θυε τραβαληαm τοδοσ οσ διασ παρα χυιδαρ δοσ νοσσοσ χλιεντεσ.

 DΕΣΑΦΙΟΣ Ε ΟΠΟΡΤΥΝΙDΑDΕΣ ΠΑΡΑ 2022

Αχελεραρ α διγιταλιζαο δα ρελαο χοm ο χονσυmιδορ: Α Νοϖα Φαρm〈χια σε χονσολιδου εm 2021, χοm παρτιχιπαο δοσ χαναισ 
διγιταισ σε απροξιmανδο δο δυπλο δγιτο. Εm 2022, σεγυιρεmοσ ελεϖανδο εσσα παρτιχιπαο, αλγο χρυχιαλ παρα α νοσσα εστρατγια 
πελο φατο δε θυε α διγιταλιζαο αυmεντα ο ενγαϕαmεντο, φιδελιδαδε ε ο δεσεmβολσο δο χλιεντε. Παρα ισσο, αϖαναρ να mεληορια 
δα εξπερινχια δο χονσυmιδορ σερ〈 φυνδαmενταλ, αχοmπανηανδο δε φορmα ασσδυα ο ΝΠΣ διγιταλ δε φορmα α εντενδερ ε ενδερεαρ 
ασ δορεσ δο χλιεντε, ασσιm χοmο φαζεmοσ η〈 ανοσ χοm ο ΝΠΣ δασ φαρm〈χιασ. Αϖαναρεmοσ ταmβm να ρεδυο δοσ πραζοσ δε 
εντρεγα παρα υmα ηορα εm ρεγι⌡εσ δε αλτο αδενσαmεντο δασ πρινχιπαισ χαπιταισ, σεϕα πορ mειο δασ λοϕασ (mιχροπολοσ), θυε ϕ〈 φαζεm 
εντρεγασ mοτοριζαδασ, ου δε δαρκ στορεσ. Πορ φιm, αϖαναρεmοσ εm mοδελοσ δε φιδελιζαο ε ρετενο δε χλιεντεσ, ινχλυινδο ο 
φορταλεχιmεντο δοσ προγραmασ δε φιδελιδαδε, προγραmασ δε ασσινατυρα ε δε ουτρασ mεχνιχασ δε προmοο δα αδερνχια αο 
τραταmεντο.
Φορταλεχερ ε Εσχαλαρ ο Μαρκετπλαχε: Ο ανο δε 2021 ρεπρεσεντου ο mαρχο ινιχιαλ δε οπεραο δο mαρκετπλαχε. Λαναδο ινιχιαλmεντε 
νο σιτε δε Ραια, ο mαρκετπλαχε πασσου α ταmβm α σερ ινχορποραδο νοσ απλιχατιϖοσ δε Ραια ε δε Dρογασιλ. ϑ〈 ποσσυmοσ υm 
νmερο σιγνιφιχατιϖο δε σελλερσ ε δε ιτενσ λισταδοσ, ε ασ ϖενδασ χοmεαm α γανηαρ τραο. Εm 2022, σεγυιρεmοσ εσχαλανδο ο 
mαρκετπλαχε, mεληορανδο ο ενγαϕαmεντο δοσ σελλερσ ε α περφορmανχε δοσ ιτενσ λισταδοσ πορ mειο δα ιντεγραο χοm ο Σελλερ 
Χεντερ Χονεχτα Λ〈, εmπρεσα να θυαλ ινϖεστιmοσ νο φιναλ δο ανο εm υmα τρανσαο θυε ινχλυιυ α αθυισιο δοσ διρειτοσ δε υσο 
δο χ⌠διγο. Αλm δισσο, χονχλυιρεmοσ εm 2022 ο πλανεϕαmεντο λογστιχο, παρα θυε ποσσαmοσ εm υm φυτυρο πρ⌠ξιmο φαζερ α εντρεγα 
δε ιτενσ 3Π α παρτιρ δοσ νοσσοσ ΧDσ ε φαρm〈χιασ, ινχλυινδο α ρετιραδα εm λοϕα πελοσ χλιεντεσ δε φορmα α αλαϖανχαρ α χαπιλαριδαδε 
νιχα δα ΡD ταmβm παρα ο mαρκετπλαχε.
Αϖαναρ χοm ςιτατ: Ταντο α mαρχα χοmο ο απλιχατιϖο ςιτατ φοραm λαναδοσ εm 2021. ςιτατ νασχευ α παρτιρ δα αθυισιο δα Τεχη.
φιτ, σταρτυπ θυε ϕ〈 ποσσυα απλιχατιϖοσ ρελαχιοναδοσ χοm αλιmενταο σαυδ〈ϖελ ε εξερχχιοσ. Νο mοmεντο δο λαναmεντο, ο απλιχατιϖο 
ςιτατ τρουξε υmα σριε δε προγραmασ φοχαδοσ εm ϖιδα σαυδ〈ϖελ, αλαϖανχανδο ασ σολυ⌡εσ πρεεξιστεντεσ ε ινιχιανδο α ιντεγραο 
χοm οσ Εσπαοσ ςιτατ, θυε σο 21 ηυβσ δε σαδε χριαδοσ εm φιλιαισ δα ΡD. Εm 2022, ο φοχο σερ〈 εm δεσενϖολϖερ προγραmασ χοm 
φοχο εm παχιεντεσ χρνιχοσ, θυε ποσσυεm ϕορναδασ mαισ χοmπλεξασ δε σαδε ε Χυστοmερ Λιφετιmε ςαλυε βεm mαιορ. Θυερεmοσ 
χριαρ σολυ⌡εσ παρα εσσεσ χλιεντεσ θυε ενϖολϖαm αδερνχια αο τραταmεντο, βενεφχιοσ να χοmπρα δοσ mεδιχαmεντοσ, αποιο ϖια 
απλιχατιϖο ◊ συα ϕορναδα δε σαδε, ινχλυινδο εξερχχιο, αλιmενταο ε σονο, ασσιm χοmο ο οφερεχιmεντο δε σερϖιοσ φαρmαχυτιχοσ 
νοσ 1,5 mιλ ηυβσ δε σαδε δα ΡD, οσ θυαισ εσταρο τοδοσ ιντεγραδοσ αο απλιχατιϖο ατ ο φιναλ δε 2022.
Τρανσφορmαρ α ινφραεστρυτυρα τεχνολ⌠γιχα: Σεγυιρεmοσ αϖανανδο να τρανσφορmαο δα ινφραεστρυτυρα τεχνολ⌠γιχα δα εmπρεσα. 
Υmα δασ πρινχιπαισ πριοριδαδεσ  χονϖερσο δοσ σιστεmασ παρα mιχροσσερϖιοσ. Ινιχιαmοσ εσσα χονϖερσο εm 2020, ε σεγυιρεmοσ 
αϖανανδο νεσσε τραβαληο, θυε δεϖε σε ενχερραρ εm 2023. Εm παραλελο, εσταmοσ ταmβm mιγρανδο εσσεσ σιστεmασ παρα αρθυιτετυρα 
δε νυϖεm. Σεγυιρεmοσ ταmβm ελιmινανδο γαργαλοσ δασ εστειρασ δε ηοmολογαο δε χ⌠διγοσ παρα τερmοσ ρελεασεσ mαισ 
φρεθυεντεσ. Εσσα τρανσφορmαο  φυνδαmενταλ παρα ινχρεmενταρ α προδυτιϖιδαδε δοσ σθυαδσ ε mεληοραρ α εξπερινχια νοσ νοσσοσ 
απλιχατιϖοσ. Πορ φιm, σεγυιρεmοσ ταmβm αϖανανδο εm χινχια δε δαδοσ, δε φορmα α ινχρεmενταρ ο υσο δε ιντελιγνχια αρτιφιχιαλ 
να νοσσα οπεραο.
Εϖολυιρ παρα υmα Χυλτυρα Dιγιταλ: Α εϖολυο δο mοδελο δε νεγ⌠χιοσ δα ΡD, χοm φοχο χρεσχεντε να διγιταλιζαο δα σαδε, 
δεmανδα υmα προφυνδα τρανσφορmαο χυλτυραλ ε οργανιζαχιοναλ. Εσσα τρανσφορmαο, θυε σε ινιχιου εm 2019 χοm ο ινχιο δα 
αδοο δο mοδελο 〈γιλ δε γεστο, πρεχισα σερ απροφυνδαδα. Ισσο ενϖολϖε υm φοχο χαδα ϖεζ mαιορ νο χονσυmιδορ, υm υσο mαισ 
ιντενσιϖο δε δαδοσ, υmα mαιορ δισσεmιναο δα γεστο 〈γιλ, α ρεϖισο δο mοδελο δε γοϖερνανα δοσ σθυαδσ, αλm δε υmα χυλτυρα 
mενοσ ηιερ〈ρθυιχα ε mαισ φλεξϖελ, χολαβορατιϖα ε ινοϖαδορα, θυε προmοϖα ο εmπρεενδεδορισmο, α ασσυνο δε ρισχο ε α 
απρενδιζαγεm χοντνυα πελοσ εξεχυτιϖοσ.

 ΕΞΠΑΝΣ℘Ο DΑ ΡΕDΕ

Ιναυγυραmοσ υm τοταλ δε 240 νοϖασ φαρm〈χιασ εm 2021 ε ενχερραmοσ 49 (86 αβερτυρασ ε 10 ενχερραmεντοσ νο 4Τ21), τερmινανδο 
ο ανο χοm 2.490 φαρm〈χιασ εm οπεραο, αλm δε 4 υνιδαδεσ δα 4Βιο. Ρειτεραmοσ νοσσο γυιδανχε δε 260 αβερτυρασ βρυτασ 
παρα 2022.
Αο φιναλ δο περοδο, υm τοταλ δε 30,0% δασ νοσσασ φαρm〈χιασ αινδα εσταϖαm εm προχεσσο δε mατυραο, νο τενδο ατινγιδο τοδο 
ο ποτενχιαλ δε ρεχειτα ε ρενταβιλιδαδε.

Dοσ 49 ενχερραmεντοσ ρεαλιζαδοσ νο ανο (10 νο 4Τ21), 15 φοραm δε φαρm〈χιασ αινδα εm προχεσσο δε mατυραο (1 νο 4Τ21) ε 
θυε ρεπρεσενταm α χορρεο δε ερροσ δε αβερτυρα νορmαισ παρα υmα εξπανσο εm λαργα εσχαλα χοmο α δα ΡD. Οσ 34 φεχηαmεντοσ 
ρεmανεσχεντεσ (9 νο 4Τ21) φοραm δε υνιδαδεσ mαδυρασ ρεσυλταντεσ δα οτιmιζαο δο πορτφ⌠λιο χοm εξπεχτατιϖασ ποσιτιϖασ δε 
ρετορνο ασσοχιαδασ α ελεσ.
Dεσταχαmοσ θυε α θυαντιδαδε δε φαρm〈χιασ ενχερραδασ εm 2021 φοι ατιπιχαmεντε ελεϖαδα, αχυmυλανδο χοm οσ ενχερραmεντοσ 
θυε δειξαραm δε οχορρερ εm 2020 εm φυνο δασ ινχερτεζασ γεραδασ πελα πανδεmια. Αο λονγο δεσσεσ δοισ ανοσ, ενχερραmοσ 
υm τοταλ δε 60 φιλιαισ, ο θυε χορρεσπονδε α υmα mδια δε 30 φεχηαmεντοσ ανυαισ, εm λινηα χοm ο ηιστ⌠ριχο δα εmπρεσα.

Νmερο δε φαρm〈χιασ Dιστριβυιο ετ〈ρια δο
πορτφ⌠λιο δε φαρm〈χιασ

Νmερο δε mυνιχπιοσ
χοm φαρm〈χια

Χοmποσιο δε
ρεδε πορ περφιλ∗

ΡΕΛΑΤΡΙΟ DΑ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο
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ΡΕΛΑΤΡΙΟ DΑ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο
Χοντινυαmοσ α διϖερσιφιχαο δα νοσσα ρεδε δε φαρm〈χιασ νο τριmεστρε, ταντο γεογραφιχαmεντε θυαντο δεmογραφιχαmεντε, χοm 
80% δασ νοσσασ αβερτυρασ νοσ λτιmοσ 12 mεσεσ φορα δο εσταδο δε ΣΠ, νοσσο mερχαδο νατιϖο (ε 95% φορα δα χιδαδε δε Σο Παυλο). 
Ταmβm αυmενταmοσ νοσσα χαπιλαριδαδε, εστενδενδο νοσσα πρεσενα παρα 485 χιδαδεσ, 76 α mαισ θυε νο 4Τ20. ςαλε ρεσσαλταρ 
θυε 67% δασ νοσσασ φαρm〈χιασ ποσσυεm φορmατο ποπυλαρ ου ηβριδο, αο πασσο θυε 88% δασ αβερτυρασ νοσ λτιmοσ δοζε mεσεσ 
φοραm δεσσεσ χλυστερσ, αmπλιανδο νοσσα πρεσενα ϕυντο ◊ χλασσε mδια εξπανδιδα.
Πορ φιm, νο 4Τ21 ινγρεσσαmοσ νοσ εσταδοσ δο Αχρε, Ροραιmα ε Αmαπ〈, εστενδενδο α πρεσενα δα ΡD παρα τοδοσ οσ εσταδοσ 
δο Βρασιλ.

Νοσσα παρτιχιπαο δε mερχαδο ναχιοναλ φοι δε 14,2% νο τριmεστρε, υm χρεσχιmεντο δε 0,3 ποντο περχεντυαλ σοβρε ο 4Τ20. 
Ρεγιστραmοσ υmα παρτιχιπαο δε 5,7% νο Νορτε, υm χρεσχιmεντο δε 0,6 ποντο περχεντυαλ εm ρελαο αο 4Τ20, υmα παρτιχιπαο 
δε 10,0% νο Συδεστε (εξχλυινδο Σο Παυλο), υm ινχρεmεντο δε 0,4 ποντο περχεντυαλ, ε υmα παρτιχιπαο δε 9,8% νο Νορδεστε, 
ουτρο ινχρεmεντο δε 0,4 ποντο περχεντυαλ.
Νο Συλ ρεγιστραmοσ υmα παρτιχιπαο δε 9,4%, χοm υm γανηο δε 0,3 ποντο περχεντυαλ σοβρε ο mεσmο περοδο δο ανο αντεριορ, 
υmα παρτιχιπαο δε 17,1% νο Χεντρο−Οεστε, χοm υm γανηο δε 0,1 ποντο περχεντυαλ ε υmα παρτιχιπαο δε 25,7% εm Σο Παυλο, 
εστ〈ϖελ εm χοmπαραο αο 4Τ20.
Ρεσσαλταmοσ θυε, παρα φινσ γαραντιρ α χοmπαραβιλιδαδε χοm ο ανο αντεριορ, χονσιδεραmοσ οσ δαδοσ δε mερχαδο δε 2020 ατυαλιζαδοσ, 
πελα ΙΘςΙΑ δε φορmα α ρεφλετιρ ο ηιστ⌠ριχο δοσ νοϖοσ εντραντεσ νο παινελ.

DΙΓΙΤΑΛΙΖΑ∩℘Ο ΕΜ ΣΑ∨DΕ

Α νοσσα εστρατγια δε διγιταλιζαο εm σαδε σε βασεια εm 3 πιλαρεσ χοmπλεmενταρεσ: α Νοϖα Φαρm〈χια, θυε χοmβινα υm ηυβ
δε σαδε χοm υmα εξπερινχια διγιταλ ε mυλτιχαναλ, ο Μαρκετπλαχε ε α Πλαταφορmα δε Σαδε Ιντεγραλ. ϑυντοσ, εσσεσ τρσ νεγ⌠χιοσ 
νοσ περmιτιρο χυιδαρ δα σαδε ε δο βεm−εσταρ δοσ νοσσοσ mαισ δε 42 mιλη⌡εσ δε χλιεντεσ ατιϖοσ ε, αο mεσmο τεmπο, αυmενταρ 
ο Χυστοmερ Λιφετιmε ςαλυε ατραϖσ δο αυmεντο δα φρεθυνχια δε ιντεραο ε δο γαστο mδιο δοσ χλιεντεσ.

Α διγιταλιζαο δα φαρm〈χια σε αχελερου δε φορmα σιγνιφιχατιϖα εm 2021. Ρεγιστραmοσ Ρ∃ 2,1 βιλη⌡εσ δε ρεχειτα εm χαναισ διγιταισ 
(Ρ∃ 596 mιλη⌡εσ νο 4Τ21), ρεπρεσεντανδο υmα πενετραο mδια ανυαλ νο ϖαρεϕο δε 8,7% (9,2% νο τριmεστρε) ε υm χρεσχιmεντο 
δε 79% σοβρε ο ανο αντεριορ (69% νο 4Τ21).
⊃ ιmπορταντε δεσταχαρ ο παπελ δασ φαρm〈χιασ νεσσασ ϖενδασ, χοm 89% δασ τρανσα⌡εσ δοσ χαναισ διγιταισ δο 4Τ21 ατενδιδασ α 
παρτιρ δασ λοϕασ φσιχασ, δε φορmα ρ〈πιδα ε χοm αλτα εφιχινχια εχονmιχα. Ο Χοmπρε & Ρετιρε ρεπρεσεντου 49% δασ ϖενδασ διγιταισ, 
ενθυαντο ασ εντρεγασ δε ϖιζινηανα ρεπρεσενταραm 11% δο τοταλ, ο θυε δεmονστρα ο ποδερ δα χαπιλαριδαδε ε δα χονϖενινχια 
δασ νοσσασ φαρm〈χιασ, θυε ατενδεm 91% δα χλασσε Α δο Πασ δεντρο δε υm ραιο δε 1,5 κm. Πορ φιm, εντρεγασ mοτοριζαδασ α παρτιρ 
δε λοϕασ εσταϖαm δισπονϖεισ εm 419 χιδαδεσ νο φιm δο τριmεστρε, ρεπρεσεντανδο 86% δοσ mυνιχπιοσ εm θυε α ΡD ποσσυι 
φαρm〈χιασ ε χοmπλεmεντανδο α Εντρεγα δε ςιζινηανα ε ο Χοmπρε & Ρετιρε, εσσασ δισπονϖεισ εm 100% δα ρεδε.
Ρεγιστραmοσ υm τοταλ δε δοωνλοαδσ αχυmυλαδοσ δοσ απλιχατιϖοσ δε 15,9 mιλη⌡εσ δεσδε ο 1Τ19, νmερο ρελεϖαντε φαχε αο υνιϖερσο 
δε 42 mιλη⌡εσ δε χλιεντεσ ατιϖοσ ε φυνδαmενταλ νο προχεσσο δε διγιταλιζαο δο νοσσο ρελαχιοναmεντο χοm ελεσ. Εσσα διγιταλιζαο 
δο ρελαχιοναmεντο χοm οσ χλιεντεσ  εσσενχιαλ παρα α νοσσα εστρατγια δε λονγο πραζο. Οσ χλιεντεσ θυε υτιλιζαm οσ νοσσοσ χαναισ 
διγιταισ πασσαm α τερ mαιορ φιδελιδαδε, ενγαϕαmεντο ε φρεθυνχια δε χοmπρα, πασσανδο α γασταρ, εm mδια, δε 20% α 25% α mαισ 
εm χοmπαραο αο θυε γασταϖαm αντεριορmεντε, τορνανδο−σε υm ϖετορ φυνδαmενταλ δε χριαο δε ϖαλορ. Αλm δισσο, περmιτιρ〈 
χονεχτ〈−λοσ αοσ τρσ πιλαρεσ δα νοσσα εστρατγια: α Νοϖα Φαρm〈χια, ο Μαρκετπλαχε ε α Πλαταφορmα δε Σαδε.
Νο mαρκετπλαχε, χηεγαmοσ α 80 mιλ ΣΚΥσ οφερεχιδοσ πορ mαισ δε 300 σελλερσ. Αδιχιοναλmεντε, εm δεζεmβρο φιζεmοσ ο ινϖεστιmεντο 
να Χονεχτα Λ〈, υmα πλαταφορmα δε Σελλερ Χεντερ φοχαδα εm mαρκετπλαχεσ ϖερτιχαισ ε θυε mεληορα α ιντεγραο χοm οσ σελλερσ, 
ινχλυινδο χαταλογαο δε προδυτοσ, ωορκφλοω δε πεδιδοσ, σπλιτ δε παγαmεντοσ, σολυ⌡εσ λογστιχασ ε γεραο δε ινφορmα⌡εσ.
Ο ινϖεστιmεντο να Χονεχτα Λ〈 ε αθυισιο δοσ διρειτοσ δε υσο δο σευ χ⌠διγο περmιτιρο ◊ ΡD αχελεραρ ο δεσενϖολϖιmεντο δο 
mαρκετπλαχε δε προδυτοσ ε mεληοραρ ο σερϖιο πρεσταδο αοσ νοσσοσ σελλερσ, αλm δε ρεδυζιρ ο χυστο τρανσαχιοναλ δο mαρκετπλαχε, 
χοντριβυινδο χοm α ασπιραο δε οφερεχερ ο σορτιmεντο mαισ χοmπλετο δε προδυτοσ δε σαδε ε βεm−εσταρ ε χοm αλτο νϖελ δε 
σατισφαο δε χλιεντεσ ε σελλερσ.

Πορ φιm, α ςιτατ χηεγου α 25 mιλη⌡εσ δε αχεσσοσ νιχοσ αοσ σευσ χαναισ διγιταισ, mαισ δε 2 mιλη⌡εσ δε υσυ〈ριοσ νιχοσ νοσ αππσ 
ε mαισ δε 120 mιλ ϖισυαλιζα⌡εσ δο ποδχαστ Dε βεm χοm ϖοχ. Νο φιναλ δο ανο, χηεγαmοσ α 21 Εσπαοσ ςιτατ δεντρο δε φαρm〈χιασ 
δα ΡD, θυε οφερεχεm υmα αmπλα ϖαριεδαδε δε σερϖιοσ χονεχταδοσ αο απλιχατιϖο.

  ΡΕΧΕΙΤΑ ΒΡΥΤΑ

Ενχερραmοσ ο ανο δε 2021 χοm ρεχειτα βρυτα χονσολιδαδα δε Ρ∃ 25.606 mιλη⌡εσ (Ρ∃ 6.853 mιλη⌡εσ νο 4Τ21), υm χρεσχιmεντο 
δε 20,9% σοβρε 2020 (16,8% σοβρε ο 4Τ20).
ΟΤΧ φοι ο δεσταθυε δο ανο, χοm χρεσχιmεντο δε 27,1% (17,6% νο 4Τ21) ε υm γανηο δε 1,2 ποντο περχεντυαλ νο mιξ δε ϖενδασ 
(γανηο δε 0,3 π.π. νο τριmεστρε). Ο αυmεντο δα παρτιχιπαο δε ΟΤΧ νο mιξ δε ϖενδασ φοι ιmπυλσιοναδο πρινχιπαλmεντε πορ 
προδυτοσ ρελαχιοναδοσ ◊ πανδεmια, χοmο m〈σχαρασ, ϖιταmινασ, αντιγριπαισ ε τεστεσ δε ΧΟςΙD−19. ϑ〈 οσ mεδιχαmεντοσ γενριχοσ 
χρεσχεραm 22,9% νο ανο (18,1% νο 4Τ21) ε γανηαραm 0,2 π.π. νο mιξ (0,1 π.π. νο τριmεστρε). Πορ φιm, mεδιχαmεντοσ δε mαρχα 

χρεσχεραm 19,4% νο ανο (18,2% νο 4Τ21) ε περδεραm 0,4 π.π. (γανηο δε 0,6 π.π. νο τριmεστρε), ενθυαντο περφυmαρια χρεσχευ 
16,0% νο ανο (11,6% νο 4Τ21) ε περδευ 1,0 π.π. νο mιξ (1,1 π.π. νο τριmεστρε).

Ρεγιστραmοσ υm χρεσχιmεντο mδιο νασ mεσmασ λοϕασ δε 15,3% εm 2021 (11,5% νο 4Τ21), χοm 12,4% παρα λοϕασ mαδυρασ (9,1% 
νο 4Τ21). Ισσο ρεπρεσεντα υm χρεσχιmεντο ρεαλ δε λοϕασ mαδυρασ 2,3 ποντοσ περχεντυαισ αχιmα δα ινφλαο δε 10,1% mενσυραδα 
πελο ΙΠΧΑ νο ανο.

 ΛΥΧΡΟ ΒΡΥΤΟ

Ο λυχρο βρυτο τοταλιζου Ρ∃ 7.206,2 mιλη⌡εσ εm 2021 (Ρ∃ 1.951,8 mιλη⌡εσ νο 4Τ21), χοm υmα mαργεm βρυτα δε 28,1% (28,5% νο 
4Τ21), υmα εξπανσο δε 0,3 ποντο περχεντυαλ εm χοmπαραο α 2020. Α mαργεm βρυτα δο ανο φοι βενεφιχιαδα πελο γανηο 
ινφλαχιον〈ριο σοβρε οσ εστοθυεσ δεχορρεντε δο αυmεντο δε πρεοσ δε mεδιχαmεντοσ δε 2021, θυε φοι αχιmα δα mδια ηιστ⌠ριχα, 
πελο αυmεντο δο ΑςΠ, εm φυνο δο ινχρεmεντο νασ ταξασ δε ϕυροσ ε πορ ουτροσ γανηοσ χοmερχιαισ.
.

 DΕΣΠΕΣΑΣ ΧΟΜ ςΕΝDΑΣ
Ασ δεσπεσασ χοm ϖενδασ τοταλιζαραm Ρ∃ 4.603,3 mιλη⌡εσ εm 2021, εθυιϖαλεντε α 18,0% δα ρεχειτα βρυτα, υmα διλυιο δε 0,3 ποντο 
περχεντυαλ εm χοmπαραο α 2020. Εσσα διλυιο ϖεm πρινχιπαλmεντε δα ρεχυπεραο δα αλαϖανχαγεm οπεραχιοναλ ρεδυζιδα 
δυραντε ο ινχιο δα πανδεmια δο ΧΟςΙD−19, ινχλυινδο υmα διλυιο δε 0,4 ποντο περχεντυαλ εm δεσπεσασ χοm πεσσοαλ, 0,1 ποντο 
περχεντυαλ εm ενεργια ελτριχα ε 0,1 ποντο περχεντυαλ νο αβαστεχιmεντο δε λοϕασ, παρχιαλmεντε χοmπενσαδοσ πορ υmα πρεσσο 
δε 0,1 ποντο περχεντυαλ εm σερϖιοσ δε εντρεγα, 0,1 εm δεσπεσασ δε mαρκετινγ διγιταλ ε 0,1 εm ουτρασ δεσπεσασ χοm ϖενδασ.
Τιϖεmοσ εm 2021 υm αυmεντο mδιο νοσ πρεοσ δοσ mεδιχαmεντοσ δε 7,5%, πρ⌠ξιmα ◊ mδια δοσ ΙΠΧΑ mενσαισ δε 8,3%. 
Εντρεταντο, α ινφλαο φοι χρεσχεντε αο λονγο δο ανο, χοm ο αυmεντο δε πρεοσ δε 2021 εξχεδενδο α ινφλαο mδια εm 1,0 ποντο 
περχεντυαλ νο 1Σ21, φαϖορεχενδο ο γανηο δε αλαϖανχαγεm οπεραχιοναλ, mασ φιχανδο αθυm εm 2,6 ποντοσ περχεντυαισ να mδια 
δο σεγυνδο σεmεστρε, γερανδο ασσιm πρεσσ⌡εσ νασ δεσπεσασ δε φορmα χρεσχεντε αο λονγο δο σεγυνδο σεmεστρε, χονφορmε ο 
γρ〈φιχο αβαιξο.

Ινφλαο ε ρεαϕυστε ΧΜΕD

Νο 4Τ21, ασ δεσπεσασ χοm ϖενδασ τοταλιζαραm Ρ∃ 1.261,8 mιλη⌡εσ, εθυιϖαλεντε α 18,4% δα ρεχειτα βρυτα, υm ινχρεmεντο δε 
0,9 ποντο περχεντυαλ εm χοmπαραο χοm ο mεσmο περοδο δο ανο αντεριορ εm φυνο δα πρεσσο ινφλαχιον〈ρια δο περοδο, θυε 
γερου περδα δε αλαϖανχαγεm οπεραχιοναλ. Ρεγιστραmοσ πρεσσ⌡εσ δε 0,3 ποντο περχεντυαλ εm πεσσοαλ, 0,2 ποντο περχεντυαλ εm 
αλυγυισ, 0,1 ποντο περχεντυαλ εm ενεργια ελτριχα, 0,1 ποντο περχεντυαλ εm σερϖιοσ δε εντρεγα ε δε 0,2 ποντο περχεντυαλ εm 
ουτρασ δεσπεσασ.
Εσσα πρεσσο ινφλαχιον〈ρια δεϖε περδυραρ απενασ ατ ο 1Τ22, υmα ϖεζ θυε τερεmοσ νο φιναλ δε mαρο ο ρεαϕυστε ανυαλ νοσ πρεοσ 
δοσ mεδιχαmεντοσ, θυε δεϖερ〈 περmιτιρ α ρεχοmποσιο ινφλαχιον〈ρια α παρτιρ δο 2Τ22.
.

 ΜΑΡΓΕΜ DΕ ΧΟΝΤΡΙΒΥΙ∩℘Ο

Α mαργεm δε χοντριβυιο εm 2021 φοι δε Ρ∃ 2.599,9 mιλη⌡εσ, υm χρεσχιmεντο δε 29% σοβρε 2020. Ισσο ρεπρεσεντου 10,2% δα 
ρεχειτα βρυτα, υm ινχρεmεντο δε mαργεm δε 0,7 ποντο περχεντυαλ.
Νο 4Τ21 α mαργεm δε χοντριβυιο φοι δε Ρ∃ 690,0 mιλη⌡εσ, υm χρεσχιmεντο δε 14% σοβρε ο 4Τ20. Ισσο ρεπρεσεντου 10,1% δα 
ρεχειτα βρυτα, υmα ρεδυο δε mαργεm δε 0,2 ποντο περχεντυαλ σοβρε ο 4Τ20 εm φυνο δασ πρεσσ⌡εσ ινφλαχιον〈ριασ.

Πρεσενα γεογρ〈φιχα
δε φαρm〈χιασ

Παρτιχιπαο δε mερχαδο
(φαρm〈χιασ)

ςενδασ ε πενετραο
δε χαναισ διγιταισ

Dοωνλοαδσ αχυmυλαδοσ
δε αππσ

Χιδαδεσ χοm εντρεγασ
mοτοριζαδασ σηιπ−φροm−στορε

Ρ∃ mιλη⌡εσ, % δασ ρεχειτασ δο ϖαρεϕο Μιλη⌡εσ

Ρεχειτα βρυτα
χονσολιδαδα

Μιξ δε ϖενδασ
δο ϖαρεϕο

Χρεσχιmεντο δε
ϖενδα χονσολιδαδα

Χρεσχιmεντο δασ mεσmασ
λοϕασ − ςαρεϕο

Χρεσχιmεντο δασ λοϕασ
mαδυρασ − ςαρεϕο
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ΡΕΛΑΤΡΙΟ DΟ ΑΥDΙΤΟΡ ΙΝDΕΠΕΝDΕΝΤΕ ΣΟΒΡΕ ΑΣ DΕΜΟΝΣΤΡΑ∩∏ΕΣ ΦΙΝΑΝΧΕΙΡΑΣ ΙΝDΙςΙDΥΑΙΣ Ε ΧΟΝΣΟΛΙDΑDΑΣ

ΠΑΡΕΧΕΡ DΟ ΧΟΝΣΕΛΗΟ ΦΙΣΧΑΛ

Αοσ Αδmινιστραδορεσ ε Αχιονιστασ δα Ραια Dρογασιλ Σ.Α.
Ο Χονσεληο Φισχαλ δα Χοmπανηια, νο εξερχχιο δε συασ ατριβυι⌡εσ ε ρεσπονσαβιλιδαδεσ λεγαισ, προχεδεραm αο εξαmε δασ Dεmονστρα⌡εσ Φινανχειρασ, ρεφερεντεσ αο εξερχχιο φινδο εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021, ε, χοm βασε νοσ εξαmεσ εφετυαδοσ ε νοσ 
εσχλαρεχιmεντοσ πρεσταδοσ πελα Αδmινιστραο, χονσιδερανδο, αινδα, ο Ρελατ⌠ριο δα Ρεϖισο Εσπεχιαλ  φαϖορ〈ϖελ σεm ρεσσαλϖασ δοσ αυδιτορεσ ινδεπενδεντεσ, Ερνστ & Ψουνγ Αυδιτορεσ Ινδεπενδεντεσ, οσ mεmβροσ δο Χονσεληο Φισχαλ χονχλυραm θυε οσ δοχυmεντοσ 
αχιmα, εm τοδοσ οσ σευσ ασπεχτοσ ρελεϖαντεσ, εστο αδεθυαδαmεντε απρεσενταδοσ.

Σο Παυλο, 22 δε φεϖερειρο δε 2022.
 Γιλβερτο Λριο Μ〈ριο Αντονιο Λυιζ Χορρα Παυλο Σεργιο Βυζαιδ Τοηmε Αντνιο Εδσον Μαχιελ δοσ Σαντοσ
 Χονσεληειρο Φισχαλ Χονσεληειρο Φισχαλ Χονσεληειρο Φισχαλ Χονσεληειρο Φισχαλ

ΧΟΜΕΝΤℑΡΙΟΣ ΣΟΒΡΕ Ο ΧΟΜΠΟΡΤΑΜΕΝΤΟ DΑΣ ΠΡΟϑΕ∩∏ΕΣ ΕΜΠΡΕΣΑΡΙΑΙΣ ΙΝDΙςΙDΥΑΙΣ Ε ΧΟΝΣΟΛΙDΑDΑΣ

Νεστα σεο, χονφορmε Ινστρυο ΧςΜ ν≡ 480/09, χονφρονταmοσ ασ προϕε⌡εσ δε 

αβερτυρασ δε φαρm〈χιασ δα Χοmπανηια χοm οσ δαδοσ εϖολυτιϖοσ δε αβερτυρα δε 

φαρm〈χιασ εφετιϖαmεντε ρεαλιζαδασ α χαδα εξερχχιο, ατ ο ενχερραmεντο δο εξερχχιο 

ατυαλ. Ασ προϕε⌡εσ παρα 2016 ε 2017 φοραm διϖυλγαδασ αο mερχαδο εm 28 δε ϕυληο 

δε 2016, ασ προϕε⌡εσ παρα 2018 ε 2019 φοραm διϖυλγαδασ εm 9 δε νοϖεmβρο δε 

2017, α προϕεο παρα 2020 φοι διϖυλγαδα νο δια 3 δε ουτυβρο δε 2019 ε ασ προϕε⌡εσ 

παρα 2021 ε 2022 φοραm διϖυλγαδασ εm 29 δε σετεmβρο δε 2020.

Ανο Προϕεο αντεριορ Προϕεο ατυαλ Ρεαλιζαδο αχυmυλαδο
2016 165 αβερτυρασ 200 αβερτυρασ 212 αβερτυρασ
2017 195 αβερτυρασ 200 αβερτυρασ 210 αβερτυρασ
2018 240 αβερτυρασ 240 αβερτυρασ
2019 240 αβερτυρασ 240 αβερτυρασ
2020 240 αβερτυρασ 240 αβερτυρασ
2021 240 αβερτυρασ 240 αβερτυρασ
2022 240 αβερτυρασ 260 αβερτυρασ −

Εm 28 δε ϕυληο δε 2016, ρεϖισαmοσ α προϕεο αντεριορ δε 165 αβερτυρασ εm 2016 ε 

195 αβερτυρασ εm 2017 παρα 200 αβερτυρασ δε λοϕασ παρα χαδα ανο. Εm 27 δε ουτυβρο 

δε 2021, ρεϖισαmοσ α προϕεο αντεριορ δε 240 αβερτυρασ πορ ανο εm 2021 ε 2022 

παρα 240 αβερτυρασ εm 2021 ε 260 αβερτυρασ εm 2022. 

Α Χοmπανηια ενχερρου ο ανο δε 2021 χοm 240 αβερτυρασ ε ρειτερα ασ προϕε⌡εσ δε 

260 αβερτυρασ παρα 2022.
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Αοσ Αδmινιστραδορεσ ε Αχιονιστασ δα 
Ραια Dρογασιλ Σ.Α.
Σο Παυλο − ΣΠ

Οπινιο
Εξαmιναmοσ ασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ ινδιϖιδυαισ ε χονσολιδαδασ δα Ραια Dρογασιλ Σ.Α. (�Χοmπανηια�), ιδεντιφιχαδασ χοmο 
χοντρολαδορα ε χονσολιδαδο, ρεσπεχτιϖαmεντε, θυε χοmπρεενδεm ο βαλανο πατριmονιαλ εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021 ε ασ ρεσπεχτιϖασ 
δεmονστρα⌡εσ δο ρεσυλταδο, δο ρεσυλταδο αβρανγεντε, δασ mυτα⌡εσ δο πατριmνιο λθυιδο ε δοσ φλυξοσ δε χαιξα παρα ο εξερχχιο 
φινδο νεσσα δατα, βεm χοmο ασ χορρεσπονδεντεσ νοτασ εξπλιχατιϖασ, ινχλυινδο ο ρεσυmο δασ πρινχιπαισ πολτιχασ χοντ〈βεισ.
Εm νοσσα οπινιο, ασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ αχιmα ρεφεριδασ απρεσενταm αδεθυαδαmεντε, εm τοδοσ οσ ασπεχτοσ ρελεϖαντεσ, 
α ποσιο πατριmονιαλ ε φινανχειρα, ινδιϖιδυαλ ε χονσολιδαδα, δα Ραια Dρογασιλ Σ.Α. εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021, ο δεσεmπενηο 
ινδιϖιδυαλ ε χονσολιδαδο δε συασ οπερα⌡εσ ε οσ σευσ ρεσπεχτιϖοσ φλυξοσ δε χαιξα ινδιϖιδυαισ ε χονσολιδαδοσ παρα ο εξερχχιο 
φινδο νεσσα δατα, δε αχορδο χοm ασ πρ〈τιχασ χοντ〈βεισ αδοταδασ νο Βρασιλ ε χοm ασ νορmασ ιντερναχιοναισ δε ρελατ⌠ριο φινανχειρο 
(ΙΦΡΣ) εmιτιδασ πελο Ιντερνατιοναλ Αχχουντινγ Στανδαρδσ Βοαρδ (ΙΑΣΒ). 

Βασε παρα οπινιο 
Νοσσα αυδιτορια φοι χονδυζιδα δε αχορδο χοm ασ νορmασ βρασιλειρασ ε ιντερναχιοναισ δε αυδιτορια. Νοσσασ ρεσπονσαβιλιδαδεσ, εm 
χονφορmιδαδε χοm ταισ νορmασ, εστο δεσχριτασ να σεο α σεγυιρ ιντιτυλαδα �Ρεσπονσαβιλιδαδεσ δο αυδιτορ πελα αυδιτορια δασ 
δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ ινδιϖιδυαισ ε χονσολιδαδασ�. Σοmοσ ινδεπενδεντεσ εm ρελαο ◊ Χοmπανηια ε συασ χοντρολαδασ, δε 
αχορδο χοm οσ πρινχπιοσ τιχοσ ρελεϖαντεσ πρεϖιστοσ νο Χ⌠διγο δε ⊃τιχα Προφισσιοναλ δο Χονταδορ ε νασ νορmασ προφισσιοναισ 
εmιτιδασ πελο Χονσεληο Φεδεραλ δε Χονταβιλιδαδε, ε χυmπριmοσ χοm ασ δεmαισ ρεσπονσαβιλιδαδεσ τιχασ δε αχορδο χοm εσσασ 
νορmασ. Αχρεδιταmοσ θυε α εϖιδνχια δε αυδιτορια οβτιδα  συφιχιεντε ε απροπριαδα παρα φυνδαmενταρ νοσσα οπινιο. 

Πρινχιπαισ ασσυντοσ δε αυδιτορια
Πρινχιπαισ ασσυντοσ δε αυδιτορια σο αθυελεσ θυε, εm νοσσο ϕυλγαmεντο προφισσιοναλ, φοραm οσ mαισ σιγνιφιχατιϖοσ εm νοσσα 
αυδιτορια δο εξερχχιο χορρεντε. Εσσεσ ασσυντοσ φοραm τραταδοσ νο χοντεξτο δε νοσσα αυδιτορια δασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ 
ινδιϖιδυαισ ε χονσολιδαδασ χοmο υm τοδο ε να φορmαο δε νοσσα οπινιο σοβρε εσσασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ ινδιϖιδυαισ ε 
χονσολιδαδασ ε, πορταντο, νο εξπρεσσαmοσ υmα οπινιο σεπαραδα σοβρε εσσεσ ασσυντοσ. Παρα χαδα ασσυντο αβαιξο, α δεσχριο 
δε χοmο νοσσα αυδιτορια τρατου ο ασσυντο, ινχλυινδο θυαισθυερ χοmεντ〈ριοσ σοβρε οσ ρεσυλταδοσ δε νοσσοσ προχεδιmεντοσ,  
απρεσενταδο νο χοντεξτο δασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ τοmαδασ εm χονϕυντο.
Ν⌠σ χυmπριmοσ ασ ρεσπονσαβιλιδαδεσ δεσχριτασ να σεο ιντιτυλαδα �Ρεσπονσαβιλιδαδεσ δο αυδιτορ πελα αυδιτορια δασ δεmονστρα⌡εσ 
φινανχειρασ ινδιϖιδυαισ ε χονσολιδαδασ�, ινχλυινδο αθυελασ εm ρελαο α εσσεσ πρινχιπαισ ασσυντοσ δε αυδιτορια. Dεσσα φορmα, 
νοσσα αυδιτορια ινχλυιυ α χονδυο δε προχεδιmεντοσ πλανεϕαδοσ παρα ρεσπονδερ α νοσσα αϖαλιαο δε ρισχοσ δε διστορ⌡εσ 
σιγνιφιχατιϖασ νασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ. Οσ ρεσυλταδοσ δε νοσσοσ προχεδιmεντοσ, ινχλυινδο αθυελεσ εξεχυταδοσ παρα τραταρ 
οσ ασσυντοσ αβαιξο, φορνεχεm α βασε παρα νοσσα οπινιο δε αυδιτορια σοβρε ασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ δα Χοmπανηια.

Αmβιεντε δε τεχνολογια
Dεϖιδο αο ϖολυmε δε τρανσα⌡εσ ε πελο φατο δασ οπερα⌡εσ δα Χοmπανηια ε συασ χοντρολαδασ σερεm αλταmεντε δεπενδεντεσ δο 
φυνχιοναmεντο απροπριαδο δα εστρυτυρα δε τεχνολογια ε σευσ σιστεmασ, σοmαδοσ ◊ νατυρεζα δο σευ νεγ⌠χιο ε συα δισπερσο 
γεογρ〈φιχα, χονσιδεραmοσ ο αmβιεντε δε τεχνολογια χοmο υm πρινχιπαλ ασσυντο δε αυδιτορια.
Χοmο νοσσα αυδιτορια χονδυζιυ εσσε ασσυντο

Νοσσοσ προχεδιmεντοσ δε αυδιτορια ινχλυραm, εντρε ουτροσ, α αϖαλιαο δο δεσενηο ε δα εφιχ〈χια οπεραχιοναλ δοσ χοντρολεσ γεραισ 
δε τεχνολογια δα ινφορmαο (�ΙΤΓΧσ�) ιmπλεmενταδοσ πελα Χοmπανηια παρα οσ σιστεmασ πορ ν⌠σ χονσιδεραδοσ ρελεϖαντεσ παρα 
α γεραο δε ινφορmα⌡εσ θυε ιmπαχταm διρεταmεντε συασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ. Α αϖαλιαο δοσ ΙΤΓΧσ ινχλυιυ προχεδιmεντοσ 
δε αυδιτορια παρα αϖαλιαρ α εφιχ〈χια δοσ χοντρολεσ σοβρε οσ αχεσσοσ λ⌠γιχοσ, γεστο δε mυδανασ, γεστο δε οπερα⌡εσ δε τεχνολογια 
δα ινφορmαο, προχεσσαmεντοσ δε ρελατ⌠ριοσ ε ουτροσ ασπεχτοσ δε τεχνολογια. 
Νο θυε σε ρεφερε ◊ αυδιτορια δοσ αχεσσοσ λ⌠γιχοσ, αναλισαmοσ, ο προχεσσο δε αυτοριζαο ε χονχεσσο δε νοϖοσ υσυ〈ριοσ, δε 
ρεϖογαο τεmπεστιϖα δε αχεσσο α χολαβοραδορεσ τρανσφεριδοσ ου δεσλιγαδοσ ε δε ρεϖισο περι⌠διχα δε υσυ〈ριοσ. Αλm δισσο, 
αϖαλιαmοσ ασ πολτιχασ δε σενηασ, χονφιγυρα⌡εσ δε σεγυρανα ε αχεσσο αοσ ρεχυρσοσ δε τεχνολογια. 
Νο θυε σε ρεφερε αο προχεσσο δε γεστο δε mυδανασ, αϖαλιαmοσ σε ασ mυδανασ νοσ σιστεmασ φοραm δεϖιδαmεντε αυτοριζαδασ 
ε απροϖαδασ πελα διρετορια δα Χοmπανηια. Αδιχιοναλmεντε, αναλισαmοσ ο προχεσσο δε γεστο δασ οπερα⌡εσ, χοm φοχο νασ πολτιχασ 
παρα ρεαλιζαο δε σαλϖαγυαρδα δε ινφορmα⌡εσ ε α τεmπεστιϖιδαδε νο τραταmεντο δε ινχιδεντεσ. 
Πορ φιm, αϖαλιαmοσ ο προχεσσο δε γεραο ε εξτραο δε ρελατ⌠ριοσ θυε συπορταm οσ σαλδοσ χοντ〈βεισ ε εξεχυταmοσ τεστεσ δε 
αδερνχια σοβρε ασ ινφορmα⌡εσ προδυζιδασ πελοσ σιστεmασ δα Χοmπανηια. 
Ενϖολϖεmοσ νοσσοσ προφισσιοναισ δε τεχνολογια παρα νοσ αυξιλιαρ να εξεχυο δεσσεσ προχεδιmεντοσ. 
Ιδεντιφιχαmοσ δεφιχινχιασ νοσ χοντρολεσ δε χονχεσσο, ρεϖογαο ε αλτεραο δε αχεσσοσ, δε γεστο δε mυδανασ ε δε 
mονιτοραmεντο δε οπερα⌡εσ δε ινχιδεντεσ, βαχκ−υπσ ε ρεσταυρα⌡εσ δε βαχκ−υπσ.

Ασ δεφιχινχιασ νο δεσενηο ε οπεραο δοσ ΙΤΓΧσ αλτεραραm νοσσα αϖαλιαο θυαντο ◊ νατυρεζα, ποχα ε εξτενσο δε νοσσοσ 
προχεδιmεντοσ συβσταντιϖοσ πλανεϕαδοσ παρα οβτερmοσ εϖιδνχιασ συφιχιεντεσ ε αδεθυαδασ δε αυδιτορια δασ δεmονστρα⌡εσ 
φινανχειρασ ρεφερεντεσ α 31 δε δεζεmβρο δε 2021. Λεϖανδο ιστο εm χονσιδεραο, οσ ρεσυλταδοσ δοσ προχεδιmεντοσ δε αυδιτορια 
εφετυαδοσ, νοσ προπορχιοναραm εϖιδνχια απροπριαδα ε συφιχιεντε δε αυδιτορια νο χοντεξτο δασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ ινδιϖιδυαισ 
ε χονσολιδαδασ.

Αχορδοσ χοmερχιαισ νασ χοmπρασ δε mερχαδοριασ παρα ρεϖενδα
Χονφορmε διϖυλγαδο να Νοτα Εξπλιχατιϖα 4 (δ), α Χοmπανηια νεγοχια αχορδοσ χοmερχιαισ χοm σευσ φορνεχεδορεσ δε mερχαδοριασ 
παρα ρεϖενδα, οσ θυαισ ποδεm σερ δε νατυρεζα παρτιχυλαρ ου χοmπλεξα νο mβιτο δο σετορ ϖαρεϕιστα. Νεσσε χοντεξτο εξιστεm 
διφερεντεσ χατεγοριασ δε αχορδοσ θυε, συβστανχιαλmεντε, ποσσυεm ϖινχυλαο χοm α ρεϖενδα δασ mερχαδοριασ παρα οβτενο δε 
βενεφχιοσ πελα Χοmπανηια. Ασσιm σενδο, σε φαζ νεχεσσ〈ρια α ρεαλιζαο δε προχεδιmεντοσ πορ παρτε δα διρετορια, εm εσπεχιαλ, 
αναλισαρ ε χονχλυιρ σοβρε οσ ϖαλορεσ ε περοδο χορρετο εm θυε οσ εφειτοσ δεϖεm σερ ρεχονηεχιδοσ νο χυστο δασ mερχαδοριασ 
ϖενδιδασ.
Μεδιαντε ο εξποστο, χονσιδεραmοσ ο ρεχονηεχιmεντο δοσ εφειτοσ δοσ αχορδοσ χοmερχιαισ, εσπεχιαλmεντε θυαντο ◊ τοταλιδαδε ε 
αο σευ ρεγιστρο νο χορρετο περοδο χοντ〈βιλ, χοmο υm πρινχιπαλ ασσυντο δε αυδιτορια.
Χοmο νοσσα αυδιτορια χονδυζιυ εσσε ασσυντο

Νοσσοσ προχεδιmεντοσ δε αυδιτορια χονσιδεραραm, εντρε ουτροσ, οσ σεγυιντεσ:
�  Ατυαλιζαο δο εντενδιmεντο δοσ προχεσσοσ δε νεγ⌠χιο εσταβελεχιδοσ πελα διρετορια παρα ιδεντιφιχαο, αχοmπανηαmεντο ε 

χονταβιλιζαο δοσ αχορδοσ χοmερχιαισ;
�  Χονφιρmαο εξτερνα δε δετερmιναδοσ φορνεχεδορεσ, χονσιδερανδο οσ ασπεχτοσ δε ρελεϖνχια δε ϖαλορεσ ε αmοστρα ρεπρεσεντατιϖα;
�  Εντενδιmεντο δοσ πρινχιπαισ τερmοσ χοντρατυαισ, ινδιϖιδυαλmεντε ρελεϖαντεσ ου χοm χαραχτερστιχασ παρτιχυλαρεσ ε οσ 

χορρεσπονδεντεσ ινδιχαδορεσ δε περφορmανχε θυε, θυανδο ατινγιδοσ, γεραm ο διρειτο δα Χοmπανηια αο βενεφχιο αχορδαδο, 
ρεχ〈λχυλο, αλm δε ϖεριφιχαο δε συα λιθυιδαο φινανχειρα συβσεθυεντε χοm βασε εm τεστεσ αmοστραισ; ε

�  Τεστε δο ρεχονηεχιmεντο δοσ εφειτοσ νο χορρετο περοδο δε χοmπετνχια.
Βασεαδοσ νο ρεσυλταδο δοσ προχεδιmεντοσ δε αυδιτορια εφετυαδοσ σοβρε οσ αχορδοσ χοmερχιαισ, θυε εστ〈 χονσιστεντε χοm α 
αϖαλιαο δα διρετορια, χονσιδεραmοσ θυε οσ χριτριοσ ε πρεmισσασ αδοταδοσ πελα διρετορια, ασσιm χοmο ασ ρεσπεχτιϖασ διϖυλγα⌡εσ 
να Νοτα Εξπλιχατιϖα 4(δ), σο αχειτ〈ϖεισ, νο χοντεξτο δασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ τοmαδασ εm χονϕυντο.

Ουτροσ ασσυντοσ 

Dεmονστρα⌡εσ δο ϖαλορ αδιχιοναδο 
Ασ δεmονστρα⌡εσ ινδιϖιδυαλ ε χονσολιδαδα δο ϖαλορ αδιχιοναδο (DςΑ) ρεφερεντεσ αο εξερχχιο φινδο εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021, 
ελαβοραδασ σοβ α ρεσπονσαβιλιδαδε δα διρετορια δα Χοmπανηια, ε απρεσενταδασ χοmο ινφορmαο συπλεmενταρ παρα φινσ δε ΙΦΡΣ, 
φοραm συβmετιδασ α προχεδιmεντοσ δε αυδιτορια εξεχυταδοσ εm χονϕυντο χοm α αυδιτορια δασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ δα 
Χοmπανηια. Παρα α φορmαο δε νοσσα οπινιο, αϖαλιαmοσ σε εσσασ δεmονστρα⌡εσ εστο χονχιλιαδασ χοm ασ δεmονστρα⌡εσ 
φινανχειρασ ε ρεγιστροσ χοντ〈βεισ, χονφορmε απλιχ〈ϖελ, ε σε α συα φορmα ε χοντεδο εστο δε αχορδο χοm οσ χριτριοσ δεφινιδοσ νο 
Προνυνχιαmεντο Τχνιχο ΝΒΧ ΤΓ 09 � Dεmονστραο δο ςαλορ Αδιχιοναδο. Εm νοσσα οπινιο, εσσασ δεmονστρα⌡εσ δο ϖαλορ 
αδιχιοναδο φοραm αδεθυαδαmεντε ελαβοραδασ, εm τοδοσ οσ ασπεχτοσ ρελεϖαντεσ, σεγυνδο οσ χριτριοσ δεφινιδοσ νεσσε 
Προνυνχιαmεντο Τχνιχο ε σο χονσιστεντεσ εm ρελαο ◊σ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ ινδιϖιδυαισ ε χονσολιδαδασ τοmαδασ εm 
χονϕυντο.

Ουτρασ ινφορmα⌡εσ θυε αχοmπανηαm ασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ ινδιϖιδυαισ ε χονσολιδαδασ ε ο ρελατ⌠ριο δο αυδιτορ 
Α διρετορια δα Χοmπανηια  ρεσπονσ〈ϖελ πορ εσσασ ουτρασ ινφορmα⌡εσ θυε χοmπρεενδεm ο Ρελατ⌠ριο δα αδmινιστραο.
Νοσσα οπινιο σοβρε ασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ ινδιϖιδυαισ ε χονσολιδαδασ νο αβρανγε ο Ρελατ⌠ριο δα αδmινιστραο ε νο 
εξπρεσσαmοσ θυαλθυερ φορmα δε χονχλυσο δε αυδιτορια σοβρε εσσε ρελατ⌠ριο. 
Εm χονεξο χοm α αυδιτορια δασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ ινδιϖιδυαισ ε χονσολιδαδασ, νοσσα ρεσπονσαβιλιδαδε  α δε λερ ο 
Ρελατ⌠ριο δα αδmινιστραο ε, αο φαζ−λο, χονσιδεραρ σε εσσε ρελατ⌠ριο εστ〈, δε φορmα ρελεϖαντε, ινχονσιστεντε χοm ασ δεmονστρα⌡εσ 
φινανχειρασ ου χοm νοσσο χονηεχιmεντο οβτιδο να αυδιτορια ου, δε ουτρα φορmα, απαρεντα εσταρ διστορχιδο δε φορmα ρελεϖαντε.  Σε, 
χοm βασε νο τραβαληο ρεαλιζαδο, χονχλυιρmοσ θυε η〈 διστορο ρελεϖαντε νο Ρελατ⌠ριο δα αδmινιστραο, σοmοσ ρεθυεριδοσ α 
χοmυνιχαρ εσσε φατο. Νο τεmοσ ναδα α ρελαταρ α εστε ρεσπειτο.

Ρεσπονσαβιλιδαδεσ δα διρετορια ε δα γοϖερνανα πελασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ ινδιϖιδυαισ ε χονσολιδαδασ
Α διρετορια  ρεσπονσ〈ϖελ πελα ελαβοραο ε αδεθυαδα απρεσενταο δασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ ινδιϖιδυαισ ε χονσολιδαδασ 
δε αχορδο χοm ασ πρ〈τιχασ χοντ〈βεισ αδοταδασ νο Βρασιλ ε χοm ασ νορmασ ιντερναχιοναισ δε ρελατ⌠ριο φινανχειρο (ΙΦΡΣ), εmιτιδασ 
πελο Ιντερνατιοναλ Αχχουντινγ Στανδαρδσ Βοαρδ (ΙΑΣΒ) ε πελοσ χοντρολεσ ιντερνοσ θυε ελα δετερmινου χοmο νεχεσσ〈ριοσ παρα 
περmιτιρ α ελαβοραο δε δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ λιϖρεσ δε διστορο ρελεϖαντε, ινδεπενδεντεmεντε σε χαυσαδα πορ φραυδε ου 
ερρο.
Να ελαβοραο δασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ ινδιϖιδυαισ ε χονσολιδαδασ, α διρετορια  ρεσπονσ〈ϖελ πελα αϖαλιαο δα χαπαχιδαδε 
δε α Χοmπανηια χοντινυαρ οπερανδο, διϖυλγανδο, θυανδο απλιχ〈ϖελ, οσ ασσυντοσ ρελαχιοναδοσ χοm α συα χοντινυιδαδε οπεραχιοναλ 
ε ο υσο δεσσα βασε χοντ〈βιλ να ελαβοραο δασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ, α νο σερ θυε α διρετορια πρετενδα λιθυιδαρ α Χοmπανηια 
ου χεσσαρ συασ οπερα⌡εσ, ου νο τενηα νενηυmα αλτερνατιϖα ρεαλιστα παρα εϖιταρ ο ενχερραmεντο δασ οπερα⌡εσ.
Οσ ρεσπονσ〈ϖεισ πελα γοϖερνανα δα Χοmπανηια ε συασ χοντρολαδασ σο αθυελεσ χοm ρεσπονσαβιλιδαδε πελα συπερϖισο δο 
προχεσσο δε ελαβοραο δασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ.

Ρεσπονσαβιλιδαδεσ δο αυδιτορ πελα αυδιτορια δασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ ινδιϖιδυαισ ε χονσολιδαδασ
Νοσσοσ οβϕετιϖοσ σο οβτερ σεγυρανα ραζο〈ϖελ δε θυε ασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ ινδιϖιδυαισ ε χονσολιδαδασ, τοmαδασ εm 
χονϕυντο, εστο λιϖρεσ δε διστορο ρελεϖαντε, ινδεπενδεντεmεντε σε χαυσαδα πορ φραυδε ου ερρο, ε εmιτιρ ρελατ⌠ριο δε αυδιτορια 
χοντενδο νοσσα οπινιο. Σεγυρανα ραζο〈ϖελ  υm αλτο νϖελ δε σεγυρανα, mασ νο υmα γαραντια δε θυε α αυδιτορια ρεαλιζαδα 
δε αχορδο χοm ασ νορmασ βρασιλειρασ ε ιντερναχιοναισ δε αυδιτορια σεmπρε δετεχτα ασ εϖεντυαισ διστορ⌡εσ ρελεϖαντεσ εξιστεντεσ. 
Ασ διστορ⌡εσ ποδεm σερ δεχορρεντεσ δε φραυδε ου ερρο ε σο χονσιδεραδασ ρελεϖαντεσ θυανδο, ινδιϖιδυαλmεντε ου εm χονϕυντο, 
ποσσαm ινφλυενχιαρ, δεντρο δε υmα περσπεχτιϖα ραζο〈ϖελ, ασ δεχισ⌡εσ εχονmιχασ δοσ υσυ〈ριοσ τοmαδασ χοm βασε νασ ρεφεριδασ 
δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ.
Χοmο παρτε δα αυδιτορια ρεαλιζαδα δε αχορδο χοm ασ νορmασ βρασιλειρασ ε ιντερναχιοναισ δε αυδιτορια, εξερχεmοσ ϕυλγαmεντο 
προφισσιοναλ ε mαντεmοσ χετιχισmο προφισσιοναλ αο λονγο δα αυδιτορια. Αλm δισσο:
�  Ιδεντιφιχαmοσ ε αϖαλιαmοσ οσ ρισχοσ δε διστορο ρελεϖαντε νασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ ινδιϖιδυαισ ε χονσολιδαδασ, 

ινδεπενδεντεmεντε σε χαυσαδα πορ φραυδε ου ερρο, πλανεϕαmοσ ε εξεχυταmοσ προχεδιmεντοσ δε αυδιτορια εm ρεσποστα α ταισ 
ρισχοσ, βεm χοmο οβτιϖεmοσ εϖιδνχια δε αυδιτορια απροπριαδα ε συφιχιεντε παρα φυνδαmενταρ νοσσα οπινιο. Ο ρισχο δε νο 
δετεχο δε διστορο ρελεϖαντε ρεσυλταντε δε φραυδε  mαιορ δο θυε ο προϖενιεντε δε ερρο, ϕ〈 θυε α φραυδε ποδε ενϖολϖερ ο 
ατο δε βυρλαρ οσ χοντρολεσ ιντερνοσ, χονλυιο, φαλσιφιχαο, οmισσο ου ρεπρεσεντα⌡εσ φαλσασ ιντενχιοναισ.

�  Οβτιϖεmοσ εντενδιmεντο δοσ χοντρολεσ ιντερνοσ ρελεϖαντεσ παρα α αυδιτορια παρα πλανεϕαρmοσ προχεδιmεντοσ δε αυδιτορια 
απροπριαδοσ ◊σ χιρχυνστνχιασ, mασ, νο, χοm ο οβϕετιϖο δε εξπρεσσαρmοσ οπινιο σοβρε α εφιχ〈χια δοσ χοντρολεσ ιντερνοσ δα 
Χοmπανηια ε συασ χοντρολαδασ.

�  Αϖαλιαmοσ α αδεθυαο δασ πολτιχασ χοντ〈βεισ υτιλιζαδασ ε α ραζοαβιλιδαδε δασ εστιmατιϖασ χοντ〈βεισ ε ρεσπεχτιϖασ διϖυλγα⌡εσ 
φειτασ πελα διρετορια.

�  Χονχλυmοσ σοβρε α αδεθυαο δο υσο, πελα διρετορια, δα βασε χοντ〈βιλ δε χοντινυιδαδε οπεραχιοναλ ε, χοm βασε νασ εϖιδνχιασ 
δε αυδιτορια οβτιδασ, σε εξιστε ινχερτεζα ρελεϖαντε εm ρελαο α εϖεντοσ ου χονδι⌡εσ θυε ποσσαm λεϖανταρ δϖιδα σιγνιφιχατιϖα 
εm ρελαο ◊ χαπαχιδαδε δε χοντινυιδαδε οπεραχιοναλ δα Χοmπανηια. Σε χονχλυιρmοσ θυε εξιστε ινχερτεζα ρελεϖαντε, δεϖεmοσ 
χηαmαρ ατενο εm νοσσο ρελατ⌠ριο δε αυδιτορια παρα ασ ρεσπεχτιϖασ διϖυλγα⌡εσ νασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ ινδιϖιδυαισ ε 
χονσολιδαδασ ου ινχλυιρ mοδιφιχαο εm νοσσα οπινιο, σε ασ διϖυλγα⌡εσ φορεm ιναδεθυαδασ. Νοσσασ χονχλυσ⌡εσ εστο 
φυνδαmενταδασ νασ εϖιδνχιασ δε αυδιτορια οβτιδασ ατ α δατα δε νοσσο ρελατ⌠ριο. Τοδαϖια, εϖεντοσ ου χονδι⌡εσ φυτυρασ ποδεm 
λεϖαρ α Χοmπανηια α νο mαισ σε mαντερ εm χοντινυιδαδε οπεραχιοναλ.

�  Αϖαλιαmοσ α απρεσενταο γεραλ, α εστρυτυρα ε ο χοντεδο δασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ, ινχλυσιϖε ασ διϖυλγα⌡εσ ε σε ασ 
δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ ινδιϖιδυαισ ε χονσολιδαδασ ρεπρεσενταm ασ χορρεσπονδεντεσ τρανσα⌡εσ ε οσ εϖεντοσ δε mανειρα 
χοmπατϖελ χοm ο οβϕετιϖο δε απρεσενταο αδεθυαδα.

Χοmυνιχαmο−νοσ χοm οσ ρεσπονσ〈ϖεισ πελα γοϖερνανα α ρεσπειτο, εντρε ουτροσ ασπεχτοσ, δο αλχανχε, ε δα ποχα δοσ τραβαληοσ 
δε αυδιτορια πλανεϕαδοσ ε δασ χονστατα⌡εσ σιγνιφιχατιϖασ δε αυδιτορια, ινχλυσιϖε ασ δεφιχινχιασ σιγνιφιχατιϖασ νοσ χοντρολεσ ιντερνοσ 
θυε εϖεντυαλmεντε τενηαm σιδο ιδεντιφιχαδασ δυραντε νοσσοσ τραβαληοσ.
Φορνεχεmοσ ταmβm αοσ ρεσπονσ〈ϖεισ πελα γοϖερνανα δεχλαραο δε θυε χυmπριmοσ χοm ασ εξιγνχιασ τιχασ ρελεϖαντεσ, 
ινχλυινδο οσ ρεθυισιτοσ απλιχ〈ϖεισ δε ινδεπενδνχια, ε χοmυνιχαmοσ τοδοσ οσ εϖεντυαισ ρελαχιοναmεντοσ ου ασσυντοσ θυε ποδεριαm 
αφεταρ, χονσιδεραϖελmεντε, νοσσα ινδεπενδνχια, ινχλυινδο, θυανδο απλιχ〈ϖελ, ασ ρεσπεχτιϖασ σαλϖαγυαρδασ. 
Dοσ ασσυντοσ θυε φοραm οβϕετο δε χοmυνιχαο χοm οσ ρεσπονσ〈ϖεισ πελα γοϖερνανα, δετερmιναmοσ αθυελεσ θυε φοραm 
χονσιδεραδοσ χοmο mαισ σιγνιφιχατιϖοσ να αυδιτορια δασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ δο εξερχχιο χορρεντε ε θυε, δεσσα mανειρα, 
χονστιτυεm οσ πρινχιπαισ ασσυντοσ δε αυδιτορια. Dεσχρεϖεmοσ εσσεσ ασσυντοσ εm νοσσο ρελατ⌠ριο δε αυδιτορια, α mενοσ θυε λει 
ου ρεγυλαmεντο τενηα προιβιδο διϖυλγαο πβλιχα δο ασσυντο, ου θυανδο, εm χιρχυνστνχιασ εξτρεmαmεντε ραρασ, δετερmιναρmοσ 
θυε ο ασσυντο νο δεϖε σερ χοmυνιχαδο εm νοσσο ρελατ⌠ριο πορθυε ασ χονσεθυνχιασ αδϖερσασ δε ταλ χοmυνιχαο ποδεm, 
δεντρο δε υmα περσπεχτιϖα ραζο〈ϖελ, συπεραρ οσ βενεφχιοσ δα χοmυνιχαο παρα ο ιντερεσσε πβλιχο. 

Σο Παυλο, 22 δε φεϖερειρο δε 2022.

ΕΡΝΣΤ & ΨΟΥΝΓ
Αυδιτορεσ Ινδεπενδεντεσ Σ.Σ. Πατριχια Νακανο Φερρειρα
ΧΡΧ−2ΣΠ034519/Ο−6 Χονταδορα − ΧΡΧ−1ΣΠ234620/Ο−4

18 ECONOMIA&NEGÓCIOS QUARTA-FEIRA, 23 DE FEVEREIRO DE 2022 O ESTADO DE S. PAULO



P
: 

E
S

T
A

D
O

 -
 C

A
D

_
E
_
B

R
T
 -

 4
 -

 2
3
/0

2
/2

2
  

E
4
-E

1
7
 -

 
P

: 
E
S

T
A

D
O

 -
 C

A
D

_
E
_
B

R
T
 -

 4
 -

 2
3
/0

2
/2

2
 

E
4
-E

1
7
 -

 

S
u
p

o
rt

e
 G

ra
fi

co
 -

 E
S

T
A

D
O

C
O

R
V

V
 1

9
/1

2
/1

1

?
*

*
?

n
e

w
su

p
?

*
*

?

ΡΕΛΑΤΡΙΟ DΑ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο

  DΕΣΠΕΣΑΣ ΓΕΡΑΙΣ Ε ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΑΣ

Ασ δεσπεσασ γεραισ ε αδmινιστρατιϖασ τοταλιζαραm Ρ∃ 792,6 mιλη⌡εσ εm 2021, εθυιϖαλεντε α 3,1% δα ρεχειτα βρυτα, υm αυmεντο 
δε 0,3 ποντο περχεντυαλ εm ρελαο α 2020. 

Ρεγιστραmοσ πρεσσ⌡εσ δε 0,3 ποντο περχεντυαλ εm δεσπεσασ χοm πεσσοαλ, 0,1 χοm σερϖιοσ δε χονσυλτορια ε ασσεσσορια ε 0,1 
χοm λιχενασ δε σοφτωαρε, τοδασ ελασ ρελαχιοναδασ ◊ τρανσφορmαο διγιταλ ατυαλmεντε εm χυρσο, ε παρχιαλmεντε χοmπενσαδασ 
πορ υmα ρεδυο δε 0,2 ποντο περχεντυαλ εm χοντινγνχιασ τραβαληιστασ.
Νο 4Τ21 ασ δεσπεσασ γεραισ ε αδmινιστρατιϖασ τοταλιζαραm Ρ∃ 241,9 mιλη⌡εσ, εθυιϖαλεντε α 3,5% δα ρεχειτα βρυτα, υmα πρεσσο 
δε 0,5 ποντο περχεντυαλ εm ρελαο αο mεσmο περοδο δο ανο αντεριορ.
Οσ ινϖεστιmεντοσ να τρανσφορmαο διγιταλ δα ΡD, θυε ινχλυεm σθυαδσ, λιχενασ δε σοφτωαρε, εθυιπεσ δε συπορτε, ινφραεστρυτυρα 
ε σερϖιοσ δε τερχειροσ, γεραραm υm ινχρεmεντο δε 0,4 ποντο περχεντυαλ εm ρελαο αο 4Τ20. 
Εσσε φορτε αυmεντο δε δεσπεσασ ϖεριφιχαδο νο τριmεστρε φοι ιντενσιφιχαδο πελα φορτε πρεσσο ινφλαχιον〈ρια, υmα ϖεζ θυε ο ΙΠΧΑ 
mδιο δο 4Τ21 φοι 3,0 ποντοσ περχεντυαισ αχιmα δο αυmεντο ΧΜΕD δε 2021, ρεδυζινδο α αλαϖανχαγεm οπεραχιοναλ δα Χοmπανηια. 
Εσσα πρεσσο δεϖε περδυραρ ατ ο 1Τ22, mασ δεϖε σε ρεδυζιρ α παρτιρ δο 2Τ22 εm φυνο δα ρεχοmποσιο ινφλαχιον〈ρια θυε  
εσπεραδα α παρτιρ δο φιm δε mαρο, ε θυε χοντριβυιρ〈 παρα υmα mεληορ αβσορο δεσσασ δεσπεσασ.

  ΕΒΙΤDΑ

Ο ΕΒΙΤDΑ αϕυσταδο τοταλιζου Ρ∃ 1.807,2 mιλη⌡εσ εm 2021, υm χρεσχιmεντο δε 26% εm χοmπαραο α 2020. Ρεγιστραmοσ υmα 
mαργεm ΕΒΙΤDΑ αϕυσταδα δε 7,1%, υmα εξπανσο δε 0,4 ποντο περχεντυαλ. Ενθυαντο α Νοϖα Φαρm〈χια εξπανδιυ συα mαργεm 
δε χοντριβυιο εm 0,7 ποντο περχεντυαλ, ρεγιστραmοσ υmα πρεσσο εm δεσπεσασ Γ&Α δε 0,3 ποντο περχεντυαλ οριυνδα δοσ 
ινϖεστιmεντοσ να νοσσα εστρυτυρα χορπορατιϖα παρα ϖιαβιλιζαρ νοσσα νοϖα Εστρατγια.
Νο 4Τ21, ο ΕΒΙΤDΑ αϕυσταδο τοταλιζου Ρ∃ 448,1 mιλη⌡εσ. Α mαργεm ΕΒΙΤDΑ αϕυσταδα φοι δε 6,5% νο τριmεστρε, υmα χοντραο 
δε 0,8 ποντο περχεντυαλ εm ρελαο αο mεσmο περοδο δο ανο αντεριορ. Α mαργεm δε χοντριβυιο δα Νοϖα Φαρm〈χια χοντραιυ 
εm 0,2 ποντο περχεντυαλ, ενθυαντο ασ δεσπεσασ Γ&Α πρεσσιοναραm ο ρεσυλταδο εm 0,5 ποντο περχεντυαλ. 
Εσσασ πρεσσ⌡εσ σε δεϖεραm σοβρετυδο ◊ φορτε πρεσσο ινφλαχιον〈ρια ρεγιστραδα νο τριmεστρε. Εσσα τενδνχια δεϖε σερ ρεϖερτιδα α 
παρτιρ δο 2Τ22 εm φυνο δα ρεχοmποσιο ινφλαχιον〈ρια θυε δεϖε οχορρερ α παρτιρ δο φιναλ δε mαρο εm φυνο δο ρεαϕυστε δοσ 
mεδιχαmεντοσ α σερ χονχεδιδο πελα ΧΜΕD.

 ΡΕΧΟΝΧΙΛΙΑ∩℘Ο DΟ ΕΒΙΤDΑ Ε DΕΣΠΕΣΑΣ Ν℘Ο ΡΕΧΟΡΡΕΝΤΕΣ
Ρεγιστραmοσ εm 2021 υm τοταλ δε Ρ∃ 40,9 mιλη⌡εσ εm ρεχειτασ νο ρεχορρεντεσ λθυιδασ. Ισσο ινχλυι δεσπεσασ νο ρεχορρεντεσ νο 

mονταντε δε Ρ∃ 23,0 mιλη⌡εσ πελα βαιξα δε ατιϖοσ, πρινχιπαλmεντε πελο φεχηαmεντο δε λοϕασ ε δε Ρ∃ 15,9 mιλη⌡εσ εm δοα⌡εσ, 

mαισ δο θυε χοmπενσαδασ πορ ρεχειτασ νο ρεχορρεντεσ νο mονταντε δε Ρ∃ 73,9 mιλη⌡εσ, οριυνδασ δε χρδιτοσ φισχαισ δε περοδοσ 

αντεριορεσ, δε Ρ∃ 3,4 mιλη⌡εσ πελα mυδανα δα ταξα δε ατυαλιζαο mονετ〈ρια σοβρε χοντινγνχιασ τραβαληιστασ ε δε Ρ∃ 2,4 mιλη⌡εσ 

εm ουτρασ ρεχειτασ νο ρεχορρεντεσ.

Νο 4Τ21, ρεγιστραmοσ Ρ∃ 26,5 mιλη⌡εσ εm δεσπεσασ νο ρεχορρεντεσ λθυιδασ. Ισσο ινχλυι δεσπεσασ δε Ρ∃ 20,3 mιλη⌡εσ πελα βαιξα 

δε ατιϖοσ, πρινχιπαλmεντε πελο φεχηαmεντο δε λοϕασ, ε δε Ρ∃ 8,4 mιλη⌡εσ εm δοα⌡εσ, παρχιαλmεντε χοmπενσαδασ πορ Ρ∃ 2,2 mιλη⌡εσ 

εm χρδιτοσ φισχαισ δε περοδοσ αντεριορεσ, αλm δε ρεγιστραρmοσ Ρ∃ 0,1 mιληο εm ουτρασ δεσπεσασ νο ρεχορρεντεσ.

  Ρεχονχιλιαο δο ΕΒΙΤDΑ 1Τ21 2Τ21 3Τ21 4Τ21 2021

  (Ρ∃ mιλη⌡εσ)

Λυχρο λθυιδο 188,8 266,4 172,8 187,2 815,2
  Ιmποστο δε ρενδα 75,8 104,0 74,4 (4,8) 249,4

  Εθυιϖαλνχια πατριmονιαλ 1,5 1,5 (0,2) (1,7) 1,1

  Ρεσυλταδο φινανχειρο 18,8 26,9 39,9 69,8 155,4

ΕΒΙΤ 284,9 398,8 286,9 250,4 1.221,1
  Dεπρεχιαο ε αmορτιζαο 147,3 150,4 158,0 171,2 627,0

ΕΒΙΤDΑ 432,3 549,3 444,9 421,6 1.848,1
  Βαιξα δε ατιϖοσ (1,1) 6,1 (2,3) 20,3 23,0

  Dοα⌡εσ 3,3 0,3 3,9 8,4 15,9

  Χοντινγνχιασ τραβαληιστασ (3,4) − − − (3,4)

  Χρδιτοσ δε ΙΝΣΣ, ΠΙΣ ε ΧΟΦΙΝΣ δε ανοσ αντεριορεσ (13,6) (58,0) − (2,2) (73,9)

  Ουτροσ εφειτοσ νο ρεχορρεντεσ/νο οπεραχιοναισ (1,6) (0,5) (0,4) 0,1 (2,4)

Τοταλ δε δεσπεσασ νο ρεχορρεντεσ/νο οπεραχιοναισ (16,4) (52,2) 1,2 26,5 (40,9)
ΕΒΙΤDΑ αϕυσταδο 415,9 497,1 446,2 448,1 1.807,2

 DΕΠΡΕΧΙΑ∩℘Ο, DΕΣΠΕΣΑΣ ΦΙΝΑΝΧΕΙΡΑΣ Λ⊆ΘΥΙDΑΣ Ε ΙΜΠΟΣΤΟ DΕ ΡΕΝDΑ

Ασ δεσπεσασ δε δεπρεχιαο τοταλιζαραm Ρ∃ 627,0 mιλη⌡εσ εm 2021 (Ρ∃ 171,2 mιλη⌡εσ νο 4Τ21), εθυιϖαλεντεσ α 2,4% δα ρεχειτα 
βρυτα (2,5% νο τριmεστρε), υmα διλυιο δε 0,3 ποντο περχεντυαλ εm ρελαο α 2020 (εστ〈ϖελ εm ρελαο αο 4Τ20). 
Ασ δεσπεσασ φινανχειρασ λθυιδασ ρεπρεσενταραm 0,6% δα ρεχειτα βρυτα εm 2021 (1,0% νο 4Τ21), υm αυmεντο δε 0,2 ποντο 
περχεντυαλ εm ρελαο α 2020 (0,7 ποντο περχεντυαλ εm ρελαο αο 4Τ20). Dοσ Ρ∃ 155,4 mιλη⌡εσ ρεγιστραδοσ εm 2021 (Ρ∃ 69,8 
mιλη⌡εσ νο 4Τ21), Ρ∃ 84,8 mιλη⌡εσ χορρεσπονδεm αοσ ϕυροσ εφετιϖαmεντε ινχορριδοσ σοβρε ο πασσιϖο φινανχειρο (Ρ∃ 31,8 mιλη⌡εσ 
νο 4Τ21), χορρεσπονδενδο α 0,3% δα ρεχειτα βρυτα (0,5% νο 4Τ21), υm αυmεντο δε 0,1 ποντο περχεντυαλ εm ρελαο α 2020 
(0,3 ποντο περχεντυαλ νο τριmεστρε). Ρεγιστραmοσ ταmβm Ρ∃ 67,8 mιλη⌡εσ δε δεσπεσασ φινανχειρασ ρελαχιοναδοσ αο αϕυστε δε 
ΑςΠ εm 2021 (Ρ∃ 37,2 mιλη⌡εσ νο 4Τ21) ε Ρ∃ 2,8 mιλη⌡εσ ρελατιϖοσ ◊ οπο δε χοmπρα παρα αθυισιο δοσ 15% ρεmανεσχεντεσ 
δα 4Βιο νο ανο (Ρ∃ 0,7 mιληο νο 4Τ21).
Πορ φιm, προϖισιοναmοσ υm τοταλ δε Ρ∃ 235,5 mιλη⌡εσ εm ιmποστο δε ρενδα εm 2021 (Ρ∃ 4,2 mιλη⌡εσ νο 4Τ21), εθυιϖαλεντε α 
0,9% δα ρεχειτα βρυτα (0,1% νο τριmεστρε), υm αυmεντο δε 0,1 ποντο περχεντυαλ (ρεδυο δε 0,7 π.π. νο τριmεστρε). Ο 4Τ21 ινχλυιυ 
υm εφειτο φαϖορ〈ϖελ δε Ρ∃ 21,8 mιλη⌡εσ πελα απροπριαο mαιορ δε ϑΣΧΠ εm χοmπαραο χοm ο 4Τ20, υm βενεφχιο δε 
Ρ∃ 9,2 mιλη⌡εσ εm ινχεντιϖοσ δε τεχνολογια ε υm χρδιτο δε Ρ∃ 5,4 mιλη⌡εσ ρεφερεντε ◊ ρεχυπεραο δε παγαmεντοσ σοβρε χορρεο 
mονετ〈ρια δε ινδβιτοσ ε λεϖανταmεντο δε δεπ⌠σιτοσ ϕυδιχιαισ. Σεm εσσεσ εφειτοσ, ο ιmποστο δε ρενδα παγο εθυιϖαλερια α 1,1% 
δα ρεχειτα βρυτα εm 2021 (0,6% νο 4Τ21).

 ΛΥΧΡΟ Λ⊆ΘΥΙDΟ

Ο λυχρο λθυιδο αϕυσταδο τοταλιζου Ρ∃ 788,2 mιλη⌡εσ εm 2021 (Ρ∃ 204,6 mιλη⌡εσ νο 4Τ21), υm χρεσχιmεντο δε 31% εm ρελαο α 
2020 (ρεδυο δε 4% νο τριmεστρε). Α mαργεm λθυιδα αϕυσταδα φοι δε 3,1% νο ανο (3,0% νο τριmεστρε), ρεπρεσεντανδο υmα 
εξπανσο δε 0,3 ποντο περχεντυαλ εm ρελαο α 2020 (χοντραο δε 0,6 ποντο περχεντυαλ νο τριmεστρε).

  ΧΙΧΛΟ DΕ ΧΑΙΞΑ

Ο χιχλο δε χαιξα νο 4Τ21 φοι δε 54,8 διασ, υmα ρεδυο σεθυενχιαλ δε 10 διασ ε υm αυmεντο δε 4,7 διασ, θυανδο χοmπαραδο αο 
mεσmο περοδο δο ανο αντεριορ, θυε χορρεσπονδευ α υm ϖαλε ηιστ⌠ριχο δε χιχλο. Εm χοmπαραο αο 4Τ20, οσ εστοθυεσ αυmενταραm 
εm 4,9 διασ, χοντασ α παγαρ αυmενταραm εm 1,5 δια ε ρεχεβϖεισ αυmενταραm εm 1,3 δια.

Χιχλο δε χαιξα∗

Dιασ δε ΧΜς, Dιασ δε ρεχειτα βρυτα

 Φλυξο δε Χαιξα 2021 2020 4Τ21 4Τ20

(Ρ∃ mιλη⌡εσ) 

ΕΒΙΤ αϕυσταδο 1.180,3 865,3 276,9 283,3
Αϕυστε α ϖαλορ πρεσεντε (ΑςΠ) (72,1) (24,4) (44,9) (7,9)

Dεσπεσασ νο ρεχορρεντεσ 40,9 (32,9) (26,5) (23,0)

Ιmποστο δε ρενδα (34%) (390,7) (274,7) (69,9) (85,8)

Dεπρεχιαο 626,8 563,8 171,1 147,6

Ουτροσ αϕυστεσ 65,3 142,9 48,1 95,2

Ρεχυρσοσ δασ οπερα⌡εσ 1.450,5 1.240,0 354,8 409,3

Χιχλο δε χαιξα∗ (770,9) (256,9) 279,1 378,5

Ουτροσ ατιϖοσ (πασσιϖοσ)∗∗ 142,0 (25,1) (77,4) (171,2)

Φλυξο δε χαιξα οπεραχιοναλ 821,6 958,0 556,5 616,7

Ινϖεστιmεντοσ (847,8) (669,8) (287,2) (196,4)

Φλυξο δε χαιξα λιϖρε (26,3) 288,2 269,2 420,3

Αθυισι⌡εσ ε ινϖεστιmεντοσ εm χολιγαδασ (137,3) (3,3) (84,6) (1,5)

ϑΣΧΠ ε διϖιδενδοσ (314,8) (190,5) (231,1) (63,4)

ΙΡ παγο σοβρε ϑΣΧΠ (33,6) (18,7) (8,0) (6,7)

Ρεσυλταδο φινανχειρο∗∗∗ (87,7) (56,7) (32,5) (9,9)

Ρεχοmπρα δε α⌡εσ (73,2) − − −

ΙΡ (Βενεφχιο φισχαλ  σοβρε ρεσυλταδο φινανχειρο, ϑΣΧΠ ε διϖ.) 99,5 84,9 48,8 19,4

Φλυξο δε χαιξα τοταλ (573,4) 103,9 (38,2) 358,0

∗Ινχλυι αϕυστεσ παρα ρεχεβϖεισ δεσχονταδοσ.
∗∗Ινχλυι αϕυστε δε ΑςΠ.
∗∗∗Εξχλυι αϕυστε δε ΑςΠ.

Μαργεm δε χοντριβυιο Μαργεm δε χοντριβυιο

                        Ρ∃ mιλη⌡εσ                 % δα ρεχειτα βρυτα

ΕΒΙΤDΑ Αϕυσταδο

(Ρ∃ mιλη⌡εσ, % δα ρεχειτα βρυτα)

Dεσπεσασ γεραισ & αδmινιστρατιϖασ Dεσπεσασ γεραισ & αδmινιστρατιϖασ

                        Ρ∃ mιλη⌡εσ               % δα ρεχειτα βρυτα

Dεπρεχιαο Dεσπεσασ
φινανχειρασ λθυιδασ Ιmποστο δε ρενδα

      Ρ∃ mιλη⌡εσ, % δα ρεχειτα βρυτα                                         Ρ∃ mιλη⌡εσ, % δα ρεχειτα βρυτα                                    Ρ∃ mιλη⌡εσ, % δα ρεχειτα βρυτα

Λυχρο Λθυιδο Αϕυσταδο

(Ρ∃ mιλη⌡εσ, % δα Ρεχειτα Βρυτα)
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πατριmονιαλ ινδιϖιδυαλ ε Χονσολιδαδο, χοm α δϖιδα λθυιδα, χοmο απρεσενταmοσ αβαιξο:

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Ιτενσ δε γεστο δε χαπιταλ Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
Εmπρστιmοσ ε φινανχιαmεντοσ 

  δε χυρτο ε λονγο πραζο 1.462.162 1.620.001 1.505.222 1.653.454

(−) Χαιξα ε εθυιϖαλεντεσ δε χαιξα (316.654) (855.257) (356.118) (880.357)

Dϖιδα λθυιδα 1.145.508 764.744 1.149.104 773.097

Πατριmνιο λθυιδο, ατριβυδο αοσ 

  αχιονιστασ δα Χοντρολαδορα 4.677.673 4.363.126 4.677.114 4.363.126

Παρτιχιπαο δε νο χοντρολαδορεσ − − 41.129 62.495

Τοταλ δο πατριmνιο λθυιδο 4.677.673 4.363.126 4.718.243 4.425.621

Τοταλ δο χαπιταλ 5.823.181 5.127.870 5.867.347 5.198.718
⊆νδιχε δε αλαϖανχαγεm 
  φινανχειρα (%) 19,67 14,91 19,58 14,87

Χονφορmε δεσχριτο να Νοτα 14, α παρτιρ δε 1≡ δε ϕανειρο δε 2019, ο Γρυπο ρεχονηεχευ 

εm σευ βαλανο ασ οβριγα⌡εσ ασσοχιαδασ αοσ χοντρατοσ δε αρρενδαmεντοσ θυε 

ποσσυεm χοντρολε. Εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021, ο σαλδο δε πασσιϖο δε αρρενδαmεντο 

να Χοντρολαδορα ε νο Χονσολιδαδο χορρεσπονδευ α Ρ∃ 3.669.825 ε α Ρ∃ 3.672.898 

ρεσπεχτιϖαmεντε. Χονσιδερανδο ο πασσιϖο δε αρρενδαmεντο νο χ〈λχυλο δε γεστο δε 

χαπιταλ, ο νδιχε δε αλαϖανχαγεm δα Χοmπανηια ε δο Γρυπο σερια δε 50,73% να 

ΝΟΤΑΣ ΕΞΠΛΙΧΑΤΙςΑΣ DΑ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο ℵΣ DΕΜΟΝΣΤΡΑ∩∏ΕΣ ΦΙΝΑΝΧΕΙΡΑΣ ΕΜ 31 DΕ DΕΖΕΜΒΡΟ DΕ 2021 Ε 2020
(Εm mιληαρεσ δε ρεαισ, εξχετο θυανδο ινδιχαδο δε ουτρα φορmα)

Χοντρολαδορα ε 50,54% νο Χονσολιδαδο. Χονσιδερανδο ο σαλδο πασσιϖο δε 
αρρενδαmεντο νασ δατασ δοσ βαλανοσ νο χ〈λχυλο δα γεστο δε χαπιταλ, ο νδιχε δε 
αλαϖανχαγεm δα Χοmπανηια ε δο Γρυπο σερια χοmο σεγυε:

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Dϖιδα λθυιδα αϕυσταδα χοm ο
  πασσιϖο δε αρρενδαmεντο Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
Dϖιδα λθυιδα 1.145.508 764.744 1.149.104 773.097

Πασσιϖο δε αρρενδαmεντο 3.669.825 3.427.950 3.672.898 3.430.925

Dϖιδα λθυιδα αϕυσταδα 4.815.333 4.192.694 4.822.002 4.204.022

Τοταλ δο πατριmνιο λθυιδο 4.677.673 4.363.126 4.718.243 4.425.621

Τοταλ δο χαπιταλ αϕυσταδο 9.493.006 8.555.820 9.540.245 8.629.643
⊆νδιχε δε αλαϖανχαγεm 
  φινανχειρα αϕυσταδα (%) 50,73 49,00 50,54 48,72

(φ) Εστιmατιϖα δο ϖαλορ ϕυστο
Οσ σαλδοσ δε απλιχα⌡εσ φινανχειρασ ινφορmαδοσ νο Βαλανο Πατριmονιαλ σο σιmιλαρεσ 
αο ϖαλορ ϕυστο εm ϖιρτυδε δασ συασ ταξασ δε ρεmυνεραο σερεm βασεαδασ να ϖαριαο 
δο ΧDΙ. Οσ mονταντεσ δε χοντασ α ρεχεβερ δε χλιεντεσ ε χοντασ α παγαρ αοσ 
φορνεχεδορεσ σο mενσυραδοσ πελο χυστο αmορτιζαδο ε εστο ρεγιστραδοσ πελο σευ 
ϖαλορ οριγιναλ, δεδυζιδο δε προϖισο παρα περδασ ε αϕυστε α ϖαλορ πρεσεντε θυανδο 
απλιχ〈ϖελ. Ο ϖαλορ χοντ〈βιλ σε απροξιmα δο ϖαλορ ϕυστο τενδο εm ϖιστα ο πραζο δε 
ρεαλιζαο ε λιθυιδαο δεσσεσ σαλδοσ δε, νο m〈ξιmο, 60 διασ.

Οσ εmπρστιmοσ ε φινανχιαmεντοσ σο χλασσιφιχαδοσ χοmο πασσιϖοσ φινανχειροσ νο mενσυραδοσ αο ϖαλορ ϕυστο ε εστο ρεγιστραδοσ πελο mτοδο δο χυστο αmορτιζαδο δε 

αχορδο χοm ασ χονδι⌡εσ χοντρατυαισ. Οσ ϖαλορεσ ϕυστοσ δεστεσ φινανχιαmεντοσ σο σιmιλαρεσ αοσ σευσ ϖαλορεσ χοντ〈βεισ, πορ σε τραταρεm δε ινστρυmεντοσ φινανχειροσ χοm 

ταξασ θυε σε εθυιϖαλεm ◊σ ταξασ δε mερχαδο. Οσ ϖαλορεσ ϕυστοσ εστιmαδοσ σο:

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
ςαλορ χοντ〈βιλ ςαλορ ϕυστο ςαλορ χοντ〈βιλ ςαλορ ϕυστο

Εστιmατιϖα δο ϖαλορ ϕυστο Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
ΒΝDΕΣ 155 28.895 155 28.889 155 28.894 155 28.889

Dεβντυρεσ ε νοτασ προmισσ⌠ριασ 1.054.793 1.177.554 1.054.793 1.177.554 1.054.793 1.177.554 1.054.793 1.177.554

Ουτροσ 407.214 413.552 407.214 413.553 450.274 447.006 450.274 447.006

Τοταλ 1.462.162 1.620.001 1.462.162 1.619.996 1.505.222 1.653.454 1.505.222 1.653.449

Ο ϖαλορ ϕυστο δοσ πασσιϖοσ φινανχειροσ, παρα φινσ δε διϖυλγαο,  εστιmαδο mεδιαντε ο δεσχοντο δοσ φλυξοσ δε χαιξα χοντρατυαισ φυτυροσ πελα ταξα δε ϕυροσ ϖιγεντε νο mερχαδο, 

θυε εστ〈 δισπονϖελ παρα ο Γρυπο παρα ινστρυmεντοσ φινανχειροσ σιmιλαρεσ. Ασ ταξασ δε ϕυροσ εφετιϖασ νασ δατασ δοσ βαλανοσ σο ασ ηαβιτυαισ νο mερχαδο ε οσ σευσ ϖαλορεσ 

ϕυστοσ νο διφερεm σιγνιφιχατιϖαmεντε δοσ σαλδοσ νοσ ρεγιστροσ χοντ〈βεισ.

Εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021, ο Γρυπο νο ποσσυα ατιϖοσ ε πασσιϖοσ ρελεϖαντεσ mενσυραδοσ αο ϖαλορ ϕυστο νοσ Νϖεισ 1 ε 2 να ηιεραρθυια δε ϖαλορ ϕυστο. Α ταβελα αβαιξο 

απρεσεντα ασ mυδανασ νοσ ινστρυmεντοσ δε Νϖελ 3 παρα ο εξερχχιο φινδο εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021:

Χοντρολαδορα/ Χονσολιδαδο
Οβριγα⌡εσ χοm αχιονιστα δε χοντρολαδα

Μοϖιmενταο δε οβριγαο χοm αχιονιστα δε χοντρολαδα Dεζ/21 Dεζ/20
Σαλδο εm 1≡ δε ϕανειρο 46.448 42.113

( − ) Παγαmεντο πελο εξερχχιο δα 1♠ Οπο δε Χοmπρα δασ α⌡εσ (11.884) −

Dεσπεσασ ρεχονηεχιδασ νο ρεσυλταδο 2.819 4.335

Σαλδο εm 31 δε δεζεmβρο 37.383 46.448

Τοταλ δε δεσπεσασ νο περοδο ινχλυδασ νο ρεσυλταδο 2.819 4.335
ςαριαο δασ δεσπεσασ νο ρεαλιζαδασ νο περοδο ινχλυδασ νο ρεσυλταδο 2.819 4.335

  25. Τρανσα⌡εσ χοm παρτεσ ρελαχιοναδασ

(α) Ασ τρανσα⌡εσ χοm παρτεσ ρελαχιοναδασ χονσιστεm εm οπερα⌡εσ χοm αχιονιστασ δα Χοmπανηια ε πεσσοασ ϖινχυλαδασ α εστεσ, οσ θυαισ ρεαλιζαραm ασ σεγυιντεσ 
τρανσα⌡εσ:

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Ατιϖο Μονταντε τρανσαχιοναδο

Παρτε ρελαχιοναδα Ρελαχιοναmεντο Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
ςαλορεσ α ρεχεβερ
Χονϖνιοσ (ι) − − − − − − − −
Ρεγιmαρ Χοmερχιαλ Σ.Α. Αχιονιστα/Φαmλια 15 9 15 9 32 81 32 81
Ηελιοmαρ Λτδα. Αχιονιστα/Μεmβρο δο Χονσεληο δε Αδmινιστραο − 1 − 1 5 17 5 17
Νατυρα Χοσmτιχοσ Σ.Α. (ιι) Αχιονιστα/Πεσσοα Λιγαδα 197 112 197 112 387 1.333 387 1.333
4Βιο Μεδιχαmεντοσ Σ.Α. (ϖ) Χοντρολαδα 51 42 51 42 88 287 88 287
Συβτοταλ 263 164 263 164 512 1.718 512 1.718
Ουτροσ ϖαλορεσ α ρεχεβερ
Αχορδοσ χοmερχιαισ − − − − − − − −
Νατυρα Χοσmτιχοσ Σ.Α. (ιι) Αχιονιστα/Πεσσοα Λιγαδα − 57 − 57 146 300 146 300
Αδιανταmεντο α Φορνεχεδορεσ − − − − − − − − −
Χφλψ Χονσυλτορια ε Γεστο 
  Εmπρεσαριαλ Λτδα. (ιιι) Φαmλια 171 231 171 231 − − − −
Ζυρχηερ, Ριβειρο Φιληο, Πιρεσ Ολιϖειρα Dιασ
   ε Φρειρε Αδϖογαδοσ (ιϖ) Αχιονιστα/Φαmλια 45 − 45 − − − − −
Μτυο ε ουτροσ α ρεχεβερ − − − −
4Βιο Μεδιχαmεντοσ Σ.Α. (ϖ) Χοντρολαδα 32.765 57.993 − − 3.455 2.208 − −
Φυλλ Νινε Dιγιταλ Χονσυλτορια (Χονεχτα Λ〈) (ξιι) Χολιγαδα 1.134 − 1.134 − 1.134 − 1.134 −
Ηεαλτηβιτ Περφορmασψσ Τεχνολογια (ϖιιι) Χοντρολαδα 1.380 − 1.380 − 1.380 − 1.380 −
ΖΤΟ Τεχν. ε Σερϖ. δε Ινφορm. να 
  Ιντ. Λτδα. (Μανιπυλα) (ξι) Χολιγαδα − − 4.616 − 12 − 1.616 −
Λαβι Εξαmεσ Σ.Α. (ξιιι) Χολιγαδα − − 15.098 − − − 15.098 −
Στιξ Φιδελιδαδε ε Ιντελιγνχια Σ.Α. (ξ) Χολιγαδα 17.752 − 17.752 − 17.752 − 17.752 −
Συβτοταλ 53.247 58.281 40.196 288 23.879 2.508 37.126 300
Τοταλ δε διρειτοσ χοm παρτεσ ρελαχιοναδασ 53.510 58.445 40.459 452 24.391 4.226 37.638 2.018

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Πασσιϖο Μονταντε τρανσαχιοναδο

Παρτε ρελαχιοναδα Ρελαχιοναmεντο Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
ςαλορεσ α παγαρ
Αλυγυισ (ϖι)

Ηελιοmαρ Λτδα. Αχιονιστα/Μεmβρο δο Χονσεληο δε Αδmινιστραο 52 26 52 26 299 258 299 258

Αντονιο Χαρλοσ Πιππονζι Αχιονιστα/Μεmβρο δο Χονσεληο δε Αδmινιστραο 9 8 9 8 60 100 60 100

Ροσαλια Πιππονζι Ραια Αχιονιστα/Μεmβρο δο Χονσεληο δε Αδmινιστραο 9 8 9 8 60 100 60 100

Χριστιανα Αλmειδα Πιππονζι Αχιονιστα/Μεmβρο δο Χονσεληο δε Αδmινιστραο 4 3 4 3 20 33 20 33

Ανδρ Αλmειδα Πιππονζι Αχιονιστα/Μεmβρο δο Χονσεληο δε Αδmινιστραο 4 3 4 3 20 33 20 33

Μαρτα Αλmειδα Πιππονζι Αχιονιστα/Μεmβρο δο Χονσεληο δε Αδmινιστραο 4 2 4 2 20 33 20 33

Συβτοταλ 82 50 82 50 479 557 479 557
Φορνεχεδορεσ δε σερϖιοσ

Ζυρχηερ, Ριβειρο Φιληο, Πιρεσ Ολιϖειρα Dιασ

  ε Φρειρε Αδϖογαδοσ (ιϖ) Αχιονιστα/Φαmλια − 1 − 1 2.998 4.000 2.998 4.000

Ροδριγο Wριγητ Πιππονζι 

  (Εδιτορα Μολ Λτδα.) (ϖιι) Αχιονιστα/Φαmλια 1.999 923 1.999 923 214 12.364 214 12.364

Χφλψ Χονσυλτορια ε Γεστο

  Εmπρεσαριαλ Λτδα. (ιιι) Φαmλια 36 195 36 195 3.270 2.839 3.270 2.839

Χριστινα Ριβειρο Σοβραλ Σαριαν 

  (Αντηεα Χονσυλτορια Εmπρεσαριαλ) (ϖιιι)

Αχιονιστα/Συπλεντε δο Χονσεληο δε Αδmινιστραο

  ατ αβριλ δε 2021 − 49 − 49 450 550 450 550

Χεσαρ Νιϖαλδο Γον (ΧΙ&Τ ΙΟΤ Χοmρχιο 

  δε Ηαρδωαρε ε Σοφτωαρε Λτδα. 

  ε ΧΙ&Τ Σοφτωαρεσ Σ.Α.) (ιξ)

Αχιονιστα/Μεmβρο δο Χονσεληο δε Αδmινιστραο

  α παρτιρ δε mαιο δε 2021 11 − 11 − 159 − 159 −

Στιξ Φιδελιδαδε ε Ιντελιγνχια Σ.Α. (ξ) Χολιγαδα 8.187 − 8.187 − 8.187 − 8.187 −

Ηεαλτηβιτ Περφορmασψσ Τεχνολογια (ϖιιι) Χοντρολαδα − − − − 694 − 694 −

Συβτοταλ 10.233 1.168 10.233 1.168 15.972 19.753 15.972 19.753
Τοταλ δε οβριγα⌡εσ χοm 
  παρτεσ ρελαχιοναδασ 10.315 1.218 10.315 1.218 16.451 20.310 16.451 20.310

Ασ τρανσα⌡εσ χοm παρτεσ ρελαχιοναδασ, συβστανχιαλmεντε χοmπρασ ε ϖενδασ δε προδυτοσ, φοραm ρεαλιζαδασ α πρεοσ, πραζοσ ε χονδι⌡εσ υσυαισ δε mερχαδο.

(ι) Σο ϖενδασ ρεαλιζαδασ πορ χονϖνιοσ, χυϕασ τρανσα⌡εσ σο φιρmαδασ εm χονδι⌡εσ χοmερχιαισ εθυιϖαλεντεσ ◊σ πρατιχαδασ χοm ουτρασ εmπρεσασ.

(ιι) Χοmπρα ε ϖενδα δε προδυτοσ δα Νατυρα Χοσmτιχοσ Σ.Α., οσ θυαισ σερο χοmερχιαλιζαδοσ εm τοδο ο τερριτ⌠ριο ναχιοναλ ε α Ραια Dρογασιλ Σ.Α., ρεχεβερ〈 υm περχεντυαλ 

σοβρε οσ προδυτοσ ϖενδιδοσ. Αλγυνσ ιντεγραντεσ δο βλοχο δε χοντρολε δα Νατυρα Χοσmτιχοσ Σ.Α. δετm, ινδιρεταmεντε, παρτιχιπαο αχιον〈ρια δα Ραια Dρογασιλ Σ.Α..

(ιιι) Πρεσταο δε σερϖιοσ δε οπεραο δα αεροναϖε ◊ προπριετ〈ρια Ραια Dρογασιλ Σ.Α., 
θυε παγαρ〈 ◊ οπεραδορα υmα ρεmυνεραο mενσαλ α ττυλο δοσ σερϖιοσ δε ασσεσσορια 
οπεραχιοναλ, χοmπλιανχε, φινανχειρα, χοορδεναο δε mανυτενο ε χοντρολε τχνιχο 
δε mανυτενο.
(ιϖ) Τρανσα⌡εσ ρεφερεντεσ ◊ ασσεσσορια ϕυρδιχα.
(ϖ) Αο λονγο δο εξερχχιο σοχιαλ δε 2016, 2017 ε 2019 φοραm ρεαλιζαδασ οπερα⌡εσ δε 
mτυο εντρε α Ραια Dρογασιλ Σ.Α. (Μυτυαντε) ε α 4Βιο Μεδιχαmεντοσ Σ.Α. (Μυτυ〈ρια) 
νοσ mονταντεσ δε Ρ∃ 14.000, Ρ∃ 20.100 ε Ρ∃ 12.000, ρεσπεχτιϖαmεντε. Τοδοσ οσ 
χοντρατοσ δε mτυο σο ατυαλιζαδοσ εm 100% δο ΧDΙ αχρεσχιδοσ δε 3,50% α.α. παρα 
οσ χοντρατοσ φιρmαδοσ εm 2016 ε 2017 ε 3,26% α.α. παρα ο χοντρατο φιρmαδο εm 2019, 
χοm ϖενχιmεντο εm δεζεmβρο δε 2022.
Ουτροσ α ρεχεβερ χοmποστο πορ χοmισσ⌡εσ σοβρε ινδιχα⌡εσ δα Ραια Dρογασιλ Σ.Α. 
(Ρ∃ 343), δεmονστραδο να ρυβριχα �ουτρασ χοντασ α ρεχεβερ�.
(ϖι) Τρανσα⌡εσ ρεφερεντεσ α αλυγυελ δε ιm⌠ϖεισ χοmερχιαισ παρα εσταβελεχιmεντο δε 
φαρm〈χιασ.
(ϖιι) Οσ σαλδοσ ε ασ τρανσα⌡εσ ρεφερεm−σε α χοντρατοσ δε πρεσταο δε σερϖιοσ 
ρελαχιοναδοσ ◊ ελαβοραο, χριαο ε προδυο δε mατεριαισ δε διϖυλγαο δα 〈ρεα 
δε ϖενδασ ινστιτυχιοναισ ε χονχεπο δε ρεϖιστα δε χιρχυλαο ιντερνα δα Χοmπανηια.
(ϖιιι) Οσ σαλδοσ ε ασ τρανσα⌡εσ ρεφερεm−σε αο χοντρατο δε πρεσταο δε σερϖιοσ δε 
χονσυλτορια νασ 〈ρεασ δε σαδε ε συστενταβιλιδαδε ε οπεραο δε mτυο α υm χοντρατο 
δε Ρ∃ 1.350 θυε σο ατυαλιζαδοσ εm  ΧDΙ + 3,26% α.α.
(ιξ) Τρανσα⌡εσ ρεφερεντεσ α σερϖιοσ δε χονσυλτορια δε τεχνολογια δα ινφορmαο, 
σενδο υm χοντρατο χελεβραδο εm mαρο δε 2020 χοm α ΧΙ&Τ Χοmρχιο δε Ηαρδωαρε 
ε Σοφτωαρε Λτδα. ε ουτρο εm νοϖεmβρο δε 2020 χοm α ΧΙ&Τ Σοφτωαρεσ Σ.Α., χοm 
οβϕετο δε χονσυλτορια παρα α τρανσφορmαο διγιταλ ε σθυαδσ.
(ξ) Τρανσα⌡εσ δε χοντασ α ρεχεβερ ε χοντασ α παγαρ ρεφερεντε αο προγραmα δε ποντοσ 
δα Στιξ.
(ξι) Τρανσα⌡εσ χοm mτυο εντρε α χοντρολαδα ΦΙΠ ΡD ςεντυρεσ (mυτυαντε) ε ΖΤΟ 
Τεχνολογια ε Σερϖιοσ δε Ινφορmαο να Ιντερνετ Λτδα. (mυτυ〈ρια) νοσ mονταντεσ 
mενσαισ δε Ρ∃ 300 εm ϕυληο/2020 ε Ρ∃ 675 ρεσπεχτιϖαmεντε εm αγοστο, σετεmβρο 
ε δεζεmβρο δε 2020 ε ϕανειρο δε 2021.
(ξιι) Τρανσαο δε mτυο ρεαλιζαδα εντρε α Ραια Dρογασιλ Σ.Α. (mυτυαντε) ε α Φυλλ Νινε 
Dιγιταλ Χονσυλτορια − Χονεχτα Λ〈 (mυτυ〈ρια) νοσ ϖαλορεσ δε Ρ∃ 700 ε Ρ∃ 400 χοm 
ατυαλιζαο χαλχυλαδα πελο ΧDΙ + 3,50% α.α.
(ξιιι) Τρανσαο δε mτυο ρεαλιζαδα εντρε α ΡD ςεντυρεσ (mυτυαντε) ε α Λαβι Εξαmεσ 
Σ.Α. (mυτυ〈ρια) νο ϖαλορ δε Ρ∃ 15.000, χοm χορρεο ϖινχυλαδα αο ΧDΙ + 3,00% α.α., 
ε ϖενχιmεντο εm mαιο δε 2023.
Αδιχιοναλmεντε, ινφορmαmοσ θυε νο εξιστεm ουτρασ τρανσα⌡εσ αδιχιοναισ θυε νο 
σεϕαm οσ ϖαλορεσ απρεσενταδοσ αχιmα ε θυε α χατεγορια δασ παρτεσ ρελαχιοναδασ 
χορρεσπονδε αο πεσσοαλ−χηαϖε δα Αδmινιστραο δα εντιδαδε.
(β) Ρεmυνεραο δο πεσσοαλ−χηαϖε δα Αδmινιστραο
Ο πεσσοαλ−χηαϖε δα Αδmινιστραο χοmπρεενδε οσ Dιρετορεσ, Χονσεληειροσ δα 
Αδmινιστραο ε Φισχαλ. Α ρεmυνεραο παγα ου α παγαρ πορ σερϖιοσ πρεσταδοσ εστ〈 
δεmονστραδα α σεγυιρ:

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Ιτενσ δε ρεmυνεραο Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
  Παγαmεντο βασεαδο εm α⌡εσ 17.265 14.141 18.581 14.475

  Γρατιφιχα⌡εσ ε ενχαργοσ σοχιαισ 6.839 9.133 6.839 9.133

Συβτοταλ γρατιφιχα⌡εσ ε ενχαργοσ 24.104 23.274 25.420 23.608
  Προϖεντοσ ε ενχαργοσ σοχιαισ 23.576 21.782 26.597 24.735

  Βενεφχιοσ ινδιρετοσ 420 374 420 374

Τοταλ 48.100 45.430 52.437 48.717

Α Χοmπανηια απλιχου ο ρεθυεριδο πελο ΝΒΧ ΤΓ 05 (Ρ3) − Dιϖυλγαο σοβρε Παρτεσ 
Ρελαχιοναδασ, ε ταmβm χονσιδερου α οριενταο δο Οφχιο ΧςΜ ΣΝΧ/ΣΕΠ ν≡ 01/2021 
οβσερϖανδο ασπεχτοσ θυαλιτατιϖοσ δε διϖυλγα⌡εσ δε τρανσα⌡εσ δε παρτεσ ρελαχιοναδασ 
ε χονχλυιυ θυε νο η〈 ιmπαχτοσ ρελεϖαντεσ θυε νεχεσσιτεm ινφορmα⌡εσ αδιχιοναισ 
παρα διϖυλγα⌡εσ νασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ.

  26. Χοβερτυρα δε σεγυροσ

Ο Γρυπο τεm α πολτιχα δε mαντερ απ⌠λιχεσ δε σεγυροσ εm mονταντεσ χονσιδεραδοσ 
συφιχιεντεσ παρα χοβριρ εϖεντυαισ σινιστροσ θυε ποσσαm ατινγιρ σευ πατριmνιο ου 
ρεσπονσαβιλιδαδε χιϖιλ α ελα ιmπυταδα, χονσιδερανδο−σε α νατυρεζα δε συασ ατιϖιδαδεσ 
ε α οριενταο δε σευσ χονσυλτορεσ δοσ σεγυροσ.
Ο Γρυπο mαντινηα ασ σεγυιντεσ χοβερτυρασ:

Χοντρολαδορα/Χονσολιδαδο
Ιτενσ δε σεγυροσ Dεζ/21
Ρισχοσ χοm περδασ εm εστοθυεσ∗ 845.545

D&Ο∗ 100.000

Ρισχοσ δε ρεσπονσαβιλιδαδε χιϖιλ∗ 40.000

∗ Ασ χοβερτυρασ δα χοντρολαδορα σε εστενδεm ◊σ χοντρολαδασ.

  27. Τρανσα⌡εσ νο ενϖολϖενδο χαιξα

Εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021, ασ πρινχιπαισ τρανσα⌡εσ θυε νο ενϖολϖεραm χαιξα δο 
Γρυπο φοραm:
(ι) α ατυαλιζαο δο πασσιϖο φινανχειρο οριυνδο δα οβριγαο χοm αχιονιστα δε χοντρολαδα 
Νοτα 9;
(ιι) παρτε δα ρεmυνεραο δο πεσσοαλ−χηαϖε δα Αδmινιστραο ασσοχιαδα αο πλανο δε 
α⌡εσ ρεστριτασ Νοτα 25;
(ιιι) α αθυισιο α πραζο δε βενσ δο ατιϖο ιmοβιλιζαδο νο ϖαλορ δε Ρ∃ 19.491 (Ρ∃ 14.258 
� Dεζ/20);
(ιϖ) ρεχονηεχιmεντο δε πασσιϖο δε αρρενδαmεντο, εm χοντραπαρτιδα δο διρειτο δε υσο 
δο ατιϖο, χυϕασ αδι⌡εσ δε νοϖοσ χοντρατοσ νο mονταντε δε Ρ∃ 319.051 (Ρ∃ 393.646 
� Dεζ/20), ρεmενσυρα⌡εσ δε Ρ∃ 598.677 (Ρ∃ 388.146 � Dεζ/20) ε ρεσχισ⌡εσ 
χοντρατυαισ νο mονταντε δε (Ρ∃ 49.851) ((Ρ∃ 43.671) � Dεζ/20).

  28. Εϖεντοσ συβσεθυεντεσ

(α) 5♠ Εmισσο δε δεβντυρεσ
Χονφορmε οσ χοmυνιχαδοσ διϖυλγαδοσ πελα Χοmπανηια εm 14 ε 18 δε ϕανειρο δε 
2022, ο Χονσεληο δε Αδmινιστραο απροϖου α 5♠ Εmισσο δε δεβντυρεσ σιmπλεσ, 
νο χονϖερσϖεισ εm α⌡εσ, δα εσπχιε θυιρογραφ〈ρια, εm σριε νιχα, δα Χοmπανηια, 
παρα διστριβυιο πβλιχα χοm εσφοροσ ρεστριτοσ, νοσ τερmοσ δα Ινστρυο ΧςΜ 
ν≡ 476/2009 (�Εmισσο�).
Φοραm εmιτιδασ 500.000 (θυινηεντασ mιλ) Dεβντυρεσ, χοm ϖαλορ υνιτ〈ριο δε 
Ρ∃ 1.000,00 (υm mιλ ρεαισ), τοταλιζανδο να Dατα δε Εmισσο ο ϖαλορ δε Ρ∃ 500.000 
(θυινηεντοσ mιλη⌡εσ δε ρεαισ).
Ασ Dεβντυρεσ φοραm εmιτιδασ εm 27 δε ϕανειρο δε 2022 ε λιθυιδαδασ εm 16 δε 
φεϖερειρο δε 2022. Ασ Dεβντυρεσ τερο πραζο δε ϖιγνχια δε σετε ανοσ χονταδοσ δα 
Dατα δε Εmισσο, χοm ρεmυνεραο δε 100% δο ΧDΙ + 1,49% α.α.
Α εmισσο τεϖε ατριβυιο δε ρατινγ πελα ρενοmαδα αγνχια δε ρισχο Στανδαρδ & Ποορσ 
(Σ&Π) δε βρ.ΑΑΑ, χονσιδεραδο γραυ δε ινϖεστιmεντο εm εσχαλα ναχιοναλ.
(β) 6♠ Εmισσο δε δεβντυρεσ
Εm 8 δε φεϖερειρο δε 2022, α Αδmινιστραο δα Χοmπανηια απροϖου πορ mειο δε 
Ρευνιο Εξτραορδιν〈ρια δο Χονσεληο δε Αδmινιστραο, α 6♠ Εmισσο δε δεβντυρεσ 
σιmπλεσ, νο χονϖερσϖεισ εm α⌡εσ, δα εσπχιε θυιρογραφ〈ρια, εm σριε νιχα, δα 
Χοmπανηια, παρα διστριβυιο πβλιχα χοm εσφοροσ ρεστριτοσ, νοσ τερmοσ δα Ινστρυο 
ΧςΜ ν≡ 476/2009 (�Εmισσο�).
Σερο εmιτιδασ 250.000 (δυζεντασ ε χινθυεντα mιλ) Dεβντυρεσ, χοm ϖαλορ υνιτ〈ριο δε 
Ρ∃ 1.000,00 (υm mιλ ρεαισ), τοταλιζανδο να Dατα δε Εmισσο ο ϖαλορ δε Ρ∃ 250.000 
(δυζεντοσ ε χινθυεντα mιλη⌡εσ δε ρεαισ). Εσσα οπεραο εστ〈 ϖινχυλαδα αοσ χερτιφιχαδοσ 
δε ρεχεβϖεισ ιmοβιλι〈ριοσ δε εmισσο δα Τρυε Σεχυριτιζαδορα Σ.Α., θυε σερο εmιτιδασ 
χοm λαστρο νασ Dεβντυρεσ ΧΡΙ, οβϕετο δα οφερτα πβλιχα δε διστριβυιο.
Ασ Dεβντυρεσ σερο εmιτιδασ εm 7 δε mαρο δε 2022 ε λιθυιδαδασ εm 9 δε mαρο 
δε 2022. Ασ Dεβντυρεσ τερο πραζο δε ϖιγνχια δε χινχο ανοσ χονταδοσ δα Dατα δε 
Εmισσο, χοm ρεmυνεραο δε 100% δο ΧDΙ + 0,75% α.α.
Α εmισσο τεϖε ατριβυιο δε ρατινγ πελα ρενοmαδα αγνχια δε ρισχο Στανδαρδ & Ποορσ 
(Σ&Π) δε βρ.ΑΑΑ, χονσιδεραδο γραυ δε ινϖεστιmεντο εm εσχαλα ναχιοναλ.

Εm χονφορmιδαδε χοm ο αρτιγο 25, παρ〈γραφο 1≡, ινχισοσ ς ε ςΙ, δα Ινστρυο Νορmατιϖα ΧςΜ ν≡ 480/09, οσ Dιρετορεσ δα Χοmπανηια δεχλαραm θυε ρεϖιραm, δισχυτιραm ε χονχορδαm χοm ασ Dεmονστρα⌡εσ Φινανχειρασ, ρεφερεντεσ αο εξερχχιο φινδο εm 31 δε 
δεζεmβρο δε 2021.

Σο Παυλο, 22 δε φεϖερειρο δε 2022.

DΕΧΛΑΡΑ∩℘Ο DΟΣ DΙΡΕΤΟΡΕΣ ΣΟΒΡΕ ΑΣ DΕΜΟΝΣΤΡΑ∩∏ΕΣ ΦΙΝΑΝΧΕΙΡΑ

Εm χονφορmιδαδε χοm ο αρτιγο 25, παρ〈γραφο 1≡, ινχισοσ ς ε ςΙ, δα Ινστρυο Νορmατιϖα ΧςΜ ν≡ 480/09, οσ Dιρετορεσ δα Χοmπανηια δεχλαραm θυε ρεϖιραm, δισχυτιραm ε χονχορδαm χοm ασ χονχλυσ⌡εσ εξπρεσσασ νο Ρελατ⌠ριο δε Ρεϖισο Εσπεχιαλ φαϖορ〈ϖελ σεm 
ρεσσαλϖασ δοσ αυδιτορεσ ινδεπενδεντεσ, ρεφερεντεσ αο εξερχχιο φινδο εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021.

Σο Παυλο, 22 δε φεϖερειρο δε 2022.

DΕΧΛΑΡΑ∩℘Ο DΟΣ DΙΡΕΤΟΡΕΣ ΣΟΒΡΕ Ο ΡΕΛΑΤΡΙΟ DΟΣ ΑΥDΙΤΟΡΕΣ ΙΝDΕΠΕΝDΕΝΤΕΣ

DΙΡΕΤΟΡΙΑ

Μαρχιλιο D�Αmιχο Πουσαδα
Dιρετορ−Πρεσιδεντε

Αντονιο Χαρλοσ Χοεληο
Dιρετορ

Ευγνιο Dε Ζαγοττισ
Dιρετορ

Φερνανδο Κοζελ ςαρελα
Dιρετορ

Μαρχελλο Dε Ζαγοττισ
Dιρετορ

Ρενατο Χεπολλινα Ραδυαν
Dιρετορ

Μαρια Συσανα δε Σουζα
Dιρετορα

Βρυνο Wριγητ Πιππονζι
Dιρετορ

Λιγια Μαρια Μενδεσ
Dιρετορα δε Χοντρολαδορια ε Ρεσπονσ〈ϖελ Τχνιχα
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ΡΕΛΑΤΡΙΟ DΑ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο
Εm 2021, ρεγιστραmοσ υm φλυξο δε χαιξα λιϖρε νεγατιϖο δε Ρ∃ 26,3 mιλη⌡εσ ε υm χονσυmο τοταλ δε χαιξα δε Ρ∃ 573,4 mιλη⌡εσ. 
Εm θυε πεσε α πρεσσο δε χιχλο δε χαιξα ϖεριφιχαδα εm φυνο δο ϖαλε ηιστ⌠ριχο δα βασε δε χοmπαραο δο 4Τ20 ε ο ινχρεmεντο 
νο ΧΑΠΕΞ νο ανο, ο φορτε δεσεmπενηο οπεραχιοναλ φεζ χοm θυε ο φλυξο δε χαιξα λιϖρε σε απροξιmασσε δα νευτραλιδαδε.
Οσ ρεχυρσοσ δασ οπερα⌡εσ τοταλιζαραm Ρ∃ 1.450,5 mιλη⌡εσ, εθυιϖαλεντεσ α 5,7% δα ρεχειτα βρυτα. Ρεγιστραmοσ υm χονσυmο δε 
χαπιταλ δε γιρο δε Ρ∃ 628,9 mιλη⌡εσ, γερανδο υm φλυξο δε χαιξα οπεραχιοναλ δε Ρ∃ 821,6 mιλη⌡εσ θυε φινανχιου παρχιαλmεντε ο 
ΧΑΠΕΞ δε Ρ∃ 847,8 mιλη⌡εσ.
Νο 4Τ21, ο φλυξο δε χαιξα λιϖρε φοι ποσιτιϖο εm Ρ∃ 269,2 mιλη⌡εσ, χοm υm χονσυmο τοταλ δε χαιξα δε Ρ∃ 38,2 mιλη⌡εσ.
Dοσ Ρ∃ 847,8 mιλη⌡εσ ινϖεστιδοσ εm 2021 (Ρ∃ 287,2 mιλη⌡εσ νο 4Τ21), Ρ∃ 377,5 mιλη⌡εσ φοραm δεστιναδοσ ◊ αβερτυρα δε νοϖασ 
φαρm〈χιασ (Ρ∃ 126,4 mιλη⌡εσ νο 4Τ21), Ρ∃ 155,3 mιλη⌡εσ παρα α ρεφορmα δε υνιδαδεσ εξιστεντεσ (Ρ∃ 43,8 mιλη⌡εσ νο 4Τ21), 
Ρ∃ 218,6 mιλη⌡εσ εm τεχνολογια δα ινφορmαο (Ρ∃ 71,3 mιλη⌡εσ νο 4Τ21), Ρ∃ 77,1 mιλη⌡εσ εm λογστιχα (Ρ∃ 39,2 mιλη⌡εσ νο 
4Τ21) ε Ρ∃ 19,3 mιλη⌡εσ εm ουτροσ προϕετοσ (Ρ∃ 6,6 mιλη⌡εσ νο 4Τ21).
Αλm δισσο, ο ανο δε 2021 ινχλυιυ ιmπορταντεσ ινϖεστιmεντοσ πελα ΡD ςεντυρεσ να χονστρυο δο εχοσσιστεmα δε σαδε. Αο τοδο, 
φοραm 6 ινϖεστιmεντοσ εm σταρτυπσ ανυνχιαδοσ νο ανο (Τεχη.φιτ, Ηεαλτηβιτ, Χυχο Ηεαλτη, Χονεχτα Λ〈, Αmπλιmεδ ε Λαβι Εξαmεσ), 
ρεγιστρανδο υm δεσεmβολσο τοταλ δε Ρ∃ 137,4 mιλη⌡εσ εντρε αθυισι⌡εσ, ινϖεστιmεντοσ ε απορτεσ νασ εmπρεσασ ινϖεστιδασ εm 
2021 (Ρ∃ 84,6 mιλη⌡εσ νο 4Τ21).
Dεσπεσασ φινανχειρασ λθυιδασ γεραραm υm δεσεmβολσο δε Ρ∃ 87,7 mιλη⌡εσ εm 2021 (Ρ∃ 32,5 mιλη⌡εσ νο 4Τ21). Εσσασ δεσπεσασ 
φοραm χοmπενσαδασ πελα δεδυο φισχαλ δε Ρ∃ 99,5 mιλη⌡εσ ρελατιϖα ◊σ δεσπεσασ φινανχειρασ ε ϑΣΧΠ (Ρ∃ 48,8 mιλη⌡εσ νο τριmεστρε).
Πορ φιm, προϖισιοναmοσ Ρ∃ 366,0 mιλη⌡εσ εm προϖεντοσ εm 2021, σενδο Ρ∃ 205,0 mιλη⌡εσ εm ϕυροσ σοβρε ο χαπιταλ πρ⌠πριο ε 
Ρ∃ 161,0 mιλη⌡εσ εm διϖιδενδοσ, ρεφλετινδο υm παψουτ δε 45% σοβρε ο λυχρο λθυιδο αϕυσταδο δο ανο.

  ΕΝDΙςΙDΑΜΕΝΤΟ
Ενχερραmοσ 2021 χοm υmα δϖιδα λθυιδα αϕυσταδα δε Ρ∃ 1.393,0 mιλη⌡εσ ϖερσυσ Ρ∃ 819,5 mιλη⌡εσ εm 2020. Α δϖιδα λθυιδα 
αϕυσταδα σοβρε ο ΕΒΙΤDΑ φοι δε 0,8ξ, σενδο 0,2ξ mαιορ, θυανδο χοmπαραδα αο mεσmο περοδο δο ανο πασσαδο.
Α δϖιδα λθυιδα ινχλυι Ρ∃ 37,9 mιλη⌡εσ εm οβριγα⌡εσ ρελαχιοναδασ αο εξερχχιο δε οπο δε χοmπρα οβτιδα ε/ου οπο δε ϖενδα 
χονχεδιδα παρα α αθυισιο δα παρτιχιπαο mινοριτ〈ρια ρεσταντε δε 15% να 4Βιο.

  Dϖιδα Λθυιδα 4Τ21 3Τ21 2Τ21 1Τ21 4Τ20

(Ρ∃ mιλη⌡εσ)

Dϖιδα δε χυρτο πραζο 613,8 630,1 622,7 206,7 531,1
Dϖιδα δε λονγο πραζο 891,4 934,7 934,3 1.426,2 1.222,2

Dϖιδα Βρυτα 1.505,2 1.564,8 1.557,0 1.632,8 1.653,5
(−) Χαιξα ε Εθυιϖαλεντεσ 356,1 247,2 266,7 734,4 880,4

Dϖιδα Λθυιδα 1.149,1 1.317,6 1.290,4 898,4 773,1

Ρεχεβϖεισ Dεσχονταδοσ 205,9 0,5 6,6 − −
Οπ⌡εσ δε Χοmπρα/ςενδα δα 4Βιο (εστιmαδο) 37,9 36,6 35,9 47,1 46,4

Dϖιδα Λθυιδα Αϕυσταδα 1.393,0 1.354,8 1.332,8 945,5 819,5

Dϖιδα Λθυιδα / ΕΒΙΤDΑ 0,8ξ 0,8ξ 0,8ξ 0,6ξ 0,6ξ
Νοσσο ενδιϖιδαmεντο βρυτο τοταλιζου Ρ∃ 1.505,2 mιλη⌡εσ, δοσ θυαισ 70,1% χορρεσπονδεm ◊σ δεβντυρεσ εmιτιδασ εm 2017, 2018 
ε 2019, αο Χερτιφιχαδο δε Ρεχεβϖεισ Ιmοβιλι〈ριοσ εmιτιδο εm 2019 ε ασ νοτασ προmισσ⌠ριασ εmιτιδασ εm 2020 ε 29,9% χορρεσπονδεm 
α ουτρασ λινηασ δε χρδιτο. Dο νοσσο ενδιϖιδαmεντο τοταλ, 59% σο δε λονγο πραζο ε 41% ρεφερεm−σε ◊σ παρχελασ δε χυρτο πραζο. 
Ενχερραmοσ ο τριmεστρε χοm υmα ποσιο δε χαιξα τοταλ (χαιξα ε απλιχα⌡εσ φινανχειρασ) δε Ρ∃ 356,1 mιλη⌡εσ.

  ΧΟΜΠΑΡΤΙΛΗΑΜΕΝΤΟ DΟ ςΑΛΟΡ ΓΕΡΑDΟ
Εm 2021, χοmπαρτιληαmοσ Ρ∃ 7,4 βιλη⌡εσ δε ϖαλορ αδιχιοναδο, υm χρεσχιmεντο δε 23% σοβρε ο ανο αντεριορ, διϖιδιδοσ χονφορmε 
α σεγυιρ: Ρ∃ 3,3 βιλη⌡εσ φοραm χοmπαρτιληαδοσ χοm ο γοϖερνο νασ εσφερασ φεδεραλ, εσταδυαλ ε mυνιχιπαλ να φορmα δε ιmποστοσ ε 
ταξασ, Ρ∃ 2,4 βιλη⌡εσ φοραm διϖιδιδοσ χοm νοσσοσ φυνχιον〈ριοσ, Ρ∃ 1,0 βιληο χοm προπριετ〈ριοσ δοσ ιm⌠ϖεισ θυε αλυγαmοσ ε χοm 
ινστιτυι⌡εσ φινανχειρασ ε Ρ∃ 0,8 βιληο φοραm χοmπαρτιληαδοσ χοm νοσσοσ αχιονιστασ.

 ΡΕΤΟΡΝΟ ΤΟΤΑΛ ΑΟ ΑΧΙΟΝΙΣΤΑ
Νοσσα αο σε δεσϖαλοριζου εm 3,0% εm 2021, 9,2 ποντοσ περχεντυαισ mεληορ θυε α δεσϖαλοριζαο δε 12,1% δο ΙΒΟςΕΣΠΑ. 
Dεσδε ο ΙΠΟ δα Dρογασιλ, ρεγιστραmοσ υmα ϖαλοριζαο αχυmυλαδα δε 2.070% εm χοmπαραο ◊ ϖαλοριζαο δε απενασ 93% 
ρεγιστραδα πελο ΙΒΟςΕΣΠΑ. Ινχλυινδο ο παγαmεντο δε ϕυροσ σοβρε ο χαπιταλ πρ⌠πριο, ιστο εθυιϖαλευ α υm ρετορνο mδιο ανυαλ αο 
αχιονιστα δε 24,0%.
Χονσιδερανδο ο ΙΠΟ δα Ραια, εm δεζεmβρο δε 2010, α ϖαλοριζαο αχυmυλαδα νο περοδο φοι δε 734% εm χοmπαραο α υm 
χρεσχιmεντο δε 54% δο Ιβοϖεσπα. Ινχλυινδο ο παγαmεντο δε ϕυροσ σοβρε ο χαπιταλ πρ⌠πριο, ιστο εθυιϖαλευ α υm ρετορνο mδιο ανυαλ 
αο αχιονιστα δε 21,6%. Πορ φιm, νοσσα αο ρεγιστρου υmα λιθυιδεζ mδια δι〈ρια δε Ρ∃ 146 mιλη⌡εσ νο ανο.

Dεσταχαmοσ θυε, εm Ασσεmβλεια Γεραλ Ορδιν〈ρια ρεαλιζαδα εm αβριλ δε 2021, νοσσο Χονσεληο δε Αδmινιστραο φοι αmπλιαδο δε 
9 παρα 11 πεσσοασ. Ηουϖε υm αυmεντο να θυαντιδαδε δε mεmβροσ ινδεπενδεντεσ, δε 3 παρα 5, ε να θυαντιδαδε δε mυληερεσ, 
δε 1 παρα 3, ε α νοϖα χοmποσιο δο Χονσεληο πασσα α ρεφλετιρ mεληορ ασ εστρατγιασ ε αmβι⌡εσ ατυαισ δα ΡD.

ΣΥΣΤΕΝΤΑΒΙΛΙDΑDΕ
Εm mαιο δε 2021, λαναmοσ νοσσα εστρατγια δε συστενταβιλιδαδε, ο Χαmινηαρ ϑυντοσ, υm πλανο πραγm〈τιχο παρα χονχρετιζαρ 
νοσσα Αmβιο δε σερmοσ, ατ 2030, ο γρυπο θυε mαισ χοντριβυι παρα υmα σοχιεδαδε mαισ σαυδ〈ϖελ νο Βρασιλ. Νελε, εστρυτυραmοσ 
35 χοmπροmισσοσ εm οιτο χαmποσ τεm〈τιχοσ αγρυπαδοσ νασ τρσ διmενσ⌡εσ θυε η〈 ανοσ γυιαm νοσσασ α⌡εσ ΕΣΓ: Πεσσοασ + 
Σαυδ〈ϖεισ, Νεγ⌠χιοσ + Σαυδ〈ϖεισ ε Πλανετα + Σαυδ〈ϖελ. Παρα αλχαναρ οσ οβϕετιϖοσ δο Χαmινηαρ ϑυντοσ, δεσενϖολϖεmοσ ινιχιατιϖασ 
ε προϕετοσ δε ιmπαχτο δεντρο δε χαδα πιλαρ.
Εm 2021, χολοχαmοσ φοχο νο mονιτοραmεντο δε 5 χοmπροmισσοσ ε 7 ινδιχαδορεσ, χοm mετασ παρα ο ανο χορρεντε θυε διρεχιοναm 
α Χοmπανηια εm διρεο ◊σ mετασ εσταβελεχιδασ παρα 2030. Ο προγρεσσο νεσσεσ ινδιχαδορεσ εστ〈 δεταληαδο να ταβελα αβαιξο.

Πιλαρ Χοmπροmισσο Μετα 2030 Μετα 2021 Ρεσυλταδο 2021

Πεσσοασ
% Ρεδυο Φατορεσ δε ρισχο 50% 10% 23,5%
% Χρνιχοσ εm προγρmασ δε σαδε 100% 20% 31,3%

Νεγ⌠χιοσ

Εθυιδαδε δε γνερο
% Μυληερεσ λιδερανα εξεχυτιϖα 50% 19,6% 26,3%
% Μυληερεσ λιδερανα φυνχιοναλ 50% 47,8% 42,5%
% Μυληερεσ λιδερανα οπεραχιοναλ 50% 66% 68,5%

Χαδειρα δε Φορνεχιmεντο
% Φορνεχεδορεσ χατεγοριασ χρτιχασ αϖαλιαδοσ 100% 50% 100%

Πλανετα % Χοβερτυρα Dεσχαρτε Χονσχιεντε (mυνιχπιοσ) 100% 50% 94,4%

Νεσσε χοντεξτο, α Χοmπανηια δεσταχα οσ πρινχιπαισ ρεσυλταδοσ οβτιδοσ εντρε οσ τρσ πιλαρεσ δα Εστρατγια δε Συστενταβιλιδαδε:
Πεσσοασ + Σαυδ〈ϖεισ: Ο χοmπροmισσο δε νοσ τορναρmοσ υmα πλαταφορmα δε σαδε ιντεγραλ ινχλυι σερmοσ ρεφερνχια εm χυιδαδο 
παρα οσ νοσσοσ φυνχιον〈ριοσ. Εm 2021, χονσολιδαmοσ υmα σριε δε ινιχιατιϖασ παρα ενγαϕαmεντο δο πβλιχο ιντερνο παρα ινχεντιϖαρ 
α mυδανα δε η〈βιτοσ, ιντιτυλαδο Μινηα Μεληορ ςερσο. Εm σεισ mεσεσ, 31,3% δοσ φυνχιον〈ριοσ χοm δοενασ χρνιχασ αδεριραm 
α προγραmασ δε σαδε, συπερανδο νοσσα mετα δε 20% παρα ο ανο. Dοσ φυνχιον〈ριοσ ΡD θυε ρεσπονδεραm ο περφιλ δε σαδε, 
23,5% τιϖεραm σευσ φατορεσ δε ρισχο δε σαδε ρεδυζιδοσ, παταmαρ ταmβm αχιmα δο οβϕετιϖο εστιπυλαδο παρα ο φιm δε 2021. 
Εm υm χοντεξτο αινδα mαρχαδο πελα πανδεmια, οφερταmοσ α πλαταφορmα δε τελεmεδιχινα δο Ηοσπιταλ Αλβερτ Εινστειν α τοδο νοσσο 
πβλιχο ιντερνο, χοm mαισ δε 49 mιλ χονσυλτασ ρεαλιζαδασ νο ανο.
Νο χυιδαδο χοm νοσσοσ χλιεντεσ, νοσσασ φαρm〈χιασ ασσυmεm υm παπελ χαδα ϖεζ mαισ ιmπορταντε να πρεϖενο ε προmοο δε 
σαδε. Χοm α εξπανσο δα νοσσα οφερτα δε σερϖιοσ φαρmαχυτιχοσ νασ φαρm〈χιασ εm νοσσοσ 1,5 mιλ ηυβσ δε σαδε, ρεαλιζαmοσ 
νο ανο 3 mιλη⌡εσ δε τεστεσ δε ΧΟςΙD−19, αλm δε απλιχαρmοσ 198 mιλ δοσεσ δε ϖαχινασ χοντρα ο ϖρυσ εm νοσσασ φαρm〈χιασ εm 
παρχερια χοm οσ mυνιχπιοσ.

Νο χυιδαδο χοm ασ χοmυνιδαδεσ ονδε εσταmοσ πρεσεντεσ, αmπλιαmοσ νοσσοσ ινϖεστιmεντοσ σοχιαισ. Χοm οσ δεσαφιοσ δε θυασε 
δοισ ανοσ δε πανδεmια, α ΡD mαντεϖε σευσ εσφοροσ δε αποιαρ α σοχιεδαδε εm α⌡εσ δε ενφρενταmεντο αο ΧΟςΙD−19. Εm 2021, 
νοσ ενγαϕαmοσ νο Μοϖιmεντο Υνιδοσ πελα ςαχινα, χοm α δοαο δε χερχα δε Ρ∃ 5 mιλη⌡εσ εm εθυιπαmεντοσ ε ΕΠΙσ παρα 
υνιδαδεσ δε σαδε δε 98 mυνιχπιοσ. Αδιχιοναλmεντε, ινϖεστιmοσ Ρ∃ 5 mιλη⌡εσ εm α⌡εσ δε σαδε ιντεγραλ εm τοδο ο Βρασιλ. 
Ο ενγαϕαmεντο δε νοσσοσ χλιεντεσ φοι ουτρο δεσταθυε, χοm 48% δε χρεσχιmεντο νασ δοα⌡εσ α ινστιτυι⌡εσ δε σαδε, ϖιαβιλιζαδασ 
πελα ϖενδα νασ νοσσασ φαρm〈χιασ δασ ρεϖιστασ Σορρια ε Τοδοσ.
Νεγ⌠χιοσ + Σαυδ〈ϖεισ: Α προmοο δε υm αmβιεντε διϖερσο ε ινχλυσιϖο  υm δοσ mαισ ιmπορταντεσ ϖαλορεσ παρα α ΡD. Εm 2021, 
αϖαναmοσ εm ρελαο α νοσσα εστρατγια δε διϖερσιδαδε ε ινχλυσο ρεαλιζανδο διϖερσασ α⌡εσ θυε βυσχαραm, πρινχιπαλmεντε, 
α φορmαο ε ο λετραmεντο δα νοσσα λιδερανα εξεχυτιϖα. Ε, παρα ισσο, χονταmοσ χοm α εξπερτισε δε ρενοmαδοσ χονσυλτορεσ δε 
mερχαδο, εσπεχιαλιστασ εm συασ 〈ρεασ. Εστρυτυραmοσ α γοϖερνανα παρα ο τεmα, δεφινινδο παπισ ε ρεσπονσαβιλιδαδεσ, χονϖιδανδο 
νοσσοσ εξεχυτιϖοσ α σε τορναρεm σπονσορ νασ αγενδασ δε γνερο, ΛΓΒΤΘΙΑ+, ραα, γερα⌡εσ ε πεσσοασ χοm δεφιχινχια. 
Οβτιϖεmοσ υm ρεχονηεχιmεντο δα Wοmεν ον Βοαρδ (WΟΒ), θυε εναλτεχε ε ϖαλοριζα αmβιεντεσ χορπορατιϖοσ χοm πρεσενα δε 
δυασ ου mαισ mυληερεσ νο Χονσεληο δε Αδmινιστραο. Πορ φιm, αϖαναmοσ να χοmποσιο δα λιδερανα φεmινινα. Εm 2021, 
ατινγιmοσ α mαρχα δε 26,3% δε mυληερεσ να λιδερανα εξεχυτιϖα (χαργοσ δε διρετορια ε Χ−λεϖελ), αχιmα δα mετα εστιπυλαδα δε 19,6%.
Ρεφοραmοσ νοσσο χοmπροmισσο ηιστ⌠ριχο χοm ο δεσενϖολϖιmεντο δε χαρρειρα δε νοσσοσ φυνχιον〈ριοσ, δεσδε ο ατενδεντε δασ 
φαρm〈χιασ, θυε ποδε χηεγαρ α γερεντε λοϕα εm χινχο ανοσ. Ηοϕε, 100% δο τιmε γερενχιαλ δασ φαρm〈χιασ φοι φορmαδο νεσσε mοδελο. 
Ινϖεστιmοσ να φορmαο δε νοσσοσ λδερεσ παρα ατυαρεm χοm ασ νοϖασ νεχεσσιδαδεσ δο αmβιεντε δε τραβαληο. Εm 2021, φορmαmοσ 
493 πεσσοασ παρα διφερεντεσ νϖεισ δε γερνχια, θυε πασσαραm α λιδεραρ νοσσασ φαρm〈χιασ πορ τοδο ο πασ. Ρεαλιζαmοσ παρχερια 
χοm ινστιτυι⌡εσ δε ενσινο ε δυπλιχαmοσ ο ϖολυmε δε βολσασ δε εστυδο παρα γραδυαο ε π⌠σ−γραδυαο, φεχηανδο ο ανο χοm 
752 φυνχιον〈ριοσ χοντεmπλαδοσ.
Νο τεmα χαδεια δε φορνεχιmεντο, φορταλεχεmοσ ταmβm νοσσο χοmπροmισσο χοm ο δεσενϖολϖιmεντο δε ρελα⌡εσ ποσιτιϖασ χοm 
νοσσοσ παρχειροσ χοmερχιαισ πορ mειο δο αmαδυρεχιmεντο δο προγραmα ΕΣΓ να Χαδεια δε Φορνεχεδορεσ, θυε ινχλυι ασπεχτοσ 
δε συστενταβιλιδαδε δεσδε α αν〈λισε δε ποτενχιαισ παρχειροσ. Εm 2021, 100% δοσ φορνεχεδορεσ χατεγοριζαδοσ χοmο χρτιχοσ δο 
ποντο δε ϖιστα σοχιοαmβιενταλ πασσαραm πορ υmα αϖαλιαο ΕΣΓ χονδυζιδα πελο τιmε δε Γοϖερνανα δε Φορνεχεδορεσ.
Πλανετα + Σαυδ〈ϖελ: Νο τεmα δε γεστο δε ρεσδυοσ, α ΡD φοι πιονειρα να αδοο δε υm προγραmα δε δεστιναο φιναλ δε 
mεδιχαmεντοσ ϖενχιδοσ ου φορα δε υσο ε σε τορνου ρεφερνχια νο τεmα η〈 mαισ δε 10 ανοσ. Α χαδα ανο, αmπλιαmοσ α χοβερτυρα 
δο προγραmα, γαραντινδο υm δεσχαρτε χορρετο δεσσεσ mατεριαισ ε εϖιτανδο θυε ρεσυλτεm εm δανοσ αο mειο−αmβιεντε ου ◊ σαδε 
ηυmανα. Α χοmβιναο δο αυmεντο δα θυαντιδαδε δε χολετορεσ εm νοσσασ φαρm〈χιασ χοm ο mαιορ ενγαϕαmεντο δοσ χλιεντεσ νο 
προγραmα ρεσυλτου να χολετα δε 137 τονελαδασ δε mατεριαισ εm 2021, υm ϖολυmε 117% mαιορ εm χοmπαραο χοm ο ανο αντεριορ.
Νο τεmα δε mυδανασ χλιm〈τιχασ, προmοϖεmοσ υmα ινιχιατιϖα πιλοτο εm Υβερλνδια (ΜΓ) δε εντρεγασ χοm βιχιχλετασ εm παρχερια 
χοm υmα σταρτυπ λοχαλ. Φοραm mαισ δε 4,2 mιλ εντρεγασ νεσσα mοδαλιδαδε, σενδο 81% υτιλιζανδο βιχιχλετασ ελτριχασ. Εm 2021, 
χοmπενσαmοσ 70% δασ εmισσ⌡εσ δε νοσσασ εmισσ⌡εσ δε Γασεσ δε Εφειτο Εστυφα ρεφερεντεσ αο ανο δε 2020 ε τριπλιχαmοσ ο 
νmερο δε φαρm〈χιασ αβαστεχιδασ πορ φοντεσ δε ενεργια ελτριχα ρενοϖ〈ϖεισ χοmο βιοmασσα, φοτοϖολταιχα ε πεθυενασ χεντραισ 
ηιδρελτριχασ, τοταλιζανδο 735 υνιδαδεσ. Αλm δισσο, 100% δασ υνιδαδεσ τm ιλυmιναο χοm λmπαδα ΛΕD ε σεγυιmοσ αϖανανδο 
να συβστιτυιο δε εθυιπαmεντοσ δε αρ−χονδιχιοναδο παρα ο mοδελο χοm ινϖερτερ, θυε ρεδυζ ο χονσυmο δε ενεργια ελτριχα εm 
χερχα δε 15% εm ρελαο α mοδελοσ χονϖενχιοναισ.
Πορ φιm,  χοm γρανδε οργυληο θυε τιϖεmοσ ασ α⌡εσ δα ΡD πασσανδο α χοmπορ ο ΙΣΕ, ⊆νδιχε δε Συστενταβιλιδαδε Εmπρεσαριαλ 
δα Β3, θυε ινχλυι ασ 46 mεληορεσ εmπρεσασ βρασιλειρασ αϖαλιαδασ εm συστενταβιλιδαδε χορπορατιϖα α παρτιρ δε χριτριοσ δε εφιχινχια 
εχονmιχα, εθυιλβριο αmβιενταλ, ϕυστια σοχιαλ ε γοϖερνανα, υm ρεχονηεχιmεντο αοσ αϖανοσ δα εmπρεσα νο χαmπο δα 
συστενταβιλιδαδε. Α ινχλυσο δα ΡD νο ΙΣΕ φοι υmα ιmπορταντε χονθυιστα, ρεσυλταδο δε 3 ανοσ δε τραβαληο χολαβορατιϖο, θυε ενϖολϖευ 
υmα αmπλα εσχυτα αοσ στακεηολδερσ, α mοβιλιζαο δε τοδα α οργανιζαο ε α δεφινιο δε υmα αγενδα χλαρα, χοm mετασ οβϕετιϖασ 
ε mλτιπλοσ πλανοσ δε αο, ινχλυινδο ο αλινηαmεντο δασ εστρατγιασ δε νεγ⌠χιοσ ε δε συστενταβιλιδαδε δα Χοmπανηια.

  ΙΦΡΣ 16

Dεσδε 2019, νοσσασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ σο πρεπαραδασ δε αχορδο χοm ο ΙΦΡΣ 16. Παρα πρεσερϖαρ α χοmπαραβιλιδαδε 
ηιστ⌠ριχα, οσ ϖαλορεσ δεστε ρελατ⌠ριο σο απρεσενταδοσ σοβρε α ⌠τιχα δα νορmα αντιγα, ο ΙΑΣ 17 / ΧΠΧ 06, θυε αχρεδιταmοσ mεληορ 
ρεπρεσενταρ α ρεαλιδαδε εχονmιχα δο νοσσο νεγ⌠χιο.
Ασ Dεmονστρα⌡εσ Φινανχειρασ εm ΙΑΣ 17 ε ΙΦΡΣ 16 ταmβm εστο δισπονϖεισ εm νοσσο σιτε ρι.ρδ.χοm.βρ, να σεσσο δε 
Πλανιληασ Ιντερατιϖασ.

4Τ21 2021

 Dεmονστραο δο Ρεσυλταδο ΙΑΣ 17 ΙΦΡΣ 16 Ρεχλασσιφιχαδο ΙΑΣ 17 ΙΦΡΣ 16 Ρεχλασσιφιχαδο

(Ρ∃ mιλη⌡εσ)

Ρεχειτα Βρυτα δε ςενδασ 6.853,1 6.853,1 0,0 25.605,7 25.605,7 0,0

Λυχρο Βρυτο 1.951,8 1.951,8 0,0 7.206,2 7.206,2 0,0

  Μαργεm Βρυτα 28,5% 28,5% 0,0% 28,1% 28,1% 0,0%

  Dεσπεσασ δε ςενδα (1.261,8) (1.043,4) 218,4 (4.606,3) (3.796,1) 810,2

  Dεσπεσασ Γεραισ & Αδmινιστρατιϖασ (241,9) (241,5) 0,5 (792,6) (790,8) 1,8

Τοταλ δασ Dεσπεσασ (1.503,7) (1.284,8) 218,8 (5.398,9) (4.586,9) 812,0

  % δα Ρεχειτα Βρυτα 21,9% 18,7% (3,2%) 21,1% 17,9% (3,2%)

ΕΒΙΤDΑ Αϕυσταδο 448,1 667,0 218,8 1.807,2 2.619,2 812,0

  % δα Ρεχειτα Βρυτα 6,5% 9,7% 3,2% 7,1% 10,2% 3,2%

  Dεσπεσασ / (Ρεχ.) Νο Ρεχορρεντεσ (26,5) (26,2) 0,3 40,9 40,7 (0,2)

  Dεπρεχιαο ε Αmορτιζαο (171,2) (349,8) (178,6) (627,0) (1.292,3) (665,3)

  Ρεσυλταδο Φινανχειρο (69,8) (127,7) (58,0) (155,4) (379,2) (223,8)

  Ρεσυλταδο ΜΕΠ / Ινχορποραο 1,7 1,7 0,0 (1,1) (1,1) 0,0

  ΙΡ / ΧΣΛ 4,8 10,7 5,9 (249,4) (223,1) 26,3

Λυχρο Λθυιδο 187,2 175,6 (11,5) 815,2 764,1 (51,0)

  % δα Ρεχειτα Βρυτα 2,7% 2,6% (0,2%) 3,2% 3,0% (0,2%)

4Τ21 Ρεχλασσιφιχαο

 Βαλανο Πατριmονιαλ ΙΑΣ 17 ΙΦΡΣ 16  4Τ21

(Ρ∃ mιλη⌡εσ)

Ατιϖο 11.445,4 14.775,5 3.330,1

Ατιϖο Χιρχυλαντε 7.718,9 7.718,9 0,0

Τριβυτοσ α Ρεχυπεραρ 195,7 195,8 0,0

Ατιϖο Νο Χιρχυλαντε 3.726,5 7.056,6 3.330,1

Ουτροσ Χρδιτοσ 28,5 28,0 (0,5)

Ιmοβιλιζαδο 1.999,0 5.329,6 3.330,6

Πασσιϖο ε Πατριmνιο Λθυιδο 11.445,4 14.775,5 3.330,1

Πασσιϖο Χιρχυλαντε 5.211,1 5.896,2 685,1

Αρρενδαmεντοσ Φινανχειροσ α Παγαρ 0,0 699,2 699,2

Ουτρασ Χοντασ α Παγαρ 245,2 231,1 (14,1)

Νο Χιρχυλαντε 1.298,4 4.160,5 2.862,1

Αρρενδαmεντοσ Φινανχειροσ α Παγαρ 0,0 2.973,7 2.973,7

Προϖισο παρα Dεmανδασ ϑυδιχιαισ 52,9 53,1 0,2

Ιmποστο δε Ρενδα ε Χοντριβυιο

  Σοχιαλ Dιφεριδοσ 200,7 89,0 (111,6)

Ουτρασ Οβριγα⌡εσ 153,5 153,3 (0,2)

Πατριmνιο Λθυιδο 4.935,9 4.718,8 (217,1)

Ρεσερϖασ δε Λυχροσ 2.267,9 2.050,9 (217,0)

Παρτιχιπαο δε Νο Χοντρολαδορεσ 41,2 41,1 (0,0)

4Τ21 2021

 Φλυξο δε Χαιξα ΙΑΣ 17 ΙΦΡΣ 16 Ρεχλασσιφιχαδο ΙΑΣ 17 ΙΦΡΣ 16 Ρεχλασσιφιχαδο

(Ρ∃ mιλη⌡εσ)

ΕΒΙΤ Αϕυσταδο 276,9 317,1 40,2 1.180,3 1.326,9 146,7

Αϕυστε α ϖαλορ πρεσεντε (ΑςΠ) (44,9) (44,9) 0,0 (72,1) (72,1) 0,0

Dεσπεσασ νο ρεχορρεντεσ (26,5) (26,2) 0,3 40,9 40,7 (0,2)

Ιmποστο δε ρενδα (34%) (69,9) (83,6) (13,8) (390,7) (440,5) (49,8)

Dεπρεχιαο 171,1 349,8 178,8 626,8 1.292,3 665,5

Dεσπεσασ χοm Αλυγυελ 0,0 (219,2) (219,2) 0,0 (811,8) (811,8)

Ουτροσ Αϕυστεσ 48,1 61,8 13,7 65,3 114,9 49,6

Ρεχυρσοσ δασ οπερα⌡εσ 354,8 354,8 0,0 1.450,5 1.450,5 0,0

Χιχλο δε χαιξα∗ 279,1 279,1 0,0 (770,9) (770,9) 0,0

Ουτροσ ατιϖοσ (πασσιϖοσ)∗∗ (77,4) (77,4) 0,0 142,0 142,0 0,0

Φλυξο δε χαιξα οπεραχιοναλ 556,5 556,5 0,0 821,6 821,6 0,0

Ινϖεστιmεντοσ (287,2) (287,2) 0,0 (847,8) (847,8) 0,0

Φλυξο δε χαιξα λιϖρε 269,2 269,2 0,0 (26,3) (26,3) 0,0

Αθυισι⌡εσ ε ινϖεστιmεντοσ εm

  χολιγαδασ (84,6) (84,6) 0,0 (137,3) (137,3) 0,0

ϑΣΧΠ ε διϖιδενδοσ (231,1) (231,1) 0,0 (314,8) (314,8) 0,0

ΙΡ παγο σοβρε ϑΣΧΠ (8,0) (8,0) 0,0 (33,6) (33,6) 0,0

Ρεσυλταδο φινανχειρο∗∗∗ (32,5) (32,5) 0,0 (87,7) (87,7) 0,0

Ρεχοmπρα δε α⌡εσ 0,0 0,0 0,0 (73,2) (73,2) 0,0

ΙΡ (Βενεφχιο φισχαλ σοβρε ρεσυλταδο 

  φινανχειρο, ϑΣΧΠ ε διϖ.) 48,8 48,8 0,0 99,5 99,5 0,0

Φλυξο δε χαιξα τοταλ (38,2) (38,2) 0,0 (573,4) (573,4) 0,0

∗Ινχλυι αϕυστεσ παρα ρεχεβϖεισ δεσχονταδοσ.

∗∗Ινχλυι αϕυστε δε ΑςΠ.

∗∗∗Εξχλυι αϕυστε δε ΑςΠ.

ςαλοριζαο δα αο

ςαλορ Αδιχιοναδο Τοταλ∗ ςαλορ Αδιχιοναδο πορ Στακεηολδερ

                        Ρ∃ βιλη⌡εσ Ρ∃ βιλη⌡εσ % δο τοταλ δο ανο
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ΝΟΤΑΣ ΕΞΠΛΙΧΑΤΙςΑΣ DΑ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο ℵΣ DΕΜΟΝΣΤΡΑ∩∏ΕΣ ΦΙΝΑΝΧΕΙΡΑΣ ΕΜ 31 DΕ DΕΖΕΜΒΡΟ DΕ 2021 Ε 2020
(Εm mιληαρεσ δε ρεαισ, εξχετο θυανδο ινδιχαδο δε ουτρα φορmα)

ςενδασ δε mερχαδοριασ (mεδιχαmεντοσ, περφυρmαρια ε προδυτοσ δε 
αυτοατενδιmεντο)
Ασ ρεχειτασ δο Γρυπο αδϖm πρινχιπαλmεντε δα ϖενδα δε mεδιχαmεντοσ, προδυτοσ δε 
περφυmαρια ε υmα σριε δε προδυτοσ δε αυτοατενδιmεντο (mεδιχαmεντοσ σεm 
νεχεσσιδαδε δε ρεχειτυ〈ριο mδιχο, προδυτοσ αλιmεντχιοσ, ετχ.) παρα ο χονσυmιδορ 
φιναλ, ρεαλιζαδασ ταντο πορ mειο δε φαρm〈χιασ φσιχασ θυαντο πελο ε−χοmmερχε. Τρατανδο−
σε δε υm Γρυπο θυε ατυα να ινδστρια δε ϖαρεϕο δε mεδιχαmεντοσ να θυαλ ο χονσυmιδορ 
γεραλmεντε σε σερϖε δα mερχαδορια νασ φαρm〈χιασ νασ θυαισ οσ πρεοσ ε δεσχοντοσ 
σο ινφορmαδοσ mεδιαντε χονσυλτα αοσ φυνχιον〈ριοσ δα Χοmπανηια ου οβτιδοσ νοσ 
λοχαισ ονδε ασ mερχαδοριασ εστεϕαm εξποστασ ε θυε α τρανσφερνχια δε χοντρολε 
αχοντεχε θυανδο δα εντρεγα διρεταmεντε αο χονσυmιδορ φιναλ νοσ ποντοσ δε ϖενδασ, 
χονχλυι−σε θυε σε τρατα δε υmα νιχα οβριγαο δε δεσεmπενηο νο ηαϖενδο, πορταντο, 
χοmπλεξιδαδε να δεφινιο δασ οβριγα⌡εσ δε δεσεmπενηο ε τρανσφερνχια δε χοντρολε 
δασ mερχαδοριασ ε σερϖιοσ αοσ χονσυmιδορεσ.
Αινδα ασσιm, ουτρασ τρανσα⌡εσ δα Χοmπανηια συϕειτασ ◊ αϖαλιαο σεγυνδο α ΝΒΧ 
ΤΓ 47 / ΙΦΡΣ 15 εστο ρεπρεσενταδασ πορ χοντραπρεστα⌡εσ ϖαρι〈ϖεισ ασσοχιαδασ αοσ 
αχορδοσ χοmερχιαισ πορ mειο δοσ θυαισ mερχαδοριασ ποδεm σερ χοmερχιαλιζαδασ εm 
χονϕυντο χοm ουτρασ mερχαδοριασ ου χοm δεσχοντοσ οσ θυαισ σο, συβστανχιαλmεντε, 
νεγοχια⌡εσ προmοϖιδασ πελοσ φορνεχεδορεσ νοσ ποντοσ δε ϖενδα δο Γρυπο. Α ρεχειτα 
δε ϖενδασ ρεχονηεχιδα νασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ χοντεmπλαm οσ ϖαλορεσ ϕυστοσ 
δασ τρανσα⌡εσ οχορριδασ θυε, σεγυνδο ασ νατυρεζασ δασ νεγοχια⌡εσ, χονσιδεραm 
ϖαλορεσ δε ϖενδα ε δε ρεχεβιmεντο δε χονσυmιδορεσ χοmπλεmενταδοσ πορ 
ρεχεβιmεντοσ δε φορνεχεδορεσ.
Ασ ρεχειτασ σο απρεσενταδασ νασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ λθυιδασ δοσ δεσχοντοσ 
χοmερχιαισ ε δασ δεϖολυ⌡εσ.
Ιmποστοσ ινχιδεντεσ σοβρε ϖενδασ
Χονσιστεm πρινχιπαλmεντε δε ΙΧΜΣ χοm αλθυοτασ εντρε 17% ε 18% 
πρεπονδεραντεmεντε, παρα ασ mερχαδοριασ νο συϕειτασ αο ρεγιmε δε συβστιτυιο 
τριβυτ〈ρια, ΙΣΣ χοm αλθυοτα δε 5% ε χοντριβυι⌡εσ ρελαχιοναδασ αο ΠΙΣ (1,65%), 
ΧΟΦΙΝΣ (7,60%) παρα mερχαδοριασ νο συϕειτασ αο ρεγιmε mονοφ〈σιχο δε τριβυταο 
(Λει ν≡ 10.147/00).
Dεϖολυ⌡εσ ε χανχελαmεντο
Παρα χοντρατοσ θυε περmιτεm αο χλιεντε δεϖολϖερ υm ιτεm, δε αχορδο χοm α ΝΒΧ ΤΓ 
47 / ΙΦΡΣ 15, α ρεχειτα  ρεχονηεχιδα να εξτενσο εm θυε σεϕα προϖ〈ϖελ θυε υmα 
ρεϖερσο σιγνιφιχατιϖα νο οχορρερ〈. Ο ϖαλορ δα ρεχειτα ρεχονηεχιδα  χονταβιλιζαδο α 
παρτιρ δο ϖαλορ τοταλ δα τρανσαο ε απρεσενταδο να δεmονστραο φινανχειρα λθυιδο 
δοσ ιmποστοσ ινδιρετοσ, δε δεϖολυ⌡εσ ε χανχελαmεντοσ.
20.2. Χοmποσιο δο σαλδο

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Χοmποσιο δα ρεχειτα 
  λθυιδα Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
Ρεχειτα δε ϖενδασ δε 
  mερχαδοριασ 24.141.834 20.021.888 25.514.071 21.137.270
Ρεχειτα δε σερϖιοσ πρεσταδοσ 75.554 42.966 91.613 43.206
Ρεχειτα βρυτα δε ϖενδασ 24.217.388 20.064.854 25.605.684 21.180.476
Ιmποστοσ ινχιδεντεσ σοβρε 
  ϖενδασ (1.147.316) (846.992) (1.218.499) (940.608)
Dεϖολυ⌡εσ, αβατιmεντοσ
   ε ουτροσ (229.067) (149.161) (260.183) (173.028)
Ρεχειτα λθυιδα δε ϖενδασ 22.841.005 19.068.701 24.127.002 20.066.840

  21.  Ινφορmα⌡εσ σοβρε α νατυρεζα δασ δεσπεσασ ρεχονηεχιδασ να 
δεmονστραο δο ρεσυλταδο

Ο Γρυπο απρεσεντου α δεmονστραο δο ρεσυλταδο υτιλιζανδο υmα χλασσιφιχαο δασ 
δεσπεσασ βασεαδα να συα φυνο. Ασ ινφορmα⌡εσ σοβρε α νατυρεζα δεσσασ δεσπεσασ 
ρεχονηεχιδασ να δεmονστραο δο ρεσυλταδο σο απρεσενταδασ α σεγυιρ:

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Νατυρεζα δασ δεσπεσασ Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
Χυστο χοm εστοθυεσ 
  ϖενδιδοσ (Νοτα 7) (15.788.340) (13.261.372) (16.901.753) (14.175.708)
Dεσπεσασ χοm πεσσοαλ (2.826.429) (2.358.656) (2.890.025) (2.396.582)
Dεσπεσασ χοm οχυπαο (ι) (322.552) (277.696) (324.608) (279.382)
Dεπρεχιαο ε 
  αmορτιζαο (ιι) (1.284.218) (1.144.069) (1.292.310) (1.148.827)
Dεσχοντοσ σοβρε λοχαο
   δε ιm⌠ϖεισ (ιιι) 6.390 13.804 6.390 13.804
Dεσπεσασ χοm πρεσταδορεσ 
  δε σερϖιοσ (ιϖ) (355.484) (289.577) (368.999) (292.285)
Dεσπεσασ χοm ταξασ 
  δε οπεραδορασ δε χαρτ⌡εσ (305.813) (247.182) (307.876) (249.136)
Ουτρασ (ϖ) (685.912) (560.150) (720.876) (583.334)
Τοταλ (21.562.358) (18.124.898) (22.800.057) (19.111.450)

Χλασσιφιχαδο να δεmονστραο δο ρεσυλταδο χοmο:
Φυνο δασ δεσπεσασ Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
Χυστο δε mερχαδοριασ 
  ε σερϖιοσ ϖενδιδοσ (15.800.532) (13.261.372) (16.920.834) (14.175.708)
Χοm ϖενδασ (4.892.307) (4.202.358) (4.966.819) (4.256.422)
Γεραισ ε αδmινιστρατιϖασ (869.519) (661.168) (912.404) (679.320)
Τοταλ (21.562.358) (18.124.898) (22.800.057) (19.111.450)

(ι) Ρεφερεντε α γαστοσ χοm λοχαο δε ιm⌠ϖεισ, χονδοmνιοσ, ενεργια, 〈γυα, 
χοmυνιχαο ε ΙΠΤΥ.
(ιι) Ασ δεπρεχια⌡εσ ε αmορτιζα⌡εσ εm 2021 τοταλιζαραm υm mονταντε δε Ρ∃ 1.284.219 
(Ρ∃ 1.144.069 − 2020) παρα α Χοντρολαδορα, σενδο θυε Ρ∃ 1.169.249 (Ρ∃ 1.051.146 
− 2020) χορρεσπονδε ◊ 〈ρεα δε ςενδασ ε ο mονταντε δε Ρ∃ 114.970 (Ρ∃ 92.923 − 2020) 
◊ 〈ρεα Αδmινιστρατιϖα ε τοταλιζαραm Ρ∃ 1.292.311 (Ρ∃ 1.148.827 − 2020) παρα ο 
Χονσολιδαδο, σενδο θυε ο mονταντε δε Ρ∃ 1.170.739 (Ρ∃ 1.052.368 − 2020) 
χορρεσπονδε ◊ 〈ρεα δε ςενδασ ε ο mονταντε δε Ρ∃ 121.572 (Ρ∃ 96.459 − 2020) 
χορρεσπονδε ◊ 〈ρεα Αδmινιστρατιϖα. Εσσεσ mονταντεσ εστο λθυιδοσ δε χρδιτο δε ΠΙΣ 
ε ΧΟΦΙΝΣ σοβρε ο διρειτο δε υσο δε αρρενδαmεντο θυε προπορχιονου υmα ρεδυο 
δε δεσπεσα νο mονταντε δε Ρ∃ 34.980 (Ρ∃ 28.454 − 2020).
(ιιι) Dεϖιδο ◊ πανδεmια δα ΧΟςΙD−19, α Χοmπανηια οβτεϖε δεσχοντοσ σοβρε οσ 
παγαmεντοσ ρελαχιοναδοσ ◊σ δεσπεσασ χοm λοχαο δε αλγυνσ ιm⌠ϖεισ. Νο οχορρεραm 
θυαισθυερ τιποσ δε αλτερα⌡εσ να ϖιγνχια δεσσεσ χοντρατοσ, δεσσα φορmα νο ηουϖε 
α νεχεσσιδαδε δε φαζερ α ρεmενσυραο δοσ χοντρατοσ δε αρρενδαmεντο.
(ιϖ) Ρεφερεm−σε, πρινχιπαλmεντε, α γαστοσ χοm σερϖιο δε τρανσπορτεσ, αλm δε 
mατεριαισ, ουτρασ δεσπεσασ αδmινιστρατιϖασ, mανυτενο δε βενσ, προπαγανδα ε 
πυβλιχιδαδε.
(ϖ) Dεϖιδο ◊ πανδεmια δα ΧΟςΙD−19, α Χοmπανηια αυmεντου ασ χοντρατα⌡εσ δε 
πρεσταδορεσ δε σερϖιοσ παρα ιντενσιφιχαρ οσ σερϖιοσ δε λιmπεζα δασ φαρm〈χιασ, ατενδερ 
α mαιορ δεmανδα χοm οσ σερϖιοσ δε εντρεγασ δε mερχαδοριασ, ε χοντρατα⌡εσ δε 
τεmπορ〈ριοσ παρα ατυαρεm νασ φαρm〈χιασ ε χεντραισ δε διστριβυιο.

 22. Ουτρασ ρεχειτασ/(δεσπεσασ) οπεραχιοναισ, λθυιδασ

Ασ ουτρασ ρεχειτασ/(δεσπεσασ) οπεραχιοναισ τοταλιζαραm εm 2021 υm mονταντε δε 
Ρ∃ 38.251 ((Ρ∃ 31.539) � Dεζ/20) παρα α Χοντρολαδορα ε ο mονταντε δε Ρ∃ 40.654 
((Ρ∃ 31.526) � Dεζ/20) παρα ο Χονσολιδαδο. Εσσεσ mονταντεσ σο χοmποστοσ πορ 
δεσπεσασ ε ρεχειτασ νο ρεχορρεντε ε εστο δεmονστραδοσ α σεγυιρ:

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Νατυρεζα δασ ρεχειτασ / (δεσπεσασ) Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
Βαιξα δε ιmοβιλιζαδο ε ιντανγϖελ δεϖιδο 
  αο ενχερραmεντο δε φαρm〈χιασ (23.391) (3.750) (23.391) (3.750)
Dοα⌡εσ (15.903) (29.276) (15.903) (29.282)
Γαστοσ χοm χονσυλτορια ε ασσεσσορια 70 (19.534) 70 (20.437)
Περδασ χοm α Φαρm〈χια Ποπυλαρ − (558) − (558)
Ρεαϖαλια⌡εσ − δεπ⌠σιτοσ ϕυδιχιαισ 548 (2.000) 548 (2.000)
Απροπριαο δε χρδιτο δε ΙΝΣΣ 
  δε 2016 α 2019 1.142 31.059 1.142 31.059
Ατυαλιζαο Προϖισο Τραβαληιστα − 
  Ταξα Σελιχ (ι) 3.410 − 3.410 −
Ρεσσαρχιmεντο δε ΙΧΜΣ−ΣΤ σοβρε
  ϖενδασ δε 2020 (ιι) 13.706 − 13.706 −
Εξχλυσο δο ΙΧΜΣ δα βασε δε χ〈λχυλο
  δε ΠΙΣ/ΧΟΦΙΝΣ  (Νοτα 8) 58.044 − 58.044 −
Ρεεστρυτυραο ηιερ〈ρθυιχα − 732 − 732
Περδασ δε χαρτ⌡εσ δε χρδιτο, εξερχχιοσ 
 αντεριορεσ − (4.347) − (4.347)
Προϖισο παρα περδασ δε εστοθυε
  δε εξερχχιοσ πασσαδοσ − (11.422) − (11.422)
Χρδιτοσ δε ανοσ αντεριορεσ, σοβρετυδο
  δε ΠΙΣ ε ΧΟΦΙΝΣ − 5.000 2.238 5.417

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Νατυρεζα δασ ρεχειτασ / (δεσπεσασ) Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
Γρατιφιχαο πρινχιπαλ − 1.846 − 1.788
Ρεϖερσο δε προϖισ⌡εσ δε ενχερραmεντο 
  δε χοντρατοσ Ονοφρε − 1.092 − 1.092
Αλιεναο πορ ϖενδα δε Ατιϖοσ − 231 − 231
Dεσπεσασ ε ρεχειτασ οπεραχιοναισ 
  αδιχιοναισ δεϖιδο αο ενχερραmεντο
  δο ΧD (21) (2.026) (21) (2.026)
Ουτρασ 646 1.427 811 1.964
Τοταλ 38.251 (31.526) 40.654 (31.539)

(ι) Α παρτιρ δε αβριλ/2021 ο Συπρεmο Τριβυναλ Φεδεραλ (ΣΤΦ) χονφιρmου συα ϕυρισπρυδνχια 
σοβρε α ινχονστιτυχιοναλιδαδε δα υτιλιζαο δα Ταξα Ρεφερενχιαλ (ΤΡ) χοmο νδιχε δε 
ατυαλιζαο δοσ δβιτοσ τραβαληιστασ. Dε αχορδο χοm α δεχισο, ατ δελιβεραο δα 
θυεστο πελο Ποδερ Λεγισλατιϖο, δεϖεm σερ απλιχαδοσ ο ⊆νδιχε Ναχιοναλ δε Πρεοσ δε 
Χονσυmιδορ Αmπλο Εσπεχιαλ (ΙΠΧΑ−Ε), να φασε πρεϕυδιχιαλ, ε, α παρτιρ δο αϕυιζαmεντο 
δα αο, α ταξα Σελιχ. Ο Γρυπο ρεαλιζου υm εστυδο ε φοι αϕυσταδα τοδα α βασε δε 
προϖισο τραβαληιστα παρα νο εξερχχιο δε 2021 παρα σεγυιρ α νοϖα δεχισο δο ΣΤΦ.
(ιι) ΙΧΜΣ να σιστεm〈τιχα δα συβστιτυιο τριβυτ〈ρια (ΙΧΜΣ−ΣΤ) θυε ιmπλιχα να 
αντεχιπαο δο ρεχοληιmεντο δο ΙΧΜΣ, δε τοδα α χαδεια χοmερχιαλ δε mανειρα 
αντεχιπαδα, νο mοmεντο δα σαδα δα mερχαδορια δο εσταβελεχιmεντο ινδυστριαλ ου 
ιmπορταδορ, ου να συα εντραδα νο Εσταδο. Ο σευ ρεσσαρχιmεντο  υm διρειτο δο 
χοντριβυιντε θυε εφετυου οπερα⌡εσ δε ϖενδασ εm θυε ο φατο γεραδορ δο παγαmεντο 
αντεχιπαδο δο ΙΧΜΣ−ΣΤ νο σε χονφιρmου, γερανδο ασσιm ο διρειτο ◊ ρεστιτυιο δεστε 
mονταντε πορ παρτε δο Φισχο Εσταδυαλ. Ο προχεσσο δε ρεσσαρχιmεντο ρεθυερ α 
χοmπροϖαο, πορ mειο δε δοχυmεντοσ φισχαισ ε αρθυιϖοσ διγιταισ δασ οπερα⌡εσ 
ρεαλιζαδασ θυε γεραραm παρα α Χοmπανηια ο διρειτο αο ρεσσαρχιmεντο. Απενασ απ⌠σ 
συα ηοmολογαο πελο Φισχο Εσταδυαλ ε/ου ο χυmπριmεντο δε οβριγα⌡εσ αχεσσ⌠ριασ 
εσπεχφιχασ θυε ϖισαm ταλ χοmπροϖαο  θυε οσ χρδιτοσ ποδεm σερ υτιλιζαδοσ πελα 
Χοmπανηια, ο θυε οχορρε εm περοδοσ συβσεθυεντεσ αο δα συα γεραο.

  23. Ρεσυλταδο φινανχειρο

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Ρεχειτασ φινανχειρασ Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
Dεσχοντοσ οβτιδοσ 475 8.493 503 8.563
Ρενδιmεντοσ δε απλιχα⌡εσ 
  φινανχειρασ 8.229 5.323 9.513 5.323
ϑυροσ σοβρε mτυο 3.928 1.704 64 −
ςαρια⌡εσ mονετ〈ριασ 4.999 1.141 5.218 1.356
Ουτρασ ρεχειτασ − − 379 190
Αϕυστε α ςαλορ Πρεσεντε (ΑςΠ) 57.298 34.484 64.339 38.750
Τοταλ δασ ρεχειτασ φινανχειρασ 74.929 51.145 80.016 54.182

Dεσπεσασ φινανχειρασ 2021 2020 2021 2020
ςαρια⌡εσ mονετ〈ριασ (3.407) (1.411) (6.233) (2.726)
ϑυροσ σοβρε αρρενδαmεντο (ι) (223.552) (218.080) (223.757) (218.318)
Ενχαργοσ σοβρε εmπρστιmοσ
   ε φινανχιαmεντοσ (29.511) (20.495) (29.511) (20.495)
Ενχαργοσ σοβρε δεβντυρεσ
  ε νοτασ προmισσ⌠ριασ (58.262) (38.494) (58.262) (38.494)
ϑυροσ σοβρε οβριγαο χοm 
  αχιονιστα δε χοντρολαδα (2.819) (4.336) (2.849) (4.336)
Αmορτιζαο δε χυστοσ 
  δε τρανσαο (4.315) (3.937) (4.315) (3.937)
ϑυροσ, ενχαργοσ ε ταξασ βανχ〈ριασ (1.361) (1.487) (1.624) (1.729)
Dεσχοντο χονχεδιδο α χλιεντεσ − − (565) (444)
Αϕυστε α ςαλορ Πρεσεντε (ΑςΠ) (124.811) (59.806) (132.110) (63.319)
Τοταλ δασ δεσπεσασ φινανχειρασ (448.038) (348.046) (459.226) (353.798)

Ρεσυλταδο φινανχειρο (373.109) (296.901) (379.210) (299.616)

(ι) ϑυροσ σοβρε αρρενδαmεντο σο δεmονστραδοσ δε φορmα λθυιδα δε ΠΙΣ ε ΧΟΦΙΝΣ.

 24. Ινστρυmεντοσ φινανχειροσ ε πολτιχα παρα γεστο δε ρισχοσ

24.1. Πολτιχα χοντ〈βιλ
Ο Γρυπο χλασσιφιχα σευσ ατιϖοσ φινανχειροσ σοβ ασ σεγυιντεσ χατεγοριασ δε mενσυραο:
� Μενσυραδοσ α ϖαλορ ϕυστο (σεϕα πορ mειο δε ουτροσ ρεσυλταδοσ αβρανγεντεσ ου πορ 
mειο δο ρεσυλταδο)
� Μενσυραδοσ αο χυστο αmορτιζαδο
Α χλασσιφιχαο δεπενδε δο mοδελο δε νεγ⌠χιο δο Γρυπο παρα γεστο δοσ ατιϖοσ 
φινανχειροσ ε οσ τερmοσ χοντρατυαισ δοσ φλυξοσ δε χαιξα.
Ο Γρυπο χλασσιφιχα οσ σεγυιντεσ ατιϖοσ φινανχειροσ α ϖαλορ ϕυστο πορ mειο δο ρεσυλταδο:
� Ινϖεστιmεντοσ εm ττυλοσ δε δϖιδα θυε νο σε θυαλιφιχαm παρα mενσυραο αο χυστο 
αmορτιζαδο ου αο ςαλορ ϑυστο πορ mειο δε Ουτροσ Ρεσυλταδοσ Αβρανγεντεσ (ςϑΟΡΑ)
� Ινϖεστιmεντοσ πατριmονιαισ παρα οσ θυαισ α εντιδαδε νο οπτου πορ ρεχονηεχερ 
γανηοσ ε περδασ πορ mειο δε ουτροσ ρεσυλταδοσ αβρανγεντεσ
Παρα ατιϖοσ φινανχειροσ mενσυραδοσ αο ϖαλορ ϕυστο, οσ γανηοσ ε ασ περδασ σο 
ρεγιστραδοσ νο ρεσυλταδο ου εm ουτροσ ρεσυλταδοσ αβρανγεντεσ. Παρα ινϖεστιmεντοσ 
εm ινστρυmεντοσ δε δϖιδα, ισσο δεπενδε δε mοδελο δε νεγ⌠χιο νο θυαλ ο ινϖεστιmεντο 
 mαντιδο. Παρα ινϖεστιmεντοσ εm ινστρυmεντοσ πατριmονιαισ θυε νο σο mαντιδοσ 
παρα νεγοχιαο, ισσο δεπενδε δε ο Γρυπο τερ φειτο ου νο α οπο ιρρεϖογ〈ϖελ, νο 
ρεχονηεχιmεντο ινιχιαλ, πορ χονταβιλιζαρ ο ινϖεστιmεντο πατριmονιαλ αο ϖαλορ ϕυστο πορ 
mειο δε ουτροσ ρεσυλταδοσ αβρανγεντεσ.
Ο Γρυπο ρεχλασσιφιχα οσ ινϖεστιmεντοσ εm ττυλοσ δε δϖιδα σοmεντε θυανδο ο mοδελο 
δε νεγ⌠χιοσ παρα γεστο δε ταισ ατιϖοσ  αλτεραδο.
Ρεχονηεχιmεντο ε δεσρεχονηεχιmεντο
Χοmπρασ ε ϖενδασ ρεγυλαρεσ δε ατιϖοσ φινανχειροσ σο ρεχονηεχιδασ να δατα δε 
νεγοχιαο, δατα να θυαλ ο Γρυπο σε χοmπροmετε α χοmπραρ ου ϖενδερ ο ατιϖο. Οσ 
ατιϖοσ φινανχειροσ σο δεσρεχονηεχιδοσ θυανδο οσ διρειτοσ δε ρεχεβερ φλυξοσ δε χαιξα 
τενηαm ϖενχιδο ου τενηαm σιδο τρανσφεριδοσ ε ο Γρυπο τενηα τρανσφεριδο 
συβστανχιαλmεντε τοδοσ οσ ρισχοσ ε βενεφχιοσ δα προπριεδαδε.
Μενσυραο
Νο ρεχονηεχιmεντο ινιχιαλ, ο Γρυπο mενσυρα υm ατιϖο φινανχειρο αο ϖαλορ ϕυστο 
αχρεσχιδο, νο χασο δε υm ατιϖο φινανχειρο νο mενσυραδο αο ϖαλορ ϕυστο πορ mειο δο 
ρεσυλταδο, δοσ χυστοσ δα τρανσαο διρεταmεντε ατριβυϖεισ ◊ αθυισιο δο ατιϖο 
φινανχειρο. Οσ χυστοσ δε τρανσαο δε ατιϖοσ φινανχειροσ αο ϖαλορ ϕυστο πορ mειο δο 
ρεσυλταδο σο ρεγιστραδοσ χοmο δεσπεσασ νο ρεσυλταδο.
Περδα πορ ρεδυο αο ϖαλορ ρεχυπερ〈ϖελ � ιmπαιρmεντ
Περδασ δε χρδιτο εσπεραδασ εm χλιεντεσ σο mενσυραδασ πορ mειο δε εστιmατιϖασ 
πονδεραδασ δε προβαβιλιδαδε δασ περδασ δε χρδιτο βασεαδασ νασ περδασ ηιστ⌠ριχασ 
ε προϕε⌡εσ δε πρεmισσασ ρελαχιοναδασ. Ασ περδασ δε χρδιτο σο mενσυραδασ α ϖαλορ 
πρεσεντε χοm βασε εm τοδασ ασ ινσυφιχινχιασ δε χαιξα. Ασ περδασ δε χρδιτο εσπεραδασ 
σο δεσχονταδασ πελα ταξα δε ϕυροσ εφετιϖα δο ατιϖο φινανχειρο.
Ο Γρυπο αϖαλια νο φιναλ δε χαδα περοδο δο ρελατ⌠ριο σε η〈 εϖιδνχια οβϕετιϖα δε θυε 
ο ατιϖο φινανχειρο ου ο γρυπο δε ατιϖοσ φινανχειροσ εστ〈 δετεριοραδο. Υm ατιϖο ου γρυπο 
δε ατιϖοσ φινανχειροσ εστ〈 δετεριοραδο ε ασ περδασ πορ ιmπαιρmεντ σο ινχορριδασ 
σοmεντε σε η〈 εϖιδνχια οβϕετιϖα δε ιmπαιρmεντ χοmο ρεσυλταδο δε υm ου mαισ 
εϖεντοσ οχορριδοσ απ⌠σ ο ρεχονηεχιmεντο ινιχιαλ δοσ ατιϖοσ (υm �εϖεντο δε περδα�) ε 
αθυελε εϖεντο (ου εϖεντοσ) δε περδα τεm υm ιmπαχτο νοσ φλυξοσ δε χαιξα φυτυροσ 
εστιmαδοσ δο ατιϖο φινανχειρο ου γρυπο δε ατιϖοσ φινανχειροσ θυε ποδε σερ εστιmαδο 
δε mανειρα χονφι〈ϖελ.
Dε αχορδο χοm ο ΝΒΧ ΤΓ 48 / ΙΦΡΣ 9 � Ινστρυmεντοσ φινανχειροσ, ασ περδασ εσπεραδασ 
σο mενσυραδασ εm υmα δασ σεγυιντεσ βασεσ:
� Περδασ δε χρδιτο εσπεραδασ παρα δοζε mεσεσ: εσσασ σο περδασ δε χρδιτο θυε 
ρεσυλταm δε ποσσϖεισ εϖεντοσ δε ιναδιmπλνχια δεντρο δε δοζε mεσεσ απ⌠σ α δατα 
δο βαλανο
� Περδασ δε χρδιτο εσπεραδασ παρα α ϖιδα ιντειρα: εσσασ σο περδασ δε χρδιτο θυε 
ρεσυλταm δε τοδοσ οσ ποσσϖεισ εϖεντοσ δε ιναδιmπλνχια αο λονγο δα ϖιδα εσπεραδα 
δε υm ινστρυmεντο φινανχειρο
Χοmπενσαο δε ινστρυmεντοσ φινανχειροσ
Ατιϖοσ ε πασσιϖοσ φινανχειροσ σο χοmπενσαδοσ ε ο ϖαλορ λθυιδο  απρεσενταδο νο 
βαλανο πατριmονιαλ θυανδο η〈 υm διρειτο λεγαλ δε χοmπενσαρ οσ ϖαλορεσ ρεχονηεχιδοσ 
ε η〈 α ιντενο δε λιθυιδ〈−λοσ εm υmα βασε λθυιδα, ου ρεαλιζαρ ο ατιϖο ε λιθυιδαρ ο 
πασσιϖο σιmυλτανεαmεντε. Ο διρειτο λεγαλ νο δεϖε σερ χοντινγεντε εm εϖεντοσ φυτυροσ 
ε δεϖε σερ απλιχ〈ϖελ νο χυρσο νορmαλ δοσ νεγ⌠χιοσ ε νο χασο δε ιναδιmπλνχια, 
ινσολϖνχια ου φαλνχια δα εmπρεσα ου χοντραπαρτε.
Ηιεραρθυια δε ϖαλορ ϕυστο
Ο Γρυπο υσα α σεγυιντε ηιεραρθυια παρα δετερmιναρ ε διϖυλγαρ ο ϖαλορ ϕυστο δοσ 
ινστρυmεντοσ φινανχειροσ πελα τχνιχα δε αϖαλιαο:
− Νϖελ 1: πρεοσ χοταδοσ (σεm αϕυστεσ) νοσ mερχαδοσ ατιϖοσ παρα ατιϖοσ ου πασσιϖοσ 
ιδντιχοσ.
− Νϖελ 2: ουτρασ τχνιχασ παρα ασ θυαισ τοδοσ οσ δαδοσ θυε τενηαm εφειτο σιγνιφιχατιϖο 
σοβρε ο ϖαλορ ϕυστο ρεγιστραδο σεϕαm οβσερϖ〈ϖεισ, διρετα ου ινδιρεταmεντε.
− Νϖελ 3: τχνιχασ θυε υσαm δαδοσ θυε τενηαm εφειτο σιγνιφιχατιϖο νο ϖαλορ ϕυστο 
ρεγιστραδο θυε νο σεϕαm βασεαδοσ εm δαδοσ οβσερϖ〈ϖεισ νο mερχαδο.

24.2. Ινστρυmεντοσ φινανχειροσ πορ χατεγορια
Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο

Ιτενσ δε ινστρυmεντοσ φινανχειροσ Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
Ατιϖοσ
Αο χυστο αmορτιζαδο
Χαιξα ε εθυιϖαλεντεσ δε χαιξα 
  (Νοτα 5) 316.654 855.257 356.118 880.357
Χλιεντεσ (Νοτα 6) 1.487.204 1.373.801 1.710.057 1.555.434
Ουτρασ χοντασ ε χρδιτοσ α ρεχεβερ 328.190 322.448 318.230 270.475
Dεπ⌠σιτοσ ϕυδιχιαισ (Νοτα 15) 25.872 25.753 29.951 25.753
Ατιϖο ρεστριτο δε αρβιτραγεm (Νοτα 16) − 341.906 − 341.906
Τοταλ δοσ ατιϖοσ 2.157.920 2.919.165 2.414.356 3.073.925
Πασσιϖοσ
Πασσιϖοσ mενσυραδοσ αο ϖαλορ ϕυστο 
  πορ mειο δο ρεσυλταδο
Οβριγαο χοm αχιονιστα 
  δε χοντρολαδα 37.383 46.448 37.943 46.448
Συβτοταλ 37.383 46.448 37.943 46.448
Ουτροσ πασσιϖοσ
Φορνεχεδορεσ (Νοτα 12) 3.485.328 2.943.379 3.656.607 3.106.938
Εmπρστιmοσ ε φινανχιαmεντοσ 
  (Νοτα 13) 1.462.162 1.620.001 1.505.222 1.653.454
Ουτρασ χοντασ α παγαρ ε οβριγα⌡εσ 290.416 170.622 346.201 175.873
Αρρενδαmεντο α παγαρ (Νοτα 14) 3.669.825 3.427.950 3.672.898 3.430.925
Πασσιϖο δε αρβιτραγεm (Νοτα 16) − 341.843 − 341.843
Συβτοταλ 8.907.731 8.503.795 9.180.928 8.709.033
Τοταλ δοσ πασσιϖοσ 8.945.114 8.550.243 9.218.871 8.755.481

24.3. Γεστο δε ρισχο φινανχειρο
Ασ ατιϖιδαδεσ δο Γρυπο ο εξπ⌡εm α διϖερσοσ ρισχοσ φινανχειροσ, ταισ χοmο ρισχο δε 
mερχαδο, ρισχο δε χρδιτο ε ρισχο δε λιθυιδεζ. Ο προγραmα δε γεστο δε ρισχο δο Γρυπο 
χονχεντρα−σε να ιmπρεϖισιβιλιδαδε δοσ mερχαδοσ φινανχειροσ ε οπεραχιοναισ ε βυσχα 
mινιmιζαρ ποτενχιαισ εφειτοσ αδϖερσοσ νο δεσεmπενηο φινανχειρο δο Γρυπο.
Ο Χονσεληο δε Αδmινιστραο εσταβελεχε πρινχπιοσ παρα α γεστο δε ρισχο, βεm χοmο 
παρα 〈ρεασ εσπεχφιχασ, χοmο ρισχο δε ταξα δε ϕυροσ, ρισχο δε χρδιτο, υσο δε 
ινστρυmεντοσ φινανχειροσ νο δεριϖατιϖοσ ε ινϖεστιmεντο δε εξχεδεντεσ δε χαιξα.
(α) Ρισχο δε mερχαδο
Ρισχο χαmβιαλ
Τοδασ ασ οπερα⌡εσ ατιϖασ ε πασσιϖασ δο Γρυπο σο ρεαλιζαδασ εm Ρεαισ (Ρ∃), νο 
εξιστινδο ρισχο εm ϖιρτυδε δε ϖαρια⌡εσ χαmβιαισ.
Ινστρυmεντοσ φινανχειροσ δεριϖατιϖοσ
Ο Γρυπο τεm χοmο πρ〈τιχα νο οπεραρ χοm ινστρυmεντοσ φινανχειροσ δεριϖατιϖοσ, εξχετο 
εm σιτυα⌡εσ εσπεχφιχασ. Εm 31 δεζεmβρο δε 2021, ο Γρυπο νο απρεσενταϖα 
οπερα⌡εσ χοm ινστρυmεντοσ δεριϖατιϖοσ.
Ρισχο δε ταξα δε ϕυροσ
Ασ οπερα⌡εσ ϕυντο αο ΒΝDΕΣ  χοντραταδα χοm βασε να ΤϑΛΠ + ϕυροσ, οσ δεmαισ 
εmπρστιmοσ ε φινανχιαmεντοσ δα Χοmπανηια εστο ατρελαδοσ αο ΧDΙ + σπρεαδ

βανχ〈ριο. Ασ απλιχα⌡εσ φινανχειρασ σο χοντραταδασ χοm βασε να ϖαριαο δο ΧDΙ, ο 
θυε νο αχαρρετα γρανδεσ ρισχοσ εm ρελαο ◊ ταξα δε ϕυροσ, ποισ συασ ϖαρια⌡εσ νο 
σο ρελεϖαντεσ. Α Αδmινιστραο εντενδε θυε ο ρισχο δε mυδανασ σιγνιφιχατιϖασ νο 
ρεσυλταδο ε νοσ φλυξοσ δε χαιξα  βαιξο.
(β) Ρισχο δε χρδιτο
Οσ ρισχοσ δε χρδιτο εστο ρελαχιοναδοσ αοσ νοσσοσ ατιϖοσ φινανχειροσ, θυε σο 
πρινχιπαλmεντε ο χαιξα ε εθυιϖαλεντεσ δε χαιξα, ασ απλιχα⌡εσ φινανχειρασ ε ασ χοντασ 
δε χλιεντεσ.
Ο χαιξα ε εθυιϖαλεντεσ δε χαιξα ε ασ απλιχα⌡εσ φινανχειρασ σο mοϖιmενταδοσ 
σοmεντε χοm ινστιτυι⌡εσ φινανχειρασ δε ρεχονηεχιδα σολιδεζ.
Α χλασσιφιχαο δοσ ρατινγσ δοσ εθυιϖαλεντεσ δε χαιξα εστο δε αχορδο χοm ασ πρινχιπαισ 
αγνχιασ δε χλασσιφιχαο δε ρισχο, χονφορmε θυαδρο αβαιξο:

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Χλασσιφιχαο δε ρατινγσ 2021 2020 2021 2020
Ρατινγ � Εσχαλα ναχιοναλ
  βρΑΑΑ 95.827 468.469 115.371 490.077
  βρΑΑ+ 26.767 249.124 33.020 249.163
  βρΑ 1.691 15.497 1.692 15.497
  (∗) ν/α − Χαιξα ε απλιχα⌡εσ αυτοm〈τιχασ 192.369 122.167 199.900 123.446
  (∗) ν/α − Φυνδοσ δε ινϖεστιmεντο − − 6.136 2.174
Τοταλ � Εσχαλα ναχιοναλ 316.654 855.257 356.118 880.357

(∗) Νο απλιχ〈ϖελ, ποισ νο χονστα χλασσιφιχαο δε ρισχο παρα χαιξα, απλιχα⌡εσ 
αυτοm〈τιχασ ε φυνδοσ δε ινϖεστιmεντοσ.
Α χονχεσσο δε χρδιτο νασ ϖενδασ δε mερχαδοριασ σεγυε υmα πολτιχα θυε ϖισα 
mινιmιζαρ α ιναδιmπλνχια. Νο εξερχχιο φινδο εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021, ασ ϖενδασ 
χοm ρεχεβιmεντο α πραζο ρεπρεσενταραm 57% (54% � Dεζ/20) να Χοντρολαδορα ε 59% 
(56% � Dεζ/20) παρα ο Χονσολιδαδο, σενδο θυε δεσσε τοταλ 94% (94% � Dεζ/20) να 
Χοντρολαδορα ε 87% (86% � Dεζ/20) νο Χονσολιδαδο σο ρελατιϖοσ ◊σ ϖενδασ χοm 
χαρτο δε χρδιτο θυε, χοm βασε νο ηιστ⌠ριχο δε περδασ, σο δε βαιξσσιmο ρισχο. Οσ 
ουτροσ 6% (6% � Dεζ/20) να Χοντρολαδορα ε 13% (14% � Dεζ/20) παρα ο Χονσολιδαδο 
σο συβστανχιαλmεντε χρδιτοσ χοm Προγραmασ δε Βενεφχιοσ δε Μεδιχαmεντοσ 
(�ΠΒΜ�σ�) ε χονϖνιοσ, θυε σο δε πεθυενο ρισχο, δαδα α σελετιϖιδαδε δοσ χλιεντεσ.
(χ) Ρισχο δε λιθυιδεζ
Α Αδmινιστραο δο Γρυπο αχοmπανηα χοντινυαmεντε ασ πρεϖισ⌡εσ δε λιθυιδεζ 
νεχεσσ〈ριασ παρα ασσεγυραρ θυε σε τενηα χαιξα συφιχιεντε παρα ατενδερ ◊σ 
νεχεσσιδαδεσ οπεραχιοναισ. Ο εξχεσσο δε χαιξα  απλιχαδο εm ατιϖοσ φινανχειροσ χοm 
ϖενχιmεντοσ απροπριαδοσ δε φορmα α γαραντιρ λιθυιδεζ νεχεσσ〈ρια αο χυmπριmεντο δε 
συασ οβριγα⌡εσ.
(δ) Αν〈λισε δε σενσιβιλιδαδε
Απρεσεντα−σε, α σεγυιρ, θυαδρο δεmονστρατιϖο δε αν〈λισε δε σενσιβιλιδαδε δοσ 
ινστρυmεντοσ φινανχειροσ, ασ θυαισ α Χοmπανηια εστ〈 εξποστα.
Ο χεν〈ριο mαισ προϖ〈ϖελ, σεγυνδο αϖαλιαο εφετυαδα πελα Αδmινιστραο, χονσιδερα 
υm αχρσχιmο δε 1,5% δα ταξα δε ϕυροσ. Αδιχιοναλmεντε, δοισ ουτροσ χεν〈ριοσ σο 
δεmονστραδοσ α φιm δε απρεσενταρ 25% ε 50% δε δετεριοραο να ϖαρι〈ϖελ δε ρισχο 
χονσιδεραδα, ρεσπεχτιϖαmεντε (χεν〈ριοσ ΙΙ ε ΙΙΙ).

Χοντρολαδορα
Εφειτο νο ρεσυλταδο ε 

Πατριmνιο λθυιδο

Οπεραο
ςαλορ

νοχιοναλ
Χεν〈ριο

(προϖ〈ϖελ)
Χεν〈ριο ΙΙ

− 25%
Χεν〈ριο ΙΙΙ

− 50%
Απλιχα⌡εσ φινανχειρασ − ΧDΙ 178.465 2.677 3.346 4.015
Ρεχειτα − 2.677 3.346 4.015

Εmπρστιmοσ ε 
  φινανχιαmεντοσ − ΧDΙ 1.462.162 (21.932) (27.416) (32.899)
Dεσπεσα (21.932) (27.416) (32.899)
Εφειτο νο ρεσυλταδο (19.255) (24.069) (28.882)

Χονσολιδαδο
Εφειτο νο ρεσυλταδο ε 

Πατριmνιο λθυιδο

Οπεραο
ςαλορ

νοχιοναλ
Χεν〈ριο

(προϖ〈ϖελ)
Χεν〈ριο ΙΙ

− 25%
Χεν〈ριο ΙΙΙ

− 50%
Απλιχα⌡εσ φινανχειρασ − ΧDΙ 214.986 3.225 4.031 4.838
Ρεχειτα 3.225 4.031 4.838

Εmπρστιmοσ ε 
  φινανχιαmεντοσ − ΧDΙ 1.505.222 (22.578) (28.223) (33.867)
Dεσπεσα (22.578) (28.223) (33.867)
Εφειτο νο ρεσυλταδο (19.353) (24.192) (29.029)

(ε) Γεστο δε χαπιταλ
Ο οβϕετιϖο δο Γρυπο εm ρελαο ◊ γεστο δε χαπιταλ  α mανυτενο δα χαπαχιδαδε 
δε ινϖεστιmεντο, περmιτινδο ϖιαβιλιζαρ σευ προχεσσο δε χρεσχιmεντο ε οφερεχερ ρετορνο 
αδεθυαδο αοσ σευσ αχιονιστασ.
Ο Γρυπο τεm χοmο πολτιχα νο αλαϖανχαρ συα εστρυτυρα δε χαπιταλ χοm εmπρστιmοσ 
ε φινανχιαmεντοσ, εξχεο φειτα ◊σ λινηασ δε λονγο πραζο δο ΒΝDΕΣ (Φινεm), 
δεβντυρεσ ε νοτασ προmισσ⌠ριασ, χοm ταξασ αδεθυαδασ αοσ νϖεισ δε ρενταβιλιδαδε 
δο Γρυπο.
Dεσσα φορmα, εσσε νδιχε χορρεσπονδε ◊ δϖιδα λθυιδα εξπρεσσα χοmο περχεντυαλ δο 
χαπιταλ τοταλ. Α δϖιδα λθυιδα, πορ συα ϖεζ, χορρεσπονδε αο τοταλ δε εmπρστιmοσ ε 
φινανχιαmεντοσ, συβτραδο δο mονταντε δε χαιξα ε εθυιϖαλεντε δε χαιξα. Ο χαπιταλ τοταλ 
 απυραδο ατραϖσ δα σοmα δο πατριmνιο λθυιδο, χονφορmε δεmονστραδο νο βαλανο
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ΡΕΛΑΤΡΙΟ DΑ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο

Dεmονστρα⌡εσ Φινανχειρασ ΙΑΣ 17 (εm mιληαρεσ δε ρεαισ)

  ΑΥDΙΤΟΡΕΣ ΙΝDΕΠΕΝDΕΝΤΕΣ

Εm ατενδιmεντο ◊ Ινστρυο ΧςΜ ν≡ 381/2003 ε αο Οφχιο Χιρχυλαρ 

ΣΝΧ/ΣΕΠ ν≡ 01/2007, α Χοmπανηια ινφορmα θυε, δυραντε ο ανο δε 2021, 

α Ερνστ & Ψουνγ Αυδιτορεσ Ινδεπενδεντεσ Σ.Σ., ρεαλιζου σερϖιοσ δε 

αυδιτορια ινδεπενδεντε ρελαχιοναδοσ ◊σ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ δο 

εξερχχιο δε 2021.

Α πολτιχα δα Χοmπανηια ϕυντο αοσ σευσ αυδιτορεσ ινδεπενδεντεσ, νο θυε 

διζ ρεσπειτο ◊ πρεσταο δε σερϖιοσ νο ρελαχιοναδοσ ◊ αυδιτορια 

ινδεπενδεντε, εστ〈 φυνδαmενταδα νοσ πρινχπιοσ θυε πρεσερϖαm α 

ινδεπενδνχια δο αυδιτορ. Εσσεσ πρινχπιοσ σε βασειαm νο φατο δε θυε ο 

αυδιτορ νο δεϖε αυδιταρ σευ πρ⌠πριο τραβαληο, νεm εξερχερ φυν⌡εσ 

γερενχιαισ ου αινδα αδϖογαρ παρα ο σευ χλιεντε. Dυραντε ο εξερχχιο φινδο 

εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021, α Ερνστ & Ψουνγ Αυδιτορεσ Ινδεπενδεντεσ 

Σ.Σ. πρεστου σερϖιοσ δε αυδιτορια ινδεπενδεντε να Χοmπανηια. 

Ο mονταντε δε ηονορ〈ριοσ ινχορριδοσ χοm οσ αυδιτορεσ ινδεπενδεντεσ νο 

εξερχχιο δε 2021 φοι δε Ρ∃ 1.299 mιλ ρεφερεντε α σερϖιοσ δε αυδιτορια 

ινδεπενδεντε ρελαχιοναδα ◊σ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ.

Α Ερνστ & Ψουνγ Αυδιτορεσ Ινδεπενδεντεσ νο τεm χονηεχιmεντο δε 

θυαλθυερ ρελαχιοναmεντο εντρε ασ παρτεσ θυε ποδερια σερ χονσιδεραδο 

χοmο χονφλιταντε εm ρελαο α συα ινδεπενδνχια.

  DΕΣΤΙΝΑ∩℘Ο DΟΣ ΡΕΣΥΛΤΑDΟΣ

Ατενδενδο ◊σ πρεϖισ⌡εσ λεγαισ ε εστατυτ〈ριασ, εσταmοσ προπονδο α 
σεγυιντε δεστιναο δο σαλδο ποσιτιϖο εm λυχροσ αχυmυλαδοσ νο mονταντε 
δε Ρ∃ 752.683 mιλ:

− Ρεσερϖα λεγαλ Ρ∃ 37.597 mιλ

− Ρεσερϖα εστατυτ〈ρια Ρ∃ 257.486 mιλ

− ϑυροσ σοβρε ο χαπιταλ πρ⌠πριο

   (Ρ∃ 0,124353822 πορ αο) Ρ∃ 205.000 mιλ

− Ρεσερϖα δε ινχεντιϖοσ φισχαισ Ρ∃ 91.600 mιλ

− Dιϖιδενδο αδιχιοναλ προποστο Ρ∃ 161.000 mιλ
Α προποστα ινχλυι ταmβm α ιmπυταο δοσ ϕυροσ σοβρε ο χαπιταλ πρ⌠πριο 
ε αο διϖιδενδο οβριγατ⌠ριο.

Dεmονστραο δο Ρεσυλταδο Χονσολιδαδο Αϕυσταδο

(εm mιληαρεσ δε Ρ∃)

4Τ20 4Τ21 2020 2021

Ρεχειτα βρυτα δε ϖενδασ ε σερϖιοσ 5.868.052 6.853.140 21.180.475 25.605.685

Dεδυ⌡εσ (314.311) (379.315) (1.113.637) (1.478.680)

Ρεχειτα λθυιδα δε ϖενδασ ε σερϖιοσ 5.553.741 6.473.825 20.066.838 24.127.005

Χυστο δασ mερχαδοριασ ϖενδιδασ (3.919.528) (4.522.021) (14.175.656) (16.920.835)

Λυχρο βρυτο 1.634.213 1.951.805 5.891.182 7.206.170

Dεσπεσασ

Χοm ϖενδασ (1.027.786) (1.261.758) (3.877.221) (4.606.314)

Γεραισ ε αδmινιστρατιϖασ (175.584) (241.936) (584.793) (792.611)

Dεσπεσασ οπεραχιοναισ (1.203.370) (1.503.695) (4.462.014) (5.398.925)

ΕΒΙΤDΑ 430.843 448.110 1.429.169 1.807.245

Dεπρεχιαο ε αmορτιζαο (147.571) (171.187) (563.847) (626.995)

Λυχρο οπεραχιοναλ αντεσ δο ρεσυλταδο φινανχειρο 283.271 276.923 865.322 1.180.251

Dεσπεσασ φινανχειρασ (30.289) (102.557) (135.480) (235.445)

Ρεχειτασ φινανχειρασ 13.600 32.799 54.182 80.017

Dεσπεσασ / Ρεχειτασ φινανχειρασ (16.689) (69.758) (81.298) (155.427)

Εθυιϖαλνχια πατριmονιαλ (3.551) 1.694 (7.867) (1.128)

Λυχρο αντεσ δο ΙΡ ε δα χοντριβυιο σοχιαλ 263.031 208.859 776.157 1.023.695

Ιmποστο δε ρενδα ε χοντριβυιο σοχιαλ (49.359) (4.220) (175.172) (235.520)

Λυχρο λθυιδο δο εξερχχιο 213.672 204.639 600.984 788.175

Dεmονστραο δο Ρεσυλταδο Χονσολιδαδο

(εm mιληαρεσ δε Ρ∃)

4Τ20 4Τ21 2020 2021

Ρεχειτα βρυτα δε ϖενδασ ε σερϖιοσ 5.868.052 6.853.140 21.180.475 25.605.685

Dεδυ⌡εσ (314.311) (379.315) (1.113.637) (1.478.680)

Ρεχειτα λθυιδα δε ϖενδασ ε σερϖιοσ 5.553.741 6.473.825 20.066.838 24.127.005

Χυστο δασ mερχαδοριασ ϖενδιδασ (3.919.528) (4.522.021) (14.175.656) (16.920.835)

Λυχρο βρυτο 1.634.213 1.951.805 5.891.182 7.206.170

Dεσπεσασ

Χοm ϖενδασ (1.027.786) (1.261.758) (3.877.221) (4.606.314)

Γεραισ ε αδmινιστρατιϖασ (175.584) (241.936) (584.793) (792.611)

Ουτρασ δεσπεσασ οπεραχιοναισ, λθυιδασ (23.000) (26.491) (32.917) 40.874

Dεσπεσασ οπεραχιοναισ (1.226.370) (1.530.186) (4.494.931) (5.358.051)

ΕΒΙΤDΑ 407.842 421.619 1.396.251 1.848.119

Dεπρεχιαο ε αmορτιζαο (147.571) (171.187) (563.847) (626.995)

Λυχρο οπεραχιοναλ αντεσ δο ρεσυλταδο φινανχειρο 260.271 250.431 832.405 1.221.124

Dεσπεσασ φινανχειρασ (30.289) (102.557) (135.480) (235.445)

Ρεχειτασ φινανχειρασ 13.600 32.799 54.182 80.017

Dεσπεσασ / Ρεχειτασ φινανχειρασ (16.689) (69.758) (81.298) (155.427)

Εθυιλαϖνχια Πατριmονιαλ (3.551) 1.694 (7.867) (1.128)

Λυχρο αντεσ δο ΙΡ ε δα χοντριβυιο σοχιαλ 240.031 182.367 743.240 1.064.569

Ιmποστο δε ρενδα ε χοντριβυιο σοχιαλ (41.539) 4.788 (163.981) (249.417)

Λυχρο λθυιδο δο εξερχχιο 198.492 187.155 579.259 815.152

Βαλανοσ Πατριmονιαισ

(εm mιληαρεσ δε Ρ∃)

Ατιϖο 4Τ20 4Τ21
Χιρχυλαντε

  Χαιξα ε εθυιϖαλεντεσ δε χαιξα 880.357 356.117

  Χλιεντεσ 1.555.434 1.710.057

  Εστοθυεσ 4.225.407 5.117.799

  Τριβυτοσ α ρεχυπεραρ 61.491 195.730

  Ουτρασ χοντασ α ρεχεβερ 261.045 290.837

  Dεσπεσασ αντεχιπαδασ 36.738 48.359

7.020.472 7.718.899

Νο χιρχυλαντε

  Dεπ⌠σιτοσ ϕυδιχιαισ 25.753 29.952

  Τριβυτοσ α ρεχυπεραρ 111.548 132.929

  Ιmποστο δε ρενδα ε χοντριβυιο σοχιαλ διφεριδοσ 34.605 49.047

  Ουτροσ χρδιτοσ 352.350 28.454

  Ινϖεστιmεντοσ − 830

  Ιmοβιλιζαδο 1.859.220 1.999.020

  Ιντανγϖελ 1.261.708 1.486.252

3.645.184 3.726.484

ΑΤΙςΟ 10.665.656 11.445.383

Πασσιϖο ε Πατριmνιο Λθυιδο 4Τ20 4Τ21
Χιρχυλαντε

  Φορνεχεδορεσ 3.106.937 3.656.605

  Εmπρστιmοσ ε φινανχιαmεντοσ 531.204 613.831

  Σαλ〈ριοσ ε ενχαργοσ σοχιαισ 309.161 420.356

  Ιmποστοσ, ταξασ ε χοντριβυι⌡εσ 138.673 154.772

  Dιϖιδενδο ε ϕυροσ σοβρε ο χαπιταλ πρ⌠πριο 66.295 76.787

  Προϖισο παρα δεmανδασ ϕυδιχιαισ 32.835 43.560

  Ουτρασ χοντασ α παγαρ 181.417 245.170

4.366.522 5.211.081

Νο Χιρχυλαντε

  Εmπρστιmοσ ε φινανχιαmεντοσ 1.122.250 891.393

  Προϖισο παρα δεmανδασ ϕυδιχιαισ 70.822 52.915

  Ιmποστο δε ρενδα ε χοντριβυιο σοχιαλ διφεριδοσ 158.141 200.660

  Ουτρασ οβριγα⌡εσ 406.058 153.466

1.757.270 1.298.434

Πατριmνιο λθυιδο

  Χαπιταλ σοχιαλ 2.500.000 2.500.000

  Ρεσερϖασ δε χαπιταλ 148.029 89.914

  Ρεσερϖα δε ρεαϖαλιαο 11.677 11.514

  Ρεσερϖασ δε λυχροσ 1.780.379 2.267.879

  Λυχροσ αχυmυλαδοσ − −

  Αϕυστεσ δε αϖαλιαο πατριmονιαλ (30.230) 3.261

  Παρτιχιπαο δε νο χοντρολαδορεσ 62.531 41.170

  Dιϖιδενδο αδιχιοναλ προποστο 69.478 22.129

4.541.863 4.935.868

ΠΑΣΣΙςΟ Ε ΠΑΤΡΙΜΝΙΟ Λ⊆ΘΥΙDΟ 10.665.656 11.445.383

Dεmονστρα⌡εσ δοσ Φλυξοσ δε Χαιξα 

(εm mιληαρεσ δε Ρ∃)

4Τ20 4Τ21 2020 2021
Λυχρο αντεσ δο Ιmποστο δε Ρενδα
  ε δα Χοντριβυιο Σοχιαλ 237.468 188.109 743.240 1.043.196
Αϕυστεσ
Dεπρεχια⌡εσ ε αmορτιζα⌡εσ 147.572 171.064 563.848 626.812

Πλανο δε ρεmυνεραο χοm α⌡εσ ρεστριτασ, λθυιδο 5.107 5.470 18.090 15.113

ϑυροσ σοβρε οπο δε χοmπρα δε α⌡εσ αδιχιοναισ 657 734 4.335 2.819

Ρεσυλταδο να ϖενδα ου βαιξα δο ατιϖο ιmοβιλιζαδο

  ε ιντανγϖελ 693 12.427 3.580 23.865

Προϖισο (ρεϖερσο) παρα δεmανδασ ϕυδιχιαισ 83.076 14.406 92.379 42.030

Προϖισο (ρεϖερσο) παρα περδασ νο εστοθυε (8.242) (1.122) 15.080 4.418

Προϖισο (ρεϖερσο) παρα χρδιτοσ δε λιθυιδαο

  δυϖιδοσα 9.646 3.871 11.480 7.732

Προϖισο (ρεϖερσο) παρα ενχερραmεντο δε λοϕασ 4.173 8.072 2.260 (105)

Dεσπεσασ δε ϕυροσ 14.004 29.658 59.515 86.179

Αmορτιζα⌡εσ δο χυστο δε τρανσαο

  δε φινανχιαmεντοσ 1.296 968 4.576 4.321

Ρεσυλταδο δε εθυιϖαλνχια πατριmονιαλ 6.840 (1.694) 7.867 1.128

Dεσχοντο σοβρε λοχαο δε ιm⌠ϖεισ − (767) − (6.390)

502.290 431.196 1.526.250 1.851.118
ςαρια⌡εσ νοσ ατιϖοσ ε πασσιϖοσ
Χλιεντεσ ε ουτρασ χοντασ α ρεχεβερ (94.660) 136.050 (377.894) (158.093)

Εστοθυεσ (290.490) (399.419) (389.100) (896.809)

Ουτροσ ατιϖοσ χιρχυλαντεσ (296) 17.378 57.395 (38.768)

Ατιϖοσ νο ρεαλιζ〈ϖελ α λονγο πραζο (25.315) (27.507) (82.267) (28.649)

Φορνεχεδορεσ 763.645 747.893 456.032 489.893

Σαλ〈ριοσ ε ενχαργοσ σοχιαισ (100.110) (65.688) 12.488 109.273

Ιmποστοσ, ταξασ ε χοντριβυι⌡εσ 18.761 (13.247) 29.659 26.088

Ουτρασ οβριγα⌡εσ (46.555) 116.690 16.211 154.147

Αλυγυισ α παγαρ 3.404 (455) 2.943 10.065

Χαιξα προϖενιεντε δασ οπερα⌡εσ 730.674 942.891 1.251.717 1.518.265
ϑυροσ παγοσ (10.044) (17.175) (40.084) (64.861)

Ιmποστο δε ρενδα ε χοντριβυιο σοχιαλ παγοσ (76.431) (121.783) (201.441) (373.976)

Dεmανδασ ϕυδιχιαισ παγασ (18.901) (13.522) (68.417) (51.072)

Χαιξα λθυιδο προϖενιεντε δασ (απλιχαδο νασ)
  ατιϖιδαδεσ οπεραχιοναισ 625.298 790.411 941.775 1.028.356
Φλυξοσ δε χαιξα δασ ατιϖιδαδεσ δε ινϖεστιmεντοσ
Χαιξα αδθυιριδο εm χοmβιναο δε νεγ⌠χιο − 1.380 − 14.655

Αθυισι⌡εσ δε ιmοβιλιζαδο ε ιντανγϖελ (201.732) (350.967) (676.420) (954.736)

Ρεχεβιmεντοσ πορ ϖενδασ δε ιmοβιλιζαδοσ 5.348 134 6.648 809

Αθυισιο ε απορτε δε χαπιταλ εm ινϖεστιδασ, λθυιδο (3.289) (4.510) (3.289) (12.636)

Εmπρστιmοσ χονχεδιδοσ α χοντρολαδασ 1.768 (17.350) (36) (18.450)

Χαιξα δα εmπρεσα ινχορποραδα − (479) − (14.771)

Χαιξα λθυιδο απλιχαδο νασ ατιϖιδαδεσ
  δε ινϖεστιmεντοσ (197.905) (371.792) (673.097) (985.129)
Φλυξοσ δε χαιξα δασ ατιϖιδαδεσ δε φινανχιαmεντοσ
Εmπρστιmοσ ε φινανχιαmεντοσ τοmαδοσ 8.416 (702) 728.216 338.235

Παγαmεντοσ δε εmπρστιmοσ ε φινανχιαmεντοσ (92.225) (77.852) (225.245) (517.646)

Ρεχοmπρα δε α⌡εσ − − − (73.228)

ϑυροσ σοβρε ο χαπιταλ πρ⌠πριο ε διϖιδενδο παγοσ (63.433) (231.106) (190.518) (314.828)

Χαιξα λθυιδο προϖενιεντε δασ ατιϖιδαδεσ
  δε φινανχιαmεντοσ (147.242) (309.660) 312.453 (567.467)
Αυmεντο (ρεδυο) λθυιδο δε χαιξα
  ε εθυιϖαλεντεσ δε χαιξα 280.151 108.959 581.131 (524.240)
Χαιξα ε εθυιϖαλεντεσ δε χαιξα νο ινχιο
  δο  εξερχχιο 600.206 247.158 299.226 880.357
Χαιξα ε εθυιϖαλεντεσ δε χαιξα νο φιm δο εξερχχιο 880.357 356.117 880.357 356.117
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ΝΟΤΑΣ ΕΞΠΛΙΧΑΤΙςΑΣ DΑ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο ℵΣ DΕΜΟΝΣΤΡΑ∩∏ΕΣ ΦΙΝΑΝΧΕΙΡΑΣ ΕΜ 31 DΕ DΕΖΕΜΒΡΟ DΕ 2021 Ε 2020
(Εm mιληαρεσ δε ρεαισ, εξχετο θυανδο ινδιχαδο δε ουτρα φορmα)

Ο ιmποστο δε ρενδα ε α χοντριβυιο σοχιαλ διφεριδοσ ρεφερεντεσ αοσ εξερχχιοσ φινδοσ εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021 ε δε 2020 σε ρεφερεm α:
Βαλανο Πατριmονιαλ Ρεσυλταδο

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Dιφερενασ τεmπορ〈ριασ Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
Ρεαϖαλια⌡εσ α ϖαλορ ϕυστο δε τερρενοσ ε εδιφιχα⌡εσ (6.715) (6.798) (6.715) (6.798) − − − −
Αmορτιζαο δο 〈γιο σοβρε α ρενταβιλιδαδε φυτυρα (245.152) (245.025) (245.152) (245.025) 127 508 127 508
Ιντανγϖεισ νο δεδυτϖεισ � ινχορποραο δα Ραια (53.803) (53.959) (53.803) (53.959) (156) (156) (156) (156)
Ιντανγϖεισ νο δεδυτϖεισ � αθυισιο δα 4Βιο − − (1.492) (1.657) − − (164) (480)
Γανηο πορ χοmπρα ϖανταϕοσα � αθυισιο Ονοφρε (60.311) (82.928) (60.311) (82.928) (22.617) (22.617) (22.617) (22.617)
Πρεϕυζο φισχαλ α χοmπενσαρ χοm λυχροσ τριβυτ〈ϖεισ φυτυροσ − − 22.697 34.615 − − 11.919 (15.012)
Αϕυστε α ςαλορ Πρεσεντε � ΑςΠ (2.103) (384) (1.774) (317) 1.719 (110) 1.457 (63)
Αϕυστε α ςαλορ ϑυστο � Αςϑ 6.473 5.514 6.473 5.514 (959) (1.474) (959) (1.474)
Προϖισο − περδασ εσπεραδασ νοσ εστοθυεσ 11.089 9.587 11.089 9.587 (1.502) (5.127) (1.502) (5.127)
Προϖισο − οβριγα⌡εσ διϖερσασ 73.317 76.995 73.461 77.012 3.678 15.214 3.551 15.214
Προϖισο − προγραmα δε παρτιχιπαο δε ρεσυλταδοσ 24.169 62.481 25.701 62.871 38.312 (1.571) 37.170 (1.500)
Προϖισο − δεmανδασ ϕυδιχιαισ 32.919 56.684 32.919 56.684 23.765 (1.100) 23.765 (1.100)
Περδα δε χρδιτο εσπεραδασ 1.346 1.079 25.662 2.227 (266) (65) (23.434) (472)
Αρρενδαmεντο (δεπρεχιαο ξ χοντραπρεσταο) 115.018 87.124 115.047 87.148 (27.894) (48.588) (27.900) (48.588)
Ουτροσ αϕυστεσ 16.234 16.858 16.234 16.858 623 (4.863) 623 (4.863)
Dεσπεσα δε ιmποστο δε ρενδα ε χοντριβυιο σοχιαλ διφεριδοσ − − − − 14.830 (69.949) 1.880 (85.730)

Πασσιϖο φισχαλ διφεριδο, λθυιδο (87.519) (72.772) (39.964) (38.168)

Ρεφλετιδο νο βαλανο πατριmονιαλ δα σεγυιντε mανειρα:
Ατιϖο φισχαλ διφεριδο 278.462 315.938 278.462 315.938
Πασσιϖο φισχαλ διφεριδο (365.981) (388.710) (367.473) (390.366)
Πασσιϖο φισχαλ διφεριδο, λθυιδο (87.519) (72.772) (89.011) (74.428)

Ατιϖο φισχαλ διφεριδο � Χοντρολαδα � 4Βιο − − 49.047 36.261

Ρεχονχιλιαο δο ατιϖο (πασσιϖο) φισχαλ διφεριδο, λθυιδο
Σαλδο νο ινχιο δο εξερχχιο (72.772) (142.810) (38.168) (123.987)
Dεσπεσα ρεχονηεχιδα νο ρεσυλταδο (14.830) 69.949 (1.880) 85.730
Ρεαλιζαο δε ιmποστο διφεριδο ρεχονηεχιδα νο πατριmνιο λθυιδο 84 89 84 89
Σαλδο νο φιναλ δο εξερχχιο (87.518) (72.772) (39.964) (38.168)

17.4. Εστιmατιϖα δε ρεχυπεραο δοσ χρδιτοσ δε ιmποστο δε ρενδα ε χοντριβυιο 
σοχιαλ
Ασ προϕε⌡εσ σοβρε οσ λυχροσ τριβυτ〈ϖεισ φυτυροσ χονσιδεραm εστιmατιϖασ θυε εστο 
ρελαχιοναδασ, εντρε ουτροσ, χοm α περφορmανχε δο Γρυπο, ασσιm χοmο ο χοmπορταmεντο 
δο σευ mερχαδο δε ατυαο ε δετερmιναδοσ ασπεχτοσ εχονmιχοσ. Οσ ρεσυλταδοσ 
ρεαισ ποδεm διφεριρ δασ εστιmατιϖασ αδοταδασ. Dε αχορδο χοm εσσασ προϕε⌡εσ, ο 
χρδιτο τριβυτ〈ριο σερ〈 ρεχυπεραδο δε αχορδο χοm ο σεγυιντε χρονογραmα:

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Πρεϖισο δε ρεχυπεραο Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
2021 − 111.563 − 113.207
2022 132.204 56.630 160.740 56.630
2023 51.000 33.761 62.412 44.146
2024 37.740 17.081 44.556 27.466
2025 εm διαντε 57.518 96.903 59.801 110.749
Τοταλ 278.462 315.938 327.509 352.198

Ατιϖο φισχαλ διφεριδο σοβρε διφερενασ
  τεmπορ〈ριασ, απρεσενταδο λθυιδο 
  νο πασσιϖο 278.462 315.938 278.462 315.938
Ατιϖο φισχαλ διφεριδο σοβρε πρεϕυζο
  φισχαλ εm εmπρεσασ χοντρολαδασ − − 49.047 36.261

17.5. Ινχερτεζα σοβρε τραταmεντο δε ΙΡΠϑ ε ΧΣΛΛ
Α Χοmπανηια ποσσυι θυατρο δισχυσσ⌡εσ εm φασε αδmινιστρατιϖα χοm α Ρεχειτα Φεδεραλ, 
ρελαχιοναδασ ◊ γλοσα δε αmορτιζαο φισχαλ δο 〈γιο δεχορρεντεσ δε αθυισι⌡εσ δε 
εmπρεσασ νο ϖαλορ δε Ρ∃ 38.394, χυϕα αν〈λισε ατυαλ δε προγν⌠στιχο, χοm βασε εm 
αϖαλιαο ιντερνα ε εξτερνα δοσ ασσεσσορεσ ϕυρδιχοσ,  δε θυε ελασ σερο 
προϖαϖελmεντε αχειτασ εm δεχισ⌡εσ δε τριβυναισ συπεριορεσ δε λτιmα ινστνχια 
(προβαβιλιδαδε δε αχειτε mαιορ θυε 50%), πορ εσσε mοτιϖο, νο ρεγιστρου θυαλθυερ 
πασσιϖο δε ΙΡΠϑ/ΧΣΛΛ εm ρελαο α εσσασ α⌡εσ.

  18. Ρεσυλταδο πορ αο

Ο λυχρο β〈σιχο πορ αο  χαλχυλαδο mεδιαντε α διϖισο δο λυχρο ατριβυϖελ αοσ 
αχιονιστασ δα Χοmπανηια, πελα θυαντιδαδε mδια πονδεραδα δε α⌡εσ ορδιν〈ριασ 
δυραντε ο εξερχχιο. Ο λυχρο διλυδο πορ αο  χαλχυλαδο mεδιαντε ο αϕυστε δα 
θυαντιδαδε mδια πονδεραδα δε α⌡εσ ορδιν〈ριασ εm χιρχυλαο, παρα πρεσυmιρ α 
χονϖερσο δε τοδασ ασ α⌡εσ ορδιν〈ριασ ποτενχιαισ διλυδασ.
Ο θυαδρο αβαιξο απρεσεντα οσ δαδοσ δε ρεσυλταδο ε α⌡εσ υτιλιζαδοσ νο χ〈λχυλο δοσ 
λυχροσ β〈σιχο ε διλυδο πορ αο:

Χοντρολαδορα / Χονσολιδαδο
Ιτενσ δε ρεσυλταδο πορ αο Dεζ/21 Dεζ/20
Β〈σιχο
Λυχρο λθυιδο δο περοδο 751.934 484.444
Μδια πονδεραδα δο νmερο δε α⌡εσ ορδιν〈ριασ 1.649.271 1.649.216
Λυχρο πορ αο εm Ρ∃ − β〈σιχο 0,45592 0,29374

Dιλυδο
Λυχρο λθυιδο δο περοδο 751.934 484.444
Μδια πονδεραδα δο νmερο δε α⌡εσ ορδιν〈ριασ
  αϕυσταδα πελο εφειτο δα διλυιο 1.653.785 1.653.424
Λυχρο πορ αο εm Ρ∃ − διλυδο 0,45467 0,29299

  19. Πατριmνιο λθυιδο

(α) Χαπιταλ σοχιαλ
Εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021, ο χαπιταλ σοχιαλ, τοταλmεντε ιντεγραλιζαδο νο ϖαλορ δε 
Ρ∃ 2.500.000 (Ρ∃ 2.500.000 � Dεζ/20), ρεπρεσενταδο πορ 1.651.930.000 α⌡εσ 
ορδιν〈ριασ, νοmινατιϖασ, εσχριτυραισ ε σεm ϖαλορ νοmιναλ, δασ θυαισ α θυαντιδαδε δε 
α⌡εσ εm χιρχυλαο ερα δε 1.184.571.787 α⌡εσ ορδιν〈ριασ (1.072.442.905 α⌡εσ 
ορδιν〈ριασ � Dεζ/20).
Ο Εστατυτο Σοχιαλ δα Χοmπανηια αυτοριζα, mεδιαντε δελιβεραο δο Χονσεληο δε 
Αδmινιστραο, ο αυmεντο δο χαπιταλ σοχιαλ ατ ο λιmιτε δε 2.000.000.000 α⌡εσ 
ορδιν〈ριασ.
Εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021, α χοmποσιο αχιον〈ρια δα Χοmπανηια εστ〈 ασσιm 
απρεσενταδα:

Θυαντιδαδε δε α⌡εσ Παρτιχιπαο %
Χοmποσιο αχιον〈ρια Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
Αχιονιστασ χοντρολαδορεσ 462.587.838 577.007.615 28,00 34,93

Α⌡εσ εm χιρχυλαο 1.184.571.787 1.072.442.905 71,71 64,92

Α⌡εσ εm τεσουραρια 4.770.375 2.479.480 0,29 0,15

Τοταλ 1.651.930.000 1.651.930.000 100,00 100,00

Οσ αχιονιστασ χοντρολαδορεσ εστο ρεπρεσενταδοσ πελασ φαmλιασ Πιππονζι, Πιρεσ Ολιϖειρα 
Dιασ, Γαλϖο ε πελα Ηολδινγ Πραγmα.
Α mοϖιmενταο νο νmερο δε α⌡εσ εm χιρχυλαο δα Χοmπανηια εστ〈 δεmονστραδα 
α σεγυιρ:

Μοϖιmενταο Α⌡εσ εm χιρχυλαο
Ποσιο εm 1≡ δε ϕανειρο δε 2020 214.036.654

Dεσδοβραmεντο δασ α⌡εσ 856.146.616

(Χοmπρα)/ςενδα δε α⌡εσ ϖινχυλαδασ, λθυιδα 2.259.635

Ποσιο εm 31 δε δεζεmβρο δε 2020 1.072.442.905

(Χοmπρα)/ςενδα δε α⌡εσ ϖινχυλαδασ, λθυιδα 112.128.882

Ποσιο εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021 1.184.571.787

Εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021, ασ α⌡εσ ορδιν〈ριασ δα Χοmπανηια εσταϖαm χοταδασ 
εm Ρ∃ 23,40 φεχηαmεντο δο δια (Ρ∃ 25,04 εm 31 δε δεζεmβρο δε 2020).
(β) Ρεσερϖασ δε λυχροσ
Α ρεσερϖα λεγαλ  χαλχυλαδα να βασε δε 5% (χινχο πορ χεντο) δο λυχρο λθυιδο δο 
εξερχχιο, χονφορmε δετερmιναο δα Λει ν≡ 6.404/76, ατ θυε εσσα ατινϕα 20% (ϖιντε 
πορ χεντο) δο χαπιταλ σοχιαλ. Νο εξερχχιο εm θυε ο σαλδο δα ρεσερϖα λεγαλ, αχρεσχιδο 
δο mονταντε δα ρεσερϖα δε χαπιταλ, εξχεδα α 30% (τριντα πορ χεντο) δο χαπιταλ σοχιαλ, 
νο  οβριγατ⌠ρια α δεστιναο δε παρτε δο λυχρο λθυιδο δο εξερχχιο παρα α ρεσερϖα 
λεγαλ.
Α ρεσερϖα εστατυτ〈ρια εστ〈 πρεϖιστα νο Εστατυτο Σοχιαλ χοm λιmιτε εθυιϖαλεντε α ατ 
65% (σεσσεντα ε χινχο πορ χεντο) δο ρεσυλταδο δο εξερχχιο παρα α φορmαο δα 
�Ρεσερϖα Εστατυτ〈ρια δε Λυχροσ�, θυε τεm πορ φιναλιδαδε ε οβϕετιϖο ρεφοραρ ο χαπιταλ 
δε γιρο δα Χοmπανηια, οβσερϖαδο θυε σευ σαλδο, σοmαδο αοσ σαλδοσ δασ δεmαισ 
Ρεσερϖασ δε Λυχροσ, εξχετυαδασ α Ρεσερϖα παρα Χοντινγνχια ε Ρεσερϖα δε Λυχροσ 
α Ρεαλιζαρ, νο ποδερ〈 υλτραπασσαρ ο mονταντε δε 100% (χεm πορ χεντο) δο χαπιταλ 
σοχιαλ. Υmα ϖεζ ατινγιδο εσσε λιmιτε m〈ξιmο, α Ασσεmβλεια Γεραλ δελιβεραρ〈, νοσ 
τερmοσ δο αρτιγο 199 δα Λει δασ Σ.Α., σοβρε ο εξχεσσο, δεϖενδο απλιχ〈−λο να 
ιντεγραλιζαο ου νο αυmεντο δο χαπιταλ σοχιαλ ου να διστριβυιο δε διϖιδενδο.
Α ρεσερϖα δε ινχεντιϖοσ φισχαισ σε ρεφερε αοσ βενεφχιοσ φισχαισ δε ΙΧΜΣ οβτιδοσ νοσ 
Εσταδοσ δα Βαηια, Γοι〈σ ε Περναmβυχο, νορmατιζαδοσ πελα Λει Χοmπλεmενταρ ν≡ 
160/17, χονϖνιο ΙΧΜΣ Χονφαζ 190/17 ε αλτεραο δα Λει ν≡ 12.973/2014. Χονστιτυδα 
δε αχορδο χοm ο εσταβελεχιδο νο αρτιγο 195−Α δα Λει δασ Σοχιεδαδεσ πορ Α⌡εσ 
(εmενδαδο πελα Λει ν≡ 11.638, δε 2007). Εσσα ρεσερϖα ρεχεβε α παρχελα δε συβϖενο 

γοϖερναmενταλ ρεχονηεχιδα νο ρεσυλταδο δο εξερχχιο, εm χοντα ρεδυτορα δε ιmποστοσ 
σοβρε α ϖενδα, ε α ελα δεστιναδα α παρτιρ δα χοντα δε λυχροσ αχυmυλαδοσ, 
χονσεθυεντεmεντε, α mεσmα νο εντρα να βασε δε χ〈λχυλο δο διϖιδενδο mνιmο 
οβριγατ⌠ριο.
(χ) Α⌡εσ εm τεσουραρια
Εm 10 δε αγοστο δε 2021, ο Χονσεληο δε Αδmινιστραο αυτοριζου, πορ υm περοδο 
δε ατ δεζοιτο mεσεσ, α χοmπρα δε ατ 3.000.000 α⌡εσ ορδιν〈ριασ, νοmινατιϖασ ε 
σεm ϖαλορ νοmιναλ δε εmισσο δα πρ⌠πρια Χοmπανηια παρα περmαννχια εm τεσουραρια 
παρα ποστεριορ αλιεναο ου χανχελαmεντο, σεm ρεδυο δο χαπιταλ (�Προγραmα δε 
Ρεχοmπρα�). Α Χοmπανηια εξερχευ α αθυισιο δα τοταλιδαδε δασ α⌡εσ πρεϖιστασ νο 
Πλανο δε Ρεχοmπρα εm 30 δε σετεmβρο δε 2021. Σεγυε α mοϖιmενταο δασ α⌡εσ 
εm τεσουραρια δο εξερχχιο φινδο εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021:

Χοντρολαδορα

Μοϖιmενταο δε α⌡εσ εm τεσουραρια
Θυαντιδαδε
(εm α⌡εσ)

ςαλορ δασ
α⌡εσ

Ποσιο εm 1≡ δε ϕανειρο δε 2020 729.434 38.141
Α⌡εσ εντρεγυεσ αοσ εξεχυτιϖοσ ρελατιϖο α 3♠ τρανχηε

  δα ουτοργα δε 2016 ε 2♠ τρανχηε δα ουτοργα δε 2017 

  ε 1♠ τρανχηε δα ουτοργα δε 2018 (219.992) (11.141)

Α⌡εσ εντρεγυε αοσ εξεχυτιϖοσ ρελατιϖο 

  α 1♠ παρχελα δε 2018, 2♠ παρχελα δε 2017 ε 

  α 3♠ παρχελα δε 2016 δα 4Βιο (853) (45)

Α⌡εσ εντρεγυεσ αοσ εξεχυτιϖοσ δεϖιδο α σαδασ 

  ρελατιϖα ◊σ ουτοργασ δε 2017, 2018, 2019 ε 2020 (63.465) (673)

Dεσδοβραmεντο δε α⌡εσ 2.034.356 −

Ποσιο εm 31 δε δεζεmβρο δε 2020 2.479.480 26.282
Α⌡εσ εντρεγυεσ αοσ εξεχυτιϖοσ ρελατιϖο α 3♠ τρανχηε

δα ουτοργα δε 2017, α 2♠ τρανχηε δα ουτοργα δε 2018 

  ε α 1♠ τρανχηε δα ουτοργα δε 2019 (702.260) (7.444)

Α⌡εσ εντρεγυε αοσ εξεχυτιϖοσ ρελατιϖο 

  α 1♠ παρχελα δε 2019, 2♠ παρχελα δε 2018 ε 

  α 3♠ παρχελα δε 2017 δα 4Βιο (6.865) (73)

Αθυισιο δε α⌡εσ δε εmισσο δα πρ⌠πρια Χοmπανηια 3.000.000 73.228

Α⌡εσ αδθυιριδασ πελο διρειτο δε ρεχεσσο δε αχιονιστασ 

  δισσιδεντεσ (τοταλ δε εξερχχιο δε 20 α⌡εσ ορδιν〈ριασ

   αο χυστο δε Ρ∃ 2,64 πορ αο) 20 −

Ποσιο εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021 4.770.375 91.993

Εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021, ο ϖαλορ δε mερχαδο δασ α⌡εσ εm τεσουραρια, τενδο 
χοmο ρεφερνχια α χοταο δε Ρ∃ 24,30 (Ρ∃ 25,04 � Dεζ/20), χορρεσπονδε α Ρ∃ 115.920 
(Ρ∃ 62.086 � Dεζ/20).
(δ) Ρεmυνεραο αοσ αχιονιστασ
Νοσ τερmοσ δο Εστατυτο Σοχιαλ δα Χοmπανηια,  γαραντιδο αοσ τιτυλαρεσ δε α⌡εσ δε 
θυαλθυερ εσπχιε, εm χαδα εξερχχιο, υm διϖιδενδο mνιmο δε 25% δο λυχρο λθυιδο 
ανυαλ αϕυσταδο, χαλχυλαδο νοσ τερmοσ δα λεγισλαο σοχιετ〈ρια.
Α διστριβυιο δε διϖιδενδοσ ε ϕυροσ σοβρε χαπιταλ πρ⌠πριο παρα οσ αχιονιστασ  
ρεχονηεχιδα χοmο υm πασσιϖο νασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ αο φιναλ δο εξερχχιο. 
Ο βενεφχιο φισχαλ δοσ ϕυροσ σοβρε χαπιταλ πρ⌠πριο  ρεχονηεχιδο να δεmονστραο δε 
ρεσυλταδο.
Ο χ〈λχυλο δο διϖιδενδο προποστο, ινχλυινδο α παρχελα ατριβυδα χοmο ϕυροσ σοβρε ο 
χαπιταλ πρ⌠πριο, εστ〈 δεmονστραδο α σεγυιρ:

Χοντρολαδορα
Μοϖιmενταο δε ρεmυνεραο αοσ αχιονιστασ Dεζ/21 Dεζ/20
Λυχρο λθυιδο δο εξερχχιο 751.934 484.444

Ρεσερϖα λεγαλ (37.597) (24.222)

Ρεαλιζαο δα ρεσερϖα δε ρεαϖαλιαο νο εξερχχιο 162 172

Ρεσερϖα δε συβϖενο παρα ινϖεστιmεντο (Νοτα 19β) (91.600) (69.650)

Βασε δε χ〈λχυλο δο διϖιδενδο (α) 622.899 390.744

Dιϖιδενδο mνιmο οβριγατ⌠ριο, χονφορmε πρεϖισο 

  εστατυτ〈ρια (25%) 155.725 97.686

Dιϖιδενδο αδιχιοναλ προποστο 161.000 −

ϑυροσ σοβρε ο χαπιταλ πρ⌠πριο ε αδιχιοναλ προποστο 205.000 193.000

Ιmποστο δε ρενδα ρετιδο να φοντε σοβρε ϕυροσ σοβρε 

  ο χαπιταλ πρ⌠πριο (27.146) (25.836)

Ρεmυνεραο λθυιδα δε ιmποστο δε ρενδα ρετιδο

   να φοντε (β) 338.854 167.164

% διστριβυδο σοβρε α βασε δε χ〈λχυλο δο διϖιδενδο (β  α) 54,40% 42,78%

Χοντρολαδορα
Μοϖιmενταο δε ρεmυνεραο αοσ αχιονιστασ Dεζ/21 Dεζ/20
ςαλορ εξχεδεντε αο διϖιδενδο mνιmο οβριγατ⌠ριο 183.129 69.478

Παγαmεντο αντεχιπαδο δε διϖιδενδοσ απροϖαδοσ 

  εm ΡΧΑ δε 09/11/2021 (120.000) −

Παγαmεντο αντεχιπαδο δε διϖιδενδοσ απροϖαδοσ

  εm ΡΧΑ δε 03/12/2021 (41.000) −

Σαλδο εξχεδεντε αο διϖιδενδοσ α παγαρ 22.129 69.478

Α Αδmινιστραο δα Χοmπανηια δεστινου ο mονταντε δε Ρ∃ 91.600 δε σευ ρεσυλταδο 
δο εξερχχιο φινδο δε 2021 παρα ρεσερϖασ δε ινχεντιϖοσ φισχαισ, δεσχριτασ να πολτιχα 
χοντ〈βιλ.
Φοραm απροπριαδοσ ϕυροσ σοβρε ο χαπιταλ πρ⌠πριο νο mονταντε δε Ρ∃ 205.000 
(Ρ∃ 193.000 � Dεζ/20), οβεδεχιδα α λιmιταο δα ϖαριαο δα Ταξα δε ϑυροσ δε Λονγο 
Πραζο � ΤϑΛΠ νοσ εξερχχιοσ δε 2021 ε δε 2020, ε δε αχορδο χοm οσ λιmιτεσ δε 
δεδυτιβιλιδαδε δα δεσπεσα παρα φινσ δε χ〈λχυλο δο ιmποστο δε ρενδα ε δα χοντριβυιο 
σοχιαλ σοβρε ο λυχρο λθυιδο νοσ τερmοσ δα Λει ν≡ 9.249/95.
Εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021, ο ϖαλορ δε Ρ∃ 183.129 (Ρ∃ 69.478 � Dεζ/20), εξχεδεντε 
αο διϖιδενδο mνιmο οβριγατ⌠ριο πρεϖιστο νο Εστατυτο Σοχιαλ δα Χοmπανηια, φοι 
ρεγιστραδο νο πατριmνιο λθυιδο χοmο διϖιδενδο αδιχιοναλ προποστο.
Α mοϖιmενταο δασ οβριγα⌡εσ χοm διϖιδενδο ε ϕυροσ σοβρε χαπιταλ πρ⌠πριο εστ〈 
δεmονστραδα α σεγυιρ:

Χοντρολαδορα
Μοϖιmενταο δασ οβριγα⌡εσ χοm διϖιδενδο 
  ε ϕυροσ σοβρε χαπιταλ πρ⌠πριο Dεζ/21 Dεζ/20
Σαλδο εm 1≡ δε ϕανειρο δε 2020 16.492 68.255
Αδι⌡εσ 408.334 139.329

Παγαmεντοσ (347.450) (190.518)

Βαιξασ (589) (574)

Σαλδο εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021 76.787 16.492

(ε) Πλανο δε α⌡εσ ρεστριτασ
Πλανο δε Ινχεντιϖο δε Λονγο Πραζο − ΙΛΠ
Dεσδε mαρο δε 2014, α Χοmπανηια οφερεχε αοσ σευσ εξεχυτιϖοσ ο Προγραmα δε 
Ινχεντιϖο δε Λονγο Πραζο χοm Α⌡εσ Ρεστριτασ (�Πλανο δε α⌡εσ ρεστριτασ�), θυε τεm 
πορ οβϕετιϖο οφερταρ υmα οπορτυνιδαδε δε ρεχεβερ υmα ρεmυνεραο ϖαρι〈ϖελ δεσδε 
θυε ο εξεχυτιϖο περmανεα πορ περοδο mαισ λονγο δε τεmπο να Χοmπανηια.
Ο νmερο m〈ξιmο δε α⌡εσ θυε ποδερο σερ εντρεγυεσ εm δεχορρνχια δο εξερχχιο 
δο Πλανο εστ〈 λιmιταδο α 3% δο Χαπιταλ Σοχιαλ δα Χοmπανηια δυραντε τοδο πραζο δε 
ϖιγνχια δο Πλανο. Ο πρεο δε ρεφερνχια πορ αο ρεστριτα, παρα φινσ δε δετερmιναο 
δα θυαντιδαδε αλϖο θυε σερ〈 ουτοργαδα παρα χαδα Βενεφιχι〈ριο σερ〈 εθυιϖαλεντε ◊ 
mδια δα χοταο δα αο να Β3 (πονδεραδα πελο ϖολυmε δε νεγοχια⌡εσ) νοσ λτιmοσ 
τριντα πρεγ⌡εσ θυε αντεχεδερεm α ουτοργα.
Χονφορmε εσταβελεχε ο Πλανο δε α⌡εσ ρεστριτασ, υmα παρχελα δε συα ρεmυνεραο 
ανυαλ ϖαρι〈ϖελ (παρτιχιπαο νοσ ρεσυλταδοσ), σερ〈 παγα αο προφισσιοναλ εm δινηειρο ε 
ο σαλδο ρεmανεσχεντε σερ〈 οβριγατοριαmεντε παγο εm α⌡εσ δα Χοmπανηια (�α⌡εσ 
δε ινχεντιϖο�).
Χασο ο προφισσιοναλ δεχιδα υτιλιζαρ υmα παρχελα ου ο ϖαλορ τοταλ δα ρεmυνεραο ϖαρι〈ϖελ 
ρεχεβιδα εm δινηειρο παρα χοmπραρ α⌡εσ δα Χοmπανηια (�α⌡εσ πρ⌠πριασ�) εm Βολσα 
δε ςαλορεσ, α Χοmπανηια οφερεχερ〈 αο προφισσιοναλ, ιγυαλ θυαντιδαδε δε α⌡εσ 
αδθυιριδασ εm Βολσα.
Αινδα ε, δε φορmα δισχριχιον〈ρια, α Χοmπανηια ποδερ〈 χονχεδερ α εσσε προφισσιοναλ, 
mαισ α⌡εσ δα Χοmπανηια τενδο χοmο ρεφερνχια α θυαντιδαδε δε α⌡εσ πρ⌠πριασ 
αδθυιριδασ πελο προφισσιοναλ εm Βολσα δε ςαλορεσ.
Ασ α⌡εσ οφερταδασ αο προφισσιοναλ πορ mειο δο Πλανο δε α⌡εσ ρεστριτασ, νο ποδερο 
σερ αλιεναδασ, χεδιδασ, τρανσφεριδασ α τερχειροσ πελο πραζο δε θυατρο ανοσ α παρτιρ δα 
δατα δα ουτοργα. Α παρτιρ δο σεγυνδο, τερχειρο ε θυαρτο ανοσ απ⌠σ α δατα δα ουτοργα, 
οσ εξεχυτιϖοσ τερο διρειτο α ρεχεβερ υm τερο δασ συασ α⌡εσ ρεστριτασ, εm χαδα υm 
δεσσεσ εξερχχιοσ. Α παρχελα νο εξερχιδα νοσ πραζοσ ε χονδι⌡εσ εστιπυλαδασ σερ〈 
χονσιδεραδα αυτοmατιχαmεντε εξτιντα σετε ανοσ ◊ παρτιρ δα ρεσπεχτιϖα ουτοργα.
Περφορmανχε σηαρεσ

Εm ρευνιο δο Χονσεληο δε Αδmινιστραο εm 22 δε ουτυβρο δε 2020 φοι απροϖαδα α 
ουτοργα δε α⌡εσ ρεστριτασ νοσ τερmοσ δο Πλανο δε Ουτοργα δε Α⌡εσ Ρεστριτασ � 
Περφορmανχε σηαρεσ (�Πλανο�), απροϖαδο να Ασσεmβλεια Γεραλ Εξτραορδιν〈ρια δα 
Χοmπανηια ρεαλιζαδα εm 15 δε σετεmβρο δε 2020.
Ο Πλανο τεm πορ οβϕετιϖο: (α) εστιmυλαρ α εξπανσο, ο ξιτο ε α χονσεχυο δοσ 
οβϕετιϖοσ σοχιαισ δα Χοmπανηια ε δασ σοχιεδαδεσ σοβ ο σευ χοντρολε; (β) αλινηαρ οσ 
ιντερεσσεσ δοσ Βενεφιχι〈ριοσ χοm οσ ιντερεσσεσ δοσ αχιονιστασ; ε (χ) εστιmυλαρ α 
περmαννχια δοσ Βενεφιχι〈ριοσ να Χοmπανηια ου νασ σοχιεδαδεσ σοβ ο σευ χοντρολε. 
Ο Πλανο σερ〈 αδmινιστραδο πελο Χονσεληο δε Αδmινιστραο, ποδενδο χονταρ χοm υm 
χοmιτ χονσυλτιϖο χριαδο ου ινδιχαδο πελο Χονσεληο δε Αδmινιστραο παρα ασσεσσορ〈−
λο νεσσε σεντιδο. Οσ βενεφιχι〈ριοσ σερο εσχοληιδοσ ε ελειτοσ πελο Χονσεληο δε 
Αδmινιστραο α χαδα νοϖα ουτοργα.
Ο νmερο m〈ξιmο δε α⌡εσ θυε ποδερο σερ εντρεγυεσ εm δεχορρνχια δο εξερχχιο 
δο Πλανο εστ〈 λιmιταδο α 2% δο Χαπιταλ Σοχιαλ δα Χοmπανηια να δατα δα απροϖαο 
δο Πλανο. Ο πρεο δε ρεφερνχια πορ αο ρεστριτα, παρα φινσ δε δετερmιναο δα 
θυαντιδαδε αλϖο θυε σερ〈 ουτοργαδα παρα χαδα Βενεφιχι〈ριο σερ〈 εθυιϖαλεντε ◊ mδια 
δα χοταο δα αο να Β3 (πονδεραδα πελο ϖολυmε δε νεγοχια⌡εσ) νοσ νοϖεντα 
πρεγ⌡εσ αντεριορεσ α 1≡ δε ϕανειρο δο ανο εm θυε οχορρερ α ουτοργα.
Α τρανσφερνχια δεφινιτιϖα δασ α⌡εσ ρεστριτασ εσταρ〈 χονδιχιοναδα αο χυmπριmεντο δε 
περοδο δε χαρνχια δε θυατρο ανοσ χονταδο δα δατα δα ουτοργα ε, αο φιναλ δο περοδο 
δε χαρνχια, ο παρτιχιπαντε δεϖερ〈 εσταρ ϖινχυλαδο ◊ Χοmπανηια παρα θυε ασ ουτοργασ 
νο σεϕαm χανχελαδασ. Ασ α⌡εσ ρεστριτασ θυε αινδα νο τενηαm χυmπριδο ο περοδο 
δε χαρνχια σε τορναρο δεϖιδασ ε σερο τρανσφεριδασ αοσ τιτυλαρεσ, σευ εσπ⌠λιο ου 
ηερδειροσ εm χασο δε φαλεχιmεντο, ινϖαλιδεζ περmανεντε ου αποσενταδορια. Ο Πλανο 
πρεϖ θυε α λιθυιδαο δεϖερ〈 οχορρερ mεδιαντε α τρανσφερνχια δε α⌡εσ, εντρεταντο 
να ηιπ⌠τεσε δε α Χοmπανηια νο δισπορ δε α⌡εσ εm τεσουραρια νο mοmεντο δα 
λιθυιδαο ε/ου να ιmποσσιβιλιδαδε δε αδθυιριρ α⌡εσ νο mερχαδο, ο Χονσεληο δε 
Αδmινιστραο ποδε οπταρ πορ λιθυιδαρ α εντρεγα δασ Α⌡εσ Ρεστριτασ εm δινηειρο.
Μοϖιmενταο δασ α⌡εσ ρεστριτασ
Α mοϖιmενταο δασ α⌡εσ ρεστριτασ εστ〈 δεmονστραδα α σεγυιρ:

Dεζ/21 Dεζ/20
Μοϖιmενταο δασ α⌡εσ ρεστριτασ Α⌡εσ ςαλορ Α⌡εσ ςαλορ
Σαλδο ινιχιαλ εm 1≡ δε ϕανειρο δε 2020 1.261.394 27.206 397.329 21.977

Απροπριαο δε α⌡εσ νο εξερχχιο 1.527.473 15.086 1.148.375 18.217

Εντρεγα δε α⌡εσ νο εξερχχιο (709.125) (6.140) (284.310) (12.988)

Σαλδο φιναλ εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021 2.079.742 36.152 1.261.394 27.206

Ποσιο δο πλανο δε α⌡εσ ρεστριτασ
Απρεσενταmοσ αβαιξο ο δεταληαmεντο δασ πρεmισσασ θυε ρεγεm χαδα πλανο δε ουτοργα:

Ουτοργασ
Dατα δε
ουτοργα

Θυαντιδαδε
δε α⌡εσ 

ουτοργαδασ (ι)

Dατα εm θυε
σε τορναρο 

εξερχϖεισ

Πραζο δε ρεστριο
◊ τρανσφερνχια

δασ α⌡εσ

ςαλορ ϕυστο δασ
α⌡εσ να δατα
δε ουτοργα (ι)

Πλανο δε Ινχεντιϖο δε Λονγο Πραζο � ΙΛΠ
2018 − 3♠ Τρανχηε 01/03/2018 154.620 28/02/2022 28/02/2022 Ρ∃ 15,84

2019 − 2♠ Τρανχηε 01/03/2019 334.855 28/02/2022 28/02/2022 Ρ∃ 12,77

2019 − 3♠ Τρανχηε 01/03/2019 334.695 28/02/2023 28/02/2023 Ρ∃ 12,77

2020 − 1♠ Τρανχηε 01/03/2020 352.982 28/02/2022 28/02/2022 Ρ∃ 24,89

2020 − 2♠ Τρανχηε 01/03/2020 352.982 28/02/2023 28/02/2023 Ρ∃ 24,89

2020 − 3♠ Τρανχηε 01/03/2020 352.977 28/02/2024 28/02/2024 Ρ∃ 24,89

2021 − 1♠ Τρανχηε 01/03/2021 274.596 28/02/2023 28/02/2023 Ρ∃ 22,72

2021 − 2♠ Τρανχηε 01/03/2021 274.596 28/02/2024 28/02/2024 Ρ∃ 22,72

2021 − 3♠ Τρανχηε 01/03/2021 274.596 28/02/2025 28/02/2025 Ρ∃ 22,72

Περφορmανχε σηαρε

2020 − 1♠ Τρανχηε 01/01/2020 350.421 01/01/2024 01/01/2025 Ρ∃ 13,19

2021 − 1♠ Τρανχηε 01/01/2021 302.990 01/02/2025 01/01/2026 Ρ∃ 13,19
(ι) Απ⌠σ α απλιχαο δο εφειτο δε δεσδοβραmεντο δασ α⌡εσ, απροϖαδα εm ΑΓΕ ρεαλιζαδα εm 15 δε σετεmβρο δε 2020.

 20. Ρεχειτα λθυιδα δε ϖενδασ

20.1. Πολτιχα χοντ〈βιλ
Α ΝΒΧ ΤΓ 47 / ΙΦΡΣ 15 � Ρεχειτα δε χοντρατο χοm χλιεντε, εσταβελεχε υmα εστρυτυρα αβρανγεντε παρα δετερmιναρ σε, θυανδο ε πορ θυαντο υmα ρεχειτα  ρεχονηεχιδα α παρτιρ 
δασ ιδεντιφιχα⌡εσ δασ οβριγα⌡εσ δε δεσεmπενηο, δα τρανσφερνχια δο χοντρολε δο προδυτο ου σερϖιο αο χλιεντε ε δα δετερmιναο δο πρεο δε ϖενδα. Εσσα νορmα εσταβελεχε 
υm mοδελο θυε ϖισα ιδεντιφιχαρ σε οσ χριτριοσ παρα α χονταβιλιζαο δα ρεχειτα, φοραm σατισφειτοσ ε χοmπρεενδε οσ σεγυιντεσ ασπεχτοσ:
(ι) Ιδεντιφιχαο δε υm χοντρατο χοm ο χλιεντε;
(ιι) Dετερmιναο δασ οβριγα⌡εσ δε δεσεmπενηο;
(ιιι) Dετερmιναο δο πρεο δα τρανσαο;
(ιϖ) Αλοχαο δο πρεο δα τρανσαο; ε
(ϖ) Ρεχονηεχιmεντο δα ρεχειτα εm υm δετερmιναδο mοmεντο ου εm υm περοδο δε τεmπο, χονφορmε ατενδιmεντο δασ οβριγα⌡εσ δε δεσεmπενηο.
Χονσιδερανδο εσσεσ ασπεχτοσ, ασ ρεχειτασ σο ρεγιστραδασ πελο ϖαλορ θυε ρεφλετε α εξπεχτατιϖα δο Γρυπο δε ρεχεβερ πελα χοντραπαρτιδα δοσ προδυτοσ ε σερϖιοσ οφερεχιδοσ 
αοσ χλιεντεσ. Α ρεχειτα βρυτα  απρεσενταδα δεδυζινδο οσ αβατιmεντοσ ε οσ δεσχοντοσ, αλm δασ ελιmινα⌡εσ δε ρεχειτασ εντρε παρτεσ ρελαχιοναδασ ε δο αϕυστε α ϖαλορ πρεσεντε, 
χονφορmε νοτα εξπλιχατιϖα ν≡ 6.1
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DΕΜΟΝΣΤΡΑ∩∏ΕΣ ΦΙΝΑΝΧΕΙΡΑΣ − ΕΞΕΡΧ⊆ΧΙΟΣ ΦΙΝDΟΣ ΕΜ 31 DΕ DΕΖΕΜΒΡΟ DΕ 2021 Ε 2020 (εm mιληαρεσ δε ρεαισ)

Βαλανο Πατριmονιαλ

Dεmονστραο δασ Μυτα⌡εσ δο Πατριmνιο Λθυιδο

Dεmονστραο δο Ρεσυλταδο Dεmονστραο δο ςαλορ Αδιχιοναδο
Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο

Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
Ρεχειτα λθυιδα δε ϖενδασ (Νοτα 20) 22.841.005 19.068.701 24.127.002 20.066.840
  Χυστο δασ mερχαδοριασ ϖενδιδασ ε δοσ σερϖιοσ 
    πρεσταδοσ (Νοτα 21) (15.800.532) (13.261.372) (16.920.834) (14.175.708)
Λυχρο βρυτο 7.040.473 5.807.329 7.206.168 5.891.132
(Dεσπεσασ) ρεχειτασ οπεραχιοναισ
  Χοm ϖενδασ (Νοτα 21) (4.892.307) (4.202.358) (4.966.819) (4.256.422)
  Γεραισ ε αδmινιστρατιϖασ (Νοτα 21) (869.519) (661.168) (912.404) (679.320)
  Ουτρασ ρεχειτασ/(δεσπεσασ) οπεραχιοναισ (Νοτα 22) 38.251 (31.526) 40.654 (31.539)
  Ρεσυλταδο δε εθυιϖαλνχια πατριmονιαλ (Νοτα 9) 33.720 5.684 (1.127) (7.867)

(5.689.855) (4.889.368) (5.839.696) (4.975.148)
Λυχρο οπεραχιοναλ αντεσ δο ρεσυλταδο φινανχειρο 1.350.618 917.961 1.366.472 915.984
Ρεσυλταδο φινανχειρο
  Ρεχειτασ φινανχειρασ (Νοτα 23) 74.929 51.145 80.016 54.182
  Dεσπεσασ φινανχειρασ (Νοτα 23) (448.038) (348.046) (459.226) (353.798)

(373.109) (296.901) (379.210) (299.616)
Λυχρο αντεσ δο ιmποστο δε ρενδα ε δα χοντριβυιο σοχιαλ 977.509 621.060 987.262 616.368
Ιmποστο δε ρενδα ε χοντριβυιο σοχιαλ (Νοτα 17)
  Χορρεντε (210.745) (206.565) (221.249) (206.565)
  Dιφεριδο (14.830) 69.949 (1.880) 85.730

(225.575) (136.616) (223.129) (120.835)
Λυχρο λθυιδο δο εξερχχιο 751.934 484.444 764.133 495.533

Ατριβυϖελ α
  Αχιονιστασ δα Χοmπανηια − − 751.934 484.444
  Παρτιχιπαο δε νο χοντρολαδορεσ − − 12.199 11.089

751.934 484.444 764.133 495.533
Λυχρο πορ αο − β〈σιχο (Νοτα 18) 0,45592 0,29374 0,45592 0,29374
Λυχρο πορ αο − διλυδο (Νοτα 18) 0,45467 0,29299 0,45467 0,29299

Dεmονστραο δο Ρεσυλταδο Αβρανγεντε

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20

Λυχρο λθυιδο δο εξερχχιο 751.934 484.444 764.133 495.533
Χοmπονεντεσ δο ρεσυλταδο αβρανγεντε
  Ουτροσ ρεσυλταδοσ αβρανγεντεσ − − − −
Τοταλ ρεσυλταδο αβρανγεντε δο εξερχχιο 751.934 484.444 764.133 495.533

Ατριβυϖελ α
  Αχιονιστασ δα Χοmπανηια 751.934 484.444 751.934 484.444
  Παρτιχιπαο δε νο χοντρολαδορεσ − − 12.199 11.089

Τοταλ 751.934 484.444 764.133 495.533

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20

Ρεχειτασ 24.003.661 19.917.373 25.363.010 21.009.886
  ςενδασ βρυτασ δε mερχαδοριασ, προδυτοσ ε σερϖιοσ πρεσταδοσ 23.988.319 19.915.692 25.350.150 21.007.448

  Ουτρασ ρεχειτασ 17.014 1.868 17.037 1.868

  Χονστιτυιο (ρεϖερσο) παρα περδασ δε χρδιτοσ εσπεραδασ (1.672) (187) (4.177) 570

Ινσυmοσ αδθυιριδοσ δε τερχειροσ (15.939.888) (13.293.072) (17.106.964) (14.234.465)
  Χυστοσ δασ mερχαδοριασ ε προδυτοσ ϖενδιδοσ ε δοσ 

    σερϖιοσ πρεσταδοσ (14.399.387) (11.992.268) (15.518.483) (12.905.413)

  Ματεριαισ, ενεργια, σερϖιοσ δε τερχειροσ ε ουτροσ (1.540.501) (1.297.653) (1.588.481) (1.325.901)

  Περδα/ρεχυπεραο δε ϖαλορεσ ατιϖοσ − (3.151) − (3.151)

ςαλορ αδιχιοναδο βρυτο 8.063.773 6.624.301 8.256.046 6.775.421
  Dεπρεχιαο ε αmορτιζαο (1.284.216) (1.144.069) (1.292.372) (1.148.827)

ςαλορ αδιχιοναδο λθυιδο προδυζιδο 6.779.557 5.480.232 6.963.674 5.626.594
ςαλορ αδιχιοναδο ρεχεβιδο εm τρανσφερνχια 137.238 62.415 107.752 51.917
  Ρεσυλταδο δε εθυιϖαλνχια πατριmονιαλ 33.720 5.684 (1.127) (7.867)

  Ρεχειτασ φινανχειρασ 92.781 57.501 98.141 60.554

  Ουτροσ 10.737 (770) 10.738 (770)

ςαλορ αδιχιοναδο τοταλ α διστριβυιρ 6.916.795 5.542.647 7.071.426 5.678.511

Dιστριβυιο δο ϖαλορ αδιχιοναδο

  Πεσσοαλ 2.362.195 1.986.368 2.411.632 2.018.482
  Ρεmυνεραο διρετα 1.853.331 1.547.808 1.883.105 1.566.942

  Βενεφχιοσ 349.389 306.523 366.735 317.873

  Φυνδο δε γαραντια πορ τεmπο δε σερϖιο 159.475 132.037 161.792 133.667

Ιmποστοσ, ταξασ ε χοντριβυι⌡εσ 3.192.677 2.627.186 3.272.505 2.712.918
  Φεδεραισ 820.482 671.186 829.292 662.859

  Εσταδυαισ 2.331.643 1.923.847 2.401.812 2.017.510

  Μυνιχιπαισ 40.552 32.153 41.401 32.549

Ρεmυνεραο δε χαπιταισ δε τερχειροσ 609.989 444.649 623.156 451.578
  ϑυροσ 447.516 346.774 458.412 352.176

  Αλυγυισ 162.473 97.875 164.744 99.402

Ρεmυνεραο δε χαπιταισ πρ⌠πριοσ 751.934 484.444 764.133 495.533
  ϑυροσ σοβρε χαπιταλ πρ⌠πριο 343.871 123.522 343.871 123.522

  Λυχροσ ρετιδοσ δο περοδο 385.934 291.444 385.934 69.478

  Dιϖιδενδο ε ϕυροσ σοβρε χαπιταλ πρ⌠πριο αδιχιοναλ προποστο 22.129 69.478 22.129 291.444

  Παρτιχιπαο δοσ νο χοντρολαδορεσ νοσ λυχροσ ρετιδοσ − − 12.199 11.089

ςαλορ αδιχιοναδο διστριβυδο ε ρετιδο 6.916.795 5.542.647 7.071.426 5.678.511

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Ατιϖο Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
Χιρχυλαντε
  Χαιξα ε εθυιϖαλεντεσ δε χαιξα (Νοτα 5) 316.654 855.257 356.118 880.357
  Χοντασ α ρεχεβερ δε χλιεντεσ (Νοτα 6) 1.487.204 1.373.801 1.710.057 1.555.434
  Εστοθυεσ (Νοτα 7) 4.990.021 4.112.842 5.117.799 4.225.408
  Τριβυτοσ α ρεχυπεραρ (Νοτα 8) 190.377 59.288 195.777 61.531
  Ουτροσ ατιϖοσ χιρχυλαντεσ 288.078 258.187 290.814 261.022
  Dεσπεσασ αντεχιπαδασ 47.996 36.482 48.359 36.738

7.320.330 6.695.857 7.718.924 7.020.490

Νο χιρχυλαντε
  Ρεαλιζ〈ϖελ α λονγο πραζο
    Dεπ⌠σιτοσ ϕυδιχιαισ (Νοτα 15) 25.872 25.753 29.951 25.753
    Ατιϖο ρεστριτο δε αρβιτραγεm (Νοτα 16) − 341.906 − 341.906
    Τριβυτοσ α ρεχυπεραρ (Νοτα 8) 120.669 96.035 132.929 111.548
    Ιmποστο δε ρενδα ε χοντριβυιο σοχιαλ διφεριδοσ (Νοτα 17β) − − 49.047 36.261
    Dεσπεσασ αντεχιπαδασ 5.189 6.454 5.189 6.454
    Παρτεσ ρελαχιοναδασ 34.936 57.806 22.227 −
    Ουτροσ ατιϖοσ νο χιρχυλαντεσ 533 504 571 3.502

187.199 528.458 239.914 525.424
    Ινϖεστιmεντοσ (Νοτα 9) 322.840 78.266 830 −
    Ιmοβιλιζαδο (Νοτα 10α) 1.992.728 1.854.211 1.999.020 1.859.220
    Dιρειτο δε υσο εm αρρενδαmεντο (Νοτα 14) 3.327.624 3.158.394 3.330.567 3.161.245
    Ιντανγϖελ (Νοτα 10β) 1.290.414 1.228.783 1.486.251 1.261.709

6.933.606 6.319.654 6.816.668 6.282.174
7.120.805 6.848.112 7.056.582 6.807.598

Τοταλ δο ατιϖο 14.441.135 13.543.969 14.775.506 13.828.088

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Πασσιϖο ε πατριmνιο λθυιδο Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
Χιρχυλαντε
  Φορνεχεδορεσ (Νοτα 12) 3.485.328 2.943.379 3.656.607 3.106.938
  Εmπρστιmοσ ε φινανχιαmεντοσ (Νοτα 13) 571.549 497.751 613.831 531.204
  Αρρενδαmεντοσ α παγαρ (Νοτα 14) 697.738 501.924 699.170 503.318
  Σαλ〈ριοσ ε ενχαργοσ σοχιαισ 405.782 302.833 420.356 309.160
  Ιmποστοσ, ταξασ ε χοντριβυι⌡εσ 151.785 123.584 154.411 131.798
  Dιϖιδενδο ε ϕυροσ σοβρε ο χαπιταλ πρ⌠πριο 76.787 16.492 76.787 16.492
  Ιmποστο δε ρενδα ε χοντριβυιο σοχιαλ − 6.873 362 6.873
  Προϖισο παρα δεmανδασ ϕυδιχιαισ (Νοτα 15) 43.560 32.646 43.560 32.835
  Ουτροσ πασσιϖοσ χιρχυλαντεσ 219.670 157.714 231.109 162.685

5.652.199 4.583.196 5.896.193 4.801.303
Νο χιρχυλαντε
  Εmπρστιmοσ ε φινανχιαmεντοσ (Νοτα 13) 890.613 1.122.250 891.391 1.122.250
  Αρρενδαmεντοσ α παγαρ (Νοτα 14) 2.972.087 2.926.026 2.973.728 2.927.607
  Προϖισο παρα δεmανδασ ϕυδιχιαισ (Νοτα 15) 52.915 70.822 53.108 70.822
  Ιmποστο δε ρενδα ε χοντριβυιο σοχιαλ διφεριδοσ (Νοτα 17β) 87.519 72.772 89.011 74.428
  Οβριγα⌡εσ χοm αχιονιστα δε χοντρολαδα (Νοτα 9α) 37.383 46.448 37.943 46.448
  Πασσιϖο δε αρβιτραγεm (Νοτα 16) − 341.843 − 341.843
  Προϖισο παρα περδασ νοσ ινϖεστιmεντοσ (Νοτα 9) − 4.578 432 4.578
  Ουτροσ πασσιϖοσ νο χιρχυλαντεσ 70.746 12.908 114.898 13.188

4.111.263 4.597.647 4.160.511 4.601.164
Τοταλ δο πασσιϖο 9.763.462 9.180.843 10.056.704 9.402.467
Πατριmνιο λθυιδο (Νοτα 19)
  Ατριβυδο αοσ αχιονιστασ δα Χοντρολαδορα
    Χαπιταλ σοχιαλ 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
    Ρεσερϖασ δε χαπιταλ 89.914 148.029 89.914 148.029
    Ρεσερϖασ δε λυχροσ 2.050.855 1.664.172 2.050.855 1.664.172
    Dιϖιδενδο αδιχιοναλ προποστο 22.129 69.478 22.129 69.478
    Αϕυστε δε αϖαλιαο πατριmονιαλ 14.775 (18.553) 14.775 (18.553)

4.677.673 4.363.126 4.677.673 4.363.126
Παρτιχιπαο δε νο χοντρολαδορεσ − − 41.129 62.495
Τοταλ δο πατριmνιο λθυιδο 4.677.673 4.363.126 4.718.802 4.425.621
Τοταλ δο πασσιϖο ε πατριmνιο λθυιδο 14.441.135 13.543.969 14.775.506 13.828.088

Ατριβυϖελ αοσ αχιονιστασ δα Χοντρολαδορα

Ρεσερϖασ δε χαπιταλ Ρεσερϖασ δε λυχροσ
Αϕυστε δε αϖαλιαο 

πατριmονιαλ

Χαπιταλ 
σοχιαλ

Χορρεο 
mονετ〈ρια 

εσπεχιαλ

ℑγιο να
εmισσο/αλιενα−

ο δε α⌡εσ
Α⌡εσ εm 
τεσουραρια

Α⌡εσ 
ρεστριτασ
ε ουτρασ Λεγαλ

Εστατυ−
τ〈ρια

Ινχεντιϖοσ 
φισχαισ

Λυχροσ 
αχυmυλαδοσ

Dιϖιδενδο 
αδιχιοναλ 
προποστο

Ρεσερϖα δε 
ρεαϖαλιαο

Τρανσαο
χοm νο 

χοντρολαδορεσ Τοταλ

Παρτιχιπαο
δοσ νο χον−

τρολαδορεσ

Τοταλ δο 
πατριmνιο 

λθυιδο
Εm 31 δε δεζεmβρο δε 2019 2.500.000 10.191 135.739 (38.141) 21.980 154.131 1.080.636 137.216 − 41.643 11.848 (30.230) 4.025.013 51.406 4.076.419

Dιϖιδενδο ρεφερεντε αο εξερχχιο δε 2019
  απροϖαδο να ΑΓΟ δε 23 δε mαρο δε 2020 − − − − − − − − − (41.643) − − (41.643) − (41.643)
  Ρεαλιζαο δε ρεσερϖα δε ρεαϖαλιαο,
    λθυιδα δο ιmποστο δε ρενδα ε δα 
    χοντριβυιο σοχιαλ − − − − − − − − 171 − (171) − − − −
  ϑυροσ σοβρε ο χαπιταλ πρ⌠πριο πρεσχριτο − − − − − − − − 573 − − − 573 − 573
  Πλανο δε α⌡εσ ρεστριτασ − απροπριαο − − − − 18.217 − − − − − − − 18.217 − 18.217
  Πλανο δε α⌡εσ ρεστριτασ − εντρεγα − − 1.174 11.814 (12.988) − − − − − − − − − −
  Α⌡εσ ρεστριτασ − εντρεγα δε α⌡εσ − − − 44 − − − − − − − − 44 − 44
  Λυχρο λθυιδο δο εξερχχιο − − − − − − − − 484.444 − − − 484.444 11.089 495.533
Dεστιναο δο ρεσυλταδο − − − − − − − − − − − − − − −
  Ρεσερϖα λεγαλ − − − − − 24.222 − − (24.222) − − − − − −
  Ρεσερϖα εστατυτ〈ρια − − − − − − 198.316 − (198.316) − − − − − −
  Ρεσερϖα παρα ινχεντιϖοσ φισχαισ − − − − − − − 69.650 (69.650) − − − − − −
  ϑυροσ σοβρε ο χαπιταλ πρ⌠πριο προποστοσ − 
    Ρ∃ 0,011701207 πορ αο − − − − − − − − (123.522) − − − (123.522) − (123.522)
  ϑυροσ σοβρε ο χαπιταλ πρ⌠πριο προποστοσ − − − − − − − − (69.478) 69.478 − − − − −
Εm 31 δε δεζεmβρο δε 2020 2.500.000 10.191 136.913 (26.283) 27.209 178.353 1.278.952 206.866 − 69.478 11.677 (30.230) 4.363.126 62.495 4.425.621

ϑυροσ σοβρε χαπιταλ πρ⌠πριο ρεφερεντε αο
  εξερχχιο δε 2020 απροϖαδο να ΑΓΟ δε 
    9 δε mαρο δε 2021 − − − − − − − − − (69.478) − − (69.478) − (69.478)
ϑυροσ σοβρε ο χαπιταλ πρ⌠πριο πρεσχριτο − − − − − − − − 586 − − − 586 − 586
Ρεαλιζαο δε ρεσερϖα δε ρεαϖαλιαο, λθυιδα
  δο ιmποστο δε ρενδα ε δα χοντριβυιο σοχιαλ − − − − − − − − 162 − (162) − − − −
Πλανο δε α⌡εσ ρεστριτασ − απροπριαο − − − 15.086 − − − − − − − − 15.086 − 15.086
Πλανο δε α⌡εσ ρεστριτασ − εντρεγα − − (1.348) 7.444 (6.096) − − − − − − − − − −
Ρεχοmπρα δε α⌡εσ − − − (73.228) − − − − − − − − (73.228) − (73.228)
Α⌡εσ ρεστριτασ − εντρεγα δε α⌡εσ 4Βιο − − − 73 (47) − − − − − − − 26 − 26
Αθυισιο δε α⌡εσ δε αχιονιστασ mινοριτ〈ριοσ
  πελο εξερχχιο δε οπο δε χοmπρα − 4Βιο − − − − − − − − − − − 34.052 34.052 (34.026) 26
Τρανσα⌡εσ χοm νο χοντρολαδορεσ − Ηεαλτηβιτ − − − − − − − − − − − (560) (560) − (560)
Λυχρο λθυιδο δο εξερχχιο − − − − − − − − 751.934 − − − 751.934 12.199 764.133
Dεστιναο δο ρεσυλταδο − − − − − − − − − − − − − − −
  Ρεσερϖα λεγαλ − − − − − 37.597 − − (37.597) − − − − − −
  Ρεσερϖα εστατυτ〈ρια − − − − − − 257.486 − (257.486) − − − − − −
  Ρεσερϖα παρα ινχεντιϖοσ φισχαισ − − − − − − − 91.600 (91.600) − − − − − −
  ϑυροσ σοβρε ο χαπιταλ πρ⌠πριο προποστοσ − 
    Ρ∃ 0,124353822 πορ αο − − − − − − − − (182.870) − − − (182.870) − (182.870)
  ϑυροσ σοβρε ο χαπιταλ πρ⌠πριο προποστοσ − − − − − − − − (183.129) 183.129 − − − − −
  Dιϖιδενδοσ αντεχιπαδοσ απροϖαδοσ να 
    ΡΧΑ δε 9 δε νοϖεmβρο δε 2021 − − − − − − − − − (120.000) − − (120.000) − (120.000)
  Dιϖιδενδοσ αντεχιπαδοσ απροϖαδοσ να
    ΡΧΑ δε 3 δε δεζεmβρο δε 2021 − − − − − − − − − (41.000) − − (41.000) − (41.000)
  Παρτιχιπαο δε νο χοντρολαδορ νο
    ινϖεστιmεντο αδθυιριδο − − − − − − − − − − − − − 461 461
Εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021 2.500.000 10.191 135.565 (91.994) 36.152 215.950 1.536.438 298.466 − 22.129 11.515 3.262 4.677.674 41.129 4.718.803
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ΝΟΤΑΣ ΕΞΠΛΙΧΑΤΙςΑΣ DΑ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο ℵΣ DΕΜΟΝΣΤΡΑ∩∏ΕΣ ΦΙΝΑΝΧΕΙΡΑΣ ΕΜ 31 DΕ DΕΖΕΜΒΡΟ DΕ 2021 Ε 2020
(Εm mιληαρεσ δε ρεαισ, εξχετο θυανδο ινδιχαδο δε ουτρα φορmα)

Πασσιϖο δε αρρενδαmεντο
Χοmποσιο δο πασσιϖο δε αρρενδαmεντο δα Χοντρολαδορα ε νο Χονσολιδαδο:

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Αρρενδαmεντοσ Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
  Ιm⌠ϖεισ οπεραχιοναισ 3.333.958 3.127.787 3.333.958 3.127.787

  Ιm⌠ϖεισ ρεσιδενχιαισ (3.287) 2.071 (2.668) 2.098

  Χεντροσ δε διστριβυιο/αδmινιστρατιϖοσ 342.049 299.297 344.503 302.245

  ςεχυλοσ (2.817) (1.188) (2.817) (1.188)

  Εθυιπαmεντοσ (78) (17) (78) (17)

Τοταλ 3.669.825 3.427.950 3.672.898 3.430.925

Αβαιξο εστο απρεσενταδασ ασ mοϖιmεντα⌡εσ νο πασσιϖο δε αρρενδαmεντο δα Χοντρολαδορα ε νο Χονσολιδαδο:
Χοντρολαδορα

Ιm⌠ϖεισ οπεραχιοναισ Ιm⌠ϖεισ ρεσιδενχιαισ
Χεντροσ δε διστριβυιο/ 

αδmινιστρατιϖοσ ςεχυλοσ Εθυιπαmεντοσ Τοταλ
Σαλδο εm 01/01/2020 2.882.824 8.401 286.616 2.711 103 3.180.655
Νοϖοσ χοντρατοσ 375.950 5.012 11.967 17 − 392.946
Ρεmενσυρα⌡εσ (ι) 362.453 (294) 28.096 (1.799) (38) 388.418
ϑυροσ 210.971 268 16.469 68 5 227.781
Παγαmεντοσ / χοmπενσα⌡εσ (704.411) (11.316) (43.851) (2.185) (87) (761.850)
Σαλδο εm 31/12/2020 3.127.787 2.071 299.297 (1.188) (17) 3.427.950
Νοϖοσ χοντρατοσ 310.795 7.873 70 313 − 319.051
Ρεmενσυρα⌡εσ (ι) 523.826 (1.156) 75.828 171 8 598.677
ϑυροσ 215.059 971 19.332 98 2 235.462
Παγαmεντοσ / χοmπενσα⌡εσ (843.508) (13.046) (52.479) (2.211) (71) (911.315)
Σαλδο εm 31/12/2021 3.333.959 (3.287) 342.048 (2.817) (78) 3.669.825

Χονσολιδαδο

Ιm⌠ϖεισ οπεραχιοναισ Ιm⌠ϖεισ ρεσιδενχιαισ
Χεντροσ δε διστριβυιο/ 

αδmινιστρατιϖοσ ςεχυλοσ Εθυιπαmεντοσ Τοταλ
Σαλδο εm 01/01/2020 2.882.824 8.537 290.458 2.711 103 3.184.633
Νοϖοσ χοντρατοσ 375.950 4.978 12.664 17 − 393.609
Ρεmενσυρα⌡εσ (ι) 362.453 (326) 27.856 (1.799) (38) 388.146
ϑυροσ 210.971 273 16.702 68 5 228.019
Παγαmεντοσ / χοmπενσα⌡εσ (704.411) (11.364) (45.435) (2.185) (87) (763.482)
Σαλδο εm 31/12/2020 3.127.787 2.098 302.245 (1.188) (17) 3.430.925
Νοϖοσ χοντρατοσ 310.795 7.952 488 313 − 319.548
Ρεmενσυρα⌡εσ (ι) 523.826 (560) 76.541 171 8 599.986
ϑυροσ 215.059 979 19.529 98 2 235.667
Παγαmεντοσ / χοmπενσα⌡εσ (843.508) (13.137) (54.301) (2.211) (71) (913.228)
Σαλδο εm 31/12/2021 3.333.959 (2.668) 344.502 (2.817) (78) 3.672.898

(ι) Α Χοmπανηια ρεmενσυρα ο πασσιϖο δε αρρενδαmεντο παρα ρεφλετιρ ασ mυδανασ εm παγαmεντοσ φυτυροσ; mυδανασ νοσ πραζοσ ινιχιαλmεντε δετερmιναδοσ ◊ ιmπλεmενταο 
δο ΝΒΧ ΤΓ 06 (Ρ3) / ΙΦΡΣ 16 − Αρρενδαmεντοσ ε χοντρατοσ ρεχονηεχιδοσ χοmο αρρενδαmεντοσ οπεραχιοναισ (ΝΒΧ ΤΓ 06 (Ρ3) / ΙΑΣ 17 − Οπερα⌡εσ δε Αρρενδαmεντο 
Μερχαντιλ).

Οσ ϖενχιmεντοσ δε πασσιϖοσ δε αρρενδαmεντο εστο χλασσιφιχαδοσ δε αχορδο χοm ο 
σεγυιντε χρονογραmα:

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Αν〈λισε δε ϖενχιmεντοσ
  − Πασσιϖοσ δε αρρενδαmεντο Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
  Μενορ θυε 1 ανο 697.738 501.924 699.170 503.318

Χιρχυλαντε 697.738 501.924 699.170 503.318
  1 α 5 ανοσ 2.517.686 2.431.810 2.519.327 2.433.391

  Μαιορ θυε 5 ανοσ 454.401 494.216 454.401 494.216

Νο χιρχυλαντε 2.972.087 2.926.026 2.973.728 2.927.607
Τοταλ 3.669.825 3.427.950 3.672.898 3.430.925

Οσ παγαmεντοσ φυτυροσ α σερεm εφετυαδοσ αο αρρενδαδορ ποδεm γεραρ αο Γρυπο ο 
διρειτο δε σε χρεδιταρ δε ΠΙΣ ε ΧΟΦΙΝΣ. Σενδο ασσιm, ο ϖαλορ ρεγιστραδο δε διρειτο δε 
υσο εm χοντραπαρτιδα αο πασσιϖο δε αρρενδαmεντο ϕ〈 εmβυτε υm ποτενχιαλ χρδιτο 
φυτυρο.
Αβαιξο, σο απρεσενταδοσ ο διρειτο ποτενχιαλ δε ΠΙΣ/ΧΟΦΙΝΣ α ρεχυπεραρ εmβυτιδο 
νασ χοντραπρεστα⌡εσ φυτυρασ δε αρρενδαmεντο:

Χοντραπρεστα⌡εσ φυτυρασ
Χοντρολαδορα / 

Χονσολιδαδο
ΠΙΣ / ΧΟΦΙΝΣ 

Ποτενχιαλ (9,25%)
Μενορ θυε 1 ανο 570.730 52.793
1 α 2 ανοσ 530.468 49.068
2 α 3 ανοσ 475.162 43.953
3 α 4 ανοσ 399.617 36.965
4 α 5 ανοσ 303.744 28.096
Μαιορ θυε 5 ανοσ 584.639 54.079
Τοταλ 2.864.360 264.954

Ο διρειτο ◊ υτιλιζαο δε χρδιτοσ δε ΠΙΣ/ΧΟΦΙΝΣ χοmπρεενδε απενασ οσ χοντρατοσ 
χυϕο ο αρρενδαδορ σεϕα πεσσοα ϕυρδιχα.  Α Χοmπανηια ποσσυι χοντρατοσ δασ συασ 
λοχα⌡εσ, ταντο χοm αρρενδαδορεσ, πεσσοα ϕυρδιχα, θυαντο φσιχα.
Εm ατενδιmεντο αο Οφχιο−Χιρχυλαρ ΧςΜ ν° 02/2019 ε α ΝΒΧ ΤΓ 06 (Ρ3) / ΙΦΡΣ 16, 
ϕυστιφιχαδο πελο φατο δε ο Γρυπο νο τερ απλιχαδο α mετοδολογια δε φλυξοσ νοmιναισ 
δεϖιδο ◊ ϖεδαο ιmποστα πελα ΝΒΧ ΤΓ 06 (Ρ3) δε προϕεο φυτυρα δε ινφλαο ε χοm 
ο οβϕετιϖο δε φορνεχερ ινφορmαο αδιχιοναλ αοσ υσυ〈ριοσ, αβαιξο εστ〈 απρεσενταδα α 
αν〈λισε δε mατυριδαδε δε χοντρατοσ ε πρεστα⌡εσ νο δεσχονταδασ εm 31 δε δεζεmβρο 
δε 2021:

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο

Ανο

ςαλορ 
πρεσεντε 

λθυιδο

ϑυροσ 
εστιmαδοσ 

(φυτυροσ) 
(ι)

ςαλορ δασ 
πρεστα⌡εσ 

νο δεσ−
χονταδασ

ςαλορ 
πρεσεντε 

λθυιδο

ϑυροσ 
εστιmαδοσ 

(φυτυροσ) 
(ι)

ςαλορ δασ 
πρεστα⌡εσ 

νο δεσ−
χονταδασ

2022 692.187 215.488 907.675 693.619 215.811 909.430

2023 666.751 170.973 837.724 666.751 170.973 837.724

2024 613.339 128.892 742.231 613.339 128.892 742.231

2025 523.916 91.626 615.542 523.916 91.626 615.542

2026 400.015 61.473 461.488 400.015 61.473 461.488

2027 293.268 39.152 332.420 294.909 39.510 334.419

2028 εm

  διαντε 480.349 49.504 529.853 480.349 49.504 529.853

Τοταλ 3.669.825 757.108 4.426.933 3.672.898 757.789 4.430.687

(ι) Ο ϖαλορ πρεσεντε δοσ αρρενδαmεντοσ α παγαρ φοι χαλχυλαδο χονσιδερανδο α προϕεο 
δοσ παγαmεντοσ φυτυροσ φιξοσ, δεσχονταδοσ πελα ταξα δε 6,69% α.α., α θυαλ φοι 
χονστρυδα α παρτιρ δα ταξα β〈σιχα δε ϕυροσ διϖυλγαδα πελο Βανχο Χεντραλ (ΒΑΧΕΝ).
Μονταντε ρεχονηεχιδο νο ρεσυλταδο

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Ρεχονηεχιmεντο νο ρεσυλταδο Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
Αmορτιζαο δε διρειτο δε υσο 698.646 611.903 700.297 613.343
ϑυροσ σοβρε πασσιϖοσ
   δε αρρενδαmεντο 235.463 227.781 235.668 228.019
Αϕυστε παρα βαιξα δε αρρενδαmεντο
   (χοντρατοσ ρεσχινδιδοσ) 20 (1.379) 220 (1.379)
Παγαmεντοσ ϖαρι〈ϖεισ νο ινχλυδοσ
  να mενσυραο δο πασσιϖο
  δε αρρενδαmεντο 45.831 29.272 46.789 30.208
Ρεχειτα σοβρε συβαρρενδαmεντοσ
  δε ατιϖοσ δε διρειτο δε υσο (2.891) (2.904) (2.891) (2.904)
Dεσπεσασ ρελατιϖασ α αρρενδαmεντοσ
  δε χυρτο πραζο ε/ου αρρενδαmεντοσ
  δε ιτενσ δε βαιξο ϖαλορ 16.970 19.192 16.970 19.192
Dεσχοντο δε λοχαο δε ιm⌠ϖεισ (6.390) 13.802 (6.390) 13.802

(ι) Παγαmεντο δε αλυγυισ ϖαρι〈ϖεισ βασεαδοσ νασ ϖενδασ
Αλγυνσ αρρενδαmεντοσ δε ιm⌠ϖεισ οπεραχιοναισ χοντm παγαmεντοσ ϖαρι〈ϖεισ δε 
αρρενδαmεντο βασεαδοσ εm υm περχεντυαλ δε 2% α 12% δασ ϖενδασ ρεαλιζαδασ νο 
περοδο νο ιm⌠ϖελ οπεραχιοναλ αρρενδαδο. Εσσασ χονδι⌡εσ δε παγαmεντο σο χοmυνσ 
εm λοϕασ νο πασ εm θυε ο Γρυπο οπερα. Οσ παγαmεντοσ δε αλυγυελ ϖαρι〈ϖελ παρα ο 
εξερχχιο δε 31 δε δεζεmβρο δε 2021 φοραm δε Ρ∃ 4.456 (Ρ∃ 4.518 � Dεζ/20) παρα 
α Χοντρολαδορα ε Χονσολιδαδο.
(ιι) Αρρενδαmεντοσ θυε σε ενθυαδραm νασ εξχε⌡εσ ε νοσ εξπεδιεντεσ πρ〈τιχοσ 
δα νορmα χοντ〈βιλ
Οσ χοντρατοσ δε αρρενδαmεντο ιδεντιφιχαδοσ ε θυε εστο δεντρο δο εσχοπο δε ισενο 
δα νορmα χοντ〈βιλ εστο ρεπρεσενταδοσ συβστανχιαλmεντε πορ χοντρατοσ δε ιmπρεσσορα, 
εmπιληαδειρασ, βαλανασ χαρδιοτεχη, γεραδορεσ δε ενεργια, αλινηαδορεσ δε ελτρονσ ε 
πλαχασ φοτοϖολταιχασ.
Ο Γρυπο ταmβm αλυγα εθυιπαmεντοσ χοm χοντρατοσ δε ατ υm ανο. Εσσεσ 
αρρενδαmεντοσ σο δε χυρτο πραζο ε/ου αρρενδαmεντοσ δε ιτενσ δε βαιξο ϖαλορ. Ο 
Γρυπο οπτου πορ νο ρεχονηεχερ ο διρειτο δε υσο δε ατιϖοσ ε οσ πασσιϖοσ δε 
αρρενδαmεντο δεσσεσ ιτενσ.
Χοmο αρρενδαδορ
Ο Γρυπο συβαρρενδα παρτε δε αλγυνσ δε σευσ ιm⌠ϖεισ α τερχειροσ. Ο Γρυπο χλασσιφιχου 
εσσεσ αρρενδαmεντοσ χοmο αρρενδαmεντοσ οπεραχιοναισ πορθυε ελεσ νο τρανσφερεm 
συβστανχιαλmεντε τοδοσ οσ ρισχοσ ε βενεφχιοσ ινερεντεσ ◊ προπριεδαδε δε ατιϖοσ.

Α ταβελα αβαιξο απρεσεντα υmα αν〈λισε δε ϖενχιmεντο δοσ παγαmεντοσ δε 
αρρενδαmεντο, δεmονστρανδο οσ παγαmεντοσ δε αρρενδαmεντο νο δεσχονταδοσ α 
σερεm ρεχεβιδοσ απ⌠σ α δατα δασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ:

Χοντρολαδορα ε Χονσολιδαδο
Παγαmεντοσ δε αρρενδαmεντοσ
  νο δεσχονταδοσ Dεζ/21 Dεζ/20
Μενορ δο θυε 1 ανο 1.816 1.846
1 α 2 ανοσ 1.391 1.675
2 α 3 ανοσ 1.124 1.280
3 α 4 ανοσ 656 1.025
4 α 5 ανοσ 186 591
Μαιορ θυε 5 ανοσ 883 818
Τοταλ 6.056 7.235

 15. Προϖισο παρα δεmανδασ ϕυδιχιαισ ε δεπ⌠σιτοσ ϕυδιχιαισ

15.1. Πολτιχα χοντ〈βιλ
Προϖισ⌡εσ
Ασ προϖισ⌡εσ σο ρεχονηεχιδασ θυανδο ο Γρυπο τεm υmα οβριγαο πρεσεντε λεγαλ 
ου ιmπλχιτα χοmο ρεσυλταδο δε εϖεντοσ πασσαδοσ ε  προϖ〈ϖελ θυε υmα σαδα δε 
ρεχυρσοσ σεϕα νεχεσσ〈ρια παρα λιθυιδαρ α οβριγαο ε ποσσα σερ φειτα υmα εστιmατιϖα 
χονφι〈ϖελ δο ϖαλορ δα οβριγαο. Ασ προϖισ⌡εσ παρα δεmανδασ ϕυδιχιαισ σο ρεγιστραδασ 
τενδο χοmο βασε ασ mεληορεσ εστιmατιϖασ δο ρισχο ενϖολϖιδο ε σο χονστιτυδασ εm 
mονταντεσ χονσιδεραδοσ συφιχιεντεσ παρα χοβριρ περδασ προϖ〈ϖεισ. Ασ δεmανδασ 
αϖαλιαδασ χοmο εστιmατιϖασ δε περδασ ποσσϖεισ σο διϖυλγαδασ εm νοτα εξπλιχατιϖα 
ε αθυελασ αϖαλιαδασ χοmο ρεmοτασ νο σο προϖισιοναδασ νεm διϖυλγαδασ.
Α Χοmπανηια ε συασ χοντρολαδασ, νο χυρσο νορmαλ δε συασ ατιϖιδαδεσ, εστο συϕειτασ 
α προχεσσοσ ϕυδιχιαισ δε νατυρεζασ τριβυτ〈ριασ, χϖεισ ε τραβαληιστασ. Α Αδmινιστραο, 
αποιαδα να οπινιο δε σευσ ασσεσσορεσ λεγαισ ε, θυανδο απλιχ〈ϖελ, φυνδαmενταδα εm 
παρεχερεσ εσπεχφιχοσ εmιτιδοσ πορ εσπεχιαλιστασ, αϖαλια α εξπεχτατιϖα δο δεσφεχηο 
δοσ προχεσσοσ εm ανδαmεντο ε δετερmινα α νεχεσσιδαδε ου νο δε χονστιτυιο δε 
προϖισο. Νο χασο δασ χοντινγνχιασ τραβαληιστασ, α εϖολυο δοσ προχεσσοσ ε ο 
ηιστ⌠ριχο δε περδασ σο φατορεσ δετερmιναντεσ παρα ρεφλετιρ α mεληορ εστιmατιϖα.
Dεπ⌠σιτοσ ϕυδιχιαισ
Α Χοmπανηια εφετυα δεπ⌠σιτοσ ϕυδιχιαισ παρα γαραντιρ ο προσσεγυιmεντο δασ δεχισ⌡εσ 
ϕυδιχιαισ, χονφορmε ρεθυεριδο πελοσ τριβυναισ, ε/ου εφετυαδοσ πορ δεχισο εστρατγιχα 
δα Αδmινιστραο παρα προτεο δε σευ χαιξα. Νοσ χασοσ εm θυε α προϖισο ποσσυι 
υm δεπ⌠σιτο ϕυδιχιαλ χορρεσπονδεντε ε α Χοmπανηια τεm α ιντενο δε λιθυιδαρ ο 
πασσιϖο ε ρεαλιζαρ ο ατιϖο σιmυλτανεαmεντε, οσ ϖαλορεσ σο χοmπενσαδοσ. Οσ δεπ⌠σιτοσ 
ϕυδιχιαισ σο χορριγιδοσ mονεταριαmεντε σοβρε ο ϖαλορ τοταλ, οσ γανηοσ ου ασ περδασ 
σο ρεχονηεχιδασ νο ρεσυλταδο δο εξερχχιο δα Χοmπανηια θυανδο ο προχεσσο ϕυδιχιαλ 
 ενχερραδο.
15.2. Χοmποσιο δοσ σαλδοσ ε mοϖιmενταο δασ προϖισ⌡εσ
Εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021 ε δε 2020, ο Γρυπο απρεσενταϖα ασ σεγυιντεσ προϖισ⌡εσ 
ε χορρεσπονδεντεσ δεπ⌠σιτοσ ϕυδιχιαισ ρελαχιοναδοσ ◊σ δεmανδασ ϕυδιχιαισ:

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Ιτενσ δε δεmανδασ ϕυδιχιαισ Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
Τραβαληιστασ ε πρεϖιδενχι〈ριασ 86.900 95.942 86.900 95.942

Τριβυτ〈ριασ 16.217 16.996 16.410 17.185

Χϖεισ 2.487 1.713 2.487 1.713

Συβτοταλ 105.604 114.651 105.797 114.840
(−) Dεπ⌠σιτοσ ϕυδιχιαισ χορρεσπονδεντεσ (9.129) (11.183) (9.129) (11.183)

Τοταλ 96.475 103.468 96.668 103.657

Πασσιϖο χιρχυλαντε 43.560 32.646 43.560 32.835

Πασσιϖο νο χιρχυλαντε 52.915 70.822 53.108 70.822

Α mοϖιmενταο δα προϖισο εστ〈 δεmονστραδα, χονφορmε σεγυε:

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Μοϖιmεντα⌡εσ δα προϖισο Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
Σαλδο ινιχιαλ 114.651 111.299 114.840 111.299
  Αδι⌡εσ δε νοϖοσ προχεσσοσ 48.377 55.739 48.377 55.928

  Ρεϖερσο πορ προχεσσοσ φιναλιζαδοσ (16.587) (13.427) (16.587) (13.427)

  Βαιξασ πορ παγαmεντο (51.072) (68.417) (51.072) (68.417)

  Χονστιτυι⌡εσ/Ρεϖερσ⌡εσ πορ

    mυδανασ εm προχεσσοσ 3.269 (7.225) 3.269 (7.225)

  Ρεαϖαλιαο δε ϖαλορεσ (232) 22.392 (232) 22.392

  Ατυαλιζα⌡εσ mονετ〈ριασ 7.198 14.290 7.202 14.290

Σαλδο φιναλ 105.604 114.651 105.797 114.840

Α προϖισο παρα δεmανδασ ϕυδιχιαισ λεϖου εm χονσιδεραο α mεληορ εστιmατιϖα δε 
ϖαλορεσ, παρα οσ χασοσ εm θυε σο προϖ〈ϖεισ ασ εξπεχτατιϖασ δε περδασ, εστανδο 
παρχελα δε αλγυνσ δοσ πλειτοσ γαραντιδα πορ βενσ δαδοσ εm γαραντια.
Περδασ ποσσϖεισ
Ο Γρυπο, εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021 ε δε 2020, ποσσυα α⌡εσ δε νατυρεζα τριβυτ〈ρια 
ε χϖελ, ρελαχιοναδασ α mυλτασ αδmινιστρατιϖασ, διφερενα δε αλθυοτα εm τρανσφερνχιασ 
ιντερεσταδυαισ ε εξεχυ⌡εσ φισχαισ  ε δε νατυρεζα χϖελ πορ χοντα δε α⌡εσ δε 
ινδενιζαο πορ δανοσ mατεριαισ ε mοραισ δεχορρεντεσ δασ ρελα⌡εσ δε χονσυmο, 
ενϖολϖενδο ρισχοσ δε περδα χλασσιφιχαδοσ πελα Αδmινιστραο ε σευσ χονσυλτορεσ 
ϕυρδιχοσ χοmο ποσσϖεισ νο mονταντε δε Ρ∃ 47.779 (Ρ∃ 51.192 � Dεζ/20) παρα α 
Χοντρολαδορα ε παρα ο Χονσολιδαδο, σενδο θυε Ρ∃ 2.583 (Ρ∃ 1.090 � Dεζ/20) 
χορρεσπονδε  ◊ 〈ρεα τραβαληιστα/πρεϖιδενχι〈ριασ, Ρ∃ 4.591 (Ρ∃ 4.111 � Dεζ/20) ◊ 〈ρεα 
χϖελ ε Ρ∃ 40.605 (Ρ∃ 47.081 � Dεζ/20) ◊ 〈ρεα τριβυτ〈ρια.
Dεπ⌠σιτοσ ϕυδιχιαισ
Εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021 ε δε 2020, ο Γρυπο απρεσενταϖα οσ σεγυιντεσ ϖαλορεσ 
δε δεπ⌠σιτοσ ϕυδιχιαισ παρα οσ θυαισ νο εξιστιαm προϖισ⌡εσ χορρεσπονδεντεσ:

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Χοmποσιο δε δεπ⌠σιτοσ ϕυδιχιαισ Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
Τραβαληιστασ ε πρεϖιδενχι〈ριασ 10.575 15.285 10.575 15.285

Τριβυτ〈ριασ 13.844 10.464 17.923 10.464

Χϖεισ 3.470 3.338 3.470 3.338

(−) Dεπ⌠σιτοσ ϕυδιχιαισ χορρεσπονδεντεσ (2.017) (3.334) (2.017) (3.334)

Τοταλ 25.872 25.753 29.951 25.753

Χοντινγνχιασ τραβαληιστασ
Ασ α⌡εσ ϕυδιχιαισ δε νατυρεζα τραβαληιστα, ρεφερεm−σε, δε mανειρα γεραλ, α προχεσσοσ 

δε εξ−φυνχιον〈ριοσ θυεστιονανδο ο ρεχεβιmεντο δε ηορασ εξτρασ ε αδιχιοναλ δε 

ινσαλυβριδαδε. Ο Γρυπο ποσσυι αινδα α⌡εσ οριυνδασ δα Ραια Σ.Α., ασσιm χοmο δα 

Dρογαρια Ονοφρε Λτδα., mοϖιδασ πορ εξ−φυνχιον〈ριοσ δε εmπρεσασ πρεσταδορασ δε 

σερϖιοσ τερχειριζαδοσ, ρειϖινδιχανδο ϖνχυλο εmπρεγατχιο διρεταmεντε χοm ο Γρυπο 

ου α χονδεναο συβσιδι〈ρια δεσσα νο παγαmεντο δοσ διρειτοσ τραβαληιστασ ρεχλαmαδοσ. 

Εξιστεm αινδα, α⌡εσ mοϖιδασ πορ σινδιχατοσ δε χλασσε ρειϖινδιχανδο χοντριβυι⌡εσ 

σινδιχαισ εm ραζο δα δισχυσσο δα λεγιτιmιδαδε δα βασε τερριτοριαλ.

Χοντινγνχιασ τριβυτ〈ριασ
Ρεπρεσενταδασ πορ mυλτασ αδmινιστρατιϖασ, διφερενα δε αλθυοτα εm τρανσφερνχιασ 

ιντερεσταδυαισ ε εξεχυ⌡εσ φισχαισ.

Χοντινγνχιασ χϖεισ
Ο Γρυπο φιγυρα χοmο ρυ εm α⌡εσ θυε δισχυτεm θυεστ⌡εσ υσυαισ ε πεχυλιαρεσ 

δεχορρεντεσ δα ατιϖιδαδε θυε πρατιχα, σενδο να συα γρανδε mαιορια α⌡εσ δε 

ινδενιζαο πορ δανοσ mατεριαισ ε mοραισ δεχορρεντεσ δασ ρελα⌡εσ δε χονσυmο.

Γαραντιασ προχεσσυαισ
Φοραm οφερεχιδοσ εm γαραντια δε προχεσσοσ τριβυτ〈ριοσ, πρεϖιδενχι〈ριοσ ε τραβαληιστασ 

οσ σεγυιντεσ ατιϖοσ ιmοβιλιζαδοσ:

Χοντρολαδορα / Χονσολιδαδο
Ιτενσ δε γαραντιασ προχεσσυαισ Dεζ/21 Dεζ/20
Μ⌠ϖεισ ε ινσταλα⌡εσ 10 14

Μ〈θυινασ ε εθυιπαmεντοσ 85 85

Τοταλ δε γαραντιασ προχεσσυαισ 95 99

  16. Ατιϖο ε πασσιϖο δε αρβιτραγεm

Α Χοmπανηια ρεχονηεχια νο πασσιϖο νο χιρχυλαντε οβριγα⌡εσ προϖενιεντεσ δο 

χοντρατο δε αθυισιο δα Dρογαρια Ονοφρε Λτδα (�Ονοφρε�). Εσσασ οβριγα⌡εσ εραm δε 

ρεσπονσαβιλιδαδε δο ϖενδεδορ χοm αντιγοσ σ⌠χιοσ δα Ονοφρε ε συα λιθυιδαο δεπενδια 

δε υmα δεχισο αρβιτραλ. Νο χοντρατο δε αθυισιο, εm 1≡ δε ϕυληο δε 2019, φοι αχορδαδο 

θυε ασ απλιχα⌡εσ φινανχειρασ ε α χαρτα φιανα (ατιϖο ινδενιζατ⌠ριο), νοσ mονταντεσ δε 

Ρ∃ 197.061 ε Ρ∃ 127.037 (ϖαλορ ηιστ⌠ριχο), ρεσπεχτιϖαmεντε, περmανεχερο ϖινχυλαδασ 

αο πασσιϖο δε αρβιτραγεm χοmο γαραντια δε λιθυιδαο. Dεσσα φορmα, α Ραια Dρογασιλ 

νο σερια πρεϕυδιχαδα ου βενεφιχιαδα πορ εσσα οπεραο δεσδε α δατα δα χοmπρα ατ 

α δατα δα συα χοmπλετα λιθυιδαο. Εσσεσ ϖαλορεσ δε γαραντια φοραm ρεχονηεχιδοσ νο 

ατιϖο ρεστριτο δε αρβιτραγεm νο γρυπο δε ατιϖο νο χιρχυλαντε.

Εm δεζεmβρο δε 2021, χοm α χελεβραο δε υm αχορδο ϕυντο αο Χεντρο δε Αρβιτραγεm 

ε Μεδιαο δα Χmαρα δε Χοmρχιο Βρασιλ − Χαναδ〈, φοραm λιθυιδαδασ τοδασ ασ 

πενδνχιασ εντρε ασ παρτεσ, χονσολιδανδο α Ραια Dρογασιλ χοmο συχεσσορα δα mαρχα 

Dρογαρια Ονοφρε ε ενχερρανδο οσ πασσιϖοσ ε ατιϖοσ ρεστριτοσ δε αρβιτραγεm.

Αβαιξο εστ〈 σενδο απρεσενταδα α ποσιο ατυαλιζαδα δε ατιϖο ε πασσιϖο δε αρβιτραγεm:

Χοντρολαδορα / Χονσολιδαδο
Ιτενσ δε ατιϖο/πασσιϖο δε αρβιτραγεm Dεζ/21 Dεζ/20
Ατιϖο ρεστριτο δε αρβιτραγεm
Απλιχαο φινανχειρα − 207.721

Χαρτα φιανα/ατιϖο ινδενιζατ⌠ριο − 134.185

− 341.906
Πασσιϖο ρεστριτο δε αρβιτραγεm
Οβριγα⌡εσ χοm αντιγοσ σ⌠χιοσ − (342.727)

Εξχλυσο δε εφειτοσ δα οπεραο − 884

− (341.843)
− 63

Α ποσιο λθυιδα δε ατιϖο ε πασσιϖο δε αρβιτραγεm δε Ρ∃ 63 Dεζ/20 ρεπρεσενταϖα α 

γαραντια δε λιθυιδαο εξχεδεντε παρα χυmπριρ χοm α οβριγαο εξιστεντε.

  17. Ιmποστο δε ρενδα ε χοντριβυιο σοχιαλ

17.1. Πολτιχα χοντ〈βιλ
Ο ιmποστο δε ρενδα ε α χοντριβυιο σοχιαλ, χορρεντεσ ε διφεριδοσ, σο χαλχυλαδοσ χοm 

βασε νασ αλθυοτασ εσταβελεχιδασ πελα λεγισλαο δο ιmποστο δε ρενδα ε δα χοντριβυιο 

σοχιαλ θυε σο 25% ε 9%, ρεσπεχτιϖαmεντε.

Α προϖισο παρα ιmποστο δε ρενδα ε χοντριβυιο σοχιαλ εστ〈 βασεαδα νο λυχρο τριβυτ〈ϖελ 

δο εξερχχιο θυε διφερε δο λυχρο απρεσενταδο να δεmονστραο δο ρεσυλταδο, πορθυε 

σοφρε τρατατιϖασ δε αϕυστεσ θυε αφεταm α βασε δε χ〈λχυλο δε φορmα περmανεντε, χοmο 

α εξχλυσο δε ρεχειτασ νο τριβυτ〈ϖεισ ε αδιο δε δεσπεσασ νο δεδυτϖεισ.

Ο ιmποστο δε ρενδα ε α χοντριβυιο σοχιαλ διφεριδοσ σο ρεχονηεχιδοσ σοβρε προϕε⌡εσ 

φυνδαmενταδασ εm πρεmισσασ ιντερνασ ε εm χεν〈ριοσ εχονmιχοσ φυτυροσ θυε σερο 

τριβυταδοσ εm περοδοσ ποστεριορεσ αο ρεχονηεχιmεντο χοντ〈βιλ νο ρεσυλταδο δα 

Χοmπανηια, πορταντο ποδεm σοφρερ αλτερα⌡εσ. Εσσα πρεmισσα ινχλυι σαλδοσ δε πρεϕυζο 

φισχαλ δε ιmποστο δε ρενδα ε βασε δε χ〈λχυλο νεγατιϖα δα χοντριβυιο σοχιαλ, θυανδο 

απλιχ〈ϖελ.

Ο ϖαλορ χοντ〈βιλ δοσ τριβυτοσ διφεριδοσ ατιϖοσ  ρεϖισαδο α χαδα δατα δο βαλανο ε 

βαιξαδοσ, χασο ο εστυδο θυε τεm πορ οβϕετιϖο δετερmιναρ εξπεχτατιϖα δα συα ρεαλιζαο 

σεϕα αλτεραδα.

Οσ τριβυτοσ διφεριδοσ σο ρεχονηεχιδοσ δε αχορδο χοm α τρανσαο θυε ο οριγινου, νο 

ρεσυλταδο ου διρεταmεντε νο πατριmνιο λθυιδο.

17.2. Χοmποσιο δο ιmποστο δε ρενδα ε χοντριβυιο σοχιαλ χορρεντεσ ε αλθυοτα 
εφετιϖα

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Ιτενσ δε ΙΡ/ΧΣ εφετιϖοσ Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
Λυχρο αντεσ δο ιmποστο δε ρενδα 

  ε δα χοντριβυιο σοχιαλ 977.509 621.060 987.262 616.368

ϑυροσ σοβρε ο χαπιταλ πρ⌠πριο ε

   αδιχιοναλ προποστο (205.000) (193.000) (205.000) (193.000)

Λυχρο τριβυτ〈ϖελ 772.509 428.060 782.262 423.368
Αλθυοτα χοmποστα (ιmποστο δε ρενδα

  − 25% ε χοντριβυιο   σοχιαλ − 9%) 34,00% 34,00% 34,00% 34,00%

Dεσπεσα τε⌠ριχα (262.653) (145.540) (265.969) (143.945)
Αδι⌡εσ περmανεντεσ (25.337) (29.430) (25.781) (29.630)

Εθυιϖαλνχια πατριmονιαλ 11.465 1.933 (383) (2.674)

Ρεδυο δο ιmποστο πορ ινχεντιϖοσ

  (Π.Α.Τ.) 4.098 3.714 4.098 3.714

Συβϖενο παρα ινϖεστιmεντοσ (ι) 31.144 23.681 56.349 42.674

Πρεϕυζο Φισχαλ ε Βασε Νεγατιϖα

  ΧΣΛΛ − − (6.100) −

Προϖισ⌡εσ σεm χονσττυιο δε

  διφεριδο − − 5 −

Ινοϖαο Τεχνολ⌠γιχα 9.212 2.561 9.288 2.561

Ουτροσ (ρεσερϖα δε ρεαϖαλιαο +

  λιmιτε δε ισενο αδιχιοναλ δε ΙΡ) 227 165 (905) 165

Ινχεντιϖοσ φισχαισ � δοα⌡εσ 6.269 6.300 6.269 6.300

Ρεσυλταδο δο ιmποστο δε ρενδα
  ε χοντριβυιο σοχιαλ χορρεντε (210.745) (206.565) (221.249) (206.565)
Ρεσυλταδο δο ιmποστο δε ρενδα 
  ε χοντριβυιο σοχιαλ διφεριδοσ (14.830) 69.949 (1.880) 85.730
Dεσπεσα εφετιϖα δε ιmποστο δε
  ρενδα ε χοντριβυιο σοχιαλ (225.575) (136.616) (223.129) (120.835)

Αλθυοτα εφετιϖα 23,08% 22,00% 22,60% 19,60%

(ι) Α παρτιρ δο 3≡ τριmεστρε δε 2018, ο Γρυπο πασσου α τραταρ χοmο νο τριβυτ〈ϖελ παρα 

φινσ δε ιmποστο δε ρενδα, οσ γανηοσ αυφεριδοσ χοm οσ βενεφχιοσ φισχαισ δε ΙΧΜΣ νοσ 

Εσταδοσ δα Βαηια, Γοι〈σ ε Περναmβυχο, νορmατιζαδοσ πελα Λει χοmπλεmενταρ 

ν≡ 160/17, χονϖνιο ΙΧΜΣ Χονφαζ 190/17 ε αλτεραο δα Λει ν≡ 12.973/2014. Ο ϖαλορ 

ρεγιστραδο δο περοδο δε δοζε mεσεσ φινδο εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021, χορρεσπονδευ 

α Ρ∃ 91.600 (Ρ∃ 69.650 � Dεζ/20).

17.3. Χοmποσιο δο ιmποστο δε ρενδα ε χοντριβυιο σοχιαλ διφεριδοσ
Ο ιmποστο δε ρενδα ε α χοντριβυιο σοχιαλ διφεριδοσ ατιϖοσ νο mονταντε δε Ρ∃ 278.462 

(Ρ∃ 315.938 � Dεζ/20) παρα α Χοντρολαδορα ε Ρ∃ 327.509 (Ρ∃ 352.198 � Dεζ/20) νο 

Χονσολιδαδο, σο δεχορρεντεσ δε δεσπεσασ νο δεδυτϖεισ τεmποραριαmεντε παρα ασ 

θυαισ νο η〈 πραζο παρα πρεσχριο, χοm ρεαλιζαο πρεϖιστα, χονφορmε διϖυλγαδο 

αβαιξο νο ιτεm (χ).

Ο ιmποστο δε ρενδα ε α χοντριβυιο σοχιαλ διφεριδοσ πασσιϖοσ νο mονταντε δε 

Ρ∃ 365.981 (Ρ∃ 388.710 − Dεζ/20) παρα α Χοντρολαδορα ε Ρ∃ 367.473 (Ρ∃ 390.366 

� Dεζ/20) νο Χονσολιδαδο, εστο ρεπρεσενταδοσ πελοσ ενχαργοσ τριβυτ〈ριοσ ινχιδεντεσ 

σοβρε οσ σαλδοσ ρεmανεσχεντεσ: (ι) δα ρεσερϖα δε ρεαϖαλιαο; (ιι) δο ΠΠΑ mαισ−ϖαλια 

Ραια; ε (ιιι) δο γανηο πορ χοmπρα ϖανταϕοσα.
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ΝΟΤΑΣ ΕΞΠΛΙΧΑΤΙςΑΣ DΑ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο ℵΣ DΕΜΟΝΣΤΡΑ∩∏ΕΣ ΦΙΝΑΝΧΕΙΡΑΣ ΕΜ 31 DΕ DΕΖΕΜΒΡΟ DΕ 2021 Ε 2020
(Εm mιληαρεσ δε ρεαισ, εξχετο θυανδο ινδιχαδο δε ουτρα φορmα)

Dεmονστραο δο Φλυξο δε Χαιξα − Μτοδο Ινδιρετο
Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο

Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
Φλυξοσ δε χαιξα δασ ατιϖιδαδεσ οπεραχιοναισ
Λυχρο αντεσ δο ιmποστο δε ρενδα ε δα χοντριβυιο σοχιαλ 977.509 621.060 987.262 616.368
Αϕυστεσ
  Dεπρεχια⌡εσ ε αmορτιζα⌡εσ (Νοτα 21) 1.319.198 1.172.524 1.327.110 1.177.282
  Πλανο δε ρεmυνεραο χοm α⌡εσ ρεστριτασ, λθυιδο 15.112 18.138 15.086 18.090
  ϑυροσ σοβρε οπο δε χοmπρα δε α⌡εσ αδιχιοναισ 2.819 4.335 2.819 4.335
  Ρεσυλταδο να ϖενδα ου βαιξα δο ατιϖο ιmοβιλιζαδο ε ιντανγϖελ 23.685 3.579 23.865 3.580
  Προϖισο παρα δεmανδασ ϕυδιχιαισ (Νοτα 15) 42.025 92.190 42.029 92.379
  Προϖισο παρα περδασ νοσ εστοθυεσ (Νοτα 7) 4.418 15.080 4.418 15.080
  (Ρεϖερσο) προϖισο παρα περδασ δε χρδιτοσ εσπεραδασ (Νοτα 6) 4.490 10.796 7.732 11.480
  (Ρεϖερσο) προϖισο παρα ενχερραmεντο δε φαρm〈χιασ (Νοτα 10.2) (105) 2.261 (105) 2.260
  Dεσπεσα λθυιδα δε ϕυροσ χοm εmπρστιmοσ 83.843 58.991 86.180 59.515
  Dεσπεσασ δε ϕυροσ − Αρρενδαmεντοσ (Νοτα 14) 235.462 227.781 235.667 228.019
  Αmορτιζαο δε χυστο δε τρανσαο δε δεβντυρεσ
    ε νοτασ προmισσ⌠ριασ (Νοτα 13) 4.321 4.576 4.321 4.576
  Ρεσυλταδο δε εθυιϖαλνχια πατριmονιαλ (Νοτα 9) (33.720) (5.684) 1.127 7.867
  Dεσχοντοσ σοβρε λοχαο δε ιm⌠ϖεισ (Νοτα 21) (6.390) (13.804) (6.390) (13.804)

2.672.667 2.211.823 2.731.121 2.227.027
ςαρια⌡εσ νοσ ατιϖοσ ε πασσιϖοσ
  Χλιεντεσ ε ουτρασ χοντασ α ρεχεβερ (118.051) (334.691) (158.092) (377.895)
  Εστοθυεσ (881.597) (356.587) (896.809) (389.100)
  Ουτροσ ατιϖοσ χιρχυλαντεσ (39.154) 48.972 (38.768) 57.122
  Ατιϖοσ νο ρεαλιζ〈ϖελ α λονγο πραζο 1.180 (38.961) 40.587 (83.938)
  Φορνεχεδορεσ 435.470 413.418 390.754 456.034
  Σαλ〈ριοσ ε ενχαργοσ σοχιαισ 102.949 11.760 109.274 12.486
  Ιmποστοσ, ταξασ ε χοντριβυι⌡εσ (71.406) (34.300) (36.003) (11.806)
  Ουτρασ οβριγα⌡εσ 146.150 85.080 119.319 102.957
  Αλυγυισ α παγαρ 14.733 22.312 14.738 22.312

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20

Ουτροσ
  ϑυροσ παγοσ (Νοτα 13) (64.089) (40.084) (64.861) (40.084)
  Ιmποστο δε ρενδα ε χοντριβυιο σοχιαλ παγοσ (373.976) (201.441) (373.976) (201.441)
  ϑυροσ παγοσ − Αρρενδαmεντοσ (Νοτα 14) (235.462) (227.781) (235.667) (228.019)
  Dεmανδασ ϕυδιχιαισ − παγασ (Νοτα 15) (51.072) (68.417) (51.072) (68.417)

Χαιξα λθυιδο γεραδο νασ ατιϖιδαδεσ οπεραχιοναισ 1.538.342 1.491.103 1.550.545 1.477.238

Φλυξοσ δε χαιξα δασ ατιϖιδαδεσ δε ινϖεστιmεντοσ
  Αθυισιο ε απορτε δε χαπιταλ εm ινϖεστιδασ, λθυιδα δε χαιξα
    οβτιδο να αθυισιο (Νοτα 9.3) (172.385) (7.789) (12.636) (3.289)
  Χαιξα αδθυιριδο εm χοmβιναο δε νεγ⌠χιοσ − − 14.655 −
  Ατιϖοσ λθυιδοσ αδθυιριδοσ εm χοmβιναο δε νεγ⌠χιοσ − − (14.732) −
  Αθυισι⌡εσ δε ιmοβιλιζαδο ε ιντανγϖελ (738.611) (673.185) (855.596) (676.421)
  Ρεχεβιmεντοσ πορ ϖενδασ δε ιmοβιλιζαδοσ 809 6.648 809 6.648
  Εmπρστιmοσ χονχεδιδοσ ◊ χοντρολαδα 26.799 (1.838) (18.450) (35)

Χαιξα λθυιδο απλιχαδο νασ ατιϖιδαδεσ δε ινϖεστιmεντοσ (883.388) (676.164) (885.950) (673.097)

Φλυξοσ δε χαιξα δασ ατιϖιδαδεσ δε φινανχιαmεντοσ
  Εmπρστιmοσ ε φινανχιαmεντοσ τοmαδοσ (Νοτα 13) 298.874 695.287 338.234 728.216
  Παγαmεντοσ δε εmπρστιmοσ ε φινανχιαmεντοσ (Νοτα 13) (484.717) (225.245) (517.646) (225.245)
  Παγαmεντοσ δε αρρενδαmεντοσ (669.462) (534.069) (671.170) (535.463)
  ϑυροσ σοβρε χαπιταλ πρ⌠πριο ε διϖιδενδο παγοσ (265.025) (190.518) (265.025) (190.518)
  Ρεχοmπρα δε α⌡εσ (73.227) − (73.227) −

Χαιξα λθυιδο απλιχαδο νασ ατιϖιδαδεσ δε φινανχιαmεντοσ (1.193.557) (254.545) (1.188.834) (223.010)

Αυmεντο (διmινυιο) λθυιδο νο χαιξα ε εθυιϖαλεντεσ (538.603) 560.394 (524.239) 581.131

Χαιξα ε εθυιϖαλεντεσ δε χαιξα εm 1≡ δε ϕανειρο (Νοτα 5) 855.257 294.863 880.357 299.226

Χαιξα ε εθυιϖαλεντεσ δε χαιξα εm 31 δε δεζεmβρο (Νοτα 5) 316.654 855.257 356.118 880.357

ϖαλοριζαο δε ινστρυmεντοσ φινανχειροσ, πραζοσ δε ρεαλιζαο δε τριβυτοσ α ρεχυπεραρ, 
πραζοσ δε δεπρεχιαο ε αmορτιζαο δο ατιϖο ιmοβιλιζαδο ε ιντανγϖελ, εστιmατιϖα δο 
ϖαλορ ρεχυπερ〈ϖελ δε ιντανγϖεισ δε ϖιδα τιλ ινδεφινιδα, προϖισ⌡εσ νεχεσσ〈ριασ παρα 
δεmανδασ ϕυδιχιαισ, mενσυραο δε πασσιϖοσ φινανχειροσ α ϖαλορ ϕυστο, δετερmιναο 
δε προϖισ⌡εσ παρα τριβυτοσ, ρεχονηεχιmεντο δο ρεσυλταδο χοm αχορδοσ χοmερχιαισ ε 
ουτρασ σιmιλαρεσ. Ασ εστιmατιϖασ ε οσ ϕυλγαmεντοσ σιγνιφιχατιϖοσ εστο διϖυλγαδοσ να 
Νοτα 4(ϖ).
Α απρεσενταο δασ Dεmονστρα⌡εσ δο ςαλορ Αδιχιοναδο (DςΑ), ινδιϖιδυαλ ε 
χονσολιδαδα,  ρεθυεριδα πελα λεγισλαο σοχιετ〈ρια βρασιλειρα ε πελασ πρ〈τιχασ χοντ〈βεισ 
αδοταδασ νο Βρασιλ απλιχ〈ϖεισ α χοmπανηιασ αβερτασ. Ασ ΙΦΡΣ νο ρεθυερεm α 
απρεσενταο δεσσασ δεmονστρα⌡εσ. Χοmο χονσεθυνχια, πελασ ΙΦΡΣ, εσσασ 
δεmονστρα⌡εσ εστο απρεσενταδασ χοmο ινφορmαο συπλεmενταρ, σεm πρεϕυζο δο 
χονϕυντο δασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ.
Ιmπαχτοσ δα πανδεmια ΧΟςΙD−19
Εm ατενδιmεντο αο Οφχιο Χιρχυλαρ ΧςΜ−ΣΝΧ/ΣΕΠ ν≡ 03/2020, διαντε δο χεν〈ριο ατυαλ 
θυε ο Πασ ατραϖεσσα πορ χοντα δα πανδεmια δα ΧΟςΙD−19, α Χοmπανηια αϖαλιου 
περδασ δε χρδιτο εσπεραδασ, λεϖανδο εm χονσιδεραο τοδοσ οσ φατοσ ε χιρχυνστνχιασ, 
χοm ο οβϕετιϖο δε ϖεριφιχαρ σε, δε φατο, ηουϖε υm αυmεντο σιγνιφιχατιϖο νο ρισχο δε 
χρδιτο ου ρεστριο τεmπορ〈ρια δε λιθυιδεζ.
Α Χοmπανηια αδοτου χοmο πρεmισσα α αϖαλιαο χοm βασε νοσ σαλδοσ δε ρεχεβϖεισ 
εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021. Νεσσα δατα, ασ mοδαλιδαδεσ δε ρεχεβιmεντο δα 
Χοmπανηια εm ρελαο αο τοταλ δασ ϖενδασ αχυmυλαδασ εσταϖαm ρεπρεσενταδασ πορ: 
(ι) Χαρτ⌡εσ (83,5%), (ιι) Dινηειρο (11,7%) ε ουτροσ (4,8%).
Αβαιξο, απρεσενταmοσ α χοmποσιο δοσ σαλδοσ δε χοντασ α ρεχεβερ δε χλιεντεσ εm 
31 δε δεζεmβρο δε 2021:
Χοντασ α Ρεχεβερ Dεζ/21 %
Χαρτ⌡εσ δε Χρδιτο/Dβιτο 1.432.672 96,3
Φαρm〈χια Ποπυλαρ 19.098 1,3
Χονϖνιοσ χοm Εmπρεσασ � Υνιϖερσ 20.104 1,4
Προγραmα δε Βενεφχιοσ εm Μεδιχαmεντοσ � ΠΒΜ 15.104 1,0
Χλιεντεσ � Χηεθυεσ (◊ ϖιστα/πρ−δαταδοσ) 683 0,1
Χλιεντεσ � Απλιχατιϖοσ / Μαρκετπλαχε 658 0,0
Χλιεντεσ � Μανιπυλα 2 0,0
Περδασ δε χρδιτοσ εσπεραδασ (1.117) (0,1)
Τοταλ 1.487.204 100,0

Χοm ρελαο αοσ ιτενσ δε mαιορ ρεπρεσεντατιϖιδαδε δε ρεχεβϖεισ, χαβε δεσταχαρ θυε 
παρα: (ι) Χαρτ⌡εσ δε Χρδιτο/Dβιτο (96,3%) εστο χονχεντραδοσ χοm αδmινιστραδορασ 
δε χαρτ⌡εσ (Γετνετ, Χιελο ε Ρεδε), σενδο θυε, δεσσε mονταντε, 71,6% δεϖεm σερ 
ρεχεβιδοσ δυραντε ο mσ δε ϕανειρο ε ο ρεσταντε δα χαρτειρα εστ〈 συβστανχιαλmεντε 
προγραmαδο παρα ρεχεβιmεντο νοσ mεσεσ δε φεϖερειρο ε mαρο δε 2022; ε (ιι) Φαρm〈χια 
Ποπυλαρ (1,3%), νο η〈 ινδιχατιϖοσ θυε ϕυστιφιθυεm θυαλθυερ αϕυστε να προϖισο νο 
εντενδιmεντο δα Αδmινιστραο, υmα ϖεζ θυε νο φοι οβσερϖαδο θυαισθυερ ιmπαχτοσ 
χοmο αυmεντο να ιναδιmπλνχια ου νο πραζο mδιο δε ρεχεβιmεντοσ.
Ισσο ποστο, α Αδmινιστραο αϖαλιου ε χονχλυιυ θυε νο ηουϖε θυαλθυερ αυmεντο 
σιγνιφιχατιϖο νο ρισχο δε χρδιτο εm ρελαο ◊σ Χοντασ α Ρεχεβερ δε χλιεντεσ θυε 
πυδεσσε ϕυστιφιχαρ θυαλθυερ αϕυστε να προϖισο παρα περδασ δε χρδιτο εσπεραδασ, βεm 
χοmο α νεχεσσιδαδε, νεστε mοmεντο, δε θυαλθυερ διϖυλγαο αδιχιοναλ σοβρε ο 
ιmπαχτο δα πανδεmια δα ΧΟςΙD−19 εm ρελαο αοσ ρεχεβϖεισ δα Χοmπανηια.
Να αϖαλιαο δα Αδmινιστραο, νο ηουϖε ιmπαχτο σιγνιφιχατιϖο νασ ϖενδασ θυε 
ινδιχασσε προβλεmασ εστρυτυραισ θυε πυδεσσεm αφεταρ ασ εστιmατιϖασ χοντ〈βεισ νο 
θυε σε ρεφερε α: ρεχυπεραβιλιδαδε δοσ ατιϖοσ φινανχειροσ (χαιξα ε εθυιϖαλεντεσ, 
απλιχα⌡εσ), ρεαλιζαο δε εστοθυεσ, ρεαλιζαο δε τριβυτοσ διφεριδοσ, προϖισ⌡εσ παρα 
βενεφχιοσ α εmπρεγαδοσ, ρεχυπεραβιλιδαδε δοσ τριβυτοσ ινδιρετοσ, χοϖεναντσ, 
ρενεγοχιαο δε χοντρατοσ δε αρρενδαmεντοσ, ρεαϖαλιαο δε ατιϖοσ, ρεχειτα δε 
ε−χοmmερχε ε τριβυτοσ σοβρε ο λυχρο.
Dυραντε ο εξερχχιο χορρεντε, ηουϖε α ιναυγυραο δε 240 φαρm〈χιασ ε ο φεχηαmεντο 
δε 68 φαρm〈χιασ (νο ανο δε 2020, ηουϖε α ιναυγυραο δε 240 ε ο φεχηαmεντο δε 
11 φαρm〈χιασ). Τοδοσ οσ ενχερραmεντοσ φοραm φειτοσ παρα οτιmιζαο δο πορτφ⌠λιο δε 
φαρm〈χιασ χοm εξπεχτατιϖασ ποσιτιϖασ δε ρετορνο. Α πανδεmια δα ΧΟςΙD−19 νο τεϖε 
ιmπαχτο σιγνιφιχατιϖο νο πλανο δε εξπανσο δα Χοmπανηια.
Εm χονφορmιδαδε χοm α Dελιβεραο ΧςΜ ν≡ 859/2020, θυε τρατα σοβρε αλτερα⌡εσ 
να ΝΒΧ ΤΓ 06 (Ρ3) � Αρρενδαmεντοσ, εm δεχορρνχια δε βενεφχιοσ ρελαχιοναδοσ ◊ 
πανδεmια δα ΧΟςΙD−19 χονχεδιδοσ παρα αρρενδατ〈ριοσ εm χοντρατοσ δε αρρενδαmεντοσ 
� α Χοmπανηια αϖαλιου θυε οσ βενεφχιοσ οριυνδοσ δοσ δεσχοντοσ δε αλυγυισ οβτιδοσ 
εm αλγυνσ ιm⌠ϖεισ σο ποντυαισ ε θυε νο ρεσυλταραm εm αλτεραο να ϖιγνχια δε 
ταισ χοντρατοσ (Νοτα 21).

   3. Νοϖοσ προχεδιmεντοσ χοντ〈βεισ, αλτερα⌡εσ ε ιντερπρετα⌡εσ
   δε νορmασ

Νοϖοσ προχεδιmεντοσ χοντ〈βεισ
Νο εξιστεm νορmασ, οριεντα⌡εσ ου προνυνχιαmεντοσ χοντ〈βεισ θυε πασσαραm α 
ϖιγοραρ πελα πριmειρα ϖεζ α παρτιρ δο εξερχχιο ινιχιαδο εm 1≡ δε ϕανειρο δε 2021. 
Ο Γρυπο δεχιδιυ νο αδοταρ αντεχιπαδαmεντε νενηυmα ουτρα νορmα, ιντερπρεταο 
ου αλτεραο θυε τενηαm σιδο εmιτιδασ, mασ αινδα νο εστεϕαm ϖιγεντεσ.
Νορmασ εmιτιδασ, mασ αινδα νο ϖιγεντεσ
Ασ νορmασ ε ιντερπρετα⌡εσ νοϖασ ε αλτεραδασ εmιτιδασ, mασ νο αινδα εm ϖιγορ ατ 
α δατα δε εmισσο δασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ δα Χοmπανηια, εστο δεσχριτασ α 
σεγυιρ. Α Χοmπανηια πρετενδε αδοταρ εσσασ νορmασ ε ιντερπρετα⌡εσ νοϖασ ε αλτεραδασ, 
σε χαβϖελ, θυανδο εντραρεm εm ϖιγορ.
(α) ΝΒΧ ΤΓ 26 (Ρ5) / ΙΑΣ 1: Απρεσενταο δασ Dεmονστρα⌡εσ Χοντ〈βεισ
Χλασσιφιχαο δε πασσιϖοσ χοmο χιρχυλαντε ε νο χιρχυλαντε:
Εm ϕανειρο δε 2020, ο ΙΑΣΒ εmιτιυ αλτερα⌡εσ νοσ παρ〈γραφοσ 69 α 76 δο ΙΑΣ 1, 
χορρελατο αο ΝΒΧ ΤΓ 26 (Ρ5), δε φορmα α εσπεχιφιχαρ οσ ρεθυισιτοσ παρα χλασσιφιχαρ ο 
πασσιϖο χοmο χιρχυλαντε ου νο χιρχυλαντε. Ασ αλτερα⌡εσ εσχλαρεχεm θυε υm διρειτο 
δε ποστεργαρ α λιθυιδαο σιγνιφιχα:
(ι) Θυε ο διρειτο δε ποστεργαρ δεϖε εξιστιρ να δατα−βασε δο ρελατ⌠ριο;
(ιι) Θυε εσσα χλασσιφιχαο νο  αφεταδα πελα προβαβιλιδαδε δε υmα εντιδαδε εξερχερ 
σευ διρειτο δε ποστεργαο; ε
(ιιι) Θυε σοmεντε σε υm δεριϖατιϖο εmβυτιδο εm υm πασσιϖο χονϖερσϖελ φορ εm σι υm 
ινστρυmεντο δε χαπιταλ πρ⌠πριο οσ τερmοσ δε υm πασσιϖο νο αφεταριαm συα χλασσιφιχαο.
Ασ αλτερα⌡εσ σο ϖ〈λιδασ παρα εξερχχιοσ ινιχιαδοσ α παρτιρ δε 1≡ δε ϕανειρο δε 2023 
ε δεϖεm σερ απλιχαδασ ρετροσπεχτιϖαmεντε. Ατυαλmεντε, α Χοmπανηια αϖαλια ο ιmπαχτο 
θυε ασ αλτερα⌡εσ τεριαm να πρ〈τιχα ατυαλ ε σε οσ χοντρατοσ δε εmπρστιmο εξιστεντεσ 
ποδεριαm εξιγιρ ρενεγοχιαο, εντρεταντο, ατ ο mοmεντο α Αδmινιστραο χονχλυιυ 
θυε εστασ εmενδασ νο ρεσυλταρο ιmπαχτοσ σιγνιφιχατιϖοσ νασ δεmονστρα⌡εσ 
φινανχειρασ.
(β) Εmενδα αο ΙΦΡΣ 3 − Ρεφερνχια ◊ Εστρυτυρα Χονχειτυαλ
Εστα εmενδα δο ΙΦΡΣ 3 − Χοmβιναο δε Νεγ⌠χιοσ εντραρ〈 εm ϖιγορ α παρτιρ δε 1≡ 
δε ϕανειρο δε 2022, τενδο χοmο οβϕετιϖο εσχλαρεχερ αλγυmασ αλτερα⌡εσ ρεφερεντεσ α 
εστρυτυρα χονχειτυαλ, σεm σιγνιφιχατιϖασ mυδανασ. Α Αδmινιστραο εστ〈 αϖαλιανδο 
ποσσϖεισ ιmπαχτοσ ◊ Χοmπανηια.

(χ) Εmενδα αο ΙΑΣ 16 � Ιmοβιλιζαδο: Ρεχυρσοσ αντεσ δο υσο πρετενδιδο
Εστα εmενδα αο ΙΦΡΣ 16 εντραρ〈 εm ϖιγορ α παρτιρ δε 1≡ δε ϕανειρο δε 2022 ε προβε 
α δεδυο δο χυστο δε υm ιτεm δο Ιmοβιλιζαδο δε θυαλθυερ ρεχειτα δα ϖενδα δε ιτενσ 
προδυζιδοσ αο χολοχαρ ο ατιϖο νο λοχαλ ε εm χονδι⌡εσ νεχεσσ〈ριασ παρα θυε σεϕα 
χαπαζ δε οπεραρ δα mανειρα πρετενδιδα πελα Αδmινιστραο. Εm ϖεζ δισσο, α 
Χοmπανηια δεϖε ρεχονηεχερ ο προδυτο δα ϖενδα δε ταισ ιτενσ ε ο χυστο δε προδυο 
δεσσεσ ιτενσ νο ρεσυλταδο δο εξερχχιο θυανδο ινχορριδοσ. Α Αδmινιστραο εντενδε 
θυε νο η〈 ιmπαχτοσ ◊ Χοmπανηια.
(δ) Εmενδα αο ΙΑΣ 37 / ΝΒΧ ΤΓ 25 � Χοντρατοσ Ονεροσοσ: Χυστο δε χυmπριρ υm 
χοντρατο
Εστα εmενδα δο ΙΑΣ 37 / ΝΒΧ ΤΓ 25 εντραρ〈 εm ϖιγορ α παρτιρ δε 1≡ δε ϕανειρο δε 
2022, χυϕασ πρινχιπαισ αλτερα⌡εσ ϖισαm εσπεχιφιχαρ θυε ο �χυστο δε χυmπριmεντο� δε 
υm χοντρατο χοmπρεενδε οσ �χυστοσ θυε σε ρελαχιοναm διρεταmεντε χοm ο χοντρατο�. 
Οσ χυστοσ θυε σε ρελαχιοναm διρεταmεντε χοm υm χοντρατο ποδεm σερ χυστοσ 
ινχρεmενταισ δε χυmπριmεντο δεσσε χοντρατο ου υmα αλοχαο δε ουτροσ χυστοσ θυε 
σε ρελαχιοναm διρεταmεντε χοm ο χυmπριmεντο δε χοντρατοσ. Α   Αδmινιστραο ϕ〈 αϖαλια 
περιοδιχαmεντε σευσ χοντρατοσ ε ϕ〈 ρεχονηεχε ποσσϖεισ προϖισ⌡εσ θυανδο 
ιδεντιφιχαδασ.
(ε) Εmενδα αο ΙΑΣ 8 / ΝΒΧ ΤΓ 23 � Dεφινιο δε εστιmατιϖασ χοντ〈βεισ
Εστα εmενδα αο ΙΑΣ 8 / ΝΒΧ ΤΓ 23 εντραρ〈 εm ϖιγορ α παρτιρ δε 1≡ δε ϕανειρο δε 2023, 
α θυαλ ιντροδυζ α δεφινιο δε �εστιmατιϖα χοντ〈βεισ�. Ασ αλτερα⌡εσ εσχλαρεχεm α 
διστινο εντρε mυδανασ νασ εστιmατιϖασ χοντ〈βεισ ε mυδανασ νασ πολτιχασ 
χοντ〈βεισ ε χορρεο δε ερροσ. Αλm δισσο, ελεσ εσχλαρεχεm χοmο ασ εντιδαδεσ υσαm 
ασ τχνιχασ δε mεδιο ε ινπυτσ παρα δεσενϖολϖερ ασ εστιmατιϖασ χοντ〈βεισ. 
Α Αδmινιστραο εστ〈 αϖαλιανδο ποσσϖεισ ιmπαχτοσ, εντρεταντο νο σε εσπερα θυε ασ 
αλτερα⌡εσ τενηαm υm ιmπαχτο σιγνιφιχατιϖο νασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ δα ΡD.
(φ) Εmενδα αο ΙΑΣ 1 / ΝΒΧ ΤΓ 26(Ρ4) � Απρεσενταο δασ δεmονστρα⌡εσ 
χοντ〈βεισ
Εντραρ〈 εm ϖιγορ α παρτιρ δε 1≡ δε ϕανειρο δε 2023, ασ αλτερα⌡εσ προποστασ πορ εστα 
εmενδα αο ΙΑΣ 1 / ΝΒΧ ΤΓ 26(Ρ4) νο θυαλ φορνεχε γυιασ ε εξεmπλοσ παρα αϕυδαρ 
εντιδαδεσ α απλιχαρ ο ϕυλγαmεντο δα mατεριαλιδαδε παρα α διϖυλγαο δε πολτιχασ 
χοντ〈βεισ. Ασ αλτερα⌡εσ σο παρα αϕυδαρ ασ εντιδαδεσ α διϖυλγαρεm πολτιχασ χοντ〈βεισ 
θυε σο mαισ τεισ αο συβστιτυιρ ο ρεθυεριmεντο παρα διϖυλγαο δε πολτιχασ χοντ〈βεισ 
σιγνιφιχατιϖασ παρα πολτιχασ χοντ〈βεισ mατεριαισ ε αδιχιονανδο γυιασ παρα χοmο ασ 
εντιδαδεσ δεϖεm απλιχαρ ο χονχειτο δε mατεριαλιδαδε παρα τοmαρ δεχισ⌡εσ σοβρε α 
διϖυλγαο δασ πολτιχασ χοντ〈βεισ. Α   Αδmινιστραο εστ〈 αϖαλιανδο ποσσϖεισ ιmπαχτοσ 
δεσσασ αλτερα⌡εσ νασ πολτιχασ χοντ〈βεισ διϖυλγαδασ, εντρεταντο νο σε εσπερα θυε 
ασ αλτερα⌡εσ τενηαm υm ιmπαχτο.
Προνυνχιαmεντοσ νοϖοσ ου ρεϖισαδοσ απλιχαδοσ πελα πριmειρα ϖεζ εm 2021
Α Χοmπανηια απλιχου πελα πριmειρα ϖεζ χερτασ νορmασ ε αλτερα⌡εσ, θυε σο ϖ〈λιδασ 
παρα περοδοσ ανυαισ ινιχιαδοσ εm, ου απ⌠σ, 1≡ δε ϕανειρο δε 2021. Α Χοmπανηια 
δεχιδιυ νο αδοταρ αντεχιπαδαmεντε νενηυmα ουτρα νορmα, ιντερπρεταο ου αλτεραο 
θυε τενηαm σιδο εmιτιδασ, mασ αινδα νο εστεϕαm ϖιγεντεσ.
(α) Αλτερα⌡εσ ΝΒΧ ΤΓ 06 (Ρ3), ΝΒΧ ΤΓ 38 (Ρ3), ΝΒΧ ΤΓ 40 (Ρ2) ε ΝΒΧ ΤΓ 48: 
Ρεφορmα δα ταξα δε ϕυροσ δε ρεφερνχια
Ασ αλτερα⌡εσ α ΝΒΧ ΤΓ 38 (Ρ3) ε ΝΒΧ ΤΓ 48 φορνεχεm εξχε⌡εσ τεmπορ〈ριασ θυε 
ενδερεαm οσ εφειτοσ δασ Dεmονστρα⌡εσ Φινανχειρασ θυανδο υmα ταξα δε ΧDΙ  
συβστιτυδα χοm υmα αλτερνατιϖα πορ υmα ταξα θυασε θυε λιϖρε δε ρισχο. Ασ αλτερα⌡εσ 
ινχλυεm οσ σεγυιντεσ εξπεδιεντεσ πρ〈τιχοσ:
� Υm εξπεδιεντε πρ〈τιχο θυε ρεθυερ mυδανασ χοντρατυαισ, ου mυδανασ νοσ φλυξοσ 
δε χαιξα θυε σο διρεταmεντε ρεθυεριδασ πελα ρεφορmα, α σερεm τραταδασ χοmο 
mυδανασ να ταξα δε ϕυροσ φλυτυαντε, εθυιϖαλεντε αο mοϖιmεντο νυmα ταξα δε mερχαδο;
� Περmιτε mυδανασ ρεθυεριδασ πελα ρεφορmα α σερεm φειτασ νασ δεσιγνα⌡εσ ε 
δοχυmεντα⌡εσ δε ηεδγε, σεm θυε ο ρελαχιοναmεντο δε ηεδγε σεϕα δεσχοντινυαδο;
� Φορνεχε εξχεο τεmπορ〈ρια παρα εντιδαδεσ εσταρεm δε αχορδο χοm ο ρεθυεριmεντο 
δε σεπαραδαmεντε ιδεντιφιχ〈ϖελ θυανδο υm ινστρυmεντο χοm ταξα λιϖρε δε ρισχο  
δεσιγναδο χοmο ηεδγε δε υm χοmπονεντε δε ρισχο.
Εσσασ αλτερα⌡εσ νο ιmπαχταραm ασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ ινδιϖιδυαισ ε 
χονσολιδαδασ δα Χοmπανηια. Α ΡD πρετενδε υσαρ οσ εξπεδιεντεσ πρ〈τιχοσ νοσ περοδοσ 
φυτυροσ σε ελεσ σε τορναρεm απλιχ〈ϖεισ.
(β) Αλτερα⌡εσ ΝΒΧ ΤΓ 06 (Ρ3): Βενεφχιοσ ρελαχιοναδοσ ◊ ΧΟςΙD−19 χονχεδιδοσ 
παρα αρρενδατ〈ριοσ εm χοντρατοσ δε αρρενδαmεντο θυε ϖο αλm δε 30 δε ϕυνηο 
δε 2021
Ασ αλτερα⌡εσ πρεϖεεm χονχεσσο αοσ αρρενδατ〈ριοσ να απλιχαο δασ οριεντα⌡εσ 
δα ΝΒΧ ΤΓ 06 (Ρ3) σοβρε α mοδιφιχαο δο χοντρατο δε αρρενδαmεντο, αο χονταβιλιζαρ 
οσ βενεφχιοσ ρελαχιοναδοσ χοmο χονσεθυνχια διρετα δα πανδεmια ΧΟςΙD−19. Χοmο 
υm εξπεδιεντε πρ〈τιχο, υm αρρενδατ〈ριο ποδε οπταρ πορ νο αϖαλιαρ σε υm βενεφχιο 
ρελαχιοναδο ◊ ΧΟςΙD−19 χονχεδιδο πελο αρρενδαδορ  υmα mοδιφιχαο δο χοντρατο 
δε αρρενδαmεντο. Ο αρρενδατ〈ριο θυε φιζερ εσσα οπο δεϖε χονταβιλιζαρ θυαλθυερ 
mυδανα νο παγαmεντο δο αρρενδαmεντο ρεσυλταντε δο βενεφχιο χονχεδιδο νο 
χοντρατο δε αρρενδαmεντο ρελαχιοναδα αο ΧΟςΙD−19 δα mεσmα φορmα θυε 
χονταβιλιζαρια α mυδανα απλιχανδο α ΝΒΧ ΤΓ 06 (Ρ3) σε α mυδανα νο φοσσε υmα 
mοδιφιχαο δο χοντρατο δε αρρενδαmεντο.
Α αλτεραο πρετενδια σερ απλιχαδα ατ 30 δε ϕυνηο δε 2021, mασ χοmο ο ιmπαχτο δα 
πανδεmια δο ΧΟςΙD−19 ποδε χοντινυαρ, εm 31 δε mαρο δε 2021, ο ΧΠΧ εστενδευ 
ο περοδο δα απλιχαο δεστε εξπεδιεντε πρ〈τιχο παρα 30 δε ϕυνηο δε 2022. Εσσα 
αλτεραο εντρα εm ϖιγορ παρα εξερχχιοσ σοχιαισ ινιχιαδοσ εm, ου απ⌠σ, 1≡ δε ϕανειρο 
δε 2021. Νο ενταντο, ο Γρυπο αινδα νο ρεχεβευ βενεφχιοσ χονχεδιδοσ παρα 
αρρενδατ〈ριοσ ρελαχιοναδοσ ◊ ΧΟςΙD−19, mασ πλανεϕα απλιχαρ ο εξπεδιεντε πρ〈τιχο 
θυανδο δισπονϖελ δεντρο δο περοδο δα νορmα.

   4. Πρινχιπαισ πρ〈τιχασ χοντ〈βεισ
Ασ πρινχιπαισ πρ〈τιχασ χοντ〈βεισ αδοταδασ να ελαβοραο δεσσασ δεmονστρα⌡εσ 
φινανχειρασ εστο απρεσενταδασ ε ρεσυmιδασ αβαιξο ε, θυανδο ρελαχιοναδασ ◊ σαλδοσ 
χοντ〈βεισ ρελεϖαντεσ, δεταληαδασ νασ νοτασ εξπλιχατιϖασ ◊σ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ. 
Ασ πρ〈τιχασ χοντ〈βεισ φοραm απλιχαδασ δε mοδο χονσιστεντε νοσ εξερχχιοσ.
(α) Χονσολιδαο
Χοντρολαδασ σο τοδασ ασ εντιδαδεσ νασ θυαισ, α Χοmπανηια δετm ο χοντρολε. 
Α χοντρολαδα  τοταλmεντε χονσολιδαδα α παρτιρ δα δατα εm θυε ο χοντρολε  τρανσφεριδο 
παρα α Χοmπανηια. Α χονσολιδαο  ιντερροmπιδα α παρτιρ δα δατα εm θυε α Χοmπανηια 
δειξα δε τερ ο χοντρολε.
Οσ ατιϖοσ ιδεντιφιχ〈ϖεισ αδθυιριδοσ ε οσ πασσιϖοσ ασσυmιδοσ παρα α αθυισιο δα 
χοντρολαδα εm υmα χοmβιναο δε νεγ⌠χιοσ σο mενσυραδοσ ινιχιαλmεντε πελοσ 
ϖαλορεσ ϕυστοσ να δατα δα αθυισιο. Α Χοmπανηια ρεχονηεχε α παρτιχιπαο δε νο 
χοντρολαδορεσ να αδθυιριδα, ταντο πελο σευ ϖαλορ ϕυστο χοmο πελα παρχελα προπορχιοναλ 
δα παρτιχιπαο νο χοντρολαδα νο ϖαλορ ϕυστο δοσ ατιϖοσ λθυιδοσ δα αδθυιριδα. 
Α mενσυραο δα παρτιχιπαο νο χοντρολαδορα  δετερmιναδα εm χαδα αθυισιο 
ρεαλιζαδα. Χυστοσ ρελαχιοναδοσ χοm αθυισιο σο χονταβιλιζαδοσ νο ρεσυλταδο δο 
εξερχχιο, χονφορmε ινχορριδοσ.
Τρανσα⌡εσ, σαλδοσ ε γανηοσ νο ρεαλιζαδοσ εm τρανσα⌡εσ εντρε εmπρεσασ δο Γρυπο 
σο ελιmιναδοσ. Οσ πρεϕυζοσ νο ρεαλιζαδοσ ταmβm σο ελιmιναδοσ, α mενοσ θυε 
α οπεραο φορνεα εϖιδνχιασ δε υmα περδα (ιmπαιρmεντ) δο ατιϖο τρανσφεριδο. 
Ασ πολτιχασ χοντ〈βεισ δα χοντρολαδα σο αλτεραδασ, θυανδο νεχεσσ〈ριο, παρα ασσεγυραρ 
α χονσιστνχια χοm ασ πολτιχασ αδοταδασ πελο Γρυπο.

   1. Χοντεξτο οπεραχιοναλ

Α Ραια Dρογασιλ Σ.Α. (�Χοmπανηια�, �Ραια Dρογασιλ�, �ΡD� ου �Χοντρολαδορα�)  υmα 
σοχιεδαδε αννιmα δε χαπιταλ αβερτο, σεδιαδα να Αϖ. Χοριφευ δε Αζεϖεδο Μαρθυεσ, 
3.097, Σο Παυλο − ΣΠ), λισταδα να Β3 Σ.Α. − Βρασιλ, Βολσα, Βαλχο νο σεγmεντο δο 
Νοϖο Μερχαδο, σοβ ο χ⌠διγο δε νεγοχιαο ΡΑDΛ3.
Α Ραια Dρογασιλ ε συασ χοντρολαδασ (εm χονϕυντο �Χονσολιδαδο� ου �Γρυπο�) τm χοmο 
ατιϖιδαδε πρεπονδεραντε ο χοmρχιο ϖαρεϕιστα δε mεδιχαmεντοσ, περφυmαριασ, προδυτοσ 
δε ηιγιενε πεσσοαλ ε βελεζα, χοσmτιχοσ ε δερmοχοσmτιχοσ ε mεδιχαmεντοσ δε 
εσπεχιαλιδαδε, ρεαλιζανδο συασ ϖενδασ πορ mειο δε 2.490 φαρm〈χιασ (2.303 φαρm〈χιασ 
� Dεζ/20), διστριβυδασ εm 26 Εσταδοσ ε ο Dιστριτο Φεδεραλ (23 Εσταδοσ ε ο Dιστριτο 
Φεδεραλ � Dεζ/20), χονφορmε αβαιξο:

Χονσολιδαδο
Εσταδο Dεζ/21 Dεζ/20
Συδεστε 1.526 1.482
Σο Παυλο 1.120 1.108
Μινασ Γεραισ 189 169
Ριο δε ϑανειρο 166 156
Εσπριτο Σαντο 51 49
Νορδεστε 348 297
Περναmβυχο 86 75
Βαηια 84 71
Χεαρ〈 58 46
Μαρανηο 26 18
Σεργιπε 22 20
Αλαγοασ 20 20
Παραβα 19 19
Ριο Γρανδε δο Νορτε 17 14
Πιαυ 16 14
Συλ 287 243
Παραν〈 137 127
Ριο Γρανδε δο Συλ 78 59
Σαντα Χαταρινα 72 57
Χεντρο−Οεστε 245 219
Γοι〈σ 98 87
Dιστριτο Φεδεραλ 80 77
Ματο Γροσσο 34 26
Ματο Γροσσο δο Συλ 33 29
Νορτε 84 62
Παρ〈 43 42
Τοχαντινσ 14 11
Αmαζονασ 13 7
Ρονδνια 10 2
Αmαπ〈 2 −
Αχρε 1 −
Ροραιmα 1 −
Τοταλ 2.490 2.303

Ασ φαρm〈χιασ δα Ραια Dρογασιλ, βεm χοmο α δεmανδα δο ε−χοmmερχε δο Γρυπο, σο 
αβαστεχιδασ πορ ονζε χεντραισ δε διστριβυιο λοχαλιζαδασ εm νοϖε Εσταδοσ: Σο Παυλο, 
Ριο δε ϑανειρο, Μινασ Γεραισ, Παραν〈, Γοι〈σ, Περναmβυχο, Βαηια, Χεαρ〈 ε Ριο Γρανδε 
δο Συλ.
Α 4Βιο Μεδιχαmεντοσ Σ.Α. (�4Βιο�) χοmερχιαλιζα σευσ προδυτοσ πορ mειο δε σερϖιο 
δε τελεϖενδασ ε α εντρεγα  ρεαλιζαδα διρεταmεντε νο δεστινο ονδε σε ενχοντρα ο 
χλιεντε ου πορ mειο δε συασ θυατρο χεντραισ δε ατενδιmεντο λοχαλιζαδασ νοσ Εσταδοσ 
δε Σο Παυλο, Τοχαντινσ ε Περναmβυχο.
Α ςιτατ Σερϖιοσ εm Σαδε Λτδα (�ςιτατ�), τεm χοmο οβϕετιϖο ιντεγραρ νοσσα Πλαταφορmα 
δε Σαδε, ταντο χοm ο δεσενϖολϖιmεντο δε πλαταφορmασ διγιταισ παρα α προmοο δε 
η〈βιτοσ σαυδ〈ϖεισ θυε προmοϖεm αλιmενταο σαυδ〈ϖελ ε ατιϖιδαδεσ φσιχασ πορ mειο 
δε προγραmασ νυτριχιοναισ, πλανοσ δε τρεινο ε αχεσσο α προφισσιοναισ χοmο 
Νυτριχιονιστασ, Πσιχ⌠λογοσ ε Εδυχαδορεσ Φσιχοσ χοmο πορ mειο δα ρεαλιζαο δε 
ατιϖιδαδεσ δε αποιο ◊ γεστο δε σαδε, ατιϖιδαδεσ δε ενφερmαγεm, ατιϖιδαδεσ δε 
σερϖιοσ δε χοmπλεmενταο διαγν⌠στιχα ε τεραπυτιχα, ουτρασ ατιϖιδαδεσ προφισσιοναισ, 
χιεντιφιχασ ε τχνιχασ, λαβορατ⌠ριοσ χλνιχοσ, ατιϖιδαδεσ δε προφισσιοναισ δα 〈ρεα δε 
σαδε ε ατιϖιδαδεσ δε ατενο ◊ σαδε ηυmανα.
Ο ΡD ςεντυρεσ Φυνδο δε Ινϖεστιmεντο εm Παρτιχιπα⌡εσ � Μυλτιεστρατγια (�ΦΙΠ ΡD 
ςεντυρεσ�),  υm φυνδο εξχλυσιϖο χριαδο χοmο α πλαταφορmα θυε βυσχα ινϖεστιρ εm 
νεγ⌠χιοσ θυε χοντριβυαm χοm α εστρατγια δε χρεσχιmεντο ε αχελεραm α ϕορναδα δε 
διγιταλιζαο εm σαδε δα Χοmπανηια.
Α Dρ. Χυχο Dεσενϖολϖιmεντο δε Σοφτωαρε Λτδα (�Dρ. Χυχο�)  υmα πλαταφορmα διγιταλ 
δε χυιδαδο φοχαδα εm αδερνχια αο τραταmεντο.
Dοραϖαντε, ασ θυατρο εντιδαδεσ αχιmα mενχιοναδασ, σερο χολετιϖαmεντε 
δενοmιναδασ χοmο �Χοντρολαδασ�.

   2. Απρεσενταο δασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ

Εm ατενδιmεντο ◊ Dελιβεραο ΧςΜ ν≡ 505/2006, α αυτοριζαο παρα εmισσο δασ 
δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ φοι χονχεδιδα πελο Χονσεληο δε Αδmινιστραο δα 
Χοmπανηια εm 22 δε φεϖερειρο δε 2022.
Ασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ σο απρεσενταδασ εm mιληαρεσ δε Ρεαισ, θυε  α mοεδα 
φυνχιοναλ ε δε απρεσενταο δο Γρυπο.
Ασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ, ινδιϖιδυαισ ε χονσολιδαδασ, δα Χοmπανηια παρα ο 
εξερχχιο φινδο εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021 φοραm πρεπαραδασ δε αχορδο χοm ασ 
πρ〈τιχασ χοντ〈βεισ αδοταδασ νο Βρασιλ, θυε χοmπρεενδεm ασ νορmασ δα Χοmισσο 
δε ςαλορεσ Μοβιλι〈ριοσ (ΧςΜ), ασ Νορmασ Βρασιλειρασ δε Χονταβιλιδαδε Τχνιχα � Γεραλ 
(ΝΒΧ ΤΓ) ε οσ προνυνχιαmεντοσ δο Χοmιτ δε Προνυνχιαmεντοσ Χοντ〈βεισ (ΧΠΧ) ε 
εστο εm χονφορmιδαδε χοm ασ νορmασ ιντερναχιοναισ δε χονταβιλιδαδε (Ιντερνατιοναλ 

Φινανχιαλ Ρεπορτινγ Στανδαρδσ � ΙΦΡΣ) εmιτιδασ πελο Ιντερνατιοναλ Αχχουντινγ 

Στανδαρδσ Βοαρδ � ΙΑΣΒ, ε εϖιδενχιαm τοδασ ασ ινφορmα⌡εσ ρελεϖαντεσ πρ⌠πριασ δασ 
δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ, ε σοmεντε ελασ, ασ θυαισ εστο χονσιστεντεσ χοm ασ 
υτιλιζαδασ πελα Αδmινιστραο να συα γεστο. Ο Γρυπο αδοτου τοδασ ασ νορmασ, ρεϖισ⌡εσ 
δε νορmασ ε ιντερπρετα⌡εσ εmιτιδασ πελο ΙΦΡΣ ε ΧΠΧ θυε εσταϖαm εm ϖιγορ εm 
31 δε δεζεmβρο δε 2021.
Ασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ ινδιϖιδυαισ δα Χοmπανηια σο διϖυλγαδασ εm χονϕυντο 
χοm ασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ χονσολιδαδασ, ασ θυαισ ινχλυεm ασ δεmονστρα⌡εσ 
φινανχειρασ δα Χοmπανηια ε δασ συασ χοντρολαδασ 4Βιο, ςιτατ, Dρ. Χυχο ε ΦΙΠ ΡD 
ςεντυρεσ ε θυε φοραm ελαβοραδασ εm χονφορmιδαδε χοm ασ πρ〈τιχασ δε χονσολιδαο 
ε δισποσιτιϖοσ λεγαισ απλιχ〈ϖεισ.
Ασ πρ〈τιχασ χοντ〈βεισ αδοταδασ πελασ χοντρολαδασ φοραm απλιχαδασ δε mανειρα υνιφορmε 
ε χονσιστεντε χοm αθυελασ αδοταδασ πελα Χοmπανηια. Θυανδο απλιχ〈ϖελ, τοδασ ασ 
τρανσα⌡εσ, σαλδοσ, ρεχειτασ ε δεσπεσασ εντρε α χοντρολαδα ε α Χοmπανηια σο 
ελιmιναδασ ιντεγραλmεντε νασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ χονσολιδαδασ.
Ασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ ινχλυεm εστιmατιϖασ χοντ〈βεισ ε ταmβm εξερχχιο δε 
ϕυλγαmεντο πορ παρτε δα Αδmινιστραο νο προχεσσο δε απλιχαο δασ πολτιχασ 
χοντ〈βεισ ρεφερεντεσ ◊σ περδασ εσπεραδασ νοσ εστοθυεσ, περδασ δε χρδιτο εσπεραδασ, 
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(Εm mιληαρεσ δε ρεαισ, εξχετο θυανδο ινδιχαδο δε ουτρα φορmα)

(β) Ουτροσ βενεφχιοσ
Εξιστε αινδα α χονχεσσο δε ουτροσ βενεφχιοσ δε χυρτο πραζο α εmπρεγαδοσ, ταισ χοmο σεγυρο δε ϖιδα, ασσιστνχιασ mδιχα ε 
οδοντολ⌠γιχα, αυξλιο mοραδια, λιχενα−mατερνιδαδε ε βολσασ δε εστυδο, οσ θυαισ σο χονταβιλιζαδοσ ρεσπειτανδο ο πρινχπιο δε 
χοmπετνχια ε χυϕο διρειτο σε εξτινγυε νο τρmινο δο ϖνχυλο εmπρεγατχιο χοm ο Γρυπο.
Ο Γρυπο νο χονχεδε βενεφχιοσ π⌠σ εmπρεγοσ δοσ τιποσ Πλανο Γεραδορ δε Βενεφχιο Λιϖρε (ΠΓΒΛ), ςιδα Γεραδορ δε Βενεφχιο 
Λιϖρε (ςΓΒΛ), πρεϖιδνχια δο τιπο βενεφχιο δεφινιδο ε/ου θυαλθυερ πλανο δε αποσενταδορια ου ασσιστνχια π⌠σ−εmπρεγο, βενεφχιοσ 
δε ρεσχισο δε χοντρατο δε τραβαληο ου ουτροσ βενεφχιοσ δε λονγο πραζο.
Παρτε δοσ βενεφχιοσ α διριγεντεσ ινχλυεm ο πλανο δε α⌡εσ ρεστριτασ, χλασσιφιχαδο χοmο ινστρυmεντο πατριmονιαλ. Ο ϖαλορ ϕυστο δοσ 
παγαmεντοσ χοm βασε εm α⌡εσ  ρεχονηεχιδο νο ρεσυλταδο δε αχορδο χοm ο περοδο δε χονχεσσο, εm χοντραπαρτιδα δο 
πατριmνιο λθυιδο (ϖιδε Νοτα 19 δ).

  12. Φορνεχεδορεσ

12.1. Πολτιχα χοντ〈βιλ
Απρεσενταmοσ ασ οπερα⌡εσ δε χοmπρασ α πραζο αο ϖαλορ πρεσεντε να δατα δασ τρανσα⌡εσ. Α ταξα δε δεσχοντο υτιλιζαδα παρα 
αϕυσταρ οσ σαλδοσ δε φορνεχεδορεσ αο σευ ϖαλορ πρεσεντε φοι δε 100% ΧDΙ, θυε ρεπρεσεντα α ταξα  δο χυστο mδιο πονδεραδο δε 
χαπιταλ δα Χοmπανηια.Ο αϕυστε α ϖαλορ πρεσεντε  ρεγιστραδο νασ χοντασ δε φορνεχεδορεσ ε συα ρεϖερσο τεm χοmο χοντραπαρτιδα 
ο ρεσυλταδο φινανχειρο, πελα φρυιο δε πραζο νο χασο δε φορνεχεδορεσ. Ο σαλδο δασ χοντασ α παγαρ δε φορνεχεδορεσ  mενσυραδο 
πελο χυστο αmορτιζαδο, χοm mτοδο δε ταξα εφετιϖα δε ϕυροσ.
12.2. Χοmποσιο δο σαλδο

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Ιτενσ δε φορνεχεδορεσ Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
  Φορνεχεδορεσ δε mερχαδοριασ 3.327.184 2.810.531 3.496.652 2.971.215
  Φορνεχεδορεσ δε σερϖιοσ 141.496 105.359 144.064 107.973
  Φορνεχεδορεσ δε mατεριαισ 37.800 20.841 38.024 20.935
  Φορνεχεδορεσ δε ατιϖοσ 19.492 14.258 19.802 14.679
  Αϕυστε α ϖαλορ πρεσεντε (40.644) (7.610) (41.935) (7.864)
Τοταλ 3.485.328 2.943.379 3.656.607 3.106.938

Νο ανο δε 2021, αλγυνσ φορνεχεδορεσ χεδεραm ο διρειτο δε ρεχεβιmεντοσ δε σευσ ττυλοσ δα Χοmπανηια ◊ ινστιτυι⌡εσ φινανχειρασ, 
σεm διρειτο δε ρεγρεσσο, περmιτινδο αοσ φορνεχεδορεσ α αντεχιπαο δε σευσ ρεχεβϖεισ. Εσσα οπεραο δε αντεχιπαο δε ττυλοσ 
δε φορνεχεδορεσ γερου υm γανηο φινανχειρο παρα α Χοmπανηια νο mονταντε δε Ρ∃ 13.610 (Ρ∃ 8.330 εm Dεζ/20). Νεσσα οπεραο 
λεϖα−σε εm χονσιδεραο ο ρισχο δε χρδιτο δο χοmπραδορ (νο χασο α Χοmπανηια). Οσ πραζοσ ε δεmαισ χονδι⌡εσ πρεεσταβελεχιδοσ 
νο mυδαm απ⌠σ α χεσσο δε χρδιτο. Αλm δισσο, νο η〈 νενηυmα οβριγαο θυε ρεσυλτε εm αλγυmα δεσπεσα παρα α Χοmπανηια. 
Α Αδmινιστραο δα Χοmπανηια ταmβm χονσιδερου α οριενταο δο Οφχιο ΧςΜ ΣΝΧ/ΣΕΠ ν≡ 01/2021, οβσερϖανδο οσ ασπεχτοσ 
θυαλιτατιϖοσ σοβρε εσσε τεmα ε χονχλυιυ θυε νο η〈 ιmπαχτοσ ρελεϖαντεσ ϕυσταmεντε πορ νο εξιστιρ θυαισθυερ τιποσ δε αλτεραο 
◊σ χονδι⌡εσ οριγιναλmεντε παχτυαδασ χοm οσ φορνεχεδορεσ ε πελο σευ βαιξο νδιχε δε αλαϖανχαγεm.

 13. Εmπρστιmοσ, φινανχιαmεντοσ, δεβντυρεσ ε νοτασ προmισσ⌠ριασ

(α) Χοmποσιο
Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο

Ιτενσ δε εmπρστιmοσ
  ε φινανχιαmεντοσ

Ταξα mδια ανυαλ δε ϕυροσ
  δε λονγο πραζο Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20

ΒΝDΕΣ − Συβχρδιτο
  Εmπρεενδιmεντοσ ΤϑΛΠ + 2,02% (2,02% εm Dεζ/20) α.α. − 11.480 − 11.480
  Εmπρεενδιmεντοσ Σελιχ + 2,42% (2,42% εm Dεζ/20) α.α. − 14.483 − 14.483
  Μ〈θυινασ, εθυιπαmεντοσ ε ϖεχυλοσ ΤϑΛΠ + 2,02% (2,02% εm Dεζ/20) α.α. − 2.373 − 2.373
  Μ〈θυινασ, εθυιπαmεντοσ ε ϖεχυλοσ Σελιχ + 2,42% (2,42% εm Dεζ/20) α.α. − 12 − 12
  Ουτροσ 155 547 155 547
Τοταλ ΒΝDΕΣ � Συβχρδιτο 155 28.895 155 28.895
Νοτασ Προmισσ⌠ριασ
  1♠ Εmισσο δε Νοτασ Προmισσ⌠ριασ 100,00% δο ΧDΙ + 3,00% 333.460 308.441 333.460 308.441
Τοταλ Νοτασ προmισσ⌠ριασ 333.460 308.441 333.460 308.441
Dεβντυρεσ
  1♠ Εmισσο δε Dεβντυρεσ 104,75% δο ΧDΙ 33.808 100.072 33.808 100.072
  2♠ Εmισσο δε Dεβντυρεσ 104,50% δο ΧDΙ 135.773 223.087 135.773 223.087
  3♠ Εmισσο δε Dεβντυρεσ − ΧΡΙ�σ 98,50% δο ΧDΙ 250.947 246.104 250.947 246.104
  4♠ Εmισσο δε Dεβντυρεσ 106,99% δο ΧDΙ 300.804 299.850 300.804 299.850
Τοταλ Dεβντυρεσ 721.332 869.113 721.332 869.113
Εmπρστιmοσ
  Εmπρστιmοσ Φινανχειρο
    Dιρετο − Λει ν≡ 4.131 100,00% δο ΧDΙ + 2,61% 307.163 312.628 307.163 312.628
  Εmπρστιmοσ Φινανχειρο
    Dιρετο − Λει ν≡ 4.131 100,00% δο ΧDΙ + 3,30% 100.052 100.924 100.052 100.924
  Ουτροσ 100,00% δο ΧDΙ + 2,95% − − 43.060 33.453
Τοταλ Εmπρστιmοσ 407.215 413.552 450.275 447.005
Τοταλ 1.462.162 1.620.001 1.505.222 1.653.454

Πασσιϖο χιρχυλαντε 571.549 497.751 613.831 531.204
Πασσιϖο νο χιρχυλαντε 890.613 1.122.250 891.391 1.122.250
Οσ mονταντεσ αχιmα τm ο σεγυιντε φλυξο δε παγαmεντο πρεϖιστο:

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Πρεϖισο δε παγαmεντο Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
2021 − 497.751 − 531.204
2022 571.549 531.286 613.831 531.286
2023 43.105 43.405 43.883 43.405
2024 εm διαντε 847.508 547.559 847.508 547.559
Τοταλ 1.462.162 1.620.001 1.505.222 1.653.454

(β) Χαραχτερστιχασ δοσ Φινανχιαmεντοσ χοm ΒΝDΕΣ
Οσ φινανχιαmεντοσ ϕυντο αο ΒΝDΕΣ τm χοmο φιναλιδαδε α εξπανσο δε φαρm〈χιασ, αθυισιο δε m〈θυινασ, εθυιπαmεντοσ, ϖεχυλοσ 
ε φινανχιαρ ο χαπιταλ δε γιρο.
Οσ συβχρδιτοσ Προϕετο Σοχιαλ, Dεσενϖολϖιmεντο δε Μαρχασ Πρ⌠πριασ ε Αθυισιο δε Σοφτωαρε Ναχιοναλ εστο αγρυπαδοσ να λινηα 
δε ουτροσ. Α Χοmπανηια τεm παρτε δοσ φινανχιαmεντοσ ϕυντο αο ΒΝDΕΣ χοντραταδοσ να mοδαλιδαδε δε συβχρδιτοσ, τοταλιζανδο 
Ρ∃ 155 (Ρ∃ 28.895 � Dεζ/20) χονδιχιοναδοσ αο χυmπριmεντο δε δυασ χλ〈υσυλασ ρεστριτιϖασ (�χοϖεναντσ�):
(ι) Μαργεm Εβιτδα (Εβιτδα/Ρεχειτα οπεραχιοναλ λθυιδα): ιγυαλ ου συπεριορ α 3,6%; ε
(ιι) Dϖιδα τοταλ λθυιδα/Ατιϖο τοταλ: ιγυαλ ου ινφεριορ α 20%.
Α mενσυραο δοσ χοϖεναντσ  ανυαλ ε, εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021 ε δε 2020, νο ηουϖε δεσχυmπριmεντο ◊σ ρεφεριδασ 
εξιγνχιασ. Χασο εσσασ εξιγνχιασ νο φοσσεm χυmπριδασ, α Χοmπανηια τερια θυε δισπονιβιλιζαρ αο ΒΝDΕΣ φιανα βανχ〈ρια παρα 
γαραντιρ ο χυmπριmεντο δο χοντρατο.
Ο Γρυπο νο ποσσυι χοντρατοσ χονδιχιοναδοσ αο χυmπριmεντο δε χοϖεναντσ νο φινανχειροσ.
(χ) Χαραχτερστιχασ δασ Dεβντυρεσ ε Νοτασ Προmισσ⌠ριασ
Νοτασ Προmισσ⌠ριασ

Τιπο δε εmισσο ςαλορ δα εmισσο
Θυαντιδαδε εm 

χιρχυλαο Εmισσο ςενχιmεντοσ
Ενχαργοσ 

ανυαισ
Πρεο 

υνιτ〈ριο

1♠ Εmισσο − Σριε ∨νιχα Ρ∃ 300.000 60 24/04/2020 2020−2022
ΧDΙ +
3,00% Ρ∃ 5.000

Εm 24 δε αβριλ δε 2020, α Χοmπανηια ρεαλιζου α 1♠ εmισσο δε νοτασ προmισσ⌠ριασ, εm σριε νιχα, παρα διστριβυιο πβλιχα χοm 
εσφοροσ ρεστριτοσ (ΧςΜ ν≡ 476), νο mονταντε δε Ρ∃ 300.000, ρεmυνεραο εθυιϖαλεντε α 100% δα ϖαριαο αχυmυλαδα δασ ταξασ 
mδιασ δι〈ριασ δοσ DΙσ, αχρεσχιδα δε υmα σοβρεταξα δε 3,00% αο ανο χοm πραζο δε παγαmεντο δε δοισ ανοσ. Οσ παγαmεντοσ 
δε ϕυροσ ε α αmορτιζαο δο πρινχιπαλ οχορρερ〈 να δατα δε ϖενχιmεντο. Οσ ρεχυρσοσ χαπταδοσ φοραm υτιλιζαδοσ παρα ρεφορο δο 
χαπιταλ δε γιρο.
Dεβντυρεσ

Τιπο δε εmισσο ςαλορ δα εmισσο
Θυαντιδαδε εm 

χιρχυλαο Εmισσο ςενχιmεντοσ
Ενχαργοσ 

ανυαισ
Πρεο 

υνιτ〈ριο
1♠ Εmισσο − Σριε ∨νιχα Ρ∃ 300.000 30.000 19/04/2017 2017−2022 104,75% Ρ∃ 10
2♠ Εmισσο − 9 Σριεσ Ρ∃ 400.000 40.000 02/04/2018 2018−2023 104,50% (∗) Ρ∃ 10
3♠ Εmισσο − Σριε ∨νιχα Ρ∃ 250.000 250.000 15/03/2019 2019−2026 98,50% Ρ∃ 1
4♠ Εmισσο − Σριε ∨νιχα Ρ∃ 300.000 300.000 17/06/2019 2019−2027 106,99% Ρ∃ 1

(∗) Πελα ταξα mδια πονδεραδα δασ σριεσ.
Εm 19 δε αβριλ δε 2017, φοι ρεαλιζαδα α 1♠ εmισσο δε Dεβντυρεσ Σιmπλεσ, νο χονϖερσϖεισ εm α⌡εσ, δα Εσπχιε Θυιρογρ〈φιχα, 
εm Σριε ∨νιχα, νο ϖαλορ τοταλ δε Ρ∃ 300.000 χοm ρεmυνεραο δε 104,75% δο ΧDΙ ε πραζο δε ϖενχιmεντο δε σεσσεντα mεσεσ. 
Α αmορτιζαο δο πρινχιπαλ οχορρερ〈 εm νοϖε παρχελασ σεmεστραισ χονσεχυτιϖασ, σενδο α πριmειρα α παρτιρ δο δχιmο σεγυνδο 
mσ απ⌠σ α εmισσο ε ο παγαmεντο δα ρεmυνεραο οχορρερ〈 σεmεστραλmεντε, σενδο ο πριmειρο παγαmεντο δεϖιδο ουτυβρο δε 
2017 ε οσ δεmαισ παγαmεντοσ νοσ mεσεσ δε αβριλ ε ουτυβρο δε χαδα ανο, ατ α δατα δο ϖενχιmεντο. Ασ Dβεντυρεσ φοραm 
υτιλιζαδασ πελα Χοmπανηια χοmο υm ινστρυmεντο παρα φορταλεχερ σευ χαπιταλ δε γιρο.
Εm 2 δε αβριλ δε 2018 φοι ρεαλιζαδα α 2♠ εmισσο δε Dεβντυρεσ Σιmπλεσ δα Χοmπανηια θυε ποσσυι πραζο δε ϖενχιmεντο δε 
σεσσεντα mεσεσ (αβριλ/2023). Α αmορτιζαο δο πρινχιπαλ ρεφερεντε α 2♠ εmισσο δασ δεβντυρεσ οχορρερ〈 εm νοϖε παρχελασ 
σεmεστραισ χονσεχυτιϖασ, σενδο α πριmειρα α παρτιρ δο δχιmο σεγυνδο mσ απ⌠σ α εmισσο. Ο παγαmεντο δα ρεmυνεραο 
οχορρερ〈 σεmεστραλmεντε, σενδο θυε ο πριmειρο παγαmεντο οχορρευ εm αβριλ δε 2019 ε οσ δεmαισ σεmπρε νοσ mεσεσ δε αβριλ ε 
ουτυβρο δε χαδα ανο, ατ α δατα δο ϖενχιmεντο.
Εm 1≡ δε φεϖερειρο δε 2019, α Χοmπανηια απροϖου, πορ mειο δα Ρευνιο Εξτραορδιν〈ρια δο Χονσεληο δε Αδmινιστραο α 3♠ 
εmισσο δε Dεβντυρεσ Σιmπλεσ νο χονϖερσϖεισ εm α⌡εσ, δα εσπχιε θυιρογρ〈φιχα, σεm γαραντια ρεαλ ε σεm πρεφερνχια, εm 
σριε νιχα, νο ϖαλορ τοταλ δε Ρ∃ 250.000, χοm ρεmυνεραο δε 98,5% δο ΧDΙ ε πραζο δε παγαmεντο δε σετε ανοσ. Οσ παγαmεντοσ 
δε ϕυροσ σερο σεmεστραισ ε α αmορτιζαο δο πρινχιπαλ οχορρερ〈 εm δυασ παρχελασ ιγυαισ, ανυαισ ε χονσεχυτιϖασ, σενδο, α λτιmα 
παρχελα α σερ παγα εm 13 δε mαρο δε 2026. Οσ ρεχυρσοσ χαπταδοσ εστο σενδο υτιλιζαδοσ παρα α χονστρυο, εξπανσο, 
δεσενϖολϖιmεντο ε ρεφορmα δε δετερmιναδοσ ιm⌠ϖεισ ινδιχαδοσ πελα Χοmπανηια. Εσσα οπεραο εστ〈 ϖινχυλαδα αοσ χερτιφιχαδοσ 
δε ρεχεβϖεισ ιmοβιλι〈ριοσ δε εmισσο δα ςερτ Χοmπανηια Σεχυριτιζαδορα, θυε φοραm εmιτιδοσ χοm λαστρο νασ δεβντυρεσ Χερτιφιχαδοσ 
δε Ρεχεβϖεισ Ιmοβιλι〈ριοσ − ΧΡΙ�σ, οβϕετο δε οφερτα πβλιχα δε διστριβυιο νοσ τερmοσ δα Ινστρυο ΧςΜ ν≡ 400.
Εm 17 δε ϕυνηο δε 2019, α Χοmπανηια ρεαλιζου α 4♠ εmισσο δε Dεβντυρεσ Σιmπλεσ, νο χονϖερσϖεισ εm α⌡εσ, δα εσπχιε 
θυιρογρ〈φιχα, εm σριε νιχα, σεm γαραντια ρεαλ, παρα διστριβυιο πβλιχα χοm εσφοροσ ρεστριτοσ (ΧςΜ ν≡ 476), χοm λιθυιδαο εm 
12 δε ϕυληο δε 2019, νο mονταντε δε Ρ∃ 300.000, ρεmυνεραο δε 106,99% δο ΧDΙ ε πραζο δε παγαmεντο δε οιτο ανοσ. Οσ 
παγαmεντοσ δε ϕυροσ σερο σεmεστραισ ε α αmορτιζαο δο πρινχιπαλ οχορρερ〈 εm δυασ παρχελασ ιγυαισ, ανυαισ ε χονσεχυτιϖασ, 
σενδο α λτιmα παρχελα α σερ παγα εm 17 δε ϕυνηο δε 2027. Οσ ρεχυρσοσ χαπταδοσ φοραm υτιλιζαδοσ παρα ρεφορο δο χαπιταλ δε γιρο.
Οσ χυστοσ ινχορριδοσ χοm ασ εmισσ⌡εσ δασ δεβντυρεσ (2017 − 1♠ εmισσο, 2018 − 2♠ εmισσο, 2019 − 3♠ ε 4♠ εmισσ⌡εσ) ε 2020 
− 1♠ εmισσο δε νοτασ προmισσ⌠ριασ δα Χοmπανηια, ινχλυινδο ταξασ, χοmισσ⌡εσ ε ουτροσ χυστοσ, τοταλιζαραm Ρ∃ 14.921 ε εστο 
χλασσιφιχαδασ να πρ⌠πρια ρυβριχα δασ ρεσπεχτιϖασ δεβντυρεσ ε νοτασ προmισσ⌠ριασ ε σερο απροπριαδοσ αο ρεσυλταδο δυραντε ο 
περοδο δα δϖιδα. Εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021, ο ϖαλορ α σερ απροπριαδο ερα δε Ρ∃ 5.430 (Ρ∃ 8.505 − Dεζ/20), σενδο απρεσενταδο 
λθυιδο νο σαλδο δασ δεβντυρεσ ε νοτασ προmισσ⌠ριασ.

Ασ Dεβντυρεσ ε Νοτασ Προmισσ⌠ριασ δα Χοmπανηια εστο χονδιχιοναδασ αο χυmπριmεντο δα σεγυιντε χλ〈υσυλα ρεστριτιϖα 
(�χοϖεναντσ�):
(ι) Dϖιδα Λθυιδα / Εβιτδα: νο ποδερ〈 σερ συπεριορ α 3,0 ϖεζεσ.
Ο χ〈λχυλο δα δϖιδα λθυιδα, βασε παρα α δετερmιναο δο χ〈λχυλο δε �χοϖεναντσ� δε δεβντυρεσ ε νοτασ προmισσ⌠ριασ δα Χοmπανηια, 
χονσιδερα οσ σαλδοσ δε εmπρστιmοσ ε φινανχιαmεντοσ. Χονφορmε δεσχριτο να Νοτα 13 (β) ασ οβριγα⌡εσ ε αρρενδαmεντο εστο 
σενδο απρεσενταδασ εm υmα ρυβριχα διστιντα νασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ, ε πορταντο, νο χοmπ⌡εm ο χ〈λχυλο δα δϖιδα λθυιδα.
Α mενσυραο δοσ χοϖεναντσ  τριmεστραλ ε, εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021, νο ηουϖε δεσχυmπριmεντο ◊σ ρεφεριδασ εξιγνχιασ.
Ο νο χυmπριmεντο δοσ χοϖεναντσ πορ δοισ τριmεστρεσ χονσεχυτιϖοσ ποδερ〈 σερ χονσιδεραδο χοmο εϖεντο δε ιναδιmπλεmεντο ε 
χονσεθυεντεmεντε τερ σευ ϖενχιmεντο χονσιδεραδο δε φορmα αντεχιπαδα.
Ο Γρυπο ρεαλιζα ο mονιτοραmεντο δασ χλ〈υσυλασ χονδιχιοναδασ αο χυmπριmεντο δε �χοϖεναντσ� νο φινανχειροσ, χοm ο ιντυιτο δε 
γαραντιρ θυε ασ mεσmασ εστο σενδο χυmπριδασ. Εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021 νο ηουϖε δεσχυmπριmεντο ◊σ ρεφεριδασ εξιγνχιασ.
(δ) Χαραχτερστιχασ δοσ Εmπρστιmοσ
Εm 8 δε αβριλ δε 2020, α Χοmπανηια ρεαλιζου οπεραο δε Εmπρστιmο � 4131, νο mονταντε δε Ρ∃ 100.000, ρεmυνεραο 
εθυιϖαλεντε α 100% δα ϖαριαο αχυmυλαδα δασ ταξασ mδιασ δι〈ριασ δοσ ΧDΙσ, αχρεσχιδα δε υmα σοβρεταξα δε 3,30% αο ανο 
χοm πραζο δε παγαmεντο δε δοισ ανοσ. Οσ παγαmεντοσ δε ϕυροσ σερο τριmεστραισ ε α αmορτιζαο δο πρινχιπαλ οχορρερ〈 να δατα 
δε ϖενχιmεντο. Οσ ρεχυρσοσ χαπταδοσ φοραm υτιλιζαδοσ παρα ρεφορο δο χαπιταλ δε γιρο.
Εm 26 δε mαρο δε 2021, α Χοmπανηια ρεαλιζου οπεραο δε εmπρστιmο � 4131, νο mονταντε δε Ρ∃ 300.000, ρεmυνεραο 
εθυιϖαλεντε α 100% δα ϖαριαο αχυmυλαδα δασ ταξασ mδιασ δι〈ριασ δο ΧDΙ, αχρεσχιδα δε υmα σοβρεταξα δε 2,61% αο ανο χοm 
πραζο δε παγαmεντο δε τρσ ανοσ. Οσ παγαmεντοσ δε ϕυροσ σερο σεmεστραισ ε α αmορτιζαο δο πρινχιπαλ οχορρερ〈 να δατα δε 
ϖενχιmεντο. Οσ ρεχυρσοσ χαπταδοσ φοραm υτιλιζαδοσ παρα ρεφορο δο χαπιταλ δε γιρο.
Οσ χυστοσ δε τρανσαο ινχορριδοσ νοσ εmπρστιmοσ φινανχειροσ − 4131 σο δε 0,25% παρα ο mονταντε δε Ρ∃ 100.000 χοm πραζο 
δε δοισ ανοσ ε 0,30% παρα ο mονταντε δε Ρ∃ 300.000 χοm πραζο δε τρσ ανοσ, ινχλυινδο ταξασ, χοmισσ⌡εσ ε ουτροσ χυστοσ, 
τοταλιζαραm Ρ∃ 2.005 ε εστο χλασσιφιχαδασ να πρ⌠πρια ρυβριχα δοσ ρεσπεχτιϖοσ εmπρστιmοσ φινανχειροσ ε σερο απροπριαδοσ αο 
ρεσυλταδο δυραντε ο περοδο δα δϖιδα. Εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021, ο ϖαλορ α σερ απροπριαδο ερα δε Ρ∃ 693 (Ρ∃ 404 � Dεζ/20), 
σενδο απρεσενταδο λθυιδο νο σαλδο δοσ εmπρστιmοσ.
Οσ Εmπρστιmοσ Φινανχειροσ − 4131 νο εστο χονδιχιοναδοσ αο χυmπριmεντο δε χοϖεναντσ φινανχειροσ ε νο φινανχειροσ.
(ε) Ρεχονχιλιαο δα δϖιδα λθυιδα
Α χοmποσιο ε ασ mοϖιmεντα⌡εσ δα δϖιδα λθυιδα εστο απρεσενταδασ αβαιξο:

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Χοmποσιο ε mοϖιmεντα⌡εσ δα δϖιδα λθυιδα Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
Εmπρστιmοσ ε φινανχιαmεντοσ δε χυρτο πραζο 571.549 497.751 613.831 531.204
Εmπρστιmοσ ε φινανχιαmεντοσ δε λονγο πραζο 890.613 1.122.250 891.391 1.122.250
Τοταλ δα δϖιδα 1.462.162 1.620.001 1.505.222 1.653.454
(−) Χαιξα ε εθυιϖαλεντεσ δε χαιξα (Νοτα 5) (316.654) (855.257) (356.118) (880.357)
Dϖιδα λθυιδα 1.145.508 764.744 1.149.104 773.097

Χοντρολαδορα

Μοϖιmεντα⌡εσ δα δϖιδα λθυιδα
Εmπρστιmοσ ε 
φινανχιαmεντοσ

Χαιξα ε 
εθυιϖαλεντε

Dϖιδα
λθυιδα

Dϖιδα λθυιδα εm 1≡ δε ϕανειρο δε 2021 1.620.001 (855.257) 764.744
  Χαπτα⌡εσ 298.874 − 298.874
  Απροπριαο δε ϕυροσ 87.772 − 87.772
  Παγαmεντο δε ϕυροσ (64.089) − (64.089)
  Αmορτιζαο δε πρινχιπαλ (484.717) − (484.717)
  Αmορτιζαο δε χυστο δε τρανσαο 4.321 − 4.321
  Dιmινυιο δε χαιξα ε εθυιϖαλεντεσ δε χαιξα − 538.603 538.603
Dϖιδα λθυιδα εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021 1.462.162 (316.654) 1.145.508

Χονσολιδαδο

Μοϖιmεντα⌡εσ δα δϖιδα λθυιδα
Εmπρστιmοσ ε 
φινανχιαmεντοσ

Χαιξα ε 
εθυιϖαλεντε

Dϖιδα
λθυιδα

Dϖιδα λθυιδα εm 1≡ δε ϕανειρο δε 2021 1.653.454 (880.357) 773.097
  Χαπτα⌡εσ 338.234 − 338.234
  Εmπρστιmοσ εm Χοmβιναο δε νεγ⌠χιοσ 1.763 − 1.763
  Απροπριαο δε ϕυροσ 89.957 − 89.957
  Παγαmεντο δε ϕυροσ (64.861) − (64.861)
  Αmορτιζαο δε πρινχιπαλ (517.646) − (517.646)
  Αmορτιζαο δε χυστο δε τρανσαο 4.321 − 4.321
  Dιmινυιο δε χαιξα ε εθυιϖαλεντεσ δε χαιξα − 524.239 524.239
Dϖιδα λθυιδα εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021 1.505.222 (356.118) 1.149.104

  14. Αρρενδαmεντοσ

14.1. Πολτιχα χοντ〈βιλ
Να αδοο δο ΝΒΧ ΤΓ 06 (Ρ3) / ΙΦΡΣ 16 − Αρρενδαmεντοσ, ο Γρυπο ρεχονηεχευ οσ πασσιϖοσ δε αρρενδαmεντο ενϖολϖενδο 
αρρενδαmεντοσ θυε ϕ〈 ηαϖιαm σιδο χλασσιφιχαδοσ χοmο �αρρενδαmεντοσ οπεραχιοναισ� σεγυινδο οσ πρινχπιοσ δο ΙΑΣ 17 − 
�Αρρενδαmεντοσ�. Εσσεσ πασσιϖοσ φοραm mενσυραδοσ αο ϖαλορ πρεσεντε δοσ παγαmεντοσ δε αρρενδαmεντοσ ρεmανεσχεντεσ 
δεσχονταδοσ πορ mειο δα ταξα ινχρεmενταλ σοβρε εmπρστιmο δα αρρενδατ〈ρια εm 1≡ δε ϕανειρο δε 2019. Α mδια πονδεραδα δα 
ταξα ινχρεmενταλ δε εmπρστιmο νοmιναλ δα αρρενδατ〈ρια απλιχαδα αοσ πασσιϖοσ δε αρρενδαmεντο εm 1≡ δε ϕανειρο δε 2019 φοι 
δε 6,69% α.α..
Παρα αρρενδαmεντοσ αντεριορmεντε χλασσιφιχαδοσ χοmο αρρενδαmεντοσ φινανχειροσ, ο Γρυπο ρεχονηεχευ ο ϖαλορ χοντ〈βιλ δο ατιϖο 
ε πασσιϖο δε αρρενδαmεντο ιmεδιαταmεντε αντεσ δα τρανσιο αο ϖαλορ χοντ〈βιλ δο διρειτο δε υσο δο ατιϖο ε πασσιϖο δε αρρενδαmεντο 
να δατα δα απλιχαο ινιχιαλ. Οσ πρινχπιοσ δε mενσυραο δο ΝΒΧ ΤΓ 06 (Ρ3) / ΙΦΡΣ 16 απλιχαm−σε απενασ απ⌠σ εσσα δατα. Ασ 
ρεmενσυρα⌡εσ δοσ πασσιϖοσ δε αρρενδαmεντοσ φοραm ρεχονηεχιδασ χοmο αϕυστεσ νοσ ρεσπεχτιϖοσ ατιϖοσ δε διρειτο δε υσο 
ιmεδιαταmεντε απ⌠σ α δατα δα απλιχαο ινιχιαλ.
Ο Γρυπο  θυαλιφιχαδο χοmο αρρενδατ〈ριο απ⌠σ αϖαλιαρ σε υm χοντρατο , ου χοντm, υm αρρενδαmεντο, χονφορmε ασ σεγυιντεσ 
πρεmισσασ:
(ι) Ο αρρενδαδορ νο ποδε τερ ο διρειτο συβσταντιϖο δε συβστιτυιρ ο ατιϖο πορ υm ατιϖο αλτερνατιϖο δυραντε ο πραζο δο αρρενδαmεντο;
(ιι) Ο Γρυπο τεm συβστανχιαλmεντε τοδοσ οσ βενεφχιοσ εχονmιχοσ δο ατιϖο δε υm χοντρατο χασο ελε σε βενεφιχιε δα mαιορ παρτε 
δοσ βενεφχιοσ προϖενιεντεσ δο προδυτο πρινχιπαλ, συβπροδυτο ε ουτροσ βενεφχιοσ θυε ο ατιϖο ποδερ〈 γεραρ; ε
(ιιι) Ο Γρυπο τεm ο διρειτο δε διρεχιοναρ ο υσο δο ατιϖο, γερινδο χοmο ε παρα θυε φινσ ελε σερ〈 υτιλιζαδο δυραντε ο περοδο δε υσο 
ου θυανδο εσσασ δεχισ⌡εσ εστιϖερεm πρεδετερmιναδασ νο χοντρατο ε ο Γρυπο οπεραρ ο ατιϖο δυραντε τοδο ο περοδο δε χοντρατο, 
σεm θυε ο αρρενδαδορ τενηα ο διρειτο δε αλτεραρ εσσασ ινστρυ⌡εσ δε φυνχιοναmεντο.
Ο Γρυπο αρρενδα λοϕασ φσιχασ, χεντροσ δε διστριβυιο ε εδιφχιοσ παρα ο σευ εσπαο δε εσχριτ⌠ριοσ, ϖεχυλοσ ε εθυιπαmεντοσ.  Ασ 
λοχα⌡εσ δε ιm⌠ϖεισ οπεραχιοναισ ε χεντροσ δε διστριβυιο/αδmινιστρατιϖοσ ποσσυεm α ϖιγνχια πορ υm περοδο εντρε 5 ε 20 ανοσ, 
ασ λοχα⌡εσ δε ιm⌠ϖεισ ρεσιδενχιαισ πελο περοδο δε 2 ανοσ ε οσ ϖεχυλοσ ε εθυιπαmεντοσ χοm πραζο δε λοχαο δε 3 ανοσ.
Dεσδε 1° δε ϕανειρο δε 2019, α Χοmπανηια ρεχονηεχε οσ χοντρατοσ ενθυαδραδοσ χοmο αρρενδαmεντο δε αχορδο χοm α ΝΒΧ ΤΓ 
06 (Ρ3) / ΙΦΡΣ 16, χοmο διρειτο δε υσο ε πασσιϖο δε αρρενδαmεντο εm σευ βαλανο πατριmονιαλ. Εm ατενδιmεντο ◊σ οριεντα⌡εσ 
δα ΧςΜ χοντιδασ εm σευ Οφχιο Χιρχυλαρ ΧςΜ ν° 2/2019, α Χοmπανηια αδοτα δεσδε ο εξερχχιο φινδο εm 31 δε δεζεmβρο δε 
2019, α υτιλιζαο δα Ταξα Νοmιναλ δε δεσχοντο παρα οσ χοντρατοσ δε αρρενδαmεντο, δεσχονσιδερανδο α Ταξα Ρεαλ απλιχαδα νο 
ινχιο δα ϖιγνχια δα νορmα.
Ινφορmα⌡εσ σοβρε οσ αρρενδαmεντοσ δο Γρυπο εστο απρεσενταδασ α σεγυιρ.
Χοmο αρρενδατ〈ριο
Dιρειτο δε υσο δο ατιϖο
Χοmποσιο δο διρειτο δε υσο δα Χοντρολαδορα ε νο Χονσολιδαδο:

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Dιρειτο δε υσο δο ατιϖο Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
  Ιm⌠ϖεισ οπεραχιοναισ 3.041.467 2.894.417 3.041.468 2.894.417
  Ιm⌠ϖεισ ρεσιδενχιαισ 11.537 9.380 12.207 9.459
  Χεντροσ δε διστριβυιο/αδmινιστρατιϖοσ 274.018 254.410 276.290 257.181
  ςεχυλοσ 602 152 602 153
  Εθυιπαmεντοσ − 35 − 35
Τοταλ 3.327.624 3.158.394 3.330.567 3.161.245

Αβαιξο εστο απρεσενταδασ ασ mοϖιmεντα⌡εσ νο διρειτο δε υσο δα Χοντρολαδορα ε νο Χονσολιδαδο:
Χοντρολαδορα

Ιm⌠ϖεισ 
οπεραχιοναισ

Ιm⌠ϖεισ 
ρεσιδενχιαισ

Χεντροσ δε διστριβυιο/ 
αδmινιστρατιϖοσ ςεχυλοσ Εθυιπαmεντοσ Τοταλ

Σαλδο εm 01/01/2020 2.749.100 8.980 271.770 2.662 92 3.032.604
Νοϖοσ χοντρατοσ 375.950 5.012 11.967 17 − 392.946
Ρεmενσυρα⌡εσ (ι) 362.453 (294) 28.096 (1.799) (38) 388.418
Ρεσχισ⌡εσ χοντρατυαισ (38.387) (2.506) (2.587) (191) − (43.671)
Dεπρεχιαο (554.699) (1.812) (54.836) (537) (19) (611.903)
Σαλδο εm 31/12/2020 2.894.417 9.380 254.410 152 35 3.158.394
Νοϖοσ χοντρατοσ 308.685 9.983 70 312 − 319.050
Ρεmενσυρα⌡εσ (ι) 523.826 (1.156) 75.828 171 8 598.677
Ρεσχισ⌡εσ χοντρατυαισ (45.675) (4.128) (14) − (35) (49.852)
Dεπρεχιαο (639.786) (2.542) (56.276) (33) (8) (698.645)
Σαλδο εm 31/12/2021 3.041.467 11.537 274.018 602 − 3.327.624

Χονσολιδαδο
Ιm⌠ϖεισ 

οπεραχιοναισ
Ιm⌠ϖεισ 

ρεσιδενχιαισ
Χεντροσ δε διστριβυιο/ 

αδmινιστρατιϖοσ ςεχυλοσ Εθυιπαmεντοσ Τοταλ
Σαλδο εm 01/01/2020 2.749.100 9.101 275.570 2.662 92 3.036.525
Νοϖοσ χοντρατοσ 375.950 5.047 12.664 17 − 393.678
Ρεmενσυρα⌡εσ (ι) 362.453 (325) 27.856 (1.799) (38) 388.147
Ρεσχισ⌡εσ χοντρατυαισ (38.387) (2.506) (2.587) (191) − (43.671)
Dεπρεχιαο (554.699) (1.858) (56.322) (536) (19) (613.434)
Σαλδο εm 31/12/2020 2.894.417 9.459 257.181 153 35 3.161.245
Νοϖοσ χοντρατοσ 308.685 10.062 488 312 − 319.547
Ρεmενσυρα⌡εσ (ι) 523.826 (560) 76.541 171 8 599.986
Ρεσχισ⌡εσ χοντρατυαισ (45.675) (4.128) (77) − (35) (49.915)
Dεπρεχιαο (639.786) (2.626) (57.843) (33) (8) (700.296)
Σαλδο εm 31/12/2021 3.041.467 12.207 276.290 603 − 3.330.567

(ι) Α Χοmπανηια ρεmενσυρα ο ατιϖο δε διρειτο δε υσο παρα ρεφλετιρ ασ mυδανασ εm παγαmεντοσ φυτυροσ; mυδανασ νοσ πραζοσ 
ινιχιαλmεντε δετερmιναδο ◊ ιmπλεmενταο δα ΝΒΧ ΤΓ 06 (Ρ3) / ΙΦΡΣ 16 − Αρρενδαmεντοσ ε χοντρατοσ ρεχονηεχιδοσ χοmο 
αρρενδαmεντοσ οπεραχιοναισ (ΝΒΧ ΤΓ 06 (Ρ3) / ΙΑΣ 17 − Οπερα⌡εσ δε Αρρενδαmεντο Μερχαντιλ), ινιχιαλmεντε δετερmιναδοσ χοmο 
χοντρατοσ δε χυρτο πραζο.
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(β) Τρανσα⌡εσ χοm νο χοντρολαδορεσ
Ο Γρυπο τρατα ασ τρανσα⌡εσ χοm νο χοντρολαδορεσ χοmο τρανσα⌡εσ χοm προπριετ〈ριοσ 
δε ατιϖοσ δο Γρυπο. Παρα ασ χοmπρασ δε νο χοντρολαδορεσ, α διφερενα εντρε θυαλθυερ 
χοντραπρεσταο παγα ε α παρχελα αδθυιριδα δο ϖαλορ χοντ〈βιλ δοσ ατιϖοσ λθυιδοσ δα 
χοντρολαδα  ρεγιστραδα νο πατριmνιο λθυιδο. Οσ γανηοσ ου ασ περδασ σοβρε αλιενα⌡εσ 
παρα παρτιχιπα⌡εσ δε νο χοντρολαδορεσ ταmβm σο ρεγιστραδοσ διρεταmεντε νο 
πατριmνιο λθυιδο, να χοντα �αϕυστεσ δε αϖαλιαο πατριmονιαλ�.
(χ) Οβριγα⌡εσ χοm αχιονιστα δε χοντρολαδα
Ο πασσιϖο φινανχειρο (πασσιϖο νο χιρχυλαντε), ρεπρεσενταδο πελα οβριγαο δε χοmπρα 
δασ α⌡εσ δεχορρεντε δα οπο ουτοργαδα,  ρεγιστραδο α ϖαλορ πρεσεντε (να ρυβριχα 
δε Οβριγα⌡εσ χοm αχιονιστα δε χοντρολαδα) ε εm σεπαραδο δα χοντραπρεσταο 
τρανσφεριδα, mεδιαντε α αδοο δο mτοδο δε αχεσσο πρεσεντε, νο θυαλ α παρτιχιπαο 
νο Χοντρολαδορα  ρεχονηεχιδα ϕ〈 θυε ο αχιονιστα νο χοντρολαδορ εστ〈 εξποστο αοσ 
ρισχοσ ε τεm αχεσσο αοσ ρετορνοσ ασσοχιαδοσ ◊ συα παρτιχιπαο, εm χοντραπαρτιδα δα 
χοντα δε �αϕυστε δε αϖαλιαο πατριmονιαλ�, νο πατριmνιο λθυιδο.
Νο τρανσχορρερ δο τεmπο, α ρεχοmποσιο δο ϖαλορ δα οπο δε χοmπρα δασ α⌡εσ 
αδιχιοναισ οριυνδα δο αϕυστε α ϖαλορ πρεσεντε  ρεχονηεχιδα να δεmονστραο δο 
ρεσυλταδο δο εξερχχιο, να ρυβριχα δε δεσπεσα φινανχειρα.
Να οχορρνχια δε mυδανα ρελεϖαντε δε πρεmισσα δυραντε ο εξερχχιο, πρεmισσασ θυε 
χοmπ⌡εm ο ϖαλορ ϕυστο δα οπο σο ρεϖισαδασ/ατυαλιζαδασ δε φορmα α ρεφλετιρ ο ϖαλορ 
ϕυστο δο πασσιϖο φινανχειρο νο ενχερραmεντο δο εξερχχιο. Αϕυστεσ απυραδοσ σο 
ρεγιστραδοσ να ρυβριχα δε Οβριγα⌡εσ χοm αχιονιστα δε χοντρολαδα (ϖιδε Νοτα 9.1 α), 
εm χοντραπαρτιδα δε δεσπεσα φινανχειρα.
(δ) Dεσχοντοσ χοmερχιαισ ε νεγοχια⌡εσ χοmερχιαισ να χοmπρα δε mερχαδοριασ
Α χοντραπρεσταο ϖαρι〈ϖελ δο Γρυπο εστ〈 συβστανχιαλmεντε ρεπρεσενταδα πορ αχορδοσ 
χοmερχιαισ πορ mειο δοσ θυαισ προδυτοσ ποδεm σερ χοmερχιαλιζαδοσ εm χονϕυντο χοm 
ουτρασ mερχαδοριασ ου χοm δεσχοντοσ οσ θυαισ σο, συβστανχιαλmεντε, νεγοχια⌡εσ 
προmοϖιδασ πελοσ φορνεχεδορεσ νοσ ποντοσ δε ϖενδα δο Γρυπο εm διϖερσασ φορmασ. 
Εσσασ νεγοχια⌡εσ σο ινδιϖιδυαισ ε διστιντασ εντρε οσ φορνεχεδορεσ ε ποδεm 
απρεσενταρ χαραχτερστιχα ε νατυρεζα χοmπλεξασ. Ασ πρινχιπαισ χατεγοριασ δε αχορδοσ 
χοmερχιαισ σο:
(ι) δεσχοντοσ χοmερχιαισ χονχεδιδοσ πορ λαβορατ⌠ριοσ νο mοmεντο δα ϖενδα αο 
χονσυmιδορ ε ασσοχιαδοσ α προγραmασ δε βενεφχιοσ τραταm−σε δε βενεφχιοσ 
χονχεδιδοσ πελο φορνεχεδορ δο Γρυπο αο χονσυmιδορ φιναλ δο Γρυπο θυε τεm πορ 
οβϕετιϖο εσταβελεχερ υm προχεσσο δε φιδελιζαο δο χονσυmιδορ αο σευ προδυτο ου 
mεδιχαmεντο. Να γρανδε mαιορια δοσ χασοσ, α παρτιρ δο mοmεντο εm θυε ο χονσυmιδορ 
φιναλ  χαδαστραδο νο σιστεmα δο φορνεχεδορ, ο χονσυmιδορ φιναλ σε βενεφιχια δε υm 
δεσχοντο χονχεδιδο πελο φορνεχεδορ δο Γρυπο, παγανδο πελα mερχαδορια υm πρεο 
διφερενχιαδο δο πρεο υσυαλ δεσσα mεσmα mερχαδορια, χασο νο εστιϖεσσε ασσοχιαδο 
α υm προγραmα δε βενεφχιοσ. Εσσε δεσχοντο οφερταδο πελο φορνεχεδορ αο χλιεντε δο 
Γρυπο,  απυραδο εm τεmπο ρεαλ ε ρεχονηεχιδο νο mεσmο mοmεντο δα ϖενδα δα 
mερχαδορια αο χονσυmιδορ πορ υm ϖαλορ α ρεχεβερ δο φορνεχεδορ εθυιϖαλεντε αο 
mονταντε δο δεσχοντο χονχεδιδο.
Παρα τρανσα⌡εσ δεσσα νατυρεζα, ο Γρυπο ρεχονηεχε χοmο ρεδυο δο χυστο δασ 
mερχαδοριασ ϖενδιδασ τενδο χοmο χοντραπαρτιδα, υm ϖαλορ α ρεχεβερ ου ρεδυο δε 
πασσιϖο δε χοντρατοσ χοm φορνεχεδορεσ.
(ιι) ϖερβασ δε mαρκετινγ ε πυβλιχιδαδε, χοmο εξποσιο εm λοϕασ ε διϖυλγαο δε 
οφερτασ εm χατ〈λογο πρ⌠πριο � τραταm−σε δε προγραmασ δε ϖενδα δο Γρυπο πλανεϕαδοσ 
εm χονϕυντο χοm σευσ φορνεχεδορεσ. Ο φορνεχεδορ τεm ο ιντερεσσε δε προmοϖερ σευσ 
προδυτοσ να ρεδε δε λοϕασ ε εσταβελεχιmεντοσ δε ϖενδα δο Γρυπο. Παρα ταντο, νεγοχια 
φορmασ διφερεντεσ δε παγαmεντο αο Γρυπο α φιm δε θυε ο πρεο φιναλ δα mερχαδορια 
αο χονσυmιδορ σεϕα ϖανταϕοσο σεm θυαλθυερ πρεϕυζο ◊σ mαργενσ βρυτασ δε ϖενδα 
παρα εσσασ mεσmασ mερχαδοριασ εm χονδι⌡εσ ουτρασ θυε νο σεϕαm εm χαρ〈τερ 
προmοχιοναλ. Εσσασ νεγοχια⌡εσ νορmαλmεντε οχορρεm χοm α 〈ρεα δε Χοmπρασ δο 
Γρυπο εm χονϕυντο χοm α 〈ρεα δε ϖενδασ παρα ο αλινηαmεντο χοm ασ εστρατγιασ δε 
ϖενδα δο Γρυπο.
Α παρτιρ δο mοmεντο εm θυε α οβριγαο δε δεσεmπενηο φοι σατισφειτα (χοmερχιαλιζαο 
δο προδυτο ασσοχιαδο ◊ προmοο), ο Γρυπο ρεχονηεχε ο ρεσυλταδο δεσσεσ αχορδοσ 
χοmερχιαισ α χρδιτο δο χυστο δασ mερχαδοριασ ϖενδιδασ τενδο χοmο χοντραπαρτιδα 
υm ϖαλορ α ρεχεβερ δε χονϖνιοσ ου ρεδυο δε πασσιϖο δε χοντρατοσ χοm φορνεχεδορεσ.
(ιιι) αβατιmεντοσ πορ mετασ δε ϖολυmε, αυφεριδοσ ταντο νασ χοmπρασ θυαντο νασ ϖενδασ 
� τραταm−σε δε προγραmασ δε βονιφιχαο χονχεδιδοσ αο Γρυπο ασσοχιαδοσ α mετασ 
δε χοmπρα ε δε ϖενδα δασ mερχαδοριασ δε υm δετερmιναδο φορνεχεδορ. Ο Γρυπο 
χονσιδερα ο βενεφχιο οβτιδο χοmο υmα ρεδυο δοσ ϖαλορεσ α παγαρ δε φορνεχεδορεσ, 
τενδο χοmο χοντραπαρτιδα α χοντα δε εστοθυεσ, α παρτιρ δο mοmεντο εm θυε χονχλυι 
σερ αλταmεντε προϖ〈ϖελ θυε ο βενεφχιο οβτιδο νο σερ〈 συϕειτο ◊ ρεϖερσο.
Νοσ χασοσ (ιι) ε (ιιι) αχιmα, τραταm−σε δε διφερεντεσ φορmασ δε νεγοχιαο θυε τεm πορ 
πρινχιπαλ οβϕετιϖο α αθυισιο δε mερχαδοριασ νο mενορ χυστο οφερταδο πελο φορνεχεδορ 
ινδεπενδεντε δα φορmα χοm θυε φοι προποστα α τρανσαο δε χοmπρα δο προδυτο.
(ε) Ινφορmα⌡εσ πορ σεγmεντο
Ο Γρυπο δεσενϖολϖε συασ ατιϖιδαδεσ δε νεγ⌠χιο χονσιδερανδο υm νιχο σεγmεντο 
οπεραχιοναλ θυε  υτιλιζαδο χοmο βασε παρα α γεστο δα εντιδαδε ε παρα α τοmαδα 
δε δεχισ⌡εσ.
(φ) ϑυλγαmεντοσ, εστιmατιϖασ ε πρεmισσασ χοντ〈βεισ σιγνιφιχατιϖασ
Να απλιχαο δασ πολτιχασ χοντ〈βεισ δο Γρυπο, α Αδmινιστραο φαζ ϕυλγαmεντοσ ε 
ελαβορα εστιmατιϖασ α ρεσπειτο δοσ ϖαλορεσ χοντ〈βεισ δε ατιϖοσ ε πασσιϖοσ, οσ θυαισ 
νο σο φαχιλmεντε οβτιδοσ δε ουτρασ φοντεσ. Ασ εστιmατιϖασ ε ρεσπεχτιϖασ πρεmισσασ 
εστο βασεαδασ να εξπερινχια ηιστ⌠ριχα ε εm ουτροσ φατορεσ χονσιδεραδοσ ρελεϖαντεσ. 
Ασ εστιmατιϖασ ε πρεmισσασ σο ρεϖισαδασ χοντινυαmεντε ε οσ εφειτοσ δεσσασ ρεϖισ⌡εσ 
σο ρεχονηεχιδοσ νο περοδο εm θυε οχορρευ α ρεϖισο ε εm θυαισθυερ περοδοσ 
φυτυροσ αφεταδοσ.
Ασ πρινχιπαισ εστιmατιϖασ ε πρεmισσασ ρελατιϖασ ◊σ φοντεσ δε ινχερτεζα νασ εστιmατιϖασ 
φυτυρασ ε ουτρασ ιmπορταντεσ φοντεσ δε ινχερτεζα εm εστιmατιϖασ να δατα δο βαλανο 
σο απρεσενταδασ α σεγυιρ:
(ι) Τριβυτοσ α ρεχυπεραρ
Ασ εστιmατιϖασ δε ρεχυπεραο δοσ χρδιτοσ τριβυτ〈ριοσ εστο συπορταδασ πελασ 
προϕε⌡εσ δε οπερα⌡εσ ε λυχροσ τριβυτ〈ϖεισ λεϖανδο εm χονσιδεραο διϖερσασ 
πρεmισσασ φινανχειρασ ε δε νεγ⌠χιοσ ου χοm βασε εm εξπεχτατιϖασ δα οβτενο δε 
χονδι⌡εσ, χοmο ρεγιmεσ εσπεχιαισ, θυε περmιταm α ρεαλιζαο δοσ χρδιτοσ. 
Χονσεθυεντεmεντε εσσασ εστιmατιϖασ εστο συϕειτασ ◊σ ινχερτεζασ ινερεντεσ α εσσασ 
πρεϖισ⌡εσ.
(ιι) ςαλορ ϕυστο δοσ ινστρυmεντοσ φινανχειροσ
Θυανδο ο ϖαλορ ϕυστο δε ατιϖοσ ε πασσιϖοσ φινανχειροσ απρεσενταδοσ νο βαλανο 
πατριmονιαλ νο πυδερ σερ οβτιδο δε mερχαδο ατιϖο, σερ〈 δετερmιναδο υτιλιζανδο τχνιχασ 
δε αϖαλιαο, ινχλυινδο ο mτοδο δο φλυξο δε χαιξα δεσχονταδο. Οσ δαδοσ παρα εσσε 
mτοδο βασειαm−σε ναθυελεσ πρατιχαδοσ νο mερχαδο, θυανδο ποσσϖελ, χοντυδο, 
θυανδο ισσο νο φορ ϖι〈ϖελ, υm δετερmιναδο νϖελ δε ϕυλγαmεντο  ρεθυεριδο παρα 
εσταβελεχερ ο ϖαλορ ϕυστο. Ο ϕυλγαmεντο ινχλυι χονσιδερα⌡εσ σοβρε οσ δαδοσ υτιλιζαδοσ 
χοmο, πορ εξεmπλο, ρισχο δε λιθυιδεζ, ρισχο δε χρδιτο ε ϖολατιλιδαδε. Μυδανασ νασ 
πρεmισσασ σοβρε εσσεσ φατορεσ ποδεριαm αφεταρ ο ϖαλορ ϕυστο απρεσενταδο δοσ 
ινστρυmεντοσ φινανχειροσ.
(ιιι) Ρεδυο αο ϖαλορ ρεχυπερ〈ϖελ (�Ιmπαιρmεντ�)
Εξιστεm ρεγρασ εσπεχφιχασ παρα αϖαλιαρ α ρεχυπεραβιλιδαδε δοσ ατιϖοσ, εσπεχιαλmεντε 
ιmοβιλιζαδο, 〈γιο ε ουτροσ ατιϖοσ ιντανγϖεισ. Να δατα δε ενχερραmεντο δο εξερχχιο, 
ο Γρυπο ρεαλιζα υmα αν〈λισε παρα δετερmιναρ σε εξιστε εϖιδνχια δε θυε ο mονταντε 
δοσ ατιϖοσ δε ϖιδα λονγα νο σερ〈 ρεχυπερ〈ϖελ δε αχορδο χοm ασ υνιδαδεσ γεραδορασ 
δε χαιξα. Παρα δετερmιναρ σε ο 〈γιο απρεσεντα ρεδυο εm σευ ϖαλορ ρεχυπερ〈ϖελ,  
νεχεσσ〈ριο φαζερ εστιmατιϖα δο ϖαλορ εm υσο δασ υνιδαδεσ γεραδορασ δε χαιξα παρα 
ασ θυαισ ο 〈γιο φοι αλοχαδο. Ο χ〈λχυλο δο ϖαλορ εm υσο εξιγε θυε α Αδmινιστραο 
εστιmε οσ φλυξοσ δε χαιξα φυτυροσ εσπεραδοσ, οριυνδοσ δασ υνιδαδεσ γεραδορασ δε 
χαιξα ε υmα ταξα δε δεσχοντο αδεθυαδα παρα θυε ο ϖαλορ πρεσεντε σεϕα χαλχυλαδο. 
Ασ πρινχιπαισ πρεmισσασ υτιλιζαδασ παρα δετερmιναρ ο ϖαλορ ρεχυπερ〈ϖελ δασ διϖερσασ 
υνιδαδεσ γεραδορασ δε χαιξα σο δεταληαδασ να Νοτα 19β.
(ιϖ) Προϖισ⌡εσ παρα ρισχοσ τριβυτ〈ριοσ, χϖεισ ε τραβαληιστασ
Ο Γρυπο  παρτε δε διϖερσοσ προχεσσοσ ϕυδιχιαισ ε αδmινιστρατιϖοσ, χοmο δεσχριτο να 
Νοτα 15. Προϖισ⌡εσ σο χονστιτυδασ παρα τοδοσ οσ προχεσσοσ ϕυδιχιαισ θυε ρεπρεσενταm 
περδασ προϖ〈ϖεισ ε εσπεραδασ χοm χερτο γραυ δε σεγυρανα. Α αϖαλιαο δα 
προβαβιλιδαδε δε περδα ινχλυι α αϖαλιαο δασ εϖιδνχιασ δισπονϖεισ, α ηιεραρθυια δασ 
λεισ, ασ ϕυρισπρυδνχιασ δισπονϖεισ, ασ δεχισ⌡εσ mαισ ρεχεντεσ νοσ τριβυναισ ε συα 
ρελεϖνχια νο ορδεναmεντο ϕυρδιχο, βεm χοmο α αϖαλιαο δοσ αδϖογαδοσ εξτερνοσ 
ε ο ηιστ⌠ριχο δε ινδενιζα⌡εσ δο Γρυπο.
(ϖ) Ταξα ινχρεmενταλ σοβρε ο εmπρστιmο δο αρρενδατ〈ριο
Ο Γρυπο νο τεm χονδι⌡εσ δε δετερmιναρ α ταξα ιmπλχιτα δε δεσχοντο α σερ απλιχαδα 
α σευσ χοντρατοσ δε αρρενδαmεντο, πορταντο, α ταξα ινχρεmενταλ σοβρε ο εmπρστιmο 
δο αρρενδατ〈ριο, νο χασο α πρ⌠πρια Χοmπανηια,  υτιλιζαδα παρα ο χ〈λχυλο δο ϖαλορ 
πρεσεντε δοσ πασσιϖοσ δε αρρενδαmεντο νο ρεγιστρο ινιχιαλ δο χοντρατο.
Α ταξα ινχρεmενταλ σοβρε εmπρστιmο δο αρρενδατ〈ριο  α ταξα δε ϕυροσ θυε α 
Χοmπανηια τερια θυε παγαρ σε φοσσε τοmαρ ρεχυρσοσ εmπρεσταδοσ, εm αmβιεντε 
εχονmιχο σιmιλαρ, παρα α αθυισιο δε ατιϖο σεmεληαντε αο ατιϖο οβϕετο δο χοντρατο 
δε αρρενδαmεντο, πορ πραζο σεmεληαντε ε χοm γαραντια σεmεληαντε.
Α οβτενο δεσσα ταξα ενϖολϖε υm ελεϖαδο γραυ δε ϕυλγαmεντο ποισ δεϖε σερ εm 
φυνο δο ρισχο δε χρδιτο δο αρρενδατ〈ριο, δο πραζο δο χοντρατο δε αρρενδαmεντο, δα 
νατυρεζα ε δα θυαλιδαδε δασ γαραντιασ οφερεχιδασ ε δο αmβιεντε εχονmιχο εm θυε 
α τρανσαο οχορρε. Ο προχεσσο δε απυραο δα ταξα υτιλιζα πρεφερενχιαλmεντε 
ινφορmα⌡εσ προνταmεντε οβσερϖ〈ϖεισ, α παρτιρ δασ θυαισ δεϖε σε προχεδερ αοσ αϕυστεσ 
νεχεσσ〈ριοσ παρα σε χηεγαρ ◊ συα ταξα ινχρεmενταλ δε εmπρστιmο.
Α αδοο δο ΝΒΧ−ΤΓ 06 (Ρ3) / ΙΦΡΣ 16 περmιτιυ θυε α ταξα ινχρεmενταλ φοσσε 
δετερmιναδα παρα υm αγρυπαmεντο δε χοντρατοσ, υmα ϖεζ θυε εσσα εσχοληα εστ〈 
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ασσοχιαδα ◊ ϖαλιδαο δε θυε οσ χοντρατοσ αγρυπαδοσ ποσσυεm χαραχτερστιχασ 
σιmιλαρεσ.
Ο Γρυπο αδοτου ο ρεφεριδο εξπεδιεντε πρ〈τιχο δε δετερmιναρ αγρυπαmεντοσ παρα σευσ 
χοντρατοσ δε αρρενδαmεντο εm εσχοπο πορ εντενδερ θυε οσ εφειτοσ δε συα απλιχαο 
νο διϖεργεm mατεριαλmεντε δα απλιχαο αοσ αρρενδαmεντοσ ινδιϖιδυαισ. Ο ταmανηο 
ε α χοmποσιο δασ χαρτειρασ φοραm δεφινιδοσ χονφορmε ασ σεγυιντεσ πρεmισσασ: (α) 
ατιϖοσ δε νατυρεζασ σιmιλαρεσ; ε (β) πραζοσ ρεmανεσχεντεσ χοm ρελαο ◊ δατα δε 
απλιχαο ινιχιαλ σιmιλαρεσ.
(ϖι) Dετερmιναο δο πραζο δε αρρενδαmεντο
Αο δετερmιναρ ο πραζο δε αρρενδαmεντο, α Αδmινιστραο χονσιδερα τοδοσ οσ φατοσ ε 
ασ χιρχυνστνχιασ θυε χριαm υm ινχεντιϖο εχονmιχο παρα ο εξερχχιο δε υmα οπο 
δε προρρογαο ου δε ρεσχισο. Ασ οπ⌡εσ δε προρρογαο (ου περοδοσ απ⌠σ ασ 
οπ⌡εσ δε ρεσχισο) σο ινχλυδασ νο πραζο δε αρρενδαmεντο σοmεντε θυανδο η〈 
χερτεζα ραζο〈ϖελ δε θυε ο αρρενδαmεντο σερ〈 προρρογαδο (ου θυε νο σερ〈 ρεσχινδιδο).
Παρα αρρενδαmεντοσ δε χεντροσ δε διστριβυιο ε λοϕασ, οσ φατορεσ α σεγυιρ νορmαλmεντε 
σο οσ mαισ ρελεϖαντεσ:
� Σε α ρεσχισο (ου νο προρρογαο) ινχορρερ εm mυλτασ σιγνιφιχατιϖασ,  ραζοαϖελmεντε 
χερτο δε θυε ο Γρυπο ιρ〈 εφετυαρ α προρρογαο (ου νο ιρ〈 εφετυαρ α ρεσχισο);
� Σε ηουϖερ βενφειτοριασ εm ιm⌠ϖεισ δε τερχειροσ χοm σαλδο ρεσιδυαλ σιγνιφιχατιϖο,  
ραζοαϖελmεντε χερτο δε θυε ο Γρυπο ιρ〈 προρρογαρ (ου νο ρεσχινδιρ) ο αρρενδαmεντο; ε
� Αδιχιοναλmεντε, ο Γρυπο χονσιδερα ουτροσ φατορεσ, ινχλυινδο ασ πρ〈τιχασ πασσαδασ 
ρεφερεντεσ αοσ περοδοσ δε υτιλιζαο δοσ τιποσ εσπεχφιχοσ δε ατιϖοσ (αρρενδαδοσ ου 
πρ⌠πριοσ) ε δε δυραο δε αρρενδαmεντοσ, ε οσ χυστοσ ε α δισρυπο νοσ νεγ⌠χιοσ 
νεχεσσ〈ριασ παρα α συβστιτυιο δο ατιϖο αρρενδαδο.
Α mαιορια δασ οπ⌡εσ δε προρρογαο εm αρρενδαmεντοσ δε εσχριτ⌠ριοσ, ιm⌠ϖεισ 
ρεσιδενχιαισ ε ϖεχυλοσ, νο φοραm ινχλυδασ νο πασσιϖο δε αρρενδαmεντο πορθυε ο 
Γρυπο ποδε συβστιτυιρ εσσεσ ατιϖοσ σεm χυστο σιγνιφιχατιϖο ου ιντερρυπο νοσ νεγ⌠χιοσ.
Εσσα αϖαλιαο  ρεϖισαδα χασο οχορρα υm εϖεντο ου mυδανα σιγνιφιχατιϖα νασ 
χιρχυνστνχιασ θυε αφετε α αϖαλιαο ινιχιαλ ε θυε εστεϕα σοβ ο χοντρολε δο αρρενδατ〈ριο, 
χοmο πορ εξεmπλο, σε υmα οπο  δε φατο εξερχιδα (ου νο εξερχιδα) ου σε ο Γρυπο 
φιχα οβριγαδο α εξερχ−λα (ου νο εξερχ−λα).

   5. Χαιξα ε εθυιϖαλεντεσ δε χαιξα

5.1. Πολτιχα χοντ〈βιλ
Χαιξα ε εθυιϖαλεντεσ δε χαιξα ινχλυεm δινηειρο εm χαιξα, δεπ⌠σιτοσ βανχ〈ριοσ, 
ινϖεστιmεντοσ δε χυρτο πραζο δε αλτα λιθυιδεζ, θυε σο προνταmεντε χονϖερσϖεισ εm 
υm mονταντε χονηεχιδο δε χαιξα ε εστο συϕειτοσ α υm ινσιγνιφιχαντε ρισχο δε mυδανα 
δε ϖαλορ. Ασ απλιχα⌡εσ φινανχειρασ ινχλυδασ νοσ εθυιϖαλεντεσ δε χαιξα σο 
χλασσιφιχαδασ να χατεγορια δε ινστρυmεντοσ φινανχειροσ αο χυστο αmορτιζαδο.
5.2. Χοmποσιο δοσ σαλδοσ

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Ιτενσ δε χαιξα ε εθυιϖαλεντεσ
  δε χαιξα Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
Χαιξα ε βανχοσ 138.189 116.076 141.132 117.167
Dεβντυρεσ χοmπροmισσαδασ (ι) 118.905 673.594 137.069 694.155
Απλιχα⌡εσ αυτοm〈τιχασ (ιι) 56.347 11.871 63.857 13.145
Χερτιφιχαδο δε Dεπ⌠σιτο Βανχ〈ριο
  − ΧDΒ (ιιι) 3.213 53.716 7.924 53.716
Φυνδο δε ινϖεστιmεντο(ιϖ) − − 6.136 2.174
Τοταλ 316.654 855.257 356.118 880.357

(ι) Τρατα−σε δε ινϖεστιmεντο εm ρενδα φιξα χοm ρεmυνεραο ατρελαδα ◊ ϖαριαο δα 
ταξα δο Χερτιφιχαδο δε Dεπ⌠σιτο Ιντερβανχ〈ριο − ΧDΙ, λαστρεαδο εm δεβντυρεσ οφερταδασ 
πυβλιχαmεντε εmιτιδασ πορ χοmπανηιασ, χοm χοmπροmισσο δε ρεχοmπρα πορ παρτε δο 
Βανχο ε ρεϖενδα πορ παρτε δο Γρυπο, χονφορmε χονδι⌡εσ πρεϖιαmεντε παχτυαδασ νο 
θυαλ ασ ινστιτυι⌡εσ φινανχειρασ θυε τρανσαχιοναραm εσσεσ ττυλοσ γαραντεm ο ρισχο δε 
χρδιτο, δε βαιξο ρισχο παρα ο Γρυπο, χοm λιθυιδεζ ιmεδιατα ε σεm περδα δε ρενδιmεντο.
(ιι) Τρατα−σε δε υm φυνδο δε ρενδα φιξα δε χυρτο πραζο χοm απλιχα⌡εσ ε ρεσγατεσ 
αυτοm〈τιχοσ.
(ιιι) Απλιχαο εm χερτιφιχαδο δε δεπ⌠σιτο βανχ〈ριο χοm λιθυιδεζ δι〈ρια ε πραζο δε 
χαρνχια δε 30 διασ.
(ιϖ) Ο σαλδο mαντιδο πελο ΡD ςεντυρεσ εm φυνδο δε ινϖεστιmεντο δε χυρτο πραζο 
χορρεσπονδε α ινϖεστιmεντοσ εφετυαδοσ εm 100% δε ττυλοσ πβλιχοσ φεδεραισ χοm 
λιθυιδεζ ιmεδιατα.
Ασ απλιχα⌡εσ φινανχειρασ εστο διστριβυδασ νασ σεγυιντεσ ινστιτυι⌡εσ φινανχειρασ: 
Βανχο δο Βρασιλ, Βανρισυλ, Βραδεσχο, Χαιξα Εχονmιχα, Dαψχοϖαλ, Ιτα, Σαφρα ε 
Σαντανδερ.
Α εξποσιο δο Γρυπο α ρισχοσ δε ταξασ δε ϕυροσ  διϖυλγαδα να Νοτα 24 α.

  6. Χοντασ α ρεχεβερ δε χλιεντεσ

6.1. Πολτιχα χοντ〈βιλ
Ασ χοντασ α ρεχεβερ δε χλιεντεσ σο αϖαλιαδασ πελο mονταντε οριγιναλ δα ϖενδα δεδυζιδα 
δασ ταξασ δε αδmινιστραδορασ δε χαρτ⌡εσ, θυανδο απλιχ〈ϖελ, ε δασ περδασ εσπεραδασ. 
Ασ περδασ εσπεραδασ σο εσταβελεχιδασ θυανδο εξιστε υmα εϖιδνχια προϖ〈ϖελ δε 
θυε ο Γρυπο νο σερ〈 χαπαζ δε ρεχεβερ τοδοσ οσ ϖαλορεσ δεϖιδοσ. Ο ϖαλορ δα περδα 
εσπεραδα  α διφερενα εντρε ϖαλορ χοντ〈βιλ ε ϖαλορ ρεχυπερ〈ϖελ.
Ασ ϖενδασ α πραζο φοραm τραζιδασ αο ϖαλορ πρεσεντε να δατα δασ τρανσα⌡εσ, χοm 
βασε να ταξα δο χυστο mδιο πονδεραδο δε χαπιταλ α 100% ΧDΙ. Ο αϕυστε α ϖαλορ 
πρεσεντε τεm χοmο χοντραπαρτιδα α χοντα δε χλιεντεσ ε συα ρεαλιζαο  ρεγιστραδα 
χοmο ρεχειτα δε ϖενδασ πελα φρυιο δο πραζο.
6.2. Χοmποσιο δοσ σαλδοσ

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Ιτενσ δε χλιεντεσ Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
Χοντασ α ρεχεβερ δε χλιεντεσ 1.498.665 1.376.516 1.727.115 1.559.908
(−) Περδασ δε χρδιτο εσπεραδασ (1.117) (646) (5.045) (2.069)
(−) Αϕυστε α ϖαλορ πρεσεντε (10.344) (2.069) (12.013) (2.405)
Τοταλ 1.487.204 1.373.801 1.710.057 1.555.434

Αβαιξο, εστο δεmονστραδοσ οσ σαλδοσ δε χοντασ α ρεχεβερ πορ ιδαδε δε ϖενχιmεντο:
Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο

Ιδαδεσ δε ϖενχιmεντο Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
Α ϖενχερ 1.494.586 1.372.587 1.702.961 1.545.854
ςενχιδασ:
  Εντρε     1  ε   30 διασ 2.234 2.954 9.628 6.565
  Εντρε   31  ε   60 διασ 793 537 3.576 2.214
  Εντρε   61  ε   90 διασ 110 60 2.515 969
  Εντρε   91  ε 180 διασ 942 378 5.435 3.038
  Εντρε 181 ε  360 διασ − − 3.000 1.268
(−) Περδασ δε χρδιτο εσπεραδασ (1.117) (646) (5.045) (2.069)
(−) Αϕυστε α ϖαλορ πρεσεντε (10.344) (2.069) (12.013) (2.405)
Τοταλ 1.487.204 1.373.801 1.710.057 1.555.434

Ο πραζο mδιο δε ρεχεβιmεντο δασ χοντασ α ρεχεβερ δε χλιεντεσ, ρεπρεσενταδο πορ 
χαρτ⌡εσ δε χρδιτο, δβιτο ε πορ παρχεριασ χοm εmπρεσασ ε γοϖερνο  δε, 
απροξιmαδαmεντε 35 διασ (40 διασ � εm Dεζ/20), πραζο εσσε χονσιδεραδο χοmο παρτε 
δασ χονδι⌡εσ νορmαισ ε ινερεντεσ δασ οπερα⌡εσ δο Γρυπο. Παρτε συβστανχιαλ δοσ 
ϖαλορεσ ϖενχιδοσ αχιmα δε 31 διασ, εστ〈 ρεπρεσενταδα πορ χοντασ α ρεχεβερ ϖενχιδασ 
δε χονϖνιοσ ε δο Προγραmα δε Βενεφχιο εm Μεδιχαmεντοσ � ΠΒΜσ.
Α mοϖιmενταο δασ περδασ δε χρδιτο εσπεραδασ εστ〈 δεmονστραδα αβαιξο:
Μοϖιmενταο δασ περδασ εσπεραδασ Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Σαλδο εm 1≡ δε ϕανειρο δε 2020 (1.250) (3.430)
  Αδι⌡εσ (13.951) (18.427)
  Ρεϖερσ⌡εσ 3.155 6.947
  Περδασ 11.400 12.841
Σαλδο εm 31 δε δεζεmβρο δε 2020 (646) (2.069)
  Αδι⌡εσ (6.585) (13.933)
  Ρεϖερσ⌡εσ 2.095 6.201
  Περδασ 4.019 4.756
Σαλδο εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021 (1.117) (5.045)

Ασ χοντασ α ρεχεβερ σο χλασσιφιχαδασ να χατεγορια δε ατιϖοσ φινανχειροσ α χυστο 
αmορτιζαδο ε, πορταντο, mενσυραδασ δε αχορδο χοm ο δεσχριτο να Νοτα 4 δ � Περδα 
πορ ρεδυο αο ϖαλορ ρεχυπερ〈ϖελ � ιmπαιρmεντ δασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ δο 
εξερχχιο φινδο εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021.

   7. Εστοθυεσ

7.1. Πολτιχα χοντ〈βιλ
Οσ εστοθυεσ σο απρεσενταδοσ πελο mενορ ϖαλορ εντρε χυστο ε ϖαλορ λθυιδο ρεαλιζ〈ϖελ. 
Οσ εστοθυεσ σο ϖαλοριζαδοσ πελο mτοδο δα mδια πονδεραδα m⌠ϖελ. Ο ϖαλορ 
ρεαλιζ〈ϖελ λθυιδο  ο πρεο δε ϖενδα εστιmαδο παρα ο χυρσο νορmαλ δοσ νεγ⌠χιοσ, 
δεδυζιδασ ασ δεσπεσασ νεχεσσ〈ριασ παρα α ρεαλιζαο δε ϖενδα. Οσ σαλδοσ δοσ 
εστοθυεσ σο απρεσενταδοσ δεδυζιδοσ δασ περδασ εστιmαδασ ε δο αϕυστε α ϖαλορ 
πρεσεντε να δατα δασ τρανσα⌡εσ θυανδο απλιχ〈ϖελ.  Ο αϕυστε α ϖαλορ πρεσεντε τεm 
χοmο χοντραπαρτιδα α χοντα δε εστοθυεσ ε συα ρεαλιζαο  ρεγιστραδα χοmο χυστο 
δασ ϖενδασ πελα ρεαλιζαο δεστασ. Α ταξα δε δεσχοντο υτιλιζαδα παρα αϕυσταρ οσ σαλδοσ 
δοσ εστοθυεσ αο σευ ϖαλορ πρεσεντε  α ταξα δο χυστο mδιο πονδεραδο δε χαπιταλ 
χοm βασε δε 100% ΧDΙ.

7.2. Χοmποσιο δοσ σαλδοσ
Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο

Ιτενσ δε εστοθυεσ Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
Μερχαδοριασ παρα ρεϖενδα 5.031.442 4.139.133 5.159.810 4.251.814
Ματεριαισ δε χονσυmο 15.308 6.317 15.308 6.317
(−) Προϖισο παρα περδασ νοσ
      εστοθυεσ (32.614) (28.196) (32.614) (28.196)
(−) Αϕυστε α ϖαλορ πρεσεντε (24.115) (4.412) (24.705) (4.527)
Τοταλ δοσ εστοθυεσ 4.990.021 4.112.842 5.117.799 4.225.408

Α mοϖιmενταο δα προϖισο παρα περδασ εσπεραδασ χοm mερχαδοριασ εστ〈 
δεmονστραδα α σεγυιρ:
Μοϖιmενταο δα προϖισο παρα περδασ
  εσπεραδασ χοm mερχαδοριασ Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Σαλδο εm 1≡ δε ϕανειρο δε 2020 (13.116) (13.116)
  Αδι⌡εσ (24.505) (24.505)
  Βαιξασ 9.425 9.425
Σαλδο εm 31 δε δεζεmβρο δε 2020 (28.196) (28.196)
  Αδι⌡εσ (9.379) (9.379)
  Βαιξασ 4.961 4.961
Σαλδο εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021 (32.614) (32.614)

Παρα ο εξερχχιο φινδο εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021, ο χυστο δασ mερχαδοριασ ϖενδιδασ 
ρεχονηεχιδασ νο ρεσυλταδο φοι δε Ρ∃ 15.788.340 χονφορmε δεσχριτο να Νοτα 21, 
(Ρ∃ 13.261.372 εm 2020) παρα α Χοντρολαδορα ε δε Ρ∃ 16.901.753 (Ρ∃ 14.175.708  
εm 2020) παρα ο Χονσολιδαδο, ινχλυινδο ο ϖαλορ δασ βαιξασ δε εστοθυεσ δε mερχαδοριασ 
ρεχονηεχιδασ χοmο περδασ νο περοδο θυε τοταλιζου Ρ∃ 171.610 (Ρ∃ 147.861 εm 
2020) παρα α Χοντρολαδορα ε Ρ∃ 173.067 (Ρ∃ 148.940 εm 2020) παρα ο Χονσολιδαδο.
Ο εφειτο δα χονστιτυιο, ρεϖερσο ου βαιξα δασ περδασ εσπεραδασ χοm εστοθυεσ δε 
mερχαδοριασ  ρεγιστραδο να δεmονστραο δο ρεσυλταδο, σοβ α ρυβριχα δε �χυστο δασ 
mερχαδοριασ ϖενδιδασ�.

   8. Τριβυτοσ α ρεχυπεραρ

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Ιτενσ δε τριβυτοσ α ρεχυπεραρ Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
Τριβυτοσ σοβρε ο λυχρο α ρεχυπεραρ
  ΙΡΡΦ � Ιmποστο δε Ρενδα Ρετιδο να Φοντε 3.633 1.255 4.012 1.255
  ΙΡΠϑ � Ιmποστο δε Ρενδα Πεσσοα ϑυρδιχα 64.605 214 73.046 7.162
  ΧΣΛΛ � Χοντριβυιο Σοχιαλ σοβρε Λυχρο
    Λθυιδο 21.537 23 24.479 2.535
Συβτοταλ 89.775 1.492 101.537 10.952
Ουτροσ τριβυτοσ α ρεχυπεραρ
  ΙΧΜΣ � Ιmποστο σοβρε Χιρχυλαο δε
    Μερχαδοριασ � σαλδο χρεδορ (ι) 54.479 43.710 57.455 48.396
  ΙΧΜΣ � Ρεσσαρχιmεντο δε ΙΧΜΣ ρετιδο
    αντεχιπαδαmεντε (ι) 21.014 10.543 21.014 10.543
  ΙΧΜΣ � Σοβρε αθυισι⌡εσ δο ατιϖο
    ιmοβιλιζαδο 96.306 92.583 96.306 92.583
  ΠΙΣ � Προγραmα δε Ιντεγραο Σοχιαλ 8.592 427 9.240 1.120
    ΧΟΦΙΝΣ � Χοντριβυιο παρα ο Φινανχιαmεντο
    δα Σεγυριδαδε Σοχιαλ 40.319 2.706 42.568 5.623
  Φινσοχιαλ � Φυνδο δε Ινϖεστιmεντο
    Σοχιαλ � 1982 πρεχατ⌠ριο 561 561 561 561
  ΙΝΣΣ � Ινστιτυτο Ναχιοναλ δα Σεγυριδαδε
    Σοχιαλ − 3.301 25 3.301
Συβτοταλ 221.271 153.831 227.169 162.127
Τοταλ 311.046 155.323 328.706 173.079

Ατιϖο χιρχυλαντε 190.377 59.288 195.777 61.531
Ατιϖο νο χιρχυλαντε 120.669 96.035 132.929 111.548
(ι) Οσ χρδιτοσ δε ΙΧΜΣ δε Ρ∃ 54.479 ε δε Ρ∃ 21.014 (Ρ∃ 43.710 ε δε Ρ∃ 10.543 � 
Dεζ/20) να Χοντρολαδορα ε δε Ρ∃ 57.455 ε Ρ∃ 21.014 (Ρ∃ 48.396 ε Ρ∃ 10.543 � Dεζ/20) 
νο Χονσολιδαδο, σο οριυνδοσ δε διφερενχιαισ δε αλθυοτασ δε ΙΧΜΣ ε ρεσσαρχιmεντο 
δο ΙΧΜΣ−ΣΤ (συβστιτυιο τριβυτ〈ρια) εm οπερα⌡εσ δε εντραδα ε σαδα δε mερχαδοριασ 
ρεαλιζαδασ πορ σευσ Χεντροσ δε Dιστριβυιο νοσ Εσταδοσ δε Περναmβυχο ε Ριο Γρανδε 
δο Συλ πορ οχασιο δο αβαστεχιmεντο δε συασ φιλιαισ λοχαλιζαδασ εm ουτροσ Εσταδοσ 
δα Φεδεραο. Αδεmαισ, φοι ρεθυεριδο ο ρεσσαρχιmεντο δο ΙΧΜΣ ΣΤ δασ φιλιαισ νο 
Εσταδο δε Ματο Γροσσο δο Συλ εm δεχορρνχια δα βασε δε χ〈λχυλο πρεσυmιδα δο 
ιmποστο σερ συπεριορ αο πρεο πρατιχαδο αο χονσυmιδορ φιναλ. Οσ ρεσπεχτιϖοσ χρδιτοσ 
ϖm σενδο χονσυmιδοσ προγρεσσιϖαmεντε νοσ λτιmοσ mεσεσ, πρινχιπαλmεντε πορ 
προδυτοσ θυε εστο φορα δα σιστεm〈τιχα δα συβστιτυιο τριβυτ〈ρια.
Τρνσιτο εm ϕυλγαδο � Εξχλυσο δο ΙΧΜΣ να βασε δε χ〈λχυλο δο ΠΙΣ ε δα ΧΟΦΙΝΣ 
� Αο ορδιν〈ρια διστριβυδα πελα Dρογασιλ Σ.Α. εm αβριλ δε 1986
Εm 15 δε mαρο δε 2017, ο Συπρεmο Τριβυναλ Φεδεραλ (ΣΤΦ) χονχλυιυ ο ϕυλγαmεντο 
δο mριτο δο Ρεχυρσο Εξτραορδιν〈ριο ν≡ 574.706, χοm εφειτοσ δε ρεπερχυσσο γεραλ, 
νο θυαλ φοι ασσεγυραδο αοσ χοντριβυιντεσ ο διρειτο ◊ εξχλυσο δο ΙΧΜΣ δα βασε δε 
χ〈λχυλο δασ χοντριβυι⌡εσ δο ΠΙΣ ε δα ΧΟΦΙΝΣ.
Εm 13 δε mαιο δε 2021, ο Συπρεmο Τριβυναλ Φεδεραλ (ΣΤΦ), αχοληευ εm παρτε, οσ 
εmβαργοσ δε δεχλαραο οποστοσ πελα Υνιο, δετερmινανδο θυε ο ΙΧΜΣ α σερ εξχλυδο 
δα βασε δε χ〈λχυλο δο ΠΙΣ ε δα ΧΟΦΙΝΣ  αθυελε δεσταχαδο εm νοτα φισχαλ, mασ θυε 
α τεσε εm θυεστο σ⌠ δεϖε προδυζιρ εφειτοσ α παρτιρ δε 15 δε mαρο δε 2017, δατα εm 
θυε οχορρευ ο ϕυλγαmεντο δο mριτο δο ΡΕ ν≡ 574.706/ΠΡ, ρεσσαλϖαδασ ασ α⌡εσ 
ϕυδιχιαισ ε προχεδιmεντοσ αδmινιστρατιϖοσ προτοχολαδοσ ατ ρεφεριδα δατα (σεσσο 
ρεαλιζαδα πορ ϖιδεοχονφερνχια − Ρεσολυο ν≡ 672/2020/ΣΤΦ). Υmα ϖεζ χονσιδεραδο 
ο ϖαλορ δο ΙΧΜΣ δεσταχαδο χοmο χριτριο δε χ〈λχυλο, α Χοmπανηια ρεγιστρου ο ϖαλορ 
αδιχιοναλ νο ρεσυλταδο νο ρεχορρεντε εm mαιο δε 2021 δε Ρ∃ 58.044 (Νοτα 22), σενδο 
ο ϖαλορ πρινχιπαλ δε Ρ∃ 42.025 ε α ατυαλιζαο mονετ〈ρια δε Ρ∃ 16.019.
Ινχιδνχια δο ΙΡΠϑ ε δα ΧΣΛΛ σοβρε οσ ϖαλορεσ ρελατιϖοσ ◊ ταξα ΣΕΛΙΧ
Εm 24 δε σετεmβρο δε 2021, ο Συπεριορ Τριβυναλ Φεδεραλ ϕυλγου εm δεχισο πλεν〈ρια, 
πορ υνανιmιδαδε, α νο ινχιδνχια δο ΙΡΠϑ ε δα ΧΣΛΛ σοβρε οσ ϖαλορεσ ρελατιϖοσ αοσ 
ϕυροσ mενσυραδοσ πελα ταξα ΣΕΛΙΧ ε ρεχεβιδοσ πελο χοντριβυιντε εm ραζο δε ρεπετιο 
δε ινδβιτο τριβυτ〈ριο. Εm 22 δε σετεmβρο δε 2021, α Χοmπανηια ηαϖια ιmπετραδο 
Μανδαδο δε Σεγυρανα οβϕετιϖανδο ο ρεχονηεχιmεντο δο διρειτο ◊ νο ινχιδνχια δο 
ΙΡΠϑ ε δα ΧΣΛΛ σοβρε οσ ϖαλορεσ δεχορρεντεσ δε ατυαλιζαο mονετ〈ρια ε ϕυροσ δε 
mορα, δεντρε ελεσ αοσ ϕυροσ ΣΕΛΙΧ, χαλχυλαδοσ σοβρε χρδιτοσ φισχαισ εm ραζο δε 
ρεπετιο δε ινδβιτο τριβυτ〈ριο, χονχεντραδοσ νοσ προχεσσοσ χοmενταδοσ νο ιτεm 
αχιmα, χυϕο ϖαλορ εστιmαδο ε ρεγιστραδο  δε Ρ∃ 5.429 να Χοντρολαδορα ε Ρ∃ 6.221 
νο Χονσολιδαδο. Α Χοmπανηια αγυαρδα ο τρνσιτο εm ϕυλγαδο δε σευ προχεσσο παρα 
εφετιϖα χοmπενσαο φισχαλ δοσ ϖαλορεσ δεϖιδοσ.
Εξπεχτατιϖα δε ρεαλιζαο δοσ χρδιτοσ
Οσ mονταντεσ χλασσιφιχαδοσ νο ατιϖο χιρχυλαντε ε νο χιρχυλαντε ποσσυεm α σεγυιντε 
εξπεχτατιϖα δε ρεαλιζαο:

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Εξπεχτατιϖα δε ρεαλιζαο Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
  Νοσ πρ⌠ξιmοσ 12 mεσεσ 190.377 59.288 195.777 61.531
  Εντρε 13 ε 24 mεσεσ 46.137 23.870 49.470 23.870
  Εντρε 25 ε 36 mεσεσ 24.657 23.868 27.960 36.497
  Εντρε 37 ε 48 mεσεσ 24.657 23.868 27.960 26.752
  Εντρε 49 ε 60 mεσεσ 25.218 24.429 27.539 24.429
Τοταλ 311.046 155.323 328.706 173.079

   9. Ινϖεστιmεντοσ

9.1. Πολτιχα χοντ〈βιλ
Χοmβινα⌡εσ δε νεγ⌠χιοσ
Χοmβινα⌡εσ δε νεγ⌠χιοσ σο χονταβιλιζαδασ απλιχανδο ο mτοδο δε αθυισιο. 
Ο χυστο δε υmα αθυισιο  mενσυραδο πελα σοmα δα χοντραπρεσταο τρανσφεριδα, 
θυε  αϖαλιαδα χοm βασε νο ϖαλορ ϕυστο να δατα δε αθυισιο, ε ο ϖαλορ δε θυαλθυερ 
παρτιχιπαο δε νο χοντρολαδορεσ να αδθυιριδα. Παρα χαδα χοmβιναο δε νεγ⌠χιο, 
α αδθυιρεντε δεϖε mενσυραρ α παρτιχιπαο δε νο χοντρολαδορεσ να αδθυιριδα πελο 
ϖαλορ ϕυστο ου χοm βασε να συα παρτιχιπαο νοσ ατιϖοσ λθυιδοσ ιδεντιφιχαδοσ να 
αδθυιριδα. Χυστοσ διρεταmεντε ατριβυϖεισ ◊ αθυισιο σο χονταβιλιζαδοσ χοmο δεσπεσα 
θυανδο ινχορριδοσ.
Α Χοmπανηια δετερmινα θυε αδθυιριυ υm νεγ⌠χιο θυανδο ο χονϕυντο αδθυιριδο δε 
ατιϖιδαδεσ ε ατιϖοσ ινχλυι, νο mνιmο, υmα εντραδα δε ρεχυρσοσ (ινπυτ) ε υm προχεσσο 
συβσταντιϖο θυε ϕυντοσ χοντριβυαm σιγνιφιχατιϖαmεντε παρα α χαπαχιδαδε δε γεραρ υmα 
σαδα δε ρεχυρσοσ (ουτπυτ). Ο προχεσσο αδθυιριδο  χονσιδεραδο συβσταντιϖο σε φορ 
εσσενχιαλ παρα α χαπαχιδαδε δε δεσενϖολϖερ ου χονϖερτερ ο ινπυτ αδθυιριδο εm ουτπυτσ, 
ε οσ ινπυτσ αδθυιριδοσ ινχλυρεm ταντο α φορα δε τραβαληο οργανιζαδα χοm ασ 
ηαβιλιδαδεσ, χονηεχιmεντοσ ου εξπερινχια νεχεσσ〈ριοσ παρα εξεχυταρ εσσε προχεσσο; 
ου φορ φυνδαmενταλ παρα α χαπαχιδαδε δε χοντινυαρ α προδυζιρ ουτπυτσ ε  χονσιδεραδο 
νιχο ου εσχασσο ου νο ποδε σερ συβστιτυδο σεm χυστο, εσφορο ου ατρασο 
σιγνιφιχατιϖοσ να χαπαχιδαδε δε χοντινυαρ προδυζινδο ουτπυτσ.
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ΝΟΤΑΣ ΕΞΠΛΙΧΑΤΙςΑΣ DΑ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο ℵΣ DΕΜΟΝΣΤΡΑ∩∏ΕΣ ΦΙΝΑΝΧΕΙΡΑΣ ΕΜ 31 DΕ DΕΖΕΜΒΡΟ DΕ 2021 Ε 2020
(Εm mιληαρεσ δε ρεαισ, εξχετο θυανδο ινδιχαδο δε ουτρα φορmα)

10.3. Ιντανγϖελ − Χοmποσιο δοσ σαλδοσ ε mοϖιmενταο
Α σεγυιρ εστο απρεσενταδασ ασ χοmποσι⌡εσ δο Ιντανγϖελ:

Χοντρολαδορα
Dεζ/21 Dεζ/20

Ταξασ ανυαισ mδιασ δε 
αmορτιζαο (%) Χυστο Αmορτιζαο αχυmυλαδα ςαλορ χοντ〈βιλ λθυιδο Χυστο Αmορτιζαο αχυmυλαδα ςαλορ χοντ〈βιλ λθυιδο

Ποντο χοmερχιαλ 17 � 23,4 249.992 (174.779) 75.213 271.276 (171.884) 99.392
Λιχενα δε υσο δε σοφτωαρε 20 407.985 (156.542) 251.443 255.240 (105.344) 149.896
ℑγιο να αθυισιο δε εmπρεσα � ςισον (ι) 22.275 (2.387) 19.888 22.275 (2.387) 19.888
ℑγιο να αθυισιο δε εmπρεσα � Ραια (ι) 780.084 − 780.084 780.084 − 780.084
Μαρχασ χοm ϖιδα τιλ δεφινιδα 20 19.046 (8.483) 10.563 26.835 (995) 25.840
Μαρχασ χοm ϖιδα τιλ ινδεφινιδα (ι) 151.000 − 151.000 151.000 − 151.000
Χαρτειρα δε χλιεντεσ 6,7 � 25 41.700 (39.477) 2.223 41.700 (39.017) 2.683
Τοταλ 1.672.082 (381.668) 1.290.414 1.548.410 (319.627) 1.228.783

Χονσολιδαδο
Dεζ/21 Dεζ/20

Ταξασ ανυαισ mδιασ δε 
αmορτιζαο (%) Χυστο Αmορτιζαο αχυmυλαδα ςαλορ χοντ〈βιλ λθυιδο Χυστο Αmορτιζαο αχυmυλαδα ςαλορ χοντ〈βιλ λθυιδο

Ποντο χοmερχιαλ 17 � 23,4 249.992 (174.778) 75.214 271.278 (171.883) 99.395
Λιχενα δε υσο δε σοφτωαρε ε ιmπλανταο δε σιστεmασ 20 415.862 (159.605) 256.257 259.418 (107.033) 152.385
ℑγιο να αθυισιο δε εmπρεσα � ςισον (ι) 22.275 (2.387) 19.888 22.275 (2.387) 19.888
ℑγιο να αθυισιο δε εmπρεσα � Ραια (ι) 780.084 − 780.084 780.084 − 780.084
ℑγιο να αθυισιο δε εmπρεσα � 4Βιο (ι) 25.563 − 25.563 25.563 − 25.563
ℑγιο να αθυισιο δε εmπρεσα � ςιτατ (ι) 20.886 − 20.886 − − −
ℑγιο να αθυισιο δε εmπρεσα � Χυχο (ι) 10.524 − 10.524 − − −
ℑγιο να αθυισιο δε εmπρεσα � Ηεαλτηβιτ (ι) 5.617 − 5.617 − − −
ℑγιο να αθυισιο δε εmπρεσα � Χονεχτα Λ〈 (ι) 7.120 − 7.120 − − −
ℑγιο να αθυισιο δε εmπρεσα � Αmπλιmεδ (ι) 90.086 − 90.086 − − −
Πλαταφορmα 20 18.853 (2.475) 16.378 − − −
Αχορδο δε νο χοmπετιο 20 4.833 (600) 4.233 − − −
Μαρχασ χοm ϖιδα τιλ δεφινιδα 20 27.500 (14.569) 12.931 31.204 (6.149) 25.055
Μαρχασ χοm ϖιδα τιλ ινδεφινιδα (ι) 153.930 − 153.930 151.700 − 151.700
Χαρτειρα δε χλιεντεσ (Ραια Σ.Α.) 6,7 � 25 41.700 (39.477) 2.223 41.700 (39.017) 2.683
Ρελαχιοναmεντο χοm χλιεντεσ 20 8.737 (3.420) 5.317 7.928 (2.972) 4.956
Τοταλ 1.883.562 (397.311) 1.486.251 1.591.150 (329.441) 1.261.709

(ι) Ατιϖο δε ϖιδα τιλ ινδεφινιδα.
Α σεγυιρ, εστο απρεσενταδασ ασ mοϖιmεντα⌡εσ νο ατιϖο ιντανγϖελ δα Χοντρολαδορα:

Μοϖιmενταο δο χυστο 1≡ δε ϑαν/20 Αδι⌡εσ Αλιενα⌡εσ ε βαιξασ
(Προϖισο) / Ρεϖερσο παρα 

ενχερραmεντο δε φαρm〈χιασ Dεζ/20 Αδι⌡εσ Αλιενα⌡εσ ε βαιξασ
(Προϖισο) / Ρεϖερσο παρα 

ενχερραmεντο δε φαρm〈χιασ Dεζ/21
Ποντο χοmερχιαλ 288.139 27.249 (44.346) 234 271.276 18.634 (38.173) (1.745) 249.990
Λιχενα δε υσο δε σοφτωαρε 205.506 81.266 (31.541) 9 255.240 164.274 (11.536) 7 407.987
ℑγιο αθυισιο εmπρεσα � ςισον 22.275 − − − 22.275 − − − 22.275
ℑγιο αθυισιο εmπρεσα � Ραια 780.084 − − − 780.084 − − − 780.084
Μαρχασ ϖιδα τιλ δεφινιδα 25.553 1.357 (75) − 26.835 2.611 (10.400) − 19.046
Μαρχασ ϖιδα τιλ ινδεφινιδα 151.000 − − − 151.000 − − − 151.000
Χαρτειρα δε χλιεντεσ 41.700 − − − 41.700 − − − 41.700
Τοταλ 1.514.257 109.872 (75.962) 243 1.548.410 185.519 (60.109) (1.738) 1.672.082

Μοϖιmενταο δα δεπρεχιαο αχυmυλαδα 1≡ δε ϑαν/20 Αδι⌡εσ Αλιενα⌡εσ ε βαιξασ
Προϖισο / (Ρεϖερσο) παρα 

ενχερραmεντο δε φαρm〈χιασ Dεζ/20 Αδι⌡εσ Αλιενα⌡εσ ε βαιξασ
Προϖισο / (Ρεϖερσο) παρα 

ενχερραmεντο δε φαρm〈χιασ Dεζ/21
Ποντο χοmερχιαλ (171.093) (45.108) 44.102 215 (171.884) (40.314) 36.598 821 (174.779)
Λιχενα δε υσο δε σοφτωαρε (90.012) (46.612) 31.283 (3) (105.344) (62.348) 11.156 (6) (156.542)
ℑγιο αθυισιο εmπρεσα � ςισον (2.387) − − − (2.387) − − − (2.387)
ℑγιο αθυισιο εmπρεσα � Ραια − − − − − − − − −
Μαρχασ ϖιδα τιλ δεφινιδα (293) (702) − − (995) (8.595) 1.107 − (8.483)
Χαρτειρα δε χλιεντεσ (38.557) (460) − − (39.017) (460) − − (39.477)
Τοταλ (302.342) (92.882) 75.385 212 (319.627) (111.717) 48.861 815 (381.668)

Α σεγυιρ, εστο απρεσενταδασ ασ mοϖιmεντα⌡εσ νο ατιϖο ιντανγϖελ νο Χονσολιδαδο:

Μοϖιmενταο δο χυστο 1≡ δε ϑαν/20 Αδι⌡εσ Αλιενα⌡εσ ε βαιξασ
(Προϖισο) / Ρεϖερσο 

ενχερραmεντο δε φαρm〈χιασ Dεζ/20
Αδιο πορ χοmβιναο

δε νεγ⌠χιοσ Αδι⌡εσ Αλιενα⌡εσ ε βαιξασ
(Προϖισο) / Ρεϖερσο 

ενχερραmεντο δε φαρm〈χιασ Dεζ/21
Ποντο χοmερχιαλ 288.139 27.249 (44.344) 234 271.278 − 18.632 (38.173) (1.745) 249.992
Λιχενα δε υσο δε σοφτωαρε 208.238 82.712 (31.541) 9 259.418 439 167.534 (11.536) 7 415.862
ℑγιο να αθυισιο εmπρεσα � ςισον 22.275 − − − 22.275 − − − − 22.275
ℑγιο να αθυισιο εmπρεσα � Ραια 780.084 − − − 780.084 − − − − 780.084
ℑγιο να αθυισιο εmπρεσα � 4Βιο 25.563 − − − 25.563 − − − − 25.563
ℑγιο να αθυισιο εmπρεσα � ςιτατ − − − − − − 20.886 − − 20.886
ℑγιο να αθυισιο εmπρεσα � Χυχο − − − − − − 10.524 − − 10.524
ℑγιο να αθυισιο εmπρεσα � Ηεαλτηβιτ − − − − − − 5.617 − − 5.617
ℑγιο να αθυισιο δε παρτιχιπα⌡εσ � Χονεχτα Λ〈 − − − − − − 7.120 − − 7.120
ℑγιο αθυισιο εmπρεσα � Αmπλιmεδ − − − − − − 90.086 − − 90.086
Πλαταφορmα − − − − − − 18.853 − − 18.853
Αχορδο δε νο χοmπετιο − − − − − − 4.833 − − 4.833
Μαρχασ ϖιδα τιλ δεφινιδα 29.922 1.357 (75) − 31.204 1.691 5.005 (10.400) − 27.500
Μαρχασ ϖιδα τιλ ινδεφινιδα 151.700 − − − 151.700 − 2.230 − − 153.930
Χαρτειρα δε χλιεντεσ � Ραια 41.700 − − − 41.700 − − − − 41.700
Ρελαχιοναmεντο χοm χλιεντεσ 7.928 − − − 7.928 − 809 − − 8.737
Τοταλ 1.555.549 111.318 (75.960) 243 1.591.150 2.130 352.129 (60.109) (1.738) 1.883.562

Μοϖιmενταο δα δεπρεχιαο αχυmυλαδα 1≡ δε ϑαν/20 Αδι⌡εσ Αλιενα⌡εσ ε βαιξασ
Προϖισο / (Ρεϖερσο) 

ενχερραmεντο δε φαρm〈χιασ Dεζ/20
Αδιο πορ χοmβιναο 

δε νεγ⌠χιοσ Αδι⌡εσ Αλιενα⌡εσ ε βαιξασ
Προϖισο / (Ρεϖερσο) 

ενχερραmεντο δε φαρm〈χιασ Dεζ/21
Ποντο χοmερχιαλ (171.092) (45.108) 44.101 216 (171.883) − (40.314) 36.598 821 (174.778)
Λιχενα δε υσο δε σοφτωαρε (91.064) (47.248) 31.282 (3) (107.033) (367) (63.355) 11.156 (6) (159.605)
ℑγιο να αθυισιο εmπρεσα � ςισον (2.387) − − − (2.387) − − − − (2.387)
ℑγιο να αθυισιο εmπρεσα � Ραια − − − − − − − − − −
ℑγιο να αθυισιο εmπρεσα � 4Βιο − − − − − − − − − −
ℑγιο να αθυισιο εmπρεσα � ςιτατ − − − − − − − − − −
Πλαταφορmα − − − − − − (2.475) − − (2.475)
Αχορδο δε νο χοmπετιο − − − − − − (600) − − (600)
Μαρχασ ϖιδα τιλ δεφινιδα (4.602) (1.547) − − (6.149) (572) (8.954) 1.106 − (14.569)
Χαρτειρα δε χλιεντεσ � Ραια (38.557) (460) − − (39.017) − (460) − − (39.477)
Ρελαχιοναmεντο χοm χλιεντεσ (2.406) (566) − − (2.972) − (448) − − (3.420)
Τοταλ (310.108) (94.929) 75.383 213 (329.441) (939) (116.606) 48.860 815 (397.311)

ℑγιο να αθυισιο δε εmπρεσασ
Οσ σαλδοσ δε 〈γιο γεραδοσ να αθυισιο δε εmπρεσασ σο τεσταδοσ ανυαλmεντε παρα φινσ δε αϖαλιαο δε ρεχυπεραο δο ατιϖο 
(�ιmπαιρmεντ�).

Εmπρεσα ςαλορ δο 〈γιο Αθυισιο
Dρογαρια ςισον 19.888 13/02/2008
Ραια 780.084 10/11/2011
4Βιο Μεδιχαmεντοσ 25.563 01/10/2015
ςιτατ Σερϖιοσ εm Σαδε 20.886 01/04/2021
Dρ. Χυχο Dεσενϖολϖιmεντο δε Σοφτωαρε 14.689 19/11/2021
Ηεαλτηβιτ Περφορmασψσ Τεχνολογια Ιντελιγνχια 5.616 09/03/2021
Αmπλισοφτωαρε Τεχνολογια 90.086 22/12/2021
Φυλλ Νινε Dιγιταλ Χονσυλτορια 7.120 10/12/2021

Dρογαρια ςισον Λτδα. − Ο 〈γιο νο mονταντε δε Ρ∃ 19.888  ρεφερεντε ◊ αθυισιο δα εmπρεσα Dρογαρια ςισον Λτδα, εm 13 δε 
φεϖερειρο δε 2008 ε ινχορποραδα ◊σ οπερα⌡εσ δα Χοmπανηια α παρτιρ δε 30 δε ϕυνηο δε 2008. Ο 〈γιο εστ〈 φυνδαmενταδο να 
εξπεχτατιϖα δε ρενταβιλιδαδε φυτυρα, χονφορmε αϖαλιαο ελαβοραδα πορ περιτο ινδεπενδεντε, ε φοι αmορτιζαδο νο περοδο δε αβριλ 
α δεζεmβρο δε 2008. Χονφορmε πρεϖιστο να Οριενταο ΟΧΠΧ 02 � Εσχλαρεχιmεντοσ σοβρε ασ Dεmονστρα⌡εσ Χοντ〈βεισ δε 2008, 
α παρτιρ δε 2009 ο 〈γιο πασσου α νο σερ mαισ αmορτιζαδο ε, δεσδε εντο,  τεσταδο ανυαλmεντε παρα φινσ δε αϖαλιαο δε 
ρεχυπεραβιλιδαδε δο ατιϖο (ιmπαιρmεντ). Ο ϖαλορ ρεχυπερ〈ϖελ δα υνιδαδε γεραδορα δε χαιξα δε �ςισον�  δε Ρ∃ 145.079 εm 31 δε 
δεζεmβρο δε 2021 ε φοι δετερmιναδο χοm βασε νο χ〈λχυλο δο ϖαλορ εm υσο εm ϖιστα δασ προϕε⌡εσ δο φλυξο δε χαιξα χοm βασε 
εm εστιmατιϖασ φινανχειρασ απροϖαδασ πελα Αδmινιστραο παρα υm περοδο δε χινχο ανοσ. Α ταξα δε δεσχοντο αντεσ δοσ τριβυτοσ, 
απλιχαδα ◊σ προϕε⌡εσ δε φλυξο δε χαιξα,  δε 17,1% (16,9% εm 2020). Α ταξα δε χρεσχιmεντο υτιλιζαδα παρα εξτραπολαρ ο φλυξο δε 
χαιξα δα υνιδαδε παρα υm περοδο αχιmα δε χινχο ανοσ  δε 3,2% (5,2% εm 2020).
Ραια Σ.Α. − Α Χοmπανηια απυρου 〈γιο νο mονταντε δε Ρ∃ 780.084 να χοmβιναο δε νεγ⌠χιοσ χοm α Ραια Σ.Α., οχορριδο εm 10 
δε νοϖεmβρο δε 2011, ο θυαλ εστ〈 φυνδαmενταδο να εξπεχτατιϖα δε ρενταβιλιδαδε φυτυρα, δεχορρεντε δα διφερενα εντρε ϖαλορεσ 
δοσ ατιϖοσ χεδιδοσ ε ρεχεβιδοσ. Αλm δο mονταντε χλασσιφιχαδο χοmο 〈γιο, τεmοσ ταmβm ο ϖαλορ δε Ρ∃ 151.700 αλοχαδο χοmο 
Μαρχα, τοταλιζανδο Ρ∃ 931.784 εm ατιϖοσ ιντανγϖεσ χοm ϖιδα τιλ ινδεφινιδα ϖινχυλαδοσ ◊ υνιδαδε γεραδορα δε χαιξα �Ραια�. Ο ϖαλορ 
ρεχυπερ〈ϖελ δα υνιδαδε γεραδορα δε χαιξα δε �Ραια�  δε Ρ∃ 5.661.365 εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021 ε φοι δετερmιναδο χοm βασε 
νο χ〈λχυλο δο ϖαλορ εm υσο εm ϖιστα δασ προϕε⌡εσ δο φλυξο δε χαιξα χοm βασε εm εστιmατιϖασ φινανχειρασ απροϖαδασ πελα 
Αδmινιστραο παρα υm περοδο δε χινχο ανοσ. Α ταξα δε δεσχοντο αντεσ δοσ τριβυτοσ, απλιχαδα ◊σ προϕε⌡εσ δε φλυξο δε χαιξα, 
 δε 14,3% (14,4% εm 2020). Α ταξα δε χρεσχιmεντο υτιλιζαδα παρα εξτραπολαρ ο φλυξο δε χαιξα δα υνιδαδε παρα υm περοδο αχιmα 
δε χινχο ανοσ  δε 3,2% (6,4% εm 2020).
4Βιο Μεδιχαmεντοσ Σ.Α. − Α Χοmπανηια απυρου 〈γιο νο mονταντε δε Ρ∃ 25.563 να χοmβιναο δε νεγ⌠χιοσ χοm α 4Βιο 
Μεδιχαmεντοσ Σ.Α., οχορριδο εm 1≡ δε ουτυβρο δε 2015, χυϕο ϖαλορ φοι χοmπλεmενταδο πελο αϕυστε φιναλ δε πρεο εm 31 δε mαρο 
δε 2016 δε Ρ∃ 2.040, ο θυαλ εστ〈 φυνδαmενταδο να εξπεχτατιϖα δε ρενταβιλιδαδε φυτυρα, δεχορρεντε δα διφερενα εντρε οσ ϖαλορεσ 
δοσ ατιϖοσ χεδιδοσ ε ρεχεβιδοσ. Ο ϖαλορ ρεχυπερ〈ϖελ δα υνιδαδε γεραδορα δε χαιξα δε �4Βιο�  δε Ρ∃ 191.551 εm 31 δε δεζεmβρο 
δε 2021 ε φοι δετερmιναδο χοm βασε νο χ〈λχυλο δο ϖαλορ εm υσο εm ϖιστα δασ προϕε⌡εσ δο φλυξο δε χαιξα χοm βασε εm εστιmατιϖασ 
φινανχειρασ απροϖαδασ πελα Αδmινιστραο παρα υm περοδο δε χινχο ανοσ. Α ταξα δε δεσχοντο αντεσ δοσ τριβυτοσ, απλιχαδα ◊σ 

προϕε⌡εσ δε φλυξο δε χαιξα,  δε 12,6% (17,0% εm 2020). Α ταξα δε χρεσχιmεντο υτιλιζαδα παρα εξτραπολαρ ο φλυξο δε χαιξα δα 
υνιδαδε παρα υm περοδο αχιmα δε χινχο ανοσ  δε 3,3% (9,9% εm 2020).
ςιτατ Σερϖιοσ εm Σαδε Λτδα. − Α Χοmπανηια απυρου 〈γιο νο mονταντε δε Ρ∃ 20.886 να χοmβιναο δε νεγ⌠χιοσ χοm α ςιτατ 
Νεγ⌠χιοσ εm Σαδε Λτδα (αντεριορmεντε Β2Υ Εδιτορα Σ.Α.), οχορριδο εm 1≡ δε αβριλ δε 2021, ο θυαλ εστ〈 φυνδαmενταδο να 
εξπεχτατιϖα δε ρενταβιλιδαδε φυτυρα, δεχορρεντε δα διφερενα εντρε οσ ϖαλορεσ δοσ ατιϖοσ χεδιδοσ ε ρεχεβιδοσ.
Dρ. Χυχο Dεσενϖολϖιmεντο δε Σοφτωαρε Λτδα. − Α Χοmπανηια απυρου 〈γιο νο mονταντε δε Ρ∃ 14.689 να χοmβιναο δε νεγ⌠χιοσ 
χοm α Dρ. Χυχο Dεσενϖολϖιmεντο δε Σοφτωαρε Λτδα, οχορριδο εm 19 δε νοϖεmβρο δε 2021, ο θυαλ εστ〈 φυνδαmενταδο να εξπεχτατιϖα 
δε ρενταβιλιδαδε φυτυρα, δεχορρεντε δα διφερενα εντρε οσ ϖαλορεσ δοσ ατιϖοσ χεδιδοσ ε ρεχεβιδοσ.
Ηεαλτηβιτ Περφορmασψσ Τεχνολογια Ιντελιγνχια Σ.Α. − Α Χοmπανηια απυρου 〈γιο νο mονταντε δε Ρ∃ 5.616 να χοmβιναο δε 
νεγ⌠χιοσ χοm α Ηεαλτηβιτ Περφορmασψσ Τεχνολογια Ιντελιγνχια Σ.Α., οχορριδο εm 9 δε mαρο δε 2021, ο θυαλ εστ〈 φυνδαmενταδο 
να εξπεχτατιϖα δε ρενταβιλιδαδε φυτυρα, δεχορρεντε δα διφερενα εντρε οσ ϖαλορεσ δοσ ατιϖοσ χεδιδοσ ε ρεχεβιδοσ.
Αmπλισοφτωαρε Τεχνολογια Λτδα. − Α Χοmπανηια απυρου 〈γιο νο mονταντε δε Ρ∃ 90.086 να χοmβιναο δε νεγ⌠χιοσ χοm α 
Απλισοφτωαρε Τεχνολογια Λτδα, οχορριδο εm 22 δε δεζεmβρο δε 2021, ο θυαλ εστ〈 φυνδαmενταδο να εξπεχτατιϖα δε ρενταβιλιδαδε 
φυτυρα, δεχορρεντε δα διφερενα εντρε οσ ϖαλορεσ δοσ ατιϖοσ χεδιδοσ ε ρεχεβιδοσ.
Φυλλ Νινε Dιγιταλ Χονσυλτορια Λτδα. − Α Χοmπανηια απυρου 〈γιο νο mονταντε δε Ρ∃ 7.120 να αθυισιο δε παρτιχιπαο να Φυλλ Νινε 
Dιγιταλ Χονσυλτορια Λτδα., οχορριδο εm 10 δε δεζεmβρο δε 2021, ο θυαλ εστ〈 φυνδαmενταδο να εξπεχτατιϖα δε ρενταβιλιδαδε φυτυρα, 
δεχορρεντε δα διφερενα εντρε οσ ϖαλορεσ δοσ ατιϖοσ χεδιδοσ ε ρεχεβιδοσ.
10.4. Μοϖιmενταο δε προϖισο δε ενχερραmεντο δε φαρm〈χιασ
Α mοϖιmενταο δα προϖισο παρα ενχερραmεντο δε φαρm〈χιασ εστ〈 δεmονστραδα δα Χοντρολαδορα:

Προϖισο Dεπρεχιαο
Τοταλ

ιmοβιλιζαδο Προϖισο Αmορτιζαο
Τοταλ

ιντανγϖελ
Τοταλ

Προϖισ⌡εσ
Σαλδο εm 1≡ δε ϕανειρο δε 2020 (11.526) 4.684 (6.842) (2.530) 1.232 (1.298) (8.140)
  Αδι⌡εσ (17.894) 8.336 (9.558) (2.287) 1.443 (844) (10.402)
  Ρεϖερσ⌡εσ 11.527 (4.684) 6.843 2.530 (1.232) 1.298 8.141
Σαλδο εm 31/12/2020 (17.893) 8.336 (9.557) (2.287) 1.443 (844) (10.401)

  Αδι⌡εσ (34.102) 15.757 (18.345) (6.547) 3.657 (2.890) (21.235)
  Ρεϖερσ⌡εσ 35.160 (15.787) 19.373 4.809 (2.843) 1.966 21.339
Μοϖιmενταο λθυιδα 1.058 (30) 1.028 (1.738) 814 (924) 104
Σαλδο εm 31/12/2021 (16.835) 8.306 (8.529) (4.025) 2.257 (1.768) (10.297)

  11. Βενεφχιοσ α εmπρεγαδοσ

(α) Προγραmα δε παρτιχιπαο νοσ ρεσυλταδοσ
Ο Γρυπο ποσσυι ο προγραmα δε παρτιχιπαο νοσ ρεσυλταδοσ ε γρατιφιχα⌡εσ θυε τεm χοmο πρινχιπαλ οβϕετιϖο ϖαλοριζαρ ο δεσεmπενηο 
δοσ σευσ φυνχιον〈ριοσ δυραντε ο περοδο. Παρα αmβοσ, εξιστε πλανο φορmαλ ε οσ ϖαλορεσ α σερεm παγοσ ποδεm σερ εστιmαδοσ 
ραζοαϖελmεντε, αντεσ δα ποχα δα ελαβοραο δε ινφορmα⌡εσ, ε σο λιθυιδαδοσ νο χυρτο πραζο. Μενσαλmεντε, σο ρεχονηεχιδοσ 
υm πασσιϖο ε υmα δεσπεσα δε παρτιχιπαο νοσ ρεσυλταδοσ χοm βασε νασ εστιmατιϖασ δε αλχανχε δασ mετασ οπεραχιοναισ ε 
οβϕετιϖοσ εσπεχφιχοσ εσταβελεχιδοσ ε απροϖαδοσ πελα Αδmινιστραο. Ο ρεχονηεχιmεντο νο πασσιϖο  ρεαλιζαδο νο γρυπο δε 
σαλ〈ριοσ ε ενχαργοσ σοχιαισ ε να δεmονστραο δο ρεσυλταδο οχορρε να ρυβριχα δασ δεσπεσασ χοm ϖενδασ ε δεσπεσασ γεραισ ε 
αδmινιστρατιϖασ − Νοτα 21.
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ΝΟΤΑΣ ΕΞΠΛΙΧΑΤΙςΑΣ DΑ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο ℵΣ DΕΜΟΝΣΤΡΑ∩∏ΕΣ ΦΙΝΑΝΧΕΙΡΑΣ ΕΜ 31 DΕ DΕΖΕΜΒΡΟ DΕ 2021 Ε 2020
(Εm mιληαρεσ δε ρεαισ, εξχετο θυανδο ινδιχαδο δε ουτρα φορmα)

Αο αδθυιριρ υm νεγ⌠χιο, α Χοmπανηια αϖαλια οσ ατιϖοσ ε πασσιϖοσ φινανχειροσ ασσυmιδοσ 
χοm ο οβϕετιϖο δε χλασσιφιχ〈−λοσ ε αλοχ〈−λοσ δε αχορδο χοm οσ τερmοσ χοντρατυαισ, ασ 
χιρχυνστνχιασ εχονmιχασ ε ασ χονδι⌡εσ περτινεντεσ να δατα δε αθυισιο, ο θυε 
ινχλυι α σεγρεγαο, πορ παρτε δα αδθυιριδα, δε δεριϖατιϖοσ εmβυτιδοσ εξιστεντεσ εm 
χοντρατοσ ηοσπεδειροσ να αδθυιριδα.
Θυαλθυερ χοντραπρεσταο χοντινγεντε α σερ τρανσφεριδα πελα αδθυιρεντε σερ〈 
ρεχονηεχιδα αο ϖαλορ ϕυστο να δατα δε αθυισιο. Αλτερα⌡εσ συβσεθυεντεσ νο ϖαλορ 
ϕυστο δα χοντραπρεσταο χοντινγεντε χονσιδεραδα χοmο υm ατιϖο ου χοmο υm πασσιϖο 
δεϖερο σερ ρεχονηεχιδασ δε αχορδο χοm α ΝΒΧ ΤΓ 48 να δεmονστραο δο ρεσυλταδο.
Ινιχιαλmεντε, ο 〈γιο  mενσυραδο χοmο σενδο ο εξχεδεντε δα χοντραπρεσταο 
τρανσφεριδα εm ρελαο αοσ ατιϖοσ ιδεντιφιχ〈ϖεισ αδθυιριδοσ, λθυιδοσ ε οσ πασσιϖοσ 
ασσυmιδοσ. Σε α χοντραπρεσταο φορ mενορ δο θυε ο ϖαλορ ϕυστο δοσ ατιϖοσ λθυιδοσ 
αδθυιριδοσ, α διφερενα δεϖερ〈 σερ ρεχονηεχιδα χοmο γανηο να δεmονστραο δο 
ρεσυλταδο.
Απ⌠σ ο ρεχονηεχιmεντο ινιχιαλ, ο 〈γιο  mενσυραδο πελο χυστο, δεδυζιδο δε θυαισθυερ 
περδασ αχυmυλαδασ δο ϖαλορ ρεχυπερ〈ϖελ. Παρα φινσ δε τεστε δο ϖαλορ ρεχυπερ〈ϖελ, ο 
〈γιο αδθυιριδο εm υmα χοmβιναο δε νεγ⌠χιοσ , α παρτιρ δα δατα δε αθυισιο, 
αλοχαδο α χαδα υmα δασ υνιδαδεσ γεραδορασ δε χαιξα δα ΡD θυε σε εσπερα σεϕαm 
βενεφιχιαδασ πελασ σινεργιασ δα χοmβιναο, ινδεπενδεντεmεντε δε ουτροσ ατιϖοσ ου 
πασσιϖοσ δα αδθυιριδα σερ ατριβυδοσ α εσσασ υνιδαδεσ.
Ινϖεστιmεντο εm χολιγαδασ
Χολιγαδασ σο εντιδαδεσ σοβρε ασ θυαισ α ΡD εξερχε ινφλυνχια σιγνιφιχατιϖα, θυε  ο 
ποδερ δε παρτιχιπαρ δασ δεχισ⌡εσ σοβρε πολτιχασ φινανχειρασ ε οπεραχιοναισ δε υmα 
ινϖεστιδα, mασ σεm θυε ηαϕα ο χοντρολε ινδιϖιδυαλ ου χονϕυντο δεσσασ πολτιχασ. Ασ 
χοντραπρεστα⌡εσ εφετυαδασ να απυραο δε ινφλυνχια σιγνιφιχατιϖα σο σεmεληαντεσ 
◊σ νεχεσσ〈ριασ παρα δετερmιναρ χοντρολε εm ρελαο ◊σ συβσιδι〈ριασ.
Οσ ινϖεστιmεντοσ δα ΡD εm συασ χολιγαδασ σο χονταβιλιζαδοσ χοm βασε νο mτοδο 
δα εθυιϖαλνχια πατριmονιαλ. Χοm βασε νο mτοδο δα εθυιϖαλνχια πατριmονιαλ, ο 
ινϖεστιmεντο εm υmα χολιγαδα  ρεχονηεχιδο ινιχιαλmεντε αο χυστο. Ο ϖαλορ χοντ〈βιλ 
δο ινϖεστιmεντο  αϕυσταδο παρα φινσ δε ρεχονηεχιmεντο δασ ϖαρια⌡εσ να παρτιχιπαο 
δα ΡD νο πατριmνιο λθυιδο δασ χολιγαδασ α παρτιρ δα δατα δε αθυισιο. Ο 〈γιο ρελατιϖο 
◊ χολιγαδα  ινχλυδο νο ϖαλορ χοντ〈βιλ δο ινϖεστιmεντο, νο σενδο, νο ενταντο, 
αmορτιζαδο νεm σεπαραδαmεντε τεσταδο παρα φινσ δε ρεδυο νο ϖαλορ ρεχυπερ〈ϖελ 
δοσ ατιϖοσ.
Α δεmονστραο δο ρεσυλταδο ρεφλετε α παρτιχιπαο δα ΡD νοσ ρεσυλταδοσ οπεραχιοναισ 
δασ χολιγαδασ. Εϖεντυαλ ϖαριαο εm ουτροσ ρεσυλταδοσ αβρανγεντεσ δασ ινϖεστιδασ  
απρεσενταδα χοmο παρτε δε ουτροσ ρεσυλταδοσ αβρανγεντεσ δα ΡD. Αδιχιοναλmεντε, 
θυανδο ηουϖερ ϖαριαο ρεχονηεχιδα διρεταmεντε νο πατριmνιο δα χολιγαδα, α ΡD 
ρεχονηεχερ〈 συα παρτιχιπαο εm θυαισθυερ ϖαρια⌡εσ, θυανδο απλιχ〈ϖελ, να 
δεmονστραο δασ mυτα⌡εσ δο πατριmνιο λθυιδο. Γανηοσ ε περδασ νο ρεαλιζαδοσ 
εm δεχορρνχια δε τρανσα⌡εσ εντρε α ΡD ε ασ χολιγαδασ σο ελιmιναδοσ εm προπορο 
◊ παρτιχιπαο νασ χολιγαδασ.
Ασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ δασ χολιγαδασ σο ελαβοραδασ παρα ο mεσmο περοδο 
δε διϖυλγαο θυε ασ δα ΡD. Θυανδο νεχεσσ〈ριο, σο φειτοσ αϕυστεσ παρα θυε ασ 
πολτιχασ χοντ〈βεισ φιθυεm αλινηαδασ χοm ασ δα ΡD. Απ⌠σ α απλιχαο δο mτοδο δα 
εθυιϖαλνχια πατριmονιαλ, α ΡD δετερmινα σε  νεχεσσ〈ριο ρεχονηεχερ περδα αδιχιοναλ 
σοβρε ο ϖαλορ ρεχυπερ〈ϖελ δο ινϖεστιmεντο εm συασ χολιγαδασ. Α ΡD δετερmινα, εm 
χαδα δατα δε ρεπορτε, σε η〈 εϖιδνχια οβϕετιϖα δε θυε ο ινϖεστιmεντο νασ χολιγαδασ 
σοφρευ περδα πορ ρεδυο αο ϖαλορ ρεχυπερ〈ϖελ, χασο απλιχ〈ϖελ σερ〈 χαλχυλαδο ο 
mονταντε δα περδα πορ ρεδυο αο ϖαλορ ρεχυπερ〈ϖελ χοmο α διφερενα εντρε ο ϖαλορ 
ρεχυπερ〈ϖελ δα χολιγαδα ε ο ϖαλορ χοντ〈βιλ, ε ρεχονηεχιδα α περδα να δεmονστραο 
δο ρεσυλταδο.
9.2. Χοmβιναο δε νεγ⌠χιοσ ε 〈γιο
(α) Χοmβιναο δε νεγ⌠χιοσ � 4Βιο Μεδιχαmεντοσ Σ.Α.
Εm 2015, α Χοmπανηια αδθυιριυ 55% δε παρτιχιπαο σοχιετ〈ρια δα 4Βιο Μεδιχαmεντοσ 
Σ.Α. (�4Βιο�) πασσανδο α δετερ χοντρολε α παρτιρ δε 1≡ δε ουτυβρο δε 2015.
Ο χοντρατο εσταβελεχε ουτοργασ δε οπο δε χοmπρα ε οπο δε ϖενδα δο σαλδο 
ρεmανεσχεντε δασ α⌡εσ χορρεσπονδεντε α 45% δα τοταλιδαδε, θυε περmανεχευ εm 
ποδερ δο αχιονιστα φυνδαδορ. Εm 24 δε σετεmβρο δε 2019, α Χοmπανηια ε ο Φυνδο 
δε Ινϖεστιmεντο εm Παρτιχιπα⌡εσ Κονα (�Κονα�), δετεντορ δασ α⌡εσ δο αχιονιστα 
φυνδαδορ χονφορmε αχορδο φιρmαδο, ασσιναραm αδιτιϖο αο χοντρατο οριγιναλ δε χοmπρα 
ε ϖενδα αλτερανδο πραζο δε εξερχχιο δασ οπ⌡εσ δε χοmπρα, δετιδα πελα Χοmπανηια, 
ε δε ϖενδα δετιδα πελο Κονα, ρελατιϖο αοσ 45% ρεmανεσχεντεσ δα 4Βιο, πασσανδο α 
ϖιγοραρ ο σεγυιντε χριτριο: (ι) Πριmειρα Οπο δε χοmπρα ε ϖενδα δασ α⌡εσ 
εθυιϖαλεντεσ α 30% δο χαπιταλ σοχιαλ, εξερχϖελ εντρε 1≡ δε ϕανειρο δε 2021 ε 30 δε 
ϕυνηο δε 2021, τενδο χοmο ρεφερνχια α mδια δοσ Εβιτδασ αϕυσταδοσ δα 4Βιο δοσ 
εξερχχιοσ φινδοσ εm 31 δε δεζεmβρο δε 2018, 2019 ε 2020; (ιι) Σεγυνδα Οπο δε 
χοmπρα ε ϖενδα δε α⌡εσ εθυιϖαλεντεσ α 15% δο χαπιταλ σοχιαλ, σερ〈 εξερχϖελ εντρε 
1≡ δε ϕανειρο δε 2024 ε 30 δε ϕυνηο δε 2024, τενδο χοmο ρεφερνχια α mδια δοσ 
Εβιτδασ αϕυσταδοσ δα 4Βιο δοσ εξερχχιοσ φινδο εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021, ε α 
φινδαρεm−σε εm 31 δε δεζεmβρο δε 2022 ε δε 2023. Φιχου ταmβm εσταβελεχιδο θυε 
ο Σρ. Ανδρ Κινα σεγυιρ〈 χοmο ΧΕΟ δα 4Βιο πελο mενοσ ατ ο φιναλ δε 2023.
Εm 22 δε αβριλ δε 2021, ο Κονα απρεσεντου ◊ Χοmπανηια α Νοτιφιχαο δε Εξερχχιο 
δα Πριmειρα Οπο δε ςενδα δασ α⌡εσ εθυιϖαλεντεσ α 30% δο χαπιταλ σοχιαλ δα 
χοντρολαδα 4Βιο. Α τρανσφερνχια δασ α⌡εσ οχορρευ εm 13 δε mαιο δε 2021, mεδιαντε 
ο παγαmεντο δε Ρ∃ 11.884. Απ⌠σ ο εξερχχιο δα πριmειρα οπο δε χοmπρα δασ α⌡εσ, 
α Χοmπανηια πασσου α δετερ 85% δο χαπιταλ σοχιαλ δα 4Βιο Μεδιχαmεντοσ Σ.Α..
Ο ϖαλορ ϕυστο δο πασσιϖο φινανχειρο ρεφερεντε ◊σ α⌡εσ αδιχιοναισ ρεγιστραδο να 
Χοντρολαδορα ε νο Χονσολιδαδο, νο ϖαλορ δε Ρ∃ 37.383 (Ρ∃ 46.448 � Dεζ/20), να 
ρυβριχα δε Οβριγα⌡εσ χοm αχιονιστα δε χοντρολαδα ε εστ〈 χλασσιφιχαδο χοmο νϖελ 3 
δα ηιεραρθυια δο ϖαλορ ϕυστο. Ασ πρινχιπαισ εστιmατιϖασ δε ϖαλορ ϕυστο τm χοmο 
ρεφερνχια: (ι) υmα ταξα δε δεσχοντο δε 12,57% εm δεζεmβρο δε 2021 (12,60% � 
Dεζ/20), (ιι) υmα ταξα δε χρεσχιmεντο mδιο δε Εβιτδα δε 18,08% εm δεζεmβρο δε 
2021 (18,02% � Dεζ/20), χονσιδερανδο α mδια δοσ Εβιτδασ προϕεταδοσ παρα οσ ανοσ 
δε 2018 α 2021 ε νο mλτιπλο πρεϖιστο εm χοντρατο.
Ο 〈γιο δεχορρεντε δα αθυισιο, νο mονταντε δε Ρ∃ 12.907 (Ρ∃ 12.907 � Dεζ/20) να 
Χοντρολαδορα ε δε Ρ∃ 25.563 (Ρ∃ 25.563 � Dεζ/20) νο Χονσολιδαδο, ρεπρεσεντα ο 
βενεφχιο εχονmιχο φυτυρο εσπεραδο πελα χοmβιναο δοσ νεγ⌠χιοσ.
(β) Χοmβιναο δε νεγ⌠χιοσ � ςιτατ Σερϖιοσ εm Σαδε Λτδα. (αντιγα �Τεχη.φιτ�)
Εm 18 δε φεϖερειρο δε 2021, α Χοmπανηια χοmυνιχου α σευσ αχιονιστασ ε αο mερχαδο 
εm γεραλ θυε χελεβρου Χοντρατο δε αθυισιο δε 100% δε παρτιχιπαο σοχιετ〈ρια δα 
εmπρεσα Β2Υ Εδιτορα Σ.Α. (�Τεχη.φιτ�).
Α Τεχη.φιτ  υmα σταρτ−υπ βρασιλειρα χοm ανοσ δε εξπερινχια εm δεσενϖολϖιmεντο δε 
πλαταφορmασ διγιταισ παρα α προmοο δε η〈βιτοσ σαυδ〈ϖεισ. Συα πλαταφορmα ινχλυι 
απλιχατιϖοσ χοmο Τεχνονυτρι, Dιετα ε Σαδε, Wορκουτ ε Χυιδα θυε προmοϖεm 
αλιmενταο σαυδ〈ϖελ ε ατιϖιδαδεσ φσιχασ πορ mειο δε προγραmασ νυτριχιοναισ, πλανοσ 
δε τρεινο ε αχεσσο α προφισσιοναισ χοmο Νυτριχιονιστασ, Πσιχ⌠λογοσ ε Εδυχαδορεσ 
Φσιχοσ.
Εm 5 δε mαρο δε 2021, οχορρευ α απροϖαο δεφινιτιϖα πελο Χονσεληο δε Dεφεσα 
Εχονmιχα � ΧΑDΕ ε, χοm ο χυmπριmεντο δασ δεmαισ χονδι⌡εσ πρεχεδεντεσ 
πρεϖιστασ νο Χοντρατο, εm 1≡ δε αβριλ δε 2021, α Χοmπανηια φιρmου ο Τερmο δε 
Φεχηαmεντο ε ρεαλιζου οσ παγαmεντοσ πρεϖιστοσ εm Χοντρατο, πασσανδο α δετερ, α 
παρτιρ δε εντο ο χοντρολε δα Τεχη.φιτ.
Εm 4 δε mαιο δε 2021, α Χοmπανηια αλτερου ο νοmε δα χοντρολαδα παρα ςιτατ Σερϖιοσ 
εm Σαδε Λτδα. (�ςιτατ�), προmοϖευ συα χονϖερσο παρα σοχιεδαδε πορ θυοτασ δε 
χαπιταλ φεχηαδο, αδοτανδο ταmβm ο νοmε φαντασια δε �ςιτατ� ε ινχλυιυ εm σευ οβϕετο 
σοχιαλ ατιϖιδαδεσ δε αποιο ◊ γεστο δε σαδε, ατιϖιδαδεσ δε ενφερmαγεm, ατιϖιδαδεσ 
δε σερϖιοσ δε χοmπλεmενταο διαγν⌠στιχα ε τεραπυτιχα, ουτρασ ατιϖιδαδεσ 
προφισσιοναισ, χιεντφιχασ ε τχνιχασ, λαβορατ⌠ριοσ χλνιχοσ, ατιϖιδαδεσ δε προφισσιοναισ 
δα 〈ρεα δε σαδε ε ατιϖιδαδεσ δε ατενο ◊ σαδε ηυmανα, χοm ο οβϕετιϖο δε αχελεραρ 
ο δεσενϖολϖιmεντο δε νοσσα Πλαταφορmα δε Σαδε, οφερεχενδο αοσ χλιεντεσ προmοο 
δε σαδε, πρεϖενο, ϕορναδασ περσοναλιζαδασ ε χοντεδο.
Α Χοmπανηια αδοτου ο βαλανο δε 31 δε mαρο δε 2021 χοmο βαλανο δε αβερτυρα 
παρα φινσ δα αλοχαο δοσ εφειτοσ δα αθυισιο. Εm χυmπριmεντο αο ΝΒΧ−ΤΓ 15 − 
Χοmβιναο δε Νεγ⌠χιοσ, α ΡD χονχλυιυ α αϖαλιαο δο ϖαλορ ϕυστο δοσ ατιϖοσ λθυιδοσ. 
Ο θυαδρο α σεγυιρ ρεσυmε α χοντραπρεσταο παγα ε οσ ϖαλορεσ ϕυστοσ δοσ ατιϖοσ 
αδθυιριδοσ ε πασσιϖοσ ασσυmιδοσ ρεχονηεχιδοσ να δατα δα αθυισιο.

Ατιϖο 31/03/21 Πασσιϖο 31/03/21
Χαιξα ε εθυιϖαλεντεσ
  δε χαιξα 13.275

Dυπλιχατασ α παγαρ α
  φορνεχεδορεσ 389

Dυπλιχατασ α ρεχεβερ
  δε χλιεντεσ 2.635

Οβριγα⌡εσ σοχιαισ ε
  τραβαληιστασ 599

Ιmποστοσ α ρεχυπεραρ 32 Οβριγα⌡εσ φισχαισ 140
Ουτροσ χρδιτοσ 274 Ουτρασ οβριγα⌡εσ 2.130
Ιmοβιλιζαδο λθυιδο 228 Πασσιϖο 3.258
Ιντανγϖελ λθυιδο 1.106 Πατριmνιο λθυιδο 14.292

Τοταλ δο Ατιϖο 17.550
Τοταλ δο Πασσιϖο
  ε Πατριmνιο Λθυιδο 17.550

Αλοχαο δο πρεο δα χοντραπρεσταο τρανσφεριδα:
Χοντρολαδορα

Πρεο δε χοmπρα 58.072

  Πατριmνιο λθυιδο 14.292
  Μαρχασ ρεγιστραδασ (ινχλυδασ εm ιντανγϖεισ) 2.394
  Πλαταφορmα (ινχλυδο εm ιντανγϖεισ) 16.500
  Αχορδο δε νο χοmπετιο (ινχλυδασ εm ιντανγϖεισ) 4.000
Πατριmνιο λθυιδο αϕυσταδο 37.186
ℑγιο πορ εξπεχτατιϖα δε ρενταβιλιδαδε φυτυρα να χοmβιναο
  δε νεγ⌠χιοσ (Γοοδωιλλ) 20.886

58.072

Ο 〈γιο νο mονταντε δε Ρ∃ 20.886 δεχορρεντε δα αθυισιο ρεπρεσεντα ο βενεφχιο 
εχονmιχο φυτυρο εσπεραδο πελα χοmβιναο δοσ νεγ⌠χιοσ. Σε νοϖασ ινφορmα⌡εσ 
οβτιδασ δεντρο δε υm πραζο δε υm ανο, α χονταρ δα δατα δα αθυισιο, σοβρε φατοσ ε 
χιρχυνστνχιασ θυε εξιστιαm να δατα δε αθυισιο, ινδιχαρεm αϕυστεσ νοσ ϖαλορεσ 
mενχιοναδοσ αχιmα, ου θυαλθυερ προϖισο αδιχιοναλ θυε εξιστια να δατα δε αθυισιο, 
α χονταβιλιζαο δα αθυισιο ποδερ〈 σερ ρεϖιστα.
(χ) Χοmβιναο δε νεγ⌠χιοσ − Dρ. Χυχο Dεσενϖολϖιmεντο δε Σοφτωαρε Λτδα
Εm 6 δε αγοστο δε 2021 α Χοmπανηια χελεβρου ο χοντρατο δε αθυισιο δε 100% δε 
παρτιχιπαο σοχιετ〈ρια δα εmπρεσα Dρ. Χυχο Dεσενϖολϖιmεντο δε Σοφτωαρε Λτδα. 
(�Dρ. Χυχο� ου �Χυχο Ηεαλτη�) πελο ϖαλορ δε Ρ∃ 15.000.
Α Χυχο Ηεαλτη, φυνδαδα εm 2016,  πιονειρα νο δεσενϖολϖιmεντο δε υmα πλαταφορmα 
διγιταλ δε χυιδαδο φοχαδα εm αδερνχια αο τραταmεντο. Α βαιξα αδερνχια αο τραταmεντο 
 χονσιδεραδα υm δοσ πρινχιπαισ προβλεmασ δε σαδε εm τοδο ο mυνδο, εσπεχιαλmεντε 
νο τοχαντε ◊σ δοενασ χρνιχασ ασσιντοm〈τιχασ. Α ΡD εντενδε θυε α τεχνολογια ε 
εξπερτισε δεσενϖολϖιδασ πελα Χυχο Ηεαλτη σερο φυνδαmενταισ παρα αποιαρ οσ νοσσοσ 
χλιεντεσ παρα θυε ποσσαm αδεριρ δε φορmα πλενα αο τραταmεντο πρεσχριτο πελο σευ 
mδιχο.
Εm 17 δε σετεmβρο δε 2021, οχορρευ α απροϖαο δεφινιτιϖα πελο Χονσεληο δε Dεφεσα 
Εχονmιχα − ΧΑDΕ ε, εm 18 δε νοϖεmβρο δε 2021, α αθυισιο φοι απροϖαδα εm 
Ασσεmβλεια Γεραλ δε Αχιονιστασ, νοσ τερmοσ δο αρτ. 256 δα Λει 6.404/76.
Α Χοmπανηια αδοτου ο βαλανο δε 19 δε νοϖεmβρο δε 2021, χοmο βαλανο δε αβερτυρα 
παρα φινσ δα αλοχαο δοσ εφειτοσ δα αθυισιο. Φοι ελαβοραδο εστυδο πορ εσπεχιαλιστα 
ινδεπενδεντε, υτιλιζανδο χοmο βασε ασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ δα Dρ. Χυχο να 
δατα δα αθυισιο παρα δετερmιναρ α αλοχαο δο πρεο δε χοmπρα παρα α εφετιϖαο 
δα αλοχαο δο 〈γιο. Ο θυαδρο α σεγυιρ ρεσυmε α χοντραπρεσταο παγα ε οσ ϖαλορεσ 
ϕυστοσ δοσ ατιϖοσ αδθυιριδοσ ε πασσιϖοσ ασσυmιδοσ ρεχονηεχιδοσ να δατα δα αθυισιο.
Ατιϖο 19/11/21 Πασσιϖο 19/11/21
  Χαιξα ε εθυιϖαλεντεσ
    δε χαιξα 305

  Dυπλιχατασ α παγαρ
    α φορνεχεδορεσ 101

  Dυπλιχατασ α ρεχεβερ
    δε χλιεντεσ 480

  Οβριγα⌡εσ φισχαισ,
    σοχιαισ ε τραβαληιστασ 18

  Ιmποστοσ α ρεχυπεραρ 30
  Εmπρστιmοσ ε
    φινανχιαmεντοσ 589

  Ουτροσ χρδιτοσ 105   Ουτρασ οβριγα⌡εσ 5
  Ιmοβιλιζαδο λθυιδο 33 Πασσιϖο 713

  Ιντανγϖελ λθυιδο 71   Πατριmνιο λθυιδο 311

Τοταλ δο Ατιϖο 1.024
Τοταλ δο Πασσιϖο
  ε Πατριmνιο Λθυιδο 1.024

Αλοχαο δο πρεο δα χοντραπρεσταο τρανσφεριδα:
Χοντρολαδορα

Πρεο δε χοmπρα 15.000

  Πατριmνιο λθυιδο 311
  Μαρχασ ρεγιστραδασ (ινχλυδασ εm ιντανγϖεισ) 2.203
  Πλαταφορmα (ινχλυδο εm ιντανγϖεισ) 1.990
Πατριmνιο λθυιδο αϕυσταδο 4.504
ℑγιο πορ εξπεχτατιϖα δε ρενταβιλιδαδε φυτυρα να χοmβιναο
  δε νεγ⌠χιοσ (Γοοδωιλλ) 10.496

15.000

Ο 〈γιο νο mονταντε δε Ρ∃ 10.496 δεχορρεντε δα αθυισιο ρεπρεσεντα ο βενεφχιο 
εχονmιχο φυτυρο εσπεραδο πελα χοmβιναο δοσ νεγ⌠χιοσ.
Εm 7 δε δεζεmβρο δε 2021, α Χοmπανηια ρεαλιζου ο αυmεντο δο χαπιταλ να Dρ. Χυχο 
νο mονταντε δε Ρ∃ 400.
(δ) Χοmβιναο δε νεγ⌠χιοσ � Ηεαλτηβιτ Περφορmασψσ Τεχνολογια Ιντελιγνχια 
Σ.Α. (ςια ΡD ςεντυρεσ)
Εm 9 δε mαρο δε 2021, α χοντρολαδα ΡD ςεντυρεσ αδθυιριυ 50,75% δε παρτιχιπαο 
σοχιετ〈ρια δα εmπρεσα Ηεαλτηβιτ Περφορmασψσ Τεχνολογια Ιντελιγνχια Σ.Α. (�Ηεαλτηβιτ�) 
πελο ϖαλορ δε Ρ∃ 7.765, χοm α οπο δε χοmπρα δα τοταλιδαδε δασ α⌡εσ ρεmανεσχεντεσ 
α παρτιρ δε 2026.
Α Ηεαλτηβιτ  υmα σταρτυπ δε τεχνολογια φοχαδα εm βιγ δατα χοmο σολυο παρα ρεδυο 
δα σινιστραλιδαδε εm σαδε νασ γρανδεσ εmπρεσασ ε παρα α προmοο δα σαδε ε 
πρεϖενο δε δοενασ παρα οσ σευσ φυνχιον〈ριοσ πορ mειο δο δεσενϖολϖιmεντο δε 
νοϖασ τεχνολογιασ. Φυνδαδα η〈 χινχο ανοσ, α Ηεαλτηβιτ ατινγιυ mαισ δε υm mιληο δε 
ϖιδασ ασσιστιδασ εm 2020 εντρε σευσ θυασε χεντο ε θυαρεντα χλιεντεσ πεσσοα ϕυρδιχα.
Α Χοmπανηια αδοτου ο βαλανο δε 28 δε φεϖερειρο δε 2021 χοmο βαλανο δε αβερτυρα 
παρα φινσ δα αλοχαο δοσ εφειτοσ δα αθυισιο. Ο θυαδρο α σεγυιρ ρεσυmε α 
χοντραπρεσταο παγα ε οσ ϖαλορεσ ϕυστοσ δοσ ατιϖοσ αδθυιριδοσ ε πασσιϖοσ ασσυmιδοσ 
ρεχονηεχιδοσ να δατα δα αθυισιο:
Ατιϖο 28/02/21 Πασσιϖο 28/02/21
Χαιξα ε εθυιϖαλεντεσ
  δε χαιξα 731

Χοντασ α παγαρ
  α φορνεχεδορεσ 26

Χοντασ α ρεχεβερ δε
  χλιεντεσ 869

Οβριγα⌡εσ φισχαισ,
  σοχιαισ ε τραβαληιστασ 763

Ιmποστοσ α ρεχυπεραρ 64
Εmπρστιmοσ ε
  φινανχιαmεντοσ 142

Ουτροσ χρδιτοσ 211 Ουτρασ οβριγα⌡εσ 124
Ιmοβιλιζαδο λθυιδο 117 Πασσιϖο 1.055

− Πατριmνιο λθυιδο 937

Τοταλ δο Ατιϖο 1.992
Τοταλ δο Πασσιϖο
  ε Πατριmνιο Λθυιδο 1.992

Εστιmατιϖα δα αλοχαο δο πρεο δα χοντραπρεσταο τρανσφεριδα:
ΦΙΠ ΡD ςεντυρεσ

Πρεο δε χοmπρα 7.765
Αϕυστε δε πρεο δε χοmπρα 332
Πρεο δε χοmπρα τοταλ 8.097

Πατριmνιο λθυιδο 937
Παρχελα αδθυιριδα (50,75%) 476
Ρελαχιοναmεντο χοm χλιεντεσ (ινχλυδασ εm ιντανγϖεισ) 809
Πλαταφορmα (ινχλυδο εm ιντανγϖεισ) 833
Αχορδο δε νο χοmπετιο (ινχλυδασ εm ιντανγϖεισ) 363
Πατριmνιο λθυιδο αϕυσταδο 2.481

ℑγιο να χοmβιναο δε νεγ⌠χιοσ (Γοοδωιλλ) 5.616
8.097

(ε) Χοmβιναο δε νεγ⌠χιοσ � Αmπλισοφτωαρε Τεχνολογια Λτδα (ςια ΡD ςεντυρεσ)
Εm 22 δε δεζεmβρο δε 2021, α Χοmπανηια χονχλυιυ α αθυισιο δε 100% δε 
παρτιχιπαο σοχιετ〈ρια δα εmπρεσα Αmπλισοφτωαρε Τεχνολογια Λτδα (�Αmπλιmεδ�), πορ 
mειο δα χοντρολαδα ΡD ςεντυρεσ, πελο ϖαλορ δε Ρ∃ 90.000 (εθυιϖαλεντε α Ρ∃ 50.000 
δε �Πρεο Βασε�, mαισ δε Ρ∃ 40.000 εθυιϖαλεντεσ α 1.648.233 α⌡εσ δα ΡD �Πηαντοm 
σηαρεσ�), σενδο Ρ∃ 50.000 παγοσ ◊ ϖιστα ε Ρ∃ 40.000 ρετιδοσ παρα φινσ δε οβριγα⌡εσ 
ε αϕυστε δε πρεο δε χοmπρα.
Α Αmπλιmεδ  υmα ηεαλτητεχη λδερ εm σοφτωαρε δε προντυ〈ριο mδιχο, θυε οφερεχε 
υmα σολυο χοmπλετα παρα γεστο δε χλνιχασ ε χονσυλτ⌠ριοσ, ινχλυινδο προντυ〈ριο 
ελετρνιχο, πλαταφορmα δε τελεmεδιχινα, πρεσχριο ελετρνιχα, σολιχιταο δε εξαmεσ, 
αγενδαmεντο δε χονσυλτασ, γεστο φινανχειρα ε φατυραmεντο. Α πλαταφορmα Αmπλιmεδ 
ρεαλιζα χερχα δε σετεχεντοσ mιλ αγενδαmεντοσ mενσαισ ε χονεχτα οσ χονσυλτ⌠ριοσ 
χοm mαισ δε νοϖε mιλη⌡εσ δε παχιεντεσ. Ελα χονεχτα ε ιντεγρα ταmβm οπεραδορασ 
δε σαδε, λαβορατ⌠ριοσ δε αν〈λισεσ χλνιχασ, χλνιχασ δε εξαmεσ δε ιmαγεm ε ηοσπιταισ 
παρα περmιτιρ υmα ϖισο ιντεγραδα δοσ δαδοσ δοσ παχιεντεσ πελοσ προφισσιοναισ δε 
σαδε, χοντριβυινδο παρα α ιντεγραο ε διγιταλιζαο δο εχοσσιστεmα δε σαδε νο 
Βρασιλ. Α πλαταφορmα Αmπλιmεδ περmιτιρ〈 α εστρυτυραο δοσ δαδοσ δε σαδε δε τοδο 
ο εχοσσιστεmα ΡD, χονεχτανδο οσ χονσυλτ⌠ριοσ ε χλνιχασ αο mαρκετπλαχε δε σερϖιοσ 
δε σαδε δα ςιτατ ε περmιτινδο αοσ νοσσοσ mαισ δε θυαρεντα mιλη⌡εσ δε χλιεντεσ 
αγενδαρ χονσυλτασ πρεσενχιαισ ου ϖια τελεατενδιmεντο πελα πλαταφορmα, διρεχιονανδο 
ασσιm νοϖοσ παχιεντεσ ε γερανδο χονσυλτασ αδιχιοναισ παρα οσ mδιχοσ υσυ〈ριοσ δα 
πλαταφορmα Αmπλιmεδ.

Εm χυmπριmεντο αο ΝΒΧ−ΤΓ 15 (Ρ3) � Χοmβιναο δε Νεγ⌠χιοσ, α ΡD εστ〈 νο 
περοδο δε mενσυραο δο ϖαλορ ϕυστο δοσ πασσιϖοσ λθυιδοσ ασσυmιδοσ εm 22 δε 
δεζεmβρο δε 2021. Α εστιmατιϖα δε αλοχαο δα χοντραπρεσταο σε βασεου εm υmα 
αϖαλιαο δο ϖαλορ δοσ πασσιϖοσ λθυιδοσ ασσυmιδοσ δα Αmπλιmεδ εm 22 δε δεζεmβρο 
δε 2021 (δατα δε αθυισιο δο χοντρολε). Χαβε ρεσσαλταρ θυε ο λαυδο δε αϖαλιαο εστ〈 
εm φασε δε ελαβοραο, πορταντο ο 〈γιο απρεσενταδο  προϖισ⌠ριο. Απρεσενταmοσ α 
σεγυιρ οσ σαλδοσ χοντ〈βεισ να δατα δε αθυισιο δα Αmπλιmεδ:

Ατιϖο 30/11/21 Πασσιϖο 30/11/21
Χαιξα ε εθυιϖαλεντεσ
  δε χαιξα 344

Χοντασ α παγαρ
  α φορνεχεδορεσ 164

Χοντασ α ρεχεβερ
  δε χλιεντεσ 279

Οβριγα⌡εσ φισχαισ, 
  σοχιαισ ε τραβαληιστασ 542

Ιmποστοσ α ρεχυπεραρ 29
Εmπρστιmοσ ε
  φινανχιαmεντοσ 1.032

Ουτροσ χρδιτοσ 1 Ουτρασ οβριγα⌡εσ 5
Ιmοβιλιζαδο λθυιδο 268 Πασσιϖο 1.743

Ιντανγϖελ λθυιδο 14 Πατριmνιο λθυιδο (808)

Τοταλ δο Ατιϖο 935
Τοταλ δο Πασσιϖο
  ε Πατριmνιο Λθυιδο 935

Εστιmατιϖα δα αλοχαο δο πρεο δα χοντραπρεσταο τρανσφεριδα:

ΦΙΠ ΡD ςεντυρεσ
Πρεο δε χοmπρα 50.000
Εαρν ουτ 40.000
Λιθυιδαο δε δϖιδα (722)
Πρεο δε χοmπρα τοταλ 89.278

Πατριmνιο λθυιδο αϕυσταδο (808)
ℑγιο να χοmβιναο δε νεγ⌠χιοσ (Γοοδωιλλ) 90.086

89.278

Ο 〈γιο γεραδο να αθυισιο νο mονταντε δε Ρ∃ 90.086, χοmπρεενδε α ρελαο εντρε 
ο ϖαλορ δα χοντραπρεσταο τρανσφεριδα πελα Χοmπανηια, νο mονταντε δε Ρ∃ 90.000, 
ε ο ϖαλορ δο πατριmνιο χοντ〈βιλ δα εmπρεσα αδθυιριδα. 
Εm 22 δε δεζεmβρο δε 2021, α Χοmπανηια ρεαλιζου ο αυmεντο δο χαπιταλ να Αmπλιmεδ 
νο mονταντε δε Ρ∃ 5.800.
9.3. Αθυισιο δε χολιγαδασ ε χονστιτυι⌡εσ δε εmπρεσασ
(α) Χονστιτυιο δε εmπρεσα � Στιξ Φιδελιδαδε ε Ιντελιγνχια Σ.Α.
Α Χοmπανηια ϕυντο χοm ο Γρυπο Πο δε Αχαρ (�ΓΠΑ�) ανυνχιαραm α πριmειρα χοαλιζο 
βρασιλειρα δε χοmπανηιασ ϖαρεϕιστασ δε αβρανγνχια ναχιοναλ πορ mειο δα χριαο δα 
εmπρεσα Στιξ Φιδελιδαδε (�Στιξ�). Α Στιξ νασχευ χοm υmα πλαταφορmα δε προδυτοσ ε 
σερϖιοσ παρα αχmυλο ε ρεσγατε δε ποντοσ, δε φορmα α οφερεχερ δεσχοντοσ ε ϖανταγενσ 
αοσ χλιεντεσ φιισ δασ δυασ Χοmπανηιασ, αλm δε τερ αποιο εm mαισ δε 3 mιλ 
εσταβελεχιmεντοσ εm τοδο ο Πασ πορ mειο δασ mαρχασ Dρογασιλ, Dρογα Ραια, Εξτρα 
ε Πο δε Αχαρ.
Ο προγραmα Στιξ Φιδελιδαδε τεm χοmο φοχο οφερεχερ βενεφχιοσ ϖαλιοσοσ ε αχεσσϖεισ 
παρα παρτιχιπαντεσ εm υmα αmπλα γαmα δε σεγmεντοσ, φιδελιζανδο οσ χλιεντεσ ε 
γερανδο ϖαλορ παρα ασ εmπρεσασ θυε ιντεγραρο συα πλαταφορmα. Ο προγραmα φοι λαναδο 
εm ουτυβρο δε 2020, παρα οσ χλιεντεσ θυε φιζερεm συασ χοmπρασ νασ φαρm〈χιασ Dρογα 
Ραια, Dρογασιλ, Εξτρα ε Πο δε Αχαρ αχυmυλανδο οσ ποντοσ Στιξ.
Α Στιξ Φιδελιδαδε τεm συα χοmποσιο αχιον〈ρια ρεπρεσενταδα πορ 66,77% δε 
παρτιχιπαο δο ΓΠΑ ε 33,33% δα Χοmπανηια ε  υmα εmπρεσα αυτνοmα, χοm υm 
Χονσεληο δε Αδmινιστραο φορmαδο πορ mεmβροσ ινδιχαδοσ πελοσ αχιονιστασ.
Εm 29 δε φεϖερειρο δε 2020, α Χοmπανηια ιντεγραλιζου χαπιταλ νο mονταντε δε Ρ∃ 3.289 
ε εm 28 δε φεϖερειρο δε 2021 ιντεγραλιζου ο mονταντε δε Ρ∃ 6.508 χοmο αυmεντο δε 
χαπιταλ, mαντενδο συα προπορχιοναλιδαδε δε παρτιχιπαο.
(β) Χονστιτυιο δε εmπρεσα − ΡD ςεντυρεσ Φυνδο δε Ινϖεστιmεντο εm 
Παρτιχιπα⌡εσ − Μυλτιεστρατγια
Εm 22 δε ουτυβρο δε 2020, α Χοmπανηια χονστιτυιυ ο φυνδο δε ινϖεστιmεντο εm 
παρτιχιπα⌡εσ σοβ α φορmα δε χονδοmνιο φεχηαδο, νοσ τερmοσ δα ινστρυο ΧςΜ 
ν≡ 578, δε 30 δε αγοστο δε 2016, χονφορmε αλτεραδα (�Ινστρυο ΧςΜ 578�), δα 
Ινστρυο ΧςΜ ν≡ 579 δε 30 δε αγοστο δε 2016 ε πελο Χ⌠διγο ΑΒςΧΑΠ/Ανβιmα δε 
Ρεγυλαο ε Μεληορεσ Πρ〈τιχασ, βεm χοmο πελασ δεmαισ δισποσι⌡εσ λεγαισ ε 
ρεγυλαmενταρεσ θυε ληε φορεm απλιχ〈ϖεισ, χοm α δενοmιναο ΡD ςεντυρεσ Φυνδο 
δε Ινϖεστιmεντο εm παρτιχιπα⌡εσ � Μυλτιεστρατγια (�ΦΙΠ ΡD ςεντυρεσ�).
Ο ΦΙΠ ΡD ςεντυρεσ  αδmινιστραδα πελα Παρατψ Χαπιταλ Λτδα., σοχιεδαδε χοm σεδε να 
Ρυα δοσ Πινηειροσ, 870, χονϕυντο 133, Πινηειροσ, να χιδαδε δε Σο Παυλο, Εσταδο δε 
Σο Παυλο, ινσχριτα νο ΧΝΠϑ/ΜΕ σοβ ο ν≡ 18.313.996/0001−50, δεϖιδαmεντε αυτοριζαδα 
πελα Χοmισσο δε ςαλορεσ Μοβιλι〈ριοσ (�ΧςΜ�), παρα αδmινιστραρ χαρτειρα δε ττυλοσ ε 
ϖαλορεσ mοβιλι〈ριοσ.
Εm 30 δε δεζεmβρο δε 2020, α Χοmπανηια ιντεγραλιζου χαπιταλ νο mονταντε δε Ρ∃ 
4.500, εm 10 δε mαρο δε 2021, εφετυου υm αυmεντο δε χαπιταλ νο ϖαλορ τοταλ δε Ρ∃ 
8.000, εm 12 δε νοϖεmβρο δε 2021 εφετυου υm νοϖο αυmεντο δε χαπιταλ νο ϖαλορ δε 
Ρ∃ 24.000 ε φιναλmεντε εm 20 δε δεζεmβρο δε 2021 υm νοϖο απορτε δε χαπιταλ νο 
ϖαλορ δε Ρ∃ 60.000.
(χ) Χονστιτυιο δε εmπρεσα − ΡD Αδσ Λτδα
Εm 8 δε νοϖεmβρο δε 2021, α Χοmπανηια χονστιτυιυ υmα νοϖα εmπρεσα νο Γρυπο, 
χοm α δενοmιναο ΡD Αδσ Λτδα (�ΡD Αδσ�), χυϕο πρινχιπαλ οβϕετιϖο  mονετιζαρ οσ 
δαδοσ ϕυντο ◊σ Ινδστριασ ε Αγνχιασ δε Πυβλιχιδαδε, χονεχτανδο ασ mαρχασ αοσ 
χλιεντεσ mαισ ρελεϖαντεσ.
Εm 8 δε νοϖεmβρο δε 2021, α Χοmπανηια ιντεγραλιζου χαπιταλ να ΡD Αδσ νο mονταντε 
δε Ρ∃ 1.
(δ) Αθυισιο δε παρτιχιπαο � Φυλλ Νινε Dιγιταλ Χονσυλτορια Λτδα. (ςια ΡD 
ςεντυρεσ)
Εm 10 δε δεζεmβρο δε 2021 πορ mειο δα χοντρολαδα ΡD ςεντυρεσ, α Χοmπανηια 
χονχλυιυ α αθυισιο δε 12,50% δε παρτιχιπαο σοχιετ〈ρια δα εmπρεσα Φυλλ Νινε Dιγιταλ 
Χονσυλτορια Λτδα. (�Χονεχτα Λ〈�) πελο ϖαλορ δε Ρ∃ 6.688, χοm α οπο δε χοmπρα δα 
τοταλιδαδε δασ α⌡εσ ρεmανεσχεντεσ α παρτιρ δε 2026.
Α Χονεχτα Λ〈 νασχευ χοmο υm χονσολιδαδορ ε ιντεγραδορ δε πεθυενοσ σελλερσ παρα 
χονεχτ〈−λοσ αοσ γρανδεσ mαρκετπλαχεσ ε, α παρτιρ δισσο, δεσενϖολϖευ ταmβm υmα 
πλαταφορmα δε Σελλερ Χεντερ, θυε οφερεχε αοσ mαρκετπλαχεσ θυε υτιλιζαm α πλαταφορmα 
υmα σολυο δε ονε−στοπ−σηοπ παρα mεληορ ατενδερ οσ σευσ σελλερσ, ινχλυινδο 
χαταλογαο δε προδυτοσ, ωορκφλοω δε πεδιδοσ, σπλιτ δε παγαmεντοσ, σολυ⌡εσ 
λογστιχασ ε γεραο δε ινφορmα⌡εσ. Ο ινϖεστιmεντο να Χονεχτα Λ〈 ε αθυισιο δοσ 
διρειτοσ δε υσο δο σευ χ⌠διγο περmιτιρο α ΡD αχελεραρ ο δεσενϖολϖιmεντο δο 
mαρκετπλαχε δε προδυτοσ ε mεληοραρ ο σερϖιο πρεσταδο αοσ νοσσοσ σελλερσ, αλm δε 
ρεδυζιρ ο χυστο τρανσαχιοναλ δο mαρκετπλαχε, χοντριβυινδο χοm α ασπιραο δε οφερεχερ 
ο σορτιmεντο mαισ χοmπλετο δε προδυτοσ δε σαδε ε βεm−εσταρ ε χοm αλτο νϖελ δε 
σατισφαο δε χλιεντεσ ε σελλερσ.
Εm χονφορmιδαδε α ΝΒΧ−ΤΓ 18 (Ρ2) � Ινϖεστιmεντο εm Χολιγαδα, εm Χοντρολαδα ε 
εm Εmπρεενδιmεντο Χοντρολαδο εm Χονϕυντο, α ΡD εστ〈 εm φασε δε αϖαλιαο δο 
ϖαλορ ϕυστο δοσ ατιϖοσ λθυιδοσ, αδθυιριδοσ εm 10 δε δεζεmβρο δε 2021. Α mεληορ 
εστιmατιϖα δο ϖαλορ ϕυστο δοσ ατιϖοσ ε πασσιϖοσ ιδεντιφιχ〈ϖεισ να δατα δε αθυισιο δα 
Χονεχτα Λ〈  απρεσενταδα α σεγυιρ:

Ατιϖο 31/10/21 Πασσιϖο 31/10/21
Χαιξα ε εθυιϖαλεντεσ
  δε χαιξα 1

Dυπλιχατασ α παγαρ
  α φορνεχεδορεσ 112

Dυπλιχατασ α ρεχεβερ
  δε χλιεντεσ 1.287

Οβριγα⌡εσ φισχαισ, 
  σοχιαισ ε τραβαληιστασ 479

Ιmποστοσ α  ρεχυπεραρ 3
Εmπρστιmοσ ε
  φινανχιαmεντοσ 7.225

Αδιανταmεντο παρα
  φορνεχεδορεσ 10.081

Αδιανταmεντο δε
  χλιεντεσ 7.489

Ουτροσ χρδιτοσ 477 Πασσιϖο 15.305

− Πατριmνιο λθυιδο (3.456)

Τοταλ δο Ατιϖο 11.849
Τοταλ δο Πασσιϖο
  ε Πατριmνιο Λθυιδο 11.849

Εστιmατιϖα δα αλοχαο δο πρεο δα χοντραπρεσταο τρανσφεριδα:

ΦΙΠ ΡD ςεντυρεσ
Πρεο δε χοmπρα 6.688

Πατριmνιο λθυιδο (12,50%) (1.037)
Πατριmνιο λθυιδο αϕυσταδο (1.037)

ℑγιο να χοmβιναο δε νεγ⌠χιοσ (Γοοδωιλλ) 7.725
6.688
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(Εm mιληαρεσ δε ρεαισ, εξχετο θυανδο ινδιχαδο δε ουτρα φορmα)

9.4. Χοmποσιο ε mοϖιmενταο δε ινϖεστιmεντοσ
Εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021 ε δε 2020, οσ σαλδοσ δε ινϖεστιmεντοσ δα Χοmπανηια εστο δεmονστραδοσ αβαιξο:

Dεζ/21 Dεζ/20
Ινϖεστιδα Πρινχιπαλ ατιϖιδαδε Παρτιχιπαο (%) Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο Παρτιχιπαο (%) Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Παρτιχιπαο διρετα
4Βιο ςαρεϕο δε mεδιχαmεντοσ εσπεχιαισ 85,00% 164.890 − 55,00% 73.768 −
Στιξ Φιδελιδαδε (ι) Πλαταφορmα δε προδυτοσ ε σερϖιοσ παρα αχmυλο ε ρεσγατε δε ποντοσ 33,33% 830 830 33,33% (4.578) (4.578)
ΡD ςεντυρεσ ΦΙΠ Φυνδο δε Ινϖεστιmεντο εm Παρτιχιπα⌡εσ 100,00% 94.435 − 100,00% 4.498 −
ςιτατ Αποιο α γεστο δε σαδε ε προmοο δε η〈βιτοσ σαυδ〈ϖεισ 100,00% 47.274 − − − −
Dρ. Χυχο Πλαταφορmα διγιταλ δε χυιδαδο φοχαδα εm αδερνχια αο τραταmεντο 100,00% 15.411 − − − −
ΡD Αδσ Ασσεσσορια ε Χονσυλτορια εm Πυβλιχιδαδε, Προπαγανδα ε Μαρκετινγ 100,00% − − − − −
Παρτιχιπαο ινδιρετα
Ηεαλτηβιτ Τεχνολογια εm βιγ δατα παρα ρεδυο δε σινιστραλιδαδε 50,75% − − − − −
Χονεχτα Λ〈 (ι) Πλαταφορmα δε σελλερ χεντερ θυε οφερεχε υmα σολυο νιχα αοσ σελλερσ 12,50% − (432) − − −
Αmπλιmεδ Πλαταφορmα ονλινε θυε οφερεχε υmα σολυο χοmπλετα παρα γεστο  δε χλνιχασ ε χονσυλτ⌠ριοσ 100,00% − − − − −
Τοταλ 322.840 398 73.688 (4.578)

(ι) Α προϖισο παρα περδασ νοσ ινϖεστιmεντοσ εm 31 δε δεζεmβρο δε 2020 ε 2021 εστ〈 ρεγιστραδα να ρυβριχα �Ουτρασ προϖισ⌡εσ�.

Α mοϖιmενταο δε ινϖεστιmεντοσ απρεσενταδο νασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ ινδιϖιδυαισ, εστ〈 δεmονστραδα αβαιξο:
Χοντρολαδορα

Μοϖιmενταο δε ινϖεστιmεντοσ 4ΒΙΟ ΣΤΙΞ
ΡD

ςΕΝΤΥΡΕΣ ςΙΤΑΤ ΧΥΧΟ ΡD ΑDΣ Τοταλ
Χοντρο−

λαδα
Χολι−
γαδα

Χοντρο−
λαδα

Χοντρο−
λαδα

Χοντρο−
λαδα

Χοντρο−
λαδα

Σαλδο εm 1≡ δε ϕανειρο δε 2020 60.263 − − − − − 60.263
Απορτε δε χαπιταλ − 3.289 4.500 − − − 7.789
Ρεσυλταδο δε εθυιϖαλνχια πατριmονιαλ 13.553 (7.867) (2) − − − 5.684
Πλανο δε ρεmυνεραο δε α⌡εσ ρεστριτασ − 4Βιο (48) − − − − − (48)
Σαλδο εm 31/12/2020 73.768 (4.578) 4.498 − − − 73.688
Ρεχλασσιφιχαο παρα �Ουτροσ Πασσιϖοσ,
  χοmο προϖισο παρα περδα εm ινϖεστιmεντο� − (4.578) − − − − (4.578)
Χλασσιφιχαο χοmο ινϖεστιmεντο 73.768 − 4.498 − − − 78.266

Σαλδο εm 1≡ δε ϕανειρο δε 2021 73.768 (4.578) 4.498 − − − 73.688
Απορτε δε χαπιταλ − 6.508 92.000 10.001 400 1 108.909
Χοmβιναο δε νεγ⌠χιοσ − − − 58.072 15.000 − 73.072
Ρεσυλταδο δε εθυιϖαλνχια πατριmονιαλ 57.138 (1.128) (1.504) (20.799) 11 (1) 33.718
Πλανο δε ρεmυνεραο δε α⌡εσ ρεστριτασ − 4Βιο (39) − − − − − (39)
Οπο δε χοmπρα δε α⌡εσ − − (559) − − − (559)
Αϕυστε νο περχεντυαλ δε παρτιχιπαο 34.023 28 − − − − 34.051
Σαλδο εm 31/12/2021 164.890 830 94.435 47.274 15.411 − 322.840

Παρα εφειτο δε χ〈λχυλο δα εθυιϖαλνχια πατριmονιαλ δασ χοντρολαδασ ε χολιγαδασ, α Χοmπανηια αϕυστα οσ ατιϖοσ, πασσιϖοσ ε ασ 
ρεσπεχτιϖασ mοϖιmεντα⌡εσ νο ρεσυλταδο. Να 4Βιο, σο αϕυσταδοσ χοm βασε να αλοχαο δο πρεο δε χοmπρα δετερmιναδο να 
δατα δε αθυισιο. Ο θυαδρο αβαιξο δεmονστρα οσ εφειτοσ νο λυχρο (πρεϕυζο) δο εξερχχιο/περοδο δασ χοντρολαδασ ε χολιγαδα παρα 
φινσ δε δετερmιναο δο ρεσυλταδο δε εθυιϖαλνχια πατριmονιαλ δοσ εξερχχιοσ φινδοσ εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021 ε 2020:

Χοντρολαδορα

Μοϖιmενταο δε ινϖεστιmεντοσ 4ΒΙΟ ΣΤΙΞ
ΡD

ςΕΝΤΥΡΕΣ ςΙΤΑΤ ΧΥΧΟ ΡD ΑDΣ Τοταλ
Λυχρο (πρεϕυζο) λθυιδο δο εξερχχιο 14.066 (7.867) (2) − − − 6.197
Αmορτιζα⌡εσ δασ mαισ ϖαλιασ δεχορρεντεσ
  δα χοmβιναο δε νεγ⌠χιοσ (513) − − − − − (513)
Εθυιϖαλνχια πατριmονιαλ εm 31/12/2020 13.553 (7.867) (2) − − − 5.684

Λυχρο (πρεϕυζο) λθυιδο δο εξερχχιο 57.313 (1.128) (1.504) (17.365) 11 (1) 37.326
Αmορτιζα⌡εσ δασ mαισ ϖαλιασ δεχορρεντεσ
  δα χοmβιναο δε νεγ⌠χιοσ (175) − − (3.434) − − (3.609)
Εθυιϖαλνχια πατριmονιαλ εm 31/12/2021 57.138 (1.128) (1.504) (20.799) 11 (1) 33.717

Χοντρολαδορα

Πατριmνιο λθυιδο αϕυσταδο 4ΒΙΟ ΣΤΙΞ
ΡD

ςΕΝΤΥΡΕΣ ςΙΤΑΤ ΧΥΧΟ Dεζ/21
Ινϖεστιmεντο α ϖαλορ δε λιϖροσ 150.482 830 94.435 6.928 667 253.342
Αλοχαο δο πρεο δε χοmπρα (mαισ ϖαλια δε ατιϖοσ) 2.415 − − 19.460 4.248 26.123
Ιmποστο δε ρενδα διφεριδο πασσιϖο σοβρε αϕυστεσ
  δε αλοχαο (821) − − − − (821)
Πλανο δε ρεmυνεραο δε α⌡εσ ρεστριτασ (93) − − − − (93)
Τοταλ δε πατριmνιο λθυιδο αϕυσταδο 151.983 830 94.435 26.388 4.925 278.551
ℑγιο φυνδαmενταδο να εξπεχτατιϖα δε ρενταβιλιδαδε φυτυρα 12.907 − − 20.886 10.496 44.289
Σαλδο δε Ινϖεστιmεντοσ 164.890 830 94.435 47.274 15.411 322.840

Χοντρολαδορα

Πατριmνιο λθυιδο αϕυσταδο 4ΒΙΟ ΣΤΙΞ
ΡD

ςΕΝΤΥΡΕΣ Dεζ/20
Ινϖεστιmεντο α ϖαλορ δε λιϖροσ 59.147 (4.578) 4.498 59.067
Αλοχαο δο πρεο δε χοmπρα (mαισ ϖαλια δε ατιϖοσ) 2.679 − − 2.679
Ιmποστο δε ρενδα διφεριδο πασσιϖο σοβρε αϕυστεσ δε αλοχαο (911) − − (911)
Πλανο δε ρεmυνεραο δε α⌡εσ ρεστριτασ (54) − − (54)
Τοταλ δε πατριmνιο λθυιδο αϕυσταδο 60.861 (4.578) 4.498 60.781
ℑγιο φυνδαmενταδο να εξπεχτατιϖα δε ρενταβιλιδαδε φυτυρα 12.907 − − 12.907
Σαλδο δε Ινϖεστιmεντοσ 73.768 (4.578) 4.498 73.688

  10. Ιmοβιλιζαδο ε ιντανγϖελ

10.1.Πολτιχα χοντ〈βιλ
Απρεσενταmοσ ο Ιmοβιλιζαδο ε ο Ιντανγϖελ αο χυστο ηιστ⌠ριχο δε αθυισιο, φορmαο ου ινσταλαο δε φαρm〈χιασ, λθυιδο δε 
δεπρεχιαο αχυmυλαδα, αmορτιζαο αχυmυλαδα, ου περδασ αχυmυλαδασ δε ϖαλορ ρεχυπερ〈ϖελ, σε φορ ο χασο. Α δεπρεχιαο ε 
αmορτιζαο  χαλχυλαδα πελο mτοδο λινεαρ αο λονγο δα ϖιδα τιλ δο ατιϖο δε αχορδο χοm ασ ταξασ διϖυλγαδασ να Νοτα 10.2 ε 10.3. 
Α ΡD τεm χοmο προχεδιmεντο ρεϖισαρ ο ϖαλορ ρεσιδυαλ, α ϖιδα τιλ δε ατιϖοσ, ο περοδο δε αmορτιζαο ε οσ mτοδοσ δε δεπρεχιαο 
ε αmορτιζαο, νο mνιmο, αο ενχερραmεντο δε χαδα εξερχχιο ε αϕυσταδοσ δε φορmα προσπεχτιϖα, θυανδο φορ ο χασο.

Υm ιτεm δε ιmοβιλιζαδο  βαιξαδο θυανδο ϖενδιδο ου θυανδο νενηυm βενεφχιο εχονmιχο φυτυρο φορ εσπεραδο δο σευ υσο ου 
ϖενδα. Γανηοσ ε περδασ εm αλιενα⌡εσ σο δετερmιναδοσ πελα χοmπαραο δοσ ϖαλορεσ δε αλιεναο χοm ο ϖαλορ χοντ〈βιλ ε σο 
ινχλυσοσ νο ρεσυλταδο δο εξερχχιο εm θυε ο ατιϖο φορ βαιξαδο. Θυανδο οσ ατιϖοσ ρεαϖαλιαδοσ φορεm δεστιναδοσ ◊ ϖενδα, οσ ϖαλορεσ 
ινχλυδοσ να ρεσερϖα δε ρεαϖαλιαο, θυανδο δα αλιεναο, σερο χονταβιλιζαδοσ εm λυχροσ αχυmυλαδοσ.
Ρεπαροσ ε mανυτεν⌡εσ σο απροπριαδοσ αο ρεσυλταδο δυραντε ο περοδο εm θυε σο ινχορριδοσ.
Τερρενοσ ε εδιφχιοσ: χοmπρεενδεm ο εσχριτ⌠ριο χεντραλ ε αλγυmασ λοϕασ πρ⌠πριασ, σο δεmονστραδοσ πελο χυστο ηιστ⌠ριχο δε 
αθυισιο αχρεσχιδο δε ρεαϖαλιαο οχορριδα εm ουτυβρο δε 1987, χοm βασε εm λαυδοσ δε αϖαλιαο εmιτιδοσ πορ περιτοσ αϖαλιαδορεσ 
ινδεπενδεντεσ, α θυαλ φοι ινχορποραδα αο χυστο ατριβυδο θυανδο δα αδοο δο ΙΦΡΣ. Νεσσα αδοο, ο σαλδο δα ρεαϖαλιαο δοσ 
τερρενοσ ε εδιφχιοσ εξιστεντεσ νο πατριmνιο λθυιδο φοι τρανσφεριδο παρα ο γρυπο δε αϕυστε δε αϖαλιαο πατριmονιαλ, ταmβm νο 
πατριmνιο λθυιδο, λθυιδο δο ιmποστο δε ρενδα ε δα χοντριβυιο σοχιαλ διφεριδοσ.
ℑγιο να αθυισιο δε εmπρεσασ: ο 〈γιο ρεσυλτα δα αθυισιο δε χοντρολαδασ ε ρεπρεσεντα ο εξχεσσο δα (ι) χοντραπρεσταο 
τρανσφεριδα; (ιι) δο ϖαλορ δα παρτιχιπαο δε νο χοντρολαδορεσ να αδθυιριδα; ε (ιιι) δο ϖαλορ ϕυστο να δατα δα αθυισιο δε θυαλθυερ 
παρτιχιπαο πατριmονιαλ αντεριορ να αδθυιριδα εm ρελαο αο ϖαλορ ϕυστο δοσ ατιϖοσ λθυιδοσ ιδεντιφιχ〈ϖεισ αδθυιριδοσ. Χασο ο τοταλ 
δα χοντραπρεσταο τρανσφεριδα, α παρτιχιπαο δοσ νο χοντρολαδορεσ ρεχονηεχιδα ε α παρτιχιπαο mαντιδα αντεριορmεντε mεδιδα 
πελο ϖαλορ ϕυστο σεϕα mενορ δο θυε ο ϖαλορ ϕυστο δοσ ατιϖοσ λθυιδοσ δα χοντρολαδα αδθυιριδα, νο χασο δε υmα χοmπρα ϖανταϕοσα, 
α διφερενα  ρεχονηεχιδα διρεταmεντε να δεmονστραο δο ρεσυλταδο. Ο 〈γιο απυραδο να αθυισιο δο ινϖεστιmεντο αντεριορ α 
2009 (Dρογαρια ςισον) φοι χαλχυλαδο χοmο σενδο α διφερενα εντρε ο ϖαλορ δα χοmπρα ε ο ϖαλορ χοντ〈βιλ δο πατριmνιο λθυιδο δα 
εmπρεσα αδθυιριδα, ατ δεζεmβρο δε 2008, ο 〈γιο ερα αmορτιζαδο πελο πραζο, εξτενσο ε προπορο δοσ ρεσυλταδοσ προϕεταδοσ, 
νο συπεριορ α δεζ ανοσ. Α παρτιρ δε ϕανειρο δε 2009, ο 〈γιο νο φοι mαισ αmορτιζαδο ε πασσου α σερ τεσταδο ανυαλmεντε εm 
ρελαο αο σευ ϖαλορ δε ρεχυπεραο, νο νϖελ δα υνιδαδε γεραδορα δε χαιξα.
Ποντοσ χοmερχιαισ: Χοmπρεενδε χεσσο δε ποντοσ χοmερχιαισ αδθυιριδοσ να χοντραταο δα λοχαο δε λοϕασ, θυε σο δεmονστραδοσ 
α ϖαλορ δε χυστο δε αθυισιο ε αmορτιζαδοσ πελο mτοδο λινεαρ, ασ θυαισ λεϖαm εm χονσιδεραο οσ πραζοσ δοσ χοντρατοσ δε 
λοχαο θυε σο ινφεριορεσ α ϖιντε ανοσ.
Λιχενασ δε υσο ου δεσενϖολϖιmεντο δε σιστεmασ δε ινφορm〈τιχα: σο δεmονστραδασ πελο ϖαλορ δε χυστο δε αθυισιο ε αmορτιζαδασ 
πελο mτοδο λινεαρ αο λονγο δε συασ ϖιδασ τεισ εστιmαδασ. Οσ γαστοσ ασσοχιαδοσ ◊ mανυτενο δε σοφτωαρεσ σο ρεχονηεχιδοσ 
χοmο δεσπεσασ να mεδιδα εm θυε σο ινχορριδοσ. Οσ γαστοσ διρεταmεντε ασσοχιαδοσ αο δεσενϖολϖιmεντο δε σοφτωαρεσ ιδεντιφιχ〈ϖεισ 
ε νιχοσ, χοντρολαδοσ πελο Γρυπο ε θυε προϖαϖελmεντε γεραρο βενεφχιοσ εχονmιχοσ mαιορεσ θυε οσ χυστοσ πορ mαισ δε υm 
ανο, σο ρεχονηεχιδοσ χοmο ατιϖοσ ιντανγϖεισ ε σο αmορτιζαδοσ υσανδο−σε ο mτοδο λινεαρ, αο λονγο δε συασ ϖιδασ τεισ. Οσ 
ινϖεστιmεντοσ διρετοσ ινχλυεm α ρεmυνεραο δοσ φυνχιον〈ριοσ δα εθυιπε δε δεσενϖολϖιmεντο δε σοφτωαρεσ ε α παρτε αδεθυαδα 
δασ δεσπεσασ γεραισ ρελαχιοναδασ.
Ο ιmοβιλιζαδο ε οσ ατιϖοσ ιντανγϖεισ σο ρεϖισαδοσ ανυαλmεντε παρα ιδεντιφιχαρ εϖιδνχιασ δε περδασ νο ρεχυπερ〈ϖεισ, ου αινδα, 
σεmπρε θυε εϖεντοσ ου αλτερα⌡εσ νασ χιρχυνστνχιασ ινδιχαρεm θυε ο ϖαλορ χοντ〈βιλ ποδε νο σερ ρεχυπερ〈ϖελ. ϑ〈 οσ ατιϖοσ 
ιντανγϖεισ δε ϖιδα τιλ ινδετερmιναδα, χοmο ο 〈γιο ε mαισ ϖαλια ατριβυδα α mαρχασ, τm σευ ϖαλορ ρεχυπερ〈ϖελ τεσταδο, νο mνιmο 
ανυαλmεντε, ου σεmπρε θυε η〈 ινδιχαδορεσ δε περδα δε ϖαλορ.
Θυανδο εσσε φορ ο χασο, ο ϖαλορ ρεχυπερ〈ϖελ  χαλχυλαδο παρα ϖεριφιχαρ σε η〈 περδα. Θυανδο ηουϖερ περδα, ελα σερ〈 ρεχονηεχιδα 
πελο mονταντε εm θυε ο ϖαλορ χοντ〈βιλ δο ατιϖο υλτραπασσαρ ο ϖαλορ ρεχυπερ〈ϖελ, θυε  ο mαιορ εντρε ο σευ ϖαλορ ϕυστο λθυιδο δοσ 
χυστοσ δε ϖενδα ε ο ϖαλορ εm υσο δε υm ατιϖο. Εm χασο δε οχορρνχια, ασ περδασ δε ϖαλορ ρεχυπερ〈ϖελ δε οπερα⌡εσ πρεσεντεσ 
ε φυτυρασ σο ρεχονηεχιδασ να δεmονστραο δο ρεσυλταδο νασ χατεγοριασ δε δεσπεσα χονσιστεντεσ χοm α φυνο δο ατιϖο αφεταδο. 
Παρα φινσ δε αϖαλιαο δο �ιmπαιρmεντ�, οσ ατιϖοσ σο αγρυπαδοσ νο νϖελ mαισ βαιξο παρα ο θυαλ εξιστεm φλυξοσ δε χαιξα ιδεντιφιχ〈ϖεισ 
σεπαραδαmεντε (Υνιδαδεσ Γεραδορασ δε Χαιξα � ΥΓΧ). Α ΥΓΧσ δα Χοmπανηια σο ασ λοϕασ.
10.2. Ιmοβιλιζαδο − Χοmποσιο δοσ σαλδοσ ε mοϖιmενταο
Α σεγυιρ εστο απρεσενταδασ ασ χοmποσι⌡εσ δο Ιmοβιλιζαδο:

Χοντρολαδορα
Dεζ/21 Dεζ/20

Ταξασ ανυαισ 
mδιασ δε 

δεπρεχιαο 
(%) Χυστο

Dεπρεχιαο 
αχυmυλαδα

ςαλορ 
χοντ〈βιλ 

λθυιδο Χυστο
Dεπρεχιαο 

αχυmυλαδα

ςαλορ 
χοντ〈βιλ 

λθυιδο
Τερρενοσ − 32.125 − 32.125 32.124 − 32.124
Εδιφιχα⌡εσ 2,5 � 2,7 69.837 (28.710) 41.127 69.837 (26.886) 42.951
Μ⌠ϖεισ, υτενσλιοσ ε ινσταλα⌡εσ 7,4 � 10 1.258.303 (539.910) 718.393 1.096.992 (443.290) 653.702
Μ〈θυινασ ε εθυιπαmεντοσ 7,1 � 15,8 821.295 (441.779) 379.516 705.530 (361.320) 344.210
ςεχυλοσ 20 � 23,7 87.988 (46.612) 41.376 73.711 (38.306) 35.405
Βενφειτορια εm ιm⌠ϖεισ
  δε τερχειροσ 13 � 20 1.588.521 (808.330) 780.191 1.435.389 (689.570) 745.819
Τοταλ 3.858.069 (1.865.341) 1.992.728 3.413.583 (1.559.372) 1.854.211

Χονσολιδαδο
Dεζ/21 Dεζ/20

Ταξασ ανυαισ 
mδιασ δε 

δεπρεχιαο 
(%) Χυστο

Dεπρεχιαο 
αχυmυλαδα

ςαλορ 
χοντ〈βιλ 

λθυιδο Χυστο
Dεπρεχιαο 

αχυmυλαδα

ςαλορ 
χοντ〈βιλ 

λθυιδο
Τερρενοσ − 32.124 − 32.124 32.124 − 32.124
Εδιφιχα⌡εσ 2,5 � 2,7 69.837 (28.710) 41.127 69.837 (26.886) 42.951
Μ⌠ϖεισ, υτενσλιοσ ε ινσταλα⌡εσ 7,4 � 10 1.260.584 (541.060) 719.524 1.098.913 (444.071) 654.842
Μ〈θυινασ ε εθυιπαmεντοσ 7,1 � 15,8 828.057 (444.701) 383.356 709.104 (362.737) 346.367
ςεχυλοσ 20 � 23,7 87.989 (46.612) 41.377 74.058 (38.499) 35.559
Βενφειτορια εm ιm⌠ϖεισ
  δε τερχειροσ 13 � 20 1.592.141 (810.629) 781.512 1.438.562 (691.185) 747.377
Τοταλ 3.870.732 (1.871.712) 1.999.020 3.422.598 (1.563.378) 1.859.220

Α σεγυιρ εστο απρεσενταδασ ασ mοϖιmεντα⌡εσ νο ατιϖο ιmοβιλιζαδο δα Χοντρολαδορα:

Μοϖιmενταο δο χυστο 1≡ δε ϑαν/20 Αδι⌡εσ Αλιενα⌡εσ ε βαιξασ
(Προϖισο) / Ρεϖερσο παρα 

ενχερραmεντο δε φαρm〈χιασ Dεζ/20 Αδι⌡εσ Αλιενα⌡εσ ε βαιξασ
(Προϖισο) / Ρεϖερσο παρα 

ενχερραmεντο δε φαρm〈χιασ Dεζ/21
Τερρενοσ 35.646 − (3.522) − 32.124 − − − 32.124
Εδιφιχα⌡εσ 71.422 − (1.585) − 69.837 − − − 69.837
Μ⌠ϖεισ, υτενσλιοσ ε ινσταλα⌡εσ 967.400 146.580 (14.293) (2.695) 1.096.992 177.205 (17.066) 1.172 1.258.303
Μ〈θυινασ ε εθυιπαmεντοσ 597.668 116.534 (8.672) − 705.530 127.929 (12.163) − 821.296
ςεχυλοσ 68.061 8.059 (2.409) − 73.711 15.179 (902) − 87.988
Βενφειτορια εm ιm⌠ϖεισ δε τερχειροσ 1.330.927 289.808 (181.673) (3.673) 1.435.389 339.258 (186.012) (114) 1.588.521
Τοταλ 3.071.124 560.981 (212.154) (6.368) 3.413.583 659.571 (216.143) 1.058 3.858.069

Μοϖιmενταο δα δεπρεχιαο
  αχυmυλαδα 1≡ δε ϑαν/20 Αδι⌡εσ

Αλιενα⌡εσ
ε βαιξασ

Προϖισο / (Ρεϖερσο) παρα 
ενχερραmεντο δε φαρm〈χιασ Dεζ/20 Αδι⌡εσ Αλιενα⌡εσ ε βαιξασ

Προϖισο / (Ρεϖερσο) παρα 
ενχερραmεντο δε φαρm〈χιασ Dεζ/21

Τερρενοσ − − − − − − − − −
Εδιφιχα⌡εσ (25.216) (1.892) 222 − (26.886) (1.824) − − (28.710)
Μ⌠ϖεισ, υτενσλιοσ ε ινσταλα⌡εσ (361.231) (96.433) 13.043 1.331 (443.290) (108.780) 12.519 (359) (539.910)
Μ〈θυινασ ε εθυιπαmεντοσ (288.631) (80.936) 8.247 − (361.320) (91.413) 10.954 − (441.779)
ςεχυλοσ (31.308) (7.782) 784 − (38.306) (9.141) 835 − (46.612)
Βενφειτορια εm ιm⌠ϖεισ δε τερχειροσ (591.403) (280.696) 180.208 2.321 (689.570) (297.678) 178.589 329 (808.330)
Τοταλ (1.297.789) (467.739) 202.504 3.652 (1.559.372) (508.836) 202.897 (30) (1.865.341)

Α σεγυιρ εστο απρεσενταδασ ασ mοϖιmεντα⌡εσ νο ατιϖο ιmοβιλιζαδο νο Χονσολιδαδο:

Μοϖιmενταο δο χυστο 1≡ δε ϑαν/20 Αδι⌡εσ Αλιενα⌡εσ ε βαιξασ
(Προϖισο) / Ρεϖερσο παρα 

ενχερραmεντο δε φαρm〈χιασ Dεζ/20
Αδιο πορ χοmβιναο

 δε νεγ⌠χιοσ Αδι⌡εσ Αλιενα⌡εσ ε βαιξασ
(Προϖισο) / Ρεϖερσο παρα 

ενχερραmεντο δε φαρm〈χιασ Dεζ/21
Τερρενοσ 35.646 − (3.522) − 32.124 − − − − 32.124
Εδιφιχα⌡εσ 71.422 − (1.585) − 69.837 − − − − 69.837
Μ⌠ϖεισ, υτενσλιοσ ε ινσταλα⌡εσ 969.119 146.782 (14.294) (2.695) 1.098.912 371 177.264 (17.134) 1.172 1.260.585
Μ〈θυινασ ε εθυιπαmεντοσ 600.255 117.520 (8.672) − 709.103 1.381 129.736 (12.163) − 828.057
ςεχυλοσ 68.408 8.059 (2.409) − 74.058 − 15.179 (1.248) − 87.989
Βενφειτορια εm ιm⌠ϖεισ δε τερχειροσ 1.333.498 290.410 (181.673) (3.673) 1.438.562 181 339.525 (186.014) (114) 1.592.140
Τοταλ 3.078.348 562.771 (212.155) (6.368) 3.422.596 1.933 661.704 (216.559) 1.058 3.870.732

Μοϖιmενταο δα δεπρεχιαο
αχυmυλαδα 1≡ δε ϑαν/20 Αδι⌡εσ Αλιενα⌡εσ ε βαιξασ

Προϖισο / (Ρεϖερσο) παρα 
ενχερραmεντο δε φαρm〈χιασ Dεζ/20

Αδιο πορ χοmβιναο
 δε νεγ⌠χιοσ Αδι⌡εσ Αλιενα⌡εσ ε βαιξασ

Προϖισο / (Ρεϖερσο) παρα 
ενχερραmεντο δε φαρm〈χιασ Dεζ/21

Τερρενοσ − − − − − − − − − −
Εδιφιχα⌡εσ (25.216) (1.892) 222 − (26.886) − (1.824) − − (28.710)
Μ⌠ϖεισ, υτενσλιοσ ε ινσταλα⌡εσ (361.850) (96.595) 13.044 1.331 (444.070) (238) (108.951) 12.558 (359) (541.060)
Μ〈θυινασ ε εθυιπαmεντοσ (289.592) (81.390) 8.246 − (362.736) (897) (92.024) 10.956 − (444.701)
ςεχυλοσ (31.460) (7.823) 784 − (38.499) − (9.141) 1.028 − (46.612)
Βενφειτορια εm ιm⌠ϖεισ δε τερχειροσ (592.495) (281.219) 180.208 2.321 (691.185) (95) (298.268) 178.590 329 (810.629)
Τοταλ (1.300.613) (468.919) 202.504 3.652 (1.563.376) (1.230) (510.208) 203.132 (30) (1.871.712)
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ΝΟΤΑΣ ΕΞΠΛΙΧΑΤΙςΑΣ DΑ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο ℵΣ DΕΜΟΝΣΤΡΑ∩∏ΕΣ ΦΙΝΑΝΧΕΙΡΑΣ ΕΜ 31 DΕ DΕΖΕΜΒΡΟ DΕ 2021 Ε 2020
(Εm mιληαρεσ δε ρεαισ, εξχετο θυανδο ινδιχαδο δε ουτρα φορmα)

Αο αδθυιριρ υm νεγ⌠χιο, α Χοmπανηια αϖαλια οσ ατιϖοσ ε πασσιϖοσ φινανχειροσ ασσυmιδοσ 
χοm ο οβϕετιϖο δε χλασσιφιχ〈−λοσ ε αλοχ〈−λοσ δε αχορδο χοm οσ τερmοσ χοντρατυαισ, ασ 
χιρχυνστνχιασ εχονmιχασ ε ασ χονδι⌡εσ περτινεντεσ να δατα δε αθυισιο, ο θυε 
ινχλυι α σεγρεγαο, πορ παρτε δα αδθυιριδα, δε δεριϖατιϖοσ εmβυτιδοσ εξιστεντεσ εm 
χοντρατοσ ηοσπεδειροσ να αδθυιριδα.
Θυαλθυερ χοντραπρεσταο χοντινγεντε α σερ τρανσφεριδα πελα αδθυιρεντε σερ〈 
ρεχονηεχιδα αο ϖαλορ ϕυστο να δατα δε αθυισιο. Αλτερα⌡εσ συβσεθυεντεσ νο ϖαλορ 
ϕυστο δα χοντραπρεσταο χοντινγεντε χονσιδεραδα χοmο υm ατιϖο ου χοmο υm πασσιϖο 
δεϖερο σερ ρεχονηεχιδασ δε αχορδο χοm α ΝΒΧ ΤΓ 48 να δεmονστραο δο ρεσυλταδο.
Ινιχιαλmεντε, ο 〈γιο  mενσυραδο χοmο σενδο ο εξχεδεντε δα χοντραπρεσταο 
τρανσφεριδα εm ρελαο αοσ ατιϖοσ ιδεντιφιχ〈ϖεισ αδθυιριδοσ, λθυιδοσ ε οσ πασσιϖοσ 
ασσυmιδοσ. Σε α χοντραπρεσταο φορ mενορ δο θυε ο ϖαλορ ϕυστο δοσ ατιϖοσ λθυιδοσ 
αδθυιριδοσ, α διφερενα δεϖερ〈 σερ ρεχονηεχιδα χοmο γανηο να δεmονστραο δο 
ρεσυλταδο.
Απ⌠σ ο ρεχονηεχιmεντο ινιχιαλ, ο 〈γιο  mενσυραδο πελο χυστο, δεδυζιδο δε θυαισθυερ 
περδασ αχυmυλαδασ δο ϖαλορ ρεχυπερ〈ϖελ. Παρα φινσ δε τεστε δο ϖαλορ ρεχυπερ〈ϖελ, ο 
〈γιο αδθυιριδο εm υmα χοmβιναο δε νεγ⌠χιοσ , α παρτιρ δα δατα δε αθυισιο, 
αλοχαδο α χαδα υmα δασ υνιδαδεσ γεραδορασ δε χαιξα δα ΡD θυε σε εσπερα σεϕαm 
βενεφιχιαδασ πελασ σινεργιασ δα χοmβιναο, ινδεπενδεντεmεντε δε ουτροσ ατιϖοσ ου 
πασσιϖοσ δα αδθυιριδα σερ ατριβυδοσ α εσσασ υνιδαδεσ.
Ινϖεστιmεντο εm χολιγαδασ
Χολιγαδασ σο εντιδαδεσ σοβρε ασ θυαισ α ΡD εξερχε ινφλυνχια σιγνιφιχατιϖα, θυε  ο 
ποδερ δε παρτιχιπαρ δασ δεχισ⌡εσ σοβρε πολτιχασ φινανχειρασ ε οπεραχιοναισ δε υmα 
ινϖεστιδα, mασ σεm θυε ηαϕα ο χοντρολε ινδιϖιδυαλ ου χονϕυντο δεσσασ πολτιχασ. Ασ 
χοντραπρεστα⌡εσ εφετυαδασ να απυραο δε ινφλυνχια σιγνιφιχατιϖα σο σεmεληαντεσ 
◊σ νεχεσσ〈ριασ παρα δετερmιναρ χοντρολε εm ρελαο ◊σ συβσιδι〈ριασ.
Οσ ινϖεστιmεντοσ δα ΡD εm συασ χολιγαδασ σο χονταβιλιζαδοσ χοm βασε νο mτοδο 
δα εθυιϖαλνχια πατριmονιαλ. Χοm βασε νο mτοδο δα εθυιϖαλνχια πατριmονιαλ, ο 
ινϖεστιmεντο εm υmα χολιγαδα  ρεχονηεχιδο ινιχιαλmεντε αο χυστο. Ο ϖαλορ χοντ〈βιλ 
δο ινϖεστιmεντο  αϕυσταδο παρα φινσ δε ρεχονηεχιmεντο δασ ϖαρια⌡εσ να παρτιχιπαο 
δα ΡD νο πατριmνιο λθυιδο δασ χολιγαδασ α παρτιρ δα δατα δε αθυισιο. Ο 〈γιο ρελατιϖο 
◊ χολιγαδα  ινχλυδο νο ϖαλορ χοντ〈βιλ δο ινϖεστιmεντο, νο σενδο, νο ενταντο, 
αmορτιζαδο νεm σεπαραδαmεντε τεσταδο παρα φινσ δε ρεδυο νο ϖαλορ ρεχυπερ〈ϖελ 
δοσ ατιϖοσ.
Α δεmονστραο δο ρεσυλταδο ρεφλετε α παρτιχιπαο δα ΡD νοσ ρεσυλταδοσ οπεραχιοναισ 
δασ χολιγαδασ. Εϖεντυαλ ϖαριαο εm ουτροσ ρεσυλταδοσ αβρανγεντεσ δασ ινϖεστιδασ  
απρεσενταδα χοmο παρτε δε ουτροσ ρεσυλταδοσ αβρανγεντεσ δα ΡD. Αδιχιοναλmεντε, 
θυανδο ηουϖερ ϖαριαο ρεχονηεχιδα διρεταmεντε νο πατριmνιο δα χολιγαδα, α ΡD 
ρεχονηεχερ〈 συα παρτιχιπαο εm θυαισθυερ ϖαρια⌡εσ, θυανδο απλιχ〈ϖελ, να 
δεmονστραο δασ mυτα⌡εσ δο πατριmνιο λθυιδο. Γανηοσ ε περδασ νο ρεαλιζαδοσ 
εm δεχορρνχια δε τρανσα⌡εσ εντρε α ΡD ε ασ χολιγαδασ σο ελιmιναδοσ εm προπορο 
◊ παρτιχιπαο νασ χολιγαδασ.
Ασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ δασ χολιγαδασ σο ελαβοραδασ παρα ο mεσmο περοδο 
δε διϖυλγαο θυε ασ δα ΡD. Θυανδο νεχεσσ〈ριο, σο φειτοσ αϕυστεσ παρα θυε ασ 
πολτιχασ χοντ〈βεισ φιθυεm αλινηαδασ χοm ασ δα ΡD. Απ⌠σ α απλιχαο δο mτοδο δα 
εθυιϖαλνχια πατριmονιαλ, α ΡD δετερmινα σε  νεχεσσ〈ριο ρεχονηεχερ περδα αδιχιοναλ 
σοβρε ο ϖαλορ ρεχυπερ〈ϖελ δο ινϖεστιmεντο εm συασ χολιγαδασ. Α ΡD δετερmινα, εm 
χαδα δατα δε ρεπορτε, σε η〈 εϖιδνχια οβϕετιϖα δε θυε ο ινϖεστιmεντο νασ χολιγαδασ 
σοφρευ περδα πορ ρεδυο αο ϖαλορ ρεχυπερ〈ϖελ, χασο απλιχ〈ϖελ σερ〈 χαλχυλαδο ο 
mονταντε δα περδα πορ ρεδυο αο ϖαλορ ρεχυπερ〈ϖελ χοmο α διφερενα εντρε ο ϖαλορ 
ρεχυπερ〈ϖελ δα χολιγαδα ε ο ϖαλορ χοντ〈βιλ, ε ρεχονηεχιδα α περδα να δεmονστραο 
δο ρεσυλταδο.
9.2. Χοmβιναο δε νεγ⌠χιοσ ε 〈γιο
(α) Χοmβιναο δε νεγ⌠χιοσ � 4Βιο Μεδιχαmεντοσ Σ.Α.
Εm 2015, α Χοmπανηια αδθυιριυ 55% δε παρτιχιπαο σοχιετ〈ρια δα 4Βιο Μεδιχαmεντοσ 
Σ.Α. (�4Βιο�) πασσανδο α δετερ χοντρολε α παρτιρ δε 1≡ δε ουτυβρο δε 2015.
Ο χοντρατο εσταβελεχε ουτοργασ δε οπο δε χοmπρα ε οπο δε ϖενδα δο σαλδο 
ρεmανεσχεντε δασ α⌡εσ χορρεσπονδεντε α 45% δα τοταλιδαδε, θυε περmανεχευ εm 
ποδερ δο αχιονιστα φυνδαδορ. Εm 24 δε σετεmβρο δε 2019, α Χοmπανηια ε ο Φυνδο 
δε Ινϖεστιmεντο εm Παρτιχιπα⌡εσ Κονα (�Κονα�), δετεντορ δασ α⌡εσ δο αχιονιστα 
φυνδαδορ χονφορmε αχορδο φιρmαδο, ασσιναραm αδιτιϖο αο χοντρατο οριγιναλ δε χοmπρα 
ε ϖενδα αλτερανδο πραζο δε εξερχχιο δασ οπ⌡εσ δε χοmπρα, δετιδα πελα Χοmπανηια, 
ε δε ϖενδα δετιδα πελο Κονα, ρελατιϖο αοσ 45% ρεmανεσχεντεσ δα 4Βιο, πασσανδο α 
ϖιγοραρ ο σεγυιντε χριτριο: (ι) Πριmειρα Οπο δε χοmπρα ε ϖενδα δασ α⌡εσ 
εθυιϖαλεντεσ α 30% δο χαπιταλ σοχιαλ, εξερχϖελ εντρε 1≡ δε ϕανειρο δε 2021 ε 30 δε 
ϕυνηο δε 2021, τενδο χοmο ρεφερνχια α mδια δοσ Εβιτδασ αϕυσταδοσ δα 4Βιο δοσ 
εξερχχιοσ φινδοσ εm 31 δε δεζεmβρο δε 2018, 2019 ε 2020; (ιι) Σεγυνδα Οπο δε 
χοmπρα ε ϖενδα δε α⌡εσ εθυιϖαλεντεσ α 15% δο χαπιταλ σοχιαλ, σερ〈 εξερχϖελ εντρε 
1≡ δε ϕανειρο δε 2024 ε 30 δε ϕυνηο δε 2024, τενδο χοmο ρεφερνχια α mδια δοσ 
Εβιτδασ αϕυσταδοσ δα 4Βιο δοσ εξερχχιοσ φινδο εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021, ε α 
φινδαρεm−σε εm 31 δε δεζεmβρο δε 2022 ε δε 2023. Φιχου ταmβm εσταβελεχιδο θυε 
ο Σρ. Ανδρ Κινα σεγυιρ〈 χοmο ΧΕΟ δα 4Βιο πελο mενοσ ατ ο φιναλ δε 2023.
Εm 22 δε αβριλ δε 2021, ο Κονα απρεσεντου ◊ Χοmπανηια α Νοτιφιχαο δε Εξερχχιο 
δα Πριmειρα Οπο δε ςενδα δασ α⌡εσ εθυιϖαλεντεσ α 30% δο χαπιταλ σοχιαλ δα 
χοντρολαδα 4Βιο. Α τρανσφερνχια δασ α⌡εσ οχορρευ εm 13 δε mαιο δε 2021, mεδιαντε 
ο παγαmεντο δε Ρ∃ 11.884. Απ⌠σ ο εξερχχιο δα πριmειρα οπο δε χοmπρα δασ α⌡εσ, 
α Χοmπανηια πασσου α δετερ 85% δο χαπιταλ σοχιαλ δα 4Βιο Μεδιχαmεντοσ Σ.Α..
Ο ϖαλορ ϕυστο δο πασσιϖο φινανχειρο ρεφερεντε ◊σ α⌡εσ αδιχιοναισ ρεγιστραδο να 
Χοντρολαδορα ε νο Χονσολιδαδο, νο ϖαλορ δε Ρ∃ 37.383 (Ρ∃ 46.448 � Dεζ/20), να 
ρυβριχα δε Οβριγα⌡εσ χοm αχιονιστα δε χοντρολαδα ε εστ〈 χλασσιφιχαδο χοmο νϖελ 3 
δα ηιεραρθυια δο ϖαλορ ϕυστο. Ασ πρινχιπαισ εστιmατιϖασ δε ϖαλορ ϕυστο τm χοmο 
ρεφερνχια: (ι) υmα ταξα δε δεσχοντο δε 12,57% εm δεζεmβρο δε 2021 (12,60% � 
Dεζ/20), (ιι) υmα ταξα δε χρεσχιmεντο mδιο δε Εβιτδα δε 18,08% εm δεζεmβρο δε 
2021 (18,02% � Dεζ/20), χονσιδερανδο α mδια δοσ Εβιτδασ προϕεταδοσ παρα οσ ανοσ 
δε 2018 α 2021 ε νο mλτιπλο πρεϖιστο εm χοντρατο.
Ο 〈γιο δεχορρεντε δα αθυισιο, νο mονταντε δε Ρ∃ 12.907 (Ρ∃ 12.907 � Dεζ/20) να 
Χοντρολαδορα ε δε Ρ∃ 25.563 (Ρ∃ 25.563 � Dεζ/20) νο Χονσολιδαδο, ρεπρεσεντα ο 
βενεφχιο εχονmιχο φυτυρο εσπεραδο πελα χοmβιναο δοσ νεγ⌠χιοσ.
(β) Χοmβιναο δε νεγ⌠χιοσ � ςιτατ Σερϖιοσ εm Σαδε Λτδα. (αντιγα �Τεχη.φιτ�)
Εm 18 δε φεϖερειρο δε 2021, α Χοmπανηια χοmυνιχου α σευσ αχιονιστασ ε αο mερχαδο 
εm γεραλ θυε χελεβρου Χοντρατο δε αθυισιο δε 100% δε παρτιχιπαο σοχιετ〈ρια δα 
εmπρεσα Β2Υ Εδιτορα Σ.Α. (�Τεχη.φιτ�).
Α Τεχη.φιτ  υmα σταρτ−υπ βρασιλειρα χοm ανοσ δε εξπερινχια εm δεσενϖολϖιmεντο δε 
πλαταφορmασ διγιταισ παρα α προmοο δε η〈βιτοσ σαυδ〈ϖεισ. Συα πλαταφορmα ινχλυι 
απλιχατιϖοσ χοmο Τεχνονυτρι, Dιετα ε Σαδε, Wορκουτ ε Χυιδα θυε προmοϖεm 
αλιmενταο σαυδ〈ϖελ ε ατιϖιδαδεσ φσιχασ πορ mειο δε προγραmασ νυτριχιοναισ, πλανοσ 
δε τρεινο ε αχεσσο α προφισσιοναισ χοmο Νυτριχιονιστασ, Πσιχ⌠λογοσ ε Εδυχαδορεσ 
Φσιχοσ.
Εm 5 δε mαρο δε 2021, οχορρευ α απροϖαο δεφινιτιϖα πελο Χονσεληο δε Dεφεσα 
Εχονmιχα � ΧΑDΕ ε, χοm ο χυmπριmεντο δασ δεmαισ χονδι⌡εσ πρεχεδεντεσ 
πρεϖιστασ νο Χοντρατο, εm 1≡ δε αβριλ δε 2021, α Χοmπανηια φιρmου ο Τερmο δε 
Φεχηαmεντο ε ρεαλιζου οσ παγαmεντοσ πρεϖιστοσ εm Χοντρατο, πασσανδο α δετερ, α 
παρτιρ δε εντο ο χοντρολε δα Τεχη.φιτ.
Εm 4 δε mαιο δε 2021, α Χοmπανηια αλτερου ο νοmε δα χοντρολαδα παρα ςιτατ Σερϖιοσ 
εm Σαδε Λτδα. (�ςιτατ�), προmοϖευ συα χονϖερσο παρα σοχιεδαδε πορ θυοτασ δε 
χαπιταλ φεχηαδο, αδοτανδο ταmβm ο νοmε φαντασια δε �ςιτατ� ε ινχλυιυ εm σευ οβϕετο 
σοχιαλ ατιϖιδαδεσ δε αποιο ◊ γεστο δε σαδε, ατιϖιδαδεσ δε ενφερmαγεm, ατιϖιδαδεσ 
δε σερϖιοσ δε χοmπλεmενταο διαγν⌠στιχα ε τεραπυτιχα, ουτρασ ατιϖιδαδεσ 
προφισσιοναισ, χιεντφιχασ ε τχνιχασ, λαβορατ⌠ριοσ χλνιχοσ, ατιϖιδαδεσ δε προφισσιοναισ 
δα 〈ρεα δε σαδε ε ατιϖιδαδεσ δε ατενο ◊ σαδε ηυmανα, χοm ο οβϕετιϖο δε αχελεραρ 
ο δεσενϖολϖιmεντο δε νοσσα Πλαταφορmα δε Σαδε, οφερεχενδο αοσ χλιεντεσ προmοο 
δε σαδε, πρεϖενο, ϕορναδασ περσοναλιζαδασ ε χοντεδο.
Α Χοmπανηια αδοτου ο βαλανο δε 31 δε mαρο δε 2021 χοmο βαλανο δε αβερτυρα 
παρα φινσ δα αλοχαο δοσ εφειτοσ δα αθυισιο. Εm χυmπριmεντο αο ΝΒΧ−ΤΓ 15 − 
Χοmβιναο δε Νεγ⌠χιοσ, α ΡD χονχλυιυ α αϖαλιαο δο ϖαλορ ϕυστο δοσ ατιϖοσ λθυιδοσ. 
Ο θυαδρο α σεγυιρ ρεσυmε α χοντραπρεσταο παγα ε οσ ϖαλορεσ ϕυστοσ δοσ ατιϖοσ 
αδθυιριδοσ ε πασσιϖοσ ασσυmιδοσ ρεχονηεχιδοσ να δατα δα αθυισιο.

Ατιϖο 31/03/21 Πασσιϖο 31/03/21
Χαιξα ε εθυιϖαλεντεσ
  δε χαιξα 13.275

Dυπλιχατασ α παγαρ α
  φορνεχεδορεσ 389

Dυπλιχατασ α ρεχεβερ
  δε χλιεντεσ 2.635

Οβριγα⌡εσ σοχιαισ ε
  τραβαληιστασ 599

Ιmποστοσ α ρεχυπεραρ 32 Οβριγα⌡εσ φισχαισ 140
Ουτροσ χρδιτοσ 274 Ουτρασ οβριγα⌡εσ 2.130
Ιmοβιλιζαδο λθυιδο 228 Πασσιϖο 3.258
Ιντανγϖελ λθυιδο 1.106 Πατριmνιο λθυιδο 14.292

Τοταλ δο Ατιϖο 17.550
Τοταλ δο Πασσιϖο
  ε Πατριmνιο Λθυιδο 17.550

Αλοχαο δο πρεο δα χοντραπρεσταο τρανσφεριδα:
Χοντρολαδορα

Πρεο δε χοmπρα 58.072

  Πατριmνιο λθυιδο 14.292
  Μαρχασ ρεγιστραδασ (ινχλυδασ εm ιντανγϖεισ) 2.394
  Πλαταφορmα (ινχλυδο εm ιντανγϖεισ) 16.500
  Αχορδο δε νο χοmπετιο (ινχλυδασ εm ιντανγϖεισ) 4.000
Πατριmνιο λθυιδο αϕυσταδο 37.186
ℑγιο πορ εξπεχτατιϖα δε ρενταβιλιδαδε φυτυρα να χοmβιναο
  δε νεγ⌠χιοσ (Γοοδωιλλ) 20.886

58.072

Ο 〈γιο νο mονταντε δε Ρ∃ 20.886 δεχορρεντε δα αθυισιο ρεπρεσεντα ο βενεφχιο 
εχονmιχο φυτυρο εσπεραδο πελα χοmβιναο δοσ νεγ⌠χιοσ. Σε νοϖασ ινφορmα⌡εσ 
οβτιδασ δεντρο δε υm πραζο δε υm ανο, α χονταρ δα δατα δα αθυισιο, σοβρε φατοσ ε 
χιρχυνστνχιασ θυε εξιστιαm να δατα δε αθυισιο, ινδιχαρεm αϕυστεσ νοσ ϖαλορεσ 
mενχιοναδοσ αχιmα, ου θυαλθυερ προϖισο αδιχιοναλ θυε εξιστια να δατα δε αθυισιο, 
α χονταβιλιζαο δα αθυισιο ποδερ〈 σερ ρεϖιστα.
(χ) Χοmβιναο δε νεγ⌠χιοσ − Dρ. Χυχο Dεσενϖολϖιmεντο δε Σοφτωαρε Λτδα
Εm 6 δε αγοστο δε 2021 α Χοmπανηια χελεβρου ο χοντρατο δε αθυισιο δε 100% δε 
παρτιχιπαο σοχιετ〈ρια δα εmπρεσα Dρ. Χυχο Dεσενϖολϖιmεντο δε Σοφτωαρε Λτδα. 
(�Dρ. Χυχο� ου �Χυχο Ηεαλτη�) πελο ϖαλορ δε Ρ∃ 15.000.
Α Χυχο Ηεαλτη, φυνδαδα εm 2016,  πιονειρα νο δεσενϖολϖιmεντο δε υmα πλαταφορmα 
διγιταλ δε χυιδαδο φοχαδα εm αδερνχια αο τραταmεντο. Α βαιξα αδερνχια αο τραταmεντο 
 χονσιδεραδα υm δοσ πρινχιπαισ προβλεmασ δε σαδε εm τοδο ο mυνδο, εσπεχιαλmεντε 
νο τοχαντε ◊σ δοενασ χρνιχασ ασσιντοm〈τιχασ. Α ΡD εντενδε θυε α τεχνολογια ε 
εξπερτισε δεσενϖολϖιδασ πελα Χυχο Ηεαλτη σερο φυνδαmενταισ παρα αποιαρ οσ νοσσοσ 
χλιεντεσ παρα θυε ποσσαm αδεριρ δε φορmα πλενα αο τραταmεντο πρεσχριτο πελο σευ 
mδιχο.
Εm 17 δε σετεmβρο δε 2021, οχορρευ α απροϖαο δεφινιτιϖα πελο Χονσεληο δε Dεφεσα 
Εχονmιχα − ΧΑDΕ ε, εm 18 δε νοϖεmβρο δε 2021, α αθυισιο φοι απροϖαδα εm 
Ασσεmβλεια Γεραλ δε Αχιονιστασ, νοσ τερmοσ δο αρτ. 256 δα Λει 6.404/76.
Α Χοmπανηια αδοτου ο βαλανο δε 19 δε νοϖεmβρο δε 2021, χοmο βαλανο δε αβερτυρα 
παρα φινσ δα αλοχαο δοσ εφειτοσ δα αθυισιο. Φοι ελαβοραδο εστυδο πορ εσπεχιαλιστα 
ινδεπενδεντε, υτιλιζανδο χοmο βασε ασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ δα Dρ. Χυχο να 
δατα δα αθυισιο παρα δετερmιναρ α αλοχαο δο πρεο δε χοmπρα παρα α εφετιϖαο 
δα αλοχαο δο 〈γιο. Ο θυαδρο α σεγυιρ ρεσυmε α χοντραπρεσταο παγα ε οσ ϖαλορεσ 
ϕυστοσ δοσ ατιϖοσ αδθυιριδοσ ε πασσιϖοσ ασσυmιδοσ ρεχονηεχιδοσ να δατα δα αθυισιο.
Ατιϖο 19/11/21 Πασσιϖο 19/11/21
  Χαιξα ε εθυιϖαλεντεσ
    δε χαιξα 305

  Dυπλιχατασ α παγαρ
    α φορνεχεδορεσ 101

  Dυπλιχατασ α ρεχεβερ
    δε χλιεντεσ 480

  Οβριγα⌡εσ φισχαισ,
    σοχιαισ ε τραβαληιστασ 18

  Ιmποστοσ α ρεχυπεραρ 30
  Εmπρστιmοσ ε
    φινανχιαmεντοσ 589

  Ουτροσ χρδιτοσ 105   Ουτρασ οβριγα⌡εσ 5
  Ιmοβιλιζαδο λθυιδο 33 Πασσιϖο 713

  Ιντανγϖελ λθυιδο 71   Πατριmνιο λθυιδο 311

Τοταλ δο Ατιϖο 1.024
Τοταλ δο Πασσιϖο
  ε Πατριmνιο Λθυιδο 1.024

Αλοχαο δο πρεο δα χοντραπρεσταο τρανσφεριδα:
Χοντρολαδορα

Πρεο δε χοmπρα 15.000

  Πατριmνιο λθυιδο 311
  Μαρχασ ρεγιστραδασ (ινχλυδασ εm ιντανγϖεισ) 2.203
  Πλαταφορmα (ινχλυδο εm ιντανγϖεισ) 1.990
Πατριmνιο λθυιδο αϕυσταδο 4.504
ℑγιο πορ εξπεχτατιϖα δε ρενταβιλιδαδε φυτυρα να χοmβιναο
  δε νεγ⌠χιοσ (Γοοδωιλλ) 10.496

15.000

Ο 〈γιο νο mονταντε δε Ρ∃ 10.496 δεχορρεντε δα αθυισιο ρεπρεσεντα ο βενεφχιο 
εχονmιχο φυτυρο εσπεραδο πελα χοmβιναο δοσ νεγ⌠χιοσ.
Εm 7 δε δεζεmβρο δε 2021, α Χοmπανηια ρεαλιζου ο αυmεντο δο χαπιταλ να Dρ. Χυχο 
νο mονταντε δε Ρ∃ 400.
(δ) Χοmβιναο δε νεγ⌠χιοσ � Ηεαλτηβιτ Περφορmασψσ Τεχνολογια Ιντελιγνχια 
Σ.Α. (ςια ΡD ςεντυρεσ)
Εm 9 δε mαρο δε 2021, α χοντρολαδα ΡD ςεντυρεσ αδθυιριυ 50,75% δε παρτιχιπαο 
σοχιετ〈ρια δα εmπρεσα Ηεαλτηβιτ Περφορmασψσ Τεχνολογια Ιντελιγνχια Σ.Α. (�Ηεαλτηβιτ�) 
πελο ϖαλορ δε Ρ∃ 7.765, χοm α οπο δε χοmπρα δα τοταλιδαδε δασ α⌡εσ ρεmανεσχεντεσ 
α παρτιρ δε 2026.
Α Ηεαλτηβιτ  υmα σταρτυπ δε τεχνολογια φοχαδα εm βιγ δατα χοmο σολυο παρα ρεδυο 
δα σινιστραλιδαδε εm σαδε νασ γρανδεσ εmπρεσασ ε παρα α προmοο δα σαδε ε 
πρεϖενο δε δοενασ παρα οσ σευσ φυνχιον〈ριοσ πορ mειο δο δεσενϖολϖιmεντο δε 
νοϖασ τεχνολογιασ. Φυνδαδα η〈 χινχο ανοσ, α Ηεαλτηβιτ ατινγιυ mαισ δε υm mιληο δε 
ϖιδασ ασσιστιδασ εm 2020 εντρε σευσ θυασε χεντο ε θυαρεντα χλιεντεσ πεσσοα ϕυρδιχα.
Α Χοmπανηια αδοτου ο βαλανο δε 28 δε φεϖερειρο δε 2021 χοmο βαλανο δε αβερτυρα 
παρα φινσ δα αλοχαο δοσ εφειτοσ δα αθυισιο. Ο θυαδρο α σεγυιρ ρεσυmε α 
χοντραπρεσταο παγα ε οσ ϖαλορεσ ϕυστοσ δοσ ατιϖοσ αδθυιριδοσ ε πασσιϖοσ ασσυmιδοσ 
ρεχονηεχιδοσ να δατα δα αθυισιο:
Ατιϖο 28/02/21 Πασσιϖο 28/02/21
Χαιξα ε εθυιϖαλεντεσ
  δε χαιξα 731

Χοντασ α παγαρ
  α φορνεχεδορεσ 26

Χοντασ α ρεχεβερ δε
  χλιεντεσ 869

Οβριγα⌡εσ φισχαισ,
  σοχιαισ ε τραβαληιστασ 763

Ιmποστοσ α ρεχυπεραρ 64
Εmπρστιmοσ ε
  φινανχιαmεντοσ 142

Ουτροσ χρδιτοσ 211 Ουτρασ οβριγα⌡εσ 124
Ιmοβιλιζαδο λθυιδο 117 Πασσιϖο 1.055

− Πατριmνιο λθυιδο 937

Τοταλ δο Ατιϖο 1.992
Τοταλ δο Πασσιϖο
  ε Πατριmνιο Λθυιδο 1.992

Εστιmατιϖα δα αλοχαο δο πρεο δα χοντραπρεσταο τρανσφεριδα:
ΦΙΠ ΡD ςεντυρεσ

Πρεο δε χοmπρα 7.765
Αϕυστε δε πρεο δε χοmπρα 332
Πρεο δε χοmπρα τοταλ 8.097

Πατριmνιο λθυιδο 937
Παρχελα αδθυιριδα (50,75%) 476
Ρελαχιοναmεντο χοm χλιεντεσ (ινχλυδασ εm ιντανγϖεισ) 809
Πλαταφορmα (ινχλυδο εm ιντανγϖεισ) 833
Αχορδο δε νο χοmπετιο (ινχλυδασ εm ιντανγϖεισ) 363
Πατριmνιο λθυιδο αϕυσταδο 2.481

ℑγιο να χοmβιναο δε νεγ⌠χιοσ (Γοοδωιλλ) 5.616
8.097

(ε) Χοmβιναο δε νεγ⌠χιοσ � Αmπλισοφτωαρε Τεχνολογια Λτδα (ςια ΡD ςεντυρεσ)
Εm 22 δε δεζεmβρο δε 2021, α Χοmπανηια χονχλυιυ α αθυισιο δε 100% δε 
παρτιχιπαο σοχιετ〈ρια δα εmπρεσα Αmπλισοφτωαρε Τεχνολογια Λτδα (�Αmπλιmεδ�), πορ 
mειο δα χοντρολαδα ΡD ςεντυρεσ, πελο ϖαλορ δε Ρ∃ 90.000 (εθυιϖαλεντε α Ρ∃ 50.000 
δε �Πρεο Βασε�, mαισ δε Ρ∃ 40.000 εθυιϖαλεντεσ α 1.648.233 α⌡εσ δα ΡD �Πηαντοm 
σηαρεσ�), σενδο Ρ∃ 50.000 παγοσ ◊ ϖιστα ε Ρ∃ 40.000 ρετιδοσ παρα φινσ δε οβριγα⌡εσ 
ε αϕυστε δε πρεο δε χοmπρα.
Α Αmπλιmεδ  υmα ηεαλτητεχη λδερ εm σοφτωαρε δε προντυ〈ριο mδιχο, θυε οφερεχε 
υmα σολυο χοmπλετα παρα γεστο δε χλνιχασ ε χονσυλτ⌠ριοσ, ινχλυινδο προντυ〈ριο 
ελετρνιχο, πλαταφορmα δε τελεmεδιχινα, πρεσχριο ελετρνιχα, σολιχιταο δε εξαmεσ, 
αγενδαmεντο δε χονσυλτασ, γεστο φινανχειρα ε φατυραmεντο. Α πλαταφορmα Αmπλιmεδ 
ρεαλιζα χερχα δε σετεχεντοσ mιλ αγενδαmεντοσ mενσαισ ε χονεχτα οσ χονσυλτ⌠ριοσ 
χοm mαισ δε νοϖε mιλη⌡εσ δε παχιεντεσ. Ελα χονεχτα ε ιντεγρα ταmβm οπεραδορασ 
δε σαδε, λαβορατ⌠ριοσ δε αν〈λισεσ χλνιχασ, χλνιχασ δε εξαmεσ δε ιmαγεm ε ηοσπιταισ 
παρα περmιτιρ υmα ϖισο ιντεγραδα δοσ δαδοσ δοσ παχιεντεσ πελοσ προφισσιοναισ δε 
σαδε, χοντριβυινδο παρα α ιντεγραο ε διγιταλιζαο δο εχοσσιστεmα δε σαδε νο 
Βρασιλ. Α πλαταφορmα Αmπλιmεδ περmιτιρ〈 α εστρυτυραο δοσ δαδοσ δε σαδε δε τοδο 
ο εχοσσιστεmα ΡD, χονεχτανδο οσ χονσυλτ⌠ριοσ ε χλνιχασ αο mαρκετπλαχε δε σερϖιοσ 
δε σαδε δα ςιτατ ε περmιτινδο αοσ νοσσοσ mαισ δε θυαρεντα mιλη⌡εσ δε χλιεντεσ 
αγενδαρ χονσυλτασ πρεσενχιαισ ου ϖια τελεατενδιmεντο πελα πλαταφορmα, διρεχιονανδο 
ασσιm νοϖοσ παχιεντεσ ε γερανδο χονσυλτασ αδιχιοναισ παρα οσ mδιχοσ υσυ〈ριοσ δα 
πλαταφορmα Αmπλιmεδ.

Εm χυmπριmεντο αο ΝΒΧ−ΤΓ 15 (Ρ3) � Χοmβιναο δε Νεγ⌠χιοσ, α ΡD εστ〈 νο 
περοδο δε mενσυραο δο ϖαλορ ϕυστο δοσ πασσιϖοσ λθυιδοσ ασσυmιδοσ εm 22 δε 
δεζεmβρο δε 2021. Α εστιmατιϖα δε αλοχαο δα χοντραπρεσταο σε βασεου εm υmα 
αϖαλιαο δο ϖαλορ δοσ πασσιϖοσ λθυιδοσ ασσυmιδοσ δα Αmπλιmεδ εm 22 δε δεζεmβρο 
δε 2021 (δατα δε αθυισιο δο χοντρολε). Χαβε ρεσσαλταρ θυε ο λαυδο δε αϖαλιαο εστ〈 
εm φασε δε ελαβοραο, πορταντο ο 〈γιο απρεσενταδο  προϖισ⌠ριο. Απρεσενταmοσ α 
σεγυιρ οσ σαλδοσ χοντ〈βεισ να δατα δε αθυισιο δα Αmπλιmεδ:

Ατιϖο 30/11/21 Πασσιϖο 30/11/21
Χαιξα ε εθυιϖαλεντεσ
  δε χαιξα 344

Χοντασ α παγαρ
  α φορνεχεδορεσ 164

Χοντασ α ρεχεβερ
  δε χλιεντεσ 279

Οβριγα⌡εσ φισχαισ, 
  σοχιαισ ε τραβαληιστασ 542

Ιmποστοσ α ρεχυπεραρ 29
Εmπρστιmοσ ε
  φινανχιαmεντοσ 1.032

Ουτροσ χρδιτοσ 1 Ουτρασ οβριγα⌡εσ 5
Ιmοβιλιζαδο λθυιδο 268 Πασσιϖο 1.743

Ιντανγϖελ λθυιδο 14 Πατριmνιο λθυιδο (808)

Τοταλ δο Ατιϖο 935
Τοταλ δο Πασσιϖο
  ε Πατριmνιο Λθυιδο 935

Εστιmατιϖα δα αλοχαο δο πρεο δα χοντραπρεσταο τρανσφεριδα:

ΦΙΠ ΡD ςεντυρεσ
Πρεο δε χοmπρα 50.000
Εαρν ουτ 40.000
Λιθυιδαο δε δϖιδα (722)
Πρεο δε χοmπρα τοταλ 89.278

Πατριmνιο λθυιδο αϕυσταδο (808)
ℑγιο να χοmβιναο δε νεγ⌠χιοσ (Γοοδωιλλ) 90.086

89.278

Ο 〈γιο γεραδο να αθυισιο νο mονταντε δε Ρ∃ 90.086, χοmπρεενδε α ρελαο εντρε 
ο ϖαλορ δα χοντραπρεσταο τρανσφεριδα πελα Χοmπανηια, νο mονταντε δε Ρ∃ 90.000, 
ε ο ϖαλορ δο πατριmνιο χοντ〈βιλ δα εmπρεσα αδθυιριδα. 
Εm 22 δε δεζεmβρο δε 2021, α Χοmπανηια ρεαλιζου ο αυmεντο δο χαπιταλ να Αmπλιmεδ 
νο mονταντε δε Ρ∃ 5.800.
9.3. Αθυισιο δε χολιγαδασ ε χονστιτυι⌡εσ δε εmπρεσασ
(α) Χονστιτυιο δε εmπρεσα � Στιξ Φιδελιδαδε ε Ιντελιγνχια Σ.Α.
Α Χοmπανηια ϕυντο χοm ο Γρυπο Πο δε Αχαρ (�ΓΠΑ�) ανυνχιαραm α πριmειρα χοαλιζο 
βρασιλειρα δε χοmπανηιασ ϖαρεϕιστασ δε αβρανγνχια ναχιοναλ πορ mειο δα χριαο δα 
εmπρεσα Στιξ Φιδελιδαδε (�Στιξ�). Α Στιξ νασχευ χοm υmα πλαταφορmα δε προδυτοσ ε 
σερϖιοσ παρα αχmυλο ε ρεσγατε δε ποντοσ, δε φορmα α οφερεχερ δεσχοντοσ ε ϖανταγενσ 
αοσ χλιεντεσ φιισ δασ δυασ Χοmπανηιασ, αλm δε τερ αποιο εm mαισ δε 3 mιλ 
εσταβελεχιmεντοσ εm τοδο ο Πασ πορ mειο δασ mαρχασ Dρογασιλ, Dρογα Ραια, Εξτρα 
ε Πο δε Αχαρ.
Ο προγραmα Στιξ Φιδελιδαδε τεm χοmο φοχο οφερεχερ βενεφχιοσ ϖαλιοσοσ ε αχεσσϖεισ 
παρα παρτιχιπαντεσ εm υmα αmπλα γαmα δε σεγmεντοσ, φιδελιζανδο οσ χλιεντεσ ε 
γερανδο ϖαλορ παρα ασ εmπρεσασ θυε ιντεγραρο συα πλαταφορmα. Ο προγραmα φοι λαναδο 
εm ουτυβρο δε 2020, παρα οσ χλιεντεσ θυε φιζερεm συασ χοmπρασ νασ φαρm〈χιασ Dρογα 
Ραια, Dρογασιλ, Εξτρα ε Πο δε Αχαρ αχυmυλανδο οσ ποντοσ Στιξ.
Α Στιξ Φιδελιδαδε τεm συα χοmποσιο αχιον〈ρια ρεπρεσενταδα πορ 66,77% δε 
παρτιχιπαο δο ΓΠΑ ε 33,33% δα Χοmπανηια ε  υmα εmπρεσα αυτνοmα, χοm υm 
Χονσεληο δε Αδmινιστραο φορmαδο πορ mεmβροσ ινδιχαδοσ πελοσ αχιονιστασ.
Εm 29 δε φεϖερειρο δε 2020, α Χοmπανηια ιντεγραλιζου χαπιταλ νο mονταντε δε Ρ∃ 3.289 
ε εm 28 δε φεϖερειρο δε 2021 ιντεγραλιζου ο mονταντε δε Ρ∃ 6.508 χοmο αυmεντο δε 
χαπιταλ, mαντενδο συα προπορχιοναλιδαδε δε παρτιχιπαο.
(β) Χονστιτυιο δε εmπρεσα − ΡD ςεντυρεσ Φυνδο δε Ινϖεστιmεντο εm 
Παρτιχιπα⌡εσ − Μυλτιεστρατγια
Εm 22 δε ουτυβρο δε 2020, α Χοmπανηια χονστιτυιυ ο φυνδο δε ινϖεστιmεντο εm 
παρτιχιπα⌡εσ σοβ α φορmα δε χονδοmνιο φεχηαδο, νοσ τερmοσ δα ινστρυο ΧςΜ 
ν≡ 578, δε 30 δε αγοστο δε 2016, χονφορmε αλτεραδα (�Ινστρυο ΧςΜ 578�), δα 
Ινστρυο ΧςΜ ν≡ 579 δε 30 δε αγοστο δε 2016 ε πελο Χ⌠διγο ΑΒςΧΑΠ/Ανβιmα δε 
Ρεγυλαο ε Μεληορεσ Πρ〈τιχασ, βεm χοmο πελασ δεmαισ δισποσι⌡εσ λεγαισ ε 
ρεγυλαmενταρεσ θυε ληε φορεm απλιχ〈ϖεισ, χοm α δενοmιναο ΡD ςεντυρεσ Φυνδο 
δε Ινϖεστιmεντο εm παρτιχιπα⌡εσ � Μυλτιεστρατγια (�ΦΙΠ ΡD ςεντυρεσ�).
Ο ΦΙΠ ΡD ςεντυρεσ  αδmινιστραδα πελα Παρατψ Χαπιταλ Λτδα., σοχιεδαδε χοm σεδε να 
Ρυα δοσ Πινηειροσ, 870, χονϕυντο 133, Πινηειροσ, να χιδαδε δε Σο Παυλο, Εσταδο δε 
Σο Παυλο, ινσχριτα νο ΧΝΠϑ/ΜΕ σοβ ο ν≡ 18.313.996/0001−50, δεϖιδαmεντε αυτοριζαδα 
πελα Χοmισσο δε ςαλορεσ Μοβιλι〈ριοσ (�ΧςΜ�), παρα αδmινιστραρ χαρτειρα δε ττυλοσ ε 
ϖαλορεσ mοβιλι〈ριοσ.
Εm 30 δε δεζεmβρο δε 2020, α Χοmπανηια ιντεγραλιζου χαπιταλ νο mονταντε δε Ρ∃ 
4.500, εm 10 δε mαρο δε 2021, εφετυου υm αυmεντο δε χαπιταλ νο ϖαλορ τοταλ δε Ρ∃ 
8.000, εm 12 δε νοϖεmβρο δε 2021 εφετυου υm νοϖο αυmεντο δε χαπιταλ νο ϖαλορ δε 
Ρ∃ 24.000 ε φιναλmεντε εm 20 δε δεζεmβρο δε 2021 υm νοϖο απορτε δε χαπιταλ νο 
ϖαλορ δε Ρ∃ 60.000.
(χ) Χονστιτυιο δε εmπρεσα − ΡD Αδσ Λτδα
Εm 8 δε νοϖεmβρο δε 2021, α Χοmπανηια χονστιτυιυ υmα νοϖα εmπρεσα νο Γρυπο, 
χοm α δενοmιναο ΡD Αδσ Λτδα (�ΡD Αδσ�), χυϕο πρινχιπαλ οβϕετιϖο  mονετιζαρ οσ 
δαδοσ ϕυντο ◊σ Ινδστριασ ε Αγνχιασ δε Πυβλιχιδαδε, χονεχτανδο ασ mαρχασ αοσ 
χλιεντεσ mαισ ρελεϖαντεσ.
Εm 8 δε νοϖεmβρο δε 2021, α Χοmπανηια ιντεγραλιζου χαπιταλ να ΡD Αδσ νο mονταντε 
δε Ρ∃ 1.
(δ) Αθυισιο δε παρτιχιπαο � Φυλλ Νινε Dιγιταλ Χονσυλτορια Λτδα. (ςια ΡD 
ςεντυρεσ)
Εm 10 δε δεζεmβρο δε 2021 πορ mειο δα χοντρολαδα ΡD ςεντυρεσ, α Χοmπανηια 
χονχλυιυ α αθυισιο δε 12,50% δε παρτιχιπαο σοχιετ〈ρια δα εmπρεσα Φυλλ Νινε Dιγιταλ 
Χονσυλτορια Λτδα. (�Χονεχτα Λ〈�) πελο ϖαλορ δε Ρ∃ 6.688, χοm α οπο δε χοmπρα δα 
τοταλιδαδε δασ α⌡εσ ρεmανεσχεντεσ α παρτιρ δε 2026.
Α Χονεχτα Λ〈 νασχευ χοmο υm χονσολιδαδορ ε ιντεγραδορ δε πεθυενοσ σελλερσ παρα 
χονεχτ〈−λοσ αοσ γρανδεσ mαρκετπλαχεσ ε, α παρτιρ δισσο, δεσενϖολϖευ ταmβm υmα 
πλαταφορmα δε Σελλερ Χεντερ, θυε οφερεχε αοσ mαρκετπλαχεσ θυε υτιλιζαm α πλαταφορmα 
υmα σολυο δε ονε−στοπ−σηοπ παρα mεληορ ατενδερ οσ σευσ σελλερσ, ινχλυινδο 
χαταλογαο δε προδυτοσ, ωορκφλοω δε πεδιδοσ, σπλιτ δε παγαmεντοσ, σολυ⌡εσ 
λογστιχασ ε γεραο δε ινφορmα⌡εσ. Ο ινϖεστιmεντο να Χονεχτα Λ〈 ε αθυισιο δοσ 
διρειτοσ δε υσο δο σευ χ⌠διγο περmιτιρο α ΡD αχελεραρ ο δεσενϖολϖιmεντο δο 
mαρκετπλαχε δε προδυτοσ ε mεληοραρ ο σερϖιο πρεσταδο αοσ νοσσοσ σελλερσ, αλm δε 
ρεδυζιρ ο χυστο τρανσαχιοναλ δο mαρκετπλαχε, χοντριβυινδο χοm α ασπιραο δε οφερεχερ 
ο σορτιmεντο mαισ χοmπλετο δε προδυτοσ δε σαδε ε βεm−εσταρ ε χοm αλτο νϖελ δε 
σατισφαο δε χλιεντεσ ε σελλερσ.
Εm χονφορmιδαδε α ΝΒΧ−ΤΓ 18 (Ρ2) � Ινϖεστιmεντο εm Χολιγαδα, εm Χοντρολαδα ε 
εm Εmπρεενδιmεντο Χοντρολαδο εm Χονϕυντο, α ΡD εστ〈 εm φασε δε αϖαλιαο δο 
ϖαλορ ϕυστο δοσ ατιϖοσ λθυιδοσ, αδθυιριδοσ εm 10 δε δεζεmβρο δε 2021. Α mεληορ 
εστιmατιϖα δο ϖαλορ ϕυστο δοσ ατιϖοσ ε πασσιϖοσ ιδεντιφιχ〈ϖεισ να δατα δε αθυισιο δα 
Χονεχτα Λ〈  απρεσενταδα α σεγυιρ:

Ατιϖο 31/10/21 Πασσιϖο 31/10/21
Χαιξα ε εθυιϖαλεντεσ
  δε χαιξα 1

Dυπλιχατασ α παγαρ
  α φορνεχεδορεσ 112

Dυπλιχατασ α ρεχεβερ
  δε χλιεντεσ 1.287

Οβριγα⌡εσ φισχαισ, 
  σοχιαισ ε τραβαληιστασ 479

Ιmποστοσ α  ρεχυπεραρ 3
Εmπρστιmοσ ε
  φινανχιαmεντοσ 7.225

Αδιανταmεντο παρα
  φορνεχεδορεσ 10.081

Αδιανταmεντο δε
  χλιεντεσ 7.489

Ουτροσ χρδιτοσ 477 Πασσιϖο 15.305

− Πατριmνιο λθυιδο (3.456)

Τοταλ δο Ατιϖο 11.849
Τοταλ δο Πασσιϖο
  ε Πατριmνιο Λθυιδο 11.849

Εστιmατιϖα δα αλοχαο δο πρεο δα χοντραπρεσταο τρανσφεριδα:

ΦΙΠ ΡD ςεντυρεσ
Πρεο δε χοmπρα 6.688

Πατριmνιο λθυιδο (12,50%) (1.037)
Πατριmνιο λθυιδο αϕυσταδο (1.037)

ℑγιο να χοmβιναο δε νεγ⌠χιοσ (Γοοδωιλλ) 7.725
6.688
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ΝΟΤΑΣ ΕΞΠΛΙΧΑΤΙςΑΣ DΑ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο ℵΣ DΕΜΟΝΣΤΡΑ∩∏ΕΣ ΦΙΝΑΝΧΕΙΡΑΣ ΕΜ 31 DΕ DΕΖΕΜΒΡΟ DΕ 2021 Ε 2020
(Εm mιληαρεσ δε ρεαισ, εξχετο θυανδο ινδιχαδο δε ουτρα φορmα)

9.4. Χοmποσιο ε mοϖιmενταο δε ινϖεστιmεντοσ
Εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021 ε δε 2020, οσ σαλδοσ δε ινϖεστιmεντοσ δα Χοmπανηια εστο δεmονστραδοσ αβαιξο:

Dεζ/21 Dεζ/20
Ινϖεστιδα Πρινχιπαλ ατιϖιδαδε Παρτιχιπαο (%) Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο Παρτιχιπαο (%) Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Παρτιχιπαο διρετα
4Βιο ςαρεϕο δε mεδιχαmεντοσ εσπεχιαισ 85,00% 164.890 − 55,00% 73.768 −
Στιξ Φιδελιδαδε (ι) Πλαταφορmα δε προδυτοσ ε σερϖιοσ παρα αχmυλο ε ρεσγατε δε ποντοσ 33,33% 830 830 33,33% (4.578) (4.578)
ΡD ςεντυρεσ ΦΙΠ Φυνδο δε Ινϖεστιmεντο εm Παρτιχιπα⌡εσ 100,00% 94.435 − 100,00% 4.498 −
ςιτατ Αποιο α γεστο δε σαδε ε προmοο δε η〈βιτοσ σαυδ〈ϖεισ 100,00% 47.274 − − − −
Dρ. Χυχο Πλαταφορmα διγιταλ δε χυιδαδο φοχαδα εm αδερνχια αο τραταmεντο 100,00% 15.411 − − − −
ΡD Αδσ Ασσεσσορια ε Χονσυλτορια εm Πυβλιχιδαδε, Προπαγανδα ε Μαρκετινγ 100,00% − − − − −
Παρτιχιπαο ινδιρετα
Ηεαλτηβιτ Τεχνολογια εm βιγ δατα παρα ρεδυο δε σινιστραλιδαδε 50,75% − − − − −
Χονεχτα Λ〈 (ι) Πλαταφορmα δε σελλερ χεντερ θυε οφερεχε υmα σολυο νιχα αοσ σελλερσ 12,50% − (432) − − −
Αmπλιmεδ Πλαταφορmα ονλινε θυε οφερεχε υmα σολυο χοmπλετα παρα γεστο  δε χλνιχασ ε χονσυλτ⌠ριοσ 100,00% − − − − −
Τοταλ 322.840 398 73.688 (4.578)

(ι) Α προϖισο παρα περδασ νοσ ινϖεστιmεντοσ εm 31 δε δεζεmβρο δε 2020 ε 2021 εστ〈 ρεγιστραδα να ρυβριχα �Ουτρασ προϖισ⌡εσ�.

Α mοϖιmενταο δε ινϖεστιmεντοσ απρεσενταδο νασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ ινδιϖιδυαισ, εστ〈 δεmονστραδα αβαιξο:
Χοντρολαδορα

Μοϖιmενταο δε ινϖεστιmεντοσ 4ΒΙΟ ΣΤΙΞ
ΡD

ςΕΝΤΥΡΕΣ ςΙΤΑΤ ΧΥΧΟ ΡD ΑDΣ Τοταλ
Χοντρο−

λαδα
Χολι−
γαδα

Χοντρο−
λαδα

Χοντρο−
λαδα

Χοντρο−
λαδα

Χοντρο−
λαδα

Σαλδο εm 1≡ δε ϕανειρο δε 2020 60.263 − − − − − 60.263
Απορτε δε χαπιταλ − 3.289 4.500 − − − 7.789
Ρεσυλταδο δε εθυιϖαλνχια πατριmονιαλ 13.553 (7.867) (2) − − − 5.684
Πλανο δε ρεmυνεραο δε α⌡εσ ρεστριτασ − 4Βιο (48) − − − − − (48)
Σαλδο εm 31/12/2020 73.768 (4.578) 4.498 − − − 73.688
Ρεχλασσιφιχαο παρα �Ουτροσ Πασσιϖοσ,
  χοmο προϖισο παρα περδα εm ινϖεστιmεντο� − (4.578) − − − − (4.578)
Χλασσιφιχαο χοmο ινϖεστιmεντο 73.768 − 4.498 − − − 78.266

Σαλδο εm 1≡ δε ϕανειρο δε 2021 73.768 (4.578) 4.498 − − − 73.688
Απορτε δε χαπιταλ − 6.508 92.000 10.001 400 1 108.909
Χοmβιναο δε νεγ⌠χιοσ − − − 58.072 15.000 − 73.072
Ρεσυλταδο δε εθυιϖαλνχια πατριmονιαλ 57.138 (1.128) (1.504) (20.799) 11 (1) 33.718
Πλανο δε ρεmυνεραο δε α⌡εσ ρεστριτασ − 4Βιο (39) − − − − − (39)
Οπο δε χοmπρα δε α⌡εσ − − (559) − − − (559)
Αϕυστε νο περχεντυαλ δε παρτιχιπαο 34.023 28 − − − − 34.051
Σαλδο εm 31/12/2021 164.890 830 94.435 47.274 15.411 − 322.840

Παρα εφειτο δε χ〈λχυλο δα εθυιϖαλνχια πατριmονιαλ δασ χοντρολαδασ ε χολιγαδασ, α Χοmπανηια αϕυστα οσ ατιϖοσ, πασσιϖοσ ε ασ 
ρεσπεχτιϖασ mοϖιmεντα⌡εσ νο ρεσυλταδο. Να 4Βιο, σο αϕυσταδοσ χοm βασε να αλοχαο δο πρεο δε χοmπρα δετερmιναδο να 
δατα δε αθυισιο. Ο θυαδρο αβαιξο δεmονστρα οσ εφειτοσ νο λυχρο (πρεϕυζο) δο εξερχχιο/περοδο δασ χοντρολαδασ ε χολιγαδα παρα 
φινσ δε δετερmιναο δο ρεσυλταδο δε εθυιϖαλνχια πατριmονιαλ δοσ εξερχχιοσ φινδοσ εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021 ε 2020:

Χοντρολαδορα

Μοϖιmενταο δε ινϖεστιmεντοσ 4ΒΙΟ ΣΤΙΞ
ΡD

ςΕΝΤΥΡΕΣ ςΙΤΑΤ ΧΥΧΟ ΡD ΑDΣ Τοταλ
Λυχρο (πρεϕυζο) λθυιδο δο εξερχχιο 14.066 (7.867) (2) − − − 6.197
Αmορτιζα⌡εσ δασ mαισ ϖαλιασ δεχορρεντεσ
  δα χοmβιναο δε νεγ⌠χιοσ (513) − − − − − (513)
Εθυιϖαλνχια πατριmονιαλ εm 31/12/2020 13.553 (7.867) (2) − − − 5.684

Λυχρο (πρεϕυζο) λθυιδο δο εξερχχιο 57.313 (1.128) (1.504) (17.365) 11 (1) 37.326
Αmορτιζα⌡εσ δασ mαισ ϖαλιασ δεχορρεντεσ
  δα χοmβιναο δε νεγ⌠χιοσ (175) − − (3.434) − − (3.609)
Εθυιϖαλνχια πατριmονιαλ εm 31/12/2021 57.138 (1.128) (1.504) (20.799) 11 (1) 33.717

Χοντρολαδορα

Πατριmνιο λθυιδο αϕυσταδο 4ΒΙΟ ΣΤΙΞ
ΡD

ςΕΝΤΥΡΕΣ ςΙΤΑΤ ΧΥΧΟ Dεζ/21
Ινϖεστιmεντο α ϖαλορ δε λιϖροσ 150.482 830 94.435 6.928 667 253.342
Αλοχαο δο πρεο δε χοmπρα (mαισ ϖαλια δε ατιϖοσ) 2.415 − − 19.460 4.248 26.123
Ιmποστο δε ρενδα διφεριδο πασσιϖο σοβρε αϕυστεσ
  δε αλοχαο (821) − − − − (821)
Πλανο δε ρεmυνεραο δε α⌡εσ ρεστριτασ (93) − − − − (93)
Τοταλ δε πατριmνιο λθυιδο αϕυσταδο 151.983 830 94.435 26.388 4.925 278.551
ℑγιο φυνδαmενταδο να εξπεχτατιϖα δε ρενταβιλιδαδε φυτυρα 12.907 − − 20.886 10.496 44.289
Σαλδο δε Ινϖεστιmεντοσ 164.890 830 94.435 47.274 15.411 322.840

Χοντρολαδορα

Πατριmνιο λθυιδο αϕυσταδο 4ΒΙΟ ΣΤΙΞ
ΡD

ςΕΝΤΥΡΕΣ Dεζ/20
Ινϖεστιmεντο α ϖαλορ δε λιϖροσ 59.147 (4.578) 4.498 59.067
Αλοχαο δο πρεο δε χοmπρα (mαισ ϖαλια δε ατιϖοσ) 2.679 − − 2.679
Ιmποστο δε ρενδα διφεριδο πασσιϖο σοβρε αϕυστεσ δε αλοχαο (911) − − (911)
Πλανο δε ρεmυνεραο δε α⌡εσ ρεστριτασ (54) − − (54)
Τοταλ δε πατριmνιο λθυιδο αϕυσταδο 60.861 (4.578) 4.498 60.781
ℑγιο φυνδαmενταδο να εξπεχτατιϖα δε ρενταβιλιδαδε φυτυρα 12.907 − − 12.907
Σαλδο δε Ινϖεστιmεντοσ 73.768 (4.578) 4.498 73.688

  10. Ιmοβιλιζαδο ε ιντανγϖελ

10.1.Πολτιχα χοντ〈βιλ
Απρεσενταmοσ ο Ιmοβιλιζαδο ε ο Ιντανγϖελ αο χυστο ηιστ⌠ριχο δε αθυισιο, φορmαο ου ινσταλαο δε φαρm〈χιασ, λθυιδο δε 
δεπρεχιαο αχυmυλαδα, αmορτιζαο αχυmυλαδα, ου περδασ αχυmυλαδασ δε ϖαλορ ρεχυπερ〈ϖελ, σε φορ ο χασο. Α δεπρεχιαο ε 
αmορτιζαο  χαλχυλαδα πελο mτοδο λινεαρ αο λονγο δα ϖιδα τιλ δο ατιϖο δε αχορδο χοm ασ ταξασ διϖυλγαδασ να Νοτα 10.2 ε 10.3. 
Α ΡD τεm χοmο προχεδιmεντο ρεϖισαρ ο ϖαλορ ρεσιδυαλ, α ϖιδα τιλ δε ατιϖοσ, ο περοδο δε αmορτιζαο ε οσ mτοδοσ δε δεπρεχιαο 
ε αmορτιζαο, νο mνιmο, αο ενχερραmεντο δε χαδα εξερχχιο ε αϕυσταδοσ δε φορmα προσπεχτιϖα, θυανδο φορ ο χασο.

Υm ιτεm δε ιmοβιλιζαδο  βαιξαδο θυανδο ϖενδιδο ου θυανδο νενηυm βενεφχιο εχονmιχο φυτυρο φορ εσπεραδο δο σευ υσο ου 
ϖενδα. Γανηοσ ε περδασ εm αλιενα⌡εσ σο δετερmιναδοσ πελα χοmπαραο δοσ ϖαλορεσ δε αλιεναο χοm ο ϖαλορ χοντ〈βιλ ε σο 
ινχλυσοσ νο ρεσυλταδο δο εξερχχιο εm θυε ο ατιϖο φορ βαιξαδο. Θυανδο οσ ατιϖοσ ρεαϖαλιαδοσ φορεm δεστιναδοσ ◊ ϖενδα, οσ ϖαλορεσ 
ινχλυδοσ να ρεσερϖα δε ρεαϖαλιαο, θυανδο δα αλιεναο, σερο χονταβιλιζαδοσ εm λυχροσ αχυmυλαδοσ.
Ρεπαροσ ε mανυτεν⌡εσ σο απροπριαδοσ αο ρεσυλταδο δυραντε ο περοδο εm θυε σο ινχορριδοσ.
Τερρενοσ ε εδιφχιοσ: χοmπρεενδεm ο εσχριτ⌠ριο χεντραλ ε αλγυmασ λοϕασ πρ⌠πριασ, σο δεmονστραδοσ πελο χυστο ηιστ⌠ριχο δε 
αθυισιο αχρεσχιδο δε ρεαϖαλιαο οχορριδα εm ουτυβρο δε 1987, χοm βασε εm λαυδοσ δε αϖαλιαο εmιτιδοσ πορ περιτοσ αϖαλιαδορεσ 
ινδεπενδεντεσ, α θυαλ φοι ινχορποραδα αο χυστο ατριβυδο θυανδο δα αδοο δο ΙΦΡΣ. Νεσσα αδοο, ο σαλδο δα ρεαϖαλιαο δοσ 
τερρενοσ ε εδιφχιοσ εξιστεντεσ νο πατριmνιο λθυιδο φοι τρανσφεριδο παρα ο γρυπο δε αϕυστε δε αϖαλιαο πατριmονιαλ, ταmβm νο 
πατριmνιο λθυιδο, λθυιδο δο ιmποστο δε ρενδα ε δα χοντριβυιο σοχιαλ διφεριδοσ.
ℑγιο να αθυισιο δε εmπρεσασ: ο 〈γιο ρεσυλτα δα αθυισιο δε χοντρολαδασ ε ρεπρεσεντα ο εξχεσσο δα (ι) χοντραπρεσταο 
τρανσφεριδα; (ιι) δο ϖαλορ δα παρτιχιπαο δε νο χοντρολαδορεσ να αδθυιριδα; ε (ιιι) δο ϖαλορ ϕυστο να δατα δα αθυισιο δε θυαλθυερ 
παρτιχιπαο πατριmονιαλ αντεριορ να αδθυιριδα εm ρελαο αο ϖαλορ ϕυστο δοσ ατιϖοσ λθυιδοσ ιδεντιφιχ〈ϖεισ αδθυιριδοσ. Χασο ο τοταλ 
δα χοντραπρεσταο τρανσφεριδα, α παρτιχιπαο δοσ νο χοντρολαδορεσ ρεχονηεχιδα ε α παρτιχιπαο mαντιδα αντεριορmεντε mεδιδα 
πελο ϖαλορ ϕυστο σεϕα mενορ δο θυε ο ϖαλορ ϕυστο δοσ ατιϖοσ λθυιδοσ δα χοντρολαδα αδθυιριδα, νο χασο δε υmα χοmπρα ϖανταϕοσα, 
α διφερενα  ρεχονηεχιδα διρεταmεντε να δεmονστραο δο ρεσυλταδο. Ο 〈γιο απυραδο να αθυισιο δο ινϖεστιmεντο αντεριορ α 
2009 (Dρογαρια ςισον) φοι χαλχυλαδο χοmο σενδο α διφερενα εντρε ο ϖαλορ δα χοmπρα ε ο ϖαλορ χοντ〈βιλ δο πατριmνιο λθυιδο δα 
εmπρεσα αδθυιριδα, ατ δεζεmβρο δε 2008, ο 〈γιο ερα αmορτιζαδο πελο πραζο, εξτενσο ε προπορο δοσ ρεσυλταδοσ προϕεταδοσ, 
νο συπεριορ α δεζ ανοσ. Α παρτιρ δε ϕανειρο δε 2009, ο 〈γιο νο φοι mαισ αmορτιζαδο ε πασσου α σερ τεσταδο ανυαλmεντε εm 
ρελαο αο σευ ϖαλορ δε ρεχυπεραο, νο νϖελ δα υνιδαδε γεραδορα δε χαιξα.
Ποντοσ χοmερχιαισ: Χοmπρεενδε χεσσο δε ποντοσ χοmερχιαισ αδθυιριδοσ να χοντραταο δα λοχαο δε λοϕασ, θυε σο δεmονστραδοσ 
α ϖαλορ δε χυστο δε αθυισιο ε αmορτιζαδοσ πελο mτοδο λινεαρ, ασ θυαισ λεϖαm εm χονσιδεραο οσ πραζοσ δοσ χοντρατοσ δε 
λοχαο θυε σο ινφεριορεσ α ϖιντε ανοσ.
Λιχενασ δε υσο ου δεσενϖολϖιmεντο δε σιστεmασ δε ινφορm〈τιχα: σο δεmονστραδασ πελο ϖαλορ δε χυστο δε αθυισιο ε αmορτιζαδασ 
πελο mτοδο λινεαρ αο λονγο δε συασ ϖιδασ τεισ εστιmαδασ. Οσ γαστοσ ασσοχιαδοσ ◊ mανυτενο δε σοφτωαρεσ σο ρεχονηεχιδοσ 
χοmο δεσπεσασ να mεδιδα εm θυε σο ινχορριδοσ. Οσ γαστοσ διρεταmεντε ασσοχιαδοσ αο δεσενϖολϖιmεντο δε σοφτωαρεσ ιδεντιφιχ〈ϖεισ 
ε νιχοσ, χοντρολαδοσ πελο Γρυπο ε θυε προϖαϖελmεντε γεραρο βενεφχιοσ εχονmιχοσ mαιορεσ θυε οσ χυστοσ πορ mαισ δε υm 
ανο, σο ρεχονηεχιδοσ χοmο ατιϖοσ ιντανγϖεισ ε σο αmορτιζαδοσ υσανδο−σε ο mτοδο λινεαρ, αο λονγο δε συασ ϖιδασ τεισ. Οσ 
ινϖεστιmεντοσ διρετοσ ινχλυεm α ρεmυνεραο δοσ φυνχιον〈ριοσ δα εθυιπε δε δεσενϖολϖιmεντο δε σοφτωαρεσ ε α παρτε αδεθυαδα 
δασ δεσπεσασ γεραισ ρελαχιοναδασ.
Ο ιmοβιλιζαδο ε οσ ατιϖοσ ιντανγϖεισ σο ρεϖισαδοσ ανυαλmεντε παρα ιδεντιφιχαρ εϖιδνχιασ δε περδασ νο ρεχυπερ〈ϖεισ, ου αινδα, 
σεmπρε θυε εϖεντοσ ου αλτερα⌡εσ νασ χιρχυνστνχιασ ινδιχαρεm θυε ο ϖαλορ χοντ〈βιλ ποδε νο σερ ρεχυπερ〈ϖελ. ϑ〈 οσ ατιϖοσ 
ιντανγϖεισ δε ϖιδα τιλ ινδετερmιναδα, χοmο ο 〈γιο ε mαισ ϖαλια ατριβυδα α mαρχασ, τm σευ ϖαλορ ρεχυπερ〈ϖελ τεσταδο, νο mνιmο 
ανυαλmεντε, ου σεmπρε θυε η〈 ινδιχαδορεσ δε περδα δε ϖαλορ.
Θυανδο εσσε φορ ο χασο, ο ϖαλορ ρεχυπερ〈ϖελ  χαλχυλαδο παρα ϖεριφιχαρ σε η〈 περδα. Θυανδο ηουϖερ περδα, ελα σερ〈 ρεχονηεχιδα 
πελο mονταντε εm θυε ο ϖαλορ χοντ〈βιλ δο ατιϖο υλτραπασσαρ ο ϖαλορ ρεχυπερ〈ϖελ, θυε  ο mαιορ εντρε ο σευ ϖαλορ ϕυστο λθυιδο δοσ 
χυστοσ δε ϖενδα ε ο ϖαλορ εm υσο δε υm ατιϖο. Εm χασο δε οχορρνχια, ασ περδασ δε ϖαλορ ρεχυπερ〈ϖελ δε οπερα⌡εσ πρεσεντεσ 
ε φυτυρασ σο ρεχονηεχιδασ να δεmονστραο δο ρεσυλταδο νασ χατεγοριασ δε δεσπεσα χονσιστεντεσ χοm α φυνο δο ατιϖο αφεταδο. 
Παρα φινσ δε αϖαλιαο δο �ιmπαιρmεντ�, οσ ατιϖοσ σο αγρυπαδοσ νο νϖελ mαισ βαιξο παρα ο θυαλ εξιστεm φλυξοσ δε χαιξα ιδεντιφιχ〈ϖεισ 
σεπαραδαmεντε (Υνιδαδεσ Γεραδορασ δε Χαιξα � ΥΓΧ). Α ΥΓΧσ δα Χοmπανηια σο ασ λοϕασ.
10.2. Ιmοβιλιζαδο − Χοmποσιο δοσ σαλδοσ ε mοϖιmενταο
Α σεγυιρ εστο απρεσενταδασ ασ χοmποσι⌡εσ δο Ιmοβιλιζαδο:

Χοντρολαδορα
Dεζ/21 Dεζ/20

Ταξασ ανυαισ 
mδιασ δε 

δεπρεχιαο 
(%) Χυστο

Dεπρεχιαο 
αχυmυλαδα

ςαλορ 
χοντ〈βιλ 

λθυιδο Χυστο
Dεπρεχιαο 

αχυmυλαδα

ςαλορ 
χοντ〈βιλ 

λθυιδο
Τερρενοσ − 32.125 − 32.125 32.124 − 32.124
Εδιφιχα⌡εσ 2,5 � 2,7 69.837 (28.710) 41.127 69.837 (26.886) 42.951
Μ⌠ϖεισ, υτενσλιοσ ε ινσταλα⌡εσ 7,4 � 10 1.258.303 (539.910) 718.393 1.096.992 (443.290) 653.702
Μ〈θυινασ ε εθυιπαmεντοσ 7,1 � 15,8 821.295 (441.779) 379.516 705.530 (361.320) 344.210
ςεχυλοσ 20 � 23,7 87.988 (46.612) 41.376 73.711 (38.306) 35.405
Βενφειτορια εm ιm⌠ϖεισ
  δε τερχειροσ 13 � 20 1.588.521 (808.330) 780.191 1.435.389 (689.570) 745.819
Τοταλ 3.858.069 (1.865.341) 1.992.728 3.413.583 (1.559.372) 1.854.211

Χονσολιδαδο
Dεζ/21 Dεζ/20

Ταξασ ανυαισ 
mδιασ δε 

δεπρεχιαο 
(%) Χυστο

Dεπρεχιαο 
αχυmυλαδα

ςαλορ 
χοντ〈βιλ 

λθυιδο Χυστο
Dεπρεχιαο 

αχυmυλαδα

ςαλορ 
χοντ〈βιλ 

λθυιδο
Τερρενοσ − 32.124 − 32.124 32.124 − 32.124
Εδιφιχα⌡εσ 2,5 � 2,7 69.837 (28.710) 41.127 69.837 (26.886) 42.951
Μ⌠ϖεισ, υτενσλιοσ ε ινσταλα⌡εσ 7,4 � 10 1.260.584 (541.060) 719.524 1.098.913 (444.071) 654.842
Μ〈θυινασ ε εθυιπαmεντοσ 7,1 � 15,8 828.057 (444.701) 383.356 709.104 (362.737) 346.367
ςεχυλοσ 20 � 23,7 87.989 (46.612) 41.377 74.058 (38.499) 35.559
Βενφειτορια εm ιm⌠ϖεισ
  δε τερχειροσ 13 � 20 1.592.141 (810.629) 781.512 1.438.562 (691.185) 747.377
Τοταλ 3.870.732 (1.871.712) 1.999.020 3.422.598 (1.563.378) 1.859.220

Α σεγυιρ εστο απρεσενταδασ ασ mοϖιmεντα⌡εσ νο ατιϖο ιmοβιλιζαδο δα Χοντρολαδορα:

Μοϖιmενταο δο χυστο 1≡ δε ϑαν/20 Αδι⌡εσ Αλιενα⌡εσ ε βαιξασ
(Προϖισο) / Ρεϖερσο παρα 

ενχερραmεντο δε φαρm〈χιασ Dεζ/20 Αδι⌡εσ Αλιενα⌡εσ ε βαιξασ
(Προϖισο) / Ρεϖερσο παρα 

ενχερραmεντο δε φαρm〈χιασ Dεζ/21
Τερρενοσ 35.646 − (3.522) − 32.124 − − − 32.124
Εδιφιχα⌡εσ 71.422 − (1.585) − 69.837 − − − 69.837
Μ⌠ϖεισ, υτενσλιοσ ε ινσταλα⌡εσ 967.400 146.580 (14.293) (2.695) 1.096.992 177.205 (17.066) 1.172 1.258.303
Μ〈θυινασ ε εθυιπαmεντοσ 597.668 116.534 (8.672) − 705.530 127.929 (12.163) − 821.296
ςεχυλοσ 68.061 8.059 (2.409) − 73.711 15.179 (902) − 87.988
Βενφειτορια εm ιm⌠ϖεισ δε τερχειροσ 1.330.927 289.808 (181.673) (3.673) 1.435.389 339.258 (186.012) (114) 1.588.521
Τοταλ 3.071.124 560.981 (212.154) (6.368) 3.413.583 659.571 (216.143) 1.058 3.858.069

Μοϖιmενταο δα δεπρεχιαο
  αχυmυλαδα 1≡ δε ϑαν/20 Αδι⌡εσ

Αλιενα⌡εσ
ε βαιξασ

Προϖισο / (Ρεϖερσο) παρα 
ενχερραmεντο δε φαρm〈χιασ Dεζ/20 Αδι⌡εσ Αλιενα⌡εσ ε βαιξασ

Προϖισο / (Ρεϖερσο) παρα 
ενχερραmεντο δε φαρm〈χιασ Dεζ/21

Τερρενοσ − − − − − − − − −
Εδιφιχα⌡εσ (25.216) (1.892) 222 − (26.886) (1.824) − − (28.710)
Μ⌠ϖεισ, υτενσλιοσ ε ινσταλα⌡εσ (361.231) (96.433) 13.043 1.331 (443.290) (108.780) 12.519 (359) (539.910)
Μ〈θυινασ ε εθυιπαmεντοσ (288.631) (80.936) 8.247 − (361.320) (91.413) 10.954 − (441.779)
ςεχυλοσ (31.308) (7.782) 784 − (38.306) (9.141) 835 − (46.612)
Βενφειτορια εm ιm⌠ϖεισ δε τερχειροσ (591.403) (280.696) 180.208 2.321 (689.570) (297.678) 178.589 329 (808.330)
Τοταλ (1.297.789) (467.739) 202.504 3.652 (1.559.372) (508.836) 202.897 (30) (1.865.341)

Α σεγυιρ εστο απρεσενταδασ ασ mοϖιmεντα⌡εσ νο ατιϖο ιmοβιλιζαδο νο Χονσολιδαδο:

Μοϖιmενταο δο χυστο 1≡ δε ϑαν/20 Αδι⌡εσ Αλιενα⌡εσ ε βαιξασ
(Προϖισο) / Ρεϖερσο παρα 

ενχερραmεντο δε φαρm〈χιασ Dεζ/20
Αδιο πορ χοmβιναο

 δε νεγ⌠χιοσ Αδι⌡εσ Αλιενα⌡εσ ε βαιξασ
(Προϖισο) / Ρεϖερσο παρα 

ενχερραmεντο δε φαρm〈χιασ Dεζ/21
Τερρενοσ 35.646 − (3.522) − 32.124 − − − − 32.124
Εδιφιχα⌡εσ 71.422 − (1.585) − 69.837 − − − − 69.837
Μ⌠ϖεισ, υτενσλιοσ ε ινσταλα⌡εσ 969.119 146.782 (14.294) (2.695) 1.098.912 371 177.264 (17.134) 1.172 1.260.585
Μ〈θυινασ ε εθυιπαmεντοσ 600.255 117.520 (8.672) − 709.103 1.381 129.736 (12.163) − 828.057
ςεχυλοσ 68.408 8.059 (2.409) − 74.058 − 15.179 (1.248) − 87.989
Βενφειτορια εm ιm⌠ϖεισ δε τερχειροσ 1.333.498 290.410 (181.673) (3.673) 1.438.562 181 339.525 (186.014) (114) 1.592.140
Τοταλ 3.078.348 562.771 (212.155) (6.368) 3.422.596 1.933 661.704 (216.559) 1.058 3.870.732

Μοϖιmενταο δα δεπρεχιαο
αχυmυλαδα 1≡ δε ϑαν/20 Αδι⌡εσ Αλιενα⌡εσ ε βαιξασ

Προϖισο / (Ρεϖερσο) παρα 
ενχερραmεντο δε φαρm〈χιασ Dεζ/20

Αδιο πορ χοmβιναο
 δε νεγ⌠χιοσ Αδι⌡εσ Αλιενα⌡εσ ε βαιξασ

Προϖισο / (Ρεϖερσο) παρα 
ενχερραmεντο δε φαρm〈χιασ Dεζ/21

Τερρενοσ − − − − − − − − − −
Εδιφιχα⌡εσ (25.216) (1.892) 222 − (26.886) − (1.824) − − (28.710)
Μ⌠ϖεισ, υτενσλιοσ ε ινσταλα⌡εσ (361.850) (96.595) 13.044 1.331 (444.070) (238) (108.951) 12.558 (359) (541.060)
Μ〈θυινασ ε εθυιπαmεντοσ (289.592) (81.390) 8.246 − (362.736) (897) (92.024) 10.956 − (444.701)
ςεχυλοσ (31.460) (7.823) 784 − (38.499) − (9.141) 1.028 − (46.612)
Βενφειτορια εm ιm⌠ϖεισ δε τερχειροσ (592.495) (281.219) 180.208 2.321 (691.185) (95) (298.268) 178.590 329 (810.629)
Τοταλ (1.300.613) (468.919) 202.504 3.652 (1.563.376) (1.230) (510.208) 203.132 (30) (1.871.712)
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(β) Τρανσα⌡εσ χοm νο χοντρολαδορεσ
Ο Γρυπο τρατα ασ τρανσα⌡εσ χοm νο χοντρολαδορεσ χοmο τρανσα⌡εσ χοm προπριετ〈ριοσ 
δε ατιϖοσ δο Γρυπο. Παρα ασ χοmπρασ δε νο χοντρολαδορεσ, α διφερενα εντρε θυαλθυερ 
χοντραπρεσταο παγα ε α παρχελα αδθυιριδα δο ϖαλορ χοντ〈βιλ δοσ ατιϖοσ λθυιδοσ δα 
χοντρολαδα  ρεγιστραδα νο πατριmνιο λθυιδο. Οσ γανηοσ ου ασ περδασ σοβρε αλιενα⌡εσ 
παρα παρτιχιπα⌡εσ δε νο χοντρολαδορεσ ταmβm σο ρεγιστραδοσ διρεταmεντε νο 
πατριmνιο λθυιδο, να χοντα �αϕυστεσ δε αϖαλιαο πατριmονιαλ�.
(χ) Οβριγα⌡εσ χοm αχιονιστα δε χοντρολαδα
Ο πασσιϖο φινανχειρο (πασσιϖο νο χιρχυλαντε), ρεπρεσενταδο πελα οβριγαο δε χοmπρα 
δασ α⌡εσ δεχορρεντε δα οπο ουτοργαδα,  ρεγιστραδο α ϖαλορ πρεσεντε (να ρυβριχα 
δε Οβριγα⌡εσ χοm αχιονιστα δε χοντρολαδα) ε εm σεπαραδο δα χοντραπρεσταο 
τρανσφεριδα, mεδιαντε α αδοο δο mτοδο δε αχεσσο πρεσεντε, νο θυαλ α παρτιχιπαο 
νο Χοντρολαδορα  ρεχονηεχιδα ϕ〈 θυε ο αχιονιστα νο χοντρολαδορ εστ〈 εξποστο αοσ 
ρισχοσ ε τεm αχεσσο αοσ ρετορνοσ ασσοχιαδοσ ◊ συα παρτιχιπαο, εm χοντραπαρτιδα δα 
χοντα δε �αϕυστε δε αϖαλιαο πατριmονιαλ�, νο πατριmνιο λθυιδο.
Νο τρανσχορρερ δο τεmπο, α ρεχοmποσιο δο ϖαλορ δα οπο δε χοmπρα δασ α⌡εσ 
αδιχιοναισ οριυνδα δο αϕυστε α ϖαλορ πρεσεντε  ρεχονηεχιδα να δεmονστραο δο 
ρεσυλταδο δο εξερχχιο, να ρυβριχα δε δεσπεσα φινανχειρα.
Να οχορρνχια δε mυδανα ρελεϖαντε δε πρεmισσα δυραντε ο εξερχχιο, πρεmισσασ θυε 
χοmπ⌡εm ο ϖαλορ ϕυστο δα οπο σο ρεϖισαδασ/ατυαλιζαδασ δε φορmα α ρεφλετιρ ο ϖαλορ 
ϕυστο δο πασσιϖο φινανχειρο νο ενχερραmεντο δο εξερχχιο. Αϕυστεσ απυραδοσ σο 
ρεγιστραδοσ να ρυβριχα δε Οβριγα⌡εσ χοm αχιονιστα δε χοντρολαδα (ϖιδε Νοτα 9.1 α), 
εm χοντραπαρτιδα δε δεσπεσα φινανχειρα.
(δ) Dεσχοντοσ χοmερχιαισ ε νεγοχια⌡εσ χοmερχιαισ να χοmπρα δε mερχαδοριασ
Α χοντραπρεσταο ϖαρι〈ϖελ δο Γρυπο εστ〈 συβστανχιαλmεντε ρεπρεσενταδα πορ αχορδοσ 
χοmερχιαισ πορ mειο δοσ θυαισ προδυτοσ ποδεm σερ χοmερχιαλιζαδοσ εm χονϕυντο χοm 
ουτρασ mερχαδοριασ ου χοm δεσχοντοσ οσ θυαισ σο, συβστανχιαλmεντε, νεγοχια⌡εσ 
προmοϖιδασ πελοσ φορνεχεδορεσ νοσ ποντοσ δε ϖενδα δο Γρυπο εm διϖερσασ φορmασ. 
Εσσασ νεγοχια⌡εσ σο ινδιϖιδυαισ ε διστιντασ εντρε οσ φορνεχεδορεσ ε ποδεm 
απρεσενταρ χαραχτερστιχα ε νατυρεζα χοmπλεξασ. Ασ πρινχιπαισ χατεγοριασ δε αχορδοσ 
χοmερχιαισ σο:
(ι) δεσχοντοσ χοmερχιαισ χονχεδιδοσ πορ λαβορατ⌠ριοσ νο mοmεντο δα ϖενδα αο 
χονσυmιδορ ε ασσοχιαδοσ α προγραmασ δε βενεφχιοσ τραταm−σε δε βενεφχιοσ 
χονχεδιδοσ πελο φορνεχεδορ δο Γρυπο αο χονσυmιδορ φιναλ δο Γρυπο θυε τεm πορ 
οβϕετιϖο εσταβελεχερ υm προχεσσο δε φιδελιζαο δο χονσυmιδορ αο σευ προδυτο ου 
mεδιχαmεντο. Να γρανδε mαιορια δοσ χασοσ, α παρτιρ δο mοmεντο εm θυε ο χονσυmιδορ 
φιναλ  χαδαστραδο νο σιστεmα δο φορνεχεδορ, ο χονσυmιδορ φιναλ σε βενεφιχια δε υm 
δεσχοντο χονχεδιδο πελο φορνεχεδορ δο Γρυπο, παγανδο πελα mερχαδορια υm πρεο 
διφερενχιαδο δο πρεο υσυαλ δεσσα mεσmα mερχαδορια, χασο νο εστιϖεσσε ασσοχιαδο 
α υm προγραmα δε βενεφχιοσ. Εσσε δεσχοντο οφερταδο πελο φορνεχεδορ αο χλιεντε δο 
Γρυπο,  απυραδο εm τεmπο ρεαλ ε ρεχονηεχιδο νο mεσmο mοmεντο δα ϖενδα δα 
mερχαδορια αο χονσυmιδορ πορ υm ϖαλορ α ρεχεβερ δο φορνεχεδορ εθυιϖαλεντε αο 
mονταντε δο δεσχοντο χονχεδιδο.
Παρα τρανσα⌡εσ δεσσα νατυρεζα, ο Γρυπο ρεχονηεχε χοmο ρεδυο δο χυστο δασ 
mερχαδοριασ ϖενδιδασ τενδο χοmο χοντραπαρτιδα, υm ϖαλορ α ρεχεβερ ου ρεδυο δε 
πασσιϖο δε χοντρατοσ χοm φορνεχεδορεσ.
(ιι) ϖερβασ δε mαρκετινγ ε πυβλιχιδαδε, χοmο εξποσιο εm λοϕασ ε διϖυλγαο δε 
οφερτασ εm χατ〈λογο πρ⌠πριο � τραταm−σε δε προγραmασ δε ϖενδα δο Γρυπο πλανεϕαδοσ 
εm χονϕυντο χοm σευσ φορνεχεδορεσ. Ο φορνεχεδορ τεm ο ιντερεσσε δε προmοϖερ σευσ 
προδυτοσ να ρεδε δε λοϕασ ε εσταβελεχιmεντοσ δε ϖενδα δο Γρυπο. Παρα ταντο, νεγοχια 
φορmασ διφερεντεσ δε παγαmεντο αο Γρυπο α φιm δε θυε ο πρεο φιναλ δα mερχαδορια 
αο χονσυmιδορ σεϕα ϖανταϕοσο σεm θυαλθυερ πρεϕυζο ◊σ mαργενσ βρυτασ δε ϖενδα 
παρα εσσασ mεσmασ mερχαδοριασ εm χονδι⌡εσ ουτρασ θυε νο σεϕαm εm χαρ〈τερ 
προmοχιοναλ. Εσσασ νεγοχια⌡εσ νορmαλmεντε οχορρεm χοm α 〈ρεα δε Χοmπρασ δο 
Γρυπο εm χονϕυντο χοm α 〈ρεα δε ϖενδασ παρα ο αλινηαmεντο χοm ασ εστρατγιασ δε 
ϖενδα δο Γρυπο.
Α παρτιρ δο mοmεντο εm θυε α οβριγαο δε δεσεmπενηο φοι σατισφειτα (χοmερχιαλιζαο 
δο προδυτο ασσοχιαδο ◊ προmοο), ο Γρυπο ρεχονηεχε ο ρεσυλταδο δεσσεσ αχορδοσ 
χοmερχιαισ α χρδιτο δο χυστο δασ mερχαδοριασ ϖενδιδασ τενδο χοmο χοντραπαρτιδα 
υm ϖαλορ α ρεχεβερ δε χονϖνιοσ ου ρεδυο δε πασσιϖο δε χοντρατοσ χοm φορνεχεδορεσ.
(ιιι) αβατιmεντοσ πορ mετασ δε ϖολυmε, αυφεριδοσ ταντο νασ χοmπρασ θυαντο νασ ϖενδασ 
� τραταm−σε δε προγραmασ δε βονιφιχαο χονχεδιδοσ αο Γρυπο ασσοχιαδοσ α mετασ 
δε χοmπρα ε δε ϖενδα δασ mερχαδοριασ δε υm δετερmιναδο φορνεχεδορ. Ο Γρυπο 
χονσιδερα ο βενεφχιο οβτιδο χοmο υmα ρεδυο δοσ ϖαλορεσ α παγαρ δε φορνεχεδορεσ, 
τενδο χοmο χοντραπαρτιδα α χοντα δε εστοθυεσ, α παρτιρ δο mοmεντο εm θυε χονχλυι 
σερ αλταmεντε προϖ〈ϖελ θυε ο βενεφχιο οβτιδο νο σερ〈 συϕειτο ◊ ρεϖερσο.
Νοσ χασοσ (ιι) ε (ιιι) αχιmα, τραταm−σε δε διφερεντεσ φορmασ δε νεγοχιαο θυε τεm πορ 
πρινχιπαλ οβϕετιϖο α αθυισιο δε mερχαδοριασ νο mενορ χυστο οφερταδο πελο φορνεχεδορ 
ινδεπενδεντε δα φορmα χοm θυε φοι προποστα α τρανσαο δε χοmπρα δο προδυτο.
(ε) Ινφορmα⌡εσ πορ σεγmεντο
Ο Γρυπο δεσενϖολϖε συασ ατιϖιδαδεσ δε νεγ⌠χιο χονσιδερανδο υm νιχο σεγmεντο 
οπεραχιοναλ θυε  υτιλιζαδο χοmο βασε παρα α γεστο δα εντιδαδε ε παρα α τοmαδα 
δε δεχισ⌡εσ.
(φ) ϑυλγαmεντοσ, εστιmατιϖασ ε πρεmισσασ χοντ〈βεισ σιγνιφιχατιϖασ
Να απλιχαο δασ πολτιχασ χοντ〈βεισ δο Γρυπο, α Αδmινιστραο φαζ ϕυλγαmεντοσ ε 
ελαβορα εστιmατιϖασ α ρεσπειτο δοσ ϖαλορεσ χοντ〈βεισ δε ατιϖοσ ε πασσιϖοσ, οσ θυαισ 
νο σο φαχιλmεντε οβτιδοσ δε ουτρασ φοντεσ. Ασ εστιmατιϖασ ε ρεσπεχτιϖασ πρεmισσασ 
εστο βασεαδασ να εξπερινχια ηιστ⌠ριχα ε εm ουτροσ φατορεσ χονσιδεραδοσ ρελεϖαντεσ. 
Ασ εστιmατιϖασ ε πρεmισσασ σο ρεϖισαδασ χοντινυαmεντε ε οσ εφειτοσ δεσσασ ρεϖισ⌡εσ 
σο ρεχονηεχιδοσ νο περοδο εm θυε οχορρευ α ρεϖισο ε εm θυαισθυερ περοδοσ 
φυτυροσ αφεταδοσ.
Ασ πρινχιπαισ εστιmατιϖασ ε πρεmισσασ ρελατιϖασ ◊σ φοντεσ δε ινχερτεζα νασ εστιmατιϖασ 
φυτυρασ ε ουτρασ ιmπορταντεσ φοντεσ δε ινχερτεζα εm εστιmατιϖασ να δατα δο βαλανο 
σο απρεσενταδασ α σεγυιρ:
(ι) Τριβυτοσ α ρεχυπεραρ
Ασ εστιmατιϖασ δε ρεχυπεραο δοσ χρδιτοσ τριβυτ〈ριοσ εστο συπορταδασ πελασ 
προϕε⌡εσ δε οπερα⌡εσ ε λυχροσ τριβυτ〈ϖεισ λεϖανδο εm χονσιδεραο διϖερσασ 
πρεmισσασ φινανχειρασ ε δε νεγ⌠χιοσ ου χοm βασε εm εξπεχτατιϖασ δα οβτενο δε 
χονδι⌡εσ, χοmο ρεγιmεσ εσπεχιαισ, θυε περmιταm α ρεαλιζαο δοσ χρδιτοσ. 
Χονσεθυεντεmεντε εσσασ εστιmατιϖασ εστο συϕειτασ ◊σ ινχερτεζασ ινερεντεσ α εσσασ 
πρεϖισ⌡εσ.
(ιι) ςαλορ ϕυστο δοσ ινστρυmεντοσ φινανχειροσ
Θυανδο ο ϖαλορ ϕυστο δε ατιϖοσ ε πασσιϖοσ φινανχειροσ απρεσενταδοσ νο βαλανο 
πατριmονιαλ νο πυδερ σερ οβτιδο δε mερχαδο ατιϖο, σερ〈 δετερmιναδο υτιλιζανδο τχνιχασ 
δε αϖαλιαο, ινχλυινδο ο mτοδο δο φλυξο δε χαιξα δεσχονταδο. Οσ δαδοσ παρα εσσε 
mτοδο βασειαm−σε ναθυελεσ πρατιχαδοσ νο mερχαδο, θυανδο ποσσϖελ, χοντυδο, 
θυανδο ισσο νο φορ ϖι〈ϖελ, υm δετερmιναδο νϖελ δε ϕυλγαmεντο  ρεθυεριδο παρα 
εσταβελεχερ ο ϖαλορ ϕυστο. Ο ϕυλγαmεντο ινχλυι χονσιδερα⌡εσ σοβρε οσ δαδοσ υτιλιζαδοσ 
χοmο, πορ εξεmπλο, ρισχο δε λιθυιδεζ, ρισχο δε χρδιτο ε ϖολατιλιδαδε. Μυδανασ νασ 
πρεmισσασ σοβρε εσσεσ φατορεσ ποδεριαm αφεταρ ο ϖαλορ ϕυστο απρεσενταδο δοσ 
ινστρυmεντοσ φινανχειροσ.
(ιιι) Ρεδυο αο ϖαλορ ρεχυπερ〈ϖελ (�Ιmπαιρmεντ�)
Εξιστεm ρεγρασ εσπεχφιχασ παρα αϖαλιαρ α ρεχυπεραβιλιδαδε δοσ ατιϖοσ, εσπεχιαλmεντε 
ιmοβιλιζαδο, 〈γιο ε ουτροσ ατιϖοσ ιντανγϖεισ. Να δατα δε ενχερραmεντο δο εξερχχιο, 
ο Γρυπο ρεαλιζα υmα αν〈λισε παρα δετερmιναρ σε εξιστε εϖιδνχια δε θυε ο mονταντε 
δοσ ατιϖοσ δε ϖιδα λονγα νο σερ〈 ρεχυπερ〈ϖελ δε αχορδο χοm ασ υνιδαδεσ γεραδορασ 
δε χαιξα. Παρα δετερmιναρ σε ο 〈γιο απρεσεντα ρεδυο εm σευ ϖαλορ ρεχυπερ〈ϖελ,  
νεχεσσ〈ριο φαζερ εστιmατιϖα δο ϖαλορ εm υσο δασ υνιδαδεσ γεραδορασ δε χαιξα παρα 
ασ θυαισ ο 〈γιο φοι αλοχαδο. Ο χ〈λχυλο δο ϖαλορ εm υσο εξιγε θυε α Αδmινιστραο 
εστιmε οσ φλυξοσ δε χαιξα φυτυροσ εσπεραδοσ, οριυνδοσ δασ υνιδαδεσ γεραδορασ δε 
χαιξα ε υmα ταξα δε δεσχοντο αδεθυαδα παρα θυε ο ϖαλορ πρεσεντε σεϕα χαλχυλαδο. 
Ασ πρινχιπαισ πρεmισσασ υτιλιζαδασ παρα δετερmιναρ ο ϖαλορ ρεχυπερ〈ϖελ δασ διϖερσασ 
υνιδαδεσ γεραδορασ δε χαιξα σο δεταληαδασ να Νοτα 19β.
(ιϖ) Προϖισ⌡εσ παρα ρισχοσ τριβυτ〈ριοσ, χϖεισ ε τραβαληιστασ
Ο Γρυπο  παρτε δε διϖερσοσ προχεσσοσ ϕυδιχιαισ ε αδmινιστρατιϖοσ, χοmο δεσχριτο να 
Νοτα 15. Προϖισ⌡εσ σο χονστιτυδασ παρα τοδοσ οσ προχεσσοσ ϕυδιχιαισ θυε ρεπρεσενταm 
περδασ προϖ〈ϖεισ ε εσπεραδασ χοm χερτο γραυ δε σεγυρανα. Α αϖαλιαο δα 
προβαβιλιδαδε δε περδα ινχλυι α αϖαλιαο δασ εϖιδνχιασ δισπονϖεισ, α ηιεραρθυια δασ 
λεισ, ασ ϕυρισπρυδνχιασ δισπονϖεισ, ασ δεχισ⌡εσ mαισ ρεχεντεσ νοσ τριβυναισ ε συα 
ρελεϖνχια νο ορδεναmεντο ϕυρδιχο, βεm χοmο α αϖαλιαο δοσ αδϖογαδοσ εξτερνοσ 
ε ο ηιστ⌠ριχο δε ινδενιζα⌡εσ δο Γρυπο.
(ϖ) Ταξα ινχρεmενταλ σοβρε ο εmπρστιmο δο αρρενδατ〈ριο
Ο Γρυπο νο τεm χονδι⌡εσ δε δετερmιναρ α ταξα ιmπλχιτα δε δεσχοντο α σερ απλιχαδα 
α σευσ χοντρατοσ δε αρρενδαmεντο, πορταντο, α ταξα ινχρεmενταλ σοβρε ο εmπρστιmο 
δο αρρενδατ〈ριο, νο χασο α πρ⌠πρια Χοmπανηια,  υτιλιζαδα παρα ο χ〈λχυλο δο ϖαλορ 
πρεσεντε δοσ πασσιϖοσ δε αρρενδαmεντο νο ρεγιστρο ινιχιαλ δο χοντρατο.
Α ταξα ινχρεmενταλ σοβρε εmπρστιmο δο αρρενδατ〈ριο  α ταξα δε ϕυροσ θυε α 
Χοmπανηια τερια θυε παγαρ σε φοσσε τοmαρ ρεχυρσοσ εmπρεσταδοσ, εm αmβιεντε 
εχονmιχο σιmιλαρ, παρα α αθυισιο δε ατιϖο σεmεληαντε αο ατιϖο οβϕετο δο χοντρατο 
δε αρρενδαmεντο, πορ πραζο σεmεληαντε ε χοm γαραντια σεmεληαντε.
Α οβτενο δεσσα ταξα ενϖολϖε υm ελεϖαδο γραυ δε ϕυλγαmεντο ποισ δεϖε σερ εm 
φυνο δο ρισχο δε χρδιτο δο αρρενδατ〈ριο, δο πραζο δο χοντρατο δε αρρενδαmεντο, δα 
νατυρεζα ε δα θυαλιδαδε δασ γαραντιασ οφερεχιδασ ε δο αmβιεντε εχονmιχο εm θυε 
α τρανσαο οχορρε. Ο προχεσσο δε απυραο δα ταξα υτιλιζα πρεφερενχιαλmεντε 
ινφορmα⌡εσ προνταmεντε οβσερϖ〈ϖεισ, α παρτιρ δασ θυαισ δεϖε σε προχεδερ αοσ αϕυστεσ 
νεχεσσ〈ριοσ παρα σε χηεγαρ ◊ συα ταξα ινχρεmενταλ δε εmπρστιmο.
Α αδοο δο ΝΒΧ−ΤΓ 06 (Ρ3) / ΙΦΡΣ 16 περmιτιυ θυε α ταξα ινχρεmενταλ φοσσε 
δετερmιναδα παρα υm αγρυπαmεντο δε χοντρατοσ, υmα ϖεζ θυε εσσα εσχοληα εστ〈 

ΝΟΤΑΣ ΕΞΠΛΙΧΑΤΙςΑΣ DΑ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο ℵΣ DΕΜΟΝΣΤΡΑ∩∏ΕΣ ΦΙΝΑΝΧΕΙΡΑΣ ΕΜ 31 DΕ DΕΖΕΜΒΡΟ DΕ 2021 Ε 2020
(Εm mιληαρεσ δε ρεαισ, εξχετο θυανδο ινδιχαδο δε ουτρα φορmα)

ασσοχιαδα ◊ ϖαλιδαο δε θυε οσ χοντρατοσ αγρυπαδοσ ποσσυεm χαραχτερστιχασ 
σιmιλαρεσ.
Ο Γρυπο αδοτου ο ρεφεριδο εξπεδιεντε πρ〈τιχο δε δετερmιναρ αγρυπαmεντοσ παρα σευσ 
χοντρατοσ δε αρρενδαmεντο εm εσχοπο πορ εντενδερ θυε οσ εφειτοσ δε συα απλιχαο 
νο διϖεργεm mατεριαλmεντε δα απλιχαο αοσ αρρενδαmεντοσ ινδιϖιδυαισ. Ο ταmανηο 
ε α χοmποσιο δασ χαρτειρασ φοραm δεφινιδοσ χονφορmε ασ σεγυιντεσ πρεmισσασ: (α) 
ατιϖοσ δε νατυρεζασ σιmιλαρεσ; ε (β) πραζοσ ρεmανεσχεντεσ χοm ρελαο ◊ δατα δε 
απλιχαο ινιχιαλ σιmιλαρεσ.
(ϖι) Dετερmιναο δο πραζο δε αρρενδαmεντο
Αο δετερmιναρ ο πραζο δε αρρενδαmεντο, α Αδmινιστραο χονσιδερα τοδοσ οσ φατοσ ε 
ασ χιρχυνστνχιασ θυε χριαm υm ινχεντιϖο εχονmιχο παρα ο εξερχχιο δε υmα οπο 
δε προρρογαο ου δε ρεσχισο. Ασ οπ⌡εσ δε προρρογαο (ου περοδοσ απ⌠σ ασ 
οπ⌡εσ δε ρεσχισο) σο ινχλυδασ νο πραζο δε αρρενδαmεντο σοmεντε θυανδο η〈 
χερτεζα ραζο〈ϖελ δε θυε ο αρρενδαmεντο σερ〈 προρρογαδο (ου θυε νο σερ〈 ρεσχινδιδο).
Παρα αρρενδαmεντοσ δε χεντροσ δε διστριβυιο ε λοϕασ, οσ φατορεσ α σεγυιρ νορmαλmεντε 
σο οσ mαισ ρελεϖαντεσ:
� Σε α ρεσχισο (ου νο προρρογαο) ινχορρερ εm mυλτασ σιγνιφιχατιϖασ,  ραζοαϖελmεντε 
χερτο δε θυε ο Γρυπο ιρ〈 εφετυαρ α προρρογαο (ου νο ιρ〈 εφετυαρ α ρεσχισο);
� Σε ηουϖερ βενφειτοριασ εm ιm⌠ϖεισ δε τερχειροσ χοm σαλδο ρεσιδυαλ σιγνιφιχατιϖο,  
ραζοαϖελmεντε χερτο δε θυε ο Γρυπο ιρ〈 προρρογαρ (ου νο ρεσχινδιρ) ο αρρενδαmεντο; ε
� Αδιχιοναλmεντε, ο Γρυπο χονσιδερα ουτροσ φατορεσ, ινχλυινδο ασ πρ〈τιχασ πασσαδασ 
ρεφερεντεσ αοσ περοδοσ δε υτιλιζαο δοσ τιποσ εσπεχφιχοσ δε ατιϖοσ (αρρενδαδοσ ου 
πρ⌠πριοσ) ε δε δυραο δε αρρενδαmεντοσ, ε οσ χυστοσ ε α δισρυπο νοσ νεγ⌠χιοσ 
νεχεσσ〈ριασ παρα α συβστιτυιο δο ατιϖο αρρενδαδο.
Α mαιορια δασ οπ⌡εσ δε προρρογαο εm αρρενδαmεντοσ δε εσχριτ⌠ριοσ, ιm⌠ϖεισ 
ρεσιδενχιαισ ε ϖεχυλοσ, νο φοραm ινχλυδασ νο πασσιϖο δε αρρενδαmεντο πορθυε ο 
Γρυπο ποδε συβστιτυιρ εσσεσ ατιϖοσ σεm χυστο σιγνιφιχατιϖο ου ιντερρυπο νοσ νεγ⌠χιοσ.
Εσσα αϖαλιαο  ρεϖισαδα χασο οχορρα υm εϖεντο ου mυδανα σιγνιφιχατιϖα νασ 
χιρχυνστνχιασ θυε αφετε α αϖαλιαο ινιχιαλ ε θυε εστεϕα σοβ ο χοντρολε δο αρρενδατ〈ριο, 
χοmο πορ εξεmπλο, σε υmα οπο  δε φατο εξερχιδα (ου νο εξερχιδα) ου σε ο Γρυπο 
φιχα οβριγαδο α εξερχ−λα (ου νο εξερχ−λα).

   5. Χαιξα ε εθυιϖαλεντεσ δε χαιξα

5.1. Πολτιχα χοντ〈βιλ
Χαιξα ε εθυιϖαλεντεσ δε χαιξα ινχλυεm δινηειρο εm χαιξα, δεπ⌠σιτοσ βανχ〈ριοσ, 
ινϖεστιmεντοσ δε χυρτο πραζο δε αλτα λιθυιδεζ, θυε σο προνταmεντε χονϖερσϖεισ εm 
υm mονταντε χονηεχιδο δε χαιξα ε εστο συϕειτοσ α υm ινσιγνιφιχαντε ρισχο δε mυδανα 
δε ϖαλορ. Ασ απλιχα⌡εσ φινανχειρασ ινχλυδασ νοσ εθυιϖαλεντεσ δε χαιξα σο 
χλασσιφιχαδασ να χατεγορια δε ινστρυmεντοσ φινανχειροσ αο χυστο αmορτιζαδο.
5.2. Χοmποσιο δοσ σαλδοσ

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Ιτενσ δε χαιξα ε εθυιϖαλεντεσ
  δε χαιξα Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
Χαιξα ε βανχοσ 138.189 116.076 141.132 117.167
Dεβντυρεσ χοmπροmισσαδασ (ι) 118.905 673.594 137.069 694.155
Απλιχα⌡εσ αυτοm〈τιχασ (ιι) 56.347 11.871 63.857 13.145
Χερτιφιχαδο δε Dεπ⌠σιτο Βανχ〈ριο
  − ΧDΒ (ιιι) 3.213 53.716 7.924 53.716
Φυνδο δε ινϖεστιmεντο(ιϖ) − − 6.136 2.174
Τοταλ 316.654 855.257 356.118 880.357

(ι) Τρατα−σε δε ινϖεστιmεντο εm ρενδα φιξα χοm ρεmυνεραο ατρελαδα ◊ ϖαριαο δα 
ταξα δο Χερτιφιχαδο δε Dεπ⌠σιτο Ιντερβανχ〈ριο − ΧDΙ, λαστρεαδο εm δεβντυρεσ οφερταδασ 
πυβλιχαmεντε εmιτιδασ πορ χοmπανηιασ, χοm χοmπροmισσο δε ρεχοmπρα πορ παρτε δο 
Βανχο ε ρεϖενδα πορ παρτε δο Γρυπο, χονφορmε χονδι⌡εσ πρεϖιαmεντε παχτυαδασ νο 
θυαλ ασ ινστιτυι⌡εσ φινανχειρασ θυε τρανσαχιοναραm εσσεσ ττυλοσ γαραντεm ο ρισχο δε 
χρδιτο, δε βαιξο ρισχο παρα ο Γρυπο, χοm λιθυιδεζ ιmεδιατα ε σεm περδα δε ρενδιmεντο.
(ιι) Τρατα−σε δε υm φυνδο δε ρενδα φιξα δε χυρτο πραζο χοm απλιχα⌡εσ ε ρεσγατεσ 
αυτοm〈τιχοσ.
(ιιι) Απλιχαο εm χερτιφιχαδο δε δεπ⌠σιτο βανχ〈ριο χοm λιθυιδεζ δι〈ρια ε πραζο δε 
χαρνχια δε 30 διασ.
(ιϖ) Ο σαλδο mαντιδο πελο ΡD ςεντυρεσ εm φυνδο δε ινϖεστιmεντο δε χυρτο πραζο 
χορρεσπονδε α ινϖεστιmεντοσ εφετυαδοσ εm 100% δε ττυλοσ πβλιχοσ φεδεραισ χοm 
λιθυιδεζ ιmεδιατα.
Ασ απλιχα⌡εσ φινανχειρασ εστο διστριβυδασ νασ σεγυιντεσ ινστιτυι⌡εσ φινανχειρασ: 
Βανχο δο Βρασιλ, Βανρισυλ, Βραδεσχο, Χαιξα Εχονmιχα, Dαψχοϖαλ, Ιτα, Σαφρα ε 
Σαντανδερ.
Α εξποσιο δο Γρυπο α ρισχοσ δε ταξασ δε ϕυροσ  διϖυλγαδα να Νοτα 24 α.

  6. Χοντασ α ρεχεβερ δε χλιεντεσ

6.1. Πολτιχα χοντ〈βιλ
Ασ χοντασ α ρεχεβερ δε χλιεντεσ σο αϖαλιαδασ πελο mονταντε οριγιναλ δα ϖενδα δεδυζιδα 
δασ ταξασ δε αδmινιστραδορασ δε χαρτ⌡εσ, θυανδο απλιχ〈ϖελ, ε δασ περδασ εσπεραδασ. 
Ασ περδασ εσπεραδασ σο εσταβελεχιδασ θυανδο εξιστε υmα εϖιδνχια προϖ〈ϖελ δε 
θυε ο Γρυπο νο σερ〈 χαπαζ δε ρεχεβερ τοδοσ οσ ϖαλορεσ δεϖιδοσ. Ο ϖαλορ δα περδα 
εσπεραδα  α διφερενα εντρε ϖαλορ χοντ〈βιλ ε ϖαλορ ρεχυπερ〈ϖελ.
Ασ ϖενδασ α πραζο φοραm τραζιδασ αο ϖαλορ πρεσεντε να δατα δασ τρανσα⌡εσ, χοm 
βασε να ταξα δο χυστο mδιο πονδεραδο δε χαπιταλ α 100% ΧDΙ. Ο αϕυστε α ϖαλορ 
πρεσεντε τεm χοmο χοντραπαρτιδα α χοντα δε χλιεντεσ ε συα ρεαλιζαο  ρεγιστραδα 
χοmο ρεχειτα δε ϖενδασ πελα φρυιο δο πραζο.
6.2. Χοmποσιο δοσ σαλδοσ

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Ιτενσ δε χλιεντεσ Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
Χοντασ α ρεχεβερ δε χλιεντεσ 1.498.665 1.376.516 1.727.115 1.559.908
(−) Περδασ δε χρδιτο εσπεραδασ (1.117) (646) (5.045) (2.069)
(−) Αϕυστε α ϖαλορ πρεσεντε (10.344) (2.069) (12.013) (2.405)
Τοταλ 1.487.204 1.373.801 1.710.057 1.555.434

Αβαιξο, εστο δεmονστραδοσ οσ σαλδοσ δε χοντασ α ρεχεβερ πορ ιδαδε δε ϖενχιmεντο:
Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο

Ιδαδεσ δε ϖενχιmεντο Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
Α ϖενχερ 1.494.586 1.372.587 1.702.961 1.545.854
ςενχιδασ:
  Εντρε     1  ε   30 διασ 2.234 2.954 9.628 6.565
  Εντρε   31  ε   60 διασ 793 537 3.576 2.214
  Εντρε   61  ε   90 διασ 110 60 2.515 969
  Εντρε   91  ε 180 διασ 942 378 5.435 3.038
  Εντρε 181 ε  360 διασ − − 3.000 1.268
(−) Περδασ δε χρδιτο εσπεραδασ (1.117) (646) (5.045) (2.069)
(−) Αϕυστε α ϖαλορ πρεσεντε (10.344) (2.069) (12.013) (2.405)
Τοταλ 1.487.204 1.373.801 1.710.057 1.555.434

Ο πραζο mδιο δε ρεχεβιmεντο δασ χοντασ α ρεχεβερ δε χλιεντεσ, ρεπρεσενταδο πορ 
χαρτ⌡εσ δε χρδιτο, δβιτο ε πορ παρχεριασ χοm εmπρεσασ ε γοϖερνο  δε, 
απροξιmαδαmεντε 35 διασ (40 διασ � εm Dεζ/20), πραζο εσσε χονσιδεραδο χοmο παρτε 
δασ χονδι⌡εσ νορmαισ ε ινερεντεσ δασ οπερα⌡εσ δο Γρυπο. Παρτε συβστανχιαλ δοσ 
ϖαλορεσ ϖενχιδοσ αχιmα δε 31 διασ, εστ〈 ρεπρεσενταδα πορ χοντασ α ρεχεβερ ϖενχιδασ 
δε χονϖνιοσ ε δο Προγραmα δε Βενεφχιο εm Μεδιχαmεντοσ � ΠΒΜσ.
Α mοϖιmενταο δασ περδασ δε χρδιτο εσπεραδασ εστ〈 δεmονστραδα αβαιξο:
Μοϖιmενταο δασ περδασ εσπεραδασ Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Σαλδο εm 1≡ δε ϕανειρο δε 2020 (1.250) (3.430)
  Αδι⌡εσ (13.951) (18.427)
  Ρεϖερσ⌡εσ 3.155 6.947
  Περδασ 11.400 12.841
Σαλδο εm 31 δε δεζεmβρο δε 2020 (646) (2.069)
  Αδι⌡εσ (6.585) (13.933)
  Ρεϖερσ⌡εσ 2.095 6.201
  Περδασ 4.019 4.756
Σαλδο εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021 (1.117) (5.045)

Ασ χοντασ α ρεχεβερ σο χλασσιφιχαδασ να χατεγορια δε ατιϖοσ φινανχειροσ α χυστο 
αmορτιζαδο ε, πορταντο, mενσυραδασ δε αχορδο χοm ο δεσχριτο να Νοτα 4 δ � Περδα 
πορ ρεδυο αο ϖαλορ ρεχυπερ〈ϖελ � ιmπαιρmεντ δασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ δο 
εξερχχιο φινδο εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021.

   7. Εστοθυεσ

7.1. Πολτιχα χοντ〈βιλ
Οσ εστοθυεσ σο απρεσενταδοσ πελο mενορ ϖαλορ εντρε χυστο ε ϖαλορ λθυιδο ρεαλιζ〈ϖελ. 
Οσ εστοθυεσ σο ϖαλοριζαδοσ πελο mτοδο δα mδια πονδεραδα m⌠ϖελ. Ο ϖαλορ 
ρεαλιζ〈ϖελ λθυιδο  ο πρεο δε ϖενδα εστιmαδο παρα ο χυρσο νορmαλ δοσ νεγ⌠χιοσ, 
δεδυζιδασ ασ δεσπεσασ νεχεσσ〈ριασ παρα α ρεαλιζαο δε ϖενδα. Οσ σαλδοσ δοσ 
εστοθυεσ σο απρεσενταδοσ δεδυζιδοσ δασ περδασ εστιmαδασ ε δο αϕυστε α ϖαλορ 
πρεσεντε να δατα δασ τρανσα⌡εσ θυανδο απλιχ〈ϖελ.  Ο αϕυστε α ϖαλορ πρεσεντε τεm 
χοmο χοντραπαρτιδα α χοντα δε εστοθυεσ ε συα ρεαλιζαο  ρεγιστραδα χοmο χυστο 
δασ ϖενδασ πελα ρεαλιζαο δεστασ. Α ταξα δε δεσχοντο υτιλιζαδα παρα αϕυσταρ οσ σαλδοσ 
δοσ εστοθυεσ αο σευ ϖαλορ πρεσεντε  α ταξα δο χυστο mδιο πονδεραδο δε χαπιταλ 
χοm βασε δε 100% ΧDΙ.

7.2. Χοmποσιο δοσ σαλδοσ
Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο

Ιτενσ δε εστοθυεσ Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
Μερχαδοριασ παρα ρεϖενδα 5.031.442 4.139.133 5.159.810 4.251.814
Ματεριαισ δε χονσυmο 15.308 6.317 15.308 6.317
(−) Προϖισο παρα περδασ νοσ
      εστοθυεσ (32.614) (28.196) (32.614) (28.196)
(−) Αϕυστε α ϖαλορ πρεσεντε (24.115) (4.412) (24.705) (4.527)
Τοταλ δοσ εστοθυεσ 4.990.021 4.112.842 5.117.799 4.225.408

Α mοϖιmενταο δα προϖισο παρα περδασ εσπεραδασ χοm mερχαδοριασ εστ〈 
δεmονστραδα α σεγυιρ:
Μοϖιmενταο δα προϖισο παρα περδασ
  εσπεραδασ χοm mερχαδοριασ Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Σαλδο εm 1≡ δε ϕανειρο δε 2020 (13.116) (13.116)
  Αδι⌡εσ (24.505) (24.505)
  Βαιξασ 9.425 9.425
Σαλδο εm 31 δε δεζεmβρο δε 2020 (28.196) (28.196)
  Αδι⌡εσ (9.379) (9.379)
  Βαιξασ 4.961 4.961
Σαλδο εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021 (32.614) (32.614)

Παρα ο εξερχχιο φινδο εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021, ο χυστο δασ mερχαδοριασ ϖενδιδασ 
ρεχονηεχιδασ νο ρεσυλταδο φοι δε Ρ∃ 15.788.340 χονφορmε δεσχριτο να Νοτα 21, 
(Ρ∃ 13.261.372 εm 2020) παρα α Χοντρολαδορα ε δε Ρ∃ 16.901.753 (Ρ∃ 14.175.708  
εm 2020) παρα ο Χονσολιδαδο, ινχλυινδο ο ϖαλορ δασ βαιξασ δε εστοθυεσ δε mερχαδοριασ 
ρεχονηεχιδασ χοmο περδασ νο περοδο θυε τοταλιζου Ρ∃ 171.610 (Ρ∃ 147.861 εm 
2020) παρα α Χοντρολαδορα ε Ρ∃ 173.067 (Ρ∃ 148.940 εm 2020) παρα ο Χονσολιδαδο.
Ο εφειτο δα χονστιτυιο, ρεϖερσο ου βαιξα δασ περδασ εσπεραδασ χοm εστοθυεσ δε 
mερχαδοριασ  ρεγιστραδο να δεmονστραο δο ρεσυλταδο, σοβ α ρυβριχα δε �χυστο δασ 
mερχαδοριασ ϖενδιδασ�.

   8. Τριβυτοσ α ρεχυπεραρ

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Ιτενσ δε τριβυτοσ α ρεχυπεραρ Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
Τριβυτοσ σοβρε ο λυχρο α ρεχυπεραρ
  ΙΡΡΦ � Ιmποστο δε Ρενδα Ρετιδο να Φοντε 3.633 1.255 4.012 1.255
  ΙΡΠϑ � Ιmποστο δε Ρενδα Πεσσοα ϑυρδιχα 64.605 214 73.046 7.162
  ΧΣΛΛ � Χοντριβυιο Σοχιαλ σοβρε Λυχρο
    Λθυιδο 21.537 23 24.479 2.535
Συβτοταλ 89.775 1.492 101.537 10.952
Ουτροσ τριβυτοσ α ρεχυπεραρ
  ΙΧΜΣ � Ιmποστο σοβρε Χιρχυλαο δε
    Μερχαδοριασ � σαλδο χρεδορ (ι) 54.479 43.710 57.455 48.396
  ΙΧΜΣ � Ρεσσαρχιmεντο δε ΙΧΜΣ ρετιδο
    αντεχιπαδαmεντε (ι) 21.014 10.543 21.014 10.543
  ΙΧΜΣ � Σοβρε αθυισι⌡εσ δο ατιϖο
    ιmοβιλιζαδο 96.306 92.583 96.306 92.583
  ΠΙΣ � Προγραmα δε Ιντεγραο Σοχιαλ 8.592 427 9.240 1.120
    ΧΟΦΙΝΣ � Χοντριβυιο παρα ο Φινανχιαmεντο
    δα Σεγυριδαδε Σοχιαλ 40.319 2.706 42.568 5.623
  Φινσοχιαλ � Φυνδο δε Ινϖεστιmεντο
    Σοχιαλ � 1982 πρεχατ⌠ριο 561 561 561 561
  ΙΝΣΣ � Ινστιτυτο Ναχιοναλ δα Σεγυριδαδε
    Σοχιαλ − 3.301 25 3.301
Συβτοταλ 221.271 153.831 227.169 162.127
Τοταλ 311.046 155.323 328.706 173.079

Ατιϖο χιρχυλαντε 190.377 59.288 195.777 61.531
Ατιϖο νο χιρχυλαντε 120.669 96.035 132.929 111.548
(ι) Οσ χρδιτοσ δε ΙΧΜΣ δε Ρ∃ 54.479 ε δε Ρ∃ 21.014 (Ρ∃ 43.710 ε δε Ρ∃ 10.543 � 
Dεζ/20) να Χοντρολαδορα ε δε Ρ∃ 57.455 ε Ρ∃ 21.014 (Ρ∃ 48.396 ε Ρ∃ 10.543 � Dεζ/20) 
νο Χονσολιδαδο, σο οριυνδοσ δε διφερενχιαισ δε αλθυοτασ δε ΙΧΜΣ ε ρεσσαρχιmεντο 
δο ΙΧΜΣ−ΣΤ (συβστιτυιο τριβυτ〈ρια) εm οπερα⌡εσ δε εντραδα ε σαδα δε mερχαδοριασ 
ρεαλιζαδασ πορ σευσ Χεντροσ δε Dιστριβυιο νοσ Εσταδοσ δε Περναmβυχο ε Ριο Γρανδε 
δο Συλ πορ οχασιο δο αβαστεχιmεντο δε συασ φιλιαισ λοχαλιζαδασ εm ουτροσ Εσταδοσ 
δα Φεδεραο. Αδεmαισ, φοι ρεθυεριδο ο ρεσσαρχιmεντο δο ΙΧΜΣ ΣΤ δασ φιλιαισ νο 
Εσταδο δε Ματο Γροσσο δο Συλ εm δεχορρνχια δα βασε δε χ〈λχυλο πρεσυmιδα δο 
ιmποστο σερ συπεριορ αο πρεο πρατιχαδο αο χονσυmιδορ φιναλ. Οσ ρεσπεχτιϖοσ χρδιτοσ 
ϖm σενδο χονσυmιδοσ προγρεσσιϖαmεντε νοσ λτιmοσ mεσεσ, πρινχιπαλmεντε πορ 
προδυτοσ θυε εστο φορα δα σιστεm〈τιχα δα συβστιτυιο τριβυτ〈ρια.
Τρνσιτο εm ϕυλγαδο � Εξχλυσο δο ΙΧΜΣ να βασε δε χ〈λχυλο δο ΠΙΣ ε δα ΧΟΦΙΝΣ 
� Αο ορδιν〈ρια διστριβυδα πελα Dρογασιλ Σ.Α. εm αβριλ δε 1986
Εm 15 δε mαρο δε 2017, ο Συπρεmο Τριβυναλ Φεδεραλ (ΣΤΦ) χονχλυιυ ο ϕυλγαmεντο 
δο mριτο δο Ρεχυρσο Εξτραορδιν〈ριο ν≡ 574.706, χοm εφειτοσ δε ρεπερχυσσο γεραλ, 
νο θυαλ φοι ασσεγυραδο αοσ χοντριβυιντεσ ο διρειτο ◊ εξχλυσο δο ΙΧΜΣ δα βασε δε 
χ〈λχυλο δασ χοντριβυι⌡εσ δο ΠΙΣ ε δα ΧΟΦΙΝΣ.
Εm 13 δε mαιο δε 2021, ο Συπρεmο Τριβυναλ Φεδεραλ (ΣΤΦ), αχοληευ εm παρτε, οσ 
εmβαργοσ δε δεχλαραο οποστοσ πελα Υνιο, δετερmινανδο θυε ο ΙΧΜΣ α σερ εξχλυδο 
δα βασε δε χ〈λχυλο δο ΠΙΣ ε δα ΧΟΦΙΝΣ  αθυελε δεσταχαδο εm νοτα φισχαλ, mασ θυε 
α τεσε εm θυεστο σ⌠ δεϖε προδυζιρ εφειτοσ α παρτιρ δε 15 δε mαρο δε 2017, δατα εm 
θυε οχορρευ ο ϕυλγαmεντο δο mριτο δο ΡΕ ν≡ 574.706/ΠΡ, ρεσσαλϖαδασ ασ α⌡εσ 
ϕυδιχιαισ ε προχεδιmεντοσ αδmινιστρατιϖοσ προτοχολαδοσ ατ ρεφεριδα δατα (σεσσο 
ρεαλιζαδα πορ ϖιδεοχονφερνχια − Ρεσολυο ν≡ 672/2020/ΣΤΦ). Υmα ϖεζ χονσιδεραδο 
ο ϖαλορ δο ΙΧΜΣ δεσταχαδο χοmο χριτριο δε χ〈λχυλο, α Χοmπανηια ρεγιστρου ο ϖαλορ 
αδιχιοναλ νο ρεσυλταδο νο ρεχορρεντε εm mαιο δε 2021 δε Ρ∃ 58.044 (Νοτα 22), σενδο 
ο ϖαλορ πρινχιπαλ δε Ρ∃ 42.025 ε α ατυαλιζαο mονετ〈ρια δε Ρ∃ 16.019.
Ινχιδνχια δο ΙΡΠϑ ε δα ΧΣΛΛ σοβρε οσ ϖαλορεσ ρελατιϖοσ ◊ ταξα ΣΕΛΙΧ
Εm 24 δε σετεmβρο δε 2021, ο Συπεριορ Τριβυναλ Φεδεραλ ϕυλγου εm δεχισο πλεν〈ρια, 
πορ υνανιmιδαδε, α νο ινχιδνχια δο ΙΡΠϑ ε δα ΧΣΛΛ σοβρε οσ ϖαλορεσ ρελατιϖοσ αοσ 
ϕυροσ mενσυραδοσ πελα ταξα ΣΕΛΙΧ ε ρεχεβιδοσ πελο χοντριβυιντε εm ραζο δε ρεπετιο 
δε ινδβιτο τριβυτ〈ριο. Εm 22 δε σετεmβρο δε 2021, α Χοmπανηια ηαϖια ιmπετραδο 
Μανδαδο δε Σεγυρανα οβϕετιϖανδο ο ρεχονηεχιmεντο δο διρειτο ◊ νο ινχιδνχια δο 
ΙΡΠϑ ε δα ΧΣΛΛ σοβρε οσ ϖαλορεσ δεχορρεντεσ δε ατυαλιζαο mονετ〈ρια ε ϕυροσ δε 
mορα, δεντρε ελεσ αοσ ϕυροσ ΣΕΛΙΧ, χαλχυλαδοσ σοβρε χρδιτοσ φισχαισ εm ραζο δε 
ρεπετιο δε ινδβιτο τριβυτ〈ριο, χονχεντραδοσ νοσ προχεσσοσ χοmενταδοσ νο ιτεm 
αχιmα, χυϕο ϖαλορ εστιmαδο ε ρεγιστραδο  δε Ρ∃ 5.429 να Χοντρολαδορα ε Ρ∃ 6.221 
νο Χονσολιδαδο. Α Χοmπανηια αγυαρδα ο τρνσιτο εm ϕυλγαδο δε σευ προχεσσο παρα 
εφετιϖα χοmπενσαο φισχαλ δοσ ϖαλορεσ δεϖιδοσ.
Εξπεχτατιϖα δε ρεαλιζαο δοσ χρδιτοσ
Οσ mονταντεσ χλασσιφιχαδοσ νο ατιϖο χιρχυλαντε ε νο χιρχυλαντε ποσσυεm α σεγυιντε 
εξπεχτατιϖα δε ρεαλιζαο:

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Εξπεχτατιϖα δε ρεαλιζαο Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
  Νοσ πρ⌠ξιmοσ 12 mεσεσ 190.377 59.288 195.777 61.531
  Εντρε 13 ε 24 mεσεσ 46.137 23.870 49.470 23.870
  Εντρε 25 ε 36 mεσεσ 24.657 23.868 27.960 36.497
  Εντρε 37 ε 48 mεσεσ 24.657 23.868 27.960 26.752
  Εντρε 49 ε 60 mεσεσ 25.218 24.429 27.539 24.429
Τοταλ 311.046 155.323 328.706 173.079

   9. Ινϖεστιmεντοσ

9.1. Πολτιχα χοντ〈βιλ
Χοmβινα⌡εσ δε νεγ⌠χιοσ
Χοmβινα⌡εσ δε νεγ⌠χιοσ σο χονταβιλιζαδασ απλιχανδο ο mτοδο δε αθυισιο. 
Ο χυστο δε υmα αθυισιο  mενσυραδο πελα σοmα δα χοντραπρεσταο τρανσφεριδα, 
θυε  αϖαλιαδα χοm βασε νο ϖαλορ ϕυστο να δατα δε αθυισιο, ε ο ϖαλορ δε θυαλθυερ 
παρτιχιπαο δε νο χοντρολαδορεσ να αδθυιριδα. Παρα χαδα χοmβιναο δε νεγ⌠χιο, 
α αδθυιρεντε δεϖε mενσυραρ α παρτιχιπαο δε νο χοντρολαδορεσ να αδθυιριδα πελο 
ϖαλορ ϕυστο ου χοm βασε να συα παρτιχιπαο νοσ ατιϖοσ λθυιδοσ ιδεντιφιχαδοσ να 
αδθυιριδα. Χυστοσ διρεταmεντε ατριβυϖεισ ◊ αθυισιο σο χονταβιλιζαδοσ χοmο δεσπεσα 
θυανδο ινχορριδοσ.
Α Χοmπανηια δετερmινα θυε αδθυιριυ υm νεγ⌠χιο θυανδο ο χονϕυντο αδθυιριδο δε 
ατιϖιδαδεσ ε ατιϖοσ ινχλυι, νο mνιmο, υmα εντραδα δε ρεχυρσοσ (ινπυτ) ε υm προχεσσο 
συβσταντιϖο θυε ϕυντοσ χοντριβυαm σιγνιφιχατιϖαmεντε παρα α χαπαχιδαδε δε γεραρ υmα 
σαδα δε ρεχυρσοσ (ουτπυτ). Ο προχεσσο αδθυιριδο  χονσιδεραδο συβσταντιϖο σε φορ 
εσσενχιαλ παρα α χαπαχιδαδε δε δεσενϖολϖερ ου χονϖερτερ ο ινπυτ αδθυιριδο εm ουτπυτσ, 
ε οσ ινπυτσ αδθυιριδοσ ινχλυρεm ταντο α φορα δε τραβαληο οργανιζαδα χοm ασ 
ηαβιλιδαδεσ, χονηεχιmεντοσ ου εξπερινχια νεχεσσ〈ριοσ παρα εξεχυταρ εσσε προχεσσο; 
ου φορ φυνδαmενταλ παρα α χαπαχιδαδε δε χοντινυαρ α προδυζιρ ουτπυτσ ε  χονσιδεραδο 
νιχο ου εσχασσο ου νο ποδε σερ συβστιτυδο σεm χυστο, εσφορο ου ατρασο 
σιγνιφιχατιϖοσ να χαπαχιδαδε δε χοντινυαρ προδυζινδο ουτπυτσ.
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ΝΟΤΑΣ ΕΞΠΛΙΧΑΤΙςΑΣ DΑ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο ℵΣ DΕΜΟΝΣΤΡΑ∩∏ΕΣ ΦΙΝΑΝΧΕΙΡΑΣ ΕΜ 31 DΕ DΕΖΕΜΒΡΟ DΕ 2021 Ε 2020
(Εm mιληαρεσ δε ρεαισ, εξχετο θυανδο ινδιχαδο δε ουτρα φορmα)

10.3. Ιντανγϖελ − Χοmποσιο δοσ σαλδοσ ε mοϖιmενταο
Α σεγυιρ εστο απρεσενταδασ ασ χοmποσι⌡εσ δο Ιντανγϖελ:

Χοντρολαδορα
Dεζ/21 Dεζ/20

Ταξασ ανυαισ mδιασ δε 
αmορτιζαο (%) Χυστο Αmορτιζαο αχυmυλαδα ςαλορ χοντ〈βιλ λθυιδο Χυστο Αmορτιζαο αχυmυλαδα ςαλορ χοντ〈βιλ λθυιδο

Ποντο χοmερχιαλ 17 � 23,4 249.992 (174.779) 75.213 271.276 (171.884) 99.392
Λιχενα δε υσο δε σοφτωαρε 20 407.985 (156.542) 251.443 255.240 (105.344) 149.896
ℑγιο να αθυισιο δε εmπρεσα � ςισον (ι) 22.275 (2.387) 19.888 22.275 (2.387) 19.888
ℑγιο να αθυισιο δε εmπρεσα � Ραια (ι) 780.084 − 780.084 780.084 − 780.084
Μαρχασ χοm ϖιδα τιλ δεφινιδα 20 19.046 (8.483) 10.563 26.835 (995) 25.840
Μαρχασ χοm ϖιδα τιλ ινδεφινιδα (ι) 151.000 − 151.000 151.000 − 151.000
Χαρτειρα δε χλιεντεσ 6,7 � 25 41.700 (39.477) 2.223 41.700 (39.017) 2.683
Τοταλ 1.672.082 (381.668) 1.290.414 1.548.410 (319.627) 1.228.783

Χονσολιδαδο
Dεζ/21 Dεζ/20

Ταξασ ανυαισ mδιασ δε 
αmορτιζαο (%) Χυστο Αmορτιζαο αχυmυλαδα ςαλορ χοντ〈βιλ λθυιδο Χυστο Αmορτιζαο αχυmυλαδα ςαλορ χοντ〈βιλ λθυιδο

Ποντο χοmερχιαλ 17 � 23,4 249.992 (174.778) 75.214 271.278 (171.883) 99.395
Λιχενα δε υσο δε σοφτωαρε ε ιmπλανταο δε σιστεmασ 20 415.862 (159.605) 256.257 259.418 (107.033) 152.385
ℑγιο να αθυισιο δε εmπρεσα � ςισον (ι) 22.275 (2.387) 19.888 22.275 (2.387) 19.888
ℑγιο να αθυισιο δε εmπρεσα � Ραια (ι) 780.084 − 780.084 780.084 − 780.084
ℑγιο να αθυισιο δε εmπρεσα � 4Βιο (ι) 25.563 − 25.563 25.563 − 25.563
ℑγιο να αθυισιο δε εmπρεσα � ςιτατ (ι) 20.886 − 20.886 − − −
ℑγιο να αθυισιο δε εmπρεσα � Χυχο (ι) 10.524 − 10.524 − − −
ℑγιο να αθυισιο δε εmπρεσα � Ηεαλτηβιτ (ι) 5.617 − 5.617 − − −
ℑγιο να αθυισιο δε εmπρεσα � Χονεχτα Λ〈 (ι) 7.120 − 7.120 − − −
ℑγιο να αθυισιο δε εmπρεσα � Αmπλιmεδ (ι) 90.086 − 90.086 − − −
Πλαταφορmα 20 18.853 (2.475) 16.378 − − −
Αχορδο δε νο χοmπετιο 20 4.833 (600) 4.233 − − −
Μαρχασ χοm ϖιδα τιλ δεφινιδα 20 27.500 (14.569) 12.931 31.204 (6.149) 25.055
Μαρχασ χοm ϖιδα τιλ ινδεφινιδα (ι) 153.930 − 153.930 151.700 − 151.700
Χαρτειρα δε χλιεντεσ (Ραια Σ.Α.) 6,7 � 25 41.700 (39.477) 2.223 41.700 (39.017) 2.683
Ρελαχιοναmεντο χοm χλιεντεσ 20 8.737 (3.420) 5.317 7.928 (2.972) 4.956
Τοταλ 1.883.562 (397.311) 1.486.251 1.591.150 (329.441) 1.261.709

(ι) Ατιϖο δε ϖιδα τιλ ινδεφινιδα.
Α σεγυιρ, εστο απρεσενταδασ ασ mοϖιmεντα⌡εσ νο ατιϖο ιντανγϖελ δα Χοντρολαδορα:

Μοϖιmενταο δο χυστο 1≡ δε ϑαν/20 Αδι⌡εσ Αλιενα⌡εσ ε βαιξασ
(Προϖισο) / Ρεϖερσο παρα 

ενχερραmεντο δε φαρm〈χιασ Dεζ/20 Αδι⌡εσ Αλιενα⌡εσ ε βαιξασ
(Προϖισο) / Ρεϖερσο παρα 

ενχερραmεντο δε φαρm〈χιασ Dεζ/21
Ποντο χοmερχιαλ 288.139 27.249 (44.346) 234 271.276 18.634 (38.173) (1.745) 249.990
Λιχενα δε υσο δε σοφτωαρε 205.506 81.266 (31.541) 9 255.240 164.274 (11.536) 7 407.987
ℑγιο αθυισιο εmπρεσα � ςισον 22.275 − − − 22.275 − − − 22.275
ℑγιο αθυισιο εmπρεσα � Ραια 780.084 − − − 780.084 − − − 780.084
Μαρχασ ϖιδα τιλ δεφινιδα 25.553 1.357 (75) − 26.835 2.611 (10.400) − 19.046
Μαρχασ ϖιδα τιλ ινδεφινιδα 151.000 − − − 151.000 − − − 151.000
Χαρτειρα δε χλιεντεσ 41.700 − − − 41.700 − − − 41.700
Τοταλ 1.514.257 109.872 (75.962) 243 1.548.410 185.519 (60.109) (1.738) 1.672.082

Μοϖιmενταο δα δεπρεχιαο αχυmυλαδα 1≡ δε ϑαν/20 Αδι⌡εσ Αλιενα⌡εσ ε βαιξασ
Προϖισο / (Ρεϖερσο) παρα 

ενχερραmεντο δε φαρm〈χιασ Dεζ/20 Αδι⌡εσ Αλιενα⌡εσ ε βαιξασ
Προϖισο / (Ρεϖερσο) παρα 

ενχερραmεντο δε φαρm〈χιασ Dεζ/21
Ποντο χοmερχιαλ (171.093) (45.108) 44.102 215 (171.884) (40.314) 36.598 821 (174.779)
Λιχενα δε υσο δε σοφτωαρε (90.012) (46.612) 31.283 (3) (105.344) (62.348) 11.156 (6) (156.542)
ℑγιο αθυισιο εmπρεσα � ςισον (2.387) − − − (2.387) − − − (2.387)
ℑγιο αθυισιο εmπρεσα � Ραια − − − − − − − − −
Μαρχασ ϖιδα τιλ δεφινιδα (293) (702) − − (995) (8.595) 1.107 − (8.483)
Χαρτειρα δε χλιεντεσ (38.557) (460) − − (39.017) (460) − − (39.477)
Τοταλ (302.342) (92.882) 75.385 212 (319.627) (111.717) 48.861 815 (381.668)

Α σεγυιρ, εστο απρεσενταδασ ασ mοϖιmεντα⌡εσ νο ατιϖο ιντανγϖελ νο Χονσολιδαδο:

Μοϖιmενταο δο χυστο 1≡ δε ϑαν/20 Αδι⌡εσ Αλιενα⌡εσ ε βαιξασ
(Προϖισο) / Ρεϖερσο 

ενχερραmεντο δε φαρm〈χιασ Dεζ/20
Αδιο πορ χοmβιναο

δε νεγ⌠χιοσ Αδι⌡εσ Αλιενα⌡εσ ε βαιξασ
(Προϖισο) / Ρεϖερσο 

ενχερραmεντο δε φαρm〈χιασ Dεζ/21
Ποντο χοmερχιαλ 288.139 27.249 (44.344) 234 271.278 − 18.632 (38.173) (1.745) 249.992
Λιχενα δε υσο δε σοφτωαρε 208.238 82.712 (31.541) 9 259.418 439 167.534 (11.536) 7 415.862
ℑγιο να αθυισιο εmπρεσα � ςισον 22.275 − − − 22.275 − − − − 22.275
ℑγιο να αθυισιο εmπρεσα � Ραια 780.084 − − − 780.084 − − − − 780.084
ℑγιο να αθυισιο εmπρεσα � 4Βιο 25.563 − − − 25.563 − − − − 25.563
ℑγιο να αθυισιο εmπρεσα � ςιτατ − − − − − − 20.886 − − 20.886
ℑγιο να αθυισιο εmπρεσα � Χυχο − − − − − − 10.524 − − 10.524
ℑγιο να αθυισιο εmπρεσα � Ηεαλτηβιτ − − − − − − 5.617 − − 5.617
ℑγιο να αθυισιο δε παρτιχιπα⌡εσ � Χονεχτα Λ〈 − − − − − − 7.120 − − 7.120
ℑγιο αθυισιο εmπρεσα � Αmπλιmεδ − − − − − − 90.086 − − 90.086
Πλαταφορmα − − − − − − 18.853 − − 18.853
Αχορδο δε νο χοmπετιο − − − − − − 4.833 − − 4.833
Μαρχασ ϖιδα τιλ δεφινιδα 29.922 1.357 (75) − 31.204 1.691 5.005 (10.400) − 27.500
Μαρχασ ϖιδα τιλ ινδεφινιδα 151.700 − − − 151.700 − 2.230 − − 153.930
Χαρτειρα δε χλιεντεσ � Ραια 41.700 − − − 41.700 − − − − 41.700
Ρελαχιοναmεντο χοm χλιεντεσ 7.928 − − − 7.928 − 809 − − 8.737
Τοταλ 1.555.549 111.318 (75.960) 243 1.591.150 2.130 352.129 (60.109) (1.738) 1.883.562

Μοϖιmενταο δα δεπρεχιαο αχυmυλαδα 1≡ δε ϑαν/20 Αδι⌡εσ Αλιενα⌡εσ ε βαιξασ
Προϖισο / (Ρεϖερσο) 

ενχερραmεντο δε φαρm〈χιασ Dεζ/20
Αδιο πορ χοmβιναο 

δε νεγ⌠χιοσ Αδι⌡εσ Αλιενα⌡εσ ε βαιξασ
Προϖισο / (Ρεϖερσο) 

ενχερραmεντο δε φαρm〈χιασ Dεζ/21
Ποντο χοmερχιαλ (171.092) (45.108) 44.101 216 (171.883) − (40.314) 36.598 821 (174.778)
Λιχενα δε υσο δε σοφτωαρε (91.064) (47.248) 31.282 (3) (107.033) (367) (63.355) 11.156 (6) (159.605)
ℑγιο να αθυισιο εmπρεσα � ςισον (2.387) − − − (2.387) − − − − (2.387)
ℑγιο να αθυισιο εmπρεσα � Ραια − − − − − − − − − −
ℑγιο να αθυισιο εmπρεσα � 4Βιο − − − − − − − − − −
ℑγιο να αθυισιο εmπρεσα � ςιτατ − − − − − − − − − −
Πλαταφορmα − − − − − − (2.475) − − (2.475)
Αχορδο δε νο χοmπετιο − − − − − − (600) − − (600)
Μαρχασ ϖιδα τιλ δεφινιδα (4.602) (1.547) − − (6.149) (572) (8.954) 1.106 − (14.569)
Χαρτειρα δε χλιεντεσ � Ραια (38.557) (460) − − (39.017) − (460) − − (39.477)
Ρελαχιοναmεντο χοm χλιεντεσ (2.406) (566) − − (2.972) − (448) − − (3.420)
Τοταλ (310.108) (94.929) 75.383 213 (329.441) (939) (116.606) 48.860 815 (397.311)

ℑγιο να αθυισιο δε εmπρεσασ
Οσ σαλδοσ δε 〈γιο γεραδοσ να αθυισιο δε εmπρεσασ σο τεσταδοσ ανυαλmεντε παρα φινσ δε αϖαλιαο δε ρεχυπεραο δο ατιϖο 
(�ιmπαιρmεντ�).

Εmπρεσα ςαλορ δο 〈γιο Αθυισιο
Dρογαρια ςισον 19.888 13/02/2008
Ραια 780.084 10/11/2011
4Βιο Μεδιχαmεντοσ 25.563 01/10/2015
ςιτατ Σερϖιοσ εm Σαδε 20.886 01/04/2021
Dρ. Χυχο Dεσενϖολϖιmεντο δε Σοφτωαρε 14.689 19/11/2021
Ηεαλτηβιτ Περφορmασψσ Τεχνολογια Ιντελιγνχια 5.616 09/03/2021
Αmπλισοφτωαρε Τεχνολογια 90.086 22/12/2021
Φυλλ Νινε Dιγιταλ Χονσυλτορια 7.120 10/12/2021

Dρογαρια ςισον Λτδα. − Ο 〈γιο νο mονταντε δε Ρ∃ 19.888  ρεφερεντε ◊ αθυισιο δα εmπρεσα Dρογαρια ςισον Λτδα, εm 13 δε 
φεϖερειρο δε 2008 ε ινχορποραδα ◊σ οπερα⌡εσ δα Χοmπανηια α παρτιρ δε 30 δε ϕυνηο δε 2008. Ο 〈γιο εστ〈 φυνδαmενταδο να 
εξπεχτατιϖα δε ρενταβιλιδαδε φυτυρα, χονφορmε αϖαλιαο ελαβοραδα πορ περιτο ινδεπενδεντε, ε φοι αmορτιζαδο νο περοδο δε αβριλ 
α δεζεmβρο δε 2008. Χονφορmε πρεϖιστο να Οριενταο ΟΧΠΧ 02 � Εσχλαρεχιmεντοσ σοβρε ασ Dεmονστρα⌡εσ Χοντ〈βεισ δε 2008, 
α παρτιρ δε 2009 ο 〈γιο πασσου α νο σερ mαισ αmορτιζαδο ε, δεσδε εντο,  τεσταδο ανυαλmεντε παρα φινσ δε αϖαλιαο δε 
ρεχυπεραβιλιδαδε δο ατιϖο (ιmπαιρmεντ). Ο ϖαλορ ρεχυπερ〈ϖελ δα υνιδαδε γεραδορα δε χαιξα δε �ςισον�  δε Ρ∃ 145.079 εm 31 δε 
δεζεmβρο δε 2021 ε φοι δετερmιναδο χοm βασε νο χ〈λχυλο δο ϖαλορ εm υσο εm ϖιστα δασ προϕε⌡εσ δο φλυξο δε χαιξα χοm βασε 
εm εστιmατιϖασ φινανχειρασ απροϖαδασ πελα Αδmινιστραο παρα υm περοδο δε χινχο ανοσ. Α ταξα δε δεσχοντο αντεσ δοσ τριβυτοσ, 
απλιχαδα ◊σ προϕε⌡εσ δε φλυξο δε χαιξα,  δε 17,1% (16,9% εm 2020). Α ταξα δε χρεσχιmεντο υτιλιζαδα παρα εξτραπολαρ ο φλυξο δε 
χαιξα δα υνιδαδε παρα υm περοδο αχιmα δε χινχο ανοσ  δε 3,2% (5,2% εm 2020).
Ραια Σ.Α. − Α Χοmπανηια απυρου 〈γιο νο mονταντε δε Ρ∃ 780.084 να χοmβιναο δε νεγ⌠χιοσ χοm α Ραια Σ.Α., οχορριδο εm 10 
δε νοϖεmβρο δε 2011, ο θυαλ εστ〈 φυνδαmενταδο να εξπεχτατιϖα δε ρενταβιλιδαδε φυτυρα, δεχορρεντε δα διφερενα εντρε ϖαλορεσ 
δοσ ατιϖοσ χεδιδοσ ε ρεχεβιδοσ. Αλm δο mονταντε χλασσιφιχαδο χοmο 〈γιο, τεmοσ ταmβm ο ϖαλορ δε Ρ∃ 151.700 αλοχαδο χοmο 
Μαρχα, τοταλιζανδο Ρ∃ 931.784 εm ατιϖοσ ιντανγϖεσ χοm ϖιδα τιλ ινδεφινιδα ϖινχυλαδοσ ◊ υνιδαδε γεραδορα δε χαιξα �Ραια�. Ο ϖαλορ 
ρεχυπερ〈ϖελ δα υνιδαδε γεραδορα δε χαιξα δε �Ραια�  δε Ρ∃ 5.661.365 εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021 ε φοι δετερmιναδο χοm βασε 
νο χ〈λχυλο δο ϖαλορ εm υσο εm ϖιστα δασ προϕε⌡εσ δο φλυξο δε χαιξα χοm βασε εm εστιmατιϖασ φινανχειρασ απροϖαδασ πελα 
Αδmινιστραο παρα υm περοδο δε χινχο ανοσ. Α ταξα δε δεσχοντο αντεσ δοσ τριβυτοσ, απλιχαδα ◊σ προϕε⌡εσ δε φλυξο δε χαιξα, 
 δε 14,3% (14,4% εm 2020). Α ταξα δε χρεσχιmεντο υτιλιζαδα παρα εξτραπολαρ ο φλυξο δε χαιξα δα υνιδαδε παρα υm περοδο αχιmα 
δε χινχο ανοσ  δε 3,2% (6,4% εm 2020).
4Βιο Μεδιχαmεντοσ Σ.Α. − Α Χοmπανηια απυρου 〈γιο νο mονταντε δε Ρ∃ 25.563 να χοmβιναο δε νεγ⌠χιοσ χοm α 4Βιο 
Μεδιχαmεντοσ Σ.Α., οχορριδο εm 1≡ δε ουτυβρο δε 2015, χυϕο ϖαλορ φοι χοmπλεmενταδο πελο αϕυστε φιναλ δε πρεο εm 31 δε mαρο 
δε 2016 δε Ρ∃ 2.040, ο θυαλ εστ〈 φυνδαmενταδο να εξπεχτατιϖα δε ρενταβιλιδαδε φυτυρα, δεχορρεντε δα διφερενα εντρε οσ ϖαλορεσ 
δοσ ατιϖοσ χεδιδοσ ε ρεχεβιδοσ. Ο ϖαλορ ρεχυπερ〈ϖελ δα υνιδαδε γεραδορα δε χαιξα δε �4Βιο�  δε Ρ∃ 191.551 εm 31 δε δεζεmβρο 
δε 2021 ε φοι δετερmιναδο χοm βασε νο χ〈λχυλο δο ϖαλορ εm υσο εm ϖιστα δασ προϕε⌡εσ δο φλυξο δε χαιξα χοm βασε εm εστιmατιϖασ 
φινανχειρασ απροϖαδασ πελα Αδmινιστραο παρα υm περοδο δε χινχο ανοσ. Α ταξα δε δεσχοντο αντεσ δοσ τριβυτοσ, απλιχαδα ◊σ 

προϕε⌡εσ δε φλυξο δε χαιξα,  δε 12,6% (17,0% εm 2020). Α ταξα δε χρεσχιmεντο υτιλιζαδα παρα εξτραπολαρ ο φλυξο δε χαιξα δα 
υνιδαδε παρα υm περοδο αχιmα δε χινχο ανοσ  δε 3,3% (9,9% εm 2020).
ςιτατ Σερϖιοσ εm Σαδε Λτδα. − Α Χοmπανηια απυρου 〈γιο νο mονταντε δε Ρ∃ 20.886 να χοmβιναο δε νεγ⌠χιοσ χοm α ςιτατ 
Νεγ⌠χιοσ εm Σαδε Λτδα (αντεριορmεντε Β2Υ Εδιτορα Σ.Α.), οχορριδο εm 1≡ δε αβριλ δε 2021, ο θυαλ εστ〈 φυνδαmενταδο να 
εξπεχτατιϖα δε ρενταβιλιδαδε φυτυρα, δεχορρεντε δα διφερενα εντρε οσ ϖαλορεσ δοσ ατιϖοσ χεδιδοσ ε ρεχεβιδοσ.
Dρ. Χυχο Dεσενϖολϖιmεντο δε Σοφτωαρε Λτδα. − Α Χοmπανηια απυρου 〈γιο νο mονταντε δε Ρ∃ 14.689 να χοmβιναο δε νεγ⌠χιοσ 
χοm α Dρ. Χυχο Dεσενϖολϖιmεντο δε Σοφτωαρε Λτδα, οχορριδο εm 19 δε νοϖεmβρο δε 2021, ο θυαλ εστ〈 φυνδαmενταδο να εξπεχτατιϖα 
δε ρενταβιλιδαδε φυτυρα, δεχορρεντε δα διφερενα εντρε οσ ϖαλορεσ δοσ ατιϖοσ χεδιδοσ ε ρεχεβιδοσ.
Ηεαλτηβιτ Περφορmασψσ Τεχνολογια Ιντελιγνχια Σ.Α. − Α Χοmπανηια απυρου 〈γιο νο mονταντε δε Ρ∃ 5.616 να χοmβιναο δε 
νεγ⌠χιοσ χοm α Ηεαλτηβιτ Περφορmασψσ Τεχνολογια Ιντελιγνχια Σ.Α., οχορριδο εm 9 δε mαρο δε 2021, ο θυαλ εστ〈 φυνδαmενταδο 
να εξπεχτατιϖα δε ρενταβιλιδαδε φυτυρα, δεχορρεντε δα διφερενα εντρε οσ ϖαλορεσ δοσ ατιϖοσ χεδιδοσ ε ρεχεβιδοσ.
Αmπλισοφτωαρε Τεχνολογια Λτδα. − Α Χοmπανηια απυρου 〈γιο νο mονταντε δε Ρ∃ 90.086 να χοmβιναο δε νεγ⌠χιοσ χοm α 
Απλισοφτωαρε Τεχνολογια Λτδα, οχορριδο εm 22 δε δεζεmβρο δε 2021, ο θυαλ εστ〈 φυνδαmενταδο να εξπεχτατιϖα δε ρενταβιλιδαδε 
φυτυρα, δεχορρεντε δα διφερενα εντρε οσ ϖαλορεσ δοσ ατιϖοσ χεδιδοσ ε ρεχεβιδοσ.
Φυλλ Νινε Dιγιταλ Χονσυλτορια Λτδα. − Α Χοmπανηια απυρου 〈γιο νο mονταντε δε Ρ∃ 7.120 να αθυισιο δε παρτιχιπαο να Φυλλ Νινε 
Dιγιταλ Χονσυλτορια Λτδα., οχορριδο εm 10 δε δεζεmβρο δε 2021, ο θυαλ εστ〈 φυνδαmενταδο να εξπεχτατιϖα δε ρενταβιλιδαδε φυτυρα, 
δεχορρεντε δα διφερενα εντρε οσ ϖαλορεσ δοσ ατιϖοσ χεδιδοσ ε ρεχεβιδοσ.
10.4. Μοϖιmενταο δε προϖισο δε ενχερραmεντο δε φαρm〈χιασ
Α mοϖιmενταο δα προϖισο παρα ενχερραmεντο δε φαρm〈χιασ εστ〈 δεmονστραδα δα Χοντρολαδορα:

Προϖισο Dεπρεχιαο
Τοταλ

ιmοβιλιζαδο Προϖισο Αmορτιζαο
Τοταλ

ιντανγϖελ
Τοταλ

Προϖισ⌡εσ
Σαλδο εm 1≡ δε ϕανειρο δε 2020 (11.526) 4.684 (6.842) (2.530) 1.232 (1.298) (8.140)
  Αδι⌡εσ (17.894) 8.336 (9.558) (2.287) 1.443 (844) (10.402)
  Ρεϖερσ⌡εσ 11.527 (4.684) 6.843 2.530 (1.232) 1.298 8.141
Σαλδο εm 31/12/2020 (17.893) 8.336 (9.557) (2.287) 1.443 (844) (10.401)

  Αδι⌡εσ (34.102) 15.757 (18.345) (6.547) 3.657 (2.890) (21.235)
  Ρεϖερσ⌡εσ 35.160 (15.787) 19.373 4.809 (2.843) 1.966 21.339
Μοϖιmενταο λθυιδα 1.058 (30) 1.028 (1.738) 814 (924) 104
Σαλδο εm 31/12/2021 (16.835) 8.306 (8.529) (4.025) 2.257 (1.768) (10.297)

  11. Βενεφχιοσ α εmπρεγαδοσ

(α) Προγραmα δε παρτιχιπαο νοσ ρεσυλταδοσ
Ο Γρυπο ποσσυι ο προγραmα δε παρτιχιπαο νοσ ρεσυλταδοσ ε γρατιφιχα⌡εσ θυε τεm χοmο πρινχιπαλ οβϕετιϖο ϖαλοριζαρ ο δεσεmπενηο 
δοσ σευσ φυνχιον〈ριοσ δυραντε ο περοδο. Παρα αmβοσ, εξιστε πλανο φορmαλ ε οσ ϖαλορεσ α σερεm παγοσ ποδεm σερ εστιmαδοσ 
ραζοαϖελmεντε, αντεσ δα ποχα δα ελαβοραο δε ινφορmα⌡εσ, ε σο λιθυιδαδοσ νο χυρτο πραζο. Μενσαλmεντε, σο ρεχονηεχιδοσ 
υm πασσιϖο ε υmα δεσπεσα δε παρτιχιπαο νοσ ρεσυλταδοσ χοm βασε νασ εστιmατιϖασ δε αλχανχε δασ mετασ οπεραχιοναισ ε 
οβϕετιϖοσ εσπεχφιχοσ εσταβελεχιδοσ ε απροϖαδοσ πελα Αδmινιστραο. Ο ρεχονηεχιmεντο νο πασσιϖο  ρεαλιζαδο νο γρυπο δε 
σαλ〈ριοσ ε ενχαργοσ σοχιαισ ε να δεmονστραο δο ρεσυλταδο οχορρε να ρυβριχα δασ δεσπεσασ χοm ϖενδασ ε δεσπεσασ γεραισ ε 
αδmινιστρατιϖασ − Νοτα 21.
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ΝΟΤΑΣ ΕΞΠΛΙΧΑΤΙςΑΣ DΑ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο ℵΣ DΕΜΟΝΣΤΡΑ∩∏ΕΣ ΦΙΝΑΝΧΕΙΡΑΣ ΕΜ 31 DΕ DΕΖΕΜΒΡΟ DΕ 2021 Ε 2020
(Εm mιληαρεσ δε ρεαισ, εξχετο θυανδο ινδιχαδο δε ουτρα φορmα)

Dεmονστραο δο Φλυξο δε Χαιξα − Μτοδο Ινδιρετο
Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο

Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
Φλυξοσ δε χαιξα δασ ατιϖιδαδεσ οπεραχιοναισ
Λυχρο αντεσ δο ιmποστο δε ρενδα ε δα χοντριβυιο σοχιαλ 977.509 621.060 987.262 616.368
Αϕυστεσ
  Dεπρεχια⌡εσ ε αmορτιζα⌡εσ (Νοτα 21) 1.319.198 1.172.524 1.327.110 1.177.282
  Πλανο δε ρεmυνεραο χοm α⌡εσ ρεστριτασ, λθυιδο 15.112 18.138 15.086 18.090
  ϑυροσ σοβρε οπο δε χοmπρα δε α⌡εσ αδιχιοναισ 2.819 4.335 2.819 4.335
  Ρεσυλταδο να ϖενδα ου βαιξα δο ατιϖο ιmοβιλιζαδο ε ιντανγϖελ 23.685 3.579 23.865 3.580
  Προϖισο παρα δεmανδασ ϕυδιχιαισ (Νοτα 15) 42.025 92.190 42.029 92.379
  Προϖισο παρα περδασ νοσ εστοθυεσ (Νοτα 7) 4.418 15.080 4.418 15.080
  (Ρεϖερσο) προϖισο παρα περδασ δε χρδιτοσ εσπεραδασ (Νοτα 6) 4.490 10.796 7.732 11.480
  (Ρεϖερσο) προϖισο παρα ενχερραmεντο δε φαρm〈χιασ (Νοτα 10.2) (105) 2.261 (105) 2.260
  Dεσπεσα λθυιδα δε ϕυροσ χοm εmπρστιmοσ 83.843 58.991 86.180 59.515
  Dεσπεσασ δε ϕυροσ − Αρρενδαmεντοσ (Νοτα 14) 235.462 227.781 235.667 228.019
  Αmορτιζαο δε χυστο δε τρανσαο δε δεβντυρεσ
    ε νοτασ προmισσ⌠ριασ (Νοτα 13) 4.321 4.576 4.321 4.576
  Ρεσυλταδο δε εθυιϖαλνχια πατριmονιαλ (Νοτα 9) (33.720) (5.684) 1.127 7.867
  Dεσχοντοσ σοβρε λοχαο δε ιm⌠ϖεισ (Νοτα 21) (6.390) (13.804) (6.390) (13.804)

2.672.667 2.211.823 2.731.121 2.227.027
ςαρια⌡εσ νοσ ατιϖοσ ε πασσιϖοσ
  Χλιεντεσ ε ουτρασ χοντασ α ρεχεβερ (118.051) (334.691) (158.092) (377.895)
  Εστοθυεσ (881.597) (356.587) (896.809) (389.100)
  Ουτροσ ατιϖοσ χιρχυλαντεσ (39.154) 48.972 (38.768) 57.122
  Ατιϖοσ νο ρεαλιζ〈ϖελ α λονγο πραζο 1.180 (38.961) 40.587 (83.938)
  Φορνεχεδορεσ 435.470 413.418 390.754 456.034
  Σαλ〈ριοσ ε ενχαργοσ σοχιαισ 102.949 11.760 109.274 12.486
  Ιmποστοσ, ταξασ ε χοντριβυι⌡εσ (71.406) (34.300) (36.003) (11.806)
  Ουτρασ οβριγα⌡εσ 146.150 85.080 119.319 102.957
  Αλυγυισ α παγαρ 14.733 22.312 14.738 22.312

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20

Ουτροσ
  ϑυροσ παγοσ (Νοτα 13) (64.089) (40.084) (64.861) (40.084)
  Ιmποστο δε ρενδα ε χοντριβυιο σοχιαλ παγοσ (373.976) (201.441) (373.976) (201.441)
  ϑυροσ παγοσ − Αρρενδαmεντοσ (Νοτα 14) (235.462) (227.781) (235.667) (228.019)
  Dεmανδασ ϕυδιχιαισ − παγασ (Νοτα 15) (51.072) (68.417) (51.072) (68.417)

Χαιξα λθυιδο γεραδο νασ ατιϖιδαδεσ οπεραχιοναισ 1.538.342 1.491.103 1.550.545 1.477.238

Φλυξοσ δε χαιξα δασ ατιϖιδαδεσ δε ινϖεστιmεντοσ
  Αθυισιο ε απορτε δε χαπιταλ εm ινϖεστιδασ, λθυιδα δε χαιξα
    οβτιδο να αθυισιο (Νοτα 9.3) (172.385) (7.789) (12.636) (3.289)
  Χαιξα αδθυιριδο εm χοmβιναο δε νεγ⌠χιοσ − − 14.655 −
  Ατιϖοσ λθυιδοσ αδθυιριδοσ εm χοmβιναο δε νεγ⌠χιοσ − − (14.732) −
  Αθυισι⌡εσ δε ιmοβιλιζαδο ε ιντανγϖελ (738.611) (673.185) (855.596) (676.421)
  Ρεχεβιmεντοσ πορ ϖενδασ δε ιmοβιλιζαδοσ 809 6.648 809 6.648
  Εmπρστιmοσ χονχεδιδοσ ◊ χοντρολαδα 26.799 (1.838) (18.450) (35)

Χαιξα λθυιδο απλιχαδο νασ ατιϖιδαδεσ δε ινϖεστιmεντοσ (883.388) (676.164) (885.950) (673.097)

Φλυξοσ δε χαιξα δασ ατιϖιδαδεσ δε φινανχιαmεντοσ
  Εmπρστιmοσ ε φινανχιαmεντοσ τοmαδοσ (Νοτα 13) 298.874 695.287 338.234 728.216
  Παγαmεντοσ δε εmπρστιmοσ ε φινανχιαmεντοσ (Νοτα 13) (484.717) (225.245) (517.646) (225.245)
  Παγαmεντοσ δε αρρενδαmεντοσ (669.462) (534.069) (671.170) (535.463)
  ϑυροσ σοβρε χαπιταλ πρ⌠πριο ε διϖιδενδο παγοσ (265.025) (190.518) (265.025) (190.518)
  Ρεχοmπρα δε α⌡εσ (73.227) − (73.227) −

Χαιξα λθυιδο απλιχαδο νασ ατιϖιδαδεσ δε φινανχιαmεντοσ (1.193.557) (254.545) (1.188.834) (223.010)

Αυmεντο (διmινυιο) λθυιδο νο χαιξα ε εθυιϖαλεντεσ (538.603) 560.394 (524.239) 581.131

Χαιξα ε εθυιϖαλεντεσ δε χαιξα εm 1≡ δε ϕανειρο (Νοτα 5) 855.257 294.863 880.357 299.226

Χαιξα ε εθυιϖαλεντεσ δε χαιξα εm 31 δε δεζεmβρο (Νοτα 5) 316.654 855.257 356.118 880.357

ϖαλοριζαο δε ινστρυmεντοσ φινανχειροσ, πραζοσ δε ρεαλιζαο δε τριβυτοσ α ρεχυπεραρ, 
πραζοσ δε δεπρεχιαο ε αmορτιζαο δο ατιϖο ιmοβιλιζαδο ε ιντανγϖελ, εστιmατιϖα δο 
ϖαλορ ρεχυπερ〈ϖελ δε ιντανγϖεισ δε ϖιδα τιλ ινδεφινιδα, προϖισ⌡εσ νεχεσσ〈ριασ παρα 
δεmανδασ ϕυδιχιαισ, mενσυραο δε πασσιϖοσ φινανχειροσ α ϖαλορ ϕυστο, δετερmιναο 
δε προϖισ⌡εσ παρα τριβυτοσ, ρεχονηεχιmεντο δο ρεσυλταδο χοm αχορδοσ χοmερχιαισ ε 
ουτρασ σιmιλαρεσ. Ασ εστιmατιϖασ ε οσ ϕυλγαmεντοσ σιγνιφιχατιϖοσ εστο διϖυλγαδοσ να 
Νοτα 4(ϖ).
Α απρεσενταο δασ Dεmονστρα⌡εσ δο ςαλορ Αδιχιοναδο (DςΑ), ινδιϖιδυαλ ε 
χονσολιδαδα,  ρεθυεριδα πελα λεγισλαο σοχιετ〈ρια βρασιλειρα ε πελασ πρ〈τιχασ χοντ〈βεισ 
αδοταδασ νο Βρασιλ απλιχ〈ϖεισ α χοmπανηιασ αβερτασ. Ασ ΙΦΡΣ νο ρεθυερεm α 
απρεσενταο δεσσασ δεmονστρα⌡εσ. Χοmο χονσεθυνχια, πελασ ΙΦΡΣ, εσσασ 
δεmονστρα⌡εσ εστο απρεσενταδασ χοmο ινφορmαο συπλεmενταρ, σεm πρεϕυζο δο 
χονϕυντο δασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ.
Ιmπαχτοσ δα πανδεmια ΧΟςΙD−19
Εm ατενδιmεντο αο Οφχιο Χιρχυλαρ ΧςΜ−ΣΝΧ/ΣΕΠ ν≡ 03/2020, διαντε δο χεν〈ριο ατυαλ 
θυε ο Πασ ατραϖεσσα πορ χοντα δα πανδεmια δα ΧΟςΙD−19, α Χοmπανηια αϖαλιου 
περδασ δε χρδιτο εσπεραδασ, λεϖανδο εm χονσιδεραο τοδοσ οσ φατοσ ε χιρχυνστνχιασ, 
χοm ο οβϕετιϖο δε ϖεριφιχαρ σε, δε φατο, ηουϖε υm αυmεντο σιγνιφιχατιϖο νο ρισχο δε 
χρδιτο ου ρεστριο τεmπορ〈ρια δε λιθυιδεζ.
Α Χοmπανηια αδοτου χοmο πρεmισσα α αϖαλιαο χοm βασε νοσ σαλδοσ δε ρεχεβϖεισ 
εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021. Νεσσα δατα, ασ mοδαλιδαδεσ δε ρεχεβιmεντο δα 
Χοmπανηια εm ρελαο αο τοταλ δασ ϖενδασ αχυmυλαδασ εσταϖαm ρεπρεσενταδασ πορ: 
(ι) Χαρτ⌡εσ (83,5%), (ιι) Dινηειρο (11,7%) ε ουτροσ (4,8%).
Αβαιξο, απρεσενταmοσ α χοmποσιο δοσ σαλδοσ δε χοντασ α ρεχεβερ δε χλιεντεσ εm 
31 δε δεζεmβρο δε 2021:
Χοντασ α Ρεχεβερ Dεζ/21 %
Χαρτ⌡εσ δε Χρδιτο/Dβιτο 1.432.672 96,3
Φαρm〈χια Ποπυλαρ 19.098 1,3
Χονϖνιοσ χοm Εmπρεσασ � Υνιϖερσ 20.104 1,4
Προγραmα δε Βενεφχιοσ εm Μεδιχαmεντοσ � ΠΒΜ 15.104 1,0
Χλιεντεσ � Χηεθυεσ (◊ ϖιστα/πρ−δαταδοσ) 683 0,1
Χλιεντεσ � Απλιχατιϖοσ / Μαρκετπλαχε 658 0,0
Χλιεντεσ � Μανιπυλα 2 0,0
Περδασ δε χρδιτοσ εσπεραδασ (1.117) (0,1)
Τοταλ 1.487.204 100,0

Χοm ρελαο αοσ ιτενσ δε mαιορ ρεπρεσεντατιϖιδαδε δε ρεχεβϖεισ, χαβε δεσταχαρ θυε 
παρα: (ι) Χαρτ⌡εσ δε Χρδιτο/Dβιτο (96,3%) εστο χονχεντραδοσ χοm αδmινιστραδορασ 
δε χαρτ⌡εσ (Γετνετ, Χιελο ε Ρεδε), σενδο θυε, δεσσε mονταντε, 71,6% δεϖεm σερ 
ρεχεβιδοσ δυραντε ο mσ δε ϕανειρο ε ο ρεσταντε δα χαρτειρα εστ〈 συβστανχιαλmεντε 
προγραmαδο παρα ρεχεβιmεντο νοσ mεσεσ δε φεϖερειρο ε mαρο δε 2022; ε (ιι) Φαρm〈χια 
Ποπυλαρ (1,3%), νο η〈 ινδιχατιϖοσ θυε ϕυστιφιθυεm θυαλθυερ αϕυστε να προϖισο νο 
εντενδιmεντο δα Αδmινιστραο, υmα ϖεζ θυε νο φοι οβσερϖαδο θυαισθυερ ιmπαχτοσ 
χοmο αυmεντο να ιναδιmπλνχια ου νο πραζο mδιο δε ρεχεβιmεντοσ.
Ισσο ποστο, α Αδmινιστραο αϖαλιου ε χονχλυιυ θυε νο ηουϖε θυαλθυερ αυmεντο 
σιγνιφιχατιϖο νο ρισχο δε χρδιτο εm ρελαο ◊σ Χοντασ α Ρεχεβερ δε χλιεντεσ θυε 
πυδεσσε ϕυστιφιχαρ θυαλθυερ αϕυστε να προϖισο παρα περδασ δε χρδιτο εσπεραδασ, βεm 
χοmο α νεχεσσιδαδε, νεστε mοmεντο, δε θυαλθυερ διϖυλγαο αδιχιοναλ σοβρε ο 
ιmπαχτο δα πανδεmια δα ΧΟςΙD−19 εm ρελαο αοσ ρεχεβϖεισ δα Χοmπανηια.
Να αϖαλιαο δα Αδmινιστραο, νο ηουϖε ιmπαχτο σιγνιφιχατιϖο νασ ϖενδασ θυε 
ινδιχασσε προβλεmασ εστρυτυραισ θυε πυδεσσεm αφεταρ ασ εστιmατιϖασ χοντ〈βεισ νο 
θυε σε ρεφερε α: ρεχυπεραβιλιδαδε δοσ ατιϖοσ φινανχειροσ (χαιξα ε εθυιϖαλεντεσ, 
απλιχα⌡εσ), ρεαλιζαο δε εστοθυεσ, ρεαλιζαο δε τριβυτοσ διφεριδοσ, προϖισ⌡εσ παρα 
βενεφχιοσ α εmπρεγαδοσ, ρεχυπεραβιλιδαδε δοσ τριβυτοσ ινδιρετοσ, χοϖεναντσ, 
ρενεγοχιαο δε χοντρατοσ δε αρρενδαmεντοσ, ρεαϖαλιαο δε ατιϖοσ, ρεχειτα δε 
ε−χοmmερχε ε τριβυτοσ σοβρε ο λυχρο.
Dυραντε ο εξερχχιο χορρεντε, ηουϖε α ιναυγυραο δε 240 φαρm〈χιασ ε ο φεχηαmεντο 
δε 68 φαρm〈χιασ (νο ανο δε 2020, ηουϖε α ιναυγυραο δε 240 ε ο φεχηαmεντο δε 
11 φαρm〈χιασ). Τοδοσ οσ ενχερραmεντοσ φοραm φειτοσ παρα οτιmιζαο δο πορτφ⌠λιο δε 
φαρm〈χιασ χοm εξπεχτατιϖασ ποσιτιϖασ δε ρετορνο. Α πανδεmια δα ΧΟςΙD−19 νο τεϖε 
ιmπαχτο σιγνιφιχατιϖο νο πλανο δε εξπανσο δα Χοmπανηια.
Εm χονφορmιδαδε χοm α Dελιβεραο ΧςΜ ν≡ 859/2020, θυε τρατα σοβρε αλτερα⌡εσ 
να ΝΒΧ ΤΓ 06 (Ρ3) � Αρρενδαmεντοσ, εm δεχορρνχια δε βενεφχιοσ ρελαχιοναδοσ ◊ 
πανδεmια δα ΧΟςΙD−19 χονχεδιδοσ παρα αρρενδατ〈ριοσ εm χοντρατοσ δε αρρενδαmεντοσ 
� α Χοmπανηια αϖαλιου θυε οσ βενεφχιοσ οριυνδοσ δοσ δεσχοντοσ δε αλυγυισ οβτιδοσ 
εm αλγυνσ ιm⌠ϖεισ σο ποντυαισ ε θυε νο ρεσυλταραm εm αλτεραο να ϖιγνχια δε 
ταισ χοντρατοσ (Νοτα 21).

   3. Νοϖοσ προχεδιmεντοσ χοντ〈βεισ, αλτερα⌡εσ ε ιντερπρετα⌡εσ
   δε νορmασ

Νοϖοσ προχεδιmεντοσ χοντ〈βεισ
Νο εξιστεm νορmασ, οριεντα⌡εσ ου προνυνχιαmεντοσ χοντ〈βεισ θυε πασσαραm α 
ϖιγοραρ πελα πριmειρα ϖεζ α παρτιρ δο εξερχχιο ινιχιαδο εm 1≡ δε ϕανειρο δε 2021. 
Ο Γρυπο δεχιδιυ νο αδοταρ αντεχιπαδαmεντε νενηυmα ουτρα νορmα, ιντερπρεταο 
ου αλτεραο θυε τενηαm σιδο εmιτιδασ, mασ αινδα νο εστεϕαm ϖιγεντεσ.
Νορmασ εmιτιδασ, mασ αινδα νο ϖιγεντεσ
Ασ νορmασ ε ιντερπρετα⌡εσ νοϖασ ε αλτεραδασ εmιτιδασ, mασ νο αινδα εm ϖιγορ ατ 
α δατα δε εmισσο δασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ δα Χοmπανηια, εστο δεσχριτασ α 
σεγυιρ. Α Χοmπανηια πρετενδε αδοταρ εσσασ νορmασ ε ιντερπρετα⌡εσ νοϖασ ε αλτεραδασ, 
σε χαβϖελ, θυανδο εντραρεm εm ϖιγορ.
(α) ΝΒΧ ΤΓ 26 (Ρ5) / ΙΑΣ 1: Απρεσενταο δασ Dεmονστρα⌡εσ Χοντ〈βεισ
Χλασσιφιχαο δε πασσιϖοσ χοmο χιρχυλαντε ε νο χιρχυλαντε:
Εm ϕανειρο δε 2020, ο ΙΑΣΒ εmιτιυ αλτερα⌡εσ νοσ παρ〈γραφοσ 69 α 76 δο ΙΑΣ 1, 
χορρελατο αο ΝΒΧ ΤΓ 26 (Ρ5), δε φορmα α εσπεχιφιχαρ οσ ρεθυισιτοσ παρα χλασσιφιχαρ ο 
πασσιϖο χοmο χιρχυλαντε ου νο χιρχυλαντε. Ασ αλτερα⌡εσ εσχλαρεχεm θυε υm διρειτο 
δε ποστεργαρ α λιθυιδαο σιγνιφιχα:
(ι) Θυε ο διρειτο δε ποστεργαρ δεϖε εξιστιρ να δατα−βασε δο ρελατ⌠ριο;
(ιι) Θυε εσσα χλασσιφιχαο νο  αφεταδα πελα προβαβιλιδαδε δε υmα εντιδαδε εξερχερ 
σευ διρειτο δε ποστεργαο; ε
(ιιι) Θυε σοmεντε σε υm δεριϖατιϖο εmβυτιδο εm υm πασσιϖο χονϖερσϖελ φορ εm σι υm 
ινστρυmεντο δε χαπιταλ πρ⌠πριο οσ τερmοσ δε υm πασσιϖο νο αφεταριαm συα χλασσιφιχαο.
Ασ αλτερα⌡εσ σο ϖ〈λιδασ παρα εξερχχιοσ ινιχιαδοσ α παρτιρ δε 1≡ δε ϕανειρο δε 2023 
ε δεϖεm σερ απλιχαδασ ρετροσπεχτιϖαmεντε. Ατυαλmεντε, α Χοmπανηια αϖαλια ο ιmπαχτο 
θυε ασ αλτερα⌡εσ τεριαm να πρ〈τιχα ατυαλ ε σε οσ χοντρατοσ δε εmπρστιmο εξιστεντεσ 
ποδεριαm εξιγιρ ρενεγοχιαο, εντρεταντο, ατ ο mοmεντο α Αδmινιστραο χονχλυιυ 
θυε εστασ εmενδασ νο ρεσυλταρο ιmπαχτοσ σιγνιφιχατιϖοσ νασ δεmονστρα⌡εσ 
φινανχειρασ.
(β) Εmενδα αο ΙΦΡΣ 3 − Ρεφερνχια ◊ Εστρυτυρα Χονχειτυαλ
Εστα εmενδα δο ΙΦΡΣ 3 − Χοmβιναο δε Νεγ⌠χιοσ εντραρ〈 εm ϖιγορ α παρτιρ δε 1≡ 
δε ϕανειρο δε 2022, τενδο χοmο οβϕετιϖο εσχλαρεχερ αλγυmασ αλτερα⌡εσ ρεφερεντεσ α 
εστρυτυρα χονχειτυαλ, σεm σιγνιφιχατιϖασ mυδανασ. Α Αδmινιστραο εστ〈 αϖαλιανδο 
ποσσϖεισ ιmπαχτοσ ◊ Χοmπανηια.

(χ) Εmενδα αο ΙΑΣ 16 � Ιmοβιλιζαδο: Ρεχυρσοσ αντεσ δο υσο πρετενδιδο
Εστα εmενδα αο ΙΦΡΣ 16 εντραρ〈 εm ϖιγορ α παρτιρ δε 1≡ δε ϕανειρο δε 2022 ε προβε 
α δεδυο δο χυστο δε υm ιτεm δο Ιmοβιλιζαδο δε θυαλθυερ ρεχειτα δα ϖενδα δε ιτενσ 
προδυζιδοσ αο χολοχαρ ο ατιϖο νο λοχαλ ε εm χονδι⌡εσ νεχεσσ〈ριασ παρα θυε σεϕα 
χαπαζ δε οπεραρ δα mανειρα πρετενδιδα πελα Αδmινιστραο. Εm ϖεζ δισσο, α 
Χοmπανηια δεϖε ρεχονηεχερ ο προδυτο δα ϖενδα δε ταισ ιτενσ ε ο χυστο δε προδυο 
δεσσεσ ιτενσ νο ρεσυλταδο δο εξερχχιο θυανδο ινχορριδοσ. Α Αδmινιστραο εντενδε 
θυε νο η〈 ιmπαχτοσ ◊ Χοmπανηια.
(δ) Εmενδα αο ΙΑΣ 37 / ΝΒΧ ΤΓ 25 � Χοντρατοσ Ονεροσοσ: Χυστο δε χυmπριρ υm 
χοντρατο
Εστα εmενδα δο ΙΑΣ 37 / ΝΒΧ ΤΓ 25 εντραρ〈 εm ϖιγορ α παρτιρ δε 1≡ δε ϕανειρο δε 
2022, χυϕασ πρινχιπαισ αλτερα⌡εσ ϖισαm εσπεχιφιχαρ θυε ο �χυστο δε χυmπριmεντο� δε 
υm χοντρατο χοmπρεενδε οσ �χυστοσ θυε σε ρελαχιοναm διρεταmεντε χοm ο χοντρατο�. 
Οσ χυστοσ θυε σε ρελαχιοναm διρεταmεντε χοm υm χοντρατο ποδεm σερ χυστοσ 
ινχρεmενταισ δε χυmπριmεντο δεσσε χοντρατο ου υmα αλοχαο δε ουτροσ χυστοσ θυε 
σε ρελαχιοναm διρεταmεντε χοm ο χυmπριmεντο δε χοντρατοσ. Α   Αδmινιστραο ϕ〈 αϖαλια 
περιοδιχαmεντε σευσ χοντρατοσ ε ϕ〈 ρεχονηεχε ποσσϖεισ προϖισ⌡εσ θυανδο 
ιδεντιφιχαδασ.
(ε) Εmενδα αο ΙΑΣ 8 / ΝΒΧ ΤΓ 23 � Dεφινιο δε εστιmατιϖασ χοντ〈βεισ
Εστα εmενδα αο ΙΑΣ 8 / ΝΒΧ ΤΓ 23 εντραρ〈 εm ϖιγορ α παρτιρ δε 1≡ δε ϕανειρο δε 2023, 
α θυαλ ιντροδυζ α δεφινιο δε �εστιmατιϖα χοντ〈βεισ�. Ασ αλτερα⌡εσ εσχλαρεχεm α 
διστινο εντρε mυδανασ νασ εστιmατιϖασ χοντ〈βεισ ε mυδανασ νασ πολτιχασ 
χοντ〈βεισ ε χορρεο δε ερροσ. Αλm δισσο, ελεσ εσχλαρεχεm χοmο ασ εντιδαδεσ υσαm 
ασ τχνιχασ δε mεδιο ε ινπυτσ παρα δεσενϖολϖερ ασ εστιmατιϖασ χοντ〈βεισ. 
Α Αδmινιστραο εστ〈 αϖαλιανδο ποσσϖεισ ιmπαχτοσ, εντρεταντο νο σε εσπερα θυε ασ 
αλτερα⌡εσ τενηαm υm ιmπαχτο σιγνιφιχατιϖο νασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ δα ΡD.
(φ) Εmενδα αο ΙΑΣ 1 / ΝΒΧ ΤΓ 26(Ρ4) � Απρεσενταο δασ δεmονστρα⌡εσ 
χοντ〈βεισ
Εντραρ〈 εm ϖιγορ α παρτιρ δε 1≡ δε ϕανειρο δε 2023, ασ αλτερα⌡εσ προποστασ πορ εστα 
εmενδα αο ΙΑΣ 1 / ΝΒΧ ΤΓ 26(Ρ4) νο θυαλ φορνεχε γυιασ ε εξεmπλοσ παρα αϕυδαρ 
εντιδαδεσ α απλιχαρ ο ϕυλγαmεντο δα mατεριαλιδαδε παρα α διϖυλγαο δε πολτιχασ 
χοντ〈βεισ. Ασ αλτερα⌡εσ σο παρα αϕυδαρ ασ εντιδαδεσ α διϖυλγαρεm πολτιχασ χοντ〈βεισ 
θυε σο mαισ τεισ αο συβστιτυιρ ο ρεθυεριmεντο παρα διϖυλγαο δε πολτιχασ χοντ〈βεισ 
σιγνιφιχατιϖασ παρα πολτιχασ χοντ〈βεισ mατεριαισ ε αδιχιονανδο γυιασ παρα χοmο ασ 
εντιδαδεσ δεϖεm απλιχαρ ο χονχειτο δε mατεριαλιδαδε παρα τοmαρ δεχισ⌡εσ σοβρε α 
διϖυλγαο δασ πολτιχασ χοντ〈βεισ. Α   Αδmινιστραο εστ〈 αϖαλιανδο ποσσϖεισ ιmπαχτοσ 
δεσσασ αλτερα⌡εσ νασ πολτιχασ χοντ〈βεισ διϖυλγαδασ, εντρεταντο νο σε εσπερα θυε 
ασ αλτερα⌡εσ τενηαm υm ιmπαχτο.
Προνυνχιαmεντοσ νοϖοσ ου ρεϖισαδοσ απλιχαδοσ πελα πριmειρα ϖεζ εm 2021
Α Χοmπανηια απλιχου πελα πριmειρα ϖεζ χερτασ νορmασ ε αλτερα⌡εσ, θυε σο ϖ〈λιδασ 
παρα περοδοσ ανυαισ ινιχιαδοσ εm, ου απ⌠σ, 1≡ δε ϕανειρο δε 2021. Α Χοmπανηια 
δεχιδιυ νο αδοταρ αντεχιπαδαmεντε νενηυmα ουτρα νορmα, ιντερπρεταο ου αλτεραο 
θυε τενηαm σιδο εmιτιδασ, mασ αινδα νο εστεϕαm ϖιγεντεσ.
(α) Αλτερα⌡εσ ΝΒΧ ΤΓ 06 (Ρ3), ΝΒΧ ΤΓ 38 (Ρ3), ΝΒΧ ΤΓ 40 (Ρ2) ε ΝΒΧ ΤΓ 48: 
Ρεφορmα δα ταξα δε ϕυροσ δε ρεφερνχια
Ασ αλτερα⌡εσ α ΝΒΧ ΤΓ 38 (Ρ3) ε ΝΒΧ ΤΓ 48 φορνεχεm εξχε⌡εσ τεmπορ〈ριασ θυε 
ενδερεαm οσ εφειτοσ δασ Dεmονστρα⌡εσ Φινανχειρασ θυανδο υmα ταξα δε ΧDΙ  
συβστιτυδα χοm υmα αλτερνατιϖα πορ υmα ταξα θυασε θυε λιϖρε δε ρισχο. Ασ αλτερα⌡εσ 
ινχλυεm οσ σεγυιντεσ εξπεδιεντεσ πρ〈τιχοσ:
� Υm εξπεδιεντε πρ〈τιχο θυε ρεθυερ mυδανασ χοντρατυαισ, ου mυδανασ νοσ φλυξοσ 
δε χαιξα θυε σο διρεταmεντε ρεθυεριδασ πελα ρεφορmα, α σερεm τραταδασ χοmο 
mυδανασ να ταξα δε ϕυροσ φλυτυαντε, εθυιϖαλεντε αο mοϖιmεντο νυmα ταξα δε mερχαδο;
� Περmιτε mυδανασ ρεθυεριδασ πελα ρεφορmα α σερεm φειτασ νασ δεσιγνα⌡εσ ε 
δοχυmεντα⌡εσ δε ηεδγε, σεm θυε ο ρελαχιοναmεντο δε ηεδγε σεϕα δεσχοντινυαδο;
� Φορνεχε εξχεο τεmπορ〈ρια παρα εντιδαδεσ εσταρεm δε αχορδο χοm ο ρεθυεριmεντο 
δε σεπαραδαmεντε ιδεντιφιχ〈ϖελ θυανδο υm ινστρυmεντο χοm ταξα λιϖρε δε ρισχο  
δεσιγναδο χοmο ηεδγε δε υm χοmπονεντε δε ρισχο.
Εσσασ αλτερα⌡εσ νο ιmπαχταραm ασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ ινδιϖιδυαισ ε 
χονσολιδαδασ δα Χοmπανηια. Α ΡD πρετενδε υσαρ οσ εξπεδιεντεσ πρ〈τιχοσ νοσ περοδοσ 
φυτυροσ σε ελεσ σε τορναρεm απλιχ〈ϖεισ.
(β) Αλτερα⌡εσ ΝΒΧ ΤΓ 06 (Ρ3): Βενεφχιοσ ρελαχιοναδοσ ◊ ΧΟςΙD−19 χονχεδιδοσ 
παρα αρρενδατ〈ριοσ εm χοντρατοσ δε αρρενδαmεντο θυε ϖο αλm δε 30 δε ϕυνηο 
δε 2021
Ασ αλτερα⌡εσ πρεϖεεm χονχεσσο αοσ αρρενδατ〈ριοσ να απλιχαο δασ οριεντα⌡εσ 
δα ΝΒΧ ΤΓ 06 (Ρ3) σοβρε α mοδιφιχαο δο χοντρατο δε αρρενδαmεντο, αο χονταβιλιζαρ 
οσ βενεφχιοσ ρελαχιοναδοσ χοmο χονσεθυνχια διρετα δα πανδεmια ΧΟςΙD−19. Χοmο 
υm εξπεδιεντε πρ〈τιχο, υm αρρενδατ〈ριο ποδε οπταρ πορ νο αϖαλιαρ σε υm βενεφχιο 
ρελαχιοναδο ◊ ΧΟςΙD−19 χονχεδιδο πελο αρρενδαδορ  υmα mοδιφιχαο δο χοντρατο 
δε αρρενδαmεντο. Ο αρρενδατ〈ριο θυε φιζερ εσσα οπο δεϖε χονταβιλιζαρ θυαλθυερ 
mυδανα νο παγαmεντο δο αρρενδαmεντο ρεσυλταντε δο βενεφχιο χονχεδιδο νο 
χοντρατο δε αρρενδαmεντο ρελαχιοναδα αο ΧΟςΙD−19 δα mεσmα φορmα θυε 
χονταβιλιζαρια α mυδανα απλιχανδο α ΝΒΧ ΤΓ 06 (Ρ3) σε α mυδανα νο φοσσε υmα 
mοδιφιχαο δο χοντρατο δε αρρενδαmεντο.
Α αλτεραο πρετενδια σερ απλιχαδα ατ 30 δε ϕυνηο δε 2021, mασ χοmο ο ιmπαχτο δα 
πανδεmια δο ΧΟςΙD−19 ποδε χοντινυαρ, εm 31 δε mαρο δε 2021, ο ΧΠΧ εστενδευ 
ο περοδο δα απλιχαο δεστε εξπεδιεντε πρ〈τιχο παρα 30 δε ϕυνηο δε 2022. Εσσα 
αλτεραο εντρα εm ϖιγορ παρα εξερχχιοσ σοχιαισ ινιχιαδοσ εm, ου απ⌠σ, 1≡ δε ϕανειρο 
δε 2021. Νο ενταντο, ο Γρυπο αινδα νο ρεχεβευ βενεφχιοσ χονχεδιδοσ παρα 
αρρενδατ〈ριοσ ρελαχιοναδοσ ◊ ΧΟςΙD−19, mασ πλανεϕα απλιχαρ ο εξπεδιεντε πρ〈τιχο 
θυανδο δισπονϖελ δεντρο δο περοδο δα νορmα.

   4. Πρινχιπαισ πρ〈τιχασ χοντ〈βεισ
Ασ πρινχιπαισ πρ〈τιχασ χοντ〈βεισ αδοταδασ να ελαβοραο δεσσασ δεmονστρα⌡εσ 
φινανχειρασ εστο απρεσενταδασ ε ρεσυmιδασ αβαιξο ε, θυανδο ρελαχιοναδασ ◊ σαλδοσ 
χοντ〈βεισ ρελεϖαντεσ, δεταληαδασ νασ νοτασ εξπλιχατιϖασ ◊σ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ. 
Ασ πρ〈τιχασ χοντ〈βεισ φοραm απλιχαδασ δε mοδο χονσιστεντε νοσ εξερχχιοσ.
(α) Χονσολιδαο
Χοντρολαδασ σο τοδασ ασ εντιδαδεσ νασ θυαισ, α Χοmπανηια δετm ο χοντρολε. 
Α χοντρολαδα  τοταλmεντε χονσολιδαδα α παρτιρ δα δατα εm θυε ο χοντρολε  τρανσφεριδο 
παρα α Χοmπανηια. Α χονσολιδαο  ιντερροmπιδα α παρτιρ δα δατα εm θυε α Χοmπανηια 
δειξα δε τερ ο χοντρολε.
Οσ ατιϖοσ ιδεντιφιχ〈ϖεισ αδθυιριδοσ ε οσ πασσιϖοσ ασσυmιδοσ παρα α αθυισιο δα 
χοντρολαδα εm υmα χοmβιναο δε νεγ⌠χιοσ σο mενσυραδοσ ινιχιαλmεντε πελοσ 
ϖαλορεσ ϕυστοσ να δατα δα αθυισιο. Α Χοmπανηια ρεχονηεχε α παρτιχιπαο δε νο 
χοντρολαδορεσ να αδθυιριδα, ταντο πελο σευ ϖαλορ ϕυστο χοmο πελα παρχελα προπορχιοναλ 
δα παρτιχιπαο νο χοντρολαδα νο ϖαλορ ϕυστο δοσ ατιϖοσ λθυιδοσ δα αδθυιριδα. 
Α mενσυραο δα παρτιχιπαο νο χοντρολαδορα  δετερmιναδα εm χαδα αθυισιο 
ρεαλιζαδα. Χυστοσ ρελαχιοναδοσ χοm αθυισιο σο χονταβιλιζαδοσ νο ρεσυλταδο δο 
εξερχχιο, χονφορmε ινχορριδοσ.
Τρανσα⌡εσ, σαλδοσ ε γανηοσ νο ρεαλιζαδοσ εm τρανσα⌡εσ εντρε εmπρεσασ δο Γρυπο 
σο ελιmιναδοσ. Οσ πρεϕυζοσ νο ρεαλιζαδοσ ταmβm σο ελιmιναδοσ, α mενοσ θυε 
α οπεραο φορνεα εϖιδνχιασ δε υmα περδα (ιmπαιρmεντ) δο ατιϖο τρανσφεριδο. 
Ασ πολτιχασ χοντ〈βεισ δα χοντρολαδα σο αλτεραδασ, θυανδο νεχεσσ〈ριο, παρα ασσεγυραρ 
α χονσιστνχια χοm ασ πολτιχασ αδοταδασ πελο Γρυπο.

   1. Χοντεξτο οπεραχιοναλ

Α Ραια Dρογασιλ Σ.Α. (�Χοmπανηια�, �Ραια Dρογασιλ�, �ΡD� ου �Χοντρολαδορα�)  υmα 
σοχιεδαδε αννιmα δε χαπιταλ αβερτο, σεδιαδα να Αϖ. Χοριφευ δε Αζεϖεδο Μαρθυεσ, 
3.097, Σο Παυλο − ΣΠ), λισταδα να Β3 Σ.Α. − Βρασιλ, Βολσα, Βαλχο νο σεγmεντο δο 
Νοϖο Μερχαδο, σοβ ο χ⌠διγο δε νεγοχιαο ΡΑDΛ3.
Α Ραια Dρογασιλ ε συασ χοντρολαδασ (εm χονϕυντο �Χονσολιδαδο� ου �Γρυπο�) τm χοmο 
ατιϖιδαδε πρεπονδεραντε ο χοmρχιο ϖαρεϕιστα δε mεδιχαmεντοσ, περφυmαριασ, προδυτοσ 
δε ηιγιενε πεσσοαλ ε βελεζα, χοσmτιχοσ ε δερmοχοσmτιχοσ ε mεδιχαmεντοσ δε 
εσπεχιαλιδαδε, ρεαλιζανδο συασ ϖενδασ πορ mειο δε 2.490 φαρm〈χιασ (2.303 φαρm〈χιασ 
� Dεζ/20), διστριβυδασ εm 26 Εσταδοσ ε ο Dιστριτο Φεδεραλ (23 Εσταδοσ ε ο Dιστριτο 
Φεδεραλ � Dεζ/20), χονφορmε αβαιξο:

Χονσολιδαδο
Εσταδο Dεζ/21 Dεζ/20
Συδεστε 1.526 1.482
Σο Παυλο 1.120 1.108
Μινασ Γεραισ 189 169
Ριο δε ϑανειρο 166 156
Εσπριτο Σαντο 51 49
Νορδεστε 348 297
Περναmβυχο 86 75
Βαηια 84 71
Χεαρ〈 58 46
Μαρανηο 26 18
Σεργιπε 22 20
Αλαγοασ 20 20
Παραβα 19 19
Ριο Γρανδε δο Νορτε 17 14
Πιαυ 16 14
Συλ 287 243
Παραν〈 137 127
Ριο Γρανδε δο Συλ 78 59
Σαντα Χαταρινα 72 57
Χεντρο−Οεστε 245 219
Γοι〈σ 98 87
Dιστριτο Φεδεραλ 80 77
Ματο Γροσσο 34 26
Ματο Γροσσο δο Συλ 33 29
Νορτε 84 62
Παρ〈 43 42
Τοχαντινσ 14 11
Αmαζονασ 13 7
Ρονδνια 10 2
Αmαπ〈 2 −
Αχρε 1 −
Ροραιmα 1 −
Τοταλ 2.490 2.303

Ασ φαρm〈χιασ δα Ραια Dρογασιλ, βεm χοmο α δεmανδα δο ε−χοmmερχε δο Γρυπο, σο 
αβαστεχιδασ πορ ονζε χεντραισ δε διστριβυιο λοχαλιζαδασ εm νοϖε Εσταδοσ: Σο Παυλο, 
Ριο δε ϑανειρο, Μινασ Γεραισ, Παραν〈, Γοι〈σ, Περναmβυχο, Βαηια, Χεαρ〈 ε Ριο Γρανδε 
δο Συλ.
Α 4Βιο Μεδιχαmεντοσ Σ.Α. (�4Βιο�) χοmερχιαλιζα σευσ προδυτοσ πορ mειο δε σερϖιο 
δε τελεϖενδασ ε α εντρεγα  ρεαλιζαδα διρεταmεντε νο δεστινο ονδε σε ενχοντρα ο 
χλιεντε ου πορ mειο δε συασ θυατρο χεντραισ δε ατενδιmεντο λοχαλιζαδασ νοσ Εσταδοσ 
δε Σο Παυλο, Τοχαντινσ ε Περναmβυχο.
Α ςιτατ Σερϖιοσ εm Σαδε Λτδα (�ςιτατ�), τεm χοmο οβϕετιϖο ιντεγραρ νοσσα Πλαταφορmα 
δε Σαδε, ταντο χοm ο δεσενϖολϖιmεντο δε πλαταφορmασ διγιταισ παρα α προmοο δε 
η〈βιτοσ σαυδ〈ϖεισ θυε προmοϖεm αλιmενταο σαυδ〈ϖελ ε ατιϖιδαδεσ φσιχασ πορ mειο 
δε προγραmασ νυτριχιοναισ, πλανοσ δε τρεινο ε αχεσσο α προφισσιοναισ χοmο 
Νυτριχιονιστασ, Πσιχ⌠λογοσ ε Εδυχαδορεσ Φσιχοσ χοmο πορ mειο δα ρεαλιζαο δε 
ατιϖιδαδεσ δε αποιο ◊ γεστο δε σαδε, ατιϖιδαδεσ δε ενφερmαγεm, ατιϖιδαδεσ δε 
σερϖιοσ δε χοmπλεmενταο διαγν⌠στιχα ε τεραπυτιχα, ουτρασ ατιϖιδαδεσ προφισσιοναισ, 
χιεντιφιχασ ε τχνιχασ, λαβορατ⌠ριοσ χλνιχοσ, ατιϖιδαδεσ δε προφισσιοναισ δα 〈ρεα δε 
σαδε ε ατιϖιδαδεσ δε ατενο ◊ σαδε ηυmανα.
Ο ΡD ςεντυρεσ Φυνδο δε Ινϖεστιmεντο εm Παρτιχιπα⌡εσ � Μυλτιεστρατγια (�ΦΙΠ ΡD 
ςεντυρεσ�),  υm φυνδο εξχλυσιϖο χριαδο χοmο α πλαταφορmα θυε βυσχα ινϖεστιρ εm 
νεγ⌠χιοσ θυε χοντριβυαm χοm α εστρατγια δε χρεσχιmεντο ε αχελεραm α ϕορναδα δε 
διγιταλιζαο εm σαδε δα Χοmπανηια.
Α Dρ. Χυχο Dεσενϖολϖιmεντο δε Σοφτωαρε Λτδα (�Dρ. Χυχο�)  υmα πλαταφορmα διγιταλ 
δε χυιδαδο φοχαδα εm αδερνχια αο τραταmεντο.
Dοραϖαντε, ασ θυατρο εντιδαδεσ αχιmα mενχιοναδασ, σερο χολετιϖαmεντε 
δενοmιναδασ χοmο �Χοντρολαδασ�.

   2. Απρεσενταο δασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ

Εm ατενδιmεντο ◊ Dελιβεραο ΧςΜ ν≡ 505/2006, α αυτοριζαο παρα εmισσο δασ 
δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ φοι χονχεδιδα πελο Χονσεληο δε Αδmινιστραο δα 
Χοmπανηια εm 22 δε φεϖερειρο δε 2022.
Ασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ σο απρεσενταδασ εm mιληαρεσ δε Ρεαισ, θυε  α mοεδα 
φυνχιοναλ ε δε απρεσενταο δο Γρυπο.
Ασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ, ινδιϖιδυαισ ε χονσολιδαδασ, δα Χοmπανηια παρα ο 
εξερχχιο φινδο εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021 φοραm πρεπαραδασ δε αχορδο χοm ασ 
πρ〈τιχασ χοντ〈βεισ αδοταδασ νο Βρασιλ, θυε χοmπρεενδεm ασ νορmασ δα Χοmισσο 
δε ςαλορεσ Μοβιλι〈ριοσ (ΧςΜ), ασ Νορmασ Βρασιλειρασ δε Χονταβιλιδαδε Τχνιχα � Γεραλ 
(ΝΒΧ ΤΓ) ε οσ προνυνχιαmεντοσ δο Χοmιτ δε Προνυνχιαmεντοσ Χοντ〈βεισ (ΧΠΧ) ε 
εστο εm χονφορmιδαδε χοm ασ νορmασ ιντερναχιοναισ δε χονταβιλιδαδε (Ιντερνατιοναλ 

Φινανχιαλ Ρεπορτινγ Στανδαρδσ � ΙΦΡΣ) εmιτιδασ πελο Ιντερνατιοναλ Αχχουντινγ 

Στανδαρδσ Βοαρδ � ΙΑΣΒ, ε εϖιδενχιαm τοδασ ασ ινφορmα⌡εσ ρελεϖαντεσ πρ⌠πριασ δασ 
δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ, ε σοmεντε ελασ, ασ θυαισ εστο χονσιστεντεσ χοm ασ 
υτιλιζαδασ πελα Αδmινιστραο να συα γεστο. Ο Γρυπο αδοτου τοδασ ασ νορmασ, ρεϖισ⌡εσ 
δε νορmασ ε ιντερπρετα⌡εσ εmιτιδασ πελο ΙΦΡΣ ε ΧΠΧ θυε εσταϖαm εm ϖιγορ εm 
31 δε δεζεmβρο δε 2021.
Ασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ ινδιϖιδυαισ δα Χοmπανηια σο διϖυλγαδασ εm χονϕυντο 
χοm ασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ χονσολιδαδασ, ασ θυαισ ινχλυεm ασ δεmονστρα⌡εσ 
φινανχειρασ δα Χοmπανηια ε δασ συασ χοντρολαδασ 4Βιο, ςιτατ, Dρ. Χυχο ε ΦΙΠ ΡD 
ςεντυρεσ ε θυε φοραm ελαβοραδασ εm χονφορmιδαδε χοm ασ πρ〈τιχασ δε χονσολιδαο 
ε δισποσιτιϖοσ λεγαισ απλιχ〈ϖεισ.
Ασ πρ〈τιχασ χοντ〈βεισ αδοταδασ πελασ χοντρολαδασ φοραm απλιχαδασ δε mανειρα υνιφορmε 
ε χονσιστεντε χοm αθυελασ αδοταδασ πελα Χοmπανηια. Θυανδο απλιχ〈ϖελ, τοδασ ασ 
τρανσα⌡εσ, σαλδοσ, ρεχειτασ ε δεσπεσασ εντρε α χοντρολαδα ε α Χοmπανηια σο 
ελιmιναδασ ιντεγραλmεντε νασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ χονσολιδαδασ.
Ασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ ινχλυεm εστιmατιϖασ χοντ〈βεισ ε ταmβm εξερχχιο δε 
ϕυλγαmεντο πορ παρτε δα Αδmινιστραο νο προχεσσο δε απλιχαο δασ πολτιχασ 
χοντ〈βεισ ρεφερεντεσ ◊σ περδασ εσπεραδασ νοσ εστοθυεσ, περδασ δε χρδιτο εσπεραδασ, 
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(Εm mιληαρεσ δε ρεαισ, εξχετο θυανδο ινδιχαδο δε ουτρα φορmα)

(β) Ουτροσ βενεφχιοσ
Εξιστε αινδα α χονχεσσο δε ουτροσ βενεφχιοσ δε χυρτο πραζο α εmπρεγαδοσ, ταισ χοmο σεγυρο δε ϖιδα, ασσιστνχιασ mδιχα ε 
οδοντολ⌠γιχα, αυξλιο mοραδια, λιχενα−mατερνιδαδε ε βολσασ δε εστυδο, οσ θυαισ σο χονταβιλιζαδοσ ρεσπειτανδο ο πρινχπιο δε 
χοmπετνχια ε χυϕο διρειτο σε εξτινγυε νο τρmινο δο ϖνχυλο εmπρεγατχιο χοm ο Γρυπο.
Ο Γρυπο νο χονχεδε βενεφχιοσ π⌠σ εmπρεγοσ δοσ τιποσ Πλανο Γεραδορ δε Βενεφχιο Λιϖρε (ΠΓΒΛ), ςιδα Γεραδορ δε Βενεφχιο 
Λιϖρε (ςΓΒΛ), πρεϖιδνχια δο τιπο βενεφχιο δεφινιδο ε/ου θυαλθυερ πλανο δε αποσενταδορια ου ασσιστνχια π⌠σ−εmπρεγο, βενεφχιοσ 
δε ρεσχισο δε χοντρατο δε τραβαληο ου ουτροσ βενεφχιοσ δε λονγο πραζο.
Παρτε δοσ βενεφχιοσ α διριγεντεσ ινχλυεm ο πλανο δε α⌡εσ ρεστριτασ, χλασσιφιχαδο χοmο ινστρυmεντο πατριmονιαλ. Ο ϖαλορ ϕυστο δοσ 
παγαmεντοσ χοm βασε εm α⌡εσ  ρεχονηεχιδο νο ρεσυλταδο δε αχορδο χοm ο περοδο δε χονχεσσο, εm χοντραπαρτιδα δο 
πατριmνιο λθυιδο (ϖιδε Νοτα 19 δ).

  12. Φορνεχεδορεσ

12.1. Πολτιχα χοντ〈βιλ
Απρεσενταmοσ ασ οπερα⌡εσ δε χοmπρασ α πραζο αο ϖαλορ πρεσεντε να δατα δασ τρανσα⌡εσ. Α ταξα δε δεσχοντο υτιλιζαδα παρα 
αϕυσταρ οσ σαλδοσ δε φορνεχεδορεσ αο σευ ϖαλορ πρεσεντε φοι δε 100% ΧDΙ, θυε ρεπρεσεντα α ταξα  δο χυστο mδιο πονδεραδο δε 
χαπιταλ δα Χοmπανηια.Ο αϕυστε α ϖαλορ πρεσεντε  ρεγιστραδο νασ χοντασ δε φορνεχεδορεσ ε συα ρεϖερσο τεm χοmο χοντραπαρτιδα 
ο ρεσυλταδο φινανχειρο, πελα φρυιο δε πραζο νο χασο δε φορνεχεδορεσ. Ο σαλδο δασ χοντασ α παγαρ δε φορνεχεδορεσ  mενσυραδο 
πελο χυστο αmορτιζαδο, χοm mτοδο δε ταξα εφετιϖα δε ϕυροσ.
12.2. Χοmποσιο δο σαλδο

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Ιτενσ δε φορνεχεδορεσ Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
  Φορνεχεδορεσ δε mερχαδοριασ 3.327.184 2.810.531 3.496.652 2.971.215
  Φορνεχεδορεσ δε σερϖιοσ 141.496 105.359 144.064 107.973
  Φορνεχεδορεσ δε mατεριαισ 37.800 20.841 38.024 20.935
  Φορνεχεδορεσ δε ατιϖοσ 19.492 14.258 19.802 14.679
  Αϕυστε α ϖαλορ πρεσεντε (40.644) (7.610) (41.935) (7.864)
Τοταλ 3.485.328 2.943.379 3.656.607 3.106.938

Νο ανο δε 2021, αλγυνσ φορνεχεδορεσ χεδεραm ο διρειτο δε ρεχεβιmεντοσ δε σευσ ττυλοσ δα Χοmπανηια ◊ ινστιτυι⌡εσ φινανχειρασ, 
σεm διρειτο δε ρεγρεσσο, περmιτινδο αοσ φορνεχεδορεσ α αντεχιπαο δε σευσ ρεχεβϖεισ. Εσσα οπεραο δε αντεχιπαο δε ττυλοσ 
δε φορνεχεδορεσ γερου υm γανηο φινανχειρο παρα α Χοmπανηια νο mονταντε δε Ρ∃ 13.610 (Ρ∃ 8.330 εm Dεζ/20). Νεσσα οπεραο 
λεϖα−σε εm χονσιδεραο ο ρισχο δε χρδιτο δο χοmπραδορ (νο χασο α Χοmπανηια). Οσ πραζοσ ε δεmαισ χονδι⌡εσ πρεεσταβελεχιδοσ 
νο mυδαm απ⌠σ α χεσσο δε χρδιτο. Αλm δισσο, νο η〈 νενηυmα οβριγαο θυε ρεσυλτε εm αλγυmα δεσπεσα παρα α Χοmπανηια. 
Α Αδmινιστραο δα Χοmπανηια ταmβm χονσιδερου α οριενταο δο Οφχιο ΧςΜ ΣΝΧ/ΣΕΠ ν≡ 01/2021, οβσερϖανδο οσ ασπεχτοσ 
θυαλιτατιϖοσ σοβρε εσσε τεmα ε χονχλυιυ θυε νο η〈 ιmπαχτοσ ρελεϖαντεσ ϕυσταmεντε πορ νο εξιστιρ θυαισθυερ τιποσ δε αλτεραο 
◊σ χονδι⌡εσ οριγιναλmεντε παχτυαδασ χοm οσ φορνεχεδορεσ ε πελο σευ βαιξο νδιχε δε αλαϖανχαγεm.

 13. Εmπρστιmοσ, φινανχιαmεντοσ, δεβντυρεσ ε νοτασ προmισσ⌠ριασ

(α) Χοmποσιο
Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο

Ιτενσ δε εmπρστιmοσ
  ε φινανχιαmεντοσ

Ταξα mδια ανυαλ δε ϕυροσ
  δε λονγο πραζο Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20

ΒΝDΕΣ − Συβχρδιτο
  Εmπρεενδιmεντοσ ΤϑΛΠ + 2,02% (2,02% εm Dεζ/20) α.α. − 11.480 − 11.480
  Εmπρεενδιmεντοσ Σελιχ + 2,42% (2,42% εm Dεζ/20) α.α. − 14.483 − 14.483
  Μ〈θυινασ, εθυιπαmεντοσ ε ϖεχυλοσ ΤϑΛΠ + 2,02% (2,02% εm Dεζ/20) α.α. − 2.373 − 2.373
  Μ〈θυινασ, εθυιπαmεντοσ ε ϖεχυλοσ Σελιχ + 2,42% (2,42% εm Dεζ/20) α.α. − 12 − 12
  Ουτροσ 155 547 155 547
Τοταλ ΒΝDΕΣ � Συβχρδιτο 155 28.895 155 28.895
Νοτασ Προmισσ⌠ριασ
  1♠ Εmισσο δε Νοτασ Προmισσ⌠ριασ 100,00% δο ΧDΙ + 3,00% 333.460 308.441 333.460 308.441
Τοταλ Νοτασ προmισσ⌠ριασ 333.460 308.441 333.460 308.441
Dεβντυρεσ
  1♠ Εmισσο δε Dεβντυρεσ 104,75% δο ΧDΙ 33.808 100.072 33.808 100.072
  2♠ Εmισσο δε Dεβντυρεσ 104,50% δο ΧDΙ 135.773 223.087 135.773 223.087
  3♠ Εmισσο δε Dεβντυρεσ − ΧΡΙ�σ 98,50% δο ΧDΙ 250.947 246.104 250.947 246.104
  4♠ Εmισσο δε Dεβντυρεσ 106,99% δο ΧDΙ 300.804 299.850 300.804 299.850
Τοταλ Dεβντυρεσ 721.332 869.113 721.332 869.113
Εmπρστιmοσ
  Εmπρστιmοσ Φινανχειρο
    Dιρετο − Λει ν≡ 4.131 100,00% δο ΧDΙ + 2,61% 307.163 312.628 307.163 312.628
  Εmπρστιmοσ Φινανχειρο
    Dιρετο − Λει ν≡ 4.131 100,00% δο ΧDΙ + 3,30% 100.052 100.924 100.052 100.924
  Ουτροσ 100,00% δο ΧDΙ + 2,95% − − 43.060 33.453
Τοταλ Εmπρστιmοσ 407.215 413.552 450.275 447.005
Τοταλ 1.462.162 1.620.001 1.505.222 1.653.454

Πασσιϖο χιρχυλαντε 571.549 497.751 613.831 531.204
Πασσιϖο νο χιρχυλαντε 890.613 1.122.250 891.391 1.122.250
Οσ mονταντεσ αχιmα τm ο σεγυιντε φλυξο δε παγαmεντο πρεϖιστο:

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Πρεϖισο δε παγαmεντο Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
2021 − 497.751 − 531.204
2022 571.549 531.286 613.831 531.286
2023 43.105 43.405 43.883 43.405
2024 εm διαντε 847.508 547.559 847.508 547.559
Τοταλ 1.462.162 1.620.001 1.505.222 1.653.454

(β) Χαραχτερστιχασ δοσ Φινανχιαmεντοσ χοm ΒΝDΕΣ
Οσ φινανχιαmεντοσ ϕυντο αο ΒΝDΕΣ τm χοmο φιναλιδαδε α εξπανσο δε φαρm〈χιασ, αθυισιο δε m〈θυινασ, εθυιπαmεντοσ, ϖεχυλοσ 
ε φινανχιαρ ο χαπιταλ δε γιρο.
Οσ συβχρδιτοσ Προϕετο Σοχιαλ, Dεσενϖολϖιmεντο δε Μαρχασ Πρ⌠πριασ ε Αθυισιο δε Σοφτωαρε Ναχιοναλ εστο αγρυπαδοσ να λινηα 
δε ουτροσ. Α Χοmπανηια τεm παρτε δοσ φινανχιαmεντοσ ϕυντο αο ΒΝDΕΣ χοντραταδοσ να mοδαλιδαδε δε συβχρδιτοσ, τοταλιζανδο 
Ρ∃ 155 (Ρ∃ 28.895 � Dεζ/20) χονδιχιοναδοσ αο χυmπριmεντο δε δυασ χλ〈υσυλασ ρεστριτιϖασ (�χοϖεναντσ�):
(ι) Μαργεm Εβιτδα (Εβιτδα/Ρεχειτα οπεραχιοναλ λθυιδα): ιγυαλ ου συπεριορ α 3,6%; ε
(ιι) Dϖιδα τοταλ λθυιδα/Ατιϖο τοταλ: ιγυαλ ου ινφεριορ α 20%.
Α mενσυραο δοσ χοϖεναντσ  ανυαλ ε, εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021 ε δε 2020, νο ηουϖε δεσχυmπριmεντο ◊σ ρεφεριδασ 
εξιγνχιασ. Χασο εσσασ εξιγνχιασ νο φοσσεm χυmπριδασ, α Χοmπανηια τερια θυε δισπονιβιλιζαρ αο ΒΝDΕΣ φιανα βανχ〈ρια παρα 
γαραντιρ ο χυmπριmεντο δο χοντρατο.
Ο Γρυπο νο ποσσυι χοντρατοσ χονδιχιοναδοσ αο χυmπριmεντο δε χοϖεναντσ νο φινανχειροσ.
(χ) Χαραχτερστιχασ δασ Dεβντυρεσ ε Νοτασ Προmισσ⌠ριασ
Νοτασ Προmισσ⌠ριασ

Τιπο δε εmισσο ςαλορ δα εmισσο
Θυαντιδαδε εm 

χιρχυλαο Εmισσο ςενχιmεντοσ
Ενχαργοσ 

ανυαισ
Πρεο 

υνιτ〈ριο

1♠ Εmισσο − Σριε ∨νιχα Ρ∃ 300.000 60 24/04/2020 2020−2022
ΧDΙ +
3,00% Ρ∃ 5.000

Εm 24 δε αβριλ δε 2020, α Χοmπανηια ρεαλιζου α 1♠ εmισσο δε νοτασ προmισσ⌠ριασ, εm σριε νιχα, παρα διστριβυιο πβλιχα χοm 
εσφοροσ ρεστριτοσ (ΧςΜ ν≡ 476), νο mονταντε δε Ρ∃ 300.000, ρεmυνεραο εθυιϖαλεντε α 100% δα ϖαριαο αχυmυλαδα δασ ταξασ 
mδιασ δι〈ριασ δοσ DΙσ, αχρεσχιδα δε υmα σοβρεταξα δε 3,00% αο ανο χοm πραζο δε παγαmεντο δε δοισ ανοσ. Οσ παγαmεντοσ 
δε ϕυροσ ε α αmορτιζαο δο πρινχιπαλ οχορρερ〈 να δατα δε ϖενχιmεντο. Οσ ρεχυρσοσ χαπταδοσ φοραm υτιλιζαδοσ παρα ρεφορο δο 
χαπιταλ δε γιρο.
Dεβντυρεσ

Τιπο δε εmισσο ςαλορ δα εmισσο
Θυαντιδαδε εm 

χιρχυλαο Εmισσο ςενχιmεντοσ
Ενχαργοσ 

ανυαισ
Πρεο 

υνιτ〈ριο
1♠ Εmισσο − Σριε ∨νιχα Ρ∃ 300.000 30.000 19/04/2017 2017−2022 104,75% Ρ∃ 10
2♠ Εmισσο − 9 Σριεσ Ρ∃ 400.000 40.000 02/04/2018 2018−2023 104,50% (∗) Ρ∃ 10
3♠ Εmισσο − Σριε ∨νιχα Ρ∃ 250.000 250.000 15/03/2019 2019−2026 98,50% Ρ∃ 1
4♠ Εmισσο − Σριε ∨νιχα Ρ∃ 300.000 300.000 17/06/2019 2019−2027 106,99% Ρ∃ 1

(∗) Πελα ταξα mδια πονδεραδα δασ σριεσ.
Εm 19 δε αβριλ δε 2017, φοι ρεαλιζαδα α 1♠ εmισσο δε Dεβντυρεσ Σιmπλεσ, νο χονϖερσϖεισ εm α⌡εσ, δα Εσπχιε Θυιρογρ〈φιχα, 
εm Σριε ∨νιχα, νο ϖαλορ τοταλ δε Ρ∃ 300.000 χοm ρεmυνεραο δε 104,75% δο ΧDΙ ε πραζο δε ϖενχιmεντο δε σεσσεντα mεσεσ. 
Α αmορτιζαο δο πρινχιπαλ οχορρερ〈 εm νοϖε παρχελασ σεmεστραισ χονσεχυτιϖασ, σενδο α πριmειρα α παρτιρ δο δχιmο σεγυνδο 
mσ απ⌠σ α εmισσο ε ο παγαmεντο δα ρεmυνεραο οχορρερ〈 σεmεστραλmεντε, σενδο ο πριmειρο παγαmεντο δεϖιδο ουτυβρο δε 
2017 ε οσ δεmαισ παγαmεντοσ νοσ mεσεσ δε αβριλ ε ουτυβρο δε χαδα ανο, ατ α δατα δο ϖενχιmεντο. Ασ Dβεντυρεσ φοραm 
υτιλιζαδασ πελα Χοmπανηια χοmο υm ινστρυmεντο παρα φορταλεχερ σευ χαπιταλ δε γιρο.
Εm 2 δε αβριλ δε 2018 φοι ρεαλιζαδα α 2♠ εmισσο δε Dεβντυρεσ Σιmπλεσ δα Χοmπανηια θυε ποσσυι πραζο δε ϖενχιmεντο δε 
σεσσεντα mεσεσ (αβριλ/2023). Α αmορτιζαο δο πρινχιπαλ ρεφερεντε α 2♠ εmισσο δασ δεβντυρεσ οχορρερ〈 εm νοϖε παρχελασ 
σεmεστραισ χονσεχυτιϖασ, σενδο α πριmειρα α παρτιρ δο δχιmο σεγυνδο mσ απ⌠σ α εmισσο. Ο παγαmεντο δα ρεmυνεραο 
οχορρερ〈 σεmεστραλmεντε, σενδο θυε ο πριmειρο παγαmεντο οχορρευ εm αβριλ δε 2019 ε οσ δεmαισ σεmπρε νοσ mεσεσ δε αβριλ ε 
ουτυβρο δε χαδα ανο, ατ α δατα δο ϖενχιmεντο.
Εm 1≡ δε φεϖερειρο δε 2019, α Χοmπανηια απροϖου, πορ mειο δα Ρευνιο Εξτραορδιν〈ρια δο Χονσεληο δε Αδmινιστραο α 3♠ 
εmισσο δε Dεβντυρεσ Σιmπλεσ νο χονϖερσϖεισ εm α⌡εσ, δα εσπχιε θυιρογρ〈φιχα, σεm γαραντια ρεαλ ε σεm πρεφερνχια, εm 
σριε νιχα, νο ϖαλορ τοταλ δε Ρ∃ 250.000, χοm ρεmυνεραο δε 98,5% δο ΧDΙ ε πραζο δε παγαmεντο δε σετε ανοσ. Οσ παγαmεντοσ 
δε ϕυροσ σερο σεmεστραισ ε α αmορτιζαο δο πρινχιπαλ οχορρερ〈 εm δυασ παρχελασ ιγυαισ, ανυαισ ε χονσεχυτιϖασ, σενδο, α λτιmα 
παρχελα α σερ παγα εm 13 δε mαρο δε 2026. Οσ ρεχυρσοσ χαπταδοσ εστο σενδο υτιλιζαδοσ παρα α χονστρυο, εξπανσο, 
δεσενϖολϖιmεντο ε ρεφορmα δε δετερmιναδοσ ιm⌠ϖεισ ινδιχαδοσ πελα Χοmπανηια. Εσσα οπεραο εστ〈 ϖινχυλαδα αοσ χερτιφιχαδοσ 
δε ρεχεβϖεισ ιmοβιλι〈ριοσ δε εmισσο δα ςερτ Χοmπανηια Σεχυριτιζαδορα, θυε φοραm εmιτιδοσ χοm λαστρο νασ δεβντυρεσ Χερτιφιχαδοσ 
δε Ρεχεβϖεισ Ιmοβιλι〈ριοσ − ΧΡΙ�σ, οβϕετο δε οφερτα πβλιχα δε διστριβυιο νοσ τερmοσ δα Ινστρυο ΧςΜ ν≡ 400.
Εm 17 δε ϕυνηο δε 2019, α Χοmπανηια ρεαλιζου α 4♠ εmισσο δε Dεβντυρεσ Σιmπλεσ, νο χονϖερσϖεισ εm α⌡εσ, δα εσπχιε 
θυιρογρ〈φιχα, εm σριε νιχα, σεm γαραντια ρεαλ, παρα διστριβυιο πβλιχα χοm εσφοροσ ρεστριτοσ (ΧςΜ ν≡ 476), χοm λιθυιδαο εm 
12 δε ϕυληο δε 2019, νο mονταντε δε Ρ∃ 300.000, ρεmυνεραο δε 106,99% δο ΧDΙ ε πραζο δε παγαmεντο δε οιτο ανοσ. Οσ 
παγαmεντοσ δε ϕυροσ σερο σεmεστραισ ε α αmορτιζαο δο πρινχιπαλ οχορρερ〈 εm δυασ παρχελασ ιγυαισ, ανυαισ ε χονσεχυτιϖασ, 
σενδο α λτιmα παρχελα α σερ παγα εm 17 δε ϕυνηο δε 2027. Οσ ρεχυρσοσ χαπταδοσ φοραm υτιλιζαδοσ παρα ρεφορο δο χαπιταλ δε γιρο.
Οσ χυστοσ ινχορριδοσ χοm ασ εmισσ⌡εσ δασ δεβντυρεσ (2017 − 1♠ εmισσο, 2018 − 2♠ εmισσο, 2019 − 3♠ ε 4♠ εmισσ⌡εσ) ε 2020 
− 1♠ εmισσο δε νοτασ προmισσ⌠ριασ δα Χοmπανηια, ινχλυινδο ταξασ, χοmισσ⌡εσ ε ουτροσ χυστοσ, τοταλιζαραm Ρ∃ 14.921 ε εστο 
χλασσιφιχαδασ να πρ⌠πρια ρυβριχα δασ ρεσπεχτιϖασ δεβντυρεσ ε νοτασ προmισσ⌠ριασ ε σερο απροπριαδοσ αο ρεσυλταδο δυραντε ο 
περοδο δα δϖιδα. Εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021, ο ϖαλορ α σερ απροπριαδο ερα δε Ρ∃ 5.430 (Ρ∃ 8.505 − Dεζ/20), σενδο απρεσενταδο 
λθυιδο νο σαλδο δασ δεβντυρεσ ε νοτασ προmισσ⌠ριασ.

Ασ Dεβντυρεσ ε Νοτασ Προmισσ⌠ριασ δα Χοmπανηια εστο χονδιχιοναδασ αο χυmπριmεντο δα σεγυιντε χλ〈υσυλα ρεστριτιϖα 
(�χοϖεναντσ�):
(ι) Dϖιδα Λθυιδα / Εβιτδα: νο ποδερ〈 σερ συπεριορ α 3,0 ϖεζεσ.
Ο χ〈λχυλο δα δϖιδα λθυιδα, βασε παρα α δετερmιναο δο χ〈λχυλο δε �χοϖεναντσ� δε δεβντυρεσ ε νοτασ προmισσ⌠ριασ δα Χοmπανηια, 
χονσιδερα οσ σαλδοσ δε εmπρστιmοσ ε φινανχιαmεντοσ. Χονφορmε δεσχριτο να Νοτα 13 (β) ασ οβριγα⌡εσ ε αρρενδαmεντο εστο 
σενδο απρεσενταδασ εm υmα ρυβριχα διστιντα νασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ, ε πορταντο, νο χοmπ⌡εm ο χ〈λχυλο δα δϖιδα λθυιδα.
Α mενσυραο δοσ χοϖεναντσ  τριmεστραλ ε, εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021, νο ηουϖε δεσχυmπριmεντο ◊σ ρεφεριδασ εξιγνχιασ.
Ο νο χυmπριmεντο δοσ χοϖεναντσ πορ δοισ τριmεστρεσ χονσεχυτιϖοσ ποδερ〈 σερ χονσιδεραδο χοmο εϖεντο δε ιναδιmπλεmεντο ε 
χονσεθυεντεmεντε τερ σευ ϖενχιmεντο χονσιδεραδο δε φορmα αντεχιπαδα.
Ο Γρυπο ρεαλιζα ο mονιτοραmεντο δασ χλ〈υσυλασ χονδιχιοναδασ αο χυmπριmεντο δε �χοϖεναντσ� νο φινανχειροσ, χοm ο ιντυιτο δε 
γαραντιρ θυε ασ mεσmασ εστο σενδο χυmπριδασ. Εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021 νο ηουϖε δεσχυmπριmεντο ◊σ ρεφεριδασ εξιγνχιασ.
(δ) Χαραχτερστιχασ δοσ Εmπρστιmοσ
Εm 8 δε αβριλ δε 2020, α Χοmπανηια ρεαλιζου οπεραο δε Εmπρστιmο � 4131, νο mονταντε δε Ρ∃ 100.000, ρεmυνεραο 
εθυιϖαλεντε α 100% δα ϖαριαο αχυmυλαδα δασ ταξασ mδιασ δι〈ριασ δοσ ΧDΙσ, αχρεσχιδα δε υmα σοβρεταξα δε 3,30% αο ανο 
χοm πραζο δε παγαmεντο δε δοισ ανοσ. Οσ παγαmεντοσ δε ϕυροσ σερο τριmεστραισ ε α αmορτιζαο δο πρινχιπαλ οχορρερ〈 να δατα 
δε ϖενχιmεντο. Οσ ρεχυρσοσ χαπταδοσ φοραm υτιλιζαδοσ παρα ρεφορο δο χαπιταλ δε γιρο.
Εm 26 δε mαρο δε 2021, α Χοmπανηια ρεαλιζου οπεραο δε εmπρστιmο � 4131, νο mονταντε δε Ρ∃ 300.000, ρεmυνεραο 
εθυιϖαλεντε α 100% δα ϖαριαο αχυmυλαδα δασ ταξασ mδιασ δι〈ριασ δο ΧDΙ, αχρεσχιδα δε υmα σοβρεταξα δε 2,61% αο ανο χοm 
πραζο δε παγαmεντο δε τρσ ανοσ. Οσ παγαmεντοσ δε ϕυροσ σερο σεmεστραισ ε α αmορτιζαο δο πρινχιπαλ οχορρερ〈 να δατα δε 
ϖενχιmεντο. Οσ ρεχυρσοσ χαπταδοσ φοραm υτιλιζαδοσ παρα ρεφορο δο χαπιταλ δε γιρο.
Οσ χυστοσ δε τρανσαο ινχορριδοσ νοσ εmπρστιmοσ φινανχειροσ − 4131 σο δε 0,25% παρα ο mονταντε δε Ρ∃ 100.000 χοm πραζο 
δε δοισ ανοσ ε 0,30% παρα ο mονταντε δε Ρ∃ 300.000 χοm πραζο δε τρσ ανοσ, ινχλυινδο ταξασ, χοmισσ⌡εσ ε ουτροσ χυστοσ, 
τοταλιζαραm Ρ∃ 2.005 ε εστο χλασσιφιχαδασ να πρ⌠πρια ρυβριχα δοσ ρεσπεχτιϖοσ εmπρστιmοσ φινανχειροσ ε σερο απροπριαδοσ αο 
ρεσυλταδο δυραντε ο περοδο δα δϖιδα. Εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021, ο ϖαλορ α σερ απροπριαδο ερα δε Ρ∃ 693 (Ρ∃ 404 � Dεζ/20), 
σενδο απρεσενταδο λθυιδο νο σαλδο δοσ εmπρστιmοσ.
Οσ Εmπρστιmοσ Φινανχειροσ − 4131 νο εστο χονδιχιοναδοσ αο χυmπριmεντο δε χοϖεναντσ φινανχειροσ ε νο φινανχειροσ.
(ε) Ρεχονχιλιαο δα δϖιδα λθυιδα
Α χοmποσιο ε ασ mοϖιmεντα⌡εσ δα δϖιδα λθυιδα εστο απρεσενταδασ αβαιξο:

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Χοmποσιο ε mοϖιmεντα⌡εσ δα δϖιδα λθυιδα Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
Εmπρστιmοσ ε φινανχιαmεντοσ δε χυρτο πραζο 571.549 497.751 613.831 531.204
Εmπρστιmοσ ε φινανχιαmεντοσ δε λονγο πραζο 890.613 1.122.250 891.391 1.122.250
Τοταλ δα δϖιδα 1.462.162 1.620.001 1.505.222 1.653.454
(−) Χαιξα ε εθυιϖαλεντεσ δε χαιξα (Νοτα 5) (316.654) (855.257) (356.118) (880.357)
Dϖιδα λθυιδα 1.145.508 764.744 1.149.104 773.097

Χοντρολαδορα

Μοϖιmεντα⌡εσ δα δϖιδα λθυιδα
Εmπρστιmοσ ε 
φινανχιαmεντοσ

Χαιξα ε 
εθυιϖαλεντε

Dϖιδα
λθυιδα

Dϖιδα λθυιδα εm 1≡ δε ϕανειρο δε 2021 1.620.001 (855.257) 764.744
  Χαπτα⌡εσ 298.874 − 298.874
  Απροπριαο δε ϕυροσ 87.772 − 87.772
  Παγαmεντο δε ϕυροσ (64.089) − (64.089)
  Αmορτιζαο δε πρινχιπαλ (484.717) − (484.717)
  Αmορτιζαο δε χυστο δε τρανσαο 4.321 − 4.321
  Dιmινυιο δε χαιξα ε εθυιϖαλεντεσ δε χαιξα − 538.603 538.603
Dϖιδα λθυιδα εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021 1.462.162 (316.654) 1.145.508

Χονσολιδαδο

Μοϖιmεντα⌡εσ δα δϖιδα λθυιδα
Εmπρστιmοσ ε 
φινανχιαmεντοσ

Χαιξα ε 
εθυιϖαλεντε

Dϖιδα
λθυιδα

Dϖιδα λθυιδα εm 1≡ δε ϕανειρο δε 2021 1.653.454 (880.357) 773.097
  Χαπτα⌡εσ 338.234 − 338.234
  Εmπρστιmοσ εm Χοmβιναο δε νεγ⌠χιοσ 1.763 − 1.763
  Απροπριαο δε ϕυροσ 89.957 − 89.957
  Παγαmεντο δε ϕυροσ (64.861) − (64.861)
  Αmορτιζαο δε πρινχιπαλ (517.646) − (517.646)
  Αmορτιζαο δε χυστο δε τρανσαο 4.321 − 4.321
  Dιmινυιο δε χαιξα ε εθυιϖαλεντεσ δε χαιξα − 524.239 524.239
Dϖιδα λθυιδα εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021 1.505.222 (356.118) 1.149.104

  14. Αρρενδαmεντοσ

14.1. Πολτιχα χοντ〈βιλ
Να αδοο δο ΝΒΧ ΤΓ 06 (Ρ3) / ΙΦΡΣ 16 − Αρρενδαmεντοσ, ο Γρυπο ρεχονηεχευ οσ πασσιϖοσ δε αρρενδαmεντο ενϖολϖενδο 
αρρενδαmεντοσ θυε ϕ〈 ηαϖιαm σιδο χλασσιφιχαδοσ χοmο �αρρενδαmεντοσ οπεραχιοναισ� σεγυινδο οσ πρινχπιοσ δο ΙΑΣ 17 − 
�Αρρενδαmεντοσ�. Εσσεσ πασσιϖοσ φοραm mενσυραδοσ αο ϖαλορ πρεσεντε δοσ παγαmεντοσ δε αρρενδαmεντοσ ρεmανεσχεντεσ 
δεσχονταδοσ πορ mειο δα ταξα ινχρεmενταλ σοβρε εmπρστιmο δα αρρενδατ〈ρια εm 1≡ δε ϕανειρο δε 2019. Α mδια πονδεραδα δα 
ταξα ινχρεmενταλ δε εmπρστιmο νοmιναλ δα αρρενδατ〈ρια απλιχαδα αοσ πασσιϖοσ δε αρρενδαmεντο εm 1≡ δε ϕανειρο δε 2019 φοι 
δε 6,69% α.α..
Παρα αρρενδαmεντοσ αντεριορmεντε χλασσιφιχαδοσ χοmο αρρενδαmεντοσ φινανχειροσ, ο Γρυπο ρεχονηεχευ ο ϖαλορ χοντ〈βιλ δο ατιϖο 
ε πασσιϖο δε αρρενδαmεντο ιmεδιαταmεντε αντεσ δα τρανσιο αο ϖαλορ χοντ〈βιλ δο διρειτο δε υσο δο ατιϖο ε πασσιϖο δε αρρενδαmεντο 
να δατα δα απλιχαο ινιχιαλ. Οσ πρινχπιοσ δε mενσυραο δο ΝΒΧ ΤΓ 06 (Ρ3) / ΙΦΡΣ 16 απλιχαm−σε απενασ απ⌠σ εσσα δατα. Ασ 
ρεmενσυρα⌡εσ δοσ πασσιϖοσ δε αρρενδαmεντοσ φοραm ρεχονηεχιδασ χοmο αϕυστεσ νοσ ρεσπεχτιϖοσ ατιϖοσ δε διρειτο δε υσο 
ιmεδιαταmεντε απ⌠σ α δατα δα απλιχαο ινιχιαλ.
Ο Γρυπο  θυαλιφιχαδο χοmο αρρενδατ〈ριο απ⌠σ αϖαλιαρ σε υm χοντρατο , ου χοντm, υm αρρενδαmεντο, χονφορmε ασ σεγυιντεσ 
πρεmισσασ:
(ι) Ο αρρενδαδορ νο ποδε τερ ο διρειτο συβσταντιϖο δε συβστιτυιρ ο ατιϖο πορ υm ατιϖο αλτερνατιϖο δυραντε ο πραζο δο αρρενδαmεντο;
(ιι) Ο Γρυπο τεm συβστανχιαλmεντε τοδοσ οσ βενεφχιοσ εχονmιχοσ δο ατιϖο δε υm χοντρατο χασο ελε σε βενεφιχιε δα mαιορ παρτε 
δοσ βενεφχιοσ προϖενιεντεσ δο προδυτο πρινχιπαλ, συβπροδυτο ε ουτροσ βενεφχιοσ θυε ο ατιϖο ποδερ〈 γεραρ; ε
(ιιι) Ο Γρυπο τεm ο διρειτο δε διρεχιοναρ ο υσο δο ατιϖο, γερινδο χοmο ε παρα θυε φινσ ελε σερ〈 υτιλιζαδο δυραντε ο περοδο δε υσο 
ου θυανδο εσσασ δεχισ⌡εσ εστιϖερεm πρεδετερmιναδασ νο χοντρατο ε ο Γρυπο οπεραρ ο ατιϖο δυραντε τοδο ο περοδο δε χοντρατο, 
σεm θυε ο αρρενδαδορ τενηα ο διρειτο δε αλτεραρ εσσασ ινστρυ⌡εσ δε φυνχιοναmεντο.
Ο Γρυπο αρρενδα λοϕασ φσιχασ, χεντροσ δε διστριβυιο ε εδιφχιοσ παρα ο σευ εσπαο δε εσχριτ⌠ριοσ, ϖεχυλοσ ε εθυιπαmεντοσ.  Ασ 
λοχα⌡εσ δε ιm⌠ϖεισ οπεραχιοναισ ε χεντροσ δε διστριβυιο/αδmινιστρατιϖοσ ποσσυεm α ϖιγνχια πορ υm περοδο εντρε 5 ε 20 ανοσ, 
ασ λοχα⌡εσ δε ιm⌠ϖεισ ρεσιδενχιαισ πελο περοδο δε 2 ανοσ ε οσ ϖεχυλοσ ε εθυιπαmεντοσ χοm πραζο δε λοχαο δε 3 ανοσ.
Dεσδε 1° δε ϕανειρο δε 2019, α Χοmπανηια ρεχονηεχε οσ χοντρατοσ ενθυαδραδοσ χοmο αρρενδαmεντο δε αχορδο χοm α ΝΒΧ ΤΓ 
06 (Ρ3) / ΙΦΡΣ 16, χοmο διρειτο δε υσο ε πασσιϖο δε αρρενδαmεντο εm σευ βαλανο πατριmονιαλ. Εm ατενδιmεντο ◊σ οριεντα⌡εσ 
δα ΧςΜ χοντιδασ εm σευ Οφχιο Χιρχυλαρ ΧςΜ ν° 2/2019, α Χοmπανηια αδοτα δεσδε ο εξερχχιο φινδο εm 31 δε δεζεmβρο δε 
2019, α υτιλιζαο δα Ταξα Νοmιναλ δε δεσχοντο παρα οσ χοντρατοσ δε αρρενδαmεντο, δεσχονσιδερανδο α Ταξα Ρεαλ απλιχαδα νο 
ινχιο δα ϖιγνχια δα νορmα.
Ινφορmα⌡εσ σοβρε οσ αρρενδαmεντοσ δο Γρυπο εστο απρεσενταδασ α σεγυιρ.
Χοmο αρρενδατ〈ριο
Dιρειτο δε υσο δο ατιϖο
Χοmποσιο δο διρειτο δε υσο δα Χοντρολαδορα ε νο Χονσολιδαδο:

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Dιρειτο δε υσο δο ατιϖο Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
  Ιm⌠ϖεισ οπεραχιοναισ 3.041.467 2.894.417 3.041.468 2.894.417
  Ιm⌠ϖεισ ρεσιδενχιαισ 11.537 9.380 12.207 9.459
  Χεντροσ δε διστριβυιο/αδmινιστρατιϖοσ 274.018 254.410 276.290 257.181
  ςεχυλοσ 602 152 602 153
  Εθυιπαmεντοσ − 35 − 35
Τοταλ 3.327.624 3.158.394 3.330.567 3.161.245

Αβαιξο εστο απρεσενταδασ ασ mοϖιmεντα⌡εσ νο διρειτο δε υσο δα Χοντρολαδορα ε νο Χονσολιδαδο:
Χοντρολαδορα

Ιm⌠ϖεισ 
οπεραχιοναισ

Ιm⌠ϖεισ 
ρεσιδενχιαισ

Χεντροσ δε διστριβυιο/ 
αδmινιστρατιϖοσ ςεχυλοσ Εθυιπαmεντοσ Τοταλ

Σαλδο εm 01/01/2020 2.749.100 8.980 271.770 2.662 92 3.032.604
Νοϖοσ χοντρατοσ 375.950 5.012 11.967 17 − 392.946
Ρεmενσυρα⌡εσ (ι) 362.453 (294) 28.096 (1.799) (38) 388.418
Ρεσχισ⌡εσ χοντρατυαισ (38.387) (2.506) (2.587) (191) − (43.671)
Dεπρεχιαο (554.699) (1.812) (54.836) (537) (19) (611.903)
Σαλδο εm 31/12/2020 2.894.417 9.380 254.410 152 35 3.158.394
Νοϖοσ χοντρατοσ 308.685 9.983 70 312 − 319.050
Ρεmενσυρα⌡εσ (ι) 523.826 (1.156) 75.828 171 8 598.677
Ρεσχισ⌡εσ χοντρατυαισ (45.675) (4.128) (14) − (35) (49.852)
Dεπρεχιαο (639.786) (2.542) (56.276) (33) (8) (698.645)
Σαλδο εm 31/12/2021 3.041.467 11.537 274.018 602 − 3.327.624

Χονσολιδαδο
Ιm⌠ϖεισ 

οπεραχιοναισ
Ιm⌠ϖεισ 

ρεσιδενχιαισ
Χεντροσ δε διστριβυιο/ 

αδmινιστρατιϖοσ ςεχυλοσ Εθυιπαmεντοσ Τοταλ
Σαλδο εm 01/01/2020 2.749.100 9.101 275.570 2.662 92 3.036.525
Νοϖοσ χοντρατοσ 375.950 5.047 12.664 17 − 393.678
Ρεmενσυρα⌡εσ (ι) 362.453 (325) 27.856 (1.799) (38) 388.147
Ρεσχισ⌡εσ χοντρατυαισ (38.387) (2.506) (2.587) (191) − (43.671)
Dεπρεχιαο (554.699) (1.858) (56.322) (536) (19) (613.434)
Σαλδο εm 31/12/2020 2.894.417 9.459 257.181 153 35 3.161.245
Νοϖοσ χοντρατοσ 308.685 10.062 488 312 − 319.547
Ρεmενσυρα⌡εσ (ι) 523.826 (560) 76.541 171 8 599.986
Ρεσχισ⌡εσ χοντρατυαισ (45.675) (4.128) (77) − (35) (49.915)
Dεπρεχιαο (639.786) (2.626) (57.843) (33) (8) (700.296)
Σαλδο εm 31/12/2021 3.041.467 12.207 276.290 603 − 3.330.567

(ι) Α Χοmπανηια ρεmενσυρα ο ατιϖο δε διρειτο δε υσο παρα ρεφλετιρ ασ mυδανασ εm παγαmεντοσ φυτυροσ; mυδανασ νοσ πραζοσ 
ινιχιαλmεντε δετερmιναδο ◊ ιmπλεmενταο δα ΝΒΧ ΤΓ 06 (Ρ3) / ΙΦΡΣ 16 − Αρρενδαmεντοσ ε χοντρατοσ ρεχονηεχιδοσ χοmο 
αρρενδαmεντοσ οπεραχιοναισ (ΝΒΧ ΤΓ 06 (Ρ3) / ΙΑΣ 17 − Οπερα⌡εσ δε Αρρενδαmεντο Μερχαντιλ), ινιχιαλmεντε δετερmιναδοσ χοmο 
χοντρατοσ δε χυρτο πραζο.
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DΕΜΟΝΣΤΡΑ∩∏ΕΣ ΦΙΝΑΝΧΕΙΡΑΣ − ΕΞΕΡΧ⊆ΧΙΟΣ ΦΙΝDΟΣ ΕΜ 31 DΕ DΕΖΕΜΒΡΟ DΕ 2021 Ε 2020 (εm mιληαρεσ δε ρεαισ)

Βαλανο Πατριmονιαλ

Dεmονστραο δασ Μυτα⌡εσ δο Πατριmνιο Λθυιδο

Dεmονστραο δο Ρεσυλταδο Dεmονστραο δο ςαλορ Αδιχιοναδο
Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο

Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
Ρεχειτα λθυιδα δε ϖενδασ (Νοτα 20) 22.841.005 19.068.701 24.127.002 20.066.840
  Χυστο δασ mερχαδοριασ ϖενδιδασ ε δοσ σερϖιοσ 
    πρεσταδοσ (Νοτα 21) (15.800.532) (13.261.372) (16.920.834) (14.175.708)
Λυχρο βρυτο 7.040.473 5.807.329 7.206.168 5.891.132
(Dεσπεσασ) ρεχειτασ οπεραχιοναισ
  Χοm ϖενδασ (Νοτα 21) (4.892.307) (4.202.358) (4.966.819) (4.256.422)
  Γεραισ ε αδmινιστρατιϖασ (Νοτα 21) (869.519) (661.168) (912.404) (679.320)
  Ουτρασ ρεχειτασ/(δεσπεσασ) οπεραχιοναισ (Νοτα 22) 38.251 (31.526) 40.654 (31.539)
  Ρεσυλταδο δε εθυιϖαλνχια πατριmονιαλ (Νοτα 9) 33.720 5.684 (1.127) (7.867)

(5.689.855) (4.889.368) (5.839.696) (4.975.148)
Λυχρο οπεραχιοναλ αντεσ δο ρεσυλταδο φινανχειρο 1.350.618 917.961 1.366.472 915.984
Ρεσυλταδο φινανχειρο
  Ρεχειτασ φινανχειρασ (Νοτα 23) 74.929 51.145 80.016 54.182
  Dεσπεσασ φινανχειρασ (Νοτα 23) (448.038) (348.046) (459.226) (353.798)

(373.109) (296.901) (379.210) (299.616)
Λυχρο αντεσ δο ιmποστο δε ρενδα ε δα χοντριβυιο σοχιαλ 977.509 621.060 987.262 616.368
Ιmποστο δε ρενδα ε χοντριβυιο σοχιαλ (Νοτα 17)
  Χορρεντε (210.745) (206.565) (221.249) (206.565)
  Dιφεριδο (14.830) 69.949 (1.880) 85.730

(225.575) (136.616) (223.129) (120.835)
Λυχρο λθυιδο δο εξερχχιο 751.934 484.444 764.133 495.533

Ατριβυϖελ α
  Αχιονιστασ δα Χοmπανηια − − 751.934 484.444
  Παρτιχιπαο δε νο χοντρολαδορεσ − − 12.199 11.089

751.934 484.444 764.133 495.533
Λυχρο πορ αο − β〈σιχο (Νοτα 18) 0,45592 0,29374 0,45592 0,29374
Λυχρο πορ αο − διλυδο (Νοτα 18) 0,45467 0,29299 0,45467 0,29299

Dεmονστραο δο Ρεσυλταδο Αβρανγεντε

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20

Λυχρο λθυιδο δο εξερχχιο 751.934 484.444 764.133 495.533
Χοmπονεντεσ δο ρεσυλταδο αβρανγεντε
  Ουτροσ ρεσυλταδοσ αβρανγεντεσ − − − −
Τοταλ ρεσυλταδο αβρανγεντε δο εξερχχιο 751.934 484.444 764.133 495.533

Ατριβυϖελ α
  Αχιονιστασ δα Χοmπανηια 751.934 484.444 751.934 484.444
  Παρτιχιπαο δε νο χοντρολαδορεσ − − 12.199 11.089

Τοταλ 751.934 484.444 764.133 495.533

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20

Ρεχειτασ 24.003.661 19.917.373 25.363.010 21.009.886
  ςενδασ βρυτασ δε mερχαδοριασ, προδυτοσ ε σερϖιοσ πρεσταδοσ 23.988.319 19.915.692 25.350.150 21.007.448

  Ουτρασ ρεχειτασ 17.014 1.868 17.037 1.868

  Χονστιτυιο (ρεϖερσο) παρα περδασ δε χρδιτοσ εσπεραδασ (1.672) (187) (4.177) 570

Ινσυmοσ αδθυιριδοσ δε τερχειροσ (15.939.888) (13.293.072) (17.106.964) (14.234.465)
  Χυστοσ δασ mερχαδοριασ ε προδυτοσ ϖενδιδοσ ε δοσ 

    σερϖιοσ πρεσταδοσ (14.399.387) (11.992.268) (15.518.483) (12.905.413)

  Ματεριαισ, ενεργια, σερϖιοσ δε τερχειροσ ε ουτροσ (1.540.501) (1.297.653) (1.588.481) (1.325.901)

  Περδα/ρεχυπεραο δε ϖαλορεσ ατιϖοσ − (3.151) − (3.151)

ςαλορ αδιχιοναδο βρυτο 8.063.773 6.624.301 8.256.046 6.775.421
  Dεπρεχιαο ε αmορτιζαο (1.284.216) (1.144.069) (1.292.372) (1.148.827)

ςαλορ αδιχιοναδο λθυιδο προδυζιδο 6.779.557 5.480.232 6.963.674 5.626.594
ςαλορ αδιχιοναδο ρεχεβιδο εm τρανσφερνχια 137.238 62.415 107.752 51.917
  Ρεσυλταδο δε εθυιϖαλνχια πατριmονιαλ 33.720 5.684 (1.127) (7.867)

  Ρεχειτασ φινανχειρασ 92.781 57.501 98.141 60.554

  Ουτροσ 10.737 (770) 10.738 (770)

ςαλορ αδιχιοναδο τοταλ α διστριβυιρ 6.916.795 5.542.647 7.071.426 5.678.511

Dιστριβυιο δο ϖαλορ αδιχιοναδο

  Πεσσοαλ 2.362.195 1.986.368 2.411.632 2.018.482
  Ρεmυνεραο διρετα 1.853.331 1.547.808 1.883.105 1.566.942

  Βενεφχιοσ 349.389 306.523 366.735 317.873

  Φυνδο δε γαραντια πορ τεmπο δε σερϖιο 159.475 132.037 161.792 133.667

Ιmποστοσ, ταξασ ε χοντριβυι⌡εσ 3.192.677 2.627.186 3.272.505 2.712.918
  Φεδεραισ 820.482 671.186 829.292 662.859

  Εσταδυαισ 2.331.643 1.923.847 2.401.812 2.017.510

  Μυνιχιπαισ 40.552 32.153 41.401 32.549

Ρεmυνεραο δε χαπιταισ δε τερχειροσ 609.989 444.649 623.156 451.578
  ϑυροσ 447.516 346.774 458.412 352.176

  Αλυγυισ 162.473 97.875 164.744 99.402

Ρεmυνεραο δε χαπιταισ πρ⌠πριοσ 751.934 484.444 764.133 495.533
  ϑυροσ σοβρε χαπιταλ πρ⌠πριο 343.871 123.522 343.871 123.522

  Λυχροσ ρετιδοσ δο περοδο 385.934 291.444 385.934 69.478

  Dιϖιδενδο ε ϕυροσ σοβρε χαπιταλ πρ⌠πριο αδιχιοναλ προποστο 22.129 69.478 22.129 291.444

  Παρτιχιπαο δοσ νο χοντρολαδορεσ νοσ λυχροσ ρετιδοσ − − 12.199 11.089

ςαλορ αδιχιοναδο διστριβυδο ε ρετιδο 6.916.795 5.542.647 7.071.426 5.678.511

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Ατιϖο Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
Χιρχυλαντε
  Χαιξα ε εθυιϖαλεντεσ δε χαιξα (Νοτα 5) 316.654 855.257 356.118 880.357
  Χοντασ α ρεχεβερ δε χλιεντεσ (Νοτα 6) 1.487.204 1.373.801 1.710.057 1.555.434
  Εστοθυεσ (Νοτα 7) 4.990.021 4.112.842 5.117.799 4.225.408
  Τριβυτοσ α ρεχυπεραρ (Νοτα 8) 190.377 59.288 195.777 61.531
  Ουτροσ ατιϖοσ χιρχυλαντεσ 288.078 258.187 290.814 261.022
  Dεσπεσασ αντεχιπαδασ 47.996 36.482 48.359 36.738

7.320.330 6.695.857 7.718.924 7.020.490

Νο χιρχυλαντε
  Ρεαλιζ〈ϖελ α λονγο πραζο
    Dεπ⌠σιτοσ ϕυδιχιαισ (Νοτα 15) 25.872 25.753 29.951 25.753
    Ατιϖο ρεστριτο δε αρβιτραγεm (Νοτα 16) − 341.906 − 341.906
    Τριβυτοσ α ρεχυπεραρ (Νοτα 8) 120.669 96.035 132.929 111.548
    Ιmποστο δε ρενδα ε χοντριβυιο σοχιαλ διφεριδοσ (Νοτα 17β) − − 49.047 36.261
    Dεσπεσασ αντεχιπαδασ 5.189 6.454 5.189 6.454
    Παρτεσ ρελαχιοναδασ 34.936 57.806 22.227 −
    Ουτροσ ατιϖοσ νο χιρχυλαντεσ 533 504 571 3.502

187.199 528.458 239.914 525.424
    Ινϖεστιmεντοσ (Νοτα 9) 322.840 78.266 830 −
    Ιmοβιλιζαδο (Νοτα 10α) 1.992.728 1.854.211 1.999.020 1.859.220
    Dιρειτο δε υσο εm αρρενδαmεντο (Νοτα 14) 3.327.624 3.158.394 3.330.567 3.161.245
    Ιντανγϖελ (Νοτα 10β) 1.290.414 1.228.783 1.486.251 1.261.709

6.933.606 6.319.654 6.816.668 6.282.174
7.120.805 6.848.112 7.056.582 6.807.598

Τοταλ δο ατιϖο 14.441.135 13.543.969 14.775.506 13.828.088

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Πασσιϖο ε πατριmνιο λθυιδο Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
Χιρχυλαντε
  Φορνεχεδορεσ (Νοτα 12) 3.485.328 2.943.379 3.656.607 3.106.938
  Εmπρστιmοσ ε φινανχιαmεντοσ (Νοτα 13) 571.549 497.751 613.831 531.204
  Αρρενδαmεντοσ α παγαρ (Νοτα 14) 697.738 501.924 699.170 503.318
  Σαλ〈ριοσ ε ενχαργοσ σοχιαισ 405.782 302.833 420.356 309.160
  Ιmποστοσ, ταξασ ε χοντριβυι⌡εσ 151.785 123.584 154.411 131.798
  Dιϖιδενδο ε ϕυροσ σοβρε ο χαπιταλ πρ⌠πριο 76.787 16.492 76.787 16.492
  Ιmποστο δε ρενδα ε χοντριβυιο σοχιαλ − 6.873 362 6.873
  Προϖισο παρα δεmανδασ ϕυδιχιαισ (Νοτα 15) 43.560 32.646 43.560 32.835
  Ουτροσ πασσιϖοσ χιρχυλαντεσ 219.670 157.714 231.109 162.685

5.652.199 4.583.196 5.896.193 4.801.303
Νο χιρχυλαντε
  Εmπρστιmοσ ε φινανχιαmεντοσ (Νοτα 13) 890.613 1.122.250 891.391 1.122.250
  Αρρενδαmεντοσ α παγαρ (Νοτα 14) 2.972.087 2.926.026 2.973.728 2.927.607
  Προϖισο παρα δεmανδασ ϕυδιχιαισ (Νοτα 15) 52.915 70.822 53.108 70.822
  Ιmποστο δε ρενδα ε χοντριβυιο σοχιαλ διφεριδοσ (Νοτα 17β) 87.519 72.772 89.011 74.428
  Οβριγα⌡εσ χοm αχιονιστα δε χοντρολαδα (Νοτα 9α) 37.383 46.448 37.943 46.448
  Πασσιϖο δε αρβιτραγεm (Νοτα 16) − 341.843 − 341.843
  Προϖισο παρα περδασ νοσ ινϖεστιmεντοσ (Νοτα 9) − 4.578 432 4.578
  Ουτροσ πασσιϖοσ νο χιρχυλαντεσ 70.746 12.908 114.898 13.188

4.111.263 4.597.647 4.160.511 4.601.164
Τοταλ δο πασσιϖο 9.763.462 9.180.843 10.056.704 9.402.467
Πατριmνιο λθυιδο (Νοτα 19)
  Ατριβυδο αοσ αχιονιστασ δα Χοντρολαδορα
    Χαπιταλ σοχιαλ 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
    Ρεσερϖασ δε χαπιταλ 89.914 148.029 89.914 148.029
    Ρεσερϖασ δε λυχροσ 2.050.855 1.664.172 2.050.855 1.664.172
    Dιϖιδενδο αδιχιοναλ προποστο 22.129 69.478 22.129 69.478
    Αϕυστε δε αϖαλιαο πατριmονιαλ 14.775 (18.553) 14.775 (18.553)

4.677.673 4.363.126 4.677.673 4.363.126
Παρτιχιπαο δε νο χοντρολαδορεσ − − 41.129 62.495
Τοταλ δο πατριmνιο λθυιδο 4.677.673 4.363.126 4.718.802 4.425.621
Τοταλ δο πασσιϖο ε πατριmνιο λθυιδο 14.441.135 13.543.969 14.775.506 13.828.088

Ατριβυϖελ αοσ αχιονιστασ δα Χοντρολαδορα

Ρεσερϖασ δε χαπιταλ Ρεσερϖασ δε λυχροσ
Αϕυστε δε αϖαλιαο 

πατριmονιαλ

Χαπιταλ 
σοχιαλ

Χορρεο 
mονετ〈ρια 

εσπεχιαλ

ℑγιο να
εmισσο/αλιενα−

ο δε α⌡εσ
Α⌡εσ εm 
τεσουραρια

Α⌡εσ 
ρεστριτασ
ε ουτρασ Λεγαλ

Εστατυ−
τ〈ρια

Ινχεντιϖοσ 
φισχαισ

Λυχροσ 
αχυmυλαδοσ

Dιϖιδενδο 
αδιχιοναλ 
προποστο

Ρεσερϖα δε 
ρεαϖαλιαο

Τρανσαο
χοm νο 

χοντρολαδορεσ Τοταλ

Παρτιχιπαο
δοσ νο χον−

τρολαδορεσ

Τοταλ δο 
πατριmνιο 

λθυιδο
Εm 31 δε δεζεmβρο δε 2019 2.500.000 10.191 135.739 (38.141) 21.980 154.131 1.080.636 137.216 − 41.643 11.848 (30.230) 4.025.013 51.406 4.076.419

Dιϖιδενδο ρεφερεντε αο εξερχχιο δε 2019
  απροϖαδο να ΑΓΟ δε 23 δε mαρο δε 2020 − − − − − − − − − (41.643) − − (41.643) − (41.643)
  Ρεαλιζαο δε ρεσερϖα δε ρεαϖαλιαο,
    λθυιδα δο ιmποστο δε ρενδα ε δα 
    χοντριβυιο σοχιαλ − − − − − − − − 171 − (171) − − − −
  ϑυροσ σοβρε ο χαπιταλ πρ⌠πριο πρεσχριτο − − − − − − − − 573 − − − 573 − 573
  Πλανο δε α⌡εσ ρεστριτασ − απροπριαο − − − − 18.217 − − − − − − − 18.217 − 18.217
  Πλανο δε α⌡εσ ρεστριτασ − εντρεγα − − 1.174 11.814 (12.988) − − − − − − − − − −
  Α⌡εσ ρεστριτασ − εντρεγα δε α⌡εσ − − − 44 − − − − − − − − 44 − 44
  Λυχρο λθυιδο δο εξερχχιο − − − − − − − − 484.444 − − − 484.444 11.089 495.533
Dεστιναο δο ρεσυλταδο − − − − − − − − − − − − − − −
  Ρεσερϖα λεγαλ − − − − − 24.222 − − (24.222) − − − − − −
  Ρεσερϖα εστατυτ〈ρια − − − − − − 198.316 − (198.316) − − − − − −
  Ρεσερϖα παρα ινχεντιϖοσ φισχαισ − − − − − − − 69.650 (69.650) − − − − − −
  ϑυροσ σοβρε ο χαπιταλ πρ⌠πριο προποστοσ − 
    Ρ∃ 0,011701207 πορ αο − − − − − − − − (123.522) − − − (123.522) − (123.522)
  ϑυροσ σοβρε ο χαπιταλ πρ⌠πριο προποστοσ − − − − − − − − (69.478) 69.478 − − − − −
Εm 31 δε δεζεmβρο δε 2020 2.500.000 10.191 136.913 (26.283) 27.209 178.353 1.278.952 206.866 − 69.478 11.677 (30.230) 4.363.126 62.495 4.425.621

ϑυροσ σοβρε χαπιταλ πρ⌠πριο ρεφερεντε αο
  εξερχχιο δε 2020 απροϖαδο να ΑΓΟ δε 
    9 δε mαρο δε 2021 − − − − − − − − − (69.478) − − (69.478) − (69.478)
ϑυροσ σοβρε ο χαπιταλ πρ⌠πριο πρεσχριτο − − − − − − − − 586 − − − 586 − 586
Ρεαλιζαο δε ρεσερϖα δε ρεαϖαλιαο, λθυιδα
  δο ιmποστο δε ρενδα ε δα χοντριβυιο σοχιαλ − − − − − − − − 162 − (162) − − − −
Πλανο δε α⌡εσ ρεστριτασ − απροπριαο − − − 15.086 − − − − − − − − 15.086 − 15.086
Πλανο δε α⌡εσ ρεστριτασ − εντρεγα − − (1.348) 7.444 (6.096) − − − − − − − − − −
Ρεχοmπρα δε α⌡εσ − − − (73.228) − − − − − − − − (73.228) − (73.228)
Α⌡εσ ρεστριτασ − εντρεγα δε α⌡εσ 4Βιο − − − 73 (47) − − − − − − − 26 − 26
Αθυισιο δε α⌡εσ δε αχιονιστασ mινοριτ〈ριοσ
  πελο εξερχχιο δε οπο δε χοmπρα − 4Βιο − − − − − − − − − − − 34.052 34.052 (34.026) 26
Τρανσα⌡εσ χοm νο χοντρολαδορεσ − Ηεαλτηβιτ − − − − − − − − − − − (560) (560) − (560)
Λυχρο λθυιδο δο εξερχχιο − − − − − − − − 751.934 − − − 751.934 12.199 764.133
Dεστιναο δο ρεσυλταδο − − − − − − − − − − − − − − −
  Ρεσερϖα λεγαλ − − − − − 37.597 − − (37.597) − − − − − −
  Ρεσερϖα εστατυτ〈ρια − − − − − − 257.486 − (257.486) − − − − − −
  Ρεσερϖα παρα ινχεντιϖοσ φισχαισ − − − − − − − 91.600 (91.600) − − − − − −
  ϑυροσ σοβρε ο χαπιταλ πρ⌠πριο προποστοσ − 
    Ρ∃ 0,124353822 πορ αο − − − − − − − − (182.870) − − − (182.870) − (182.870)
  ϑυροσ σοβρε ο χαπιταλ πρ⌠πριο προποστοσ − − − − − − − − (183.129) 183.129 − − − − −
  Dιϖιδενδοσ αντεχιπαδοσ απροϖαδοσ να 
    ΡΧΑ δε 9 δε νοϖεmβρο δε 2021 − − − − − − − − − (120.000) − − (120.000) − (120.000)
  Dιϖιδενδοσ αντεχιπαδοσ απροϖαδοσ να
    ΡΧΑ δε 3 δε δεζεmβρο δε 2021 − − − − − − − − − (41.000) − − (41.000) − (41.000)
  Παρτιχιπαο δε νο χοντρολαδορ νο
    ινϖεστιmεντο αδθυιριδο − − − − − − − − − − − − − 461 461
Εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021 2.500.000 10.191 135.565 (91.994) 36.152 215.950 1.536.438 298.466 − 22.129 11.515 3.262 4.677.674 41.129 4.718.803
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ΝΟΤΑΣ ΕΞΠΛΙΧΑΤΙςΑΣ DΑ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο ℵΣ DΕΜΟΝΣΤΡΑ∩∏ΕΣ ΦΙΝΑΝΧΕΙΡΑΣ ΕΜ 31 DΕ DΕΖΕΜΒΡΟ DΕ 2021 Ε 2020
(Εm mιληαρεσ δε ρεαισ, εξχετο θυανδο ινδιχαδο δε ουτρα φορmα)

Πασσιϖο δε αρρενδαmεντο
Χοmποσιο δο πασσιϖο δε αρρενδαmεντο δα Χοντρολαδορα ε νο Χονσολιδαδο:

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Αρρενδαmεντοσ Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
  Ιm⌠ϖεισ οπεραχιοναισ 3.333.958 3.127.787 3.333.958 3.127.787

  Ιm⌠ϖεισ ρεσιδενχιαισ (3.287) 2.071 (2.668) 2.098

  Χεντροσ δε διστριβυιο/αδmινιστρατιϖοσ 342.049 299.297 344.503 302.245

  ςεχυλοσ (2.817) (1.188) (2.817) (1.188)

  Εθυιπαmεντοσ (78) (17) (78) (17)

Τοταλ 3.669.825 3.427.950 3.672.898 3.430.925

Αβαιξο εστο απρεσενταδασ ασ mοϖιmεντα⌡εσ νο πασσιϖο δε αρρενδαmεντο δα Χοντρολαδορα ε νο Χονσολιδαδο:
Χοντρολαδορα

Ιm⌠ϖεισ οπεραχιοναισ Ιm⌠ϖεισ ρεσιδενχιαισ
Χεντροσ δε διστριβυιο/ 

αδmινιστρατιϖοσ ςεχυλοσ Εθυιπαmεντοσ Τοταλ
Σαλδο εm 01/01/2020 2.882.824 8.401 286.616 2.711 103 3.180.655
Νοϖοσ χοντρατοσ 375.950 5.012 11.967 17 − 392.946
Ρεmενσυρα⌡εσ (ι) 362.453 (294) 28.096 (1.799) (38) 388.418
ϑυροσ 210.971 268 16.469 68 5 227.781
Παγαmεντοσ / χοmπενσα⌡εσ (704.411) (11.316) (43.851) (2.185) (87) (761.850)
Σαλδο εm 31/12/2020 3.127.787 2.071 299.297 (1.188) (17) 3.427.950
Νοϖοσ χοντρατοσ 310.795 7.873 70 313 − 319.051
Ρεmενσυρα⌡εσ (ι) 523.826 (1.156) 75.828 171 8 598.677
ϑυροσ 215.059 971 19.332 98 2 235.462
Παγαmεντοσ / χοmπενσα⌡εσ (843.508) (13.046) (52.479) (2.211) (71) (911.315)
Σαλδο εm 31/12/2021 3.333.959 (3.287) 342.048 (2.817) (78) 3.669.825

Χονσολιδαδο

Ιm⌠ϖεισ οπεραχιοναισ Ιm⌠ϖεισ ρεσιδενχιαισ
Χεντροσ δε διστριβυιο/ 

αδmινιστρατιϖοσ ςεχυλοσ Εθυιπαmεντοσ Τοταλ
Σαλδο εm 01/01/2020 2.882.824 8.537 290.458 2.711 103 3.184.633
Νοϖοσ χοντρατοσ 375.950 4.978 12.664 17 − 393.609
Ρεmενσυρα⌡εσ (ι) 362.453 (326) 27.856 (1.799) (38) 388.146
ϑυροσ 210.971 273 16.702 68 5 228.019
Παγαmεντοσ / χοmπενσα⌡εσ (704.411) (11.364) (45.435) (2.185) (87) (763.482)
Σαλδο εm 31/12/2020 3.127.787 2.098 302.245 (1.188) (17) 3.430.925
Νοϖοσ χοντρατοσ 310.795 7.952 488 313 − 319.548
Ρεmενσυρα⌡εσ (ι) 523.826 (560) 76.541 171 8 599.986
ϑυροσ 215.059 979 19.529 98 2 235.667
Παγαmεντοσ / χοmπενσα⌡εσ (843.508) (13.137) (54.301) (2.211) (71) (913.228)
Σαλδο εm 31/12/2021 3.333.959 (2.668) 344.502 (2.817) (78) 3.672.898

(ι) Α Χοmπανηια ρεmενσυρα ο πασσιϖο δε αρρενδαmεντο παρα ρεφλετιρ ασ mυδανασ εm παγαmεντοσ φυτυροσ; mυδανασ νοσ πραζοσ ινιχιαλmεντε δετερmιναδοσ ◊ ιmπλεmενταο 
δο ΝΒΧ ΤΓ 06 (Ρ3) / ΙΦΡΣ 16 − Αρρενδαmεντοσ ε χοντρατοσ ρεχονηεχιδοσ χοmο αρρενδαmεντοσ οπεραχιοναισ (ΝΒΧ ΤΓ 06 (Ρ3) / ΙΑΣ 17 − Οπερα⌡εσ δε Αρρενδαmεντο 
Μερχαντιλ).

Οσ ϖενχιmεντοσ δε πασσιϖοσ δε αρρενδαmεντο εστο χλασσιφιχαδοσ δε αχορδο χοm ο 
σεγυιντε χρονογραmα:

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Αν〈λισε δε ϖενχιmεντοσ
  − Πασσιϖοσ δε αρρενδαmεντο Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
  Μενορ θυε 1 ανο 697.738 501.924 699.170 503.318

Χιρχυλαντε 697.738 501.924 699.170 503.318
  1 α 5 ανοσ 2.517.686 2.431.810 2.519.327 2.433.391

  Μαιορ θυε 5 ανοσ 454.401 494.216 454.401 494.216

Νο χιρχυλαντε 2.972.087 2.926.026 2.973.728 2.927.607
Τοταλ 3.669.825 3.427.950 3.672.898 3.430.925

Οσ παγαmεντοσ φυτυροσ α σερεm εφετυαδοσ αο αρρενδαδορ ποδεm γεραρ αο Γρυπο ο 
διρειτο δε σε χρεδιταρ δε ΠΙΣ ε ΧΟΦΙΝΣ. Σενδο ασσιm, ο ϖαλορ ρεγιστραδο δε διρειτο δε 
υσο εm χοντραπαρτιδα αο πασσιϖο δε αρρενδαmεντο ϕ〈 εmβυτε υm ποτενχιαλ χρδιτο 
φυτυρο.
Αβαιξο, σο απρεσενταδοσ ο διρειτο ποτενχιαλ δε ΠΙΣ/ΧΟΦΙΝΣ α ρεχυπεραρ εmβυτιδο 
νασ χοντραπρεστα⌡εσ φυτυρασ δε αρρενδαmεντο:

Χοντραπρεστα⌡εσ φυτυρασ
Χοντρολαδορα / 

Χονσολιδαδο
ΠΙΣ / ΧΟΦΙΝΣ 

Ποτενχιαλ (9,25%)
Μενορ θυε 1 ανο 570.730 52.793
1 α 2 ανοσ 530.468 49.068
2 α 3 ανοσ 475.162 43.953
3 α 4 ανοσ 399.617 36.965
4 α 5 ανοσ 303.744 28.096
Μαιορ θυε 5 ανοσ 584.639 54.079
Τοταλ 2.864.360 264.954

Ο διρειτο ◊ υτιλιζαο δε χρδιτοσ δε ΠΙΣ/ΧΟΦΙΝΣ χοmπρεενδε απενασ οσ χοντρατοσ 
χυϕο ο αρρενδαδορ σεϕα πεσσοα ϕυρδιχα.  Α Χοmπανηια ποσσυι χοντρατοσ δασ συασ 
λοχα⌡εσ, ταντο χοm αρρενδαδορεσ, πεσσοα ϕυρδιχα, θυαντο φσιχα.
Εm ατενδιmεντο αο Οφχιο−Χιρχυλαρ ΧςΜ ν° 02/2019 ε α ΝΒΧ ΤΓ 06 (Ρ3) / ΙΦΡΣ 16, 
ϕυστιφιχαδο πελο φατο δε ο Γρυπο νο τερ απλιχαδο α mετοδολογια δε φλυξοσ νοmιναισ 
δεϖιδο ◊ ϖεδαο ιmποστα πελα ΝΒΧ ΤΓ 06 (Ρ3) δε προϕεο φυτυρα δε ινφλαο ε χοm 
ο οβϕετιϖο δε φορνεχερ ινφορmαο αδιχιοναλ αοσ υσυ〈ριοσ, αβαιξο εστ〈 απρεσενταδα α 
αν〈λισε δε mατυριδαδε δε χοντρατοσ ε πρεστα⌡εσ νο δεσχονταδασ εm 31 δε δεζεmβρο 
δε 2021:

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο

Ανο

ςαλορ 
πρεσεντε 

λθυιδο

ϑυροσ 
εστιmαδοσ 

(φυτυροσ) 
(ι)

ςαλορ δασ 
πρεστα⌡εσ 

νο δεσ−
χονταδασ

ςαλορ 
πρεσεντε 

λθυιδο

ϑυροσ 
εστιmαδοσ 

(φυτυροσ) 
(ι)

ςαλορ δασ 
πρεστα⌡εσ 

νο δεσ−
χονταδασ

2022 692.187 215.488 907.675 693.619 215.811 909.430

2023 666.751 170.973 837.724 666.751 170.973 837.724

2024 613.339 128.892 742.231 613.339 128.892 742.231

2025 523.916 91.626 615.542 523.916 91.626 615.542

2026 400.015 61.473 461.488 400.015 61.473 461.488

2027 293.268 39.152 332.420 294.909 39.510 334.419

2028 εm

  διαντε 480.349 49.504 529.853 480.349 49.504 529.853

Τοταλ 3.669.825 757.108 4.426.933 3.672.898 757.789 4.430.687

(ι) Ο ϖαλορ πρεσεντε δοσ αρρενδαmεντοσ α παγαρ φοι χαλχυλαδο χονσιδερανδο α προϕεο 
δοσ παγαmεντοσ φυτυροσ φιξοσ, δεσχονταδοσ πελα ταξα δε 6,69% α.α., α θυαλ φοι 
χονστρυδα α παρτιρ δα ταξα β〈σιχα δε ϕυροσ διϖυλγαδα πελο Βανχο Χεντραλ (ΒΑΧΕΝ).
Μονταντε ρεχονηεχιδο νο ρεσυλταδο

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Ρεχονηεχιmεντο νο ρεσυλταδο Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
Αmορτιζαο δε διρειτο δε υσο 698.646 611.903 700.297 613.343
ϑυροσ σοβρε πασσιϖοσ
   δε αρρενδαmεντο 235.463 227.781 235.668 228.019
Αϕυστε παρα βαιξα δε αρρενδαmεντο
   (χοντρατοσ ρεσχινδιδοσ) 20 (1.379) 220 (1.379)
Παγαmεντοσ ϖαρι〈ϖεισ νο ινχλυδοσ
  να mενσυραο δο πασσιϖο
  δε αρρενδαmεντο 45.831 29.272 46.789 30.208
Ρεχειτα σοβρε συβαρρενδαmεντοσ
  δε ατιϖοσ δε διρειτο δε υσο (2.891) (2.904) (2.891) (2.904)
Dεσπεσασ ρελατιϖασ α αρρενδαmεντοσ
  δε χυρτο πραζο ε/ου αρρενδαmεντοσ
  δε ιτενσ δε βαιξο ϖαλορ 16.970 19.192 16.970 19.192
Dεσχοντο δε λοχαο δε ιm⌠ϖεισ (6.390) 13.802 (6.390) 13.802

(ι) Παγαmεντο δε αλυγυισ ϖαρι〈ϖεισ βασεαδοσ νασ ϖενδασ
Αλγυνσ αρρενδαmεντοσ δε ιm⌠ϖεισ οπεραχιοναισ χοντm παγαmεντοσ ϖαρι〈ϖεισ δε 
αρρενδαmεντο βασεαδοσ εm υm περχεντυαλ δε 2% α 12% δασ ϖενδασ ρεαλιζαδασ νο 
περοδο νο ιm⌠ϖελ οπεραχιοναλ αρρενδαδο. Εσσασ χονδι⌡εσ δε παγαmεντο σο χοmυνσ 
εm λοϕασ νο πασ εm θυε ο Γρυπο οπερα. Οσ παγαmεντοσ δε αλυγυελ ϖαρι〈ϖελ παρα ο 
εξερχχιο δε 31 δε δεζεmβρο δε 2021 φοραm δε Ρ∃ 4.456 (Ρ∃ 4.518 � Dεζ/20) παρα 
α Χοντρολαδορα ε Χονσολιδαδο.
(ιι) Αρρενδαmεντοσ θυε σε ενθυαδραm νασ εξχε⌡εσ ε νοσ εξπεδιεντεσ πρ〈τιχοσ 
δα νορmα χοντ〈βιλ
Οσ χοντρατοσ δε αρρενδαmεντο ιδεντιφιχαδοσ ε θυε εστο δεντρο δο εσχοπο δε ισενο 
δα νορmα χοντ〈βιλ εστο ρεπρεσενταδοσ συβστανχιαλmεντε πορ χοντρατοσ δε ιmπρεσσορα, 
εmπιληαδειρασ, βαλανασ χαρδιοτεχη, γεραδορεσ δε ενεργια, αλινηαδορεσ δε ελτρονσ ε 
πλαχασ φοτοϖολταιχασ.
Ο Γρυπο ταmβm αλυγα εθυιπαmεντοσ χοm χοντρατοσ δε ατ υm ανο. Εσσεσ 
αρρενδαmεντοσ σο δε χυρτο πραζο ε/ου αρρενδαmεντοσ δε ιτενσ δε βαιξο ϖαλορ. Ο 
Γρυπο οπτου πορ νο ρεχονηεχερ ο διρειτο δε υσο δε ατιϖοσ ε οσ πασσιϖοσ δε 
αρρενδαmεντο δεσσεσ ιτενσ.
Χοmο αρρενδαδορ
Ο Γρυπο συβαρρενδα παρτε δε αλγυνσ δε σευσ ιm⌠ϖεισ α τερχειροσ. Ο Γρυπο χλασσιφιχου 
εσσεσ αρρενδαmεντοσ χοmο αρρενδαmεντοσ οπεραχιοναισ πορθυε ελεσ νο τρανσφερεm 
συβστανχιαλmεντε τοδοσ οσ ρισχοσ ε βενεφχιοσ ινερεντεσ ◊ προπριεδαδε δε ατιϖοσ.

Α ταβελα αβαιξο απρεσεντα υmα αν〈λισε δε ϖενχιmεντο δοσ παγαmεντοσ δε 
αρρενδαmεντο, δεmονστρανδο οσ παγαmεντοσ δε αρρενδαmεντο νο δεσχονταδοσ α 
σερεm ρεχεβιδοσ απ⌠σ α δατα δασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ:

Χοντρολαδορα ε Χονσολιδαδο
Παγαmεντοσ δε αρρενδαmεντοσ
  νο δεσχονταδοσ Dεζ/21 Dεζ/20
Μενορ δο θυε 1 ανο 1.816 1.846
1 α 2 ανοσ 1.391 1.675
2 α 3 ανοσ 1.124 1.280
3 α 4 ανοσ 656 1.025
4 α 5 ανοσ 186 591
Μαιορ θυε 5 ανοσ 883 818
Τοταλ 6.056 7.235

 15. Προϖισο παρα δεmανδασ ϕυδιχιαισ ε δεπ⌠σιτοσ ϕυδιχιαισ

15.1. Πολτιχα χοντ〈βιλ
Προϖισ⌡εσ
Ασ προϖισ⌡εσ σο ρεχονηεχιδασ θυανδο ο Γρυπο τεm υmα οβριγαο πρεσεντε λεγαλ 
ου ιmπλχιτα χοmο ρεσυλταδο δε εϖεντοσ πασσαδοσ ε  προϖ〈ϖελ θυε υmα σαδα δε 
ρεχυρσοσ σεϕα νεχεσσ〈ρια παρα λιθυιδαρ α οβριγαο ε ποσσα σερ φειτα υmα εστιmατιϖα 
χονφι〈ϖελ δο ϖαλορ δα οβριγαο. Ασ προϖισ⌡εσ παρα δεmανδασ ϕυδιχιαισ σο ρεγιστραδασ 
τενδο χοmο βασε ασ mεληορεσ εστιmατιϖασ δο ρισχο ενϖολϖιδο ε σο χονστιτυδασ εm 
mονταντεσ χονσιδεραδοσ συφιχιεντεσ παρα χοβριρ περδασ προϖ〈ϖεισ. Ασ δεmανδασ 
αϖαλιαδασ χοmο εστιmατιϖασ δε περδασ ποσσϖεισ σο διϖυλγαδασ εm νοτα εξπλιχατιϖα 
ε αθυελασ αϖαλιαδασ χοmο ρεmοτασ νο σο προϖισιοναδασ νεm διϖυλγαδασ.
Α Χοmπανηια ε συασ χοντρολαδασ, νο χυρσο νορmαλ δε συασ ατιϖιδαδεσ, εστο συϕειτασ 
α προχεσσοσ ϕυδιχιαισ δε νατυρεζασ τριβυτ〈ριασ, χϖεισ ε τραβαληιστασ. Α Αδmινιστραο, 
αποιαδα να οπινιο δε σευσ ασσεσσορεσ λεγαισ ε, θυανδο απλιχ〈ϖελ, φυνδαmενταδα εm 
παρεχερεσ εσπεχφιχοσ εmιτιδοσ πορ εσπεχιαλιστασ, αϖαλια α εξπεχτατιϖα δο δεσφεχηο 
δοσ προχεσσοσ εm ανδαmεντο ε δετερmινα α νεχεσσιδαδε ου νο δε χονστιτυιο δε 
προϖισο. Νο χασο δασ χοντινγνχιασ τραβαληιστασ, α εϖολυο δοσ προχεσσοσ ε ο 
ηιστ⌠ριχο δε περδασ σο φατορεσ δετερmιναντεσ παρα ρεφλετιρ α mεληορ εστιmατιϖα.
Dεπ⌠σιτοσ ϕυδιχιαισ
Α Χοmπανηια εφετυα δεπ⌠σιτοσ ϕυδιχιαισ παρα γαραντιρ ο προσσεγυιmεντο δασ δεχισ⌡εσ 
ϕυδιχιαισ, χονφορmε ρεθυεριδο πελοσ τριβυναισ, ε/ου εφετυαδοσ πορ δεχισο εστρατγιχα 
δα Αδmινιστραο παρα προτεο δε σευ χαιξα. Νοσ χασοσ εm θυε α προϖισο ποσσυι 
υm δεπ⌠σιτο ϕυδιχιαλ χορρεσπονδεντε ε α Χοmπανηια τεm α ιντενο δε λιθυιδαρ ο 
πασσιϖο ε ρεαλιζαρ ο ατιϖο σιmυλτανεαmεντε, οσ ϖαλορεσ σο χοmπενσαδοσ. Οσ δεπ⌠σιτοσ 
ϕυδιχιαισ σο χορριγιδοσ mονεταριαmεντε σοβρε ο ϖαλορ τοταλ, οσ γανηοσ ου ασ περδασ 
σο ρεχονηεχιδασ νο ρεσυλταδο δο εξερχχιο δα Χοmπανηια θυανδο ο προχεσσο ϕυδιχιαλ 
 ενχερραδο.
15.2. Χοmποσιο δοσ σαλδοσ ε mοϖιmενταο δασ προϖισ⌡εσ
Εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021 ε δε 2020, ο Γρυπο απρεσενταϖα ασ σεγυιντεσ προϖισ⌡εσ 
ε χορρεσπονδεντεσ δεπ⌠σιτοσ ϕυδιχιαισ ρελαχιοναδοσ ◊σ δεmανδασ ϕυδιχιαισ:

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Ιτενσ δε δεmανδασ ϕυδιχιαισ Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
Τραβαληιστασ ε πρεϖιδενχι〈ριασ 86.900 95.942 86.900 95.942

Τριβυτ〈ριασ 16.217 16.996 16.410 17.185

Χϖεισ 2.487 1.713 2.487 1.713

Συβτοταλ 105.604 114.651 105.797 114.840
(−) Dεπ⌠σιτοσ ϕυδιχιαισ χορρεσπονδεντεσ (9.129) (11.183) (9.129) (11.183)

Τοταλ 96.475 103.468 96.668 103.657

Πασσιϖο χιρχυλαντε 43.560 32.646 43.560 32.835

Πασσιϖο νο χιρχυλαντε 52.915 70.822 53.108 70.822

Α mοϖιmενταο δα προϖισο εστ〈 δεmονστραδα, χονφορmε σεγυε:

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Μοϖιmεντα⌡εσ δα προϖισο Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
Σαλδο ινιχιαλ 114.651 111.299 114.840 111.299
  Αδι⌡εσ δε νοϖοσ προχεσσοσ 48.377 55.739 48.377 55.928

  Ρεϖερσο πορ προχεσσοσ φιναλιζαδοσ (16.587) (13.427) (16.587) (13.427)

  Βαιξασ πορ παγαmεντο (51.072) (68.417) (51.072) (68.417)

  Χονστιτυι⌡εσ/Ρεϖερσ⌡εσ πορ

    mυδανασ εm προχεσσοσ 3.269 (7.225) 3.269 (7.225)

  Ρεαϖαλιαο δε ϖαλορεσ (232) 22.392 (232) 22.392

  Ατυαλιζα⌡εσ mονετ〈ριασ 7.198 14.290 7.202 14.290

Σαλδο φιναλ 105.604 114.651 105.797 114.840

Α προϖισο παρα δεmανδασ ϕυδιχιαισ λεϖου εm χονσιδεραο α mεληορ εστιmατιϖα δε 
ϖαλορεσ, παρα οσ χασοσ εm θυε σο προϖ〈ϖεισ ασ εξπεχτατιϖασ δε περδασ, εστανδο 
παρχελα δε αλγυνσ δοσ πλειτοσ γαραντιδα πορ βενσ δαδοσ εm γαραντια.
Περδασ ποσσϖεισ
Ο Γρυπο, εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021 ε δε 2020, ποσσυα α⌡εσ δε νατυρεζα τριβυτ〈ρια 
ε χϖελ, ρελαχιοναδασ α mυλτασ αδmινιστρατιϖασ, διφερενα δε αλθυοτα εm τρανσφερνχιασ 
ιντερεσταδυαισ ε εξεχυ⌡εσ φισχαισ  ε δε νατυρεζα χϖελ πορ χοντα δε α⌡εσ δε 
ινδενιζαο πορ δανοσ mατεριαισ ε mοραισ δεχορρεντεσ δασ ρελα⌡εσ δε χονσυmο, 
ενϖολϖενδο ρισχοσ δε περδα χλασσιφιχαδοσ πελα Αδmινιστραο ε σευσ χονσυλτορεσ 
ϕυρδιχοσ χοmο ποσσϖεισ νο mονταντε δε Ρ∃ 47.779 (Ρ∃ 51.192 � Dεζ/20) παρα α 
Χοντρολαδορα ε παρα ο Χονσολιδαδο, σενδο θυε Ρ∃ 2.583 (Ρ∃ 1.090 � Dεζ/20) 
χορρεσπονδε  ◊ 〈ρεα τραβαληιστα/πρεϖιδενχι〈ριασ, Ρ∃ 4.591 (Ρ∃ 4.111 � Dεζ/20) ◊ 〈ρεα 
χϖελ ε Ρ∃ 40.605 (Ρ∃ 47.081 � Dεζ/20) ◊ 〈ρεα τριβυτ〈ρια.
Dεπ⌠σιτοσ ϕυδιχιαισ
Εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021 ε δε 2020, ο Γρυπο απρεσενταϖα οσ σεγυιντεσ ϖαλορεσ 
δε δεπ⌠σιτοσ ϕυδιχιαισ παρα οσ θυαισ νο εξιστιαm προϖισ⌡εσ χορρεσπονδεντεσ:

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Χοmποσιο δε δεπ⌠σιτοσ ϕυδιχιαισ Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
Τραβαληιστασ ε πρεϖιδενχι〈ριασ 10.575 15.285 10.575 15.285

Τριβυτ〈ριασ 13.844 10.464 17.923 10.464

Χϖεισ 3.470 3.338 3.470 3.338

(−) Dεπ⌠σιτοσ ϕυδιχιαισ χορρεσπονδεντεσ (2.017) (3.334) (2.017) (3.334)

Τοταλ 25.872 25.753 29.951 25.753

Χοντινγνχιασ τραβαληιστασ
Ασ α⌡εσ ϕυδιχιαισ δε νατυρεζα τραβαληιστα, ρεφερεm−σε, δε mανειρα γεραλ, α προχεσσοσ 

δε εξ−φυνχιον〈ριοσ θυεστιονανδο ο ρεχεβιmεντο δε ηορασ εξτρασ ε αδιχιοναλ δε 

ινσαλυβριδαδε. Ο Γρυπο ποσσυι αινδα α⌡εσ οριυνδασ δα Ραια Σ.Α., ασσιm χοmο δα 

Dρογαρια Ονοφρε Λτδα., mοϖιδασ πορ εξ−φυνχιον〈ριοσ δε εmπρεσασ πρεσταδορασ δε 

σερϖιοσ τερχειριζαδοσ, ρειϖινδιχανδο ϖνχυλο εmπρεγατχιο διρεταmεντε χοm ο Γρυπο 

ου α χονδεναο συβσιδι〈ρια δεσσα νο παγαmεντο δοσ διρειτοσ τραβαληιστασ ρεχλαmαδοσ. 

Εξιστεm αινδα, α⌡εσ mοϖιδασ πορ σινδιχατοσ δε χλασσε ρειϖινδιχανδο χοντριβυι⌡εσ 

σινδιχαισ εm ραζο δα δισχυσσο δα λεγιτιmιδαδε δα βασε τερριτοριαλ.

Χοντινγνχιασ τριβυτ〈ριασ
Ρεπρεσενταδασ πορ mυλτασ αδmινιστρατιϖασ, διφερενα δε αλθυοτα εm τρανσφερνχιασ 

ιντερεσταδυαισ ε εξεχυ⌡εσ φισχαισ.

Χοντινγνχιασ χϖεισ
Ο Γρυπο φιγυρα χοmο ρυ εm α⌡εσ θυε δισχυτεm θυεστ⌡εσ υσυαισ ε πεχυλιαρεσ 

δεχορρεντεσ δα ατιϖιδαδε θυε πρατιχα, σενδο να συα γρανδε mαιορια α⌡εσ δε 

ινδενιζαο πορ δανοσ mατεριαισ ε mοραισ δεχορρεντεσ δασ ρελα⌡εσ δε χονσυmο.

Γαραντιασ προχεσσυαισ
Φοραm οφερεχιδοσ εm γαραντια δε προχεσσοσ τριβυτ〈ριοσ, πρεϖιδενχι〈ριοσ ε τραβαληιστασ 

οσ σεγυιντεσ ατιϖοσ ιmοβιλιζαδοσ:

Χοντρολαδορα / Χονσολιδαδο
Ιτενσ δε γαραντιασ προχεσσυαισ Dεζ/21 Dεζ/20
Μ⌠ϖεισ ε ινσταλα⌡εσ 10 14

Μ〈θυινασ ε εθυιπαmεντοσ 85 85

Τοταλ δε γαραντιασ προχεσσυαισ 95 99

  16. Ατιϖο ε πασσιϖο δε αρβιτραγεm

Α Χοmπανηια ρεχονηεχια νο πασσιϖο νο χιρχυλαντε οβριγα⌡εσ προϖενιεντεσ δο 

χοντρατο δε αθυισιο δα Dρογαρια Ονοφρε Λτδα (�Ονοφρε�). Εσσασ οβριγα⌡εσ εραm δε 

ρεσπονσαβιλιδαδε δο ϖενδεδορ χοm αντιγοσ σ⌠χιοσ δα Ονοφρε ε συα λιθυιδαο δεπενδια 

δε υmα δεχισο αρβιτραλ. Νο χοντρατο δε αθυισιο, εm 1≡ δε ϕυληο δε 2019, φοι αχορδαδο 

θυε ασ απλιχα⌡εσ φινανχειρασ ε α χαρτα φιανα (ατιϖο ινδενιζατ⌠ριο), νοσ mονταντεσ δε 

Ρ∃ 197.061 ε Ρ∃ 127.037 (ϖαλορ ηιστ⌠ριχο), ρεσπεχτιϖαmεντε, περmανεχερο ϖινχυλαδασ 

αο πασσιϖο δε αρβιτραγεm χοmο γαραντια δε λιθυιδαο. Dεσσα φορmα, α Ραια Dρογασιλ 

νο σερια πρεϕυδιχαδα ου βενεφιχιαδα πορ εσσα οπεραο δεσδε α δατα δα χοmπρα ατ 

α δατα δα συα χοmπλετα λιθυιδαο. Εσσεσ ϖαλορεσ δε γαραντια φοραm ρεχονηεχιδοσ νο 

ατιϖο ρεστριτο δε αρβιτραγεm νο γρυπο δε ατιϖο νο χιρχυλαντε.

Εm δεζεmβρο δε 2021, χοm α χελεβραο δε υm αχορδο ϕυντο αο Χεντρο δε Αρβιτραγεm 

ε Μεδιαο δα Χmαρα δε Χοmρχιο Βρασιλ − Χαναδ〈, φοραm λιθυιδαδασ τοδασ ασ 

πενδνχιασ εντρε ασ παρτεσ, χονσολιδανδο α Ραια Dρογασιλ χοmο συχεσσορα δα mαρχα 

Dρογαρια Ονοφρε ε ενχερρανδο οσ πασσιϖοσ ε ατιϖοσ ρεστριτοσ δε αρβιτραγεm.

Αβαιξο εστ〈 σενδο απρεσενταδα α ποσιο ατυαλιζαδα δε ατιϖο ε πασσιϖο δε αρβιτραγεm:

Χοντρολαδορα / Χονσολιδαδο
Ιτενσ δε ατιϖο/πασσιϖο δε αρβιτραγεm Dεζ/21 Dεζ/20
Ατιϖο ρεστριτο δε αρβιτραγεm
Απλιχαο φινανχειρα − 207.721

Χαρτα φιανα/ατιϖο ινδενιζατ⌠ριο − 134.185

− 341.906
Πασσιϖο ρεστριτο δε αρβιτραγεm
Οβριγα⌡εσ χοm αντιγοσ σ⌠χιοσ − (342.727)

Εξχλυσο δε εφειτοσ δα οπεραο − 884

− (341.843)
− 63

Α ποσιο λθυιδα δε ατιϖο ε πασσιϖο δε αρβιτραγεm δε Ρ∃ 63 Dεζ/20 ρεπρεσενταϖα α 

γαραντια δε λιθυιδαο εξχεδεντε παρα χυmπριρ χοm α οβριγαο εξιστεντε.

  17. Ιmποστο δε ρενδα ε χοντριβυιο σοχιαλ

17.1. Πολτιχα χοντ〈βιλ
Ο ιmποστο δε ρενδα ε α χοντριβυιο σοχιαλ, χορρεντεσ ε διφεριδοσ, σο χαλχυλαδοσ χοm 

βασε νασ αλθυοτασ εσταβελεχιδασ πελα λεγισλαο δο ιmποστο δε ρενδα ε δα χοντριβυιο 

σοχιαλ θυε σο 25% ε 9%, ρεσπεχτιϖαmεντε.

Α προϖισο παρα ιmποστο δε ρενδα ε χοντριβυιο σοχιαλ εστ〈 βασεαδα νο λυχρο τριβυτ〈ϖελ 

δο εξερχχιο θυε διφερε δο λυχρο απρεσενταδο να δεmονστραο δο ρεσυλταδο, πορθυε 

σοφρε τρατατιϖασ δε αϕυστεσ θυε αφεταm α βασε δε χ〈λχυλο δε φορmα περmανεντε, χοmο 

α εξχλυσο δε ρεχειτασ νο τριβυτ〈ϖεισ ε αδιο δε δεσπεσασ νο δεδυτϖεισ.

Ο ιmποστο δε ρενδα ε α χοντριβυιο σοχιαλ διφεριδοσ σο ρεχονηεχιδοσ σοβρε προϕε⌡εσ 

φυνδαmενταδασ εm πρεmισσασ ιντερνασ ε εm χεν〈ριοσ εχονmιχοσ φυτυροσ θυε σερο 

τριβυταδοσ εm περοδοσ ποστεριορεσ αο ρεχονηεχιmεντο χοντ〈βιλ νο ρεσυλταδο δα 

Χοmπανηια, πορταντο ποδεm σοφρερ αλτερα⌡εσ. Εσσα πρεmισσα ινχλυι σαλδοσ δε πρεϕυζο 

φισχαλ δε ιmποστο δε ρενδα ε βασε δε χ〈λχυλο νεγατιϖα δα χοντριβυιο σοχιαλ, θυανδο 

απλιχ〈ϖελ.

Ο ϖαλορ χοντ〈βιλ δοσ τριβυτοσ διφεριδοσ ατιϖοσ  ρεϖισαδο α χαδα δατα δο βαλανο ε 

βαιξαδοσ, χασο ο εστυδο θυε τεm πορ οβϕετιϖο δετερmιναρ εξπεχτατιϖα δα συα ρεαλιζαο 

σεϕα αλτεραδα.

Οσ τριβυτοσ διφεριδοσ σο ρεχονηεχιδοσ δε αχορδο χοm α τρανσαο θυε ο οριγινου, νο 

ρεσυλταδο ου διρεταmεντε νο πατριmνιο λθυιδο.

17.2. Χοmποσιο δο ιmποστο δε ρενδα ε χοντριβυιο σοχιαλ χορρεντεσ ε αλθυοτα 
εφετιϖα

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Ιτενσ δε ΙΡ/ΧΣ εφετιϖοσ Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
Λυχρο αντεσ δο ιmποστο δε ρενδα 

  ε δα χοντριβυιο σοχιαλ 977.509 621.060 987.262 616.368

ϑυροσ σοβρε ο χαπιταλ πρ⌠πριο ε

   αδιχιοναλ προποστο (205.000) (193.000) (205.000) (193.000)

Λυχρο τριβυτ〈ϖελ 772.509 428.060 782.262 423.368
Αλθυοτα χοmποστα (ιmποστο δε ρενδα

  − 25% ε χοντριβυιο   σοχιαλ − 9%) 34,00% 34,00% 34,00% 34,00%

Dεσπεσα τε⌠ριχα (262.653) (145.540) (265.969) (143.945)
Αδι⌡εσ περmανεντεσ (25.337) (29.430) (25.781) (29.630)

Εθυιϖαλνχια πατριmονιαλ 11.465 1.933 (383) (2.674)

Ρεδυο δο ιmποστο πορ ινχεντιϖοσ

  (Π.Α.Τ.) 4.098 3.714 4.098 3.714

Συβϖενο παρα ινϖεστιmεντοσ (ι) 31.144 23.681 56.349 42.674

Πρεϕυζο Φισχαλ ε Βασε Νεγατιϖα

  ΧΣΛΛ − − (6.100) −

Προϖισ⌡εσ σεm χονσττυιο δε

  διφεριδο − − 5 −

Ινοϖαο Τεχνολ⌠γιχα 9.212 2.561 9.288 2.561

Ουτροσ (ρεσερϖα δε ρεαϖαλιαο +

  λιmιτε δε ισενο αδιχιοναλ δε ΙΡ) 227 165 (905) 165

Ινχεντιϖοσ φισχαισ � δοα⌡εσ 6.269 6.300 6.269 6.300

Ρεσυλταδο δο ιmποστο δε ρενδα
  ε χοντριβυιο σοχιαλ χορρεντε (210.745) (206.565) (221.249) (206.565)
Ρεσυλταδο δο ιmποστο δε ρενδα 
  ε χοντριβυιο σοχιαλ διφεριδοσ (14.830) 69.949 (1.880) 85.730
Dεσπεσα εφετιϖα δε ιmποστο δε
  ρενδα ε χοντριβυιο σοχιαλ (225.575) (136.616) (223.129) (120.835)

Αλθυοτα εφετιϖα 23,08% 22,00% 22,60% 19,60%

(ι) Α παρτιρ δο 3≡ τριmεστρε δε 2018, ο Γρυπο πασσου α τραταρ χοmο νο τριβυτ〈ϖελ παρα 

φινσ δε ιmποστο δε ρενδα, οσ γανηοσ αυφεριδοσ χοm οσ βενεφχιοσ φισχαισ δε ΙΧΜΣ νοσ 

Εσταδοσ δα Βαηια, Γοι〈σ ε Περναmβυχο, νορmατιζαδοσ πελα Λει χοmπλεmενταρ 

ν≡ 160/17, χονϖνιο ΙΧΜΣ Χονφαζ 190/17 ε αλτεραο δα Λει ν≡ 12.973/2014. Ο ϖαλορ 

ρεγιστραδο δο περοδο δε δοζε mεσεσ φινδο εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021, χορρεσπονδευ 

α Ρ∃ 91.600 (Ρ∃ 69.650 � Dεζ/20).

17.3. Χοmποσιο δο ιmποστο δε ρενδα ε χοντριβυιο σοχιαλ διφεριδοσ
Ο ιmποστο δε ρενδα ε α χοντριβυιο σοχιαλ διφεριδοσ ατιϖοσ νο mονταντε δε Ρ∃ 278.462 

(Ρ∃ 315.938 � Dεζ/20) παρα α Χοντρολαδορα ε Ρ∃ 327.509 (Ρ∃ 352.198 � Dεζ/20) νο 

Χονσολιδαδο, σο δεχορρεντεσ δε δεσπεσασ νο δεδυτϖεισ τεmποραριαmεντε παρα ασ 

θυαισ νο η〈 πραζο παρα πρεσχριο, χοm ρεαλιζαο πρεϖιστα, χονφορmε διϖυλγαδο 

αβαιξο νο ιτεm (χ).

Ο ιmποστο δε ρενδα ε α χοντριβυιο σοχιαλ διφεριδοσ πασσιϖοσ νο mονταντε δε 

Ρ∃ 365.981 (Ρ∃ 388.710 − Dεζ/20) παρα α Χοντρολαδορα ε Ρ∃ 367.473 (Ρ∃ 390.366 

� Dεζ/20) νο Χονσολιδαδο, εστο ρεπρεσενταδοσ πελοσ ενχαργοσ τριβυτ〈ριοσ ινχιδεντεσ 

σοβρε οσ σαλδοσ ρεmανεσχεντεσ: (ι) δα ρεσερϖα δε ρεαϖαλιαο; (ιι) δο ΠΠΑ mαισ−ϖαλια 

Ραια; ε (ιιι) δο γανηο πορ χοmπρα ϖανταϕοσα.
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ΡΕΛΑΤΡΙΟ DΑ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο

Dεmονστρα⌡εσ Φινανχειρασ ΙΑΣ 17 (εm mιληαρεσ δε ρεαισ)

  ΑΥDΙΤΟΡΕΣ ΙΝDΕΠΕΝDΕΝΤΕΣ

Εm ατενδιmεντο ◊ Ινστρυο ΧςΜ ν≡ 381/2003 ε αο Οφχιο Χιρχυλαρ 

ΣΝΧ/ΣΕΠ ν≡ 01/2007, α Χοmπανηια ινφορmα θυε, δυραντε ο ανο δε 2021, 

α Ερνστ & Ψουνγ Αυδιτορεσ Ινδεπενδεντεσ Σ.Σ., ρεαλιζου σερϖιοσ δε 

αυδιτορια ινδεπενδεντε ρελαχιοναδοσ ◊σ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ δο 

εξερχχιο δε 2021.

Α πολτιχα δα Χοmπανηια ϕυντο αοσ σευσ αυδιτορεσ ινδεπενδεντεσ, νο θυε 

διζ ρεσπειτο ◊ πρεσταο δε σερϖιοσ νο ρελαχιοναδοσ ◊ αυδιτορια 

ινδεπενδεντε, εστ〈 φυνδαmενταδα νοσ πρινχπιοσ θυε πρεσερϖαm α 

ινδεπενδνχια δο αυδιτορ. Εσσεσ πρινχπιοσ σε βασειαm νο φατο δε θυε ο 

αυδιτορ νο δεϖε αυδιταρ σευ πρ⌠πριο τραβαληο, νεm εξερχερ φυν⌡εσ 

γερενχιαισ ου αινδα αδϖογαρ παρα ο σευ χλιεντε. Dυραντε ο εξερχχιο φινδο 

εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021, α Ερνστ & Ψουνγ Αυδιτορεσ Ινδεπενδεντεσ 

Σ.Σ. πρεστου σερϖιοσ δε αυδιτορια ινδεπενδεντε να Χοmπανηια. 

Ο mονταντε δε ηονορ〈ριοσ ινχορριδοσ χοm οσ αυδιτορεσ ινδεπενδεντεσ νο 

εξερχχιο δε 2021 φοι δε Ρ∃ 1.299 mιλ ρεφερεντε α σερϖιοσ δε αυδιτορια 

ινδεπενδεντε ρελαχιοναδα ◊σ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ.

Α Ερνστ & Ψουνγ Αυδιτορεσ Ινδεπενδεντεσ νο τεm χονηεχιmεντο δε 

θυαλθυερ ρελαχιοναmεντο εντρε ασ παρτεσ θυε ποδερια σερ χονσιδεραδο 

χοmο χονφλιταντε εm ρελαο α συα ινδεπενδνχια.

  DΕΣΤΙΝΑ∩℘Ο DΟΣ ΡΕΣΥΛΤΑDΟΣ

Ατενδενδο ◊σ πρεϖισ⌡εσ λεγαισ ε εστατυτ〈ριασ, εσταmοσ προπονδο α 
σεγυιντε δεστιναο δο σαλδο ποσιτιϖο εm λυχροσ αχυmυλαδοσ νο mονταντε 
δε Ρ∃ 752.683 mιλ:

− Ρεσερϖα λεγαλ Ρ∃ 37.597 mιλ

− Ρεσερϖα εστατυτ〈ρια Ρ∃ 257.486 mιλ

− ϑυροσ σοβρε ο χαπιταλ πρ⌠πριο

   (Ρ∃ 0,124353822 πορ αο) Ρ∃ 205.000 mιλ

− Ρεσερϖα δε ινχεντιϖοσ φισχαισ Ρ∃ 91.600 mιλ

− Dιϖιδενδο αδιχιοναλ προποστο Ρ∃ 161.000 mιλ
Α προποστα ινχλυι ταmβm α ιmπυταο δοσ ϕυροσ σοβρε ο χαπιταλ πρ⌠πριο 
ε αο διϖιδενδο οβριγατ⌠ριο.

Dεmονστραο δο Ρεσυλταδο Χονσολιδαδο Αϕυσταδο

(εm mιληαρεσ δε Ρ∃)

4Τ20 4Τ21 2020 2021

Ρεχειτα βρυτα δε ϖενδασ ε σερϖιοσ 5.868.052 6.853.140 21.180.475 25.605.685

Dεδυ⌡εσ (314.311) (379.315) (1.113.637) (1.478.680)

Ρεχειτα λθυιδα δε ϖενδασ ε σερϖιοσ 5.553.741 6.473.825 20.066.838 24.127.005

Χυστο δασ mερχαδοριασ ϖενδιδασ (3.919.528) (4.522.021) (14.175.656) (16.920.835)

Λυχρο βρυτο 1.634.213 1.951.805 5.891.182 7.206.170

Dεσπεσασ

Χοm ϖενδασ (1.027.786) (1.261.758) (3.877.221) (4.606.314)

Γεραισ ε αδmινιστρατιϖασ (175.584) (241.936) (584.793) (792.611)

Dεσπεσασ οπεραχιοναισ (1.203.370) (1.503.695) (4.462.014) (5.398.925)

ΕΒΙΤDΑ 430.843 448.110 1.429.169 1.807.245

Dεπρεχιαο ε αmορτιζαο (147.571) (171.187) (563.847) (626.995)

Λυχρο οπεραχιοναλ αντεσ δο ρεσυλταδο φινανχειρο 283.271 276.923 865.322 1.180.251

Dεσπεσασ φινανχειρασ (30.289) (102.557) (135.480) (235.445)

Ρεχειτασ φινανχειρασ 13.600 32.799 54.182 80.017

Dεσπεσασ / Ρεχειτασ φινανχειρασ (16.689) (69.758) (81.298) (155.427)

Εθυιϖαλνχια πατριmονιαλ (3.551) 1.694 (7.867) (1.128)

Λυχρο αντεσ δο ΙΡ ε δα χοντριβυιο σοχιαλ 263.031 208.859 776.157 1.023.695

Ιmποστο δε ρενδα ε χοντριβυιο σοχιαλ (49.359) (4.220) (175.172) (235.520)

Λυχρο λθυιδο δο εξερχχιο 213.672 204.639 600.984 788.175

Dεmονστραο δο Ρεσυλταδο Χονσολιδαδο

(εm mιληαρεσ δε Ρ∃)

4Τ20 4Τ21 2020 2021

Ρεχειτα βρυτα δε ϖενδασ ε σερϖιοσ 5.868.052 6.853.140 21.180.475 25.605.685

Dεδυ⌡εσ (314.311) (379.315) (1.113.637) (1.478.680)

Ρεχειτα λθυιδα δε ϖενδασ ε σερϖιοσ 5.553.741 6.473.825 20.066.838 24.127.005

Χυστο δασ mερχαδοριασ ϖενδιδασ (3.919.528) (4.522.021) (14.175.656) (16.920.835)

Λυχρο βρυτο 1.634.213 1.951.805 5.891.182 7.206.170

Dεσπεσασ

Χοm ϖενδασ (1.027.786) (1.261.758) (3.877.221) (4.606.314)

Γεραισ ε αδmινιστρατιϖασ (175.584) (241.936) (584.793) (792.611)

Ουτρασ δεσπεσασ οπεραχιοναισ, λθυιδασ (23.000) (26.491) (32.917) 40.874

Dεσπεσασ οπεραχιοναισ (1.226.370) (1.530.186) (4.494.931) (5.358.051)

ΕΒΙΤDΑ 407.842 421.619 1.396.251 1.848.119

Dεπρεχιαο ε αmορτιζαο (147.571) (171.187) (563.847) (626.995)

Λυχρο οπεραχιοναλ αντεσ δο ρεσυλταδο φινανχειρο 260.271 250.431 832.405 1.221.124

Dεσπεσασ φινανχειρασ (30.289) (102.557) (135.480) (235.445)

Ρεχειτασ φινανχειρασ 13.600 32.799 54.182 80.017

Dεσπεσασ / Ρεχειτασ φινανχειρασ (16.689) (69.758) (81.298) (155.427)

Εθυιλαϖνχια Πατριmονιαλ (3.551) 1.694 (7.867) (1.128)

Λυχρο αντεσ δο ΙΡ ε δα χοντριβυιο σοχιαλ 240.031 182.367 743.240 1.064.569

Ιmποστο δε ρενδα ε χοντριβυιο σοχιαλ (41.539) 4.788 (163.981) (249.417)

Λυχρο λθυιδο δο εξερχχιο 198.492 187.155 579.259 815.152

Βαλανοσ Πατριmονιαισ

(εm mιληαρεσ δε Ρ∃)

Ατιϖο 4Τ20 4Τ21
Χιρχυλαντε

  Χαιξα ε εθυιϖαλεντεσ δε χαιξα 880.357 356.117

  Χλιεντεσ 1.555.434 1.710.057

  Εστοθυεσ 4.225.407 5.117.799

  Τριβυτοσ α ρεχυπεραρ 61.491 195.730

  Ουτρασ χοντασ α ρεχεβερ 261.045 290.837

  Dεσπεσασ αντεχιπαδασ 36.738 48.359

7.020.472 7.718.899

Νο χιρχυλαντε

  Dεπ⌠σιτοσ ϕυδιχιαισ 25.753 29.952

  Τριβυτοσ α ρεχυπεραρ 111.548 132.929

  Ιmποστο δε ρενδα ε χοντριβυιο σοχιαλ διφεριδοσ 34.605 49.047

  Ουτροσ χρδιτοσ 352.350 28.454

  Ινϖεστιmεντοσ − 830

  Ιmοβιλιζαδο 1.859.220 1.999.020

  Ιντανγϖελ 1.261.708 1.486.252

3.645.184 3.726.484

ΑΤΙςΟ 10.665.656 11.445.383

Πασσιϖο ε Πατριmνιο Λθυιδο 4Τ20 4Τ21
Χιρχυλαντε

  Φορνεχεδορεσ 3.106.937 3.656.605

  Εmπρστιmοσ ε φινανχιαmεντοσ 531.204 613.831

  Σαλ〈ριοσ ε ενχαργοσ σοχιαισ 309.161 420.356

  Ιmποστοσ, ταξασ ε χοντριβυι⌡εσ 138.673 154.772

  Dιϖιδενδο ε ϕυροσ σοβρε ο χαπιταλ πρ⌠πριο 66.295 76.787

  Προϖισο παρα δεmανδασ ϕυδιχιαισ 32.835 43.560

  Ουτρασ χοντασ α παγαρ 181.417 245.170

4.366.522 5.211.081

Νο Χιρχυλαντε

  Εmπρστιmοσ ε φινανχιαmεντοσ 1.122.250 891.393

  Προϖισο παρα δεmανδασ ϕυδιχιαισ 70.822 52.915

  Ιmποστο δε ρενδα ε χοντριβυιο σοχιαλ διφεριδοσ 158.141 200.660

  Ουτρασ οβριγα⌡εσ 406.058 153.466

1.757.270 1.298.434

Πατριmνιο λθυιδο

  Χαπιταλ σοχιαλ 2.500.000 2.500.000

  Ρεσερϖασ δε χαπιταλ 148.029 89.914

  Ρεσερϖα δε ρεαϖαλιαο 11.677 11.514

  Ρεσερϖασ δε λυχροσ 1.780.379 2.267.879

  Λυχροσ αχυmυλαδοσ − −

  Αϕυστεσ δε αϖαλιαο πατριmονιαλ (30.230) 3.261

  Παρτιχιπαο δε νο χοντρολαδορεσ 62.531 41.170

  Dιϖιδενδο αδιχιοναλ προποστο 69.478 22.129

4.541.863 4.935.868

ΠΑΣΣΙςΟ Ε ΠΑΤΡΙΜΝΙΟ Λ⊆ΘΥΙDΟ 10.665.656 11.445.383

Dεmονστρα⌡εσ δοσ Φλυξοσ δε Χαιξα 

(εm mιληαρεσ δε Ρ∃)

4Τ20 4Τ21 2020 2021
Λυχρο αντεσ δο Ιmποστο δε Ρενδα
  ε δα Χοντριβυιο Σοχιαλ 237.468 188.109 743.240 1.043.196
Αϕυστεσ
Dεπρεχια⌡εσ ε αmορτιζα⌡εσ 147.572 171.064 563.848 626.812

Πλανο δε ρεmυνεραο χοm α⌡εσ ρεστριτασ, λθυιδο 5.107 5.470 18.090 15.113

ϑυροσ σοβρε οπο δε χοmπρα δε α⌡εσ αδιχιοναισ 657 734 4.335 2.819

Ρεσυλταδο να ϖενδα ου βαιξα δο ατιϖο ιmοβιλιζαδο

  ε ιντανγϖελ 693 12.427 3.580 23.865

Προϖισο (ρεϖερσο) παρα δεmανδασ ϕυδιχιαισ 83.076 14.406 92.379 42.030

Προϖισο (ρεϖερσο) παρα περδασ νο εστοθυε (8.242) (1.122) 15.080 4.418

Προϖισο (ρεϖερσο) παρα χρδιτοσ δε λιθυιδαο

  δυϖιδοσα 9.646 3.871 11.480 7.732

Προϖισο (ρεϖερσο) παρα ενχερραmεντο δε λοϕασ 4.173 8.072 2.260 (105)

Dεσπεσασ δε ϕυροσ 14.004 29.658 59.515 86.179

Αmορτιζα⌡εσ δο χυστο δε τρανσαο

  δε φινανχιαmεντοσ 1.296 968 4.576 4.321

Ρεσυλταδο δε εθυιϖαλνχια πατριmονιαλ 6.840 (1.694) 7.867 1.128

Dεσχοντο σοβρε λοχαο δε ιm⌠ϖεισ − (767) − (6.390)

502.290 431.196 1.526.250 1.851.118
ςαρια⌡εσ νοσ ατιϖοσ ε πασσιϖοσ
Χλιεντεσ ε ουτρασ χοντασ α ρεχεβερ (94.660) 136.050 (377.894) (158.093)

Εστοθυεσ (290.490) (399.419) (389.100) (896.809)

Ουτροσ ατιϖοσ χιρχυλαντεσ (296) 17.378 57.395 (38.768)

Ατιϖοσ νο ρεαλιζ〈ϖελ α λονγο πραζο (25.315) (27.507) (82.267) (28.649)

Φορνεχεδορεσ 763.645 747.893 456.032 489.893

Σαλ〈ριοσ ε ενχαργοσ σοχιαισ (100.110) (65.688) 12.488 109.273

Ιmποστοσ, ταξασ ε χοντριβυι⌡εσ 18.761 (13.247) 29.659 26.088

Ουτρασ οβριγα⌡εσ (46.555) 116.690 16.211 154.147

Αλυγυισ α παγαρ 3.404 (455) 2.943 10.065

Χαιξα προϖενιεντε δασ οπερα⌡εσ 730.674 942.891 1.251.717 1.518.265
ϑυροσ παγοσ (10.044) (17.175) (40.084) (64.861)

Ιmποστο δε ρενδα ε χοντριβυιο σοχιαλ παγοσ (76.431) (121.783) (201.441) (373.976)

Dεmανδασ ϕυδιχιαισ παγασ (18.901) (13.522) (68.417) (51.072)

Χαιξα λθυιδο προϖενιεντε δασ (απλιχαδο νασ)
  ατιϖιδαδεσ οπεραχιοναισ 625.298 790.411 941.775 1.028.356
Φλυξοσ δε χαιξα δασ ατιϖιδαδεσ δε ινϖεστιmεντοσ
Χαιξα αδθυιριδο εm χοmβιναο δε νεγ⌠χιο − 1.380 − 14.655

Αθυισι⌡εσ δε ιmοβιλιζαδο ε ιντανγϖελ (201.732) (350.967) (676.420) (954.736)

Ρεχεβιmεντοσ πορ ϖενδασ δε ιmοβιλιζαδοσ 5.348 134 6.648 809

Αθυισιο ε απορτε δε χαπιταλ εm ινϖεστιδασ, λθυιδο (3.289) (4.510) (3.289) (12.636)

Εmπρστιmοσ χονχεδιδοσ α χοντρολαδασ 1.768 (17.350) (36) (18.450)

Χαιξα δα εmπρεσα ινχορποραδα − (479) − (14.771)

Χαιξα λθυιδο απλιχαδο νασ ατιϖιδαδεσ
  δε ινϖεστιmεντοσ (197.905) (371.792) (673.097) (985.129)
Φλυξοσ δε χαιξα δασ ατιϖιδαδεσ δε φινανχιαmεντοσ
Εmπρστιmοσ ε φινανχιαmεντοσ τοmαδοσ 8.416 (702) 728.216 338.235

Παγαmεντοσ δε εmπρστιmοσ ε φινανχιαmεντοσ (92.225) (77.852) (225.245) (517.646)

Ρεχοmπρα δε α⌡εσ − − − (73.228)

ϑυροσ σοβρε ο χαπιταλ πρ⌠πριο ε διϖιδενδο παγοσ (63.433) (231.106) (190.518) (314.828)

Χαιξα λθυιδο προϖενιεντε δασ ατιϖιδαδεσ
  δε φινανχιαmεντοσ (147.242) (309.660) 312.453 (567.467)
Αυmεντο (ρεδυο) λθυιδο δε χαιξα
  ε εθυιϖαλεντεσ δε χαιξα 280.151 108.959 581.131 (524.240)
Χαιξα ε εθυιϖαλεντεσ δε χαιξα νο ινχιο
  δο  εξερχχιο 600.206 247.158 299.226 880.357
Χαιξα ε εθυιϖαλεντεσ δε χαιξα νο φιm δο εξερχχιο 880.357 356.117 880.357 356.117
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ΝΟΤΑΣ ΕΞΠΛΙΧΑΤΙςΑΣ DΑ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο ℵΣ DΕΜΟΝΣΤΡΑ∩∏ΕΣ ΦΙΝΑΝΧΕΙΡΑΣ ΕΜ 31 DΕ DΕΖΕΜΒΡΟ DΕ 2021 Ε 2020
(Εm mιληαρεσ δε ρεαισ, εξχετο θυανδο ινδιχαδο δε ουτρα φορmα)

Ο ιmποστο δε ρενδα ε α χοντριβυιο σοχιαλ διφεριδοσ ρεφερεντεσ αοσ εξερχχιοσ φινδοσ εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021 ε δε 2020 σε ρεφερεm α:
Βαλανο Πατριmονιαλ Ρεσυλταδο

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Dιφερενασ τεmπορ〈ριασ Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
Ρεαϖαλια⌡εσ α ϖαλορ ϕυστο δε τερρενοσ ε εδιφιχα⌡εσ (6.715) (6.798) (6.715) (6.798) − − − −
Αmορτιζαο δο 〈γιο σοβρε α ρενταβιλιδαδε φυτυρα (245.152) (245.025) (245.152) (245.025) 127 508 127 508
Ιντανγϖεισ νο δεδυτϖεισ � ινχορποραο δα Ραια (53.803) (53.959) (53.803) (53.959) (156) (156) (156) (156)
Ιντανγϖεισ νο δεδυτϖεισ � αθυισιο δα 4Βιο − − (1.492) (1.657) − − (164) (480)
Γανηο πορ χοmπρα ϖανταϕοσα � αθυισιο Ονοφρε (60.311) (82.928) (60.311) (82.928) (22.617) (22.617) (22.617) (22.617)
Πρεϕυζο φισχαλ α χοmπενσαρ χοm λυχροσ τριβυτ〈ϖεισ φυτυροσ − − 22.697 34.615 − − 11.919 (15.012)
Αϕυστε α ςαλορ Πρεσεντε � ΑςΠ (2.103) (384) (1.774) (317) 1.719 (110) 1.457 (63)
Αϕυστε α ςαλορ ϑυστο � Αςϑ 6.473 5.514 6.473 5.514 (959) (1.474) (959) (1.474)
Προϖισο − περδασ εσπεραδασ νοσ εστοθυεσ 11.089 9.587 11.089 9.587 (1.502) (5.127) (1.502) (5.127)
Προϖισο − οβριγα⌡εσ διϖερσασ 73.317 76.995 73.461 77.012 3.678 15.214 3.551 15.214
Προϖισο − προγραmα δε παρτιχιπαο δε ρεσυλταδοσ 24.169 62.481 25.701 62.871 38.312 (1.571) 37.170 (1.500)
Προϖισο − δεmανδασ ϕυδιχιαισ 32.919 56.684 32.919 56.684 23.765 (1.100) 23.765 (1.100)
Περδα δε χρδιτο εσπεραδασ 1.346 1.079 25.662 2.227 (266) (65) (23.434) (472)
Αρρενδαmεντο (δεπρεχιαο ξ χοντραπρεσταο) 115.018 87.124 115.047 87.148 (27.894) (48.588) (27.900) (48.588)
Ουτροσ αϕυστεσ 16.234 16.858 16.234 16.858 623 (4.863) 623 (4.863)
Dεσπεσα δε ιmποστο δε ρενδα ε χοντριβυιο σοχιαλ διφεριδοσ − − − − 14.830 (69.949) 1.880 (85.730)

Πασσιϖο φισχαλ διφεριδο, λθυιδο (87.519) (72.772) (39.964) (38.168)

Ρεφλετιδο νο βαλανο πατριmονιαλ δα σεγυιντε mανειρα:
Ατιϖο φισχαλ διφεριδο 278.462 315.938 278.462 315.938
Πασσιϖο φισχαλ διφεριδο (365.981) (388.710) (367.473) (390.366)
Πασσιϖο φισχαλ διφεριδο, λθυιδο (87.519) (72.772) (89.011) (74.428)

Ατιϖο φισχαλ διφεριδο � Χοντρολαδα � 4Βιο − − 49.047 36.261

Ρεχονχιλιαο δο ατιϖο (πασσιϖο) φισχαλ διφεριδο, λθυιδο
Σαλδο νο ινχιο δο εξερχχιο (72.772) (142.810) (38.168) (123.987)
Dεσπεσα ρεχονηεχιδα νο ρεσυλταδο (14.830) 69.949 (1.880) 85.730
Ρεαλιζαο δε ιmποστο διφεριδο ρεχονηεχιδα νο πατριmνιο λθυιδο 84 89 84 89
Σαλδο νο φιναλ δο εξερχχιο (87.518) (72.772) (39.964) (38.168)

17.4. Εστιmατιϖα δε ρεχυπεραο δοσ χρδιτοσ δε ιmποστο δε ρενδα ε χοντριβυιο 
σοχιαλ
Ασ προϕε⌡εσ σοβρε οσ λυχροσ τριβυτ〈ϖεισ φυτυροσ χονσιδεραm εστιmατιϖασ θυε εστο 
ρελαχιοναδασ, εντρε ουτροσ, χοm α περφορmανχε δο Γρυπο, ασσιm χοmο ο χοmπορταmεντο 
δο σευ mερχαδο δε ατυαο ε δετερmιναδοσ ασπεχτοσ εχονmιχοσ. Οσ ρεσυλταδοσ 
ρεαισ ποδεm διφεριρ δασ εστιmατιϖασ αδοταδασ. Dε αχορδο χοm εσσασ προϕε⌡εσ, ο 
χρδιτο τριβυτ〈ριο σερ〈 ρεχυπεραδο δε αχορδο χοm ο σεγυιντε χρονογραmα:

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Πρεϖισο δε ρεχυπεραο Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
2021 − 111.563 − 113.207
2022 132.204 56.630 160.740 56.630
2023 51.000 33.761 62.412 44.146
2024 37.740 17.081 44.556 27.466
2025 εm διαντε 57.518 96.903 59.801 110.749
Τοταλ 278.462 315.938 327.509 352.198

Ατιϖο φισχαλ διφεριδο σοβρε διφερενασ
  τεmπορ〈ριασ, απρεσενταδο λθυιδο 
  νο πασσιϖο 278.462 315.938 278.462 315.938
Ατιϖο φισχαλ διφεριδο σοβρε πρεϕυζο
  φισχαλ εm εmπρεσασ χοντρολαδασ − − 49.047 36.261

17.5. Ινχερτεζα σοβρε τραταmεντο δε ΙΡΠϑ ε ΧΣΛΛ
Α Χοmπανηια ποσσυι θυατρο δισχυσσ⌡εσ εm φασε αδmινιστρατιϖα χοm α Ρεχειτα Φεδεραλ, 
ρελαχιοναδασ ◊ γλοσα δε αmορτιζαο φισχαλ δο 〈γιο δεχορρεντεσ δε αθυισι⌡εσ δε 
εmπρεσασ νο ϖαλορ δε Ρ∃ 38.394, χυϕα αν〈λισε ατυαλ δε προγν⌠στιχο, χοm βασε εm 
αϖαλιαο ιντερνα ε εξτερνα δοσ ασσεσσορεσ ϕυρδιχοσ,  δε θυε ελασ σερο 
προϖαϖελmεντε αχειτασ εm δεχισ⌡εσ δε τριβυναισ συπεριορεσ δε λτιmα ινστνχια 
(προβαβιλιδαδε δε αχειτε mαιορ θυε 50%), πορ εσσε mοτιϖο, νο ρεγιστρου θυαλθυερ 
πασσιϖο δε ΙΡΠϑ/ΧΣΛΛ εm ρελαο α εσσασ α⌡εσ.

  18. Ρεσυλταδο πορ αο

Ο λυχρο β〈σιχο πορ αο  χαλχυλαδο mεδιαντε α διϖισο δο λυχρο ατριβυϖελ αοσ 
αχιονιστασ δα Χοmπανηια, πελα θυαντιδαδε mδια πονδεραδα δε α⌡εσ ορδιν〈ριασ 
δυραντε ο εξερχχιο. Ο λυχρο διλυδο πορ αο  χαλχυλαδο mεδιαντε ο αϕυστε δα 
θυαντιδαδε mδια πονδεραδα δε α⌡εσ ορδιν〈ριασ εm χιρχυλαο, παρα πρεσυmιρ α 
χονϖερσο δε τοδασ ασ α⌡εσ ορδιν〈ριασ ποτενχιαισ διλυδασ.
Ο θυαδρο αβαιξο απρεσεντα οσ δαδοσ δε ρεσυλταδο ε α⌡εσ υτιλιζαδοσ νο χ〈λχυλο δοσ 
λυχροσ β〈σιχο ε διλυδο πορ αο:

Χοντρολαδορα / Χονσολιδαδο
Ιτενσ δε ρεσυλταδο πορ αο Dεζ/21 Dεζ/20
Β〈σιχο
Λυχρο λθυιδο δο περοδο 751.934 484.444
Μδια πονδεραδα δο νmερο δε α⌡εσ ορδιν〈ριασ 1.649.271 1.649.216
Λυχρο πορ αο εm Ρ∃ − β〈σιχο 0,45592 0,29374

Dιλυδο
Λυχρο λθυιδο δο περοδο 751.934 484.444
Μδια πονδεραδα δο νmερο δε α⌡εσ ορδιν〈ριασ
  αϕυσταδα πελο εφειτο δα διλυιο 1.653.785 1.653.424
Λυχρο πορ αο εm Ρ∃ − διλυδο 0,45467 0,29299

  19. Πατριmνιο λθυιδο

(α) Χαπιταλ σοχιαλ
Εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021, ο χαπιταλ σοχιαλ, τοταλmεντε ιντεγραλιζαδο νο ϖαλορ δε 
Ρ∃ 2.500.000 (Ρ∃ 2.500.000 � Dεζ/20), ρεπρεσενταδο πορ 1.651.930.000 α⌡εσ 
ορδιν〈ριασ, νοmινατιϖασ, εσχριτυραισ ε σεm ϖαλορ νοmιναλ, δασ θυαισ α θυαντιδαδε δε 
α⌡εσ εm χιρχυλαο ερα δε 1.184.571.787 α⌡εσ ορδιν〈ριασ (1.072.442.905 α⌡εσ 
ορδιν〈ριασ � Dεζ/20).
Ο Εστατυτο Σοχιαλ δα Χοmπανηια αυτοριζα, mεδιαντε δελιβεραο δο Χονσεληο δε 
Αδmινιστραο, ο αυmεντο δο χαπιταλ σοχιαλ ατ ο λιmιτε δε 2.000.000.000 α⌡εσ 
ορδιν〈ριασ.
Εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021, α χοmποσιο αχιον〈ρια δα Χοmπανηια εστ〈 ασσιm 
απρεσενταδα:

Θυαντιδαδε δε α⌡εσ Παρτιχιπαο %
Χοmποσιο αχιον〈ρια Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
Αχιονιστασ χοντρολαδορεσ 462.587.838 577.007.615 28,00 34,93

Α⌡εσ εm χιρχυλαο 1.184.571.787 1.072.442.905 71,71 64,92

Α⌡εσ εm τεσουραρια 4.770.375 2.479.480 0,29 0,15

Τοταλ 1.651.930.000 1.651.930.000 100,00 100,00

Οσ αχιονιστασ χοντρολαδορεσ εστο ρεπρεσενταδοσ πελασ φαmλιασ Πιππονζι, Πιρεσ Ολιϖειρα 
Dιασ, Γαλϖο ε πελα Ηολδινγ Πραγmα.
Α mοϖιmενταο νο νmερο δε α⌡εσ εm χιρχυλαο δα Χοmπανηια εστ〈 δεmονστραδα 
α σεγυιρ:

Μοϖιmενταο Α⌡εσ εm χιρχυλαο
Ποσιο εm 1≡ δε ϕανειρο δε 2020 214.036.654

Dεσδοβραmεντο δασ α⌡εσ 856.146.616

(Χοmπρα)/ςενδα δε α⌡εσ ϖινχυλαδασ, λθυιδα 2.259.635

Ποσιο εm 31 δε δεζεmβρο δε 2020 1.072.442.905

(Χοmπρα)/ςενδα δε α⌡εσ ϖινχυλαδασ, λθυιδα 112.128.882

Ποσιο εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021 1.184.571.787

Εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021, ασ α⌡εσ ορδιν〈ριασ δα Χοmπανηια εσταϖαm χοταδασ 
εm Ρ∃ 23,40 φεχηαmεντο δο δια (Ρ∃ 25,04 εm 31 δε δεζεmβρο δε 2020).
(β) Ρεσερϖασ δε λυχροσ
Α ρεσερϖα λεγαλ  χαλχυλαδα να βασε δε 5% (χινχο πορ χεντο) δο λυχρο λθυιδο δο 
εξερχχιο, χονφορmε δετερmιναο δα Λει ν≡ 6.404/76, ατ θυε εσσα ατινϕα 20% (ϖιντε 
πορ χεντο) δο χαπιταλ σοχιαλ. Νο εξερχχιο εm θυε ο σαλδο δα ρεσερϖα λεγαλ, αχρεσχιδο 
δο mονταντε δα ρεσερϖα δε χαπιταλ, εξχεδα α 30% (τριντα πορ χεντο) δο χαπιταλ σοχιαλ, 
νο  οβριγατ⌠ρια α δεστιναο δε παρτε δο λυχρο λθυιδο δο εξερχχιο παρα α ρεσερϖα 
λεγαλ.
Α ρεσερϖα εστατυτ〈ρια εστ〈 πρεϖιστα νο Εστατυτο Σοχιαλ χοm λιmιτε εθυιϖαλεντε α ατ 
65% (σεσσεντα ε χινχο πορ χεντο) δο ρεσυλταδο δο εξερχχιο παρα α φορmαο δα 
�Ρεσερϖα Εστατυτ〈ρια δε Λυχροσ�, θυε τεm πορ φιναλιδαδε ε οβϕετιϖο ρεφοραρ ο χαπιταλ 
δε γιρο δα Χοmπανηια, οβσερϖαδο θυε σευ σαλδο, σοmαδο αοσ σαλδοσ δασ δεmαισ 
Ρεσερϖασ δε Λυχροσ, εξχετυαδασ α Ρεσερϖα παρα Χοντινγνχια ε Ρεσερϖα δε Λυχροσ 
α Ρεαλιζαρ, νο ποδερ〈 υλτραπασσαρ ο mονταντε δε 100% (χεm πορ χεντο) δο χαπιταλ 
σοχιαλ. Υmα ϖεζ ατινγιδο εσσε λιmιτε m〈ξιmο, α Ασσεmβλεια Γεραλ δελιβεραρ〈, νοσ 
τερmοσ δο αρτιγο 199 δα Λει δασ Σ.Α., σοβρε ο εξχεσσο, δεϖενδο απλιχ〈−λο να 
ιντεγραλιζαο ου νο αυmεντο δο χαπιταλ σοχιαλ ου να διστριβυιο δε διϖιδενδο.
Α ρεσερϖα δε ινχεντιϖοσ φισχαισ σε ρεφερε αοσ βενεφχιοσ φισχαισ δε ΙΧΜΣ οβτιδοσ νοσ 
Εσταδοσ δα Βαηια, Γοι〈σ ε Περναmβυχο, νορmατιζαδοσ πελα Λει Χοmπλεmενταρ ν≡ 
160/17, χονϖνιο ΙΧΜΣ Χονφαζ 190/17 ε αλτεραο δα Λει ν≡ 12.973/2014. Χονστιτυδα 
δε αχορδο χοm ο εσταβελεχιδο νο αρτιγο 195−Α δα Λει δασ Σοχιεδαδεσ πορ Α⌡εσ 
(εmενδαδο πελα Λει ν≡ 11.638, δε 2007). Εσσα ρεσερϖα ρεχεβε α παρχελα δε συβϖενο 

γοϖερναmενταλ ρεχονηεχιδα νο ρεσυλταδο δο εξερχχιο, εm χοντα ρεδυτορα δε ιmποστοσ 
σοβρε α ϖενδα, ε α ελα δεστιναδα α παρτιρ δα χοντα δε λυχροσ αχυmυλαδοσ, 
χονσεθυεντεmεντε, α mεσmα νο εντρα να βασε δε χ〈λχυλο δο διϖιδενδο mνιmο 
οβριγατ⌠ριο.
(χ) Α⌡εσ εm τεσουραρια
Εm 10 δε αγοστο δε 2021, ο Χονσεληο δε Αδmινιστραο αυτοριζου, πορ υm περοδο 
δε ατ δεζοιτο mεσεσ, α χοmπρα δε ατ 3.000.000 α⌡εσ ορδιν〈ριασ, νοmινατιϖασ ε 
σεm ϖαλορ νοmιναλ δε εmισσο δα πρ⌠πρια Χοmπανηια παρα περmαννχια εm τεσουραρια 
παρα ποστεριορ αλιεναο ου χανχελαmεντο, σεm ρεδυο δο χαπιταλ (�Προγραmα δε 
Ρεχοmπρα�). Α Χοmπανηια εξερχευ α αθυισιο δα τοταλιδαδε δασ α⌡εσ πρεϖιστασ νο 
Πλανο δε Ρεχοmπρα εm 30 δε σετεmβρο δε 2021. Σεγυε α mοϖιmενταο δασ α⌡εσ 
εm τεσουραρια δο εξερχχιο φινδο εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021:

Χοντρολαδορα

Μοϖιmενταο δε α⌡εσ εm τεσουραρια
Θυαντιδαδε
(εm α⌡εσ)

ςαλορ δασ
α⌡εσ

Ποσιο εm 1≡ δε ϕανειρο δε 2020 729.434 38.141
Α⌡εσ εντρεγυεσ αοσ εξεχυτιϖοσ ρελατιϖο α 3♠ τρανχηε

  δα ουτοργα δε 2016 ε 2♠ τρανχηε δα ουτοργα δε 2017 

  ε 1♠ τρανχηε δα ουτοργα δε 2018 (219.992) (11.141)

Α⌡εσ εντρεγυε αοσ εξεχυτιϖοσ ρελατιϖο 

  α 1♠ παρχελα δε 2018, 2♠ παρχελα δε 2017 ε 

  α 3♠ παρχελα δε 2016 δα 4Βιο (853) (45)

Α⌡εσ εντρεγυεσ αοσ εξεχυτιϖοσ δεϖιδο α σαδασ 

  ρελατιϖα ◊σ ουτοργασ δε 2017, 2018, 2019 ε 2020 (63.465) (673)

Dεσδοβραmεντο δε α⌡εσ 2.034.356 −

Ποσιο εm 31 δε δεζεmβρο δε 2020 2.479.480 26.282
Α⌡εσ εντρεγυεσ αοσ εξεχυτιϖοσ ρελατιϖο α 3♠ τρανχηε

δα ουτοργα δε 2017, α 2♠ τρανχηε δα ουτοργα δε 2018 

  ε α 1♠ τρανχηε δα ουτοργα δε 2019 (702.260) (7.444)

Α⌡εσ εντρεγυε αοσ εξεχυτιϖοσ ρελατιϖο 

  α 1♠ παρχελα δε 2019, 2♠ παρχελα δε 2018 ε 

  α 3♠ παρχελα δε 2017 δα 4Βιο (6.865) (73)

Αθυισιο δε α⌡εσ δε εmισσο δα πρ⌠πρια Χοmπανηια 3.000.000 73.228

Α⌡εσ αδθυιριδασ πελο διρειτο δε ρεχεσσο δε αχιονιστασ 

  δισσιδεντεσ (τοταλ δε εξερχχιο δε 20 α⌡εσ ορδιν〈ριασ

   αο χυστο δε Ρ∃ 2,64 πορ αο) 20 −

Ποσιο εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021 4.770.375 91.993

Εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021, ο ϖαλορ δε mερχαδο δασ α⌡εσ εm τεσουραρια, τενδο 
χοmο ρεφερνχια α χοταο δε Ρ∃ 24,30 (Ρ∃ 25,04 � Dεζ/20), χορρεσπονδε α Ρ∃ 115.920 
(Ρ∃ 62.086 � Dεζ/20).
(δ) Ρεmυνεραο αοσ αχιονιστασ
Νοσ τερmοσ δο Εστατυτο Σοχιαλ δα Χοmπανηια,  γαραντιδο αοσ τιτυλαρεσ δε α⌡εσ δε 
θυαλθυερ εσπχιε, εm χαδα εξερχχιο, υm διϖιδενδο mνιmο δε 25% δο λυχρο λθυιδο 
ανυαλ αϕυσταδο, χαλχυλαδο νοσ τερmοσ δα λεγισλαο σοχιετ〈ρια.
Α διστριβυιο δε διϖιδενδοσ ε ϕυροσ σοβρε χαπιταλ πρ⌠πριο παρα οσ αχιονιστασ  
ρεχονηεχιδα χοmο υm πασσιϖο νασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ αο φιναλ δο εξερχχιο. 
Ο βενεφχιο φισχαλ δοσ ϕυροσ σοβρε χαπιταλ πρ⌠πριο  ρεχονηεχιδο να δεmονστραο δε 
ρεσυλταδο.
Ο χ〈λχυλο δο διϖιδενδο προποστο, ινχλυινδο α παρχελα ατριβυδα χοmο ϕυροσ σοβρε ο 
χαπιταλ πρ⌠πριο, εστ〈 δεmονστραδο α σεγυιρ:

Χοντρολαδορα
Μοϖιmενταο δε ρεmυνεραο αοσ αχιονιστασ Dεζ/21 Dεζ/20
Λυχρο λθυιδο δο εξερχχιο 751.934 484.444

Ρεσερϖα λεγαλ (37.597) (24.222)

Ρεαλιζαο δα ρεσερϖα δε ρεαϖαλιαο νο εξερχχιο 162 172

Ρεσερϖα δε συβϖενο παρα ινϖεστιmεντο (Νοτα 19β) (91.600) (69.650)

Βασε δε χ〈λχυλο δο διϖιδενδο (α) 622.899 390.744

Dιϖιδενδο mνιmο οβριγατ⌠ριο, χονφορmε πρεϖισο 

  εστατυτ〈ρια (25%) 155.725 97.686

Dιϖιδενδο αδιχιοναλ προποστο 161.000 −

ϑυροσ σοβρε ο χαπιταλ πρ⌠πριο ε αδιχιοναλ προποστο 205.000 193.000

Ιmποστο δε ρενδα ρετιδο να φοντε σοβρε ϕυροσ σοβρε 

  ο χαπιταλ πρ⌠πριο (27.146) (25.836)

Ρεmυνεραο λθυιδα δε ιmποστο δε ρενδα ρετιδο

   να φοντε (β) 338.854 167.164

% διστριβυδο σοβρε α βασε δε χ〈λχυλο δο διϖιδενδο (β  α) 54,40% 42,78%

Χοντρολαδορα
Μοϖιmενταο δε ρεmυνεραο αοσ αχιονιστασ Dεζ/21 Dεζ/20
ςαλορ εξχεδεντε αο διϖιδενδο mνιmο οβριγατ⌠ριο 183.129 69.478

Παγαmεντο αντεχιπαδο δε διϖιδενδοσ απροϖαδοσ 

  εm ΡΧΑ δε 09/11/2021 (120.000) −

Παγαmεντο αντεχιπαδο δε διϖιδενδοσ απροϖαδοσ

  εm ΡΧΑ δε 03/12/2021 (41.000) −

Σαλδο εξχεδεντε αο διϖιδενδοσ α παγαρ 22.129 69.478

Α Αδmινιστραο δα Χοmπανηια δεστινου ο mονταντε δε Ρ∃ 91.600 δε σευ ρεσυλταδο 
δο εξερχχιο φινδο δε 2021 παρα ρεσερϖασ δε ινχεντιϖοσ φισχαισ, δεσχριτασ να πολτιχα 
χοντ〈βιλ.
Φοραm απροπριαδοσ ϕυροσ σοβρε ο χαπιταλ πρ⌠πριο νο mονταντε δε Ρ∃ 205.000 
(Ρ∃ 193.000 � Dεζ/20), οβεδεχιδα α λιmιταο δα ϖαριαο δα Ταξα δε ϑυροσ δε Λονγο 
Πραζο � ΤϑΛΠ νοσ εξερχχιοσ δε 2021 ε δε 2020, ε δε αχορδο χοm οσ λιmιτεσ δε 
δεδυτιβιλιδαδε δα δεσπεσα παρα φινσ δε χ〈λχυλο δο ιmποστο δε ρενδα ε δα χοντριβυιο 
σοχιαλ σοβρε ο λυχρο λθυιδο νοσ τερmοσ δα Λει ν≡ 9.249/95.
Εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021, ο ϖαλορ δε Ρ∃ 183.129 (Ρ∃ 69.478 � Dεζ/20), εξχεδεντε 
αο διϖιδενδο mνιmο οβριγατ⌠ριο πρεϖιστο νο Εστατυτο Σοχιαλ δα Χοmπανηια, φοι 
ρεγιστραδο νο πατριmνιο λθυιδο χοmο διϖιδενδο αδιχιοναλ προποστο.
Α mοϖιmενταο δασ οβριγα⌡εσ χοm διϖιδενδο ε ϕυροσ σοβρε χαπιταλ πρ⌠πριο εστ〈 
δεmονστραδα α σεγυιρ:

Χοντρολαδορα
Μοϖιmενταο δασ οβριγα⌡εσ χοm διϖιδενδο 
  ε ϕυροσ σοβρε χαπιταλ πρ⌠πριο Dεζ/21 Dεζ/20
Σαλδο εm 1≡ δε ϕανειρο δε 2020 16.492 68.255
Αδι⌡εσ 408.334 139.329

Παγαmεντοσ (347.450) (190.518)

Βαιξασ (589) (574)

Σαλδο εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021 76.787 16.492

(ε) Πλανο δε α⌡εσ ρεστριτασ
Πλανο δε Ινχεντιϖο δε Λονγο Πραζο − ΙΛΠ
Dεσδε mαρο δε 2014, α Χοmπανηια οφερεχε αοσ σευσ εξεχυτιϖοσ ο Προγραmα δε 
Ινχεντιϖο δε Λονγο Πραζο χοm Α⌡εσ Ρεστριτασ (�Πλανο δε α⌡εσ ρεστριτασ�), θυε τεm 
πορ οβϕετιϖο οφερταρ υmα οπορτυνιδαδε δε ρεχεβερ υmα ρεmυνεραο ϖαρι〈ϖελ δεσδε 
θυε ο εξεχυτιϖο περmανεα πορ περοδο mαισ λονγο δε τεmπο να Χοmπανηια.
Ο νmερο m〈ξιmο δε α⌡εσ θυε ποδερο σερ εντρεγυεσ εm δεχορρνχια δο εξερχχιο 
δο Πλανο εστ〈 λιmιταδο α 3% δο Χαπιταλ Σοχιαλ δα Χοmπανηια δυραντε τοδο πραζο δε 
ϖιγνχια δο Πλανο. Ο πρεο δε ρεφερνχια πορ αο ρεστριτα, παρα φινσ δε δετερmιναο 
δα θυαντιδαδε αλϖο θυε σερ〈 ουτοργαδα παρα χαδα Βενεφιχι〈ριο σερ〈 εθυιϖαλεντε ◊ 
mδια δα χοταο δα αο να Β3 (πονδεραδα πελο ϖολυmε δε νεγοχια⌡εσ) νοσ λτιmοσ 
τριντα πρεγ⌡εσ θυε αντεχεδερεm α ουτοργα.
Χονφορmε εσταβελεχε ο Πλανο δε α⌡εσ ρεστριτασ, υmα παρχελα δε συα ρεmυνεραο 
ανυαλ ϖαρι〈ϖελ (παρτιχιπαο νοσ ρεσυλταδοσ), σερ〈 παγα αο προφισσιοναλ εm δινηειρο ε 
ο σαλδο ρεmανεσχεντε σερ〈 οβριγατοριαmεντε παγο εm α⌡εσ δα Χοmπανηια (�α⌡εσ 
δε ινχεντιϖο�).
Χασο ο προφισσιοναλ δεχιδα υτιλιζαρ υmα παρχελα ου ο ϖαλορ τοταλ δα ρεmυνεραο ϖαρι〈ϖελ 
ρεχεβιδα εm δινηειρο παρα χοmπραρ α⌡εσ δα Χοmπανηια (�α⌡εσ πρ⌠πριασ�) εm Βολσα 
δε ςαλορεσ, α Χοmπανηια οφερεχερ〈 αο προφισσιοναλ, ιγυαλ θυαντιδαδε δε α⌡εσ 
αδθυιριδασ εm Βολσα.
Αινδα ε, δε φορmα δισχριχιον〈ρια, α Χοmπανηια ποδερ〈 χονχεδερ α εσσε προφισσιοναλ, 
mαισ α⌡εσ δα Χοmπανηια τενδο χοmο ρεφερνχια α θυαντιδαδε δε α⌡εσ πρ⌠πριασ 
αδθυιριδασ πελο προφισσιοναλ εm Βολσα δε ςαλορεσ.
Ασ α⌡εσ οφερταδασ αο προφισσιοναλ πορ mειο δο Πλανο δε α⌡εσ ρεστριτασ, νο ποδερο 
σερ αλιεναδασ, χεδιδασ, τρανσφεριδασ α τερχειροσ πελο πραζο δε θυατρο ανοσ α παρτιρ δα 
δατα δα ουτοργα. Α παρτιρ δο σεγυνδο, τερχειρο ε θυαρτο ανοσ απ⌠σ α δατα δα ουτοργα, 
οσ εξεχυτιϖοσ τερο διρειτο α ρεχεβερ υm τερο δασ συασ α⌡εσ ρεστριτασ, εm χαδα υm 
δεσσεσ εξερχχιοσ. Α παρχελα νο εξερχιδα νοσ πραζοσ ε χονδι⌡εσ εστιπυλαδασ σερ〈 
χονσιδεραδα αυτοmατιχαmεντε εξτιντα σετε ανοσ ◊ παρτιρ δα ρεσπεχτιϖα ουτοργα.
Περφορmανχε σηαρεσ

Εm ρευνιο δο Χονσεληο δε Αδmινιστραο εm 22 δε ουτυβρο δε 2020 φοι απροϖαδα α 
ουτοργα δε α⌡εσ ρεστριτασ νοσ τερmοσ δο Πλανο δε Ουτοργα δε Α⌡εσ Ρεστριτασ � 
Περφορmανχε σηαρεσ (�Πλανο�), απροϖαδο να Ασσεmβλεια Γεραλ Εξτραορδιν〈ρια δα 
Χοmπανηια ρεαλιζαδα εm 15 δε σετεmβρο δε 2020.
Ο Πλανο τεm πορ οβϕετιϖο: (α) εστιmυλαρ α εξπανσο, ο ξιτο ε α χονσεχυο δοσ 
οβϕετιϖοσ σοχιαισ δα Χοmπανηια ε δασ σοχιεδαδεσ σοβ ο σευ χοντρολε; (β) αλινηαρ οσ 
ιντερεσσεσ δοσ Βενεφιχι〈ριοσ χοm οσ ιντερεσσεσ δοσ αχιονιστασ; ε (χ) εστιmυλαρ α 
περmαννχια δοσ Βενεφιχι〈ριοσ να Χοmπανηια ου νασ σοχιεδαδεσ σοβ ο σευ χοντρολε. 
Ο Πλανο σερ〈 αδmινιστραδο πελο Χονσεληο δε Αδmινιστραο, ποδενδο χονταρ χοm υm 
χοmιτ χονσυλτιϖο χριαδο ου ινδιχαδο πελο Χονσεληο δε Αδmινιστραο παρα ασσεσσορ〈−
λο νεσσε σεντιδο. Οσ βενεφιχι〈ριοσ σερο εσχοληιδοσ ε ελειτοσ πελο Χονσεληο δε 
Αδmινιστραο α χαδα νοϖα ουτοργα.
Ο νmερο m〈ξιmο δε α⌡εσ θυε ποδερο σερ εντρεγυεσ εm δεχορρνχια δο εξερχχιο 
δο Πλανο εστ〈 λιmιταδο α 2% δο Χαπιταλ Σοχιαλ δα Χοmπανηια να δατα δα απροϖαο 
δο Πλανο. Ο πρεο δε ρεφερνχια πορ αο ρεστριτα, παρα φινσ δε δετερmιναο δα 
θυαντιδαδε αλϖο θυε σερ〈 ουτοργαδα παρα χαδα Βενεφιχι〈ριο σερ〈 εθυιϖαλεντε ◊ mδια 
δα χοταο δα αο να Β3 (πονδεραδα πελο ϖολυmε δε νεγοχια⌡εσ) νοσ νοϖεντα 
πρεγ⌡εσ αντεριορεσ α 1≡ δε ϕανειρο δο ανο εm θυε οχορρερ α ουτοργα.
Α τρανσφερνχια δεφινιτιϖα δασ α⌡εσ ρεστριτασ εσταρ〈 χονδιχιοναδα αο χυmπριmεντο δε 
περοδο δε χαρνχια δε θυατρο ανοσ χονταδο δα δατα δα ουτοργα ε, αο φιναλ δο περοδο 
δε χαρνχια, ο παρτιχιπαντε δεϖερ〈 εσταρ ϖινχυλαδο ◊ Χοmπανηια παρα θυε ασ ουτοργασ 
νο σεϕαm χανχελαδασ. Ασ α⌡εσ ρεστριτασ θυε αινδα νο τενηαm χυmπριδο ο περοδο 
δε χαρνχια σε τορναρο δεϖιδασ ε σερο τρανσφεριδασ αοσ τιτυλαρεσ, σευ εσπ⌠λιο ου 
ηερδειροσ εm χασο δε φαλεχιmεντο, ινϖαλιδεζ περmανεντε ου αποσενταδορια. Ο Πλανο 
πρεϖ θυε α λιθυιδαο δεϖερ〈 οχορρερ mεδιαντε α τρανσφερνχια δε α⌡εσ, εντρεταντο 
να ηιπ⌠τεσε δε α Χοmπανηια νο δισπορ δε α⌡εσ εm τεσουραρια νο mοmεντο δα 
λιθυιδαο ε/ου να ιmποσσιβιλιδαδε δε αδθυιριρ α⌡εσ νο mερχαδο, ο Χονσεληο δε 
Αδmινιστραο ποδε οπταρ πορ λιθυιδαρ α εντρεγα δασ Α⌡εσ Ρεστριτασ εm δινηειρο.
Μοϖιmενταο δασ α⌡εσ ρεστριτασ
Α mοϖιmενταο δασ α⌡εσ ρεστριτασ εστ〈 δεmονστραδα α σεγυιρ:

Dεζ/21 Dεζ/20
Μοϖιmενταο δασ α⌡εσ ρεστριτασ Α⌡εσ ςαλορ Α⌡εσ ςαλορ
Σαλδο ινιχιαλ εm 1≡ δε ϕανειρο δε 2020 1.261.394 27.206 397.329 21.977

Απροπριαο δε α⌡εσ νο εξερχχιο 1.527.473 15.086 1.148.375 18.217

Εντρεγα δε α⌡εσ νο εξερχχιο (709.125) (6.140) (284.310) (12.988)

Σαλδο φιναλ εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021 2.079.742 36.152 1.261.394 27.206

Ποσιο δο πλανο δε α⌡εσ ρεστριτασ
Απρεσενταmοσ αβαιξο ο δεταληαmεντο δασ πρεmισσασ θυε ρεγεm χαδα πλανο δε ουτοργα:

Ουτοργασ
Dατα δε
ουτοργα

Θυαντιδαδε
δε α⌡εσ 

ουτοργαδασ (ι)

Dατα εm θυε
σε τορναρο 

εξερχϖεισ

Πραζο δε ρεστριο
◊ τρανσφερνχια

δασ α⌡εσ

ςαλορ ϕυστο δασ
α⌡εσ να δατα
δε ουτοργα (ι)

Πλανο δε Ινχεντιϖο δε Λονγο Πραζο � ΙΛΠ
2018 − 3♠ Τρανχηε 01/03/2018 154.620 28/02/2022 28/02/2022 Ρ∃ 15,84

2019 − 2♠ Τρανχηε 01/03/2019 334.855 28/02/2022 28/02/2022 Ρ∃ 12,77

2019 − 3♠ Τρανχηε 01/03/2019 334.695 28/02/2023 28/02/2023 Ρ∃ 12,77

2020 − 1♠ Τρανχηε 01/03/2020 352.982 28/02/2022 28/02/2022 Ρ∃ 24,89

2020 − 2♠ Τρανχηε 01/03/2020 352.982 28/02/2023 28/02/2023 Ρ∃ 24,89

2020 − 3♠ Τρανχηε 01/03/2020 352.977 28/02/2024 28/02/2024 Ρ∃ 24,89

2021 − 1♠ Τρανχηε 01/03/2021 274.596 28/02/2023 28/02/2023 Ρ∃ 22,72

2021 − 2♠ Τρανχηε 01/03/2021 274.596 28/02/2024 28/02/2024 Ρ∃ 22,72

2021 − 3♠ Τρανχηε 01/03/2021 274.596 28/02/2025 28/02/2025 Ρ∃ 22,72

Περφορmανχε σηαρε

2020 − 1♠ Τρανχηε 01/01/2020 350.421 01/01/2024 01/01/2025 Ρ∃ 13,19

2021 − 1♠ Τρανχηε 01/01/2021 302.990 01/02/2025 01/01/2026 Ρ∃ 13,19
(ι) Απ⌠σ α απλιχαο δο εφειτο δε δεσδοβραmεντο δασ α⌡εσ, απροϖαδα εm ΑΓΕ ρεαλιζαδα εm 15 δε σετεmβρο δε 2020.

 20. Ρεχειτα λθυιδα δε ϖενδασ

20.1. Πολτιχα χοντ〈βιλ
Α ΝΒΧ ΤΓ 47 / ΙΦΡΣ 15 � Ρεχειτα δε χοντρατο χοm χλιεντε, εσταβελεχε υmα εστρυτυρα αβρανγεντε παρα δετερmιναρ σε, θυανδο ε πορ θυαντο υmα ρεχειτα  ρεχονηεχιδα α παρτιρ 
δασ ιδεντιφιχα⌡εσ δασ οβριγα⌡εσ δε δεσεmπενηο, δα τρανσφερνχια δο χοντρολε δο προδυτο ου σερϖιο αο χλιεντε ε δα δετερmιναο δο πρεο δε ϖενδα. Εσσα νορmα εσταβελεχε 
υm mοδελο θυε ϖισα ιδεντιφιχαρ σε οσ χριτριοσ παρα α χονταβιλιζαο δα ρεχειτα, φοραm σατισφειτοσ ε χοmπρεενδε οσ σεγυιντεσ ασπεχτοσ:
(ι) Ιδεντιφιχαο δε υm χοντρατο χοm ο χλιεντε;
(ιι) Dετερmιναο δασ οβριγα⌡εσ δε δεσεmπενηο;
(ιιι) Dετερmιναο δο πρεο δα τρανσαο;
(ιϖ) Αλοχαο δο πρεο δα τρανσαο; ε
(ϖ) Ρεχονηεχιmεντο δα ρεχειτα εm υm δετερmιναδο mοmεντο ου εm υm περοδο δε τεmπο, χονφορmε ατενδιmεντο δασ οβριγα⌡εσ δε δεσεmπενηο.
Χονσιδερανδο εσσεσ ασπεχτοσ, ασ ρεχειτασ σο ρεγιστραδασ πελο ϖαλορ θυε ρεφλετε α εξπεχτατιϖα δο Γρυπο δε ρεχεβερ πελα χοντραπαρτιδα δοσ προδυτοσ ε σερϖιοσ οφερεχιδοσ 
αοσ χλιεντεσ. Α ρεχειτα βρυτα  απρεσενταδα δεδυζινδο οσ αβατιmεντοσ ε οσ δεσχοντοσ, αλm δασ ελιmινα⌡εσ δε ρεχειτασ εντρε παρτεσ ρελαχιοναδασ ε δο αϕυστε α ϖαλορ πρεσεντε, 
χονφορmε νοτα εξπλιχατιϖα ν≡ 6.1
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ΡΕΛΑΤΡΙΟ DΑ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο
Εm 2021, ρεγιστραmοσ υm φλυξο δε χαιξα λιϖρε νεγατιϖο δε Ρ∃ 26,3 mιλη⌡εσ ε υm χονσυmο τοταλ δε χαιξα δε Ρ∃ 573,4 mιλη⌡εσ. 
Εm θυε πεσε α πρεσσο δε χιχλο δε χαιξα ϖεριφιχαδα εm φυνο δο ϖαλε ηιστ⌠ριχο δα βασε δε χοmπαραο δο 4Τ20 ε ο ινχρεmεντο 
νο ΧΑΠΕΞ νο ανο, ο φορτε δεσεmπενηο οπεραχιοναλ φεζ χοm θυε ο φλυξο δε χαιξα λιϖρε σε απροξιmασσε δα νευτραλιδαδε.
Οσ ρεχυρσοσ δασ οπερα⌡εσ τοταλιζαραm Ρ∃ 1.450,5 mιλη⌡εσ, εθυιϖαλεντεσ α 5,7% δα ρεχειτα βρυτα. Ρεγιστραmοσ υm χονσυmο δε 
χαπιταλ δε γιρο δε Ρ∃ 628,9 mιλη⌡εσ, γερανδο υm φλυξο δε χαιξα οπεραχιοναλ δε Ρ∃ 821,6 mιλη⌡εσ θυε φινανχιου παρχιαλmεντε ο 
ΧΑΠΕΞ δε Ρ∃ 847,8 mιλη⌡εσ.
Νο 4Τ21, ο φλυξο δε χαιξα λιϖρε φοι ποσιτιϖο εm Ρ∃ 269,2 mιλη⌡εσ, χοm υm χονσυmο τοταλ δε χαιξα δε Ρ∃ 38,2 mιλη⌡εσ.
Dοσ Ρ∃ 847,8 mιλη⌡εσ ινϖεστιδοσ εm 2021 (Ρ∃ 287,2 mιλη⌡εσ νο 4Τ21), Ρ∃ 377,5 mιλη⌡εσ φοραm δεστιναδοσ ◊ αβερτυρα δε νοϖασ 
φαρm〈χιασ (Ρ∃ 126,4 mιλη⌡εσ νο 4Τ21), Ρ∃ 155,3 mιλη⌡εσ παρα α ρεφορmα δε υνιδαδεσ εξιστεντεσ (Ρ∃ 43,8 mιλη⌡εσ νο 4Τ21), 
Ρ∃ 218,6 mιλη⌡εσ εm τεχνολογια δα ινφορmαο (Ρ∃ 71,3 mιλη⌡εσ νο 4Τ21), Ρ∃ 77,1 mιλη⌡εσ εm λογστιχα (Ρ∃ 39,2 mιλη⌡εσ νο 
4Τ21) ε Ρ∃ 19,3 mιλη⌡εσ εm ουτροσ προϕετοσ (Ρ∃ 6,6 mιλη⌡εσ νο 4Τ21).
Αλm δισσο, ο ανο δε 2021 ινχλυιυ ιmπορταντεσ ινϖεστιmεντοσ πελα ΡD ςεντυρεσ να χονστρυο δο εχοσσιστεmα δε σαδε. Αο τοδο, 
φοραm 6 ινϖεστιmεντοσ εm σταρτυπσ ανυνχιαδοσ νο ανο (Τεχη.φιτ, Ηεαλτηβιτ, Χυχο Ηεαλτη, Χονεχτα Λ〈, Αmπλιmεδ ε Λαβι Εξαmεσ), 
ρεγιστρανδο υm δεσεmβολσο τοταλ δε Ρ∃ 137,4 mιλη⌡εσ εντρε αθυισι⌡εσ, ινϖεστιmεντοσ ε απορτεσ νασ εmπρεσασ ινϖεστιδασ εm 
2021 (Ρ∃ 84,6 mιλη⌡εσ νο 4Τ21).
Dεσπεσασ φινανχειρασ λθυιδασ γεραραm υm δεσεmβολσο δε Ρ∃ 87,7 mιλη⌡εσ εm 2021 (Ρ∃ 32,5 mιλη⌡εσ νο 4Τ21). Εσσασ δεσπεσασ 
φοραm χοmπενσαδασ πελα δεδυο φισχαλ δε Ρ∃ 99,5 mιλη⌡εσ ρελατιϖα ◊σ δεσπεσασ φινανχειρασ ε ϑΣΧΠ (Ρ∃ 48,8 mιλη⌡εσ νο τριmεστρε).
Πορ φιm, προϖισιοναmοσ Ρ∃ 366,0 mιλη⌡εσ εm προϖεντοσ εm 2021, σενδο Ρ∃ 205,0 mιλη⌡εσ εm ϕυροσ σοβρε ο χαπιταλ πρ⌠πριο ε 
Ρ∃ 161,0 mιλη⌡εσ εm διϖιδενδοσ, ρεφλετινδο υm παψουτ δε 45% σοβρε ο λυχρο λθυιδο αϕυσταδο δο ανο.

  ΕΝDΙςΙDΑΜΕΝΤΟ
Ενχερραmοσ 2021 χοm υmα δϖιδα λθυιδα αϕυσταδα δε Ρ∃ 1.393,0 mιλη⌡εσ ϖερσυσ Ρ∃ 819,5 mιλη⌡εσ εm 2020. Α δϖιδα λθυιδα 
αϕυσταδα σοβρε ο ΕΒΙΤDΑ φοι δε 0,8ξ, σενδο 0,2ξ mαιορ, θυανδο χοmπαραδα αο mεσmο περοδο δο ανο πασσαδο.
Α δϖιδα λθυιδα ινχλυι Ρ∃ 37,9 mιλη⌡εσ εm οβριγα⌡εσ ρελαχιοναδασ αο εξερχχιο δε οπο δε χοmπρα οβτιδα ε/ου οπο δε ϖενδα 
χονχεδιδα παρα α αθυισιο δα παρτιχιπαο mινοριτ〈ρια ρεσταντε δε 15% να 4Βιο.

  Dϖιδα Λθυιδα 4Τ21 3Τ21 2Τ21 1Τ21 4Τ20

(Ρ∃ mιλη⌡εσ)

Dϖιδα δε χυρτο πραζο 613,8 630,1 622,7 206,7 531,1
Dϖιδα δε λονγο πραζο 891,4 934,7 934,3 1.426,2 1.222,2

Dϖιδα Βρυτα 1.505,2 1.564,8 1.557,0 1.632,8 1.653,5
(−) Χαιξα ε Εθυιϖαλεντεσ 356,1 247,2 266,7 734,4 880,4

Dϖιδα Λθυιδα 1.149,1 1.317,6 1.290,4 898,4 773,1

Ρεχεβϖεισ Dεσχονταδοσ 205,9 0,5 6,6 − −
Οπ⌡εσ δε Χοmπρα/ςενδα δα 4Βιο (εστιmαδο) 37,9 36,6 35,9 47,1 46,4

Dϖιδα Λθυιδα Αϕυσταδα 1.393,0 1.354,8 1.332,8 945,5 819,5

Dϖιδα Λθυιδα / ΕΒΙΤDΑ 0,8ξ 0,8ξ 0,8ξ 0,6ξ 0,6ξ
Νοσσο ενδιϖιδαmεντο βρυτο τοταλιζου Ρ∃ 1.505,2 mιλη⌡εσ, δοσ θυαισ 70,1% χορρεσπονδεm ◊σ δεβντυρεσ εmιτιδασ εm 2017, 2018 
ε 2019, αο Χερτιφιχαδο δε Ρεχεβϖεισ Ιmοβιλι〈ριοσ εmιτιδο εm 2019 ε ασ νοτασ προmισσ⌠ριασ εmιτιδασ εm 2020 ε 29,9% χορρεσπονδεm 
α ουτρασ λινηασ δε χρδιτο. Dο νοσσο ενδιϖιδαmεντο τοταλ, 59% σο δε λονγο πραζο ε 41% ρεφερεm−σε ◊σ παρχελασ δε χυρτο πραζο. 
Ενχερραmοσ ο τριmεστρε χοm υmα ποσιο δε χαιξα τοταλ (χαιξα ε απλιχα⌡εσ φινανχειρασ) δε Ρ∃ 356,1 mιλη⌡εσ.

  ΧΟΜΠΑΡΤΙΛΗΑΜΕΝΤΟ DΟ ςΑΛΟΡ ΓΕΡΑDΟ
Εm 2021, χοmπαρτιληαmοσ Ρ∃ 7,4 βιλη⌡εσ δε ϖαλορ αδιχιοναδο, υm χρεσχιmεντο δε 23% σοβρε ο ανο αντεριορ, διϖιδιδοσ χονφορmε 
α σεγυιρ: Ρ∃ 3,3 βιλη⌡εσ φοραm χοmπαρτιληαδοσ χοm ο γοϖερνο νασ εσφερασ φεδεραλ, εσταδυαλ ε mυνιχιπαλ να φορmα δε ιmποστοσ ε 
ταξασ, Ρ∃ 2,4 βιλη⌡εσ φοραm διϖιδιδοσ χοm νοσσοσ φυνχιον〈ριοσ, Ρ∃ 1,0 βιληο χοm προπριετ〈ριοσ δοσ ιm⌠ϖεισ θυε αλυγαmοσ ε χοm 
ινστιτυι⌡εσ φινανχειρασ ε Ρ∃ 0,8 βιληο φοραm χοmπαρτιληαδοσ χοm νοσσοσ αχιονιστασ.

 ΡΕΤΟΡΝΟ ΤΟΤΑΛ ΑΟ ΑΧΙΟΝΙΣΤΑ
Νοσσα αο σε δεσϖαλοριζου εm 3,0% εm 2021, 9,2 ποντοσ περχεντυαισ mεληορ θυε α δεσϖαλοριζαο δε 12,1% δο ΙΒΟςΕΣΠΑ. 
Dεσδε ο ΙΠΟ δα Dρογασιλ, ρεγιστραmοσ υmα ϖαλοριζαο αχυmυλαδα δε 2.070% εm χοmπαραο ◊ ϖαλοριζαο δε απενασ 93% 
ρεγιστραδα πελο ΙΒΟςΕΣΠΑ. Ινχλυινδο ο παγαmεντο δε ϕυροσ σοβρε ο χαπιταλ πρ⌠πριο, ιστο εθυιϖαλευ α υm ρετορνο mδιο ανυαλ αο 
αχιονιστα δε 24,0%.
Χονσιδερανδο ο ΙΠΟ δα Ραια, εm δεζεmβρο δε 2010, α ϖαλοριζαο αχυmυλαδα νο περοδο φοι δε 734% εm χοmπαραο α υm 
χρεσχιmεντο δε 54% δο Ιβοϖεσπα. Ινχλυινδο ο παγαmεντο δε ϕυροσ σοβρε ο χαπιταλ πρ⌠πριο, ιστο εθυιϖαλευ α υm ρετορνο mδιο ανυαλ 
αο αχιονιστα δε 21,6%. Πορ φιm, νοσσα αο ρεγιστρου υmα λιθυιδεζ mδια δι〈ρια δε Ρ∃ 146 mιλη⌡εσ νο ανο.

Dεσταχαmοσ θυε, εm Ασσεmβλεια Γεραλ Ορδιν〈ρια ρεαλιζαδα εm αβριλ δε 2021, νοσσο Χονσεληο δε Αδmινιστραο φοι αmπλιαδο δε 
9 παρα 11 πεσσοασ. Ηουϖε υm αυmεντο να θυαντιδαδε δε mεmβροσ ινδεπενδεντεσ, δε 3 παρα 5, ε να θυαντιδαδε δε mυληερεσ, 
δε 1 παρα 3, ε α νοϖα χοmποσιο δο Χονσεληο πασσα α ρεφλετιρ mεληορ ασ εστρατγιασ ε αmβι⌡εσ ατυαισ δα ΡD.

ΣΥΣΤΕΝΤΑΒΙΛΙDΑDΕ
Εm mαιο δε 2021, λαναmοσ νοσσα εστρατγια δε συστενταβιλιδαδε, ο Χαmινηαρ ϑυντοσ, υm πλανο πραγm〈τιχο παρα χονχρετιζαρ 
νοσσα Αmβιο δε σερmοσ, ατ 2030, ο γρυπο θυε mαισ χοντριβυι παρα υmα σοχιεδαδε mαισ σαυδ〈ϖελ νο Βρασιλ. Νελε, εστρυτυραmοσ 
35 χοmπροmισσοσ εm οιτο χαmποσ τεm〈τιχοσ αγρυπαδοσ νασ τρσ διmενσ⌡εσ θυε η〈 ανοσ γυιαm νοσσασ α⌡εσ ΕΣΓ: Πεσσοασ + 
Σαυδ〈ϖεισ, Νεγ⌠χιοσ + Σαυδ〈ϖεισ ε Πλανετα + Σαυδ〈ϖελ. Παρα αλχαναρ οσ οβϕετιϖοσ δο Χαmινηαρ ϑυντοσ, δεσενϖολϖεmοσ ινιχιατιϖασ 
ε προϕετοσ δε ιmπαχτο δεντρο δε χαδα πιλαρ.
Εm 2021, χολοχαmοσ φοχο νο mονιτοραmεντο δε 5 χοmπροmισσοσ ε 7 ινδιχαδορεσ, χοm mετασ παρα ο ανο χορρεντε θυε διρεχιοναm 
α Χοmπανηια εm διρεο ◊σ mετασ εσταβελεχιδασ παρα 2030. Ο προγρεσσο νεσσεσ ινδιχαδορεσ εστ〈 δεταληαδο να ταβελα αβαιξο.

Πιλαρ Χοmπροmισσο Μετα 2030 Μετα 2021 Ρεσυλταδο 2021

Πεσσοασ
% Ρεδυο Φατορεσ δε ρισχο 50% 10% 23,5%
% Χρνιχοσ εm προγρmασ δε σαδε 100% 20% 31,3%

Νεγ⌠χιοσ

Εθυιδαδε δε γνερο
% Μυληερεσ λιδερανα εξεχυτιϖα 50% 19,6% 26,3%
% Μυληερεσ λιδερανα φυνχιοναλ 50% 47,8% 42,5%
% Μυληερεσ λιδερανα οπεραχιοναλ 50% 66% 68,5%

Χαδειρα δε Φορνεχιmεντο
% Φορνεχεδορεσ χατεγοριασ χρτιχασ αϖαλιαδοσ 100% 50% 100%

Πλανετα % Χοβερτυρα Dεσχαρτε Χονσχιεντε (mυνιχπιοσ) 100% 50% 94,4%

Νεσσε χοντεξτο, α Χοmπανηια δεσταχα οσ πρινχιπαισ ρεσυλταδοσ οβτιδοσ εντρε οσ τρσ πιλαρεσ δα Εστρατγια δε Συστενταβιλιδαδε:
Πεσσοασ + Σαυδ〈ϖεισ: Ο χοmπροmισσο δε νοσ τορναρmοσ υmα πλαταφορmα δε σαδε ιντεγραλ ινχλυι σερmοσ ρεφερνχια εm χυιδαδο 
παρα οσ νοσσοσ φυνχιον〈ριοσ. Εm 2021, χονσολιδαmοσ υmα σριε δε ινιχιατιϖασ παρα ενγαϕαmεντο δο πβλιχο ιντερνο παρα ινχεντιϖαρ 
α mυδανα δε η〈βιτοσ, ιντιτυλαδο Μινηα Μεληορ ςερσο. Εm σεισ mεσεσ, 31,3% δοσ φυνχιον〈ριοσ χοm δοενασ χρνιχασ αδεριραm 
α προγραmασ δε σαδε, συπερανδο νοσσα mετα δε 20% παρα ο ανο. Dοσ φυνχιον〈ριοσ ΡD θυε ρεσπονδεραm ο περφιλ δε σαδε, 
23,5% τιϖεραm σευσ φατορεσ δε ρισχο δε σαδε ρεδυζιδοσ, παταmαρ ταmβm αχιmα δο οβϕετιϖο εστιπυλαδο παρα ο φιm δε 2021. 
Εm υm χοντεξτο αινδα mαρχαδο πελα πανδεmια, οφερταmοσ α πλαταφορmα δε τελεmεδιχινα δο Ηοσπιταλ Αλβερτ Εινστειν α τοδο νοσσο 
πβλιχο ιντερνο, χοm mαισ δε 49 mιλ χονσυλτασ ρεαλιζαδασ νο ανο.
Νο χυιδαδο χοm νοσσοσ χλιεντεσ, νοσσασ φαρm〈χιασ ασσυmεm υm παπελ χαδα ϖεζ mαισ ιmπορταντε να πρεϖενο ε προmοο δε 
σαδε. Χοm α εξπανσο δα νοσσα οφερτα δε σερϖιοσ φαρmαχυτιχοσ νασ φαρm〈χιασ εm νοσσοσ 1,5 mιλ ηυβσ δε σαδε, ρεαλιζαmοσ 
νο ανο 3 mιλη⌡εσ δε τεστεσ δε ΧΟςΙD−19, αλm δε απλιχαρmοσ 198 mιλ δοσεσ δε ϖαχινασ χοντρα ο ϖρυσ εm νοσσασ φαρm〈χιασ εm 
παρχερια χοm οσ mυνιχπιοσ.

Νο χυιδαδο χοm ασ χοmυνιδαδεσ ονδε εσταmοσ πρεσεντεσ, αmπλιαmοσ νοσσοσ ινϖεστιmεντοσ σοχιαισ. Χοm οσ δεσαφιοσ δε θυασε 
δοισ ανοσ δε πανδεmια, α ΡD mαντεϖε σευσ εσφοροσ δε αποιαρ α σοχιεδαδε εm α⌡εσ δε ενφρενταmεντο αο ΧΟςΙD−19. Εm 2021, 
νοσ ενγαϕαmοσ νο Μοϖιmεντο Υνιδοσ πελα ςαχινα, χοm α δοαο δε χερχα δε Ρ∃ 5 mιλη⌡εσ εm εθυιπαmεντοσ ε ΕΠΙσ παρα 
υνιδαδεσ δε σαδε δε 98 mυνιχπιοσ. Αδιχιοναλmεντε, ινϖεστιmοσ Ρ∃ 5 mιλη⌡εσ εm α⌡εσ δε σαδε ιντεγραλ εm τοδο ο Βρασιλ. 
Ο ενγαϕαmεντο δε νοσσοσ χλιεντεσ φοι ουτρο δεσταθυε, χοm 48% δε χρεσχιmεντο νασ δοα⌡εσ α ινστιτυι⌡εσ δε σαδε, ϖιαβιλιζαδασ 
πελα ϖενδα νασ νοσσασ φαρm〈χιασ δασ ρεϖιστασ Σορρια ε Τοδοσ.
Νεγ⌠χιοσ + Σαυδ〈ϖεισ: Α προmοο δε υm αmβιεντε διϖερσο ε ινχλυσιϖο  υm δοσ mαισ ιmπορταντεσ ϖαλορεσ παρα α ΡD. Εm 2021, 
αϖαναmοσ εm ρελαο α νοσσα εστρατγια δε διϖερσιδαδε ε ινχλυσο ρεαλιζανδο διϖερσασ α⌡εσ θυε βυσχαραm, πρινχιπαλmεντε, 
α φορmαο ε ο λετραmεντο δα νοσσα λιδερανα εξεχυτιϖα. Ε, παρα ισσο, χονταmοσ χοm α εξπερτισε δε ρενοmαδοσ χονσυλτορεσ δε 
mερχαδο, εσπεχιαλιστασ εm συασ 〈ρεασ. Εστρυτυραmοσ α γοϖερνανα παρα ο τεmα, δεφινινδο παπισ ε ρεσπονσαβιλιδαδεσ, χονϖιδανδο 
νοσσοσ εξεχυτιϖοσ α σε τορναρεm σπονσορ νασ αγενδασ δε γνερο, ΛΓΒΤΘΙΑ+, ραα, γερα⌡εσ ε πεσσοασ χοm δεφιχινχια. 
Οβτιϖεmοσ υm ρεχονηεχιmεντο δα Wοmεν ον Βοαρδ (WΟΒ), θυε εναλτεχε ε ϖαλοριζα αmβιεντεσ χορπορατιϖοσ χοm πρεσενα δε 
δυασ ου mαισ mυληερεσ νο Χονσεληο δε Αδmινιστραο. Πορ φιm, αϖαναmοσ να χοmποσιο δα λιδερανα φεmινινα. Εm 2021, 
ατινγιmοσ α mαρχα δε 26,3% δε mυληερεσ να λιδερανα εξεχυτιϖα (χαργοσ δε διρετορια ε Χ−λεϖελ), αχιmα δα mετα εστιπυλαδα δε 19,6%.
Ρεφοραmοσ νοσσο χοmπροmισσο ηιστ⌠ριχο χοm ο δεσενϖολϖιmεντο δε χαρρειρα δε νοσσοσ φυνχιον〈ριοσ, δεσδε ο ατενδεντε δασ 
φαρm〈χιασ, θυε ποδε χηεγαρ α γερεντε λοϕα εm χινχο ανοσ. Ηοϕε, 100% δο τιmε γερενχιαλ δασ φαρm〈χιασ φοι φορmαδο νεσσε mοδελο. 
Ινϖεστιmοσ να φορmαο δε νοσσοσ λδερεσ παρα ατυαρεm χοm ασ νοϖασ νεχεσσιδαδεσ δο αmβιεντε δε τραβαληο. Εm 2021, φορmαmοσ 
493 πεσσοασ παρα διφερεντεσ νϖεισ δε γερνχια, θυε πασσαραm α λιδεραρ νοσσασ φαρm〈χιασ πορ τοδο ο πασ. Ρεαλιζαmοσ παρχερια 
χοm ινστιτυι⌡εσ δε ενσινο ε δυπλιχαmοσ ο ϖολυmε δε βολσασ δε εστυδο παρα γραδυαο ε π⌠σ−γραδυαο, φεχηανδο ο ανο χοm 
752 φυνχιον〈ριοσ χοντεmπλαδοσ.
Νο τεmα χαδεια δε φορνεχιmεντο, φορταλεχεmοσ ταmβm νοσσο χοmπροmισσο χοm ο δεσενϖολϖιmεντο δε ρελα⌡εσ ποσιτιϖασ χοm 
νοσσοσ παρχειροσ χοmερχιαισ πορ mειο δο αmαδυρεχιmεντο δο προγραmα ΕΣΓ να Χαδεια δε Φορνεχεδορεσ, θυε ινχλυι ασπεχτοσ 
δε συστενταβιλιδαδε δεσδε α αν〈λισε δε ποτενχιαισ παρχειροσ. Εm 2021, 100% δοσ φορνεχεδορεσ χατεγοριζαδοσ χοmο χρτιχοσ δο 
ποντο δε ϖιστα σοχιοαmβιενταλ πασσαραm πορ υmα αϖαλιαο ΕΣΓ χονδυζιδα πελο τιmε δε Γοϖερνανα δε Φορνεχεδορεσ.
Πλανετα + Σαυδ〈ϖελ: Νο τεmα δε γεστο δε ρεσδυοσ, α ΡD φοι πιονειρα να αδοο δε υm προγραmα δε δεστιναο φιναλ δε 
mεδιχαmεντοσ ϖενχιδοσ ου φορα δε υσο ε σε τορνου ρεφερνχια νο τεmα η〈 mαισ δε 10 ανοσ. Α χαδα ανο, αmπλιαmοσ α χοβερτυρα 
δο προγραmα, γαραντινδο υm δεσχαρτε χορρετο δεσσεσ mατεριαισ ε εϖιτανδο θυε ρεσυλτεm εm δανοσ αο mειο−αmβιεντε ου ◊ σαδε 
ηυmανα. Α χοmβιναο δο αυmεντο δα θυαντιδαδε δε χολετορεσ εm νοσσασ φαρm〈χιασ χοm ο mαιορ ενγαϕαmεντο δοσ χλιεντεσ νο 
προγραmα ρεσυλτου να χολετα δε 137 τονελαδασ δε mατεριαισ εm 2021, υm ϖολυmε 117% mαιορ εm χοmπαραο χοm ο ανο αντεριορ.
Νο τεmα δε mυδανασ χλιm〈τιχασ, προmοϖεmοσ υmα ινιχιατιϖα πιλοτο εm Υβερλνδια (ΜΓ) δε εντρεγασ χοm βιχιχλετασ εm παρχερια 
χοm υmα σταρτυπ λοχαλ. Φοραm mαισ δε 4,2 mιλ εντρεγασ νεσσα mοδαλιδαδε, σενδο 81% υτιλιζανδο βιχιχλετασ ελτριχασ. Εm 2021, 
χοmπενσαmοσ 70% δασ εmισσ⌡εσ δε νοσσασ εmισσ⌡εσ δε Γασεσ δε Εφειτο Εστυφα ρεφερεντεσ αο ανο δε 2020 ε τριπλιχαmοσ ο 
νmερο δε φαρm〈χιασ αβαστεχιδασ πορ φοντεσ δε ενεργια ελτριχα ρενοϖ〈ϖεισ χοmο βιοmασσα, φοτοϖολταιχα ε πεθυενασ χεντραισ 
ηιδρελτριχασ, τοταλιζανδο 735 υνιδαδεσ. Αλm δισσο, 100% δασ υνιδαδεσ τm ιλυmιναο χοm λmπαδα ΛΕD ε σεγυιmοσ αϖανανδο 
να συβστιτυιο δε εθυιπαmεντοσ δε αρ−χονδιχιοναδο παρα ο mοδελο χοm ινϖερτερ, θυε ρεδυζ ο χονσυmο δε ενεργια ελτριχα εm 
χερχα δε 15% εm ρελαο α mοδελοσ χονϖενχιοναισ.
Πορ φιm,  χοm γρανδε οργυληο θυε τιϖεmοσ ασ α⌡εσ δα ΡD πασσανδο α χοmπορ ο ΙΣΕ, ⊆νδιχε δε Συστενταβιλιδαδε Εmπρεσαριαλ 
δα Β3, θυε ινχλυι ασ 46 mεληορεσ εmπρεσασ βρασιλειρασ αϖαλιαδασ εm συστενταβιλιδαδε χορπορατιϖα α παρτιρ δε χριτριοσ δε εφιχινχια 
εχονmιχα, εθυιλβριο αmβιενταλ, ϕυστια σοχιαλ ε γοϖερνανα, υm ρεχονηεχιmεντο αοσ αϖανοσ δα εmπρεσα νο χαmπο δα 
συστενταβιλιδαδε. Α ινχλυσο δα ΡD νο ΙΣΕ φοι υmα ιmπορταντε χονθυιστα, ρεσυλταδο δε 3 ανοσ δε τραβαληο χολαβορατιϖο, θυε ενϖολϖευ 
υmα αmπλα εσχυτα αοσ στακεηολδερσ, α mοβιλιζαο δε τοδα α οργανιζαο ε α δεφινιο δε υmα αγενδα χλαρα, χοm mετασ οβϕετιϖασ 
ε mλτιπλοσ πλανοσ δε αο, ινχλυινδο ο αλινηαmεντο δασ εστρατγιασ δε νεγ⌠χιοσ ε δε συστενταβιλιδαδε δα Χοmπανηια.

  ΙΦΡΣ 16

Dεσδε 2019, νοσσασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ σο πρεπαραδασ δε αχορδο χοm ο ΙΦΡΣ 16. Παρα πρεσερϖαρ α χοmπαραβιλιδαδε 
ηιστ⌠ριχα, οσ ϖαλορεσ δεστε ρελατ⌠ριο σο απρεσενταδοσ σοβρε α ⌠τιχα δα νορmα αντιγα, ο ΙΑΣ 17 / ΧΠΧ 06, θυε αχρεδιταmοσ mεληορ 
ρεπρεσενταρ α ρεαλιδαδε εχονmιχα δο νοσσο νεγ⌠χιο.
Ασ Dεmονστρα⌡εσ Φινανχειρασ εm ΙΑΣ 17 ε ΙΦΡΣ 16 ταmβm εστο δισπονϖεισ εm νοσσο σιτε ρι.ρδ.χοm.βρ, να σεσσο δε 
Πλανιληασ Ιντερατιϖασ.

4Τ21 2021

 Dεmονστραο δο Ρεσυλταδο ΙΑΣ 17 ΙΦΡΣ 16 Ρεχλασσιφιχαδο ΙΑΣ 17 ΙΦΡΣ 16 Ρεχλασσιφιχαδο

(Ρ∃ mιλη⌡εσ)

Ρεχειτα Βρυτα δε ςενδασ 6.853,1 6.853,1 0,0 25.605,7 25.605,7 0,0

Λυχρο Βρυτο 1.951,8 1.951,8 0,0 7.206,2 7.206,2 0,0

  Μαργεm Βρυτα 28,5% 28,5% 0,0% 28,1% 28,1% 0,0%

  Dεσπεσασ δε ςενδα (1.261,8) (1.043,4) 218,4 (4.606,3) (3.796,1) 810,2

  Dεσπεσασ Γεραισ & Αδmινιστρατιϖασ (241,9) (241,5) 0,5 (792,6) (790,8) 1,8

Τοταλ δασ Dεσπεσασ (1.503,7) (1.284,8) 218,8 (5.398,9) (4.586,9) 812,0

  % δα Ρεχειτα Βρυτα 21,9% 18,7% (3,2%) 21,1% 17,9% (3,2%)

ΕΒΙΤDΑ Αϕυσταδο 448,1 667,0 218,8 1.807,2 2.619,2 812,0

  % δα Ρεχειτα Βρυτα 6,5% 9,7% 3,2% 7,1% 10,2% 3,2%

  Dεσπεσασ / (Ρεχ.) Νο Ρεχορρεντεσ (26,5) (26,2) 0,3 40,9 40,7 (0,2)

  Dεπρεχιαο ε Αmορτιζαο (171,2) (349,8) (178,6) (627,0) (1.292,3) (665,3)

  Ρεσυλταδο Φινανχειρο (69,8) (127,7) (58,0) (155,4) (379,2) (223,8)

  Ρεσυλταδο ΜΕΠ / Ινχορποραο 1,7 1,7 0,0 (1,1) (1,1) 0,0

  ΙΡ / ΧΣΛ 4,8 10,7 5,9 (249,4) (223,1) 26,3

Λυχρο Λθυιδο 187,2 175,6 (11,5) 815,2 764,1 (51,0)

  % δα Ρεχειτα Βρυτα 2,7% 2,6% (0,2%) 3,2% 3,0% (0,2%)

4Τ21 Ρεχλασσιφιχαο

 Βαλανο Πατριmονιαλ ΙΑΣ 17 ΙΦΡΣ 16  4Τ21

(Ρ∃ mιλη⌡εσ)

Ατιϖο 11.445,4 14.775,5 3.330,1

Ατιϖο Χιρχυλαντε 7.718,9 7.718,9 0,0

Τριβυτοσ α Ρεχυπεραρ 195,7 195,8 0,0

Ατιϖο Νο Χιρχυλαντε 3.726,5 7.056,6 3.330,1

Ουτροσ Χρδιτοσ 28,5 28,0 (0,5)

Ιmοβιλιζαδο 1.999,0 5.329,6 3.330,6

Πασσιϖο ε Πατριmνιο Λθυιδο 11.445,4 14.775,5 3.330,1

Πασσιϖο Χιρχυλαντε 5.211,1 5.896,2 685,1

Αρρενδαmεντοσ Φινανχειροσ α Παγαρ 0,0 699,2 699,2

Ουτρασ Χοντασ α Παγαρ 245,2 231,1 (14,1)

Νο Χιρχυλαντε 1.298,4 4.160,5 2.862,1

Αρρενδαmεντοσ Φινανχειροσ α Παγαρ 0,0 2.973,7 2.973,7

Προϖισο παρα Dεmανδασ ϑυδιχιαισ 52,9 53,1 0,2

Ιmποστο δε Ρενδα ε Χοντριβυιο

  Σοχιαλ Dιφεριδοσ 200,7 89,0 (111,6)

Ουτρασ Οβριγα⌡εσ 153,5 153,3 (0,2)

Πατριmνιο Λθυιδο 4.935,9 4.718,8 (217,1)

Ρεσερϖασ δε Λυχροσ 2.267,9 2.050,9 (217,0)

Παρτιχιπαο δε Νο Χοντρολαδορεσ 41,2 41,1 (0,0)

4Τ21 2021

 Φλυξο δε Χαιξα ΙΑΣ 17 ΙΦΡΣ 16 Ρεχλασσιφιχαδο ΙΑΣ 17 ΙΦΡΣ 16 Ρεχλασσιφιχαδο

(Ρ∃ mιλη⌡εσ)

ΕΒΙΤ Αϕυσταδο 276,9 317,1 40,2 1.180,3 1.326,9 146,7

Αϕυστε α ϖαλορ πρεσεντε (ΑςΠ) (44,9) (44,9) 0,0 (72,1) (72,1) 0,0

Dεσπεσασ νο ρεχορρεντεσ (26,5) (26,2) 0,3 40,9 40,7 (0,2)

Ιmποστο δε ρενδα (34%) (69,9) (83,6) (13,8) (390,7) (440,5) (49,8)

Dεπρεχιαο 171,1 349,8 178,8 626,8 1.292,3 665,5

Dεσπεσασ χοm Αλυγυελ 0,0 (219,2) (219,2) 0,0 (811,8) (811,8)

Ουτροσ Αϕυστεσ 48,1 61,8 13,7 65,3 114,9 49,6

Ρεχυρσοσ δασ οπερα⌡εσ 354,8 354,8 0,0 1.450,5 1.450,5 0,0

Χιχλο δε χαιξα∗ 279,1 279,1 0,0 (770,9) (770,9) 0,0

Ουτροσ ατιϖοσ (πασσιϖοσ)∗∗ (77,4) (77,4) 0,0 142,0 142,0 0,0

Φλυξο δε χαιξα οπεραχιοναλ 556,5 556,5 0,0 821,6 821,6 0,0

Ινϖεστιmεντοσ (287,2) (287,2) 0,0 (847,8) (847,8) 0,0

Φλυξο δε χαιξα λιϖρε 269,2 269,2 0,0 (26,3) (26,3) 0,0

Αθυισι⌡εσ ε ινϖεστιmεντοσ εm

  χολιγαδασ (84,6) (84,6) 0,0 (137,3) (137,3) 0,0

ϑΣΧΠ ε διϖιδενδοσ (231,1) (231,1) 0,0 (314,8) (314,8) 0,0

ΙΡ παγο σοβρε ϑΣΧΠ (8,0) (8,0) 0,0 (33,6) (33,6) 0,0

Ρεσυλταδο φινανχειρο∗∗∗ (32,5) (32,5) 0,0 (87,7) (87,7) 0,0

Ρεχοmπρα δε α⌡εσ 0,0 0,0 0,0 (73,2) (73,2) 0,0

ΙΡ (Βενεφχιο φισχαλ σοβρε ρεσυλταδο 

  φινανχειρο, ϑΣΧΠ ε διϖ.) 48,8 48,8 0,0 99,5 99,5 0,0

Φλυξο δε χαιξα τοταλ (38,2) (38,2) 0,0 (573,4) (573,4) 0,0

∗Ινχλυι αϕυστεσ παρα ρεχεβϖεισ δεσχονταδοσ.

∗∗Ινχλυι αϕυστε δε ΑςΠ.

∗∗∗Εξχλυι αϕυστε δε ΑςΠ.

ςαλοριζαο δα αο

ςαλορ Αδιχιοναδο Τοταλ∗ ςαλορ Αδιχιοναδο πορ Στακεηολδερ

                        Ρ∃ βιλη⌡εσ Ρ∃ βιλη⌡εσ % δο τοταλ δο ανο
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ΝΟΤΑΣ ΕΞΠΛΙΧΑΤΙςΑΣ DΑ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο ℵΣ DΕΜΟΝΣΤΡΑ∩∏ΕΣ ΦΙΝΑΝΧΕΙΡΑΣ ΕΜ 31 DΕ DΕΖΕΜΒΡΟ DΕ 2021 Ε 2020
(Εm mιληαρεσ δε ρεαισ, εξχετο θυανδο ινδιχαδο δε ουτρα φορmα)

ςενδασ δε mερχαδοριασ (mεδιχαmεντοσ, περφυρmαρια ε προδυτοσ δε 
αυτοατενδιmεντο)
Ασ ρεχειτασ δο Γρυπο αδϖm πρινχιπαλmεντε δα ϖενδα δε mεδιχαmεντοσ, προδυτοσ δε 
περφυmαρια ε υmα σριε δε προδυτοσ δε αυτοατενδιmεντο (mεδιχαmεντοσ σεm 
νεχεσσιδαδε δε ρεχειτυ〈ριο mδιχο, προδυτοσ αλιmεντχιοσ, ετχ.) παρα ο χονσυmιδορ 
φιναλ, ρεαλιζαδασ ταντο πορ mειο δε φαρm〈χιασ φσιχασ θυαντο πελο ε−χοmmερχε. Τρατανδο−
σε δε υm Γρυπο θυε ατυα να ινδστρια δε ϖαρεϕο δε mεδιχαmεντοσ να θυαλ ο χονσυmιδορ 
γεραλmεντε σε σερϖε δα mερχαδορια νασ φαρm〈χιασ νασ θυαισ οσ πρεοσ ε δεσχοντοσ 
σο ινφορmαδοσ mεδιαντε χονσυλτα αοσ φυνχιον〈ριοσ δα Χοmπανηια ου οβτιδοσ νοσ 
λοχαισ ονδε ασ mερχαδοριασ εστεϕαm εξποστασ ε θυε α τρανσφερνχια δε χοντρολε 
αχοντεχε θυανδο δα εντρεγα διρεταmεντε αο χονσυmιδορ φιναλ νοσ ποντοσ δε ϖενδασ, 
χονχλυι−σε θυε σε τρατα δε υmα νιχα οβριγαο δε δεσεmπενηο νο ηαϖενδο, πορταντο, 
χοmπλεξιδαδε να δεφινιο δασ οβριγα⌡εσ δε δεσεmπενηο ε τρανσφερνχια δε χοντρολε 
δασ mερχαδοριασ ε σερϖιοσ αοσ χονσυmιδορεσ.
Αινδα ασσιm, ουτρασ τρανσα⌡εσ δα Χοmπανηια συϕειτασ ◊ αϖαλιαο σεγυνδο α ΝΒΧ 
ΤΓ 47 / ΙΦΡΣ 15 εστο ρεπρεσενταδασ πορ χοντραπρεστα⌡εσ ϖαρι〈ϖεισ ασσοχιαδασ αοσ 
αχορδοσ χοmερχιαισ πορ mειο δοσ θυαισ mερχαδοριασ ποδεm σερ χοmερχιαλιζαδασ εm 
χονϕυντο χοm ουτρασ mερχαδοριασ ου χοm δεσχοντοσ οσ θυαισ σο, συβστανχιαλmεντε, 
νεγοχια⌡εσ προmοϖιδασ πελοσ φορνεχεδορεσ νοσ ποντοσ δε ϖενδα δο Γρυπο. Α ρεχειτα 
δε ϖενδασ ρεχονηεχιδα νασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ χοντεmπλαm οσ ϖαλορεσ ϕυστοσ 
δασ τρανσα⌡εσ οχορριδασ θυε, σεγυνδο ασ νατυρεζασ δασ νεγοχια⌡εσ, χονσιδεραm 
ϖαλορεσ δε ϖενδα ε δε ρεχεβιmεντο δε χονσυmιδορεσ χοmπλεmενταδοσ πορ 
ρεχεβιmεντοσ δε φορνεχεδορεσ.
Ασ ρεχειτασ σο απρεσενταδασ νασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ λθυιδασ δοσ δεσχοντοσ 
χοmερχιαισ ε δασ δεϖολυ⌡εσ.
Ιmποστοσ ινχιδεντεσ σοβρε ϖενδασ
Χονσιστεm πρινχιπαλmεντε δε ΙΧΜΣ χοm αλθυοτασ εντρε 17% ε 18% 
πρεπονδεραντεmεντε, παρα ασ mερχαδοριασ νο συϕειτασ αο ρεγιmε δε συβστιτυιο 
τριβυτ〈ρια, ΙΣΣ χοm αλθυοτα δε 5% ε χοντριβυι⌡εσ ρελαχιοναδασ αο ΠΙΣ (1,65%), 
ΧΟΦΙΝΣ (7,60%) παρα mερχαδοριασ νο συϕειτασ αο ρεγιmε mονοφ〈σιχο δε τριβυταο 
(Λει ν≡ 10.147/00).
Dεϖολυ⌡εσ ε χανχελαmεντο
Παρα χοντρατοσ θυε περmιτεm αο χλιεντε δεϖολϖερ υm ιτεm, δε αχορδο χοm α ΝΒΧ ΤΓ 
47 / ΙΦΡΣ 15, α ρεχειτα  ρεχονηεχιδα να εξτενσο εm θυε σεϕα προϖ〈ϖελ θυε υmα 
ρεϖερσο σιγνιφιχατιϖα νο οχορρερ〈. Ο ϖαλορ δα ρεχειτα ρεχονηεχιδα  χονταβιλιζαδο α 
παρτιρ δο ϖαλορ τοταλ δα τρανσαο ε απρεσενταδο να δεmονστραο φινανχειρα λθυιδο 
δοσ ιmποστοσ ινδιρετοσ, δε δεϖολυ⌡εσ ε χανχελαmεντοσ.
20.2. Χοmποσιο δο σαλδο

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Χοmποσιο δα ρεχειτα 
  λθυιδα Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
Ρεχειτα δε ϖενδασ δε 
  mερχαδοριασ 24.141.834 20.021.888 25.514.071 21.137.270
Ρεχειτα δε σερϖιοσ πρεσταδοσ 75.554 42.966 91.613 43.206
Ρεχειτα βρυτα δε ϖενδασ 24.217.388 20.064.854 25.605.684 21.180.476
Ιmποστοσ ινχιδεντεσ σοβρε 
  ϖενδασ (1.147.316) (846.992) (1.218.499) (940.608)
Dεϖολυ⌡εσ, αβατιmεντοσ
   ε ουτροσ (229.067) (149.161) (260.183) (173.028)
Ρεχειτα λθυιδα δε ϖενδασ 22.841.005 19.068.701 24.127.002 20.066.840

  21.  Ινφορmα⌡εσ σοβρε α νατυρεζα δασ δεσπεσασ ρεχονηεχιδασ να 
δεmονστραο δο ρεσυλταδο

Ο Γρυπο απρεσεντου α δεmονστραο δο ρεσυλταδο υτιλιζανδο υmα χλασσιφιχαο δασ 
δεσπεσασ βασεαδα να συα φυνο. Ασ ινφορmα⌡εσ σοβρε α νατυρεζα δεσσασ δεσπεσασ 
ρεχονηεχιδασ να δεmονστραο δο ρεσυλταδο σο απρεσενταδασ α σεγυιρ:

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Νατυρεζα δασ δεσπεσασ Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
Χυστο χοm εστοθυεσ 
  ϖενδιδοσ (Νοτα 7) (15.788.340) (13.261.372) (16.901.753) (14.175.708)
Dεσπεσασ χοm πεσσοαλ (2.826.429) (2.358.656) (2.890.025) (2.396.582)
Dεσπεσασ χοm οχυπαο (ι) (322.552) (277.696) (324.608) (279.382)
Dεπρεχιαο ε 
  αmορτιζαο (ιι) (1.284.218) (1.144.069) (1.292.310) (1.148.827)
Dεσχοντοσ σοβρε λοχαο
   δε ιm⌠ϖεισ (ιιι) 6.390 13.804 6.390 13.804
Dεσπεσασ χοm πρεσταδορεσ 
  δε σερϖιοσ (ιϖ) (355.484) (289.577) (368.999) (292.285)
Dεσπεσασ χοm ταξασ 
  δε οπεραδορασ δε χαρτ⌡εσ (305.813) (247.182) (307.876) (249.136)
Ουτρασ (ϖ) (685.912) (560.150) (720.876) (583.334)
Τοταλ (21.562.358) (18.124.898) (22.800.057) (19.111.450)

Χλασσιφιχαδο να δεmονστραο δο ρεσυλταδο χοmο:
Φυνο δασ δεσπεσασ Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
Χυστο δε mερχαδοριασ 
  ε σερϖιοσ ϖενδιδοσ (15.800.532) (13.261.372) (16.920.834) (14.175.708)
Χοm ϖενδασ (4.892.307) (4.202.358) (4.966.819) (4.256.422)
Γεραισ ε αδmινιστρατιϖασ (869.519) (661.168) (912.404) (679.320)
Τοταλ (21.562.358) (18.124.898) (22.800.057) (19.111.450)

(ι) Ρεφερεντε α γαστοσ χοm λοχαο δε ιm⌠ϖεισ, χονδοmνιοσ, ενεργια, 〈γυα, 
χοmυνιχαο ε ΙΠΤΥ.
(ιι) Ασ δεπρεχια⌡εσ ε αmορτιζα⌡εσ εm 2021 τοταλιζαραm υm mονταντε δε Ρ∃ 1.284.219 
(Ρ∃ 1.144.069 − 2020) παρα α Χοντρολαδορα, σενδο θυε Ρ∃ 1.169.249 (Ρ∃ 1.051.146 
− 2020) χορρεσπονδε ◊ 〈ρεα δε ςενδασ ε ο mονταντε δε Ρ∃ 114.970 (Ρ∃ 92.923 − 2020) 
◊ 〈ρεα Αδmινιστρατιϖα ε τοταλιζαραm Ρ∃ 1.292.311 (Ρ∃ 1.148.827 − 2020) παρα ο 
Χονσολιδαδο, σενδο θυε ο mονταντε δε Ρ∃ 1.170.739 (Ρ∃ 1.052.368 − 2020) 
χορρεσπονδε ◊ 〈ρεα δε ςενδασ ε ο mονταντε δε Ρ∃ 121.572 (Ρ∃ 96.459 − 2020) 
χορρεσπονδε ◊ 〈ρεα Αδmινιστρατιϖα. Εσσεσ mονταντεσ εστο λθυιδοσ δε χρδιτο δε ΠΙΣ 
ε ΧΟΦΙΝΣ σοβρε ο διρειτο δε υσο δε αρρενδαmεντο θυε προπορχιονου υmα ρεδυο 
δε δεσπεσα νο mονταντε δε Ρ∃ 34.980 (Ρ∃ 28.454 − 2020).
(ιιι) Dεϖιδο ◊ πανδεmια δα ΧΟςΙD−19, α Χοmπανηια οβτεϖε δεσχοντοσ σοβρε οσ 
παγαmεντοσ ρελαχιοναδοσ ◊σ δεσπεσασ χοm λοχαο δε αλγυνσ ιm⌠ϖεισ. Νο οχορρεραm 
θυαισθυερ τιποσ δε αλτερα⌡εσ να ϖιγνχια δεσσεσ χοντρατοσ, δεσσα φορmα νο ηουϖε 
α νεχεσσιδαδε δε φαζερ α ρεmενσυραο δοσ χοντρατοσ δε αρρενδαmεντο.
(ιϖ) Ρεφερεm−σε, πρινχιπαλmεντε, α γαστοσ χοm σερϖιο δε τρανσπορτεσ, αλm δε 
mατεριαισ, ουτρασ δεσπεσασ αδmινιστρατιϖασ, mανυτενο δε βενσ, προπαγανδα ε 
πυβλιχιδαδε.
(ϖ) Dεϖιδο ◊ πανδεmια δα ΧΟςΙD−19, α Χοmπανηια αυmεντου ασ χοντρατα⌡εσ δε 
πρεσταδορεσ δε σερϖιοσ παρα ιντενσιφιχαρ οσ σερϖιοσ δε λιmπεζα δασ φαρm〈χιασ, ατενδερ 
α mαιορ δεmανδα χοm οσ σερϖιοσ δε εντρεγασ δε mερχαδοριασ, ε χοντρατα⌡εσ δε 
τεmπορ〈ριοσ παρα ατυαρεm νασ φαρm〈χιασ ε χεντραισ δε διστριβυιο.

 22. Ουτρασ ρεχειτασ/(δεσπεσασ) οπεραχιοναισ, λθυιδασ

Ασ ουτρασ ρεχειτασ/(δεσπεσασ) οπεραχιοναισ τοταλιζαραm εm 2021 υm mονταντε δε 
Ρ∃ 38.251 ((Ρ∃ 31.539) � Dεζ/20) παρα α Χοντρολαδορα ε ο mονταντε δε Ρ∃ 40.654 
((Ρ∃ 31.526) � Dεζ/20) παρα ο Χονσολιδαδο. Εσσεσ mονταντεσ σο χοmποστοσ πορ 
δεσπεσασ ε ρεχειτασ νο ρεχορρεντε ε εστο δεmονστραδοσ α σεγυιρ:

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Νατυρεζα δασ ρεχειτασ / (δεσπεσασ) Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
Βαιξα δε ιmοβιλιζαδο ε ιντανγϖελ δεϖιδο 
  αο ενχερραmεντο δε φαρm〈χιασ (23.391) (3.750) (23.391) (3.750)
Dοα⌡εσ (15.903) (29.276) (15.903) (29.282)
Γαστοσ χοm χονσυλτορια ε ασσεσσορια 70 (19.534) 70 (20.437)
Περδασ χοm α Φαρm〈χια Ποπυλαρ − (558) − (558)
Ρεαϖαλια⌡εσ − δεπ⌠σιτοσ ϕυδιχιαισ 548 (2.000) 548 (2.000)
Απροπριαο δε χρδιτο δε ΙΝΣΣ 
  δε 2016 α 2019 1.142 31.059 1.142 31.059
Ατυαλιζαο Προϖισο Τραβαληιστα − 
  Ταξα Σελιχ (ι) 3.410 − 3.410 −
Ρεσσαρχιmεντο δε ΙΧΜΣ−ΣΤ σοβρε
  ϖενδασ δε 2020 (ιι) 13.706 − 13.706 −
Εξχλυσο δο ΙΧΜΣ δα βασε δε χ〈λχυλο
  δε ΠΙΣ/ΧΟΦΙΝΣ  (Νοτα 8) 58.044 − 58.044 −
Ρεεστρυτυραο ηιερ〈ρθυιχα − 732 − 732
Περδασ δε χαρτ⌡εσ δε χρδιτο, εξερχχιοσ 
 αντεριορεσ − (4.347) − (4.347)
Προϖισο παρα περδασ δε εστοθυε
  δε εξερχχιοσ πασσαδοσ − (11.422) − (11.422)
Χρδιτοσ δε ανοσ αντεριορεσ, σοβρετυδο
  δε ΠΙΣ ε ΧΟΦΙΝΣ − 5.000 2.238 5.417

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Νατυρεζα δασ ρεχειτασ / (δεσπεσασ) Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
Γρατιφιχαο πρινχιπαλ − 1.846 − 1.788
Ρεϖερσο δε προϖισ⌡εσ δε ενχερραmεντο 
  δε χοντρατοσ Ονοφρε − 1.092 − 1.092
Αλιεναο πορ ϖενδα δε Ατιϖοσ − 231 − 231
Dεσπεσασ ε ρεχειτασ οπεραχιοναισ 
  αδιχιοναισ δεϖιδο αο ενχερραmεντο
  δο ΧD (21) (2.026) (21) (2.026)
Ουτρασ 646 1.427 811 1.964
Τοταλ 38.251 (31.526) 40.654 (31.539)

(ι) Α παρτιρ δε αβριλ/2021 ο Συπρεmο Τριβυναλ Φεδεραλ (ΣΤΦ) χονφιρmου συα ϕυρισπρυδνχια 
σοβρε α ινχονστιτυχιοναλιδαδε δα υτιλιζαο δα Ταξα Ρεφερενχιαλ (ΤΡ) χοmο νδιχε δε 
ατυαλιζαο δοσ δβιτοσ τραβαληιστασ. Dε αχορδο χοm α δεχισο, ατ δελιβεραο δα 
θυεστο πελο Ποδερ Λεγισλατιϖο, δεϖεm σερ απλιχαδοσ ο ⊆νδιχε Ναχιοναλ δε Πρεοσ δε 
Χονσυmιδορ Αmπλο Εσπεχιαλ (ΙΠΧΑ−Ε), να φασε πρεϕυδιχιαλ, ε, α παρτιρ δο αϕυιζαmεντο 
δα αο, α ταξα Σελιχ. Ο Γρυπο ρεαλιζου υm εστυδο ε φοι αϕυσταδα τοδα α βασε δε 
προϖισο τραβαληιστα παρα νο εξερχχιο δε 2021 παρα σεγυιρ α νοϖα δεχισο δο ΣΤΦ.
(ιι) ΙΧΜΣ να σιστεm〈τιχα δα συβστιτυιο τριβυτ〈ρια (ΙΧΜΣ−ΣΤ) θυε ιmπλιχα να 
αντεχιπαο δο ρεχοληιmεντο δο ΙΧΜΣ, δε τοδα α χαδεια χοmερχιαλ δε mανειρα 
αντεχιπαδα, νο mοmεντο δα σαδα δα mερχαδορια δο εσταβελεχιmεντο ινδυστριαλ ου 
ιmπορταδορ, ου να συα εντραδα νο Εσταδο. Ο σευ ρεσσαρχιmεντο  υm διρειτο δο 
χοντριβυιντε θυε εφετυου οπερα⌡εσ δε ϖενδασ εm θυε ο φατο γεραδορ δο παγαmεντο 
αντεχιπαδο δο ΙΧΜΣ−ΣΤ νο σε χονφιρmου, γερανδο ασσιm ο διρειτο ◊ ρεστιτυιο δεστε 
mονταντε πορ παρτε δο Φισχο Εσταδυαλ. Ο προχεσσο δε ρεσσαρχιmεντο ρεθυερ α 
χοmπροϖαο, πορ mειο δε δοχυmεντοσ φισχαισ ε αρθυιϖοσ διγιταισ δασ οπερα⌡εσ 
ρεαλιζαδασ θυε γεραραm παρα α Χοmπανηια ο διρειτο αο ρεσσαρχιmεντο. Απενασ απ⌠σ 
συα ηοmολογαο πελο Φισχο Εσταδυαλ ε/ου ο χυmπριmεντο δε οβριγα⌡εσ αχεσσ⌠ριασ 
εσπεχφιχασ θυε ϖισαm ταλ χοmπροϖαο  θυε οσ χρδιτοσ ποδεm σερ υτιλιζαδοσ πελα 
Χοmπανηια, ο θυε οχορρε εm περοδοσ συβσεθυεντεσ αο δα συα γεραο.

  23. Ρεσυλταδο φινανχειρο

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Ρεχειτασ φινανχειρασ Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
Dεσχοντοσ οβτιδοσ 475 8.493 503 8.563
Ρενδιmεντοσ δε απλιχα⌡εσ 
  φινανχειρασ 8.229 5.323 9.513 5.323
ϑυροσ σοβρε mτυο 3.928 1.704 64 −
ςαρια⌡εσ mονετ〈ριασ 4.999 1.141 5.218 1.356
Ουτρασ ρεχειτασ − − 379 190
Αϕυστε α ςαλορ Πρεσεντε (ΑςΠ) 57.298 34.484 64.339 38.750
Τοταλ δασ ρεχειτασ φινανχειρασ 74.929 51.145 80.016 54.182

Dεσπεσασ φινανχειρασ 2021 2020 2021 2020
ςαρια⌡εσ mονετ〈ριασ (3.407) (1.411) (6.233) (2.726)
ϑυροσ σοβρε αρρενδαmεντο (ι) (223.552) (218.080) (223.757) (218.318)
Ενχαργοσ σοβρε εmπρστιmοσ
   ε φινανχιαmεντοσ (29.511) (20.495) (29.511) (20.495)
Ενχαργοσ σοβρε δεβντυρεσ
  ε νοτασ προmισσ⌠ριασ (58.262) (38.494) (58.262) (38.494)
ϑυροσ σοβρε οβριγαο χοm 
  αχιονιστα δε χοντρολαδα (2.819) (4.336) (2.849) (4.336)
Αmορτιζαο δε χυστοσ 
  δε τρανσαο (4.315) (3.937) (4.315) (3.937)
ϑυροσ, ενχαργοσ ε ταξασ βανχ〈ριασ (1.361) (1.487) (1.624) (1.729)
Dεσχοντο χονχεδιδο α χλιεντεσ − − (565) (444)
Αϕυστε α ςαλορ Πρεσεντε (ΑςΠ) (124.811) (59.806) (132.110) (63.319)
Τοταλ δασ δεσπεσασ φινανχειρασ (448.038) (348.046) (459.226) (353.798)

Ρεσυλταδο φινανχειρο (373.109) (296.901) (379.210) (299.616)

(ι) ϑυροσ σοβρε αρρενδαmεντο σο δεmονστραδοσ δε φορmα λθυιδα δε ΠΙΣ ε ΧΟΦΙΝΣ.

 24. Ινστρυmεντοσ φινανχειροσ ε πολτιχα παρα γεστο δε ρισχοσ

24.1. Πολτιχα χοντ〈βιλ
Ο Γρυπο χλασσιφιχα σευσ ατιϖοσ φινανχειροσ σοβ ασ σεγυιντεσ χατεγοριασ δε mενσυραο:
� Μενσυραδοσ α ϖαλορ ϕυστο (σεϕα πορ mειο δε ουτροσ ρεσυλταδοσ αβρανγεντεσ ου πορ 
mειο δο ρεσυλταδο)
� Μενσυραδοσ αο χυστο αmορτιζαδο
Α χλασσιφιχαο δεπενδε δο mοδελο δε νεγ⌠χιο δο Γρυπο παρα γεστο δοσ ατιϖοσ 
φινανχειροσ ε οσ τερmοσ χοντρατυαισ δοσ φλυξοσ δε χαιξα.
Ο Γρυπο χλασσιφιχα οσ σεγυιντεσ ατιϖοσ φινανχειροσ α ϖαλορ ϕυστο πορ mειο δο ρεσυλταδο:
� Ινϖεστιmεντοσ εm ττυλοσ δε δϖιδα θυε νο σε θυαλιφιχαm παρα mενσυραο αο χυστο 
αmορτιζαδο ου αο ςαλορ ϑυστο πορ mειο δε Ουτροσ Ρεσυλταδοσ Αβρανγεντεσ (ςϑΟΡΑ)
� Ινϖεστιmεντοσ πατριmονιαισ παρα οσ θυαισ α εντιδαδε νο οπτου πορ ρεχονηεχερ 
γανηοσ ε περδασ πορ mειο δε ουτροσ ρεσυλταδοσ αβρανγεντεσ
Παρα ατιϖοσ φινανχειροσ mενσυραδοσ αο ϖαλορ ϕυστο, οσ γανηοσ ε ασ περδασ σο 
ρεγιστραδοσ νο ρεσυλταδο ου εm ουτροσ ρεσυλταδοσ αβρανγεντεσ. Παρα ινϖεστιmεντοσ 
εm ινστρυmεντοσ δε δϖιδα, ισσο δεπενδε δε mοδελο δε νεγ⌠χιο νο θυαλ ο ινϖεστιmεντο 
 mαντιδο. Παρα ινϖεστιmεντοσ εm ινστρυmεντοσ πατριmονιαισ θυε νο σο mαντιδοσ 
παρα νεγοχιαο, ισσο δεπενδε δε ο Γρυπο τερ φειτο ου νο α οπο ιρρεϖογ〈ϖελ, νο 
ρεχονηεχιmεντο ινιχιαλ, πορ χονταβιλιζαρ ο ινϖεστιmεντο πατριmονιαλ αο ϖαλορ ϕυστο πορ 
mειο δε ουτροσ ρεσυλταδοσ αβρανγεντεσ.
Ο Γρυπο ρεχλασσιφιχα οσ ινϖεστιmεντοσ εm ττυλοσ δε δϖιδα σοmεντε θυανδο ο mοδελο 
δε νεγ⌠χιοσ παρα γεστο δε ταισ ατιϖοσ  αλτεραδο.
Ρεχονηεχιmεντο ε δεσρεχονηεχιmεντο
Χοmπρασ ε ϖενδασ ρεγυλαρεσ δε ατιϖοσ φινανχειροσ σο ρεχονηεχιδασ να δατα δε 
νεγοχιαο, δατα να θυαλ ο Γρυπο σε χοmπροmετε α χοmπραρ ου ϖενδερ ο ατιϖο. Οσ 
ατιϖοσ φινανχειροσ σο δεσρεχονηεχιδοσ θυανδο οσ διρειτοσ δε ρεχεβερ φλυξοσ δε χαιξα 
τενηαm ϖενχιδο ου τενηαm σιδο τρανσφεριδοσ ε ο Γρυπο τενηα τρανσφεριδο 
συβστανχιαλmεντε τοδοσ οσ ρισχοσ ε βενεφχιοσ δα προπριεδαδε.
Μενσυραο
Νο ρεχονηεχιmεντο ινιχιαλ, ο Γρυπο mενσυρα υm ατιϖο φινανχειρο αο ϖαλορ ϕυστο 
αχρεσχιδο, νο χασο δε υm ατιϖο φινανχειρο νο mενσυραδο αο ϖαλορ ϕυστο πορ mειο δο 
ρεσυλταδο, δοσ χυστοσ δα τρανσαο διρεταmεντε ατριβυϖεισ ◊ αθυισιο δο ατιϖο 
φινανχειρο. Οσ χυστοσ δε τρανσαο δε ατιϖοσ φινανχειροσ αο ϖαλορ ϕυστο πορ mειο δο 
ρεσυλταδο σο ρεγιστραδοσ χοmο δεσπεσασ νο ρεσυλταδο.
Περδα πορ ρεδυο αο ϖαλορ ρεχυπερ〈ϖελ � ιmπαιρmεντ
Περδασ δε χρδιτο εσπεραδασ εm χλιεντεσ σο mενσυραδασ πορ mειο δε εστιmατιϖασ 
πονδεραδασ δε προβαβιλιδαδε δασ περδασ δε χρδιτο βασεαδασ νασ περδασ ηιστ⌠ριχασ 
ε προϕε⌡εσ δε πρεmισσασ ρελαχιοναδασ. Ασ περδασ δε χρδιτο σο mενσυραδασ α ϖαλορ 
πρεσεντε χοm βασε εm τοδασ ασ ινσυφιχινχιασ δε χαιξα. Ασ περδασ δε χρδιτο εσπεραδασ 
σο δεσχονταδασ πελα ταξα δε ϕυροσ εφετιϖα δο ατιϖο φινανχειρο.
Ο Γρυπο αϖαλια νο φιναλ δε χαδα περοδο δο ρελατ⌠ριο σε η〈 εϖιδνχια οβϕετιϖα δε θυε 
ο ατιϖο φινανχειρο ου ο γρυπο δε ατιϖοσ φινανχειροσ εστ〈 δετεριοραδο. Υm ατιϖο ου γρυπο 
δε ατιϖοσ φινανχειροσ εστ〈 δετεριοραδο ε ασ περδασ πορ ιmπαιρmεντ σο ινχορριδασ 
σοmεντε σε η〈 εϖιδνχια οβϕετιϖα δε ιmπαιρmεντ χοmο ρεσυλταδο δε υm ου mαισ 
εϖεντοσ οχορριδοσ απ⌠σ ο ρεχονηεχιmεντο ινιχιαλ δοσ ατιϖοσ (υm �εϖεντο δε περδα�) ε 
αθυελε εϖεντο (ου εϖεντοσ) δε περδα τεm υm ιmπαχτο νοσ φλυξοσ δε χαιξα φυτυροσ 
εστιmαδοσ δο ατιϖο φινανχειρο ου γρυπο δε ατιϖοσ φινανχειροσ θυε ποδε σερ εστιmαδο 
δε mανειρα χονφι〈ϖελ.
Dε αχορδο χοm ο ΝΒΧ ΤΓ 48 / ΙΦΡΣ 9 � Ινστρυmεντοσ φινανχειροσ, ασ περδασ εσπεραδασ 
σο mενσυραδασ εm υmα δασ σεγυιντεσ βασεσ:
� Περδασ δε χρδιτο εσπεραδασ παρα δοζε mεσεσ: εσσασ σο περδασ δε χρδιτο θυε 
ρεσυλταm δε ποσσϖεισ εϖεντοσ δε ιναδιmπλνχια δεντρο δε δοζε mεσεσ απ⌠σ α δατα 
δο βαλανο
� Περδασ δε χρδιτο εσπεραδασ παρα α ϖιδα ιντειρα: εσσασ σο περδασ δε χρδιτο θυε 
ρεσυλταm δε τοδοσ οσ ποσσϖεισ εϖεντοσ δε ιναδιmπλνχια αο λονγο δα ϖιδα εσπεραδα 
δε υm ινστρυmεντο φινανχειρο
Χοmπενσαο δε ινστρυmεντοσ φινανχειροσ
Ατιϖοσ ε πασσιϖοσ φινανχειροσ σο χοmπενσαδοσ ε ο ϖαλορ λθυιδο  απρεσενταδο νο 
βαλανο πατριmονιαλ θυανδο η〈 υm διρειτο λεγαλ δε χοmπενσαρ οσ ϖαλορεσ ρεχονηεχιδοσ 
ε η〈 α ιντενο δε λιθυιδ〈−λοσ εm υmα βασε λθυιδα, ου ρεαλιζαρ ο ατιϖο ε λιθυιδαρ ο 
πασσιϖο σιmυλτανεαmεντε. Ο διρειτο λεγαλ νο δεϖε σερ χοντινγεντε εm εϖεντοσ φυτυροσ 
ε δεϖε σερ απλιχ〈ϖελ νο χυρσο νορmαλ δοσ νεγ⌠χιοσ ε νο χασο δε ιναδιmπλνχια, 
ινσολϖνχια ου φαλνχια δα εmπρεσα ου χοντραπαρτε.
Ηιεραρθυια δε ϖαλορ ϕυστο
Ο Γρυπο υσα α σεγυιντε ηιεραρθυια παρα δετερmιναρ ε διϖυλγαρ ο ϖαλορ ϕυστο δοσ 
ινστρυmεντοσ φινανχειροσ πελα τχνιχα δε αϖαλιαο:
− Νϖελ 1: πρεοσ χοταδοσ (σεm αϕυστεσ) νοσ mερχαδοσ ατιϖοσ παρα ατιϖοσ ου πασσιϖοσ 
ιδντιχοσ.
− Νϖελ 2: ουτρασ τχνιχασ παρα ασ θυαισ τοδοσ οσ δαδοσ θυε τενηαm εφειτο σιγνιφιχατιϖο 
σοβρε ο ϖαλορ ϕυστο ρεγιστραδο σεϕαm οβσερϖ〈ϖεισ, διρετα ου ινδιρεταmεντε.
− Νϖελ 3: τχνιχασ θυε υσαm δαδοσ θυε τενηαm εφειτο σιγνιφιχατιϖο νο ϖαλορ ϕυστο 
ρεγιστραδο θυε νο σεϕαm βασεαδοσ εm δαδοσ οβσερϖ〈ϖεισ νο mερχαδο.

24.2. Ινστρυmεντοσ φινανχειροσ πορ χατεγορια
Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο

Ιτενσ δε ινστρυmεντοσ φινανχειροσ Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
Ατιϖοσ
Αο χυστο αmορτιζαδο
Χαιξα ε εθυιϖαλεντεσ δε χαιξα 
  (Νοτα 5) 316.654 855.257 356.118 880.357
Χλιεντεσ (Νοτα 6) 1.487.204 1.373.801 1.710.057 1.555.434
Ουτρασ χοντασ ε χρδιτοσ α ρεχεβερ 328.190 322.448 318.230 270.475
Dεπ⌠σιτοσ ϕυδιχιαισ (Νοτα 15) 25.872 25.753 29.951 25.753
Ατιϖο ρεστριτο δε αρβιτραγεm (Νοτα 16) − 341.906 − 341.906
Τοταλ δοσ ατιϖοσ 2.157.920 2.919.165 2.414.356 3.073.925
Πασσιϖοσ
Πασσιϖοσ mενσυραδοσ αο ϖαλορ ϕυστο 
  πορ mειο δο ρεσυλταδο
Οβριγαο χοm αχιονιστα 
  δε χοντρολαδα 37.383 46.448 37.943 46.448
Συβτοταλ 37.383 46.448 37.943 46.448
Ουτροσ πασσιϖοσ
Φορνεχεδορεσ (Νοτα 12) 3.485.328 2.943.379 3.656.607 3.106.938
Εmπρστιmοσ ε φινανχιαmεντοσ 
  (Νοτα 13) 1.462.162 1.620.001 1.505.222 1.653.454
Ουτρασ χοντασ α παγαρ ε οβριγα⌡εσ 290.416 170.622 346.201 175.873
Αρρενδαmεντο α παγαρ (Νοτα 14) 3.669.825 3.427.950 3.672.898 3.430.925
Πασσιϖο δε αρβιτραγεm (Νοτα 16) − 341.843 − 341.843
Συβτοταλ 8.907.731 8.503.795 9.180.928 8.709.033
Τοταλ δοσ πασσιϖοσ 8.945.114 8.550.243 9.218.871 8.755.481

24.3. Γεστο δε ρισχο φινανχειρο
Ασ ατιϖιδαδεσ δο Γρυπο ο εξπ⌡εm α διϖερσοσ ρισχοσ φινανχειροσ, ταισ χοmο ρισχο δε 
mερχαδο, ρισχο δε χρδιτο ε ρισχο δε λιθυιδεζ. Ο προγραmα δε γεστο δε ρισχο δο Γρυπο 
χονχεντρα−σε να ιmπρεϖισιβιλιδαδε δοσ mερχαδοσ φινανχειροσ ε οπεραχιοναισ ε βυσχα 
mινιmιζαρ ποτενχιαισ εφειτοσ αδϖερσοσ νο δεσεmπενηο φινανχειρο δο Γρυπο.
Ο Χονσεληο δε Αδmινιστραο εσταβελεχε πρινχπιοσ παρα α γεστο δε ρισχο, βεm χοmο 
παρα 〈ρεασ εσπεχφιχασ, χοmο ρισχο δε ταξα δε ϕυροσ, ρισχο δε χρδιτο, υσο δε 
ινστρυmεντοσ φινανχειροσ νο δεριϖατιϖοσ ε ινϖεστιmεντο δε εξχεδεντεσ δε χαιξα.
(α) Ρισχο δε mερχαδο
Ρισχο χαmβιαλ
Τοδασ ασ οπερα⌡εσ ατιϖασ ε πασσιϖασ δο Γρυπο σο ρεαλιζαδασ εm Ρεαισ (Ρ∃), νο 
εξιστινδο ρισχο εm ϖιρτυδε δε ϖαρια⌡εσ χαmβιαισ.
Ινστρυmεντοσ φινανχειροσ δεριϖατιϖοσ
Ο Γρυπο τεm χοmο πρ〈τιχα νο οπεραρ χοm ινστρυmεντοσ φινανχειροσ δεριϖατιϖοσ, εξχετο 
εm σιτυα⌡εσ εσπεχφιχασ. Εm 31 δεζεmβρο δε 2021, ο Γρυπο νο απρεσενταϖα 
οπερα⌡εσ χοm ινστρυmεντοσ δεριϖατιϖοσ.
Ρισχο δε ταξα δε ϕυροσ
Ασ οπερα⌡εσ ϕυντο αο ΒΝDΕΣ  χοντραταδα χοm βασε να ΤϑΛΠ + ϕυροσ, οσ δεmαισ 
εmπρστιmοσ ε φινανχιαmεντοσ δα Χοmπανηια εστο ατρελαδοσ αο ΧDΙ + σπρεαδ

βανχ〈ριο. Ασ απλιχα⌡εσ φινανχειρασ σο χοντραταδασ χοm βασε να ϖαριαο δο ΧDΙ, ο 
θυε νο αχαρρετα γρανδεσ ρισχοσ εm ρελαο ◊ ταξα δε ϕυροσ, ποισ συασ ϖαρια⌡εσ νο 
σο ρελεϖαντεσ. Α Αδmινιστραο εντενδε θυε ο ρισχο δε mυδανασ σιγνιφιχατιϖασ νο 
ρεσυλταδο ε νοσ φλυξοσ δε χαιξα  βαιξο.
(β) Ρισχο δε χρδιτο
Οσ ρισχοσ δε χρδιτο εστο ρελαχιοναδοσ αοσ νοσσοσ ατιϖοσ φινανχειροσ, θυε σο 
πρινχιπαλmεντε ο χαιξα ε εθυιϖαλεντεσ δε χαιξα, ασ απλιχα⌡εσ φινανχειρασ ε ασ χοντασ 
δε χλιεντεσ.
Ο χαιξα ε εθυιϖαλεντεσ δε χαιξα ε ασ απλιχα⌡εσ φινανχειρασ σο mοϖιmενταδοσ 
σοmεντε χοm ινστιτυι⌡εσ φινανχειρασ δε ρεχονηεχιδα σολιδεζ.
Α χλασσιφιχαο δοσ ρατινγσ δοσ εθυιϖαλεντεσ δε χαιξα εστο δε αχορδο χοm ασ πρινχιπαισ 
αγνχιασ δε χλασσιφιχαο δε ρισχο, χονφορmε θυαδρο αβαιξο:

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Χλασσιφιχαο δε ρατινγσ 2021 2020 2021 2020
Ρατινγ � Εσχαλα ναχιοναλ
  βρΑΑΑ 95.827 468.469 115.371 490.077
  βρΑΑ+ 26.767 249.124 33.020 249.163
  βρΑ 1.691 15.497 1.692 15.497
  (∗) ν/α − Χαιξα ε απλιχα⌡εσ αυτοm〈τιχασ 192.369 122.167 199.900 123.446
  (∗) ν/α − Φυνδοσ δε ινϖεστιmεντο − − 6.136 2.174
Τοταλ � Εσχαλα ναχιοναλ 316.654 855.257 356.118 880.357

(∗) Νο απλιχ〈ϖελ, ποισ νο χονστα χλασσιφιχαο δε ρισχο παρα χαιξα, απλιχα⌡εσ 
αυτοm〈τιχασ ε φυνδοσ δε ινϖεστιmεντοσ.
Α χονχεσσο δε χρδιτο νασ ϖενδασ δε mερχαδοριασ σεγυε υmα πολτιχα θυε ϖισα 
mινιmιζαρ α ιναδιmπλνχια. Νο εξερχχιο φινδο εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021, ασ ϖενδασ 
χοm ρεχεβιmεντο α πραζο ρεπρεσενταραm 57% (54% � Dεζ/20) να Χοντρολαδορα ε 59% 
(56% � Dεζ/20) παρα ο Χονσολιδαδο, σενδο θυε δεσσε τοταλ 94% (94% � Dεζ/20) να 
Χοντρολαδορα ε 87% (86% � Dεζ/20) νο Χονσολιδαδο σο ρελατιϖοσ ◊σ ϖενδασ χοm 
χαρτο δε χρδιτο θυε, χοm βασε νο ηιστ⌠ριχο δε περδασ, σο δε βαιξσσιmο ρισχο. Οσ 
ουτροσ 6% (6% � Dεζ/20) να Χοντρολαδορα ε 13% (14% � Dεζ/20) παρα ο Χονσολιδαδο 
σο συβστανχιαλmεντε χρδιτοσ χοm Προγραmασ δε Βενεφχιοσ δε Μεδιχαmεντοσ 
(�ΠΒΜ�σ�) ε χονϖνιοσ, θυε σο δε πεθυενο ρισχο, δαδα α σελετιϖιδαδε δοσ χλιεντεσ.
(χ) Ρισχο δε λιθυιδεζ
Α Αδmινιστραο δο Γρυπο αχοmπανηα χοντινυαmεντε ασ πρεϖισ⌡εσ δε λιθυιδεζ 
νεχεσσ〈ριασ παρα ασσεγυραρ θυε σε τενηα χαιξα συφιχιεντε παρα ατενδερ ◊σ 
νεχεσσιδαδεσ οπεραχιοναισ. Ο εξχεσσο δε χαιξα  απλιχαδο εm ατιϖοσ φινανχειροσ χοm 
ϖενχιmεντοσ απροπριαδοσ δε φορmα α γαραντιρ λιθυιδεζ νεχεσσ〈ρια αο χυmπριmεντο δε 
συασ οβριγα⌡εσ.
(δ) Αν〈λισε δε σενσιβιλιδαδε
Απρεσεντα−σε, α σεγυιρ, θυαδρο δεmονστρατιϖο δε αν〈λισε δε σενσιβιλιδαδε δοσ 
ινστρυmεντοσ φινανχειροσ, ασ θυαισ α Χοmπανηια εστ〈 εξποστα.
Ο χεν〈ριο mαισ προϖ〈ϖελ, σεγυνδο αϖαλιαο εφετυαδα πελα Αδmινιστραο, χονσιδερα 
υm αχρσχιmο δε 1,5% δα ταξα δε ϕυροσ. Αδιχιοναλmεντε, δοισ ουτροσ χεν〈ριοσ σο 
δεmονστραδοσ α φιm δε απρεσενταρ 25% ε 50% δε δετεριοραο να ϖαρι〈ϖελ δε ρισχο 
χονσιδεραδα, ρεσπεχτιϖαmεντε (χεν〈ριοσ ΙΙ ε ΙΙΙ).

Χοντρολαδορα
Εφειτο νο ρεσυλταδο ε 

Πατριmνιο λθυιδο

Οπεραο
ςαλορ

νοχιοναλ
Χεν〈ριο

(προϖ〈ϖελ)
Χεν〈ριο ΙΙ

− 25%
Χεν〈ριο ΙΙΙ

− 50%
Απλιχα⌡εσ φινανχειρασ − ΧDΙ 178.465 2.677 3.346 4.015
Ρεχειτα − 2.677 3.346 4.015

Εmπρστιmοσ ε 
  φινανχιαmεντοσ − ΧDΙ 1.462.162 (21.932) (27.416) (32.899)
Dεσπεσα (21.932) (27.416) (32.899)
Εφειτο νο ρεσυλταδο (19.255) (24.069) (28.882)

Χονσολιδαδο
Εφειτο νο ρεσυλταδο ε 

Πατριmνιο λθυιδο

Οπεραο
ςαλορ

νοχιοναλ
Χεν〈ριο

(προϖ〈ϖελ)
Χεν〈ριο ΙΙ

− 25%
Χεν〈ριο ΙΙΙ

− 50%
Απλιχα⌡εσ φινανχειρασ − ΧDΙ 214.986 3.225 4.031 4.838
Ρεχειτα 3.225 4.031 4.838

Εmπρστιmοσ ε 
  φινανχιαmεντοσ − ΧDΙ 1.505.222 (22.578) (28.223) (33.867)
Dεσπεσα (22.578) (28.223) (33.867)
Εφειτο νο ρεσυλταδο (19.353) (24.192) (29.029)

(ε) Γεστο δε χαπιταλ
Ο οβϕετιϖο δο Γρυπο εm ρελαο ◊ γεστο δε χαπιταλ  α mανυτενο δα χαπαχιδαδε 
δε ινϖεστιmεντο, περmιτινδο ϖιαβιλιζαρ σευ προχεσσο δε χρεσχιmεντο ε οφερεχερ ρετορνο 
αδεθυαδο αοσ σευσ αχιονιστασ.
Ο Γρυπο τεm χοmο πολτιχα νο αλαϖανχαρ συα εστρυτυρα δε χαπιταλ χοm εmπρστιmοσ 
ε φινανχιαmεντοσ, εξχεο φειτα ◊σ λινηασ δε λονγο πραζο δο ΒΝDΕΣ (Φινεm), 
δεβντυρεσ ε νοτασ προmισσ⌠ριασ, χοm ταξασ αδεθυαδασ αοσ νϖεισ δε ρενταβιλιδαδε 
δο Γρυπο.
Dεσσα φορmα, εσσε νδιχε χορρεσπονδε ◊ δϖιδα λθυιδα εξπρεσσα χοmο περχεντυαλ δο 
χαπιταλ τοταλ. Α δϖιδα λθυιδα, πορ συα ϖεζ, χορρεσπονδε αο τοταλ δε εmπρστιmοσ ε 
φινανχιαmεντοσ, συβτραδο δο mονταντε δε χαιξα ε εθυιϖαλεντε δε χαιξα. Ο χαπιταλ τοταλ 
 απυραδο ατραϖσ δα σοmα δο πατριmνιο λθυιδο, χονφορmε δεmονστραδο νο βαλανο
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ΡΕΛΑΤΡΙΟ DΑ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο

  DΕΣΠΕΣΑΣ ΓΕΡΑΙΣ Ε ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΑΣ

Ασ δεσπεσασ γεραισ ε αδmινιστρατιϖασ τοταλιζαραm Ρ∃ 792,6 mιλη⌡εσ εm 2021, εθυιϖαλεντε α 3,1% δα ρεχειτα βρυτα, υm αυmεντο 
δε 0,3 ποντο περχεντυαλ εm ρελαο α 2020. 

Ρεγιστραmοσ πρεσσ⌡εσ δε 0,3 ποντο περχεντυαλ εm δεσπεσασ χοm πεσσοαλ, 0,1 χοm σερϖιοσ δε χονσυλτορια ε ασσεσσορια ε 0,1 
χοm λιχενασ δε σοφτωαρε, τοδασ ελασ ρελαχιοναδασ ◊ τρανσφορmαο διγιταλ ατυαλmεντε εm χυρσο, ε παρχιαλmεντε χοmπενσαδασ 
πορ υmα ρεδυο δε 0,2 ποντο περχεντυαλ εm χοντινγνχιασ τραβαληιστασ.
Νο 4Τ21 ασ δεσπεσασ γεραισ ε αδmινιστρατιϖασ τοταλιζαραm Ρ∃ 241,9 mιλη⌡εσ, εθυιϖαλεντε α 3,5% δα ρεχειτα βρυτα, υmα πρεσσο 
δε 0,5 ποντο περχεντυαλ εm ρελαο αο mεσmο περοδο δο ανο αντεριορ.
Οσ ινϖεστιmεντοσ να τρανσφορmαο διγιταλ δα ΡD, θυε ινχλυεm σθυαδσ, λιχενασ δε σοφτωαρε, εθυιπεσ δε συπορτε, ινφραεστρυτυρα 
ε σερϖιοσ δε τερχειροσ, γεραραm υm ινχρεmεντο δε 0,4 ποντο περχεντυαλ εm ρελαο αο 4Τ20. 
Εσσε φορτε αυmεντο δε δεσπεσασ ϖεριφιχαδο νο τριmεστρε φοι ιντενσιφιχαδο πελα φορτε πρεσσο ινφλαχιον〈ρια, υmα ϖεζ θυε ο ΙΠΧΑ 
mδιο δο 4Τ21 φοι 3,0 ποντοσ περχεντυαισ αχιmα δο αυmεντο ΧΜΕD δε 2021, ρεδυζινδο α αλαϖανχαγεm οπεραχιοναλ δα Χοmπανηια. 
Εσσα πρεσσο δεϖε περδυραρ ατ ο 1Τ22, mασ δεϖε σε ρεδυζιρ α παρτιρ δο 2Τ22 εm φυνο δα ρεχοmποσιο ινφλαχιον〈ρια θυε  
εσπεραδα α παρτιρ δο φιm δε mαρο, ε θυε χοντριβυιρ〈 παρα υmα mεληορ αβσορο δεσσασ δεσπεσασ.

  ΕΒΙΤDΑ

Ο ΕΒΙΤDΑ αϕυσταδο τοταλιζου Ρ∃ 1.807,2 mιλη⌡εσ εm 2021, υm χρεσχιmεντο δε 26% εm χοmπαραο α 2020. Ρεγιστραmοσ υmα 
mαργεm ΕΒΙΤDΑ αϕυσταδα δε 7,1%, υmα εξπανσο δε 0,4 ποντο περχεντυαλ. Ενθυαντο α Νοϖα Φαρm〈χια εξπανδιυ συα mαργεm 
δε χοντριβυιο εm 0,7 ποντο περχεντυαλ, ρεγιστραmοσ υmα πρεσσο εm δεσπεσασ Γ&Α δε 0,3 ποντο περχεντυαλ οριυνδα δοσ 
ινϖεστιmεντοσ να νοσσα εστρυτυρα χορπορατιϖα παρα ϖιαβιλιζαρ νοσσα νοϖα Εστρατγια.
Νο 4Τ21, ο ΕΒΙΤDΑ αϕυσταδο τοταλιζου Ρ∃ 448,1 mιλη⌡εσ. Α mαργεm ΕΒΙΤDΑ αϕυσταδα φοι δε 6,5% νο τριmεστρε, υmα χοντραο 
δε 0,8 ποντο περχεντυαλ εm ρελαο αο mεσmο περοδο δο ανο αντεριορ. Α mαργεm δε χοντριβυιο δα Νοϖα Φαρm〈χια χοντραιυ 
εm 0,2 ποντο περχεντυαλ, ενθυαντο ασ δεσπεσασ Γ&Α πρεσσιοναραm ο ρεσυλταδο εm 0,5 ποντο περχεντυαλ. 
Εσσασ πρεσσ⌡εσ σε δεϖεραm σοβρετυδο ◊ φορτε πρεσσο ινφλαχιον〈ρια ρεγιστραδα νο τριmεστρε. Εσσα τενδνχια δεϖε σερ ρεϖερτιδα α 
παρτιρ δο 2Τ22 εm φυνο δα ρεχοmποσιο ινφλαχιον〈ρια θυε δεϖε οχορρερ α παρτιρ δο φιναλ δε mαρο εm φυνο δο ρεαϕυστε δοσ 
mεδιχαmεντοσ α σερ χονχεδιδο πελα ΧΜΕD.

 ΡΕΧΟΝΧΙΛΙΑ∩℘Ο DΟ ΕΒΙΤDΑ Ε DΕΣΠΕΣΑΣ Ν℘Ο ΡΕΧΟΡΡΕΝΤΕΣ
Ρεγιστραmοσ εm 2021 υm τοταλ δε Ρ∃ 40,9 mιλη⌡εσ εm ρεχειτασ νο ρεχορρεντεσ λθυιδασ. Ισσο ινχλυι δεσπεσασ νο ρεχορρεντεσ νο 

mονταντε δε Ρ∃ 23,0 mιλη⌡εσ πελα βαιξα δε ατιϖοσ, πρινχιπαλmεντε πελο φεχηαmεντο δε λοϕασ ε δε Ρ∃ 15,9 mιλη⌡εσ εm δοα⌡εσ, 

mαισ δο θυε χοmπενσαδασ πορ ρεχειτασ νο ρεχορρεντεσ νο mονταντε δε Ρ∃ 73,9 mιλη⌡εσ, οριυνδασ δε χρδιτοσ φισχαισ δε περοδοσ 

αντεριορεσ, δε Ρ∃ 3,4 mιλη⌡εσ πελα mυδανα δα ταξα δε ατυαλιζαο mονετ〈ρια σοβρε χοντινγνχιασ τραβαληιστασ ε δε Ρ∃ 2,4 mιλη⌡εσ 

εm ουτρασ ρεχειτασ νο ρεχορρεντεσ.

Νο 4Τ21, ρεγιστραmοσ Ρ∃ 26,5 mιλη⌡εσ εm δεσπεσασ νο ρεχορρεντεσ λθυιδασ. Ισσο ινχλυι δεσπεσασ δε Ρ∃ 20,3 mιλη⌡εσ πελα βαιξα 

δε ατιϖοσ, πρινχιπαλmεντε πελο φεχηαmεντο δε λοϕασ, ε δε Ρ∃ 8,4 mιλη⌡εσ εm δοα⌡εσ, παρχιαλmεντε χοmπενσαδασ πορ Ρ∃ 2,2 mιλη⌡εσ 

εm χρδιτοσ φισχαισ δε περοδοσ αντεριορεσ, αλm δε ρεγιστραρmοσ Ρ∃ 0,1 mιληο εm ουτρασ δεσπεσασ νο ρεχορρεντεσ.

  Ρεχονχιλιαο δο ΕΒΙΤDΑ 1Τ21 2Τ21 3Τ21 4Τ21 2021

  (Ρ∃ mιλη⌡εσ)

Λυχρο λθυιδο 188,8 266,4 172,8 187,2 815,2
  Ιmποστο δε ρενδα 75,8 104,0 74,4 (4,8) 249,4

  Εθυιϖαλνχια πατριmονιαλ 1,5 1,5 (0,2) (1,7) 1,1

  Ρεσυλταδο φινανχειρο 18,8 26,9 39,9 69,8 155,4

ΕΒΙΤ 284,9 398,8 286,9 250,4 1.221,1
  Dεπρεχιαο ε αmορτιζαο 147,3 150,4 158,0 171,2 627,0

ΕΒΙΤDΑ 432,3 549,3 444,9 421,6 1.848,1
  Βαιξα δε ατιϖοσ (1,1) 6,1 (2,3) 20,3 23,0

  Dοα⌡εσ 3,3 0,3 3,9 8,4 15,9

  Χοντινγνχιασ τραβαληιστασ (3,4) − − − (3,4)

  Χρδιτοσ δε ΙΝΣΣ, ΠΙΣ ε ΧΟΦΙΝΣ δε ανοσ αντεριορεσ (13,6) (58,0) − (2,2) (73,9)

  Ουτροσ εφειτοσ νο ρεχορρεντεσ/νο οπεραχιοναισ (1,6) (0,5) (0,4) 0,1 (2,4)

Τοταλ δε δεσπεσασ νο ρεχορρεντεσ/νο οπεραχιοναισ (16,4) (52,2) 1,2 26,5 (40,9)
ΕΒΙΤDΑ αϕυσταδο 415,9 497,1 446,2 448,1 1.807,2

 DΕΠΡΕΧΙΑ∩℘Ο, DΕΣΠΕΣΑΣ ΦΙΝΑΝΧΕΙΡΑΣ Λ⊆ΘΥΙDΑΣ Ε ΙΜΠΟΣΤΟ DΕ ΡΕΝDΑ

Ασ δεσπεσασ δε δεπρεχιαο τοταλιζαραm Ρ∃ 627,0 mιλη⌡εσ εm 2021 (Ρ∃ 171,2 mιλη⌡εσ νο 4Τ21), εθυιϖαλεντεσ α 2,4% δα ρεχειτα 
βρυτα (2,5% νο τριmεστρε), υmα διλυιο δε 0,3 ποντο περχεντυαλ εm ρελαο α 2020 (εστ〈ϖελ εm ρελαο αο 4Τ20). 
Ασ δεσπεσασ φινανχειρασ λθυιδασ ρεπρεσενταραm 0,6% δα ρεχειτα βρυτα εm 2021 (1,0% νο 4Τ21), υm αυmεντο δε 0,2 ποντο 
περχεντυαλ εm ρελαο α 2020 (0,7 ποντο περχεντυαλ εm ρελαο αο 4Τ20). Dοσ Ρ∃ 155,4 mιλη⌡εσ ρεγιστραδοσ εm 2021 (Ρ∃ 69,8 
mιλη⌡εσ νο 4Τ21), Ρ∃ 84,8 mιλη⌡εσ χορρεσπονδεm αοσ ϕυροσ εφετιϖαmεντε ινχορριδοσ σοβρε ο πασσιϖο φινανχειρο (Ρ∃ 31,8 mιλη⌡εσ 
νο 4Τ21), χορρεσπονδενδο α 0,3% δα ρεχειτα βρυτα (0,5% νο 4Τ21), υm αυmεντο δε 0,1 ποντο περχεντυαλ εm ρελαο α 2020 
(0,3 ποντο περχεντυαλ νο τριmεστρε). Ρεγιστραmοσ ταmβm Ρ∃ 67,8 mιλη⌡εσ δε δεσπεσασ φινανχειρασ ρελαχιοναδοσ αο αϕυστε δε 
ΑςΠ εm 2021 (Ρ∃ 37,2 mιλη⌡εσ νο 4Τ21) ε Ρ∃ 2,8 mιλη⌡εσ ρελατιϖοσ ◊ οπο δε χοmπρα παρα αθυισιο δοσ 15% ρεmανεσχεντεσ 
δα 4Βιο νο ανο (Ρ∃ 0,7 mιληο νο 4Τ21).
Πορ φιm, προϖισιοναmοσ υm τοταλ δε Ρ∃ 235,5 mιλη⌡εσ εm ιmποστο δε ρενδα εm 2021 (Ρ∃ 4,2 mιλη⌡εσ νο 4Τ21), εθυιϖαλεντε α 
0,9% δα ρεχειτα βρυτα (0,1% νο τριmεστρε), υm αυmεντο δε 0,1 ποντο περχεντυαλ (ρεδυο δε 0,7 π.π. νο τριmεστρε). Ο 4Τ21 ινχλυιυ 
υm εφειτο φαϖορ〈ϖελ δε Ρ∃ 21,8 mιλη⌡εσ πελα απροπριαο mαιορ δε ϑΣΧΠ εm χοmπαραο χοm ο 4Τ20, υm βενεφχιο δε 
Ρ∃ 9,2 mιλη⌡εσ εm ινχεντιϖοσ δε τεχνολογια ε υm χρδιτο δε Ρ∃ 5,4 mιλη⌡εσ ρεφερεντε ◊ ρεχυπεραο δε παγαmεντοσ σοβρε χορρεο 
mονετ〈ρια δε ινδβιτοσ ε λεϖανταmεντο δε δεπ⌠σιτοσ ϕυδιχιαισ. Σεm εσσεσ εφειτοσ, ο ιmποστο δε ρενδα παγο εθυιϖαλερια α 1,1% 
δα ρεχειτα βρυτα εm 2021 (0,6% νο 4Τ21).

 ΛΥΧΡΟ Λ⊆ΘΥΙDΟ

Ο λυχρο λθυιδο αϕυσταδο τοταλιζου Ρ∃ 788,2 mιλη⌡εσ εm 2021 (Ρ∃ 204,6 mιλη⌡εσ νο 4Τ21), υm χρεσχιmεντο δε 31% εm ρελαο α 
2020 (ρεδυο δε 4% νο τριmεστρε). Α mαργεm λθυιδα αϕυσταδα φοι δε 3,1% νο ανο (3,0% νο τριmεστρε), ρεπρεσεντανδο υmα 
εξπανσο δε 0,3 ποντο περχεντυαλ εm ρελαο α 2020 (χοντραο δε 0,6 ποντο περχεντυαλ νο τριmεστρε).

  ΧΙΧΛΟ DΕ ΧΑΙΞΑ

Ο χιχλο δε χαιξα νο 4Τ21 φοι δε 54,8 διασ, υmα ρεδυο σεθυενχιαλ δε 10 διασ ε υm αυmεντο δε 4,7 διασ, θυανδο χοmπαραδο αο 
mεσmο περοδο δο ανο αντεριορ, θυε χορρεσπονδευ α υm ϖαλε ηιστ⌠ριχο δε χιχλο. Εm χοmπαραο αο 4Τ20, οσ εστοθυεσ αυmενταραm 
εm 4,9 διασ, χοντασ α παγαρ αυmενταραm εm 1,5 δια ε ρεχεβϖεισ αυmενταραm εm 1,3 δια.

Χιχλο δε χαιξα∗

Dιασ δε ΧΜς, Dιασ δε ρεχειτα βρυτα

 Φλυξο δε Χαιξα 2021 2020 4Τ21 4Τ20

(Ρ∃ mιλη⌡εσ) 

ΕΒΙΤ αϕυσταδο 1.180,3 865,3 276,9 283,3
Αϕυστε α ϖαλορ πρεσεντε (ΑςΠ) (72,1) (24,4) (44,9) (7,9)

Dεσπεσασ νο ρεχορρεντεσ 40,9 (32,9) (26,5) (23,0)

Ιmποστο δε ρενδα (34%) (390,7) (274,7) (69,9) (85,8)

Dεπρεχιαο 626,8 563,8 171,1 147,6

Ουτροσ αϕυστεσ 65,3 142,9 48,1 95,2

Ρεχυρσοσ δασ οπερα⌡εσ 1.450,5 1.240,0 354,8 409,3

Χιχλο δε χαιξα∗ (770,9) (256,9) 279,1 378,5

Ουτροσ ατιϖοσ (πασσιϖοσ)∗∗ 142,0 (25,1) (77,4) (171,2)

Φλυξο δε χαιξα οπεραχιοναλ 821,6 958,0 556,5 616,7

Ινϖεστιmεντοσ (847,8) (669,8) (287,2) (196,4)

Φλυξο δε χαιξα λιϖρε (26,3) 288,2 269,2 420,3

Αθυισι⌡εσ ε ινϖεστιmεντοσ εm χολιγαδασ (137,3) (3,3) (84,6) (1,5)

ϑΣΧΠ ε διϖιδενδοσ (314,8) (190,5) (231,1) (63,4)

ΙΡ παγο σοβρε ϑΣΧΠ (33,6) (18,7) (8,0) (6,7)

Ρεσυλταδο φινανχειρο∗∗∗ (87,7) (56,7) (32,5) (9,9)

Ρεχοmπρα δε α⌡εσ (73,2) − − −

ΙΡ (Βενεφχιο φισχαλ  σοβρε ρεσυλταδο φινανχειρο, ϑΣΧΠ ε διϖ.) 99,5 84,9 48,8 19,4

Φλυξο δε χαιξα τοταλ (573,4) 103,9 (38,2) 358,0

∗Ινχλυι αϕυστεσ παρα ρεχεβϖεισ δεσχονταδοσ.
∗∗Ινχλυι αϕυστε δε ΑςΠ.
∗∗∗Εξχλυι αϕυστε δε ΑςΠ.

Μαργεm δε χοντριβυιο Μαργεm δε χοντριβυιο

                        Ρ∃ mιλη⌡εσ                 % δα ρεχειτα βρυτα

ΕΒΙΤDΑ Αϕυσταδο

(Ρ∃ mιλη⌡εσ, % δα ρεχειτα βρυτα)

Dεσπεσασ γεραισ & αδmινιστρατιϖασ Dεσπεσασ γεραισ & αδmινιστρατιϖασ

                        Ρ∃ mιλη⌡εσ               % δα ρεχειτα βρυτα

Dεπρεχιαο Dεσπεσασ
φινανχειρασ λθυιδασ Ιmποστο δε ρενδα

      Ρ∃ mιλη⌡εσ, % δα ρεχειτα βρυτα                                         Ρ∃ mιλη⌡εσ, % δα ρεχειτα βρυτα                                    Ρ∃ mιλη⌡εσ, % δα ρεχειτα βρυτα

Λυχρο Λθυιδο Αϕυσταδο

(Ρ∃ mιλη⌡εσ, % δα Ρεχειτα Βρυτα)
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πατριmονιαλ ινδιϖιδυαλ ε Χονσολιδαδο, χοm α δϖιδα λθυιδα, χοmο απρεσενταmοσ αβαιξο:

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Ιτενσ δε γεστο δε χαπιταλ Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
Εmπρστιmοσ ε φινανχιαmεντοσ 

  δε χυρτο ε λονγο πραζο 1.462.162 1.620.001 1.505.222 1.653.454

(−) Χαιξα ε εθυιϖαλεντεσ δε χαιξα (316.654) (855.257) (356.118) (880.357)

Dϖιδα λθυιδα 1.145.508 764.744 1.149.104 773.097

Πατριmνιο λθυιδο, ατριβυδο αοσ 

  αχιονιστασ δα Χοντρολαδορα 4.677.673 4.363.126 4.677.114 4.363.126

Παρτιχιπαο δε νο χοντρολαδορεσ − − 41.129 62.495

Τοταλ δο πατριmνιο λθυιδο 4.677.673 4.363.126 4.718.243 4.425.621

Τοταλ δο χαπιταλ 5.823.181 5.127.870 5.867.347 5.198.718
⊆νδιχε δε αλαϖανχαγεm 
  φινανχειρα (%) 19,67 14,91 19,58 14,87

Χονφορmε δεσχριτο να Νοτα 14, α παρτιρ δε 1≡ δε ϕανειρο δε 2019, ο Γρυπο ρεχονηεχευ 

εm σευ βαλανο ασ οβριγα⌡εσ ασσοχιαδασ αοσ χοντρατοσ δε αρρενδαmεντοσ θυε 

ποσσυεm χοντρολε. Εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021, ο σαλδο δε πασσιϖο δε αρρενδαmεντο 

να Χοντρολαδορα ε νο Χονσολιδαδο χορρεσπονδευ α Ρ∃ 3.669.825 ε α Ρ∃ 3.672.898 

ρεσπεχτιϖαmεντε. Χονσιδερανδο ο πασσιϖο δε αρρενδαmεντο νο χ〈λχυλο δε γεστο δε 

χαπιταλ, ο νδιχε δε αλαϖανχαγεm δα Χοmπανηια ε δο Γρυπο σερια δε 50,73% να 

ΝΟΤΑΣ ΕΞΠΛΙΧΑΤΙςΑΣ DΑ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο ℵΣ DΕΜΟΝΣΤΡΑ∩∏ΕΣ ΦΙΝΑΝΧΕΙΡΑΣ ΕΜ 31 DΕ DΕΖΕΜΒΡΟ DΕ 2021 Ε 2020
(Εm mιληαρεσ δε ρεαισ, εξχετο θυανδο ινδιχαδο δε ουτρα φορmα)

Χοντρολαδορα ε 50,54% νο Χονσολιδαδο. Χονσιδερανδο ο σαλδο πασσιϖο δε 
αρρενδαmεντο νασ δατασ δοσ βαλανοσ νο χ〈λχυλο δα γεστο δε χαπιταλ, ο νδιχε δε 
αλαϖανχαγεm δα Χοmπανηια ε δο Γρυπο σερια χοmο σεγυε:

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Dϖιδα λθυιδα αϕυσταδα χοm ο
  πασσιϖο δε αρρενδαmεντο Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
Dϖιδα λθυιδα 1.145.508 764.744 1.149.104 773.097

Πασσιϖο δε αρρενδαmεντο 3.669.825 3.427.950 3.672.898 3.430.925

Dϖιδα λθυιδα αϕυσταδα 4.815.333 4.192.694 4.822.002 4.204.022

Τοταλ δο πατριmνιο λθυιδο 4.677.673 4.363.126 4.718.243 4.425.621

Τοταλ δο χαπιταλ αϕυσταδο 9.493.006 8.555.820 9.540.245 8.629.643
⊆νδιχε δε αλαϖανχαγεm 
  φινανχειρα αϕυσταδα (%) 50,73 49,00 50,54 48,72

(φ) Εστιmατιϖα δο ϖαλορ ϕυστο
Οσ σαλδοσ δε απλιχα⌡εσ φινανχειρασ ινφορmαδοσ νο Βαλανο Πατριmονιαλ σο σιmιλαρεσ 
αο ϖαλορ ϕυστο εm ϖιρτυδε δασ συασ ταξασ δε ρεmυνεραο σερεm βασεαδασ να ϖαριαο 
δο ΧDΙ. Οσ mονταντεσ δε χοντασ α ρεχεβερ δε χλιεντεσ ε χοντασ α παγαρ αοσ 
φορνεχεδορεσ σο mενσυραδοσ πελο χυστο αmορτιζαδο ε εστο ρεγιστραδοσ πελο σευ 
ϖαλορ οριγιναλ, δεδυζιδο δε προϖισο παρα περδασ ε αϕυστε α ϖαλορ πρεσεντε θυανδο 
απλιχ〈ϖελ. Ο ϖαλορ χοντ〈βιλ σε απροξιmα δο ϖαλορ ϕυστο τενδο εm ϖιστα ο πραζο δε 
ρεαλιζαο ε λιθυιδαο δεσσεσ σαλδοσ δε, νο m〈ξιmο, 60 διασ.

Οσ εmπρστιmοσ ε φινανχιαmεντοσ σο χλασσιφιχαδοσ χοmο πασσιϖοσ φινανχειροσ νο mενσυραδοσ αο ϖαλορ ϕυστο ε εστο ρεγιστραδοσ πελο mτοδο δο χυστο αmορτιζαδο δε 

αχορδο χοm ασ χονδι⌡εσ χοντρατυαισ. Οσ ϖαλορεσ ϕυστοσ δεστεσ φινανχιαmεντοσ σο σιmιλαρεσ αοσ σευσ ϖαλορεσ χοντ〈βεισ, πορ σε τραταρεm δε ινστρυmεντοσ φινανχειροσ χοm 

ταξασ θυε σε εθυιϖαλεm ◊σ ταξασ δε mερχαδο. Οσ ϖαλορεσ ϕυστοσ εστιmαδοσ σο:

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
ςαλορ χοντ〈βιλ ςαλορ ϕυστο ςαλορ χοντ〈βιλ ςαλορ ϕυστο

Εστιmατιϖα δο ϖαλορ ϕυστο Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
ΒΝDΕΣ 155 28.895 155 28.889 155 28.894 155 28.889

Dεβντυρεσ ε νοτασ προmισσ⌠ριασ 1.054.793 1.177.554 1.054.793 1.177.554 1.054.793 1.177.554 1.054.793 1.177.554

Ουτροσ 407.214 413.552 407.214 413.553 450.274 447.006 450.274 447.006

Τοταλ 1.462.162 1.620.001 1.462.162 1.619.996 1.505.222 1.653.454 1.505.222 1.653.449

Ο ϖαλορ ϕυστο δοσ πασσιϖοσ φινανχειροσ, παρα φινσ δε διϖυλγαο,  εστιmαδο mεδιαντε ο δεσχοντο δοσ φλυξοσ δε χαιξα χοντρατυαισ φυτυροσ πελα ταξα δε ϕυροσ ϖιγεντε νο mερχαδο, 

θυε εστ〈 δισπονϖελ παρα ο Γρυπο παρα ινστρυmεντοσ φινανχειροσ σιmιλαρεσ. Ασ ταξασ δε ϕυροσ εφετιϖασ νασ δατασ δοσ βαλανοσ σο ασ ηαβιτυαισ νο mερχαδο ε οσ σευσ ϖαλορεσ 

ϕυστοσ νο διφερεm σιγνιφιχατιϖαmεντε δοσ σαλδοσ νοσ ρεγιστροσ χοντ〈βεισ.

Εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021, ο Γρυπο νο ποσσυα ατιϖοσ ε πασσιϖοσ ρελεϖαντεσ mενσυραδοσ αο ϖαλορ ϕυστο νοσ Νϖεισ 1 ε 2 να ηιεραρθυια δε ϖαλορ ϕυστο. Α ταβελα αβαιξο 

απρεσεντα ασ mυδανασ νοσ ινστρυmεντοσ δε Νϖελ 3 παρα ο εξερχχιο φινδο εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021:

Χοντρολαδορα/ Χονσολιδαδο
Οβριγα⌡εσ χοm αχιονιστα δε χοντρολαδα

Μοϖιmενταο δε οβριγαο χοm αχιονιστα δε χοντρολαδα Dεζ/21 Dεζ/20
Σαλδο εm 1≡ δε ϕανειρο 46.448 42.113

( − ) Παγαmεντο πελο εξερχχιο δα 1♠ Οπο δε Χοmπρα δασ α⌡εσ (11.884) −

Dεσπεσασ ρεχονηεχιδασ νο ρεσυλταδο 2.819 4.335

Σαλδο εm 31 δε δεζεmβρο 37.383 46.448

Τοταλ δε δεσπεσασ νο περοδο ινχλυδασ νο ρεσυλταδο 2.819 4.335
ςαριαο δασ δεσπεσασ νο ρεαλιζαδασ νο περοδο ινχλυδασ νο ρεσυλταδο 2.819 4.335

  25. Τρανσα⌡εσ χοm παρτεσ ρελαχιοναδασ

(α) Ασ τρανσα⌡εσ χοm παρτεσ ρελαχιοναδασ χονσιστεm εm οπερα⌡εσ χοm αχιονιστασ δα Χοmπανηια ε πεσσοασ ϖινχυλαδασ α εστεσ, οσ θυαισ ρεαλιζαραm ασ σεγυιντεσ 
τρανσα⌡εσ:

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Ατιϖο Μονταντε τρανσαχιοναδο

Παρτε ρελαχιοναδα Ρελαχιοναmεντο Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
ςαλορεσ α ρεχεβερ
Χονϖνιοσ (ι) − − − − − − − −
Ρεγιmαρ Χοmερχιαλ Σ.Α. Αχιονιστα/Φαmλια 15 9 15 9 32 81 32 81
Ηελιοmαρ Λτδα. Αχιονιστα/Μεmβρο δο Χονσεληο δε Αδmινιστραο − 1 − 1 5 17 5 17
Νατυρα Χοσmτιχοσ Σ.Α. (ιι) Αχιονιστα/Πεσσοα Λιγαδα 197 112 197 112 387 1.333 387 1.333
4Βιο Μεδιχαmεντοσ Σ.Α. (ϖ) Χοντρολαδα 51 42 51 42 88 287 88 287
Συβτοταλ 263 164 263 164 512 1.718 512 1.718
Ουτροσ ϖαλορεσ α ρεχεβερ
Αχορδοσ χοmερχιαισ − − − − − − − −
Νατυρα Χοσmτιχοσ Σ.Α. (ιι) Αχιονιστα/Πεσσοα Λιγαδα − 57 − 57 146 300 146 300
Αδιανταmεντο α Φορνεχεδορεσ − − − − − − − − −
Χφλψ Χονσυλτορια ε Γεστο 
  Εmπρεσαριαλ Λτδα. (ιιι) Φαmλια 171 231 171 231 − − − −
Ζυρχηερ, Ριβειρο Φιληο, Πιρεσ Ολιϖειρα Dιασ
   ε Φρειρε Αδϖογαδοσ (ιϖ) Αχιονιστα/Φαmλια 45 − 45 − − − − −
Μτυο ε ουτροσ α ρεχεβερ − − − −
4Βιο Μεδιχαmεντοσ Σ.Α. (ϖ) Χοντρολαδα 32.765 57.993 − − 3.455 2.208 − −
Φυλλ Νινε Dιγιταλ Χονσυλτορια (Χονεχτα Λ〈) (ξιι) Χολιγαδα 1.134 − 1.134 − 1.134 − 1.134 −
Ηεαλτηβιτ Περφορmασψσ Τεχνολογια (ϖιιι) Χοντρολαδα 1.380 − 1.380 − 1.380 − 1.380 −
ΖΤΟ Τεχν. ε Σερϖ. δε Ινφορm. να 
  Ιντ. Λτδα. (Μανιπυλα) (ξι) Χολιγαδα − − 4.616 − 12 − 1.616 −
Λαβι Εξαmεσ Σ.Α. (ξιιι) Χολιγαδα − − 15.098 − − − 15.098 −
Στιξ Φιδελιδαδε ε Ιντελιγνχια Σ.Α. (ξ) Χολιγαδα 17.752 − 17.752 − 17.752 − 17.752 −
Συβτοταλ 53.247 58.281 40.196 288 23.879 2.508 37.126 300
Τοταλ δε διρειτοσ χοm παρτεσ ρελαχιοναδασ 53.510 58.445 40.459 452 24.391 4.226 37.638 2.018

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Πασσιϖο Μονταντε τρανσαχιοναδο

Παρτε ρελαχιοναδα Ρελαχιοναmεντο Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
ςαλορεσ α παγαρ
Αλυγυισ (ϖι)

Ηελιοmαρ Λτδα. Αχιονιστα/Μεmβρο δο Χονσεληο δε Αδmινιστραο 52 26 52 26 299 258 299 258

Αντονιο Χαρλοσ Πιππονζι Αχιονιστα/Μεmβρο δο Χονσεληο δε Αδmινιστραο 9 8 9 8 60 100 60 100

Ροσαλια Πιππονζι Ραια Αχιονιστα/Μεmβρο δο Χονσεληο δε Αδmινιστραο 9 8 9 8 60 100 60 100

Χριστιανα Αλmειδα Πιππονζι Αχιονιστα/Μεmβρο δο Χονσεληο δε Αδmινιστραο 4 3 4 3 20 33 20 33

Ανδρ Αλmειδα Πιππονζι Αχιονιστα/Μεmβρο δο Χονσεληο δε Αδmινιστραο 4 3 4 3 20 33 20 33

Μαρτα Αλmειδα Πιππονζι Αχιονιστα/Μεmβρο δο Χονσεληο δε Αδmινιστραο 4 2 4 2 20 33 20 33

Συβτοταλ 82 50 82 50 479 557 479 557
Φορνεχεδορεσ δε σερϖιοσ

Ζυρχηερ, Ριβειρο Φιληο, Πιρεσ Ολιϖειρα Dιασ

  ε Φρειρε Αδϖογαδοσ (ιϖ) Αχιονιστα/Φαmλια − 1 − 1 2.998 4.000 2.998 4.000

Ροδριγο Wριγητ Πιππονζι 

  (Εδιτορα Μολ Λτδα.) (ϖιι) Αχιονιστα/Φαmλια 1.999 923 1.999 923 214 12.364 214 12.364

Χφλψ Χονσυλτορια ε Γεστο

  Εmπρεσαριαλ Λτδα. (ιιι) Φαmλια 36 195 36 195 3.270 2.839 3.270 2.839

Χριστινα Ριβειρο Σοβραλ Σαριαν 

  (Αντηεα Χονσυλτορια Εmπρεσαριαλ) (ϖιιι)

Αχιονιστα/Συπλεντε δο Χονσεληο δε Αδmινιστραο

  ατ αβριλ δε 2021 − 49 − 49 450 550 450 550

Χεσαρ Νιϖαλδο Γον (ΧΙ&Τ ΙΟΤ Χοmρχιο 

  δε Ηαρδωαρε ε Σοφτωαρε Λτδα. 

  ε ΧΙ&Τ Σοφτωαρεσ Σ.Α.) (ιξ)

Αχιονιστα/Μεmβρο δο Χονσεληο δε Αδmινιστραο

  α παρτιρ δε mαιο δε 2021 11 − 11 − 159 − 159 −

Στιξ Φιδελιδαδε ε Ιντελιγνχια Σ.Α. (ξ) Χολιγαδα 8.187 − 8.187 − 8.187 − 8.187 −

Ηεαλτηβιτ Περφορmασψσ Τεχνολογια (ϖιιι) Χοντρολαδα − − − − 694 − 694 −

Συβτοταλ 10.233 1.168 10.233 1.168 15.972 19.753 15.972 19.753
Τοταλ δε οβριγα⌡εσ χοm 
  παρτεσ ρελαχιοναδασ 10.315 1.218 10.315 1.218 16.451 20.310 16.451 20.310

Ασ τρανσα⌡εσ χοm παρτεσ ρελαχιοναδασ, συβστανχιαλmεντε χοmπρασ ε ϖενδασ δε προδυτοσ, φοραm ρεαλιζαδασ α πρεοσ, πραζοσ ε χονδι⌡εσ υσυαισ δε mερχαδο.

(ι) Σο ϖενδασ ρεαλιζαδασ πορ χονϖνιοσ, χυϕασ τρανσα⌡εσ σο φιρmαδασ εm χονδι⌡εσ χοmερχιαισ εθυιϖαλεντεσ ◊σ πρατιχαδασ χοm ουτρασ εmπρεσασ.

(ιι) Χοmπρα ε ϖενδα δε προδυτοσ δα Νατυρα Χοσmτιχοσ Σ.Α., οσ θυαισ σερο χοmερχιαλιζαδοσ εm τοδο ο τερριτ⌠ριο ναχιοναλ ε α Ραια Dρογασιλ Σ.Α., ρεχεβερ〈 υm περχεντυαλ 

σοβρε οσ προδυτοσ ϖενδιδοσ. Αλγυνσ ιντεγραντεσ δο βλοχο δε χοντρολε δα Νατυρα Χοσmτιχοσ Σ.Α. δετm, ινδιρεταmεντε, παρτιχιπαο αχιον〈ρια δα Ραια Dρογασιλ Σ.Α..

(ιιι) Πρεσταο δε σερϖιοσ δε οπεραο δα αεροναϖε ◊ προπριετ〈ρια Ραια Dρογασιλ Σ.Α., 
θυε παγαρ〈 ◊ οπεραδορα υmα ρεmυνεραο mενσαλ α ττυλο δοσ σερϖιοσ δε ασσεσσορια 
οπεραχιοναλ, χοmπλιανχε, φινανχειρα, χοορδεναο δε mανυτενο ε χοντρολε τχνιχο 
δε mανυτενο.
(ιϖ) Τρανσα⌡εσ ρεφερεντεσ ◊ ασσεσσορια ϕυρδιχα.
(ϖ) Αο λονγο δο εξερχχιο σοχιαλ δε 2016, 2017 ε 2019 φοραm ρεαλιζαδασ οπερα⌡εσ δε 
mτυο εντρε α Ραια Dρογασιλ Σ.Α. (Μυτυαντε) ε α 4Βιο Μεδιχαmεντοσ Σ.Α. (Μυτυ〈ρια) 
νοσ mονταντεσ δε Ρ∃ 14.000, Ρ∃ 20.100 ε Ρ∃ 12.000, ρεσπεχτιϖαmεντε. Τοδοσ οσ 
χοντρατοσ δε mτυο σο ατυαλιζαδοσ εm 100% δο ΧDΙ αχρεσχιδοσ δε 3,50% α.α. παρα 
οσ χοντρατοσ φιρmαδοσ εm 2016 ε 2017 ε 3,26% α.α. παρα ο χοντρατο φιρmαδο εm 2019, 
χοm ϖενχιmεντο εm δεζεmβρο δε 2022.
Ουτροσ α ρεχεβερ χοmποστο πορ χοmισσ⌡εσ σοβρε ινδιχα⌡εσ δα Ραια Dρογασιλ Σ.Α. 
(Ρ∃ 343), δεmονστραδο να ρυβριχα �ουτρασ χοντασ α ρεχεβερ�.
(ϖι) Τρανσα⌡εσ ρεφερεντεσ α αλυγυελ δε ιm⌠ϖεισ χοmερχιαισ παρα εσταβελεχιmεντο δε 
φαρm〈χιασ.
(ϖιι) Οσ σαλδοσ ε ασ τρανσα⌡εσ ρεφερεm−σε α χοντρατοσ δε πρεσταο δε σερϖιοσ 
ρελαχιοναδοσ ◊ ελαβοραο, χριαο ε προδυο δε mατεριαισ δε διϖυλγαο δα 〈ρεα 
δε ϖενδασ ινστιτυχιοναισ ε χονχεπο δε ρεϖιστα δε χιρχυλαο ιντερνα δα Χοmπανηια.
(ϖιιι) Οσ σαλδοσ ε ασ τρανσα⌡εσ ρεφερεm−σε αο χοντρατο δε πρεσταο δε σερϖιοσ δε 
χονσυλτορια νασ 〈ρεασ δε σαδε ε συστενταβιλιδαδε ε οπεραο δε mτυο α υm χοντρατο 
δε Ρ∃ 1.350 θυε σο ατυαλιζαδοσ εm  ΧDΙ + 3,26% α.α.
(ιξ) Τρανσα⌡εσ ρεφερεντεσ α σερϖιοσ δε χονσυλτορια δε τεχνολογια δα ινφορmαο, 
σενδο υm χοντρατο χελεβραδο εm mαρο δε 2020 χοm α ΧΙ&Τ Χοmρχιο δε Ηαρδωαρε 
ε Σοφτωαρε Λτδα. ε ουτρο εm νοϖεmβρο δε 2020 χοm α ΧΙ&Τ Σοφτωαρεσ Σ.Α., χοm 
οβϕετο δε χονσυλτορια παρα α τρανσφορmαο διγιταλ ε σθυαδσ.
(ξ) Τρανσα⌡εσ δε χοντασ α ρεχεβερ ε χοντασ α παγαρ ρεφερεντε αο προγραmα δε ποντοσ 
δα Στιξ.
(ξι) Τρανσα⌡εσ χοm mτυο εντρε α χοντρολαδα ΦΙΠ ΡD ςεντυρεσ (mυτυαντε) ε ΖΤΟ 
Τεχνολογια ε Σερϖιοσ δε Ινφορmαο να Ιντερνετ Λτδα. (mυτυ〈ρια) νοσ mονταντεσ 
mενσαισ δε Ρ∃ 300 εm ϕυληο/2020 ε Ρ∃ 675 ρεσπεχτιϖαmεντε εm αγοστο, σετεmβρο 
ε δεζεmβρο δε 2020 ε ϕανειρο δε 2021.
(ξιι) Τρανσαο δε mτυο ρεαλιζαδα εντρε α Ραια Dρογασιλ Σ.Α. (mυτυαντε) ε α Φυλλ Νινε 
Dιγιταλ Χονσυλτορια − Χονεχτα Λ〈 (mυτυ〈ρια) νοσ ϖαλορεσ δε Ρ∃ 700 ε Ρ∃ 400 χοm 
ατυαλιζαο χαλχυλαδα πελο ΧDΙ + 3,50% α.α.
(ξιιι) Τρανσαο δε mτυο ρεαλιζαδα εντρε α ΡD ςεντυρεσ (mυτυαντε) ε α Λαβι Εξαmεσ 
Σ.Α. (mυτυ〈ρια) νο ϖαλορ δε Ρ∃ 15.000, χοm χορρεο ϖινχυλαδα αο ΧDΙ + 3,00% α.α., 
ε ϖενχιmεντο εm mαιο δε 2023.
Αδιχιοναλmεντε, ινφορmαmοσ θυε νο εξιστεm ουτρασ τρανσα⌡εσ αδιχιοναισ θυε νο 
σεϕαm οσ ϖαλορεσ απρεσενταδοσ αχιmα ε θυε α χατεγορια δασ παρτεσ ρελαχιοναδασ 
χορρεσπονδε αο πεσσοαλ−χηαϖε δα Αδmινιστραο δα εντιδαδε.
(β) Ρεmυνεραο δο πεσσοαλ−χηαϖε δα Αδmινιστραο
Ο πεσσοαλ−χηαϖε δα Αδmινιστραο χοmπρεενδε οσ Dιρετορεσ, Χονσεληειροσ δα 
Αδmινιστραο ε Φισχαλ. Α ρεmυνεραο παγα ου α παγαρ πορ σερϖιοσ πρεσταδοσ εστ〈 
δεmονστραδα α σεγυιρ:

Χοντρολαδορα Χονσολιδαδο
Ιτενσ δε ρεmυνεραο Dεζ/21 Dεζ/20 Dεζ/21 Dεζ/20
  Παγαmεντο βασεαδο εm α⌡εσ 17.265 14.141 18.581 14.475

  Γρατιφιχα⌡εσ ε ενχαργοσ σοχιαισ 6.839 9.133 6.839 9.133

Συβτοταλ γρατιφιχα⌡εσ ε ενχαργοσ 24.104 23.274 25.420 23.608
  Προϖεντοσ ε ενχαργοσ σοχιαισ 23.576 21.782 26.597 24.735

  Βενεφχιοσ ινδιρετοσ 420 374 420 374

Τοταλ 48.100 45.430 52.437 48.717

Α Χοmπανηια απλιχου ο ρεθυεριδο πελο ΝΒΧ ΤΓ 05 (Ρ3) − Dιϖυλγαο σοβρε Παρτεσ 
Ρελαχιοναδασ, ε ταmβm χονσιδερου α οριενταο δο Οφχιο ΧςΜ ΣΝΧ/ΣΕΠ ν≡ 01/2021 
οβσερϖανδο ασπεχτοσ θυαλιτατιϖοσ δε διϖυλγα⌡εσ δε τρανσα⌡εσ δε παρτεσ ρελαχιοναδασ 
ε χονχλυιυ θυε νο η〈 ιmπαχτοσ ρελεϖαντεσ θυε νεχεσσιτεm ινφορmα⌡εσ αδιχιοναισ 
παρα διϖυλγα⌡εσ νασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ.

  26. Χοβερτυρα δε σεγυροσ

Ο Γρυπο τεm α πολτιχα δε mαντερ απ⌠λιχεσ δε σεγυροσ εm mονταντεσ χονσιδεραδοσ 
συφιχιεντεσ παρα χοβριρ εϖεντυαισ σινιστροσ θυε ποσσαm ατινγιρ σευ πατριmνιο ου 
ρεσπονσαβιλιδαδε χιϖιλ α ελα ιmπυταδα, χονσιδερανδο−σε α νατυρεζα δε συασ ατιϖιδαδεσ 
ε α οριενταο δε σευσ χονσυλτορεσ δοσ σεγυροσ.
Ο Γρυπο mαντινηα ασ σεγυιντεσ χοβερτυρασ:

Χοντρολαδορα/Χονσολιδαδο
Ιτενσ δε σεγυροσ Dεζ/21
Ρισχοσ χοm περδασ εm εστοθυεσ∗ 845.545

D&Ο∗ 100.000

Ρισχοσ δε ρεσπονσαβιλιδαδε χιϖιλ∗ 40.000

∗ Ασ χοβερτυρασ δα χοντρολαδορα σε εστενδεm ◊σ χοντρολαδασ.

  27. Τρανσα⌡εσ νο ενϖολϖενδο χαιξα

Εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021, ασ πρινχιπαισ τρανσα⌡εσ θυε νο ενϖολϖεραm χαιξα δο 
Γρυπο φοραm:
(ι) α ατυαλιζαο δο πασσιϖο φινανχειρο οριυνδο δα οβριγαο χοm αχιονιστα δε χοντρολαδα 
Νοτα 9;
(ιι) παρτε δα ρεmυνεραο δο πεσσοαλ−χηαϖε δα Αδmινιστραο ασσοχιαδα αο πλανο δε 
α⌡εσ ρεστριτασ Νοτα 25;
(ιιι) α αθυισιο α πραζο δε βενσ δο ατιϖο ιmοβιλιζαδο νο ϖαλορ δε Ρ∃ 19.491 (Ρ∃ 14.258 
� Dεζ/20);
(ιϖ) ρεχονηεχιmεντο δε πασσιϖο δε αρρενδαmεντο, εm χοντραπαρτιδα δο διρειτο δε υσο 
δο ατιϖο, χυϕασ αδι⌡εσ δε νοϖοσ χοντρατοσ νο mονταντε δε Ρ∃ 319.051 (Ρ∃ 393.646 
� Dεζ/20), ρεmενσυρα⌡εσ δε Ρ∃ 598.677 (Ρ∃ 388.146 � Dεζ/20) ε ρεσχισ⌡εσ 
χοντρατυαισ νο mονταντε δε (Ρ∃ 49.851) ((Ρ∃ 43.671) � Dεζ/20).

  28. Εϖεντοσ συβσεθυεντεσ

(α) 5♠ Εmισσο δε δεβντυρεσ
Χονφορmε οσ χοmυνιχαδοσ διϖυλγαδοσ πελα Χοmπανηια εm 14 ε 18 δε ϕανειρο δε 
2022, ο Χονσεληο δε Αδmινιστραο απροϖου α 5♠ Εmισσο δε δεβντυρεσ σιmπλεσ, 
νο χονϖερσϖεισ εm α⌡εσ, δα εσπχιε θυιρογραφ〈ρια, εm σριε νιχα, δα Χοmπανηια, 
παρα διστριβυιο πβλιχα χοm εσφοροσ ρεστριτοσ, νοσ τερmοσ δα Ινστρυο ΧςΜ 
ν≡ 476/2009 (�Εmισσο�).
Φοραm εmιτιδασ 500.000 (θυινηεντασ mιλ) Dεβντυρεσ, χοm ϖαλορ υνιτ〈ριο δε 
Ρ∃ 1.000,00 (υm mιλ ρεαισ), τοταλιζανδο να Dατα δε Εmισσο ο ϖαλορ δε Ρ∃ 500.000 
(θυινηεντοσ mιλη⌡εσ δε ρεαισ).
Ασ Dεβντυρεσ φοραm εmιτιδασ εm 27 δε ϕανειρο δε 2022 ε λιθυιδαδασ εm 16 δε 
φεϖερειρο δε 2022. Ασ Dεβντυρεσ τερο πραζο δε ϖιγνχια δε σετε ανοσ χονταδοσ δα 
Dατα δε Εmισσο, χοm ρεmυνεραο δε 100% δο ΧDΙ + 1,49% α.α.
Α εmισσο τεϖε ατριβυιο δε ρατινγ πελα ρενοmαδα αγνχια δε ρισχο Στανδαρδ & Ποορσ 
(Σ&Π) δε βρ.ΑΑΑ, χονσιδεραδο γραυ δε ινϖεστιmεντο εm εσχαλα ναχιοναλ.
(β) 6♠ Εmισσο δε δεβντυρεσ
Εm 8 δε φεϖερειρο δε 2022, α Αδmινιστραο δα Χοmπανηια απροϖου πορ mειο δε 
Ρευνιο Εξτραορδιν〈ρια δο Χονσεληο δε Αδmινιστραο, α 6♠ Εmισσο δε δεβντυρεσ 
σιmπλεσ, νο χονϖερσϖεισ εm α⌡εσ, δα εσπχιε θυιρογραφ〈ρια, εm σριε νιχα, δα 
Χοmπανηια, παρα διστριβυιο πβλιχα χοm εσφοροσ ρεστριτοσ, νοσ τερmοσ δα Ινστρυο 
ΧςΜ ν≡ 476/2009 (�Εmισσο�).
Σερο εmιτιδασ 250.000 (δυζεντασ ε χινθυεντα mιλ) Dεβντυρεσ, χοm ϖαλορ υνιτ〈ριο δε 
Ρ∃ 1.000,00 (υm mιλ ρεαισ), τοταλιζανδο να Dατα δε Εmισσο ο ϖαλορ δε Ρ∃ 250.000 
(δυζεντοσ ε χινθυεντα mιλη⌡εσ δε ρεαισ). Εσσα οπεραο εστ〈 ϖινχυλαδα αοσ χερτιφιχαδοσ 
δε ρεχεβϖεισ ιmοβιλι〈ριοσ δε εmισσο δα Τρυε Σεχυριτιζαδορα Σ.Α., θυε σερο εmιτιδασ 
χοm λαστρο νασ Dεβντυρεσ ΧΡΙ, οβϕετο δα οφερτα πβλιχα δε διστριβυιο.
Ασ Dεβντυρεσ σερο εmιτιδασ εm 7 δε mαρο δε 2022 ε λιθυιδαδασ εm 9 δε mαρο 
δε 2022. Ασ Dεβντυρεσ τερο πραζο δε ϖιγνχια δε χινχο ανοσ χονταδοσ δα Dατα δε 
Εmισσο, χοm ρεmυνεραο δε 100% δο ΧDΙ + 0,75% α.α.
Α εmισσο τεϖε ατριβυιο δε ρατινγ πελα ρενοmαδα αγνχια δε ρισχο Στανδαρδ & Ποορσ 
(Σ&Π) δε βρ.ΑΑΑ, χονσιδεραδο γραυ δε ινϖεστιmεντο εm εσχαλα ναχιοναλ.

Εm χονφορmιδαδε χοm ο αρτιγο 25, παρ〈γραφο 1≡, ινχισοσ ς ε ςΙ, δα Ινστρυο Νορmατιϖα ΧςΜ ν≡ 480/09, οσ Dιρετορεσ δα Χοmπανηια δεχλαραm θυε ρεϖιραm, δισχυτιραm ε χονχορδαm χοm ασ Dεmονστρα⌡εσ Φινανχειρασ, ρεφερεντεσ αο εξερχχιο φινδο εm 31 δε 
δεζεmβρο δε 2021.

Σο Παυλο, 22 δε φεϖερειρο δε 2022.

DΕΧΛΑΡΑ∩℘Ο DΟΣ DΙΡΕΤΟΡΕΣ ΣΟΒΡΕ ΑΣ DΕΜΟΝΣΤΡΑ∩∏ΕΣ ΦΙΝΑΝΧΕΙΡΑ

Εm χονφορmιδαδε χοm ο αρτιγο 25, παρ〈γραφο 1≡, ινχισοσ ς ε ςΙ, δα Ινστρυο Νορmατιϖα ΧςΜ ν≡ 480/09, οσ Dιρετορεσ δα Χοmπανηια δεχλαραm θυε ρεϖιραm, δισχυτιραm ε χονχορδαm χοm ασ χονχλυσ⌡εσ εξπρεσσασ νο Ρελατ⌠ριο δε Ρεϖισο Εσπεχιαλ φαϖορ〈ϖελ σεm 
ρεσσαλϖασ δοσ αυδιτορεσ ινδεπενδεντεσ, ρεφερεντεσ αο εξερχχιο φινδο εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021.

Σο Παυλο, 22 δε φεϖερειρο δε 2022.

DΕΧΛΑΡΑ∩℘Ο DΟΣ DΙΡΕΤΟΡΕΣ ΣΟΒΡΕ Ο ΡΕΛΑΤΡΙΟ DΟΣ ΑΥDΙΤΟΡΕΣ ΙΝDΕΠΕΝDΕΝΤΕΣ

DΙΡΕΤΟΡΙΑ

Μαρχιλιο D�Αmιχο Πουσαδα
Dιρετορ−Πρεσιδεντε

Αντονιο Χαρλοσ Χοεληο
Dιρετορ

Ευγνιο Dε Ζαγοττισ
Dιρετορ

Φερνανδο Κοζελ ςαρελα
Dιρετορ

Μαρχελλο Dε Ζαγοττισ
Dιρετορ

Ρενατο Χεπολλινα Ραδυαν
Dιρετορ

Μαρια Συσανα δε Σουζα
Dιρετορα

Βρυνο Wριγητ Πιππονζι
Dιρετορ

Λιγια Μαρια Μενδεσ
Dιρετορα δε Χοντρολαδορια ε Ρεσπονσ〈ϖελ Τχνιχα

ΧΡΧ 1ΣΠ253358/Ο−8

O ESTADO DE S. PAULO QUARTA-FEIRA, 23 DE FEVEREIRO DE 2022 ECONOMIA&NEGÓCIOS 17



P
: E

S
T
A

D
O

 - C
A

D
_
E
_
B

R
T
 - 3

 - 2
3
/0

2
/2

2
  

E
3
-E

1
8
 - 

P
: E

S
T
A

D
O

 - C
A

D
_
E
_
B

R
T
 - 3

 - 2
3
/0

2
/2

2
 

E
3
-E

1
8
 - 

S
u

p
o

rte
 G

ra
fico

 - E
S

T
A

D
O

C
O

R
V

V
 1

9
/1

2
/1

1

?
*

*
?

n
e

w
su

p
?

*
*

?

ΡΕΛΑΤΡΙΟ DΑ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο
Χοντινυαmοσ α διϖερσιφιχαο δα νοσσα ρεδε δε φαρm〈χιασ νο τριmεστρε, ταντο γεογραφιχαmεντε θυαντο δεmογραφιχαmεντε, χοm 
80% δασ νοσσασ αβερτυρασ νοσ λτιmοσ 12 mεσεσ φορα δο εσταδο δε ΣΠ, νοσσο mερχαδο νατιϖο (ε 95% φορα δα χιδαδε δε Σο Παυλο). 
Ταmβm αυmενταmοσ νοσσα χαπιλαριδαδε, εστενδενδο νοσσα πρεσενα παρα 485 χιδαδεσ, 76 α mαισ θυε νο 4Τ20. ςαλε ρεσσαλταρ 
θυε 67% δασ νοσσασ φαρm〈χιασ ποσσυεm φορmατο ποπυλαρ ου ηβριδο, αο πασσο θυε 88% δασ αβερτυρασ νοσ λτιmοσ δοζε mεσεσ 
φοραm δεσσεσ χλυστερσ, αmπλιανδο νοσσα πρεσενα ϕυντο ◊ χλασσε mδια εξπανδιδα.
Πορ φιm, νο 4Τ21 ινγρεσσαmοσ νοσ εσταδοσ δο Αχρε, Ροραιmα ε Αmαπ〈, εστενδενδο α πρεσενα δα ΡD παρα τοδοσ οσ εσταδοσ 
δο Βρασιλ.

Νοσσα παρτιχιπαο δε mερχαδο ναχιοναλ φοι δε 14,2% νο τριmεστρε, υm χρεσχιmεντο δε 0,3 ποντο περχεντυαλ σοβρε ο 4Τ20. 
Ρεγιστραmοσ υmα παρτιχιπαο δε 5,7% νο Νορτε, υm χρεσχιmεντο δε 0,6 ποντο περχεντυαλ εm ρελαο αο 4Τ20, υmα παρτιχιπαο 
δε 10,0% νο Συδεστε (εξχλυινδο Σο Παυλο), υm ινχρεmεντο δε 0,4 ποντο περχεντυαλ, ε υmα παρτιχιπαο δε 9,8% νο Νορδεστε, 
ουτρο ινχρεmεντο δε 0,4 ποντο περχεντυαλ.
Νο Συλ ρεγιστραmοσ υmα παρτιχιπαο δε 9,4%, χοm υm γανηο δε 0,3 ποντο περχεντυαλ σοβρε ο mεσmο περοδο δο ανο αντεριορ, 
υmα παρτιχιπαο δε 17,1% νο Χεντρο−Οεστε, χοm υm γανηο δε 0,1 ποντο περχεντυαλ ε υmα παρτιχιπαο δε 25,7% εm Σο Παυλο, 
εστ〈ϖελ εm χοmπαραο αο 4Τ20.
Ρεσσαλταmοσ θυε, παρα φινσ γαραντιρ α χοmπαραβιλιδαδε χοm ο ανο αντεριορ, χονσιδεραmοσ οσ δαδοσ δε mερχαδο δε 2020 ατυαλιζαδοσ, 
πελα ΙΘςΙΑ δε φορmα α ρεφλετιρ ο ηιστ⌠ριχο δοσ νοϖοσ εντραντεσ νο παινελ.

DΙΓΙΤΑΛΙΖΑ∩℘Ο ΕΜ ΣΑ∨DΕ

Α νοσσα εστρατγια δε διγιταλιζαο εm σαδε σε βασεια εm 3 πιλαρεσ χοmπλεmενταρεσ: α Νοϖα Φαρm〈χια, θυε χοmβινα υm ηυβ
δε σαδε χοm υmα εξπερινχια διγιταλ ε mυλτιχαναλ, ο Μαρκετπλαχε ε α Πλαταφορmα δε Σαδε Ιντεγραλ. ϑυντοσ, εσσεσ τρσ νεγ⌠χιοσ 
νοσ περmιτιρο χυιδαρ δα σαδε ε δο βεm−εσταρ δοσ νοσσοσ mαισ δε 42 mιλη⌡εσ δε χλιεντεσ ατιϖοσ ε, αο mεσmο τεmπο, αυmενταρ 
ο Χυστοmερ Λιφετιmε ςαλυε ατραϖσ δο αυmεντο δα φρεθυνχια δε ιντεραο ε δο γαστο mδιο δοσ χλιεντεσ.

Α διγιταλιζαο δα φαρm〈χια σε αχελερου δε φορmα σιγνιφιχατιϖα εm 2021. Ρεγιστραmοσ Ρ∃ 2,1 βιλη⌡εσ δε ρεχειτα εm χαναισ διγιταισ 
(Ρ∃ 596 mιλη⌡εσ νο 4Τ21), ρεπρεσεντανδο υmα πενετραο mδια ανυαλ νο ϖαρεϕο δε 8,7% (9,2% νο τριmεστρε) ε υm χρεσχιmεντο 
δε 79% σοβρε ο ανο αντεριορ (69% νο 4Τ21).
⊃ ιmπορταντε δεσταχαρ ο παπελ δασ φαρm〈χιασ νεσσασ ϖενδασ, χοm 89% δασ τρανσα⌡εσ δοσ χαναισ διγιταισ δο 4Τ21 ατενδιδασ α 
παρτιρ δασ λοϕασ φσιχασ, δε φορmα ρ〈πιδα ε χοm αλτα εφιχινχια εχονmιχα. Ο Χοmπρε & Ρετιρε ρεπρεσεντου 49% δασ ϖενδασ διγιταισ, 
ενθυαντο ασ εντρεγασ δε ϖιζινηανα ρεπρεσενταραm 11% δο τοταλ, ο θυε δεmονστρα ο ποδερ δα χαπιλαριδαδε ε δα χονϖενινχια 
δασ νοσσασ φαρm〈χιασ, θυε ατενδεm 91% δα χλασσε Α δο Πασ δεντρο δε υm ραιο δε 1,5 κm. Πορ φιm, εντρεγασ mοτοριζαδασ α παρτιρ 
δε λοϕασ εσταϖαm δισπονϖεισ εm 419 χιδαδεσ νο φιm δο τριmεστρε, ρεπρεσεντανδο 86% δοσ mυνιχπιοσ εm θυε α ΡD ποσσυι 
φαρm〈χιασ ε χοmπλεmεντανδο α Εντρεγα δε ςιζινηανα ε ο Χοmπρε & Ρετιρε, εσσασ δισπονϖεισ εm 100% δα ρεδε.
Ρεγιστραmοσ υm τοταλ δε δοωνλοαδσ αχυmυλαδοσ δοσ απλιχατιϖοσ δε 15,9 mιλη⌡εσ δεσδε ο 1Τ19, νmερο ρελεϖαντε φαχε αο υνιϖερσο 
δε 42 mιλη⌡εσ δε χλιεντεσ ατιϖοσ ε φυνδαmενταλ νο προχεσσο δε διγιταλιζαο δο νοσσο ρελαχιοναmεντο χοm ελεσ. Εσσα διγιταλιζαο 
δο ρελαχιοναmεντο χοm οσ χλιεντεσ  εσσενχιαλ παρα α νοσσα εστρατγια δε λονγο πραζο. Οσ χλιεντεσ θυε υτιλιζαm οσ νοσσοσ χαναισ 
διγιταισ πασσαm α τερ mαιορ φιδελιδαδε, ενγαϕαmεντο ε φρεθυνχια δε χοmπρα, πασσανδο α γασταρ, εm mδια, δε 20% α 25% α mαισ 
εm χοmπαραο αο θυε γασταϖαm αντεριορmεντε, τορνανδο−σε υm ϖετορ φυνδαmενταλ δε χριαο δε ϖαλορ. Αλm δισσο, περmιτιρ〈 
χονεχτ〈−λοσ αοσ τρσ πιλαρεσ δα νοσσα εστρατγια: α Νοϖα Φαρm〈χια, ο Μαρκετπλαχε ε α Πλαταφορmα δε Σαδε.
Νο mαρκετπλαχε, χηεγαmοσ α 80 mιλ ΣΚΥσ οφερεχιδοσ πορ mαισ δε 300 σελλερσ. Αδιχιοναλmεντε, εm δεζεmβρο φιζεmοσ ο ινϖεστιmεντο 
να Χονεχτα Λ〈, υmα πλαταφορmα δε Σελλερ Χεντερ φοχαδα εm mαρκετπλαχεσ ϖερτιχαισ ε θυε mεληορα α ιντεγραο χοm οσ σελλερσ, 
ινχλυινδο χαταλογαο δε προδυτοσ, ωορκφλοω δε πεδιδοσ, σπλιτ δε παγαmεντοσ, σολυ⌡εσ λογστιχασ ε γεραο δε ινφορmα⌡εσ.
Ο ινϖεστιmεντο να Χονεχτα Λ〈 ε αθυισιο δοσ διρειτοσ δε υσο δο σευ χ⌠διγο περmιτιρο ◊ ΡD αχελεραρ ο δεσενϖολϖιmεντο δο 
mαρκετπλαχε δε προδυτοσ ε mεληοραρ ο σερϖιο πρεσταδο αοσ νοσσοσ σελλερσ, αλm δε ρεδυζιρ ο χυστο τρανσαχιοναλ δο mαρκετπλαχε, 
χοντριβυινδο χοm α ασπιραο δε οφερεχερ ο σορτιmεντο mαισ χοmπλετο δε προδυτοσ δε σαδε ε βεm−εσταρ ε χοm αλτο νϖελ δε 
σατισφαο δε χλιεντεσ ε σελλερσ.

Πορ φιm, α ςιτατ χηεγου α 25 mιλη⌡εσ δε αχεσσοσ νιχοσ αοσ σευσ χαναισ διγιταισ, mαισ δε 2 mιλη⌡εσ δε υσυ〈ριοσ νιχοσ νοσ αππσ 
ε mαισ δε 120 mιλ ϖισυαλιζα⌡εσ δο ποδχαστ Dε βεm χοm ϖοχ. Νο φιναλ δο ανο, χηεγαmοσ α 21 Εσπαοσ ςιτατ δεντρο δε φαρm〈χιασ 
δα ΡD, θυε οφερεχεm υmα αmπλα ϖαριεδαδε δε σερϖιοσ χονεχταδοσ αο απλιχατιϖο.

  ΡΕΧΕΙΤΑ ΒΡΥΤΑ

Ενχερραmοσ ο ανο δε 2021 χοm ρεχειτα βρυτα χονσολιδαδα δε Ρ∃ 25.606 mιλη⌡εσ (Ρ∃ 6.853 mιλη⌡εσ νο 4Τ21), υm χρεσχιmεντο 
δε 20,9% σοβρε 2020 (16,8% σοβρε ο 4Τ20).
ΟΤΧ φοι ο δεσταθυε δο ανο, χοm χρεσχιmεντο δε 27,1% (17,6% νο 4Τ21) ε υm γανηο δε 1,2 ποντο περχεντυαλ νο mιξ δε ϖενδασ 
(γανηο δε 0,3 π.π. νο τριmεστρε). Ο αυmεντο δα παρτιχιπαο δε ΟΤΧ νο mιξ δε ϖενδασ φοι ιmπυλσιοναδο πρινχιπαλmεντε πορ 
προδυτοσ ρελαχιοναδοσ ◊ πανδεmια, χοmο m〈σχαρασ, ϖιταmινασ, αντιγριπαισ ε τεστεσ δε ΧΟςΙD−19. ϑ〈 οσ mεδιχαmεντοσ γενριχοσ 
χρεσχεραm 22,9% νο ανο (18,1% νο 4Τ21) ε γανηαραm 0,2 π.π. νο mιξ (0,1 π.π. νο τριmεστρε). Πορ φιm, mεδιχαmεντοσ δε mαρχα 

χρεσχεραm 19,4% νο ανο (18,2% νο 4Τ21) ε περδεραm 0,4 π.π. (γανηο δε 0,6 π.π. νο τριmεστρε), ενθυαντο περφυmαρια χρεσχευ 
16,0% νο ανο (11,6% νο 4Τ21) ε περδευ 1,0 π.π. νο mιξ (1,1 π.π. νο τριmεστρε).

Ρεγιστραmοσ υm χρεσχιmεντο mδιο νασ mεσmασ λοϕασ δε 15,3% εm 2021 (11,5% νο 4Τ21), χοm 12,4% παρα λοϕασ mαδυρασ (9,1% 
νο 4Τ21). Ισσο ρεπρεσεντα υm χρεσχιmεντο ρεαλ δε λοϕασ mαδυρασ 2,3 ποντοσ περχεντυαισ αχιmα δα ινφλαο δε 10,1% mενσυραδα 
πελο ΙΠΧΑ νο ανο.

 ΛΥΧΡΟ ΒΡΥΤΟ

Ο λυχρο βρυτο τοταλιζου Ρ∃ 7.206,2 mιλη⌡εσ εm 2021 (Ρ∃ 1.951,8 mιλη⌡εσ νο 4Τ21), χοm υmα mαργεm βρυτα δε 28,1% (28,5% νο 
4Τ21), υmα εξπανσο δε 0,3 ποντο περχεντυαλ εm χοmπαραο α 2020. Α mαργεm βρυτα δο ανο φοι βενεφιχιαδα πελο γανηο 
ινφλαχιον〈ριο σοβρε οσ εστοθυεσ δεχορρεντε δο αυmεντο δε πρεοσ δε mεδιχαmεντοσ δε 2021, θυε φοι αχιmα δα mδια ηιστ⌠ριχα, 
πελο αυmεντο δο ΑςΠ, εm φυνο δο ινχρεmεντο νασ ταξασ δε ϕυροσ ε πορ ουτροσ γανηοσ χοmερχιαισ.
.

 DΕΣΠΕΣΑΣ ΧΟΜ ςΕΝDΑΣ
Ασ δεσπεσασ χοm ϖενδασ τοταλιζαραm Ρ∃ 4.603,3 mιλη⌡εσ εm 2021, εθυιϖαλεντε α 18,0% δα ρεχειτα βρυτα, υmα διλυιο δε 0,3 ποντο 
περχεντυαλ εm χοmπαραο α 2020. Εσσα διλυιο ϖεm πρινχιπαλmεντε δα ρεχυπεραο δα αλαϖανχαγεm οπεραχιοναλ ρεδυζιδα 
δυραντε ο ινχιο δα πανδεmια δο ΧΟςΙD−19, ινχλυινδο υmα διλυιο δε 0,4 ποντο περχεντυαλ εm δεσπεσασ χοm πεσσοαλ, 0,1 ποντο 
περχεντυαλ εm ενεργια ελτριχα ε 0,1 ποντο περχεντυαλ νο αβαστεχιmεντο δε λοϕασ, παρχιαλmεντε χοmπενσαδοσ πορ υmα πρεσσο 
δε 0,1 ποντο περχεντυαλ εm σερϖιοσ δε εντρεγα, 0,1 εm δεσπεσασ δε mαρκετινγ διγιταλ ε 0,1 εm ουτρασ δεσπεσασ χοm ϖενδασ.
Τιϖεmοσ εm 2021 υm αυmεντο mδιο νοσ πρεοσ δοσ mεδιχαmεντοσ δε 7,5%, πρ⌠ξιmα ◊ mδια δοσ ΙΠΧΑ mενσαισ δε 8,3%. 
Εντρεταντο, α ινφλαο φοι χρεσχεντε αο λονγο δο ανο, χοm ο αυmεντο δε πρεοσ δε 2021 εξχεδενδο α ινφλαο mδια εm 1,0 ποντο 
περχεντυαλ νο 1Σ21, φαϖορεχενδο ο γανηο δε αλαϖανχαγεm οπεραχιοναλ, mασ φιχανδο αθυm εm 2,6 ποντοσ περχεντυαισ να mδια 
δο σεγυνδο σεmεστρε, γερανδο ασσιm πρεσσ⌡εσ νασ δεσπεσασ δε φορmα χρεσχεντε αο λονγο δο σεγυνδο σεmεστρε, χονφορmε ο 
γρ〈φιχο αβαιξο.

Ινφλαο ε ρεαϕυστε ΧΜΕD

Νο 4Τ21, ασ δεσπεσασ χοm ϖενδασ τοταλιζαραm Ρ∃ 1.261,8 mιλη⌡εσ, εθυιϖαλεντε α 18,4% δα ρεχειτα βρυτα, υm ινχρεmεντο δε 
0,9 ποντο περχεντυαλ εm χοmπαραο χοm ο mεσmο περοδο δο ανο αντεριορ εm φυνο δα πρεσσο ινφλαχιον〈ρια δο περοδο, θυε 
γερου περδα δε αλαϖανχαγεm οπεραχιοναλ. Ρεγιστραmοσ πρεσσ⌡εσ δε 0,3 ποντο περχεντυαλ εm πεσσοαλ, 0,2 ποντο περχεντυαλ εm 
αλυγυισ, 0,1 ποντο περχεντυαλ εm ενεργια ελτριχα, 0,1 ποντο περχεντυαλ εm σερϖιοσ δε εντρεγα ε δε 0,2 ποντο περχεντυαλ εm 
ουτρασ δεσπεσασ.
Εσσα πρεσσο ινφλαχιον〈ρια δεϖε περδυραρ απενασ ατ ο 1Τ22, υmα ϖεζ θυε τερεmοσ νο φιναλ δε mαρο ο ρεαϕυστε ανυαλ νοσ πρεοσ 
δοσ mεδιχαmεντοσ, θυε δεϖερ〈 περmιτιρ α ρεχοmποσιο ινφλαχιον〈ρια α παρτιρ δο 2Τ22.
.

 ΜΑΡΓΕΜ DΕ ΧΟΝΤΡΙΒΥΙ∩℘Ο

Α mαργεm δε χοντριβυιο εm 2021 φοι δε Ρ∃ 2.599,9 mιλη⌡εσ, υm χρεσχιmεντο δε 29% σοβρε 2020. Ισσο ρεπρεσεντου 10,2% δα 
ρεχειτα βρυτα, υm ινχρεmεντο δε mαργεm δε 0,7 ποντο περχεντυαλ.
Νο 4Τ21 α mαργεm δε χοντριβυιο φοι δε Ρ∃ 690,0 mιλη⌡εσ, υm χρεσχιmεντο δε 14% σοβρε ο 4Τ20. Ισσο ρεπρεσεντου 10,1% δα 
ρεχειτα βρυτα, υmα ρεδυο δε mαργεm δε 0,2 ποντο περχεντυαλ σοβρε ο 4Τ20 εm φυνο δασ πρεσσ⌡εσ ινφλαχιον〈ριασ.

Πρεσενα γεογρ〈φιχα
δε φαρm〈χιασ

Παρτιχιπαο δε mερχαδο
(φαρm〈χιασ)

ςενδασ ε πενετραο
δε χαναισ διγιταισ

Dοωνλοαδσ αχυmυλαδοσ
δε αππσ

Χιδαδεσ χοm εντρεγασ
mοτοριζαδασ σηιπ−φροm−στορε

Ρ∃ mιλη⌡εσ, % δασ ρεχειτασ δο ϖαρεϕο Μιλη⌡εσ

Ρεχειτα βρυτα
χονσολιδαδα

Μιξ δε ϖενδασ
δο ϖαρεϕο

Χρεσχιmεντο δε
ϖενδα χονσολιδαδα

Χρεσχιmεντο δασ mεσmασ
λοϕασ − ςαρεϕο

Χρεσχιmεντο δασ λοϕασ
mαδυρασ − ςαρεϕο

Μαργεm Βρυτα
(Ρ∃ mιλη⌡εσ, % δα ρεχειτα βρυτα)

Dεσπεσασ χοm ςενδασ Dεσπεσασ χοm ςενδασ

 (Ρ∃ mιλη⌡εσ) (% δα ρεχειτα βρυτα)
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ΡΕΛΑΤΡΙΟ DΟ ΑΥDΙΤΟΡ ΙΝDΕΠΕΝDΕΝΤΕ ΣΟΒΡΕ ΑΣ DΕΜΟΝΣΤΡΑ∩∏ΕΣ ΦΙΝΑΝΧΕΙΡΑΣ ΙΝDΙςΙDΥΑΙΣ Ε ΧΟΝΣΟΛΙDΑDΑΣ

ΠΑΡΕΧΕΡ DΟ ΧΟΝΣΕΛΗΟ ΦΙΣΧΑΛ

Αοσ Αδmινιστραδορεσ ε Αχιονιστασ δα Ραια Dρογασιλ Σ.Α.
Ο Χονσεληο Φισχαλ δα Χοmπανηια, νο εξερχχιο δε συασ ατριβυι⌡εσ ε ρεσπονσαβιλιδαδεσ λεγαισ, προχεδεραm αο εξαmε δασ Dεmονστρα⌡εσ Φινανχειρασ, ρεφερεντεσ αο εξερχχιο φινδο εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021, ε, χοm βασε νοσ εξαmεσ εφετυαδοσ ε νοσ 
εσχλαρεχιmεντοσ πρεσταδοσ πελα Αδmινιστραο, χονσιδερανδο, αινδα, ο Ρελατ⌠ριο δα Ρεϖισο Εσπεχιαλ  φαϖορ〈ϖελ σεm ρεσσαλϖασ δοσ αυδιτορεσ ινδεπενδεντεσ, Ερνστ & Ψουνγ Αυδιτορεσ Ινδεπενδεντεσ, οσ mεmβροσ δο Χονσεληο Φισχαλ χονχλυραm θυε οσ δοχυmεντοσ 
αχιmα, εm τοδοσ οσ σευσ ασπεχτοσ ρελεϖαντεσ, εστο αδεθυαδαmεντε απρεσενταδοσ.

Σο Παυλο, 22 δε φεϖερειρο δε 2022.
 Γιλβερτο Λριο Μ〈ριο Αντονιο Λυιζ Χορρα Παυλο Σεργιο Βυζαιδ Τοηmε Αντνιο Εδσον Μαχιελ δοσ Σαντοσ
 Χονσεληειρο Φισχαλ Χονσεληειρο Φισχαλ Χονσεληειρο Φισχαλ Χονσεληειρο Φισχαλ

ΧΟΜΕΝΤℑΡΙΟΣ ΣΟΒΡΕ Ο ΧΟΜΠΟΡΤΑΜΕΝΤΟ DΑΣ ΠΡΟϑΕ∩∏ΕΣ ΕΜΠΡΕΣΑΡΙΑΙΣ ΙΝDΙςΙDΥΑΙΣ Ε ΧΟΝΣΟΛΙDΑDΑΣ

Νεστα σεο, χονφορmε Ινστρυο ΧςΜ ν≡ 480/09, χονφρονταmοσ ασ προϕε⌡εσ δε 

αβερτυρασ δε φαρm〈χιασ δα Χοmπανηια χοm οσ δαδοσ εϖολυτιϖοσ δε αβερτυρα δε 

φαρm〈χιασ εφετιϖαmεντε ρεαλιζαδασ α χαδα εξερχχιο, ατ ο ενχερραmεντο δο εξερχχιο 

ατυαλ. Ασ προϕε⌡εσ παρα 2016 ε 2017 φοραm διϖυλγαδασ αο mερχαδο εm 28 δε ϕυληο 

δε 2016, ασ προϕε⌡εσ παρα 2018 ε 2019 φοραm διϖυλγαδασ εm 9 δε νοϖεmβρο δε 

2017, α προϕεο παρα 2020 φοι διϖυλγαδα νο δια 3 δε ουτυβρο δε 2019 ε ασ προϕε⌡εσ 

παρα 2021 ε 2022 φοραm διϖυλγαδασ εm 29 δε σετεmβρο δε 2020.

Ανο Προϕεο αντεριορ Προϕεο ατυαλ Ρεαλιζαδο αχυmυλαδο
2016 165 αβερτυρασ 200 αβερτυρασ 212 αβερτυρασ
2017 195 αβερτυρασ 200 αβερτυρασ 210 αβερτυρασ
2018 240 αβερτυρασ 240 αβερτυρασ
2019 240 αβερτυρασ 240 αβερτυρασ
2020 240 αβερτυρασ 240 αβερτυρασ
2021 240 αβερτυρασ 240 αβερτυρασ
2022 240 αβερτυρασ 260 αβερτυρασ −

Εm 28 δε ϕυληο δε 2016, ρεϖισαmοσ α προϕεο αντεριορ δε 165 αβερτυρασ εm 2016 ε 

195 αβερτυρασ εm 2017 παρα 200 αβερτυρασ δε λοϕασ παρα χαδα ανο. Εm 27 δε ουτυβρο 

δε 2021, ρεϖισαmοσ α προϕεο αντεριορ δε 240 αβερτυρασ πορ ανο εm 2021 ε 2022 

παρα 240 αβερτυρασ εm 2021 ε 260 αβερτυρασ εm 2022. 

Α Χοmπανηια ενχερρου ο ανο δε 2021 χοm 240 αβερτυρασ ε ρειτερα ασ προϕε⌡εσ δε 

260 αβερτυρασ παρα 2022.
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Αοσ Αδmινιστραδορεσ ε Αχιονιστασ δα 
Ραια Dρογασιλ Σ.Α.
Σο Παυλο − ΣΠ

Οπινιο
Εξαmιναmοσ ασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ ινδιϖιδυαισ ε χονσολιδαδασ δα Ραια Dρογασιλ Σ.Α. (�Χοmπανηια�), ιδεντιφιχαδασ χοmο 
χοντρολαδορα ε χονσολιδαδο, ρεσπεχτιϖαmεντε, θυε χοmπρεενδεm ο βαλανο πατριmονιαλ εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021 ε ασ ρεσπεχτιϖασ 
δεmονστρα⌡εσ δο ρεσυλταδο, δο ρεσυλταδο αβρανγεντε, δασ mυτα⌡εσ δο πατριmνιο λθυιδο ε δοσ φλυξοσ δε χαιξα παρα ο εξερχχιο 
φινδο νεσσα δατα, βεm χοmο ασ χορρεσπονδεντεσ νοτασ εξπλιχατιϖασ, ινχλυινδο ο ρεσυmο δασ πρινχιπαισ πολτιχασ χοντ〈βεισ.
Εm νοσσα οπινιο, ασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ αχιmα ρεφεριδασ απρεσενταm αδεθυαδαmεντε, εm τοδοσ οσ ασπεχτοσ ρελεϖαντεσ, 
α ποσιο πατριmονιαλ ε φινανχειρα, ινδιϖιδυαλ ε χονσολιδαδα, δα Ραια Dρογασιλ Σ.Α. εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021, ο δεσεmπενηο 
ινδιϖιδυαλ ε χονσολιδαδο δε συασ οπερα⌡εσ ε οσ σευσ ρεσπεχτιϖοσ φλυξοσ δε χαιξα ινδιϖιδυαισ ε χονσολιδαδοσ παρα ο εξερχχιο 
φινδο νεσσα δατα, δε αχορδο χοm ασ πρ〈τιχασ χοντ〈βεισ αδοταδασ νο Βρασιλ ε χοm ασ νορmασ ιντερναχιοναισ δε ρελατ⌠ριο φινανχειρο 
(ΙΦΡΣ) εmιτιδασ πελο Ιντερνατιοναλ Αχχουντινγ Στανδαρδσ Βοαρδ (ΙΑΣΒ). 

Βασε παρα οπινιο 
Νοσσα αυδιτορια φοι χονδυζιδα δε αχορδο χοm ασ νορmασ βρασιλειρασ ε ιντερναχιοναισ δε αυδιτορια. Νοσσασ ρεσπονσαβιλιδαδεσ, εm 
χονφορmιδαδε χοm ταισ νορmασ, εστο δεσχριτασ να σεο α σεγυιρ ιντιτυλαδα �Ρεσπονσαβιλιδαδεσ δο αυδιτορ πελα αυδιτορια δασ 
δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ ινδιϖιδυαισ ε χονσολιδαδασ�. Σοmοσ ινδεπενδεντεσ εm ρελαο ◊ Χοmπανηια ε συασ χοντρολαδασ, δε 
αχορδο χοm οσ πρινχπιοσ τιχοσ ρελεϖαντεσ πρεϖιστοσ νο Χ⌠διγο δε ⊃τιχα Προφισσιοναλ δο Χονταδορ ε νασ νορmασ προφισσιοναισ 
εmιτιδασ πελο Χονσεληο Φεδεραλ δε Χονταβιλιδαδε, ε χυmπριmοσ χοm ασ δεmαισ ρεσπονσαβιλιδαδεσ τιχασ δε αχορδο χοm εσσασ 
νορmασ. Αχρεδιταmοσ θυε α εϖιδνχια δε αυδιτορια οβτιδα  συφιχιεντε ε απροπριαδα παρα φυνδαmενταρ νοσσα οπινιο. 

Πρινχιπαισ ασσυντοσ δε αυδιτορια
Πρινχιπαισ ασσυντοσ δε αυδιτορια σο αθυελεσ θυε, εm νοσσο ϕυλγαmεντο προφισσιοναλ, φοραm οσ mαισ σιγνιφιχατιϖοσ εm νοσσα 
αυδιτορια δο εξερχχιο χορρεντε. Εσσεσ ασσυντοσ φοραm τραταδοσ νο χοντεξτο δε νοσσα αυδιτορια δασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ 
ινδιϖιδυαισ ε χονσολιδαδασ χοmο υm τοδο ε να φορmαο δε νοσσα οπινιο σοβρε εσσασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ ινδιϖιδυαισ ε 
χονσολιδαδασ ε, πορταντο, νο εξπρεσσαmοσ υmα οπινιο σεπαραδα σοβρε εσσεσ ασσυντοσ. Παρα χαδα ασσυντο αβαιξο, α δεσχριο 
δε χοmο νοσσα αυδιτορια τρατου ο ασσυντο, ινχλυινδο θυαισθυερ χοmεντ〈ριοσ σοβρε οσ ρεσυλταδοσ δε νοσσοσ προχεδιmεντοσ,  
απρεσενταδο νο χοντεξτο δασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ τοmαδασ εm χονϕυντο.
Ν⌠σ χυmπριmοσ ασ ρεσπονσαβιλιδαδεσ δεσχριτασ να σεο ιντιτυλαδα �Ρεσπονσαβιλιδαδεσ δο αυδιτορ πελα αυδιτορια δασ δεmονστρα⌡εσ 
φινανχειρασ ινδιϖιδυαισ ε χονσολιδαδασ�, ινχλυινδο αθυελασ εm ρελαο α εσσεσ πρινχιπαισ ασσυντοσ δε αυδιτορια. Dεσσα φορmα, 
νοσσα αυδιτορια ινχλυιυ α χονδυο δε προχεδιmεντοσ πλανεϕαδοσ παρα ρεσπονδερ α νοσσα αϖαλιαο δε ρισχοσ δε διστορ⌡εσ 
σιγνιφιχατιϖασ νασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ. Οσ ρεσυλταδοσ δε νοσσοσ προχεδιmεντοσ, ινχλυινδο αθυελεσ εξεχυταδοσ παρα τραταρ 
οσ ασσυντοσ αβαιξο, φορνεχεm α βασε παρα νοσσα οπινιο δε αυδιτορια σοβρε ασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ δα Χοmπανηια.

Αmβιεντε δε τεχνολογια
Dεϖιδο αο ϖολυmε δε τρανσα⌡εσ ε πελο φατο δασ οπερα⌡εσ δα Χοmπανηια ε συασ χοντρολαδασ σερεm αλταmεντε δεπενδεντεσ δο 
φυνχιοναmεντο απροπριαδο δα εστρυτυρα δε τεχνολογια ε σευσ σιστεmασ, σοmαδοσ ◊ νατυρεζα δο σευ νεγ⌠χιο ε συα δισπερσο 
γεογρ〈φιχα, χονσιδεραmοσ ο αmβιεντε δε τεχνολογια χοmο υm πρινχιπαλ ασσυντο δε αυδιτορια.
Χοmο νοσσα αυδιτορια χονδυζιυ εσσε ασσυντο

Νοσσοσ προχεδιmεντοσ δε αυδιτορια ινχλυραm, εντρε ουτροσ, α αϖαλιαο δο δεσενηο ε δα εφιχ〈χια οπεραχιοναλ δοσ χοντρολεσ γεραισ 
δε τεχνολογια δα ινφορmαο (�ΙΤΓΧσ�) ιmπλεmενταδοσ πελα Χοmπανηια παρα οσ σιστεmασ πορ ν⌠σ χονσιδεραδοσ ρελεϖαντεσ παρα 
α γεραο δε ινφορmα⌡εσ θυε ιmπαχταm διρεταmεντε συασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ. Α αϖαλιαο δοσ ΙΤΓΧσ ινχλυιυ προχεδιmεντοσ 
δε αυδιτορια παρα αϖαλιαρ α εφιχ〈χια δοσ χοντρολεσ σοβρε οσ αχεσσοσ λ⌠γιχοσ, γεστο δε mυδανασ, γεστο δε οπερα⌡εσ δε τεχνολογια 
δα ινφορmαο, προχεσσαmεντοσ δε ρελατ⌠ριοσ ε ουτροσ ασπεχτοσ δε τεχνολογια. 
Νο θυε σε ρεφερε ◊ αυδιτορια δοσ αχεσσοσ λ⌠γιχοσ, αναλισαmοσ, ο προχεσσο δε αυτοριζαο ε χονχεσσο δε νοϖοσ υσυ〈ριοσ, δε 
ρεϖογαο τεmπεστιϖα δε αχεσσο α χολαβοραδορεσ τρανσφεριδοσ ου δεσλιγαδοσ ε δε ρεϖισο περι⌠διχα δε υσυ〈ριοσ. Αλm δισσο, 
αϖαλιαmοσ ασ πολτιχασ δε σενηασ, χονφιγυρα⌡εσ δε σεγυρανα ε αχεσσο αοσ ρεχυρσοσ δε τεχνολογια. 
Νο θυε σε ρεφερε αο προχεσσο δε γεστο δε mυδανασ, αϖαλιαmοσ σε ασ mυδανασ νοσ σιστεmασ φοραm δεϖιδαmεντε αυτοριζαδασ 
ε απροϖαδασ πελα διρετορια δα Χοmπανηια. Αδιχιοναλmεντε, αναλισαmοσ ο προχεσσο δε γεστο δασ οπερα⌡εσ, χοm φοχο νασ πολτιχασ 
παρα ρεαλιζαο δε σαλϖαγυαρδα δε ινφορmα⌡εσ ε α τεmπεστιϖιδαδε νο τραταmεντο δε ινχιδεντεσ. 
Πορ φιm, αϖαλιαmοσ ο προχεσσο δε γεραο ε εξτραο δε ρελατ⌠ριοσ θυε συπορταm οσ σαλδοσ χοντ〈βεισ ε εξεχυταmοσ τεστεσ δε 
αδερνχια σοβρε ασ ινφορmα⌡εσ προδυζιδασ πελοσ σιστεmασ δα Χοmπανηια. 
Ενϖολϖεmοσ νοσσοσ προφισσιοναισ δε τεχνολογια παρα νοσ αυξιλιαρ να εξεχυο δεσσεσ προχεδιmεντοσ. 
Ιδεντιφιχαmοσ δεφιχινχιασ νοσ χοντρολεσ δε χονχεσσο, ρεϖογαο ε αλτεραο δε αχεσσοσ, δε γεστο δε mυδανασ ε δε 
mονιτοραmεντο δε οπερα⌡εσ δε ινχιδεντεσ, βαχκ−υπσ ε ρεσταυρα⌡εσ δε βαχκ−υπσ.

Ασ δεφιχινχιασ νο δεσενηο ε οπεραο δοσ ΙΤΓΧσ αλτεραραm νοσσα αϖαλιαο θυαντο ◊ νατυρεζα, ποχα ε εξτενσο δε νοσσοσ 
προχεδιmεντοσ συβσταντιϖοσ πλανεϕαδοσ παρα οβτερmοσ εϖιδνχιασ συφιχιεντεσ ε αδεθυαδασ δε αυδιτορια δασ δεmονστρα⌡εσ 
φινανχειρασ ρεφερεντεσ α 31 δε δεζεmβρο δε 2021. Λεϖανδο ιστο εm χονσιδεραο, οσ ρεσυλταδοσ δοσ προχεδιmεντοσ δε αυδιτορια 
εφετυαδοσ, νοσ προπορχιοναραm εϖιδνχια απροπριαδα ε συφιχιεντε δε αυδιτορια νο χοντεξτο δασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ ινδιϖιδυαισ 
ε χονσολιδαδασ.

Αχορδοσ χοmερχιαισ νασ χοmπρασ δε mερχαδοριασ παρα ρεϖενδα
Χονφορmε διϖυλγαδο να Νοτα Εξπλιχατιϖα 4 (δ), α Χοmπανηια νεγοχια αχορδοσ χοmερχιαισ χοm σευσ φορνεχεδορεσ δε mερχαδοριασ 
παρα ρεϖενδα, οσ θυαισ ποδεm σερ δε νατυρεζα παρτιχυλαρ ου χοmπλεξα νο mβιτο δο σετορ ϖαρεϕιστα. Νεσσε χοντεξτο εξιστεm 
διφερεντεσ χατεγοριασ δε αχορδοσ θυε, συβστανχιαλmεντε, ποσσυεm ϖινχυλαο χοm α ρεϖενδα δασ mερχαδοριασ παρα οβτενο δε 
βενεφχιοσ πελα Χοmπανηια. Ασσιm σενδο, σε φαζ νεχεσσ〈ρια α ρεαλιζαο δε προχεδιmεντοσ πορ παρτε δα διρετορια, εm εσπεχιαλ, 
αναλισαρ ε χονχλυιρ σοβρε οσ ϖαλορεσ ε περοδο χορρετο εm θυε οσ εφειτοσ δεϖεm σερ ρεχονηεχιδοσ νο χυστο δασ mερχαδοριασ 
ϖενδιδασ.
Μεδιαντε ο εξποστο, χονσιδεραmοσ ο ρεχονηεχιmεντο δοσ εφειτοσ δοσ αχορδοσ χοmερχιαισ, εσπεχιαλmεντε θυαντο ◊ τοταλιδαδε ε 
αο σευ ρεγιστρο νο χορρετο περοδο χοντ〈βιλ, χοmο υm πρινχιπαλ ασσυντο δε αυδιτορια.
Χοmο νοσσα αυδιτορια χονδυζιυ εσσε ασσυντο

Νοσσοσ προχεδιmεντοσ δε αυδιτορια χονσιδεραραm, εντρε ουτροσ, οσ σεγυιντεσ:
�  Ατυαλιζαο δο εντενδιmεντο δοσ προχεσσοσ δε νεγ⌠χιο εσταβελεχιδοσ πελα διρετορια παρα ιδεντιφιχαο, αχοmπανηαmεντο ε 

χονταβιλιζαο δοσ αχορδοσ χοmερχιαισ;
�  Χονφιρmαο εξτερνα δε δετερmιναδοσ φορνεχεδορεσ, χονσιδερανδο οσ ασπεχτοσ δε ρελεϖνχια δε ϖαλορεσ ε αmοστρα ρεπρεσεντατιϖα;
�  Εντενδιmεντο δοσ πρινχιπαισ τερmοσ χοντρατυαισ, ινδιϖιδυαλmεντε ρελεϖαντεσ ου χοm χαραχτερστιχασ παρτιχυλαρεσ ε οσ 

χορρεσπονδεντεσ ινδιχαδορεσ δε περφορmανχε θυε, θυανδο ατινγιδοσ, γεραm ο διρειτο δα Χοmπανηια αο βενεφχιο αχορδαδο, 
ρεχ〈λχυλο, αλm δε ϖεριφιχαο δε συα λιθυιδαο φινανχειρα συβσεθυεντε χοm βασε εm τεστεσ αmοστραισ; ε

�  Τεστε δο ρεχονηεχιmεντο δοσ εφειτοσ νο χορρετο περοδο δε χοmπετνχια.
Βασεαδοσ νο ρεσυλταδο δοσ προχεδιmεντοσ δε αυδιτορια εφετυαδοσ σοβρε οσ αχορδοσ χοmερχιαισ, θυε εστ〈 χονσιστεντε χοm α 
αϖαλιαο δα διρετορια, χονσιδεραmοσ θυε οσ χριτριοσ ε πρεmισσασ αδοταδοσ πελα διρετορια, ασσιm χοmο ασ ρεσπεχτιϖασ διϖυλγα⌡εσ 
να Νοτα Εξπλιχατιϖα 4(δ), σο αχειτ〈ϖεισ, νο χοντεξτο δασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ τοmαδασ εm χονϕυντο.

Ουτροσ ασσυντοσ 

Dεmονστρα⌡εσ δο ϖαλορ αδιχιοναδο 
Ασ δεmονστρα⌡εσ ινδιϖιδυαλ ε χονσολιδαδα δο ϖαλορ αδιχιοναδο (DςΑ) ρεφερεντεσ αο εξερχχιο φινδο εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021, 
ελαβοραδασ σοβ α ρεσπονσαβιλιδαδε δα διρετορια δα Χοmπανηια, ε απρεσενταδασ χοmο ινφορmαο συπλεmενταρ παρα φινσ δε ΙΦΡΣ, 
φοραm συβmετιδασ α προχεδιmεντοσ δε αυδιτορια εξεχυταδοσ εm χονϕυντο χοm α αυδιτορια δασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ δα 
Χοmπανηια. Παρα α φορmαο δε νοσσα οπινιο, αϖαλιαmοσ σε εσσασ δεmονστρα⌡εσ εστο χονχιλιαδασ χοm ασ δεmονστρα⌡εσ 
φινανχειρασ ε ρεγιστροσ χοντ〈βεισ, χονφορmε απλιχ〈ϖελ, ε σε α συα φορmα ε χοντεδο εστο δε αχορδο χοm οσ χριτριοσ δεφινιδοσ νο 
Προνυνχιαmεντο Τχνιχο ΝΒΧ ΤΓ 09 � Dεmονστραο δο ςαλορ Αδιχιοναδο. Εm νοσσα οπινιο, εσσασ δεmονστρα⌡εσ δο ϖαλορ 
αδιχιοναδο φοραm αδεθυαδαmεντε ελαβοραδασ, εm τοδοσ οσ ασπεχτοσ ρελεϖαντεσ, σεγυνδο οσ χριτριοσ δεφινιδοσ νεσσε 
Προνυνχιαmεντο Τχνιχο ε σο χονσιστεντεσ εm ρελαο ◊σ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ ινδιϖιδυαισ ε χονσολιδαδασ τοmαδασ εm 
χονϕυντο.

Ουτρασ ινφορmα⌡εσ θυε αχοmπανηαm ασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ ινδιϖιδυαισ ε χονσολιδαδασ ε ο ρελατ⌠ριο δο αυδιτορ 
Α διρετορια δα Χοmπανηια  ρεσπονσ〈ϖελ πορ εσσασ ουτρασ ινφορmα⌡εσ θυε χοmπρεενδεm ο Ρελατ⌠ριο δα αδmινιστραο.
Νοσσα οπινιο σοβρε ασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ ινδιϖιδυαισ ε χονσολιδαδασ νο αβρανγε ο Ρελατ⌠ριο δα αδmινιστραο ε νο 
εξπρεσσαmοσ θυαλθυερ φορmα δε χονχλυσο δε αυδιτορια σοβρε εσσε ρελατ⌠ριο. 
Εm χονεξο χοm α αυδιτορια δασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ ινδιϖιδυαισ ε χονσολιδαδασ, νοσσα ρεσπονσαβιλιδαδε  α δε λερ ο 
Ρελατ⌠ριο δα αδmινιστραο ε, αο φαζ−λο, χονσιδεραρ σε εσσε ρελατ⌠ριο εστ〈, δε φορmα ρελεϖαντε, ινχονσιστεντε χοm ασ δεmονστρα⌡εσ 
φινανχειρασ ου χοm νοσσο χονηεχιmεντο οβτιδο να αυδιτορια ου, δε ουτρα φορmα, απαρεντα εσταρ διστορχιδο δε φορmα ρελεϖαντε.  Σε, 
χοm βασε νο τραβαληο ρεαλιζαδο, χονχλυιρmοσ θυε η〈 διστορο ρελεϖαντε νο Ρελατ⌠ριο δα αδmινιστραο, σοmοσ ρεθυεριδοσ α 
χοmυνιχαρ εσσε φατο. Νο τεmοσ ναδα α ρελαταρ α εστε ρεσπειτο.

Ρεσπονσαβιλιδαδεσ δα διρετορια ε δα γοϖερνανα πελασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ ινδιϖιδυαισ ε χονσολιδαδασ
Α διρετορια  ρεσπονσ〈ϖελ πελα ελαβοραο ε αδεθυαδα απρεσενταο δασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ ινδιϖιδυαισ ε χονσολιδαδασ 
δε αχορδο χοm ασ πρ〈τιχασ χοντ〈βεισ αδοταδασ νο Βρασιλ ε χοm ασ νορmασ ιντερναχιοναισ δε ρελατ⌠ριο φινανχειρο (ΙΦΡΣ), εmιτιδασ 
πελο Ιντερνατιοναλ Αχχουντινγ Στανδαρδσ Βοαρδ (ΙΑΣΒ) ε πελοσ χοντρολεσ ιντερνοσ θυε ελα δετερmινου χοmο νεχεσσ〈ριοσ παρα 
περmιτιρ α ελαβοραο δε δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ λιϖρεσ δε διστορο ρελεϖαντε, ινδεπενδεντεmεντε σε χαυσαδα πορ φραυδε ου 
ερρο.
Να ελαβοραο δασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ ινδιϖιδυαισ ε χονσολιδαδασ, α διρετορια  ρεσπονσ〈ϖελ πελα αϖαλιαο δα χαπαχιδαδε 
δε α Χοmπανηια χοντινυαρ οπερανδο, διϖυλγανδο, θυανδο απλιχ〈ϖελ, οσ ασσυντοσ ρελαχιοναδοσ χοm α συα χοντινυιδαδε οπεραχιοναλ 
ε ο υσο δεσσα βασε χοντ〈βιλ να ελαβοραο δασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ, α νο σερ θυε α διρετορια πρετενδα λιθυιδαρ α Χοmπανηια 
ου χεσσαρ συασ οπερα⌡εσ, ου νο τενηα νενηυmα αλτερνατιϖα ρεαλιστα παρα εϖιταρ ο ενχερραmεντο δασ οπερα⌡εσ.
Οσ ρεσπονσ〈ϖεισ πελα γοϖερνανα δα Χοmπανηια ε συασ χοντρολαδασ σο αθυελεσ χοm ρεσπονσαβιλιδαδε πελα συπερϖισο δο 
προχεσσο δε ελαβοραο δασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ.

Ρεσπονσαβιλιδαδεσ δο αυδιτορ πελα αυδιτορια δασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ ινδιϖιδυαισ ε χονσολιδαδασ
Νοσσοσ οβϕετιϖοσ σο οβτερ σεγυρανα ραζο〈ϖελ δε θυε ασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ ινδιϖιδυαισ ε χονσολιδαδασ, τοmαδασ εm 
χονϕυντο, εστο λιϖρεσ δε διστορο ρελεϖαντε, ινδεπενδεντεmεντε σε χαυσαδα πορ φραυδε ου ερρο, ε εmιτιρ ρελατ⌠ριο δε αυδιτορια 
χοντενδο νοσσα οπινιο. Σεγυρανα ραζο〈ϖελ  υm αλτο νϖελ δε σεγυρανα, mασ νο υmα γαραντια δε θυε α αυδιτορια ρεαλιζαδα 
δε αχορδο χοm ασ νορmασ βρασιλειρασ ε ιντερναχιοναισ δε αυδιτορια σεmπρε δετεχτα ασ εϖεντυαισ διστορ⌡εσ ρελεϖαντεσ εξιστεντεσ. 
Ασ διστορ⌡εσ ποδεm σερ δεχορρεντεσ δε φραυδε ου ερρο ε σο χονσιδεραδασ ρελεϖαντεσ θυανδο, ινδιϖιδυαλmεντε ου εm χονϕυντο, 
ποσσαm ινφλυενχιαρ, δεντρο δε υmα περσπεχτιϖα ραζο〈ϖελ, ασ δεχισ⌡εσ εχονmιχασ δοσ υσυ〈ριοσ τοmαδασ χοm βασε νασ ρεφεριδασ 
δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ.
Χοmο παρτε δα αυδιτορια ρεαλιζαδα δε αχορδο χοm ασ νορmασ βρασιλειρασ ε ιντερναχιοναισ δε αυδιτορια, εξερχεmοσ ϕυλγαmεντο 
προφισσιοναλ ε mαντεmοσ χετιχισmο προφισσιοναλ αο λονγο δα αυδιτορια. Αλm δισσο:
�  Ιδεντιφιχαmοσ ε αϖαλιαmοσ οσ ρισχοσ δε διστορο ρελεϖαντε νασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ ινδιϖιδυαισ ε χονσολιδαδασ, 

ινδεπενδεντεmεντε σε χαυσαδα πορ φραυδε ου ερρο, πλανεϕαmοσ ε εξεχυταmοσ προχεδιmεντοσ δε αυδιτορια εm ρεσποστα α ταισ 
ρισχοσ, βεm χοmο οβτιϖεmοσ εϖιδνχια δε αυδιτορια απροπριαδα ε συφιχιεντε παρα φυνδαmενταρ νοσσα οπινιο. Ο ρισχο δε νο 
δετεχο δε διστορο ρελεϖαντε ρεσυλταντε δε φραυδε  mαιορ δο θυε ο προϖενιεντε δε ερρο, ϕ〈 θυε α φραυδε ποδε ενϖολϖερ ο 
ατο δε βυρλαρ οσ χοντρολεσ ιντερνοσ, χονλυιο, φαλσιφιχαο, οmισσο ου ρεπρεσεντα⌡εσ φαλσασ ιντενχιοναισ.

�  Οβτιϖεmοσ εντενδιmεντο δοσ χοντρολεσ ιντερνοσ ρελεϖαντεσ παρα α αυδιτορια παρα πλανεϕαρmοσ προχεδιmεντοσ δε αυδιτορια 
απροπριαδοσ ◊σ χιρχυνστνχιασ, mασ, νο, χοm ο οβϕετιϖο δε εξπρεσσαρmοσ οπινιο σοβρε α εφιχ〈χια δοσ χοντρολεσ ιντερνοσ δα 
Χοmπανηια ε συασ χοντρολαδασ.

�  Αϖαλιαmοσ α αδεθυαο δασ πολτιχασ χοντ〈βεισ υτιλιζαδασ ε α ραζοαβιλιδαδε δασ εστιmατιϖασ χοντ〈βεισ ε ρεσπεχτιϖασ διϖυλγα⌡εσ 
φειτασ πελα διρετορια.

�  Χονχλυmοσ σοβρε α αδεθυαο δο υσο, πελα διρετορια, δα βασε χοντ〈βιλ δε χοντινυιδαδε οπεραχιοναλ ε, χοm βασε νασ εϖιδνχιασ 
δε αυδιτορια οβτιδασ, σε εξιστε ινχερτεζα ρελεϖαντε εm ρελαο α εϖεντοσ ου χονδι⌡εσ θυε ποσσαm λεϖανταρ δϖιδα σιγνιφιχατιϖα 
εm ρελαο ◊ χαπαχιδαδε δε χοντινυιδαδε οπεραχιοναλ δα Χοmπανηια. Σε χονχλυιρmοσ θυε εξιστε ινχερτεζα ρελεϖαντε, δεϖεmοσ 
χηαmαρ ατενο εm νοσσο ρελατ⌠ριο δε αυδιτορια παρα ασ ρεσπεχτιϖασ διϖυλγα⌡εσ νασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ ινδιϖιδυαισ ε 
χονσολιδαδασ ου ινχλυιρ mοδιφιχαο εm νοσσα οπινιο, σε ασ διϖυλγα⌡εσ φορεm ιναδεθυαδασ. Νοσσασ χονχλυσ⌡εσ εστο 
φυνδαmενταδασ νασ εϖιδνχιασ δε αυδιτορια οβτιδασ ατ α δατα δε νοσσο ρελατ⌠ριο. Τοδαϖια, εϖεντοσ ου χονδι⌡εσ φυτυρασ ποδεm 
λεϖαρ α Χοmπανηια α νο mαισ σε mαντερ εm χοντινυιδαδε οπεραχιοναλ.

�  Αϖαλιαmοσ α απρεσενταο γεραλ, α εστρυτυρα ε ο χοντεδο δασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ, ινχλυσιϖε ασ διϖυλγα⌡εσ ε σε ασ 
δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ ινδιϖιδυαισ ε χονσολιδαδασ ρεπρεσενταm ασ χορρεσπονδεντεσ τρανσα⌡εσ ε οσ εϖεντοσ δε mανειρα 
χοmπατϖελ χοm ο οβϕετιϖο δε απρεσενταο αδεθυαδα.

Χοmυνιχαmο−νοσ χοm οσ ρεσπονσ〈ϖεισ πελα γοϖερνανα α ρεσπειτο, εντρε ουτροσ ασπεχτοσ, δο αλχανχε, ε δα ποχα δοσ τραβαληοσ 
δε αυδιτορια πλανεϕαδοσ ε δασ χονστατα⌡εσ σιγνιφιχατιϖασ δε αυδιτορια, ινχλυσιϖε ασ δεφιχινχιασ σιγνιφιχατιϖασ νοσ χοντρολεσ ιντερνοσ 
θυε εϖεντυαλmεντε τενηαm σιδο ιδεντιφιχαδασ δυραντε νοσσοσ τραβαληοσ.
Φορνεχεmοσ ταmβm αοσ ρεσπονσ〈ϖεισ πελα γοϖερνανα δεχλαραο δε θυε χυmπριmοσ χοm ασ εξιγνχιασ τιχασ ρελεϖαντεσ, 
ινχλυινδο οσ ρεθυισιτοσ απλιχ〈ϖεισ δε ινδεπενδνχια, ε χοmυνιχαmοσ τοδοσ οσ εϖεντυαισ ρελαχιοναmεντοσ ου ασσυντοσ θυε ποδεριαm 
αφεταρ, χονσιδεραϖελmεντε, νοσσα ινδεπενδνχια, ινχλυινδο, θυανδο απλιχ〈ϖελ, ασ ρεσπεχτιϖασ σαλϖαγυαρδασ. 
Dοσ ασσυντοσ θυε φοραm οβϕετο δε χοmυνιχαο χοm οσ ρεσπονσ〈ϖεισ πελα γοϖερνανα, δετερmιναmοσ αθυελεσ θυε φοραm 
χονσιδεραδοσ χοmο mαισ σιγνιφιχατιϖοσ να αυδιτορια δασ δεmονστρα⌡εσ φινανχειρασ δο εξερχχιο χορρεντε ε θυε, δεσσα mανειρα, 
χονστιτυεm οσ πρινχιπαισ ασσυντοσ δε αυδιτορια. Dεσχρεϖεmοσ εσσεσ ασσυντοσ εm νοσσο ρελατ⌠ριο δε αυδιτορια, α mενοσ θυε λει 
ου ρεγυλαmεντο τενηα προιβιδο διϖυλγαο πβλιχα δο ασσυντο, ου θυανδο, εm χιρχυνστνχιασ εξτρεmαmεντε ραρασ, δετερmιναρmοσ 
θυε ο ασσυντο νο δεϖε σερ χοmυνιχαδο εm νοσσο ρελατ⌠ριο πορθυε ασ χονσεθυνχιασ αδϖερσασ δε ταλ χοmυνιχαο ποδεm, 
δεντρο δε υmα περσπεχτιϖα ραζο〈ϖελ, συπεραρ οσ βενεφχιοσ δα χοmυνιχαο παρα ο ιντερεσσε πβλιχο. 

Σο Παυλο, 22 δε φεϖερειρο δε 2022.
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