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EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

(ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022) 

 

Η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση, συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.3556/2007 και την 

επ’ αυτού εκ δοθείσα Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό 

7/448/11.10.2007 και περιλαμβάνει:   

 

 

I. τις δηλώσεις των μελών του Δ.Σ. 4 

II. την έκθεση επισκόπησης του Νόμιμου Ελεγκτή  5 έως 6 

III. την εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου  7 έως 15 

IV. τις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01 – 30.06.2022 16 έως 45 
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I. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

(σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 του Ν.3556/2007) 

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την 

παρούσα ότι, εξ όσων γνωρίζουμε: 

α) Οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας  «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» για την περίοδο από 

1η Ιανουαρίου 2022 έως 30η Ιουνίου 2022, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά 

πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση 

και τα αποτελέσματα περιόδου του εκδότη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 

5 του ν.3556/2007 και των κατά εξουσιοδότηση αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

β) Η εξαμηνιαία έκθεση του διοικητικού συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που 

απαιτούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του N. 3556/2007 και των κατά 

εξουσιοδότηση αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.   

  

Άλιμος, 27 Σεπτεμβρίου 2022 

 

Οι βεβαιούντες 

 

 

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & 

Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

 

 

Το μέλος του Δ.Σ. 

 

 

 

 

Το μέλος του Δ.Σ. 

Ευστράτιος Γ. Χαϊδεμένος Μαρίνα Χαϊδεμένου Αντωνία  Χαϊδεμένου 

ΑΔΤ Τ049887 ΑΔΤ Σ650680 ΑΔΤ ΑN687016 
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ΙΙ. Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

 

Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 

 

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

 

Εισαγωγή 

Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας 

ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε. της 30ης Ιουνίου 2022 

και τις σχετικές συνοπτικές καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων 

κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις 

επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν.3556/2007.  

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως 

αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική 

Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο “ΔΛΠ 34”). Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί 

της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 

 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης (ΔΠΑΕ) 2410 

“Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή 

της οντότητας”. Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στην υποβολή 

διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως σε πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά 

θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς 

μικρότερο εύρος από τον έλεγχο, ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου που έχουν 

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη 

διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα που θα μπορούσαν να εντοπιστούν 

σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου. 

 

Συμπέρασμα 

Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας έκανε να πιστεύουμε 

ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
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Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε ουσιώδη ασυνέπεια ή σφάλμα στις δηλώσεις των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου και στις πληροφορίες της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 και 5α του Ν. 3556/2007, σε σχέση με την ενδιάμεση συνοπτική 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 

 

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2022 
Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια 

 
 
 
 
 
 

Ελπίδα Λεωνίδου 
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 19801 
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ΙΙΙ. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΈΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Της περιόδου 1.1.2022 - 30.6.2022 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 150, 152 Ν. 4548/2018, τις διατάξεις του άρθρ. 4 Ν. 3556/2007, την 

απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμ. 8/754/14.4.2016 και το Καταστατικό της Εταιρείας, σας 

υποβάλλουμε για την εξαμηνιαία περίοδο  από 01/01/2022 έως 30/06/2022 την  έκθεση του διοικητικού 

συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει, τις ελεγμένες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, τις σημειώσεις επί των 

οικονομικών καταστάσεων και την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Στην παρούσα έκθεση που  

συνοδεύει τις οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 01.01.2022 -  30.06.2022 περιγράφονται συνοπτικά 

πληροφορίες της Εταιρείας Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε., χρηματοοικονομικές πληροφορίες που στοχεύουν σε μία 

γενική ενημέρωση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα, 

τη συνολική πορεία και τις μεταβολές που επήλθαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου 01.01.2022 – 30.06.2022, 

σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα και την επίδραση αυτών στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας 

περιόδου. Επίσης, γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που ενδέχεται να 

αντιμετωπίσει η Εταιρεία στο μέλλον και παρατίθενται οι σημαντικότερες συναλλαγές που καταρτίσθηκαν 

μεταξύ του εκδότη και των συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων. Επιπλέον, στην ενότητα της παρούσας Ετήσιας 

Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου περιέχεται η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης. 

 

Α. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ & ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  

 

Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνεται μια συνοπτική απεικόνιση των χρηματοοικονομικών στοιχείων της 

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε για την περίοδο 01.01- 30.06.2022. 

 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα € 9.576 χιλ. έναντι € 7.067 χιλ. 

σημειώνοντας αύξηση 35 % σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021. 

 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ :Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων 

(EBITDA) της εταιρείας κατά το πρώτο εξάμηνο της ενδιάμεσης περιόδου 30.06.2022 διαμορφώθηκαν στα € 

90  χιλ. έναντι € 127 χιλ. το αντίστοιχο διάστημα του 2021, σημειώνοντας μείωση κατά 29 %. 

  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ : Η εταιρεία παρουσίασε κέρδη προ φόρων ποσού €  78 χιλ. έναντι 

ζημιών € 397 χιλ. το αντίστοιχο διάστημα του 2021.  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ 

Τα κέρδη μετά από φόρους της εταιρείας ανήλθαν σε ζημιές €  80 χιλ. έναντι ζημιών € 443  χιλ. για το 

αντίστοιχο διάστημα του 2021.  

 

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: Η εταιρεία την 30.06.2022 είχε € 2.247 χιλ. μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις έναντι ποσού € 

2.623χιλ. την 31 12 2021. Οι μακροπρόθεσμες μισθωτικές υποχρεώσεις ανέρχονται σε € 204 χιλ. την 

30.06.2022 έναντι € 130 χιλ. κατά την 31.12.2021. 

Οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας την 30.06.2022 ανήλθαν στα € 6.767εκατ. των 

οποίων ποσό € 6.684 εκ. αφορά δανειακές υποχρεώσεις και ποσό € 83  χιλ. αφορά μισθωτικές υποχρεώσεις 

έναντι € 8.673 εκατ. την 31.12.2021 εκ των οποίων ποσό € 8.612 χιλ. αφορούσε δανειακές υποχρεώσεις και 

ποσό €61 χιλ. μισθωτικές υποχρεώσεις . 

 

Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας την 30.06.2022 ανέρχονταν σε € 4.284 χιλ.  σε σχέση με την 31.12.2021 

όπου τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε € 7.258  χιλ.  

 

Συνοπτικά αναφέρουμε τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας για την περίοδο 01.01.2022 –  30.06.2022 

και την περίοδο 01.01.2021 – 30.06.2021.  

 

Στοιχεία εταιρίας 30/6/2022 30/6/2021 

Πωλήσεις  9.575.767 7.067.462 
Μικτά κέρδη  1.139.925 1.023.029 
Κέρδη προ Φόρων Τόκων Αποσβέσεων (ΕΒΙTDA) 90.067 127.276 

Κέρδη προ Φόρων Τόκων  (ΕΒΙT)                           (272.678) 
            

(239.205) 

Κέρδη προ Φόρων  (ΕΒT)                              77.581  
            

(396.687) 

Κέρδη μετά από Φόρους (ΕAT)                              80.449  
            

(442.557) 

 

Παράγοντες δημιουργίας αξίας και μέτρησης επιδόσεων  

(Στο πλαίσιο της εφαρμογής των Κατευθυντήριων Γραμμών «Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης 

Απόδοσης» της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA/2015/1415el) που εφαρμόζονται 

από την 3η Ιουλίου 2016 στους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ)) 

 

H Εταιρεία αξιολογεί τα αποτελέσματα και την απόδοσή της σε μηνιαία βάση εντοπίζοντας έγκαιρα και 

αποτελεσματικά αποκλίσεις από τους στόχους και λαμβάνοντας διορθωτικά μέτρα. Η αποδοτικότητα της 

Εταιρείας επιμετράτε με τη χρήση χρηματοοικονομικών δεικτών απόδοσης που χρησιμοποιούνται διεθνώς: 

 

EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation & Amortization) - «Κέρδη προ τόκων, 

φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων». Ο δείκτης αναπροσαρμόζει τα 
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λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων με τις συνολικές αποσβέσεις ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων, 

τα κέρδη/ ζημίες από την πώληση ενσώματων & αύλων παγίων, τα κέρδη/ζημίες από την αποτίμηση μετοχών 

και τις αποσβέσεις επιχορηγήσεων. Όσο μεγαλύτερος ο δείκτης τόσο πιο αποτελεσματική είναι η λειτουργία 

της επιχείρησης.  

Ο δείκτης ανήλθε για την Εταιρεία στην περίοδο 01.01-30.06.2022 σε € 90 χιλ. και στην περίοδο 01.01-

30.06.2021 σε € 127 χιλ. 

 

 30/6/2022 30/6/2021 

Λειτουργικό κέρδος/(ζημία) -272.678 -239.205 

Αποσβέσεις 374.522 413.317 
(Κέρδη)/ζημίες από την πώληση ενσώματων 
παγίων 0 -3.400 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων -11.777 -43.435 

EBITDA 90.067 127.276 

 

ROCE (Return on Capital Employed) - «Αποδοτικότητα συνολικών απασχολούμενων κεφαλαίων». Ο 

δείκτης διαιρεί τα κέρδη προ τόκων και φόρων με τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια, τα οποία είναι το 

άθροισμα του Μέσου Όρου της Καθαρής Θέσης των δύο τελευταίων ετών και του Μέσου Όρου του συνόλου 

των δανειακών υποχρεώσεων των δύο τελευταίων ετών. Όσο μεγαλύτερος ο δείκτης τόσο πιο αποτελεσματική 

είναι η χρήση των απασχολούμενων κεφαλαίων. 

Ο δείκτης ανήλθε για την Εταιρεία την περίοδο 01.01-30.06.2022 σε -0,99% και την περίοδο 01.01-30.06.2021 

σε -1,34 %. 

 

30.6.2022 30.6.2021 

Κέρδη προ τόκων και φόρων -272.678 Κέρδη προ τόκων και φόρων -239.205 

Μέσος όρος καθαρής Θέσης 17.254.035 Μέσος όρος καθαρής Θέσης 16.292.321 

Μέσος όρος Δανειακών 
υποχρεώσεων  

10.155.066 
Μέσος όρος Δανειακών 
υποχρεώσεων  

1.550.092 

ROCE -0,99%   -1,34% 

 

ROE (Return on Equity) - «Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων». Ο δείκτης διαιρεί τα κέρδη μετά από 

φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες με το μέσο όρο της Καθαρής Θέσης των δύο τελευταίων ετών. Όσο 

μεγαλύτερος ο δείκτης τόσο πιο αποτελεσματική είναι η χρήση των ιδίων κεφαλαίων. 

Ο δείκτης ανήλθε για την Εταιρεία την περίοδο 01.01-30.06.2022 σε 0,47% και την περίοδο 01.01-30.06.2021 

σε -2,72%  . 

30.6.2022 30.6.2021 

Κέρδη μετά από φόρους 80.449 Κέρδη μετά από φόρους -442.557 

Μέσος όρος Κ.Θ.  17.254.035 Μέσος όρος Κ.Θ.  16.292.321 

ROE 0,47%   -2,72% 
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ΜΕΡΙΣΜΑ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ:  

 

Η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 16.06.2022 αποφάσισε την μη διανομή 

μερίσματος για την χρήση 2021. 

 

 Β. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022 

 

Σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά την περίοδο του α’ εξαμήνου είναι τα κάτωθι: 

Η εταιρία «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΕΒΕ» (ΑΡ. ΓΕΜΗ 

121638160000) γνωστοποιεί, ότι πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 

εταιρίας στις 16/6/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 π.μ. στην έδρα της εταιρίας στον Άλιμο, στην οδό 

Αρχαίου Θεάτρου αρ. 4 - Εθνικής Αντιστάσεως και Τραχώνων αρ. 4 (αίθουσα συνεδριάσεων - 1ος όροφος). 

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων παρέστησαν και ψήφισαν (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπων) 

μέτοχοι εκπροσωπούντες το 78,98% των μετοχών της εταιρίας, ήτοι 6.587.216 μετοχές επί συνόλου 8.340.750 

μετοχών της εταιρίας. Στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και λήφθηκαν οι ακόλουθες 

αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

 

1. Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής 

χρήσης 1.1.2021 έως 31.12.2021 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των 

Ελεγκτών 

 

Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας της χρήσης 2021. 

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.587.216 

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 78,98% 

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.587.216 

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: 

Υπέρ: 6.587.216 Ψήφοι (100%). Κατά 0 ψήφοι (0%). Λευκά/Αποχή: 0 ψήφοι (0%). 

 

2. Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και 

απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2021 

 

Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση και απαλλάχθηκαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές για τη χρήση 2021. 

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.587.216 

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 78,98% 

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.587.216 

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: 

Υπέρ: 6.587.216 Ψήφοι (100%). Κατά 0 ψήφοι (0%). Λευκά/Αποχή: 0 ψήφοι (0%) 
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3. Εκλογή Τακτικού Ελεγκτή για τη χρήση 1.1.2022 έως 31.12.2022 και καθορισμός της αμοιβής του 

 

 Για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 1.1.2022 έως 31.12.2022 εκλέχθηκε η ελεγκτική εταιρία Grant 

Thornton ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά της. 

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.587.216 

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 78,98% 

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.587.216 

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: 

Υπέρ: 6.587.216 Ψήφοι (100%). Κατά 0 ψήφοι (0%). Λευκά/Αποχή: 0 ψήφοι (0%) 

 

4. Υποβολή στη Γενική Συνέλευση προς συζήτηση και ψηφοφορία της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 

1.1.2021 έως 31.12.2021 

 

Υπερψηφίστηκε η Έκθεση Αποδοχών της χρήσης 1.1.2021 έως 31.12.2021 – η ψηφοφορία έχει 

συμβουλευτικό χαρακτήρα. 

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.587.216 

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 78,98% 

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.587.216 

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: 

Υπέρ: 6.587.216 Ψήφοι (100%). Κατά 0 ψήφοι (0%). Λευκά/Αποχή: 0 ψήφοι (0%) 

 

5. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων για τη χρήση 2021 της Επιτροπής Ελέγχου προς τη 

Γενική Συνέλευση 

 

 Υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση η Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 

2021. 

 Επί του θέματος δεν έγινε ψηφοφορία, καθώς δεν προβλέπεται στο νόμο. 

 

6. Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση έκθεσης των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 Υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση η έκθεση των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου για τη χρήση 2021. 

 Επί του θέματος δεν έγινε ψηφοφορία, καθώς δεν προβλέπεται στο νόμο. 

  

7. Διάφορες ανακοινώσεις 

 - 
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Γ.ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ  

Η εταιρεία αντιμετωπίζει τους κινδύνους και θέτει όρια  σε συνάρτηση με τους αντίστοιχους ελέγχους.  

Οι συνήθεις κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η εταιρεία και τους οποίους κινδύνους ενδέχεται να αντιμετωπίσει 

κατά την διάρκεια του 2022 είναι οι ακόλουθοι: 

 

1. Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου 

Η έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο επηρεάζεται κυρίως από τα χαρακτηριστικά του κάθε πελάτη. 

Η Διοίκηση έχει θέσει συγκεκριμένη πιστωτική πολιτική βάσει της οποίας εξετάζεται η πιστοληπτική ικανότητα 

του κάθε πελάτη. 

Η Εταιρεία εξετάζει εσωτερικά την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών και καθορίζει τα αντίστοιχα πιστωτικά 

όρια ανάλογα με τα πιστωτικά χαρακτηριστικά ενηλικίωσης των απαιτήσεων τους. Βέβαια σε περίοδο ευρύτερης 

οικονομικής κρίσης ο εν λόγω κίνδυνος είναι υπαρκτός πλην όμως οι όποιες επιπτώσεις του είναι περιορισμένες. 

 

H έκθεση της Εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία, τα οποία την ημερομηνία του Ισολογισμού αναλύονται ως εξής: 

 

Κατηγορίες Χρηματοοικονομικών Στοιχείων 30.06.2022 31.12.2021 

Ταμειακά Διαθέσιμα & Ταμιακά Ισοδύναμα 4.284.037 7.257.558 

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 5.767.888 4.678.236 

Σύνολο 10.051.925 11.935.794 

 

Η εταιρεία ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις της, είτε χωριστά είτε κατά ομάδα και ενσωματώνει τις πληροφορίες 

αυτές στις θεσπισμένες διαδικασίες του πιστωτικού ελέγχου. 

 

Στις 30.06.2022 κανένα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας δεν είχε ασφαλιστεί με 

κάποια μορφή πιστωτικής ασφάλισης. 

 

2. Κίνδυνος επιτοκίου 

  

Η Εταιρεία χρηματοδοτεί τις επενδύσεις της καθώς και τις ανάγκες της σε κεφάλαια κίνησης μέσω τραπεζικού 

δανεισμού , καταθέσεων όψεως και προθεσμίας και κατά συνέπεια τα αποτελέσματα της  επιβαρύνονται με 

χρεωστικούς τόκους. 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο από τις αυξητικές τάσεις των επιτοκίων, οι χρηματοδοτικές της ανάγκες 

παρακολουθούνται προϋπολογιστικά και κατά συνέπεια οι αποφάσεις της Διοίκησης για την διάρκεια και τη 

σχέση με τα κυμαινόμενα επιτόκια λαμβάνονται χωριστά ανά περίπτωση.  
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Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της περιόδου καθώς και των ιδίων 

κεφαλαίων σε μια λογική μεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +1,00% ,-1,00%. 

 

 
30.06.2022 30.06.2021 

 
1,00% -1,00% 1,00% -1,00% 

Αποτέλεσμα Περιόδου (99.159) 99.159 (91.454) 91.454 

Ίδια Κεφάλαια (99.159) 99.159 (91.454) 91.454 

 

3. Κίνδυνος ρευστότητας  

 

Η προσέγγιση της Εταιρείας στην προσπάθεια να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο ρευστότητας είναι η  εξασφάλιση 

επαρκών ταμειακών διαθεσίμων και εγκεκριμένων πιστωτικών ορίων. 

Για την αποφυγή των κινδύνων ρευστότητας διενεργούνται προβλέψεις ταμειακών ροών για περίοδο ενός έτους 

κατά την σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού και σε μηνιαία κυλιόμενη βάση ώστε να εξασφαλίζονται επαρκή 

ταμειακά διαθέσιμα για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών και των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. 

 Με την πολιτική αυτή η Εταιρεία διατηρεί τον κίνδυνο ρευστότητας σε χαμηλά επίπεδα. 

 

4. Κίνδυνος αύξησης των τιμών των πρώτων υλών  

 

Η εταιρεία  εκτίθεται σε διακυμάνσεις των τιμών των πρώτων υλών που προμηθεύεται από το διεθνές περιβάλλον 

καθώς και από το εσωτερικό. Οι διακυμάνσεις αυτές έχουν προκύψει κυρίως από τις απότομες μεταβολές στην 

τιμή παραγώγων πετρελαίου ή άλλων χημικών προϊόντων, στην σημαντική αύξηση του μεταφορικού κόστους 

και ιδίως του ναυτιλιακού ναύλου για τις μεταφορές µε κοντέινερ καθώς και από τις αυξήσεις στην ενέργεια, με 

αποτέλεσμα οι αυξήσεις  ειδικά στο χαρτί που είναι η βασική πρώτη ύλη εκτύπωσης σε κάποιες περιπτώσεις  να 

αγγίζει το 80%. 

Βέβαια σε πολλές περιπτώσεις η εκτύπωση των παραγομένων προϊόντων μπορεί να υλοποιηθεί με πρώτη ύλη 

(χαρτί) του πελάτη . 

 Για την αντιμετώπιση του εν λόγω κινδύνου, προσαρμόζεται ανάλογα η πολιτική αποθεμάτων, καθώς και η 

εμπορική πολιτική της εταιρείας στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό. 

Ο εν λόγω κίνδυνος πάντως σε περίπτωση αδυναμίας ουσιαστικής µετακύλισης της αύξησης του κόστους των 

πρώτων υλών στην τιμή του τελικού προϊόντος, αξιολογείται από την διοίκηση ως ιδιαίτερα σημαντικός. 
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5. Κίνδυνος αύξησης των τιμών της  ενέργειας (Ηλεκτρική Ενέργεια και Φυσικό Αέριο)  

 

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου σε συνδυασμό με την τιμή αποτελεί επίσης ένα  

συντελεστή κόστους σχετικά µε την παραγωγική δραστηριότητα της εταιρείας.  

Η εταιρεία για την αντιμετώπιση του εν λόγω κινδύνου, προσαρμόζει ανάλογα την εμπορική πολιτική  της   στο 

μέτρο που αυτό είναι εφικτό και αξιολογείται από την διοίκηση της Εταιρείας . 

 

Δ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022 

 

Οι προοπτικές της εταιρείας, τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου καθώς και η πορεία του β εξαμήνου του 

2022, επηρεάζονται σημαντικά από το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον που επικρατεί στην παγκόσμια 

οικονομία και στην εγχώρια αγορά. 

Την παρούσα χρονική στιγμή η πορεία της Παγκόσμιας οικονομίας και το ευρύτερο περιβάλλον εξακολουθεί 

να παραμένει ασταθές καθώς υπάρχει κλίμα έντονης αβεβαιότητας, τόσο από τον κίνδυνο ύφεσης της 

παγκόσμιας οικονομίας και τον πόλεμο στην Ουκρανία, την κρίση στην ενέργεια και τις έντονες πληθωριστικές 

πιέσεις, καθώς και από τις διαφαινόμενες αυξήσεις των επιτοκίων όσο και από τις αρνητικές επιπτώσεις που 

μπορεί ενδεχομένως να επιφέρει κάποια νέα μετάλλαξη του ιού covid-19. 

 

H εταιρεία διαθέτει σήμερα ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια και ταμειακά διαθέσιμα, θετικό κεφάλαιο 

κίνησης και  λειτουργεί  με  απόλυτη  συνέπεια έναντι όλων των υποχρεώσεων της και παράλληλα προβαίνει σε 

όλες τις αναγκαίες  ενέργειες για να απορροφήσει τους κραδασμούς από το ραγδαία μεταβαλλόμενο οικονομικό 

περιβάλλον. 

 

Η Διοίκηση της Εταιρείας απέναντι στην αβεβαιότητα για την εξέλιξη της κατάστασης  παρακολουθεί, αξιολογεί 

και αναλύει διαρκώς τις εξελίξεις καθώς και την επιχειρηματική πορεία του κλάδου στον οποίο 

δραστηριοποιείται, τις οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές και τις τρέχουσες συνθήκες με βάση τις 

προβλεπόμενες βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνθήκες της αγοράς, ώστε το 2022 με συντονισμένες 

κινήσεις να  ενισχύσει τους μηχανισμούς εκείνους που θα διασφαλίζουν τα βασικά οικονομικά της μεγέθη της  

και την υλοποίηση των  επιχειρηματικών  της πλάνων. 

Οι εκτιμήσεις για το 2022 στην παρούσα φάση ,δεν μπορούν  να ποσοτικοποιηθούν εύλογα και αξιόπιστα  με 

ένα  κλίμα έντονης  αβεβαιότητας που προκύπτει από  τις εξελίξεις στην ενέργεια και τις  συνεχείς αυξήσεις  των 

τιμών των πρώτων υλών καθώς, τις διαφαινόμενες  αυξήσεις των επιτοκίων και από τους κινδύνους ύφεσης  στην 

παγκόσμια οικονομία  αλλά και από τις επιπτώσεις της πανδημίας . 

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η εν λόγω επίδραση όλων  των ανωτέρω παραγόντων  όσο αναφορά στη διάρκεια 

στην ένταση και στον βαθμό εξάπλωσης,  αναμφίβολα συναρτάται με τη χρονική διάρκεια που ενδεχομένως  θα 

απαιτηθεί για την  αποκατάσταση των συνθηκών ομαλότητας σε παγκόσμιο και  εθνικό  επίπεδο.  
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Ε. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ  

 

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 δεν έχουν πραγματοποιηθεί συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, με εξαίρεση 

τις αμοιβές που δόθηκαν στα διευθυντικά στελέχη. 

 

Συναλλαγές με βασικά διοικητικά και διευθυντικά στελέχη:  

 

 Εταιρεία 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 01.01 - 30.06.2022 01.01 - 30.06.2021 

Μικτές αποδοχές μελών ΔΣ 105.063 119.945 

Εργοδοτικές εισφορές 20.008 23.184 

Σύνολο 125.071 143.129 

   

   
Μικτές αποδοχές λοιπών διευθυντικών 
στελεχών 129.629 129.125 
Εργοδοτικές εισφορές 25.145 25.073 

Σύνολο 154.774 154.198 

   
Γενικό Σύνολο 279.845 297.327 

 

Συναλλαγές της εταιρείας με συνδεδεμένες εταιρείες: 

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρείες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022.  

 

Πέραν των ήδη αναφερθέντων δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην 

οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. 

 

 

Άλιμος, 27 Σεπτεμβρίου 2022 

Ευστράτιος Γ. Χαϊδεμένος 

 

 

 

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος 
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IV. EΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

       (ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022) 

 

Οι συνημμένες εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

«ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» την 27/09/2022  

και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση www.haidemenos.gr και στον 

διαδικτυακό χώρο του Χ.Α., όπου και θα παραμείνουν στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό 

διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της συντάξεως και δημοσιοποιήσεώς τους. 

Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που 

προκύπτουν από τις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις,  στοχεύουν στο να παράσχουν στον 

αναγνώστη μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας, αλλά δεν 

παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης, των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και ταμιακών 

ροών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.   

  

http://www.metka.gr/
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A. Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος Περιόδου 

 

 

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Σημειώσεις 
01.01-

30.06.2022 
01.01-

30.06.2021 

Πωλήσεις Αγαθών 13 9.575.767 7.067.462 
Κόστος Πωληθέντων 14 (8.435.842) (6.044.433) 

Μικτά Κέρδη  1.139.925 1.023.029 

Έξοδα Διάθεσης 14 (590.106) (607.392) 
Έξοδα Διοίκησης 14 (843.061) (741.122) 
Άλλα  Έσοδα   19.834 83.786 
Άλλα κέρδη/ (ζημίες) – καθαρά   731 2.494 

Κέρδη Εκμετάλλευσης  (272.678) (239.205) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα  17 508.365 28 
Χρηματοοικονομικά έξοδα 17 (158.107) (157.510) 

(Ζημιές) / Κέρδη προ Φόρων  77.581 (396.687) 

Φόρος Εισοδήματος 12 2.868 (45.870) 

(Ζημιές) / Κέρδη περιόδου μετά φόρων  80.449 (442.557) 
    

Λοιπά Συνολικά Έσοδα    

Ποσά που δεν θα ταξινομηθούν στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερες περιόδους: 

   

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων  0 0 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Αποτελέσματα 
Περιόδου 

 80.449 (442.557) 

    

Κέρδη ανά Μετοχή    

Βασικά       6 0,0096 (0,0531) 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 28 έως 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 
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B. Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 

  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 Σημειώσεις 30/6/2022 31/12/2021 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

Μη κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού    

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 8 14.462.488 14.424.969 
Λοιπά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 9 2.263 2.612 
Επενδύσεις σε λοιπές εταιρείες  3.309 3.309 
Λοιπές Mακροπρόθεσμες Απαιτήσεις  52.043 53.631 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις              12 679.505 676.637 

Σύνολο  15.199.607 15.161.158 

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία 
Ενεργητικού 

   

Αποθέματα  5.079.308 4.191.987 
Εμπορικές απαιτήσεις 10 4.138.654 4.094.683 
Λοιπές Απαιτήσεις 10 1.629.235 583.552 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω 
των αποτελεσμάτων 

 195 243 

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα  4.284.037 7.257.558 

Σύνολο  15.131.428 16.128.024 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων Ενεργητικού  30.331.035 31.289.181 
    

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Ίδια Κεφάλαια    

Μετοχικό Κεφάλαιο  9.675.270 9.675.270 
Διαφορά Υπέρ το Άρτιο  14.950.748 14.950.748 
Άλλα Αποθεματικά  2.911.570 2.911.570 
Κέρδη/ Ζημίες εις νέον   (10.243.328) (10.323.777) 

Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους Ιδιοκτήτες της 
μητρικής 

 17.294.260 17.213.810 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές  0 0 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  17.294.260 17.213.810 
    

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία 

 410.769 443.189 

Κρατικές επιχορηγήσεις  190.123 201.900 
Μακροπρόθεσμες Δανειακές υποχρεώσεις 11 2.246.881 2.622.625 
Σύνολο  2.847.773 3.267.714 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις    

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 10 1.612.722 1.080.078 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 10 339.410 306.437 
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 11 6.767.277 8.673.349 
Άλλες Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 10 1.469.594 747.793 

Σύνολο  10.189.002 10.807.657 

Σύνολο Υποχρεώσεων  13.036.775 14.075.371 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων  30.331.035 31.289.181 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 28 έως 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 
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Γ. Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας 

 

  Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Διαφορά 
υπέρ το 
άρτιο 

Άλλα 
αποθεματικά 

Κέρδη Εις 
Νέον 

Σύνολο 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2022  9.675.270 14.950.748 2.911.570 (10.323.777) 17.213.810 
Αποτελέσματα Περιόδου 01.01 - 
30.06.2022 

 0 0 0 80.449 80.449 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα:  0 0 0 0 0 
Αναβαλλόμενοι φόροι επι της 
επανεκτίμησης της υποχρέωσης 
παροχών προσωπικού λόγω της 
μεταβολής του συντελεστή 

 0 0 0 0 0 

Αναβαλλόμενοι φόροι επί 
αναλογιστικών κερδών (ζημιών) από 
προγράμματα καθορισμένων παροχών 

 0 0 0 0 0 

Αναβαλλόμενοι φόροι επί της 
επανεκτίμησης της υποχρέωσης 
παροχών προσωπικού λόγω της 
μεταβολής στο φορολογικό συντελεστή 

 0 0 0 0 0 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα περιόδου  0 0 0 0 0 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα 
περιόδου 

 0 0 0 80.449 80.449 

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2022  9.675.270 14.950.748 2.911.570 (10.243.328) 17.294.260 

 

 

    
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Διαφορά 
υπέρ το 
άρτιο 

Άλλα 
αποθεματικά 

Κέρδη Εις 
Νέον 

Σύνολο 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2021   9.675.270 14.950.748 2.944.457 (11.056.875) 16.513.600 
Αποτελέσματα Περιόδου 01.01 - 
30.06.2021 

  0 0 0 (442.557) (442.557) 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα:   0 0 0 0 0 
Αναλογιστικά κέρδη (ζημιές) από 
προγράμματα καθορισμένων 
παροχών 

  0 0 0 0 0 

Αναβαλλόμενοι φόροι επί 
αναλογιστικών κερδών (ζημιών) από 
προγράμματα καθορισμένων 
παροχών 

  0 0 0 0 0 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα περιόδου   0 0 0 0 0 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα 
περιόδου 

  0 0 0 (442.557) (442.557) 

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2021   9.675.270 14.950.748 2.944.457 (11.499.432) 16.071.042 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 28 έως 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 
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Δ. Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών 

 

  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  1/1 - 30/06/2022 1/1 - 31/12/2021 
Λειτουργικές δραστηριότητες   

Εισπράξεις από απαιτήσεις 10.953.333 18.565.725 
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ. (11.628.992) (18.595.847) 
Πληρωμές  φόρων εισοδήματος (3.814) (48.933) 

Τόκοι πληρωθέντες (53.265) (238.675) 

Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 

(732.738) (317.729) 

Επενδυτικές δραστηριότητες   

Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων (242.279) (861.882) 
Εισπράξεις από  πώληση ενσώματων και άυλων παγίων 0 10.100 

Τόκοι εισπραχθέντες 13 40 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) 

(242.265) (851.742) 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες   

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0 6.471.359 
Εξοφλήσεις δανείων (1.964.661) (3.994.434) 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 
(χρεολύσια) 

(33.858) (60.842) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 

(1.998.519) 2.416.083 

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & 
ισοδύναμα  (α)+(β)+(γ) 

(2.973.522) 1.246.612 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 7.257.558 6.010.947 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 4.284.037 7.257.558 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 28 έως 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 
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Ε. Επιλεγμένες Επεξηγηματικές σημειώσεις  

1. Γενικές Πληροφορίες  

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο 

ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε., ιδρύθηκε την 02/01/1995 (ΦΕΚ 103/05.01.1995) και προήλθε από τη 

συγχώνευση του αποσχισθέντος βιομηχανικού κλάδου της εταιρείας «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ» (εφεξής η 

«ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.») με την εταιρεία «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΕΛΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

 

Η εταιρεία «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.» προήλθε από την μετατροπή της Ομόρρυθμης εταιρείας «Γ. 

ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Ο.Ε.» την 30/06/1983 (ΦΕΚ 2320/28.07.1983), έχοντας ως αντικείμενο εργασιών 

την εκτύπωση εντύπων, βιβλίων και περιοδικών. Η εταιρεία «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΕΛΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε την 25/07/1989 (ΦΕΚ 

3271/28.08.1989), με κύρια δραστηριότητα την εκτύπωση αφισών και γιγαντοαφισών. 

 

Η Εταιρεία ανήκει στον κλάδο των γραφικών τεχνών και εκτυπώσεων και σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής 

Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (ΕΣΥΕ) στον κλάδο των εκτυπώσεων με κωδικό 222. Η ΕΣΥΕ εντάσσει 

την Εταιρεία στους αποκλήρους με τους αντίστοιχους κωδικούς: 222.2 εκτυπωτικές δραστηριότητες μ.α.κ 

222.3  βιβλιοδεσία και φινίρισμα και 222.9 άλλες δραστηριότητες συναφείς με την εκτύπωση.  

 

Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Εταιρείας βρίσκονται στο Δήμο Αλίμου, στην περιοχή Τράχωνες επί 

των οδών Αρχαίου Θεάτρου 4 – Εθνικής Αντιστάσεως & Τραχώνων 4 σε ιδιόκτητο οικόπεδο και κτίριο 

και στην οδό Αρχαίου Θεάτρου 4 σε ακίνητο επιφάνειας 9.681 τ.μ. Το οικόπεδο επί των οδών Θράκης 

και Τραχώνων έχει έκταση 4.071 τ.μ., ενώ η συνολική επιφάνεια των βιομηχανοστασίων που έχουν 

ανεγερθεί σε αυτό είναι 3.170,63 τ.μ. Το οικόπεδο επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου 4 έχει έκταση 6.843 

τ.μ. ενώ η συνολική επιφάνεια των κτιριακών του εγκαταστάσεων όπου στεγάζονται τα γραφεία και οι 

εργοστασιακοί χώροι της Εταιρείας, έχει έκταση 6.974,18 τ.μ. Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις της 

Εταιρείας επί των οδών Εθνικής Αντιστάσεως & Τραχώνων στο Δήμο Αλίμου Αττικής λειτουργούν βάσει 

της αδείας λειτουργίας υπ’ αριθμόν Φ.14 ΑΛΙ 209/17.7.2002 της Διεύθυνσης Ορυκτού Πλούτου και 

Βιομηχανίας της Νομαρχίας Αθηνών. Η άδεια λειτουργίας είναι αορίστου διάρκειας.   

Σε ιδιόκτητο οικόπεδο 9.635 τ.μ. και κτίριο 6.352,80 τ.μ. και επί της οδού Αρχιμήδους 74 στο Κορωπί 

λειτουργεί  υποκατάστημα και σε όμορο ιδιόκτητο οικόπεδο 4.440 τ.μ και κτίριο 1.696 τ.μ. τέρμα της 
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οδού Αναξαγόρα  λειτουργεί υποκατάστημα. Επίσης στην περιοχή Κορωπίου  επί της οδού Θησέως θέση 

Λαμπρικά λειτουργεί ενοικιαζόμενος αποθηκευτικός χώρος. 

2. Πλαίσιο Κατάρτισης Οικονομικών Καταστάσεων   

Οι εξαμηνιαίες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2022 (εφεξής οι «οικονομικές 

καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(«Δ.Π.Χ.Α.») όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Δ.Λ.Π. 34 «Ενδιάμεση Οικονομική Αναφορά». Δεν υπάρχουν πρότυπα που να έχουν 

εφαρμοστεί πριν την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής τους. Επίσης, οι οικονομικές καταστάσεις έχουν 

συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή 

συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή συνέχισης της 

δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(I.A.S.B.) καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας 

Προτύπων (I.F.R.I.C.) της I.A.S.B. 

Το νόμισμα παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων είναι το ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

Οι εξαμηνιαίες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν περιορισμένη πληροφόρηση σε σχέση 

με αυτές των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Ως εκ τούτου, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις 

πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με τις τελευταίες δημοσιευθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 

της 31ης Δεκεμβρίου 2021.  

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(Δ.Π.Χ.Α.) απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης, απαιτεί την κρίση της διοίκησης κατά την 

εφαρμογή των λογιστικών αρχών της εταιρείας. Οι περιπτώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν μεγαλύτερο 

βαθμό κρίσης και πολυπλοκότητας ή οι περιπτώσεις όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές 

για τις οικονομικές καταστάσεις, περιλαμβάνονται στη σημείωση 2.2. 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, είναι συνεπείς με αυτές 

που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021 και έχουν 

εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται εκτός από τις αλλαγές σε Πρότυπα και 

Διερμηνείες που ισχύουν από την 01/01/2022 όπως παρουσιάζονται στην επόμενη παράγραφο. 
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2.1. Αλλαγές σε Λογιστικές Πολιτικές 

2.1.1 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα 

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

 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή 

τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2022 ή μεταγενέστερα. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων», στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια», 

στο ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του 

Ενεργητικού» και στις «Ετήσιες Βελτιώσεις 2018 - 2020» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2022) 

 

Τον Μάιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων, που περιλαμβάνουν 

περιορισμένου σκοπού τροποποιήσεις σε τρία Πρότυπα, καθώς και τις Ετήσιες Βελτιώσεις του 

Συμβουλίου. Οι εν λόγω τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινίσεις αναφορικά με τη διατύπωση των 

Προτύπων ή διορθώνουν ήσσονος σημασίας συνέπειες, παραβλέψεις ή αντικρούσεις μεταξύ των 

απαιτήσεων των Προτύπων. Πιο συγκεκριμένα: 

-  Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» επικαιροποιούν μία παραπομπή 

του ΔΠΧΑ 3 στο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς χωρίς να τροποποιούν 

τις λογιστικές απαιτήσεις που αφορούν στις συνενώσεις επιχειρήσεων. 

- Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» απαγορεύουν σε μία εταιρεία να αφαιρέσει 

από το κόστος των παγίων ποσά που έλαβε από την πώληση στοιχείων που παράγονται κατά τη 

διάρκεια προετοιμασίας των εν λόγω παγίων για να καταστούν έτοιμα προς χρήση. Αντιθέτως, η 

εταιρεία αναγνωρίζει τα εν λόγω έσοδα από πωλήσεις και τα σχετικά κόστη στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων.  

- Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα 

Στοιχεία του Ενεργητικού» προσδιορίζουν τα κόστη που μία εταιρεία θα πρέπει να συμπεριλάβει 

κατά την αξιολόγηση για το εάν ένα συμβόλαιο είναι ζημιογόνο. 

- Οι Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2018-2020 προβαίνουν σε ήσσονος σημασίας 

τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς», στο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα», στο ΔΛΠ 41 «Γεωργία» και στα 

Επεξηγηματικά Παραδείγματα που συνοδεύουν το ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις». 

Οι τροποποιήσεις  δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  

2.1.2 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα 

οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
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• ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 01/01/2023) 

 

Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο 

αντικαθιστά ένα ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός 

ενιαίου Προτύπου βασισμένου στις αρχές (principle-based standard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων των 

τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει 

ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη συγκρισιμότητα 

της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το 

ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις 

αντασφάλισης που κατέχει. Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων, 

οι οποίες όμως δεν επηρεάζουν τις θεμελιώδεις αρχές που εισήχθησαν όταν αρχικά εκδόθηκε το ΔΠΧΑ 

17. Οι τροποποιήσεις έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να μειώσουν τα κόστη μέσω απλούστευσης ορισμένων 

απαιτήσεων του Προτύπου, να οδηγήσουν σε πιο εύκολα επεξηγήσιμη χρηματοοικονομική απόδοση, 

καθώς και να διευκολύνουν τη μετάβαση αναβάλλοντας την ημερομηνία εφαρμογής του Προτύπου για το 

2023, παρέχοντας παράλληλα πρόσθετη βοήθεια για τη μείωση της προσπάθειας που απαιτείται κατά την 

πρώτη εφαρμογή του Προτύπου.  Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

Οικονομικές  της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2023. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» (εφαρμόζεται για 

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

 

Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού που 

αφορούν στις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. Σκοπός των τροποποιήσεων είναι να βελτιώσουν 

τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών ώστε να παρέχουν πιο χρήσιμη πληροφόρηση στους 

επενδυτές και σε λοιπούς χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις  

τροποποιήσεις απαιτείται η γνωστοποίηση σημαντικών πληροφοριών σχετικών με τις λογιστικές πολιτικές, 

αντί της γνωστοποίησης των σημαντικών λογιστικών πολιτικών.  Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση 

όλων των παραπάνω στις Οικονομικές  της Καταστάσεις. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2023. 
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• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και 

Λάθη: Ορισμός των Λογιστικών Εκτιμήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

 

Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού οι 

οποίες αποσαφηνίζουν τη διαφορά μεταξύ αλλαγής λογιστικής εκτίμησης και αλλαγής λογιστικής 

πολιτικής. Η διάκριση αυτή είναι σημαντική, καθώς η αλλαγή λογιστικής εκτίμησης εφαρμόζεται χωρίς 

αναδρομική ισχύ και μόνο για μελλοντικές συναλλαγές και άλλα μελλοντικά γεγονότα, εν αντιθέσει με την 

αλλαγή λογιστικής πολιτικής που έχει αναδρομική ισχύ και εφαρμόζεται σε συναλλαγές και άλλα γεγονότα 

του παρελθόντος. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της 

Καταστάσεις. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος 

την 01/01/2023. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή 

Μακροπρόθεσμες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2023) 

 

Τον Ιανουάριο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1 που επηρεάζουν τις 

απαιτήσεις για την παρουσίαση των υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ένα 

από τα κριτήρια ταξινόμησης μιας υποχρέωσης ως μακροπρόθεσμη, την απαίτηση για μία οντότητα να 

έχει το δικαίωμα να αναβάλει τον διακανονισμό της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την 

περίοδο αναφοράς. Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν: α) αποσαφήνιση ότι το δικαίωμα μίας οντότητας 

για αναβολή του διακανονισμού θα πρέπει να υφίσταται κατά την ημερομηνία αναφοράς, β) αποσαφήνιση 

ότι η ταξινόμηση της υποχρέωσης δεν επηρεάζεται από τις προθέσεις ή προσδοκίες της διοίκησης σχετικά 

με την εξάσκηση του δικαιώματος αναβολής του διακανονισμού, γ) επεξηγούν πώς οι συνθήκες δανεισμού 

επηρεάζουν την ταξινόμηση, και δ) αποσαφήνιση των απαιτήσεων σχετικά με την ταξινόμηση 

υποχρεώσεων μίας οντότητας που πρόκειται να ή ενδεχομένως να διακανονίσει μέσω έκδοσης ιδίων 

συμμετοχικών τίτλων. Επιπλέον, τον Ιούλιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας τροποποίησης 

για την αναβολή κατά ένα έτος της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της αρχικώς εκδοθείσας τροποποίησης 

στο ΔΛΠ 1, ως αποτέλεσμα της εξάπλωσης της πανδημίας του Covid-19. Η Εταιρεία θα εξετάσει την 

επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές  της Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος: Αναβαλλόμενος Φόρος σχετιζόμενος με 

Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις που προκύπτουν από μία Μεμονωμένη Συναλλαγή» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 
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Τον Μάιο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση στοχευμένων τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 12 

προκειμένου να προσδιορίσει πώς οι οικονομικές οντότητες θα πρέπει να χειρίζονται τον αναβαλλόμενο 

φόρο που προκύπτει από συναλλαγές όπως οι μισθώσεις και οι υποχρεώσεις αποδέσμευσης – συναλλαγές 

για τις οποίες οι οικονομικές οντότητες αναγνωρίζουν ταυτόχρονα μία απαίτηση και μία υποχρέωση. Σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οικονομικές οντότητες απαλλάσσονται από την αναγνώριση αναβαλλόμενου 

φόρου όταν αναγνωρίζουν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις για πρώτη φορά. Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν 

ότι η εν λόγω απαλλαγή δεν έχει εφαρμογή και οι οικονομικές οντότητες απαιτείται να αναγνωρίζουν 

αναβαλλόμενο φόρο στις συναλλαγές αυτές. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω 

στις Οικονομικές  της Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με 

ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2023. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις: Πρώτη Εφαρμογή των ΔΠΧΑ 17 

και ΔΠΧΑ 9 – Πληροφορίες Συγκριτικής Περιόδου» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

 

Τον Δεκέμβριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση μίας τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στις 

απαιτήσεις μετάβασης στο ΔΠΧΑ 17 προκειμένου να αντιμετωπίσει ένα σημαντικό ζήτημα που σχετίζεται 

με τις προσωρινές λογιστικές αναντιστοιχίες μεταξύ των υποχρεώσεων από ασφαλιστικές συμβάσεις και 

των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού στη συγκριτική πληροφόρηση στα πλαίσια της 

πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» και του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά 

Μέσα». Η τροποποίηση έχει σκοπό να βελτιώσει τη χρησιμότητα της χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης που θα παρουσιάζεται στη συγκριτική περίοδο για τους χρήστες των Οικονομικών 

Καταστάσεων. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της 

Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

2.2. Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις της διοικήσεως  

Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης (ΔΠΧΑ) απαιτεί από τη διοίκηση το σχηματισμό κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι 

οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία 

σύνταξης οικονομικών καταστάσεων. Επηρεάζουν επίσης τις γνωστοποιήσεις των ενδεχόμενων απαιτήσεων 

και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα δημοσιευμένα 

ποσά εσόδων και εξόδων  της περιόδου. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά 

τα οποία έχουν εκτιμηθεί. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε 

άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία 

θεωρούνται λογικά στις συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς με την χρησιμοποίηση 
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όλων των διαθέσιμων πληροφοριών. Αναλυτική αναφορά για τις λογιστικές αρχές κρίσεις εκτιμήσεις και 

υποθέσεις γίνεται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 

3. Οικονομική Πληροφόρηση ανά Τομέα  

Πρωτεύων τομέας πληροφόρησης – επιχειρηματικοί τομείς 

Η Χαϊδεμένος ΑΕΒΕ με βάση τα ειδικά της χαρακτηριστικά αξιολογεί ότι πρωτεύοντας τομέας 

πληροφόρησης θα προκύπτει με βάση τους επιχειρηματικούς της τομείς. Η πηγή και η φύση των κινδύνων 

και των αποδόσεων μιας επιχείρησης, καθορίζουν εάν η πρωτεύουσα πληροφόρηση θα είναι κατά 

επιχειρηματικούς ή κατά γεωγραφικούς τομείς.  

Οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι και οι αποδόσεις της επιχείρησης εξαρτώνται από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες 

που αυτή παρέχει, επομένως ο επιχειρηματικός τομέας θεωρείται ο πρωτεύων τομέας πληροφόρησης .  

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο των γραφικών τεχνών, κυρίως στην Ελλάδα και δευτερευόντως 

στο εξωτερικό, και συγκεκριμένα στον τομέα της εκτύπωσης. Ειδικότερα, η Εταιρεία προωθεί τα 

ακόλουθα προϊόντα: 

 Προϊόντα offset   

 Προϊόντα ψηφιακά  

 

Στους επόμενους πίνακες παρουσιάζεται ο πρωτεύων τομέας πληροφόρησης της επιχείρησης για τις 

ενδιάμεσες περιόδους 30.06.2022 και 30.06.2021: 

• (1.1 – 30.06.2022) 

 

Πρωτεύων τύπος παρουσίασης – επιχειρηματικοί τομείς         
Αποτελέσματα τομέα την 30.06.2022 OFFSET ΨΗΦΙΑΚΑ ΛΟΙΠΑ Σύνολο 
Πωλήσεις         
 - σε  πελάτες εσωτερικού 8.967.195 312.761 295.810 9.575.767 
 - σε  πελάτες εξωτερικού 0 0 0 0 
 - σε άλλους τομείς 0 0 0 0 

Καθαρές πωλήσεις τομέα 8.967.195 312.761 295.810 9.575.767 

          
Κέρδη εκμετάλλευσης         
Κόστος υλικών/αποθεμάτων 3.751.889 76.750 0 3.828.640 
Παροχές στο προσωπικό 1.558.929 128.824 0 1.687.753 
Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 
και απομείωση μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων 

255.245 48.872 0 304.117 

Λοιπά έξοδα 3.511.935 313.864 202.136 4.027.935 

Λειτουργικό αποτέλεσμα τομέα      (110.802)       (255.549) 
       

93.674  
     (272.677) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα               508.365  
Χρηματοοικονομικά έξοδα -καθαρά             (158.107) 
Λοιπά Χρηματοοικονομικά έξοδα -καθαρά                     -    
Μερίδιο από κέρδη /(ζημιές) συγγενών εταιρειών                     -    

Κέρδη/(Zημιές) προ Φόρων                77.581  
Φόρος Εισοδήματος                 2.868  

Καθαρά Κέρδη /(Zημιές)περιόδου μετά από φόρους               80.449  
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Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις την 30.06.2022 OFFSET ΨΗΦΙΑΚΑ ΛΟΙΠΑ Σύνολο 
Περιουσιακά στοιχεία τομέα 13.010.966 1.290.242 161.280 14.462.488 
Επενδύσεις σε Συγγενείς Εταιρείες 0 0 0 0 
Μη κατανεμημένα περιουσιακά στοιχεία  0 0 0 15.868.547 

Σύνολο Περιουσιακών στοιχείων τομέα 13.010.966 1.290.242 161.280 30.331.035 

 

• (1.1 – 30.06.2021) 

 

Πρωτεύων τύπος παρουσίασης – 
επιχειρηματικοί τομείς         
Αποτελέσματα τομέα την 30.06.2021 OFFSET ΨΗΦΙΑΚΑ ΛΟΙΠΑ Σύνολο 
Πωλήσεις         
 - σε  πελάτες εσωτερικού 6.588.983 286.332 192.147 7.067.462 
 - σε  πελάτες εξωτερικού 0     0 
 - σε άλλους τομείς     0 0 

Καθαρές πωλήσεις τομέα 6.588.983 286.332 192.147 7.067.462 

          
Κέρδη εκμετάλλευσης         
Κόστος υλικών/αποθεμάτων 2.575.204 64.391 0 2.639.595 
Παροχές στο προσωπικό 1.435.728 122.785 0 1.558.513 
Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων 
περιουσιακών στοιχείων και απομείωση μη 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 317.408 30.043 0 347.451 
Λοιπά έξοδα 2.438.896 208.430 113.782 2.761.108 

Λειτουργικό αποτέλεσμα τομέα 
                                  

(178.253) 
                            

(139.317) 
                                 

78.365  
                                 

(239.205) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα        
                                          

28  

Χρηματοοικονομικά έξοδα -καθαρά       
                                          

-    

Λοιπά Χρηματοοικονομικά έξοδα -καθαρά       
                                  

(157.510) 
Μερίδιο από κέρδη /(ζημιές) συγγενών 
εταιρειών         

Κέρδη/(Ζημιές) προ Φόρων       
                                  

(396.688) 

Φόρος Εισοδήματος       
                                    

(45.870) 

Καθαρά Κέρδη /(Ζημιές)περιόδου μετά από 
φόρους       

                                 
(442.558) 

          
Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις την 
30.06.2021 OFFSET ΨΗΦΙΑΚΑ ΛΟΙΠΑ Σύνολο 
Περιουσιακά στοιχεία τομέα 13.730.845 578.141 144.535 14.453.521 
Επενδύσεις σε Συγγενείς Εταιρείες 0 0 0 0 
Μη κατανεμημένα περιουσιακά στοιχεία  0 0 0 18.154.373 

Σύνολο Περιουσιακών στοιχείων τομέα 13.730.845 578.141 144.535 32.607.894 
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Τα συνολικά ποσά που παρουσιάζονται στους λειτουργικούς τομείς της Εταιρείας συμφωνούν με τα 

βασικά χρηματοοικονομικά στοιχεία που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις ως εξής:  

 

  Εταιρεία 

  01.01 - 30.06.2022 01.01 - 30.06.2021 

Πωλήσεις Εμπορευμάτων 1.221 2.263 

Πωλήσεις Προϊόντων 8.699.043 6.572.799 

Πωλήσεις Λοιπών Αποθεμάτων & Άχρηστου Υλικού 872.277 472.150 

Πωλήσεις Υπηρεσιών 3.226 20.250 

Σύνολο 9.575.767 7.067.462 

 

4. Υφιστάμενα Εμπράγματα Βάρη 

 

Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίστανται προσημειώσεις ποσού € 2.600.000,00 υπέρ της ALPHA 

Τράπεζας και ποσού € 6.000.000,00 υπέρ της Εθνικής Τράπεζας. 

 

5. Επίδικες ή υπό Διαιτησία Διαφορές 

 

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή 

διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή 

λειτουργία της. 

6. Βασικά Κέρδη ανά μετοχή  

 

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το κέρδος ή τη ζημία που αναλογεί στους 

κατόχους κοινών μετοχών της μητρικής οικονομικής οντότητας με το μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών 

μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου. 

 

  Εταιρεία 

  30.06.2022 30.06.2021 

Καθαρά Κέρδη αναλογούντα στους μετόχους 80.449 (442.557) 

Σταθμισμένος μέσος όρος των σε κυκλοφορία μετοχών 8.340.750 8.340.750 

Κέρδη ανά μετοχή 0,0096 (0,0531) 
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7. Συναλλαγές με βασικά Διοικητικά Στελέχη   

 

Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την ενδιάμεση περίοδο 01.01 – 30.06.2022 

έχουν ως εξής: 

 

 Εταιρεία 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 01.01 - 30.06.2022 01.01 - 30.06.2021 

Μικτές αποδοχές μελών ΔΣ 105.063 119.945 

Εργοδοτικές εισφορές 20.008 23.184 

Σύνολο 125.071 143.129 

   

   
Μικτές αποδοχές λοιπών διευθυντικών στελεχών 129.629 129.125 

Εργοδοτικές εισφορές 25.145 25.073 

Σύνολο 154.774 154.198 

    

Γενικό Σύνολο 279.845 297.327 

 

8. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 

 

Τα οικόπεδα, τα κτίρια και τα μηχανήματα αποτιμήθηκαν κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ 

(01/01/2004) στην αξία κτήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΠΧΑ 1. Στο κόστος κτήσης των 

ενσώματων ακινητοποιήσεων μεταφέρθηκαν τα έξοδα κτήσης ακινητοποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν 

για την απόκτηση των αντίστοιχων ενσώματων ακινητοποιήσεων όπως οι μη επιστρεπτέοι φόροι αγοράς, 

το κόστος της εγκατάστασης, επαγγελματικές αμοιβές κλπ, σύμφωνα με το ΔΛΠ 16. Κατά την μετάβαση 

στα ΔΠΧΑ η αξία κτήσης των ενσώματων ακινητοποιήσεων σύμφωνα με τις προηγούμενες λογιστικές 

αρχές, μειώθηκε και με το ποσό των φορολογικών αναπροσαρμογών που πραγματοποιήθηκαν στο 

παρελθόν προκειμένου η εταιρία να είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.  

 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 Οικόπεδα  Κτίρια 

Μεταφορικά 
Μέσα & 

Μηχ/κός 
Εξοπλισμός 

Έπιπλα & 
Λοιπός 

Εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις 
Υπό Εκτέλεση 

Σύνολα 

Μικτή Λογιστική Αξία 9.825.969 11.409.170 38.135.462 1.038.405 66.732 60.475.738 
Συσσωρευμενη απόσβεση 
και απομείωση αξίας 

0 (9.769.626) (35.260.899) (1.020.243) 0 (46.050.769) 

Λογιστική Αξία την 31 
Δεκεμβρίου 2021 9.825.969 1.639.544 2.874.562 18.162 66.732 14.424.969 

Μικτή Λογιστική Αξία 9.825.969 11.462.331 38.451.166 1.077.559 66.732 60.883.756 
Συσσωρευμενη απόσβεση 
και απομείωση αξίας 

0 (9.919.865) (35.452.659) (1.048.744) 0 (46.421.268) 

Λογιστική Αξία την 30 
Ιουνίου 2022 9.825.969 1.542.466 2.998.506 28.815 66.732 14.462.488 
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  Οικόπεδα Κτίρια 

Μεταφορικά 
Μέσα & 

Μηχ/κός 
Εξοπλισμός 

Έπιπλα & 
Λοιπός 

Εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις 
Υπό Εκτέλεση 

Σύνολα 

Αξία κτήσης παγίων             
Λογιστική αξία 
01.01.2022 

9.825.969 11.409.170 38.135.462 1.038.405 66.732 60.475.738 

Προσθήκες  0 53.161 315.704 39.154 0 408.019 

Υπόλοιπο αξίας 
30.06.2022 9.825.969 11.462.331 38.451.166 1.077.559 66.732 60.883.756 

              
Αποσβέσεις             
Σωρευμένες 
Αποσβέσεις 01.01.2022 

0 (9.769.626) (35.260.899) (1.020.243) 0 (46.050.769) 

Αποσβέσεις Περιόδου 
01.01  - 30.06.2022 

0 (150.238) (191.760) (28.501) 0 (370.499) 

Υπόλοιπο αποσβέσεων 
30.06.2022 0 (9.919.865) (35.452.659) (1.048.744) 0 (46.421.268) 

       0   

Λογιστική Αξία την 30 
Ιουνίου 2022 9.825.969 1.542.466 2.998.506 28.815 66.732 14.462.488 

 

  Οικόπεδα Κτίρια 

Μεταφορικά 
Μέσα & 

Μηχ/κός 
Εξοπλισμός 

Έπιπλα & 
Λοιπός 

Εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις 
Υπό Εκτέλεση 

Σύνολα 

Αξία κτήσης παγίων       

Λογιστική αξία 
01.01.2021 

9.825.986 11.375.389 37.267.087 989.600 33.352 59.491.414 

Προσθήκες  (17) 33.781 888.104 51.730 33.380 1.006.978 
Πωλήσεις 
/Καταστροφές 

0  (19.730) (2.924,56)  (22.655) 

Υπόλοιπο αξίας 
31.12.2021 9.825.969 11.409.170 38.135.462 1.038.405 66.732 60.475.738 

        

Αποσβέσεις       

Σωρευμένες 
Αποσβέσεις 01.01.2021 

0 (9.472.608) (34.848.426) (979.434) 0 (45.300.469) 

Αποσβέσεις  Περιόδου 
01.01  - 31.12.2021 

 (297.018) (425.042,28) (43.600,31)  (765.661) 

Σωρευμένες 
Αποσβέσεις 
Πωληθέντων 
/Καταστραφέντων 
Παγίων 

  12.569,19 2.791,20  15.360 

Υπόλοιπο 
αποσβέσεων 
31.12.2021 0 (9.769.626) (35.260.899) (1.020.243) 0 (46.050.769) 

        

Λογιστική Αξία την 31 
Δεκεμβρίου 2021 9.825.969 1.639.544 2.874.562,15 18.162,00 66.731,80 14.424.969 

 



 

 32 

Η αύξηση των ενσώματων ακινητοποιήσεων οφείλεται κυρίως : α) στις αποσβέσεις των ενσώματων παγίων 

για την περίοδο 01.01-30.06.2022 ποσού 370 χιλ. € έναντι 766 χιλ. της προηγούμενης χρήσης € β) στις 

προσθήκες παγίων την ίδια περίοδο ποσού € 408χιλ. Από το σύνολο των προσθηκών, ποσό €53 χιλ. αφορά 

προσθήκες σε κτίρια της εταιρείας, ποσό € 316χιλ. προσθήκες σε μηχανήματα, μεταφορικά μέσα και ποσό 

€ 39 χιλ. προσθήκες σε έπιπλα. 

 

Στις ενσώματες ακινητοποιήσεις συμπεριλαμβάνονται δικαιώματα στοιχείων ενεργητικού τα οποία 

αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

Δικαιώματα χρήσης ενεργητικού 

Δικαιώματα 
χρήσης 

μηχ/κου 
εξοπλισμού 

Δικαιώματα 
χρήσης 

μεταφορικών 
μέσων 

Σύνολο 

Υπόλοιπο έναρξης -Πρώτη εφαρμογή ΔΠΧΑ 
16 

18.902 167.006 185.908 

Προσθήκες 0 130.227 130.227 
Αποσβέσεις (3.240) (31.628) (34.869) 

Υπόλοιπο κατά την 30.06.2022 15.662 265.604 281.266 

 

Δικαιώματα χρήσης ενεργητικού 
Δικαιώματα 

χρήσης μηχ/κου 
εξοπλισμού 

Δικαιώματα 
χρήσης 

μεταφορικών 
μέσων 

Σύνολο 

Υπόλοιπο έναρξης 25.383 67.947 93.330 
Προσθήκες 0 153.812 153.812 
Αποσβέσεις (6.481) (54.753) (61.234) 

Υπόλοιπο κατά την 31/12/2021 18.902 167.006 185.908 

 

Δικαιώματα χρήσης ενεργητικού 

Πλήθος 
μισθωμένων 
στοιχείων 

ενεργητικού 

Εύρος 

Μέση 
υπολειπόμενη 

διάρκεια 
μίσθωσης 

Οικόπεδα - - - 
Κτίρια - - - 
Μεταφορικά Μέσα 22 2020 - 2027 3 έτη 
Μηχ/κός Εξοπλισμός 1 2020 - 2024 2 έτη 
Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός - - - 
Ακινητοποιήσεις Υπό Εκτέλεση - - - 

 

9. Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 

 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας αφορούν σε λογισμικά προγράμματα και αναλύονται ως εξής  
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Λογιστική αξία 01.01.2021 1.469 

Προσθήκες   6.552 

Πωλήσεις  0 

Αποσβέσεις Περιόδου 01.01  - 31.12.2021 (5.409) 

Σωρευμένες Αποσβέσεις Πωληθέντων Παγίων 0 

Λογιστική Αξία την 31 Δεκεμβρίου 2021 2.612 

   
Λογιστική αξία 01.01.2022 2.612 

Προσθήκες   3.673 

Πωλήσεις  0 

Αποσβέσεις Περιόδου 01.01  - 30.06.2022 (4.023) 

Σωρευμένες Αποσβέσεις Πωληθέντων Παγίων 0 

Λογιστική Αξία την 30 Ιουνίου 2022 2.263 
 

10. Ανάλυση Εμπορικών Απαιτήσεων, Προμηθευτών και Λοιπών Υποχρεώσεων 

 

Η ανάλυση των Εμπορικών Απαιτήσεων, Προμηθευτών και Λοιπών Υποχρεώσεων την 30 06 2022 σε 

σχέση με την 31 12 2021 έχει ως εξής: 

 

Εμπορικές Απαιτήσεις 

 

  Εταιρεία 

  30.06.2022 31.12.2021 

Πελάτες 3.116.931 3.067.490 

Γραμμάτια Εισπρακτέα 382 0 

Επιταγές Εισπρακτέες 3.170.177 3.176.030 

Πρόβλεψη Απομείωσης Απαιτήσεων (2.148.836) (2.148.836) 

Σύνολο Εμπορικών Απαιτήσεων 4.138.654 4.094.683 

 

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων είναι 
οι παρακάτω : 

30.06.2022 31.12.2021 

Πελάτες 2.570.862 2.521.420 

Γραμμάτια Εισπρακτέα 382 0 

Επιταγές Εισπρακτέες 1.567.410 1.573.263 

Σύνολο 4.138.654 4.094.683 

 

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται η ενηλικίωση των απαιτήσεων και οι απομειώσεις που έχουν 

πραγματοποιηθεί ως εξής: 

 

 

 



 

 34 

 30/6/2022 31/12/2021  

 

Εμπορικές 
Απαιτήσεις Απομειώσεις 

Εμπορικές 
Απαιτήσεις Απομειώσεις  

Μέχρι 3 μήνες 3.017.112 0 2.387.550   
Μεταξύ 3 και 6 μηνών 1.085.106 0 1.503.004   
Μεγαλύτερη των 6 μηνών 2.185.273 2.148.836 2.352.966 2.148.836  

Σύνολο 6.287.490 2.148.836 6.243.520 2.148.836  
 

Λοιπές Απαιτήσεις 

 

  Εταιρεία 

  30.06.2022 31.12.2021 

Απαιτήσεις Από Ελληνικό Δημόσιο 129.981 50.415 

Προκαταβολές Προμηθευτών 1.246.443 451.372 

Προκαταβολές & Προπληρωμένα Έξοδα 64.528 38.719 

Χρεώστες Διάφοροι 188.284 43.046 

Σύνολο Λοιπών Απαιτήσεων 1.629.235 583.552 

 

Η μεταβολή στις λοιπές απαιτήσεις προήλθε κυρίως από τις προκαταβολές προμηθευτών ύψους €795 χιλ. 

και αφορούσε προκαταβολές που δόθηκαν σε προμηθευτές εξωτερικού για μελλοντικές παραγγελίες ‘Α & 

‘ Β υλών.  

 

Εμπορικές Υποχρεώσεις 

 

  30.06.2022 31.12.2021 

Προμηθευτές 1.531.348 996.625 

Επιταγές Πληρωτέες  81.374 83.454 

Σύνολο Υποχρεώσεων 1.612.722 1.080.078 

 

Λοιπές Υποχρεώσεις 

 

  Εταιρεία 

  30.06.2022 31.12.2021 

Υποχρεώσεις Προς Ασφαλιστικά Ταμεία 101.121 191.345 

Διάφοροι Πιστωτές 239.309 64.983 

Προκαταβολές Πελατών 320.383 187.431 

Δεδουλευμένα Έξοδα 808.781 304.035 

Σύνολο Λοιπών Υποχρεώσεων 1.469.594 747.793 

 

Η αύξηση των λοιπών υποχρεώσεων οφείλεται κατά κύριο λόγο στη διενέργεια προβλέψεων σχετικά με 

δεδουλευμένα έξοδα (Αγορές, αμοιβές τρίτων, αμοιβές προσωπικού  και λοιπές δαπάνες)  τα οποία κατά 

τη συγκριτική περίοδο είχαν καταχωρηθεί στους οικείους λογαριασμούς. 
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  Εταιρεία 
  30.06.2022 31.12.2021 
Φόρος Προστιθέμενης αξίας 251.330 185.767 
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 63.341 106.751 
Φόροι τρίτων 942 1.270 
Φόροι ακίνητης περιουσίας 23.797 12.648 

Σύνολο Λοιπών Υποχρεώσεων 339.410 306.437 

 

11. Δανειακές υποχρεώσεις 

 

Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας κατά την 30.06.2022 και 31.12.2021 αναλύονται στον πίνακα 

που ακολουθεί: 

 

  Εταιρεία 

  30.06.2022 31.12.2021 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις     

Υποχρέωση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης - Μακροπρόθεσμο Στοιχείο 204.024 129.768 

Τράπεζα Alpha 900.000 1.100.000 

Τράπεζα Πειραιώς 428.571 535.714 

Εθνική Τράπεζα          714.286 857.143 

  2.246.881 2.622.625 

 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις     

Εθνική Τράπεζα          2.439.552 4.256.966,00 

Τράπεζα Alpha 4.029.857 4.139.434,00 

Τράπεζα Πειραιώς 214.558 215.752,00 

Υποχρέωση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης - Βραχυπρόθεσμο Στοιχείο 83.309 61.197 

Σύνολο Δανεισμού 6.767.277 8.673.349 

 

 

Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2022 ο τραπεζικός δανεισμός για όλες τις τράπεζες συνολικά μειώθηκε 

κατά €2,3 εκ. σε σχέση με την 31.12.2021, λόγω των αποπληρωμών των τραπεζικών υποχρεώσεων. 

Η ανάλυση των χρηματοδοτικών υποχρεώσεων μίσθωσης αναλύεται στους παρακάτω πίνακες: 

Μακροπρόθεσμες/Βραχυπρόθεσμες Μισθωτικές Υποχρεώσεις 

      

  30.06.2022 31.12.2021 

Βραχυπρόθεσμες Μισθωτικές Υποχρεώσεις 83.309 61.197 

Μακροπρόθεσμες Μισθωτικές Υποχρεώσεις 204.024 129.768 

Συνολικές μισθωτικές υποχρεώσεις 287.334 190.965 
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Ελάχιστες μελλοντικές καταβολές την 30.06.2022 
Ελάχιστες 

μελλοντικές 
καταβολές 

Καθαρή παρούσα αξία 

Έως 1 έτους 95.737 83.309 
Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών 220.405 204.024 
Άνω των 5 ετών 0 0 
Σύνολο ελάχιστων μελλοντικών καταβολών  316.142 287.334 
Μείον: Ποσά που αποτελούν χρηματοοικονομικά έξοδα (28.808) 0 

Συνολικές μισθωτικές υποχρεώσεις 287.334 287.334 

 

 

Σταθμισμένο μέσο διαφορικό επιτόκιο  30.06.2022 31.12.2021 

Μακροπρόθεσμες Μισθωτικές Υποχρεώσεις 5,00% 5,00% 

12. Αναβαλλόμενος Φόρος 

Οι αναγνωρισθείσες αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις παρατίθενται ως εξής: 

 

 30.06.2022 31.12.2021 

 
Αναβαλλόμενη 
Φορολογική 

Απαίτηση 

Αναβαλλόμενη 
Φορολογική 
Υποχρέωση 

Αναβαλλόμενη 
Φορολογική 

Απαίτηση 

Αναβαλλόμενη 
Φορολογική 
Υποχρέωση 

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία     

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 0 0 0 0 
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 398.578 0 444.862 0 

     

Κυκλοφορούντα Στοιχεία     

Αποθέματα 12.672 0 12.672 0 
Απαιτήσεις 320.066 0 320.066 0 

     

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις     

Παροχές σε Εργαζομένους 90.369 0 97.502 0 
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 0 (185.343) 0 0 

     

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις     

Υποχρεώσεις από Χρηματοοικονομικές 
Μισθώσεις 

43.162 0 0 (198.465) 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 0 0 0 0 
Μη Χρησιμοποιούμενες Φορολογικές 
Ζημιές 

0 0 0 0 

Σύνολο 864.848 (185.343) 875.102 (198.465) 
     

Συμψηφιστικό υπόλοιπο 679.505   676.637   

 
 
Η κίνηση των αναβαλλόμενων φόρων κατά τη διάρκεια της περιόδου είναι η εξής:  

  

     

 Υπόλοιπο 
31.12.2021 

Ποσά που 
αναγνωρίστηκαν 
στη Κατάσταση 

Ποσά που 
αναγνωρίστηκαν 
στη Κατάσταση 

Λοιπών 

Υπόλοιπο 
30.06.2022 
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Αποτελεσμάτων 
2022 

Συνολικών 
Εσόδων 2022 

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 444.862 (46.284) 0 398.578 
Αποθέματα 12.672 0 0 12.672 
Απαιτήσεις 320.066 (0) 0 320.066 
Παροχές σε Εργαζομένους 97.502 (7.132) 0 90.369 
Υποχρεώσεις από Χρηματοοικονομικές 
Μισθώσεις 

(198.465) 241.627 0 43.162 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 0 (185.343) 0 (185.343) 
 676.637 2.868 0 679.505 

 

13. Έσοδα 

Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται (καταχωρούνται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων),  

όταν η οικονομική οντότητα ικανοποιεί την υποχρέωση εκτέλεσης μιας σύμβασης, μεταβιβάζοντας τα 

αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχει υποσχεθεί στον πελάτη. Ο πελάτης αποκτά τον έλεγχο του αγαθού ή της 

υπηρεσίας, εάν έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει τη χρήση και να αντλεί ουσιαστικά όλα τα οικονομικά 

οφέλη από αυτό το αγαθό ή την υπηρεσία. Ο έλεγχος μεταβιβάζεται κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ή σε 

μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 

Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται (καταχωρούνται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων) 

ανάλογα µε το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας, κατά την ημερομηνία του κλεισίματος 

κάθε περιόδου. Τα έσοδα δεν αναγνωρίζονται, εάν υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα, όσον αφορά την 

ανάκτηση του οφειλόμενου τιμήματος ή την ενδεχομένη επιστροφή των αγαθών. 

 

  Εταιρεία 

  01.01 - 30.06.2022 01.01 - 30.06.2021 

Πωλήσεις Εμπορευμάτων 1.221 2.263 

Πωλήσεις Προϊόντων 8.699.043 6.572.799 

Πωλήσεις Λοιπών Αποθεμάτων & Άχρηστου 
Υλικού 872.277 472.150 

Πωλήσεις Υπηρεσιών 3.226 20.250 

Σύνολο 9.575.767 7.067.462 

 

14. Ανάλυση Κόστους κατά Λειτουργία 

Το κόστος λειτουργιών της Εταιρείας κατά την περίοδο 30.06.2022 και 30.06.2021 διαμορφώθηκε όπως 

φαίνεται στους παρακάτω πίνακες: 

Στις αμοιβές και έξοδα τρίτων περιλαμβάνονται τα έξοδα επισκευών και συντηρήσεων, τα έξοδα 

τηλεπικοινωνιών, τα ενοίκια, τα έξοδα των ελεύθερων επαγγελματιών καθώς και οι επεξεργασίες από 

τρίτους (facon) κλπ. 
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Στα άλλα λειτουργικά έξοδα και στα λοιπά έξοδα περιλαμβάνονται τα έξοδα κίνησης, τα έξοδα προβολής 

και διαφήμισης, τα υλικά άμεσης ανάλωσης, έξοδα από φόρους και τέλη καθώς και λοιπά έξοδα. 

 

 01.01 - 30.06.2022 

 Κόστος 
Πωληθέντων 

Έξοδα 
Διοίκησης 

Έξοδα 
Διάθεσης 

Σύνολο 

Αμοιβές & Λοιπές Παροχές Εργαζομένων 1.727.056 472.967 385.852 2.585.874 
Κόστος Αποθεμάτων Αναγνωρισμένο ως 
Έξοδο 

4.497.045 0 0 4.497.045 

Αποσβέσεις Παγίων 310.776 49.705 14.040 374.522 
Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων 507.760 121.693 870 630.322 
Προβλέψεις 185.215 57.135 1.775 244.125 
Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 1.156.383 86.075 35.474 1.277.932 
Λοιπά 51.607 55.486 152.096 259.189 

Σύνολο 8.435.842 843.061 590.106 9.869.009 

 

 01.01 - 30.06.2021 

 Κόστος 
Πωληθέντων 

Έξοδα 
Διοίκησης 

Έξοδα 
Διάθεσης 

Σύνολο 

Αμοιβές & Λοιπές Παροχές Εργαζομένων 1.409.656 370.934 300.360 2.080.950 
Κόστος Αποθεμάτων Αναγνωρισμένο ως Έξοδο 2.995.861 0 0 2.995.861 
Αποσβέσεις Παγίων 352.203 43.761 17.352 413.317 
Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων 394.652 100.062 928 495.642 
Προβλέψεις 281.987 116.546 116.121 514.655 
Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 568.976 67.324 30.863 667.163 
Λοιπά 41.097 42.494 141.768 225.360 

Σύνολο 6.044.433 741.122 607.392 7.392.947 

 

15. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

 

Η υποχρέωση της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην Ελλάδα, για την μελλοντική 

καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσμετράται και απεικονίζεται 

µε βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε εργαζομένου, κατά την 

ημερομηνία του ισολογισμού, προ εξοφλούμενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση µε τον προβλεπόμενο 

χρόνο καταβολής του.  

Η σχετική υποχρέωση, κατά  την 30.06.2022 ανήλθε σε ποσό € 411 χιλ.. Τo παραπάνω ποσό εξαρτάται 

από τις υποθέσεις (οικονομικές και δημογραφικές ) που λαμβάνονται υπόψη κατά την εκπόνηση της 

αναλογιστικής μελέτης. 
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16. Παροχές και Αριθμός Απασχολούμενου Προσωπικού    

 

  Εταιρεία 

  01.01 - 30.06.2022 01.01 - 30.06.2021 

Ημερομίσθια, Μισθοί 2.108.403,25 1.968.931 

Κόστος Κοινωνικής Ασφάλισης 396.354,36 374.508 

Παρεπόμενες παροχές σε εργαζομένους 81.116,70 80.494 

Σύνολο 2.585.874,31 2.423.933 

      

Αριθμός Εργαζομένων 167 164 

 

Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου 30.06.2022 για την Εταιρεία 

ανέρχεται σε 167  έναντι 163  στις 31.12.2021. 

17. Χρηματοοικονομικά Έξοδα – Έσοδα 

  Χρηματοοικονομικά Έξοδα 

  Εταιρεία 

  01.01 - 30.06.2022 01.01 - 30.06.2021 

Έξοδα τόκων από χρηματοοικονομικές μισθώσεις 5.627 2.384 

Έξοδα τόκων από δάνεια στο αποσβεσμένο κόστος 141.924 138.531 

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 9.442 14.359 

Σύνολο Εξόδων τόκων από χρηματοοικονομικές 
Υποχρεώσεις 156.994 155.274 

Έξοδο τόκου από πρόγραμμα καθορισμένων παροχών 1.113 2.236 

Σύνολο 158.107 157.510 

  Χρηματοοικονομικά Έσοδα 

  Εταιρεία 

  01.01 - 30.06.2022 01.01 - 30.06.2021 

Έσοδα Τόκων και κεφαλαίου  508.365 28 

Σύνολο 508.365 28 

 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα της εταιρείας αφορούν επιδοτήσεις που έλαβε από το πρόγραμμα Γέφυρα 

2 για την αποπληρωμή τόκων και κεφαλαίων των δανειακών της υποχρεώσεων. 

18. Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις / Απαιτήσεις     

Κατά την 30 Ιουνίου 2022 η εταιρεία είχε εκδώσει εγγυητικές επιστολές ύψους € 206.295. 

19. Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις  

Για τις χρήσεις 2011 έως και 2020, η Εταιρεία έχει υπαχθεί σε ειδικό φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε 

από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 2238/1994 και το άρθρο 65Α του 

Ν.4174/2013 και έλαβε Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη. Σημειώνεται ότι σύμφωνα 

με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1006/2016 οι εταιρείες που έχουν υπαχθεί στον ως άνω ειδικό φορολογικό έλεγχο 
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δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια του τακτικού φορολογικού ελέγχου από τις αρμόδιες φορολογικές 

αρχές.  

Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι, σε ενδεχόμενους μελλοντικούς επανελέγχους από τις φορολογικές 

αρχές, εάν τελικά διενεργηθούν, δεν θα προκύψουν επιπρόσθετες φορολογικές διαφορές με σημαντική 

επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.  

 

Για τη χρήση 2021 ο ειδικός έλεγχος για τη λήψη Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης βρίσκεται σε 

εξέλιξη και δεν αναμένεται κατά την ολοκλήρωσή του να προκύψουν διαφορές με ουσιώδη διαφοροποίηση 

στις φορολογικές υποχρεώσεις που αποτυπώνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Σύμφωνα με την 

πρόσφατη σχετική νομοθεσία, ο έλεγχος και η έκδοση των φορολογικών πιστοποιητικών, ισχύει για τις 

χρήσεις 2016 και εφεξής σε προαιρετική βάση. 

 

Σημειώνεται ότι, την 31/12/2022 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 36 Ν.4174/2013, 

εκπνέει το δικαίωμα της φορολογικής διοίκησης να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή 

διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και για τη χρήση που έληξε την 31/12/2016. 

20. Σημαντικές Μεταβολές 

 

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της εταιρείας παρουσίασαν βελτίωση  για το  διάστημα 01.01.2022 μέχρι 

30.06.2022 , ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα € 9.575 χιλ. έναντι € 7.067 χιλ. σημειώνοντας 

αύξηση  35% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, η οποία οφείλεται  σε νέα έργα που ανέλαβε 

η εταιρεία και τα οποία  εκτελέσθηκαν εντός του εξαμήνου. 

Τα  υπόλοιπα βασικά  Οικονομικά μεγέθη της εταιρείας και συγκεκριμένα, τα κέρδη προ τόκων, φόρων 

και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2022 διαμορφώθηκαν στα € 

90 χιλ. έναντι €127 χιλ. το αντίστοιχο διάστημα του 2021, σημειώνοντας μείωση ύψους €37 χιλ. ήτοι κατά 

29%,  συνέπεια της αύξησης  των εξόδων  το Ά εξάμηνο 2022 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της 

χρήσης 2021. 

Η εταιρεία παρουσίασε κέρδη προ φόρων ποσού € 78 χιλ. έναντι ζημιών €397 χιλ. το αντίστοιχο διάστημα 

του 2021. 

Τα κέρδη  μετά από φόρους της εταιρείας ανήλθαν σε ζημιές € 80 χιλ. έναντι ζημιών € 443χιλ. για το 

αντίστοιχο διάστημα του 2021.  

21. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

 

Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε πολλαπλούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς 

(επιτόκια κτλ.), πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας. Τα χρηματοοικονομικά μέσα της 

Εταιρείας αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, δικαιώματα ανάληψης σε τράπεζες, 
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βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά προϊόντα υψηλής ρευστότητας διαπραγματεύσιμα στην 

χρηματαγορά, εμπορικούς χρεώστες και πιστωτές. 

 

Οι συνήθεις κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η εταιρεία και τους οποίους κινδύνους ενδέχεται να 

αντιμετωπίσει κατά την διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου 2022 είναι οι ακόλουθοι: 

 

1. Πιστωτικός κίνδυνος  

 

Η έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο επηρεάζεται κυρίως από τα χαρακτηριστικά του κάθε πελάτη. 

Η Διοίκηση έχει θέσει συγκεκριμένη πιστωτική πολιτική βάσει της οποίας εξετάζεται η πιστοληπτική 

ικανότητα του κάθε πελάτη. 

Η Εταιρεία εξετάζει εσωτερικά την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών και καθορίζει τα αντίστοιχα 

πιστωτικά όρια ανάλογα με τα πιστωτικά χαρακτηριστικά ενηλικίωσης των απαιτήσεων τους. Βέβαια σε 

περίοδο ευρύτερης οικονομικής κρίσης ο εν λόγω κίνδυνος είναι υπαρκτός πλην όμως οι όποιες επιπτώσεις 

του είναι περιορισμένες. 

 

H έκθεση της εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία τα οποία την ημερομηνία του Ισολογισμού αναλύονται ως εξής:  

 

Κατηγορίες Χρηματοοικονομικών 
Στοιχείων 

30.06.2022 31.12.2021 

Ταμειακά Διαθέσιμα & Ταμιακά 
Ισοδύναμα 

4.284.037 7.257.558 

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 5.767.888 4.678.236 

Σύνολο 10.051.925 11.935.794 

 

Η Εταιρεία ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις της, είτε χωριστά είτε κατά ομάδα και ενσωματώνει τις 

πληροφορίες αυτές στις θεσπισμένες διαδικασίες του πιστωτικού ελέγχου. 

Η Διοίκηση θεωρεί ότι όλα τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, είναι υψηλής 

πιστωτικής ποιότητας.  

Στις 30.06.2022 κανένα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας δεν έχει 

ασφαλιστεί με κάποια μορφή πιστωτικής ασφάλισης. 

Για τους πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις, η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικούς πιστωτικούς 

κινδύνους. Ο πιστωτικός κίνδυνος για απαιτήσεις ρευστοποιήσιμες καθώς και για άλλα βραχυπρόθεσμα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία θεωρείται αμελητέος, δεδομένου ότι η Εταιρεία συνεργάζεται με αξιόπιστες 

τράπεζες υψηλής ποιότητας.   
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2. Κίνδυνος επιτοκίου  

 

Η εταιρεία εκτίθεται στον  κίνδυνο του επιτοκίου με αποτέλεσμα να επιβαρύνει τα αποτελέσματα με το 

κόστος του  βραχυπρόθεσμου τραπεζικού  δανεισμού σε Ευρώ με κυμαινόμενο επιτόκιο. 

Η Διοίκηση παρακολουθεί την πορεία των επιτοκίων σε συνεχή βάση λαμβάνοντας υπόψη την δυνατότητα 

αναχρηματοδότησης  με διαφορετικούς όρους και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να περιορίσει 

τον κίνδυνο. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της περιόδου καθώς και των ιδίων 

κεφαλαίων σε μια λογική μεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +1% ή – 1% (2020: +1% ή -1%).  

 

 30.06.2022 30.06.2021 

 1,00% -1,00% 1,00% -1,00% 

Αποτέλεσμα 
Περιόδου (99.159) 99.159 (91.454) 91.454 

Ίδια Κεφάλαια (99.159) 99.159 (91.454) 91.454 

 

3. Κίνδυνος ρευστότητας  

 

Η Εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας της  με προσεκτική παρακολούθηση 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των συμβατικών δεσμεύσεων για πληρωμές. Οι 

ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές ζώνες, σε καθημερινή και εβδομαδιαία 

βάση καθώς και σε μια κυλιόμενη περίοδο 30 ημερών. Οι μακροπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας για τους 

επόμενους 6 μήνες και το επόμενο έτος προσδιορίζονται μηνιαία. 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα διότι η εταιρεία διατηρεί επαρκή  διαθέσιμα για 

να καλύψει τις ανάγκες ρευστότητας.  

 

4. Κίνδυνος  αύξησης των τιμών των Πρώτων Υλών   

Η εταιρεία  εκτίθεται σε διακυμάνσεις των τιμών των πρώτων υλών που προμηθεύεται από το διεθνές 

περιβάλλον καθώς και από το εσωτερικό . Οι διακυμάνσεις αυτές έχουν προκύψει κυρίως από τις απότομες 

μεταβολές στην τιμή παραγώγων πετρελαίου ή άλλων χημικών προϊόντων, στην σημαντική αύξηση του 

μεταφορικού κόστους και ιδίως του ναυτιλιακού ναύλου για τις μεταφορές µε κοντέινερ καθώς και από τις 

αυξήσεις στην ενέργεια, με αποτέλεσμα οι αυξήσεις  ειδικά στο χαρτί που είναι η βασική πρώτη ύλη 

εκτύπωσης σε κάποιες περιπτώσεις  να αγγίζει το 80%. 

Βέβαια σε πολλές περιπτώσεις  η εκτύπωση  των παραγομένων προϊόντων μπορεί να υλοποιηθεί με πρώτη 

ύλη (χαρτί) του πελάτη. 

Για την αντιμετώπιση του εν λόγω κινδύνου, προσαρμόζεται ανάλογα η πολιτική αποθεμάτων, καθώς και 

η εμπορική πολιτική  της εταιρείας στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό. 
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Ο εν λόγω κίνδυνος πάντως σε περίπτωση αδυναμίας ουσιαστικής µετακύλισης της αύξησης του κόστους 

των πρώτων υλών στην τιμή του τελικού προϊόντος, αξιολογείται από την διοίκηση  ως ιδιαίτερα 

σημαντικός. 

 

5.Κίνδυνος αύξησης των τιμών της  ενέργειας (Ηλεκτρική Ενέργεια και Φυσικό Αέριο)  

 

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου σε συνδυασμό με την τιμή  αποτελεί επίσης ένα  

συντελεστή κόστους σχετικά  µε την παραγωγική δραστηριότητα της εταιρείας.  

Η εταιρεία για την αντιμετώπιση του εν λόγω κινδύνου, προσαρμόζει ανάλογα την εμπορική πολιτική  της   

στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό και αξιολογείτε από την διοίκηση της Εταιρείας. 

 

Πορεία των δραστηριοτήτων  

Την παρούσα χρονική στιγμή η πορεία της Παγκόσμιας οικονομίας και το ευρύτερο περιβάλλον 

εξακολουθεί να  παραμένει ασταθές καθώς υπάρχει κλίμα έντονης  αβεβαιότητας, τόσο  από τον κίνδυνο 

ύφεσης της παγκόσμιας οικονομίας και τον πόλεμο στην Ουκρανία,  την κρίση στην ενέργεια και τις 

έντονες πληθωριστικές πιέσεις , καθώς και από τις διαφαινόμενες  αυξήσεις των επιτοκίων όσο και από τις 

αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί ενδεχομένως να επιφέρει κάποια νέα μετάλλαξη του ιού covid-19. 

 

H εταιρεία διαθέτει σήμερα ικανοποιητική  κεφαλαιακή επάρκεια και  ταμειακά διαθέσιμα, θετικό 

κεφάλαιο κίνησης και  λειτουργεί  με  απόλυτη  συνέπεια έναντι όλων των υποχρεώσεων της και παράλληλα 

προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες  ενέργειες για να απορροφήσει τους κραδασμούς από το ραγδαία 

μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον. 

 

Η Διοίκηση της Εταιρείας απέναντι στην αβεβαιότητα για την εξέλιξη της κατάστασης  παρακολουθεί, 

αξιολογεί και αναλύει διαρκώς τις εξελίξεις καθώς και την  επιχειρηματική πορεία του κλάδου στον οποίο 

δραστηριοποιείται, τις οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές και τις τρέχουσες συνθήκες με βάση τις 

προβλεπόμενες βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνθήκες της αγοράς, ώστε το 2022 με 

συντονισμένες κινήσεις να  ενισχύσει τους μηχανισμούς εκείνους που θα διασφαλίζουν τα βασικά 

οικονομικά της μεγέθη της  και την υλοποίηση των  επιχειρηματικών  της πλάνων. 

Οι εκτιμήσεις για το 2022 στην παρούσα φάση ,δεν μπορούν  να ποσοτικοποιηθούν εύλογα και αξιόπιστα  

με ένα  κλίμα έντονης  αβεβαιότητας που προκύπτει από  τις εξελίξεις στην ενέργεια και τις  συνεχείς 

αυξήσεις  των τιμών των πρώτων υλών καθώς ,τις διαφαινόμενες  αυξήσεις των επιτοκίων και από τους 

κινδύνους ύφεσης  στην παγκόσμια οικονομία  αλλά και από τις επιπτώσεις της πανδημίας . 

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η εν λόγω επίδραση όλων  των ανωτέρω παραγόντων  όσο αναφορά στη 

διάρκεια στην ένταση και στον βαθμό εξάπλωσης ,  αναμφίβολα συναρτάται με τη χρονική διάρκεια που 
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ενδεχομένως  θα απαιτηθεί για την  αποκατάσταση των συνθηκών ομαλότητας σε παγκόσμιο και  εθνικό  

επίπεδο.   

 

22. Γεγονότα μετά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης  

Η εταιρεία την 21/07/2022 προέβη σε σύναψη δανειακής σύμβασης με την Αlpha Bank  ποσού ύψους 

€1.200 χιλ. και το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την αποπληρωμή αντίστοιχης δανειακής υποχρέωσης. 

Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2022, τα οποία θα μπορούσαν 

να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική θέση ή τα αποτελέσματα της Εταιρίας για την χρήση που έληξε 

την ημερομηνία αυτή, ή γεγονότα τα οποία θα έπρεπε να γνωστοποιηθούν στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

Πέραν των ήδη αναφερθέντων δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση 

στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. 

 

Ο Aντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων 
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