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ΓΗΛΩΔΙ ΣΩΝ ΜΔΛΩΝ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  

(ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 2γ ηνπ Ν. 3556/2007) 

 
Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ -  ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ.  : 

1. Αιέμαλδξνο Ξαππάο Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο  

2. Γεξάξδεο Γεψξγηνο  Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο Δθηειεζηηθφ Κέινο 

3. Γεξάξδε Πνθία               Αληηπξφεδξνο   Δθηειεζηηθφ κέινο 

 

σο ππφ ηελ σο άλσ ηδηφηεηά καο βεβαηψλνπκε κε ηελ παξνχζα φηη, εμ φζσλ γλσξίδνπκε: 

(α) νη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο Σξεκαηννηθνλνκηθέο Δμακεληαίεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο 

Θαηαζηάζεηο ηεο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ - ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 01/01/2022 - 30/06/2022, 

νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Ξ.Σ.Α.), 

φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Δ.) θαη εθαξκφδνληαη ζχκθσλα κε ην 

Γηεζλέο Ινγηζηηθφ Ξξφηππν (ΓΙΞ) 34 «Δλδηάκεζε Σξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά», απεηθνλίδνπλ θαηά 

ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη ηνπ Ξαζεηηθνχ, ηελ Θαζαξή Θέζε θαη ηα Απνηειέζκαηα 

ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε 

εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 3 έσο θαη 5 ηνπ άξζξνπ 5 

ηoπ λ.3556/2007. 

(β) ε Δμακεληαία Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 3556/2007, ήηνη ηα 

ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ην Α‟ εμάκελν ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο θαη ηελ επίδξαζή 

ηνπο ζηηο Δμακεληαίεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ηελ εμέιημε, ηηο επηδφζεηο θαη ηε ζέζε ηεο 

ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ - ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο ησλ θπξηφηεξσλ 

θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. 

 

Διεπζίλα, 26 Πεπηεκβξίνπ 2022 

Νη Βεβαηνχληεο 

Ν Ξξφεδξνο  ηνπ Γ.Π. 

 

Αιέμαλδξνο Ξαππάο 

 

Ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο      Ζ Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.Π. 

 

 

 
Γεψξγηνο Λ. Γεξάξδεο                                      Γεξάξδε Α. Πνθία 
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ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ- ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ.» ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΠΔΡΙΟΓΟ 1/1 – 30/6/2022. 

 
Ζ παξνχζα έθζεζε ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ 

Λ.3556/2007, θαζψο θαη ησλ θαη‟ εμνπζηνδφηεζε ηνπ ίδηνπ Λφκνπ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο 

Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο. 

Πθνπφο ηεο έθζεζεο είλαη ε ελεκέξσζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ: 

- Γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα απνηειέζκαηα, ηελ πνξεία ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ ηξέρνπζα 

πεξίνδν, θαζψο θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ έιαβαλ ρψξα. 

- Γηα ηα ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 1νπ  Δμακήλνπ ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο 

ρξήζεο θαη ηελ επίδξαζε ηνπο ζηηο εμακεληαίεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. 

- Γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία θαηά ην 2ν Δμάκελν ηεο ππφ 

εμέηαζε ρξήζεο. 

- Γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ έγηλαλ κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ κεξψλ. 

 

Α. Απνινγηζκόο 1νπ Δμακήλνπ- Δμέιημε Γξαζηεξηνηήησλ-Δπηδόζεηο- Μεηαβνιέο 

 

Θαηά ην 1ν Δμάκελν ηνπ 2022, νη πσιήζεηο ηεο εηαηξείαο δηακνξθψζεθαλ ζην πνζφλ ησλ 20.053 ρηι επξψ έλαληη 

16.877 ρηι επξψ  ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν  ηνπ 2021. Ξαξνπζίαζαλ δειαδή αχμεζε θαηά 18,8%. Νη πσιήζεηο ζε 

επίπεδν Νκίινπ αλήιζαλ ζην πνζφλ ησλ 23.179 ρηι επξψ  έλαληη 19.263 ρηι επξψ, παξνπζηάδνληαο αχμεζε  θαηά 

20,3%  έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2021. 

 

Ρν κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο ζε επίπεδν εηαηξείαο δηακνξθψζεθε ζην 24,34 % έλαληη 25,03 % ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν 

ζην 2021. Πε επίπεδν Νκίινπ ην κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο  δηακνξθψζεθε ζην 29,23 έλαληη 28,44 % ηελ αληίζηνηρε 

πεξίνδν ζην 2021. Ρα θέξδε ηεο πεξηφδνπ πξηλ απφ θφξνπο, γηα ηελ εηαηξεία δηακνξθψζεθαλ ζηηο 2.506 ρηι. επξψ 

έλαληη 2.054 ρηι. ην αληίζηνηρν πεξζηλφ δηάζηεκα. Ρα θέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη  

απνζβέζεσλ ηεο εηαηξείαο δηακνξθψζεθαλ ζην πνζφλ ησλ 3.327 ρηι. επξψ έλαληη 2.854 ρηι. επξψ ην αληίζηνηρν 

πεξζηλφ δηάζηεκα. Πε επίπεδν Νκίινπ ηα πξηλ απφ θφξνπο απνηειέζκαηα δηακνξθψζεθαλ ζε 3.094 ρηι. επξψ θέξδε, 

έλαληη  2.222 ρηι. επξψ θέξδε ην 1ν  Δμάκελν ηνπ 2021. Ρν EBITDA γηα ηνλ φκηιν δηακνξθψζεθε ζε  4.062 ρηι. επξψ  

έλαληη 3.185 ρηι. επξψ ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2021.  

 

Ζ αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ζηε ρξήζε ηνπ 2022 νθείιεηαη ζηελ  αχμεζε ησλ ηηκψλ  θαη ζηελ δηαηήξεζε ηνπ 

φγθνπ ησλ πσιήζεσλ απφ φιεο ηηο εηαηξείεο ηνπ νκίινπ. Νη ηάζεηο γηα δήηεζε παξακέλνπλ ζε πςειά επίπεδα θαη γηα 

ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. Ζ Γηνίθεζε  έρεη εμαζθαιίζεη εκπνξηθέο ζπκθσλίεο κε ηνπο βαζηθνχο ηεο 

πξνκεζεπηέο γηα λα αληαπνθξηζεί ζηελ δήηεζε φπσο δηακνξθψλεηαη, παίξλνληαο ππφςε ηηο ζπλζήθεο ζην νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ κεηά απφ ηνλ πφιεκν ζηελ Νπθξαλία. Ρα κέηξα πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηελ 

ρψξα καο είραλ ζαλ απνηέιεζκα λα δηαθνπνχλ νη εηζαγσγέο εκπνξεπκάησλ απφ ηελ Οσζία. Ρα θελά πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ απφ ηελ δηαθνπή ησλ εηζαγσγψλ απφ ηελ Οσζία, έρνπλ αλαπιεξσζεί ρσξίο λα δεκηνπξγεζνχλ 

πξνβιήκαηα ζηελ ξνή ησλ πσιήζεσλ Ζ εηαηξεία αληαπνθξίλεηαη ζηελ δήηεζε θαη ζηηο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο 

πσιήζεσλ αλαπιεξψλνληαο  ηελ πξνκήζεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εκπνξεπκάησλ απφ άιιεο αγνξέο. 
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Ζ αλάιπζε ησλ ζηνηρεηψλ ηνπ Ηζνινγηζκνχ, ηεο Θαηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ Ξεξηφδνπ, ηεο Θαηάζηαζεο Κεηαβνιψλ 

Θαζαξήο Θέζεο θαη ηεο Θαηάζηαζεο Ρακεηαθψλ Ονψλ  ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο ηνπ 

Ξξνζαξηήκαηνο (Δλδηάκεζεο Ππλνπηηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο). 

 

Β. εκαληηθά Γεγνλόηα ηεο Πεξηόδνπ 1/1 – 30/6/2022 

 Αλαθνίλσζε απνθάζεσλ Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηεο 28/06/2022. Πηηο 28/06/2022, εκέξα Ρξίηε θαη ψξα 

09.00 π.κ. πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο ε Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ 

ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ - ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ κε ηα εμήο ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο:  

1. πνβνιή θαη έγθξηζε ησλ εηήζησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο γηα ηε ρξήζε 2021 

(01.01.2021-31.12.2021) κεηά ησλ επ‟ απηψλ εθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ηνπ Νξθσηνχ 

Διεγθηή Ινγηζηή.  

2. Έγθξηζε δηάζεζεο απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο 2021 θαη ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε (α) ηελ πξνλνκηαθή 

θαηαβνιή α‟ κεξίζκαηνο πξνο 16% επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ζηνπο θαηφρνπο πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ ηεο 

Δηαηξίαο γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2021, ζχκθσλα κε ην Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο, θαη (β) ηε κε δηαλνκή 

κεξίζκαηνο ζηνπο θαηφρνπο θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2021.  

3. πνβνιή ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο Ξεπξαγκέλσλ ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2021. 

4. Έγθξηζε ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε 2021 ζχκθσλα κε ην άξζξν 108 ηνπ λ. 4548/2018. 

5. Απαιιαγή ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή-ινγηζηή απφ θάζε επζχλε απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεο 

2021.  

6. Δθινγή ελφο ηαθηηθνχ θαη ελφο αλαπιεξσκαηηθνχ Νξθσηνχ Διεγθηή Ινγηζηή γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2022 θαη θαζνξηζκφο ηεο ακνηβήο ηνπο.  

7. πνβνιή πξνο ζπδήηεζε θαη ςήθηζε ηεο Έθζεζεο Απνδνρψλ γηα ηε ρξήζε 2021.  

8. πνβνιή αλαθνξάο-έθζεζεο ησλ αλεμάξηεησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 παξ. 5 ηνπ Λ. 4706/2020.  

9. Γηάθνξα ζέκαηα θαη αλαθνηλψζεηο.  

Γελ ππήξμε θάπνην  άιιν ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γεγνλφο, πνπ λα επεξέαζε νπζηαζηηθά ηελ πνξεία ηεο Δηαηξείαο  θαη ηνπ 

Νκίινπ.  

 

Γ. Πξννπηηθέο – Αλακελόκελεο Δμειίμεηο θαηά ην 2ν Δμάκελν ηνπ 2022   

 

Πην πξψην πεληάκελν ηνπ 2022 ζε ζρέζε κε αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2021, ε ηδησηηθή Νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα 

ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο παξνπζίαζε αχμεζε θαηά 1% ζηνλ αξηζκφ ησλ νηθνδνκηθψλ αδεηψλ,  αχμεζε θαηά 3% ζηνλ 

φγθν, θαη κείσζε θαηά 8,7% ζηελ επηθάλεηα. Αληίζηνηρα ζην δηάζηεκα ησλ ηειεπηαίνπ δσδεθακήλνπ, έσο ηνλ Κάην 

πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία, είρακε αχμεζε ζηελ ζπλνιηθή νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαηά 17,4% ζηελ 

επηθάλεηα θαη 23% ζηνλ φγθν. Ζ ζεηηθή πνξεία ηεο νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηαο ζπλεηέιεζε ζηελ δηαηήξεζε  ηνπ 

φγθνπ ησλ πσιήζεσλ γηα ηηο εηαηξείεο ηνπ νκίινπ, ε νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ είρε ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ γηα ηνλ φκηιν θαη θάζε εηαηξεία ρσξηζηά. Νη επελδχζεηο ησλ ηειεπηαίσλ 

δχν ρξφλσλ εθ κέξνπο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ, έδσζε ηε δπλαηφηεηα εθηφο ησλ άιισλ, γηα ηελ παξαγσγή 

πξντφλησλ πνπ  είλαη ζρεηηθά κε ηνπο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ γχξσ απφ ηνλ ηνπξηζκφ. Ζ θαιή πνξεία ηνπ ηνπξηζκνχ 

επεξέαζε ζεηηθά ην ζχλνιν ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ.  
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Ν θχθινο εξγαζηψλ ζην δεχηεξν εμάκελν κε βάζε ηα κέρξη ζήκεξα ζηνηρεία, αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί ζηα επίπεδα  

ηνπ 2021. Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο έρεη εμαζθαιίζεη ζπκθσλίεο κε ηνπο βαζηθνχο πξνκεζεπηέο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζεί  δήηεζε, θαη παξάιιεια κε ηελ νκαιή ξνή ησλ εηζαγσγψλ, παξαθνινπζεί ην χςνο ησλ απνζεκάησλ 

ψζηε λα απνθεπρζεί κηα πηζαλή ππεξβνιηθή απνζεκαηνπνίεζε. Ρν ηειηθφ απνηέιεζκα ζα επεξεαζηεί απφ ηελ 

δηακφξθσζε ηνπ γεληθφηεξνπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο, θαη απφ ηελ εμέιημε ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ, ηα νπνία ην 

ηειεπηαίν δηάζηεκα έρνπλ απμεηηθέο ηάζεηο, νη νπνίεο φπσο θαίλεηαη ζα δηαηεξεζνχλ θαη ην επφκελν δηάζηεκα. 

 

ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΣΕ ΜΕΣΡΗΗ ΑΠΟΔΟΗ (“ΕΔΜΑ”)  

 

Ν Όκηινο ρξεζηκνπνηεί Δλαιιαθηηθνχο Γείθηεο Κέηξεζεο Απφδνζεο («ΔΓΚΑ”) ζηα πιαίζηα ιήςεο απνθάζεσλ ζρεηηθά 

κε ηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θαη ηνλ ιεηηνπξγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ. Απηνί νη ΔΓΚΑ εμππεξεηνχλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ Νκίινπ θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ ζέζεο Νη 

ελαιιαθηηθνί δείθηεο (ΔΓΚΑ) ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε πάληα ζε ζπλδπαζκφ κε ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 

πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ αληηθαζηζηνχλ απηά. 

 

«Λειηοσργικά αποηελέζμαηα προ θόρων, τρημαηοδοηικών, επενδσηικών αποηελεζμάηων και ζσνολικών 

αποζβέζεων»:  

 

Ν Όκηινο νξίδεη ην κέγεζνο «EBITDA Νκίινπ» σο ηα θέξδε/(δεκηέο) πξν θφξσλ πξνζαξκνζκέλα γηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη επελδπηηθά απνηειέζκαηα, γηα ζπλνιηθέο απνζβέζεηο (ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ) θαη εμαηξνπκέλεο ηεο επίδξαζεο εηδηθψλ θνλδπιίσλ . 

 

 

Ο Όμιλος Η Εηαιρεία 

 

30/6/2022 30/6/2021 30/6/2022 30/6/2021 

Κέξδε / Εεκίεο  πξν θόξσλ 3.094.378,34 2.202.033,21 2.506.529,69 2.043.911,18 

Απνζβέζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ 314.088,65 324.693,57 190.844,20 199.475,20 

Υξεκαηννηθνλνκηθά απνη/ηα 653.702,80 637.854,68 629.806,18 600.355,84 

EBITDA 4.062.169,79 3.164.581,46 3.327.180,07 2.843.742,22 
 
 

 «ρέζε Καζαξνύ ρξένπο πξνο Ίδηα Κεθάιαηα». Ν Όκηινο νξίδεη ην κέγεζνο απηφ σο ηηο ζπλνιηθέο δαλεηαθέο 

ππνρξεψζεηο (καθξνπξφζεζκα θαη βξαρππξφζεζκα δάλεηα), αθαηξνπκέλσλ ησλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ θαη 

ηζνδχλακσλ σο πνζνζηφ ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηνπ. Ν δείθηεο απηφο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηελ δηνίθεζε ηνπ Νκίινπ 

λα αμηνινγήζεη ηελ θεθαιαηαθή ηεο δηάξζξσζε θαη ηελ δπλαηφηεηα κφριεπζεο.   

 

Ο Όμιλος Η Εηαιρεία 

 

30/6/2022 31/12/2021 30/6/2022 31/12/2021 

Μαθξνπξόζεζκα δάλεηα ηξαπεδώλ 14.484.993,84 14.749.360,35 14.484.993,84 14.749.360,35 

Βξαρππξόζεζκα δάλεηα ηξαπεδώλ 18.405.484,81 15.082.294,90 17.279.992,04 14.050.089,05 

Υξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 1.118.071,16 1.351.471,23 697.189,74 940.416,69 

Καζαξό ρξένο 31.772.407,49 28.480.184,02 31.067.796,14 27.859.032,71 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 8.145.505,90 5.706.702,94 10.036.477,12 8.131.216,75 

ρέζε θαζαξνύ ρξένπο πξνο ίδηα θεθάιαηα 3,90 4,99 3,10 3,43 
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«Γείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ε θεξεγγπόηεηαο ηνπ νκίινπ». Ν δείθηεο απηφο αθνξά ην πνζνζηφ 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Δλεξγεηηθνχ απφ ηα Ίδηα θεθάιαηα θαη πξνθχπηεη σο εμήο: 

 

Ο Όκηινο Η Δηαηξεία 

 

30/6/2022 31/12/2021 30/6/2022 31/12/2021 

Πχλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 8.145.505,90 5.706.702,94 10.036.477,12 8.131.216,75 

Πχλνιν ελεξγεηηθνχ 49.231.830,48 41.632.362,66 48.658.312,83 41.608.835,10 

Σξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 1.118.071,16 1.351.471,23 697.189,74 940.416,69 

 

48.113.759,32 40.280.891,43 47.961.123,09 40.668.418,41 

Πρέζε ηδίσλ θεθαιαίσλ/Πχλνιν ελεξγεηηθνχ ρσξίο 
κεηξεηά θαη ηζνδχλακα 

16,93% 14,17% 20,93% 19,99% 

 

Γ. Κίλδπλνη θαη Αβεβαηόηεηεο. 

 

 Υξεκαηννηθνλνκηθόο Κίλδπλνο. 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο εηαηξείαο ζε θεθαιαίν θίλεζεο γίλεηαη κέζσ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ. Ζ εηαηξεία 

δαλείδεηαη βαζηθά ζε πξντφληα θπκαηλνκέλνπ επηηνθίνπ ρξεκαηνδνηψληαο αλάγθεο θεθαιαίνπ θίλεζεο, κεηαβνιέο δε 

ζην επηηφθην γίλεηαη πξνζπάζεηα λα αληηζηαζκίδνληαη κε κεηαβνιέο ζηνπο φξνπο πσιήζεσλ. Θάησ απφ ηηο γεληθφηεξεο 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο  απμάλνληαη νη  βαζηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη πνπ αθνξνχλ ζηνλ θίλδπλν ηακεηαθψλ 

ξνψλ απφ ηελ κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ ,ηνλ θίλδπλν ηεο ξεπζηφηεηαο απφ ηελ αδπλακία εμφθιεζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ , ηνλ θίλδπλν ησλ ηηκψλ ηεο αγνξάο θαη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν . Ζ εηαηξεία ιακβάλεη κέηξα  ψζηε ππφ  

θαλνληθέο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο λα κελ επεξεάδεηαη ζε απνθαζηζηηθφ βαζκφ απφ ηνπο  πξναλαθεξφκελνπο θηλδχλνπο. 

 

πλαιιαγκαηηθόο Κίλδπλνο. 

Ζ εηαηξεία ζπλαιιάζζεηαη θπξίσο ζε επξψ, δελ έρεη αλεμφθιεηεο νθεηιέο ζε άιιν λφκηζκα θαη επνκέλσο δελ  είλαη 

εθηεζεηκέλε ζε ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο. 

 

Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

Ν Όκηινο θαη  ε Δηαηξία δελ έρνπλ ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ .Νη πσιήζεηο γίλνληαη ζε πειάηεο 

κε κεησκέλν βαζκφ απσιεηψλ θαη θαηφπηλ ειέγρνπ εηζπξαμηκφηεηαο. Δίλαη ζπλεπψο πεξηνξηζκέλνο ν βαζκφο 

επηζθαιεηψλ απφ κε είζπξαμε απαηηήζεσλ. Πε πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηε ρξήζε δηαπηζηψλνληαη επηζθάιεηεο ε Δηαηξία 

ζρεκαηίδεη ζρεηηθή πξφβιεςε επηβαξχλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ.  

Ν Όκηινο θαη ε Δηαηξεία εθαξκφδνπλ ηελ απινπνηεκέλε πξνζέγγηζε ηνπ ΓΞΣΑ 9 γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

αλακελφκελσλ πηζησηηθψλ δεκηψλ θαη αλαγλσξίδνπλ πξνβιέςεηο απνκείσζεο γηα αλακελφκελεο πηζησηηθέο δεκηέο γηα 

φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, εθηφο απηψλ πνπ επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο. 

Ξεξαηηέξσ επηδείλσζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο ζηελ 

εηαηξεία. 

 

Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

Ν θίλδπλνο απηφο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα θαζψο ε Δηαηξεία έρεη εμαζθαιίζεη ηθαλά φξηα ρξεκαηνδφηεζεο απφ 

ηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο. Όκσο , κία πεξαηηέξσ επηδείλσζε ηεο αγνξάο θαη ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο 

γεληθφηεξα , ζα κπνξνχζε λα αλαηξέζεη ηηο ελ ιφγσ δπλαηφηεηεο καο. 
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Κίλδπλνο κεηαβνιώλ ησλ επηηνθίσλ 

Ν φκηινο θαη ε Δηαηξία δελ έρνπλ ζην ελεξγεηηθφ ηνπο ζεκαληηθά ηνθνθφξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, πνιηηηθή δε ηνπ 

νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, είλαη λα δηαηεξεί ην ζχλνιν ηνπ δαλεηζκνχ ζε πξντφληα θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ. Ν θίλδπλνο 

κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα καθξνπξφζεζκα δάλεηα είλαη πιένλ ζεκαληηθφο γηα ηνλ φκηιν θαη ηελ 

Δηαηξεία, ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ spreads θαη ηεο ζθηθηήο πηζησηηθήο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ 

ηξαπεδψλ. 

 

Κίλδπλνο απνζεκάησλ-πξνκεζεπηώλ   

Ν Όκηινο ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα ειαρηζηνπνηήζεη ηνλ θίλδπλν θαη ηηο ελδερφκελεο δεκηέο ιφγσ 

απψιεηαο απνζεκάησλ απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο, θινπέο, θιπ. 

Ζ θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ησλ απνζεκάησλ ηνπ Νκίινπ είλαη πςειή θαη  ην ηειηθφ απφζεκα ζε ζρέζε κε ηνλ θχθιν 

εξγαζηψλ ηνπ Νκίινπ είλαη ρακειφ. Ιφγσ ηεο θχζεο ησλ  απνζεκάησλ δελ ζπληξέρνπλ ηαθηηθέο ζπλζήθεο απαμίσζεο 

απηψλ. Δληνχηνηο ε Γηνίθεζε επαλεμεηάδεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία ησλ 

απνζεκάησλ θαη ζρεκαηίδεη φηαλ ρξεηάδεηαη θαηάιιειεο πξνβιέςεηο ψζηε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο λα 

απεηθνλίδνληαη ηα απνζέκαηα ζηελ πξαγκαηηθή ηνπο αμία.  

 
Κίλδπλνο θαλνληζηηθήο ζπκκόξθσζεο  

Ζ ειιηπήο ζπκκφξθσζε κε ην λνκηθφ θαλνληζηηθφ πιαίζην ηνπ Νκίινπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε πξφζηηκα θαη 

ινηπέο θπξψζεηο, ψζηε κε ηνλ ηξφπν απηφ λα επηδξάζεη δπζκελψο ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη ελδερνκέλσο 

ζηελ θήκε ηνπ. Θέκαηα θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο πνπ αλαγλσξίδεη ε δηνίθεζε έρνπλ σο αθνινχζσο:  

1. Θέκαηα ζρεηηθά κε ηελ εκπνξηθή λνκνζεζία  

2. Φνξνινγηθά θαη εξγαηηθά ζέκαηα  

3. Θέκαηα ζρεηηθά κε ηελ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο θαη ην Σξεκαηηζηήξην  

4. Θέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ  

5. Θέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ Θψδηθα Γενληνινγίαο (απάηε, δσξνδνθία, παηδηθή εξγαζία, αζθάιεηα ζηελ εξγαζία θαη 

εξγαζηαθέο πξαθηηθέο, ζέκαηα πεξί ηνπ δηθαίνπ ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ, θιπ.)  

6. Θέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ εξγνζηαζίσλ.  

 

Ν αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ είλαη ε δηνίθεζε. Θάζε νκάδα θηλδχλσλ εμεηάδεηαη απφ απηήλ 

μερσξηζηά. Δθηηκψληαη, ε πηζαλφηεηα έιεπζεο, ε ελδερφκελε επίδξαζε, πξνζδηνξίδεηαη ην επίπεδν αλνρήο ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη βάζεη απηψλ πξνηείλνληαη νη βέιηηζηεο ελέξγεηεο. Πηελ ζπλέρεηα νξίδνληαη νη ππεχζπλνη δηαρείξηζεο νη 

νπνίνη εθαξκφδνπλ ηηο ζπκθσλεκέλεο ελέξγεηεο θαη ελεκεξψλνπλ ηελ δηνίθεζε γηα η' απνηειέζκαηα ησλ ελεξγεηψλ 

απηψλ. 

 
Παλδεκηθή θξίζε COVID-19  

Απφ ηελ αξρή ηεο εθδήισζεο ηεο παλδεκίαο COVID-19, πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Νκίινπ ήηαλ θαη παξακέλνπλ ε 

δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο θνηλσλίαο, ε απξφζθνπηε επηρεηξεκαηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηδηαηηέξσο ε αδηάιεηπηε δηάζεζε πξντφλησλ ηνπ ζηελ αγνξά πνπ είλαη ζε πςειή δήηεζε. Απφ ηηο 

αξρέο ηνπ 2020, πνπ άξρηζε λα εμαπιψλεηαη ν COVID-19 ζε παγθφζκην επίπεδν, κέρξη θαη ζήκεξα, ν Όκηινο ζέζπηζε 

εηδηθή νκάδα δηαρείξηζεο θαη πξνιεπηηθά κέηξα ζχκθσλα κε ηελ θπβέξλεζε θαη ηνπο ζρεηηθνχο θνξείο θάζε θξάηνπο 

πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη, αιιά θαη κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο ΞΝ.  
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H εηδηθή νκάδα δηαρείξηζεο αμηνινγεί ηαθηηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ ησλ κέηξσλ ζε θάζε ρψξα 

δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ Νκίινπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη φηη αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ζηφρνπο θαη φηη 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηα ζρεηηθά κέηξα πνπ επηβάιινληαη ζε θάζε ρψξα απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο.  

 

Νη βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Νκίινπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο ζπλίζηαληαη ζηα εμήο:  

• Γηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ πειαηψλ, ησλ ζπλεξγαηψλ, ησλ 

θαηαλαισηψλ. 

• ινπνίεζε θαηάιιεισλ ζρεδίσλ έθηαθηεο αλάγθεο θαη επηρεηξεζηαθήο ζπλέρεηαο κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε θαη ηε 

δπλαηφηεηα ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ λα παξακείλεη πιήξσο ιεηηνπξγηθή ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε απξφζθνπηε 

επηρεηξεκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηδηαηηέξσο ε αδηάιεηπηε δηάζεζε πξντφλησλ ηνπ ζηελ αγνξά πνπ είλαη ζε πςειή 

δήηεζε.  

• Γηαηήξεζε ηεο ηζρπξήο νηθνλνκηθήο ζέζεο κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ πιάλνπ θαη ηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ηνπ Νκίινπ.  

Ραπηφρξνλα κε ηηο άκεζεο πξνηεξαηφηεηεο πνπ έζεζε ν Όκηινο γηα ηελ πγεία, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ απξφζθνπηε 

επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία, ελ κέζσ ηνπ εμαηξεηηθά δχζθνινπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, ν Όκηινο θαηάθεξε λα 

δηαηεξεί ηζρπξή νηθνλνκηθή ζέζε, λα δεκηνπξγεί ειεχζεξεο ηακεηαθέο ξνέο θαη λα πινπνηεί ζηαζεξά ην επελδπηηθφ ηνπ 

πιάλν δεκηνπξγψληαο αμία πξνο φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο.  

H δηνίθεζε εθηηκά φηη δελ ππάξρεη νπζηψδεο αβεβαηφηεηα σο πξνο ηελ ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Νκίινπ θαη 

ηεο Δηαηξείαο. 

 

Γεσπνιηηηθόο Κίλδπλνο  

Πηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ 2021 άξρηζε λα δηαθαίλνληαη νη επηδξάζεηο ηεο Ξαγθφζκηαο ελεξγεηαθήο θξίζεο ε νπνία 

ππξνδφηεζε δηαδνρηθέο απμήζεηο ηηκψλ ζε φιεο ηηο κνξθέο ελέξγεηαο θαη θαηά ζπλέπεηα δηνρεηεχεηαη δηαδνρηθά ζηηο 

ηηκέο φισλ ησλ πξψησλ πιψλ, επεξεάδνληαο θπξίσο ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο, κεηαμχ απηψλ θαη ηελ 

Διιάδα. 

Ξεξαηηέξσ, ζηηο 24 Φεβξνπαξίνπ 2022 μεθίλεζαλ νη ερζξνπξαμίεο κεηαμχ ηεο Οσζίαο θαη ηεο Νπθξαλίαο, γεγνλφο πνπ 

ζπλερίδεηαη κέρξη θαη ζήκεξα θαη έρεη επηδεηλψζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ελέξγεηαο, αιιά θαη ην 

θφζηνο πξψησλ πιψλ πνπ μεθίλεζε ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ 2021, δεκηνπξγψληαο έληνλεο πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο 

αιιά θαη κεγάιε αβεβαηφηεηα ζε παγθφζκην επίπεδν. 

Πε θάζε πεξίπησζε ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο εμεηάδεη ζπλερψο θαη αδηαιείπησο ηηο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ 

Διιεληθή νηθνλνκία θαη πξνζαξκφδεη ηελ ζηξαηεγηθή ηεο. Ξαξάιιεια ε Δηαηξεία δελ επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηηο 

ερζξνπξαμίεο κεηαμχ Οσζίαο θαη Νπθξαλίαο θαζψο δελ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο δχν απηέο ρψξεο νχηε θάπνηνο εθ ησλ 

πειάησλ ή πξνκεζεπηψλ ηεο  επεξεάδεηαη άκεζα . 

 

Κίλδπλνο κε ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο 

Ζ δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ είλαη ππεύζπλε γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ Οκίινπ λα ζπλερίζεη ηελ δξαζηεξηόηεηα 

ηνπ, γλσζηνπνηώληαο όπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα ηνπ. 

Από ηελ αμηνιόγεζε πνπ έγηλε δελ ζπληξέρνπλ ιόγνη, γεγνλόηα θαη ζπλζήθεο πνπ λα επεξεάδνπλ ηελ ζπλέρηζε ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο ηνπ γηα ηνλ επόκελν ρξόλν.  
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Ν Όκηινο δηαζέηεη ηθαλνπνηεηηθφ θεθάιαην θίλεζεο, δηαζέζηκε ξεπζηφηεηα θαη έλα πνιχ πςειφ επίπεδν 

δηαζεζηκφηεηαο πξντφλησλ ψζηε λα ζηεξίμεη κε αμηψζεηο ηηο αλάγθεο ηεο βηνκεραλίαο, δηαζθαιίδνληαο θαη‟ επέθηαζε 

θαη ηελ νκαιή επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ησλ πειαηψλ ηεο. 

 
Δ. πλαιιαγέο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ 

Γηεηαηξηθέο Πσιήζεηο 01.01.2022– 30.06.2022 

Πσιήηξηα Δηαηξεία 

Αγνξάζηξηα εηαηξεία 

ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ 
ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ 

ΑΣΔΝΔ 

DIPOWOOD 
A.E. 

ΑΦΟΙ 
ΣΡΟΚΟΤΓΗ 

ΑΔ 

ΔΛΛΗΝΟΚΑΝΓΙ-
ΝΑΤΙΚΗ Α.Δ. 

ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟΙ 
Α.Δ. 

ύλνιν 

ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ- 
ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ ΑΡΔΛΔ 

0,00 3.348.662,36 3.211.299,52 300,00 0,00 6.560.261,88 

DIPOWOOD A.E. 182,51 0,00 3.555,36 0,00 0,00 3.737,87 

ΑΦΝΗ ΡΟΝΘΝΓΖ ΑΔ 23.028,78 132.700,99 0,00 0,00 0,00 155.729,77 

ΔΙΙΖΛΝΠΘΑΛΓΗΛΑΗΘΖ 
Α.Δ. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΗ Α.Δ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ύλνιν 23.211,29 3.481.363,35 3.214.854,88 300,00 0,00 6.719.729,52 

 

Τπόινηπα Απαηηήζεσλ – Τπνρξεώζεσλ ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ- ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ ΑΣΔΝΔ 
30.06.2022 

Τπόινηπν Δηαηξείαο Απαηηήζεηο Τπνρξεώζεηο ύλνια 

DIPOWOOD A.E. 1.764.720,86 0,00 1.764.720,86 

ΑΦΝΗ ΡΟΝΘΝΓΖ ΑΔ 4.170.940,76 10.012,76 4.160.928,00 

ΔΙΙΖΛΝΠΘΑΛΓΗΛΑΗΘΖ Α.Δ. 62,00 0,00 62,00 

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΗ Α.Δ. 0,00 0,00 0,00 

Πχλνιν 5.935.723,62 10.012,76 5.925.710,86 

πλαιιαγέο κε Γηεπζπληηθά ηειέρε θαη Μέιε ηεο Γηνίθεζεο 

  Ν Όκηινο Ζ Δηαηξεία 

Ππλαιιαγέο θαη ακνηβέο  
Γηεπζπληηθψλ Πηειερψλ θαη κειψλ 
ηεο Γηνίθεζεο 

147.019,44 90.676,94 

Απαηηήζεηο απφ Γηεπζπληηθά 
Πηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο 

10.628,98 2.404,13 

πνρξεψζεηο πξνο Γηεπζπληηθά 
Πηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο 

1.741.000,00 1.741.000,00 

 

Σ. Μεηαγελέζηεξα γεγνλόηα 

Ρελ 29ε Ηνπιίνπ 2022, ε Δηαηξεία πξνέβε ζε πψιεζε αθηλήηνπ ζηαλ Γήκν Διεπζίλαο αλαπφζβεζηεο αμίαο ζηα βηβιία € 
1,2 εθ πεξίπνπ. 

 

Γελ ππάξρνπλ άιια ζεκαληηθά γεγνλφηα, κεηαγελέζηεξα ηεο 30 Ηνπλίνπ 2022, ηα νπνία ζα έπξεπε ή λα θνηλνπνηεζνχλ 

ή λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηα θνλδχιηα ησλ δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Διεπζίλα,  26 Πεπηεκβξίνπ 2022 

Ν Ξξφεδξνο  ηνπ Γ.Π. 

 

Αιέμαλδξνο Ξαππάο 
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Έθζεζε Δπηζθόπεζεο Δλδηάκεζεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο 

 

Πξνο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δηαηξείαο ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ - ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. 

 

Δηζαγσγή 

 

Έρνπκε επηζθνπήζεη ηε ζπλεκκέλε ζπλνπηηθή εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 

Δηαηξείαο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ - ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ.., ηεο 30εο Ηνπλίνπ 2022 θαη ηηο ζρεηηθέο ζπλνπηηθέο εηαηξηθέο θαη 

ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ θαη ινηπψλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ , κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη 

ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο εμάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη ηηο επηιεγκέλεο επεμεγεκαηηθέο 

ζεκεηψζεηο, πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ελδηάκεζε ζπλνπηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε, ε νπνία απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο εμακεληαίαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο ηνπ Λ.3556/2007.  

 

Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πιεξνθφξεζεο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εθαξκφδνληαη ζηελ Δλδηάκεζε Σξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά (Γηεζλέο Ινγηζηηθφ Ξξφηππν 

“ΓΙΞ 34”). Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε ζπκπέξαζκα επί ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πιεξνθφξεζεο κε βάζε ηελ επηζθφπεζή καο. 

 

Δύξνο Δπηζθόπεζεο 

 

Γηελεξγήζακε ηελ επηζθφπεζή καο ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Ξξφηππν Αλαζέζεσλ Δπηζθφπεζεο (ΓΞΑΔ) 2410 

“Δπηζθφπεζε ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ αλεμάξηεην ειεγθηή ηεο 

νληφηεηαο”. Ζ επηζθφπεζε ηεο ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο ζπλίζηαηαη ζηελ ππνβνιή 

δηεξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θπξίσο ζε πξφζσπα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη ινγηζηηθά ζέκαηα θαη 

ζηελ εθαξκνγή αλαιπηηθψλ θαη άιισλ δηαδηθαζηψλ επηζθφπεζεο. Ζ επηζθφπεζε έρεη νπζησδψο κηθξφηεξν εχξνο απφ 

ηνλ έιεγρν, ν νπνίνο δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Διέγρνπ πνπ έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή 

Λνκνζεζία θαη ζπλεπψο, δελ καο δίδεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπκε ηε δηαζθάιηζε φηη έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ 

αληίιεςή καο φια ηα ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εληνπηζηνχλ ζε έλαλ έιεγρν. Θαηά ζπλέπεηα δελ 

εθθξάδνπκε γλψκε ειέγρνπ. 

 

πκπέξαζκα 

 

Κε βάζε ηελ επηζθφπεζή καο, δελ έρεη πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο νηηδήπνηε πνπ ζα καο έθαλε λα πηζηεχνπκε φηη ε 

ζπλεκκέλε ελδηάκεζε ζπλνπηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε δελ έρεη θαηαξηηζζεί, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, 

ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 34. 
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Άιιν ζέκα 

 

Oη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ - ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ., γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ 2021 είραλ ειεγρζεί απφ άιινλ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή, ν νπνίνο εμέθξαζε γλψκε ρσξίο δηαθνξνπνίεζε 

ηελ 28ε Απξηιίνπ 2022 επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεσο. 

 

Έθζεζε επί άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Απαηηήζεσλ 

 

Ζ επηζθφπεζή καο δελ εληφπηζε νπζηψδε αζπλέπεηα ή ζθάικα ζηηο δειψζεηο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

θαη ζηηο πιεξνθνξίεο ηεο εμακεληαίαο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην 

άξζξν 5 θαη 5α ηνπ Λ. 3556/2007, ζε ζρέζε κε ηε ζπλνπηηθή εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

πιεξνθφξεζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
ΩΟΗΩΛ ΝΟΘΩΡΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ ΙΝΓΗΠΡΔΠ Α.Δ. 

Α.Κ.  Π.Ν.Δ.Ι Δηαηξείαο : 146 
 

Βιαρεξλψλ 10, Καξνχζη Ρ.Θ. 151 24 
 

 

Καξνχζη, 27 Πεπηεκβξίνπ 2022 

Ν Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο 
 

Θσλζηαληίλνο Η. Ληθνξφπνπινο 

ΑΚ ΠΝΔΙ: 16541 
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πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο  

 
Πεξηόδνπ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2022 έσο 30ε  Ινπλίνπ 2022 

 

 

ύκθσλα κε ην ΓΛΠ 34 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ 

 (Πνζά εθθξαζκέλα ζε  €) 
    ΟΜΙΛΟ   ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

  εκ 30.06.2022   31.12.2021   30.06.2022   31.12.2021 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ                 

Με θπθινθνξνύληα ζηνηρεία 
ελεξγεηηθνύ 

                

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα 
πάγηα ζηνηρεία 

5.1.α 14.199.908,91   14.048.305,95   12.466.274,03   12.412.940,48 

Γηθαηψκαηα ρξήζεο παγίσλ 5.14 264.513,46   295.511,59   206.320,29   221.051,42 

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 5.1.β  2.621.271,80   2.621.271,80   2.621.271,80   2.621.271,80 

Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 5.2  59.474,18   71.117,12   12.306,52   23.760,86 

Δπελδχζεηο ζε 
Θπγαηξηθέο/Ππγγελείο 
επηρεηξήζεηο 

5.3 99.120,00   99.120,00   5.166.772,93   5.166.772,93 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο 
εηζνδήκαηνο 

5.13 295.007,54   291.222,30   142.652,59   140.068,59 

Ινηπά κε θπθινθνξνχληα 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

  127.403,75   113.398,75   37.284,67   23.279,67 

    17.666.699,64   17.539.947,51   20.652.882,83   20.609.145,75 

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία 

                

Απνζέκαηα 5.4 11.670.607,86   9.221.669,30   6.809.699,15   4.888.015,77 

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 5.5 15.349.802,87   11.173.084,67   17.144.405,28   13.082.262,44 

Ινηπέο απαηηήζεηο 5.5 3.426.648,94   2.346.189,95   3.354.135,83   2.088.994,45 

Ρακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 5.6 1.118.071,16   1.351.471,23   697.189,74   940.416,69 

    31.565.130,83   24.092.415,15   28.005.430,00   20.999.689,35 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ   49.231.830,48   41.632.362,66   48.658.312,83   41.608.835,10 

                  

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ 
ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 

                

Κεηνρηθφ θεθάιαην 5.7 3.991.191,60   3.991.191,60   3.755.326,60   3.755.326,60 

Γηαθνξά ππέξ ην άξηην & Ίδηεο 
κεηνρέο 

  0,00   0,00   0,00   0,00 

Απνζεκαηηθά 5.8 2.228.710,50   1.984.906,81   2.178.430,19   1.934.626,50 

Θέξδε/Εεκίεο εηο λέν   1.925.584,02   -269.415,40   4.102.720,33   2.441.263,65 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 
ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο 

  8.145.486,12   5.706.683,01   10.036.477,12   8.131.216,75 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο   19,79   19,93   0,00   0,00 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ   8.145.505,90   5.706.702,94   10.036.477,12   8.131.216,75 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ                 

Μαθξνπξόζεζκεο 
ππνρξεώζεηο 

                

Καθξνπξφζεζκα Γάλεηα 5.9 14.484.993,84   14.749.360,35   14.484.993,84   14.749.360,35 

πνρξεψζεηο απφ κηζζψζεηο 5.14 265.399,32   273.214,93   178.558,50   188.193,27 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο 
εηζνδήκαηνο 

5.13 1.044.550,12   1.051.338,16   964.420,38   968.845,70 

Ξξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε 
εξγαδφκελνπο ιφγσ εμφδνπ απφ 
ηελ ππεξεζία 

5.10 275.610,00   253.926,00   176.297,50   164.530,00 

Ινηπέο πξνβιέςεηο   0,00   0,00   0,00   0,00 

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο 
ππνρξεψζεηο 

  514.799,70   634.798,06   465.954,33   582.080,05 

ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ 
ππνρξεώζεσλ 

  16.585.352,98   16.962.637,50   16.270.224,55   16.653.009,37 

Βξαρππξόζεζκεο 
ππνρξεώζεηο 

                

πνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο 5.11 2.903.584,71   1.307.205,68   2.365.714,79   822.317,96 

πνρξεψζεηο απφ κηζζψζεηο 5.14 108.832,50   130.311,96   43.345,59   59.951,59 

Βξαρππξφζεζκα Γάλεηα 5.9 18.405.484,81   15.082.294,90   17.279.992,04   14.050.089,05 

Ρξέρνπζεο θνξνινγηθέο 
ππνρξεψζεηο 

5.12 2.022.186,71   1.188.472,85   1.913.027,48   1.125.854,45 

Ινηπέο  βξαρππξφζεζκεο 
ππνρξεψζεηο 

5.11 1.060.882,88   1.254.736,82   749.531,27   766.395,93 

ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ 
ππνρξεώζεσλ 

  24.500.971,59   18.963.022,22   22.351.611,16   16.824.608,98 

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ   41.086.324,57   35.925.659,72   38.621.835,71   33.477.618,35 

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

  49.231.830,48   41.632.362,66   48.658.312,83   41.608.835,10 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ  (01/01/-30/06/2022) – (01/01/-30/06/2021) 

 

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε €) 
 

    ΟΜΙΛΟ   ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

  εκ 
01.01-

30.06.2022 
  

01.01-
30.06.2021 

  
01.01-

30.06.2022 
  

01.01-
30.06.2021 

                  

Θχθινο εξγαζηψλ (Ξσιήζεηο) 6 23.178.574,66   19.262.617,42   20.053.449,52   16.877.436,12 

Θφζηνο Ξσιήζεσλ   -16.403.814,79   -13.783.436,96   -15.172.566,34   -12.653.193,66 

Μηθηά Κέξδε   6.774.759,87   5.479.180,46   4.880.883,18   4.224.242,46 

Άιια Έζνδα   297.973,74   253.600,11   362.619,45   351.035,44 

Έμνδα Γηαζέζεσο   -2.441.802,71   -2.167.416,00   -1.452.973,56   -1.358.951,00 

Έμνδα Γηνηθήζεσο   -864.952,01   -701.675,43   -636.796,72   -560.588,40 

Άιια Έμνδα   -17.897,75   -3.722,25   -17.396,48   -1.446,48 

Κέξδε πξν θόξσλ , ηόθσλ θαη 
επελδπηηθώλ απνη/ησλ 

  3.748.081,14   2.859.966,89   3.136.335,87   2.654.292,02 

Σξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα   2.660,80   2.932,82   2.659,54   1.842,98 

Σξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα   -656.363,60   -640.787,50   -632.465,72   -602.198,82 

Κέξδε/δεκηέο πξν θόξσλ   3.094.378,34   2.222.112,21   2.506.529,69   2.053.936,18 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 5.15 -614.506,00   -415.221,17   -560.199,94   -382.596,20 

Κέξδε/δεκηέο κεηά από θόξνπο   2.479.872,35   1.806.891,04   1.946.329,75   1.671.339,98 

                  

Σα Κέξδε/δεκηέο κεηά από θόξνπο 
θαηαλέκνληαη ζε  

                

Θαηφρνπο κεηνρψλ ηεο κεηξηθήο   2.479.872,49   1.806.891,04   1.946.329,75   1.671.339,98 

Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο   -0,14   0,00   0,00   0,00 

                  

Βαζηθά Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά 
κεηνρή  

5.16 0,0709   0,0516   0,0556   0,0478 

                  

Κέξδε πξν θόξσλ , ηόθσλ, 
επελδπηηθώλ απνη/ησλ θαη ζπλνιηθώλ 
απνζβέζεσλ 

  4.062.169,79   3.184.660,46   3.327.180,07   2.853.767,22 

 
* Ρα ζπγθξηηηθά κεγέζε ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο γηα ηo A‟ εμάκελν ηνπ 2021 έρνπλ αλαζεσξεζεί ιφγσ ηεο 

αιιαγήο πνπ επέθεξε ε κεηαβνιή ηεο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο ηνπ ΓΙΞ 19 (βιέπε ζεκείσζε 4.1). 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ  (01/01/-30/06/2022) – (01/01/-30/06/2021) 

 

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε €) 

 
  ΟΜΙΛΟ   ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

  
01.01-

30.06.2022 
  

01.01-
30.06.2021 

  
01.01-

30.06.2022 
  

01.01-
30.06.2021 

Κέξδε/δεκηέο κεηά από θόξνπο 2.479.872,35   1.806.891,04   1.946.329,75   1.671.339,98 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ κεηά 
από θόξνπο 

0,00   0,00   0,00   0,00 

ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΑ ΤΝΟΛΙΚΑ ΔΟΓΑ 2.479.872,35   1.806.891,04   1.946.329,75   1.671.339,98 

                

Σα πγθεληξσηηθά πλνιηθά Έζνδα 
θαηαλέκνληαη ζε  

              

Θαηφρνπο κεηνρψλ ηεο κεηξηθήο 2.479.872,35   1.806.891,04   1.946.329,75   1.671.339,98 

Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο -0,14   0,00   0,00   0,00 

                

 
 

* Ρα ζπγθξηηηθά κεγέζε ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο γηα ηo A‟ εμάκελν ηνπ 2021 έρνπλ αλαζεσξεζεί ιφγσ ηεο 

αιιαγήο πνπ επέθεξε ε κεηαβνιή ηεο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο ηνπ ΓΙΞ 19 (βιέπε ζεκείσζε 4.1). 
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 ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΤ 

 

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε €) 

 
 

  
Μεηνρηθό 
Κεθάιαην 

Τπέξ ην 
άξηην 

Γηαθ. Αλαπξ. 
Λνηπά 

απνζεκαηηθά 
Απνη/ηα εηο 

λένλ 
ύλνιν 

Γηθαηώκαηα 
κεηνςεθίαο 

ύλνιν 
Καζαξήο 

Θέζεο 

Τπόινηπα 01.01.2021 16.759.302,04 0,00 1.283.429,29 333.322,55 -15.877.109,97 2.498.943,91 20,58 2.498.964,49 

Ππκςεθηζκφο απνζεκαηηθψλ κε δεκίεο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Δμαγνξά πνζνζηνχ ζπγαηξηθήο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ 
θφξνπο 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.806.891,04 1.806.891,04 0,00 1.806.891,04 

Τπόινηπα 30.06.2021 16.759.302,04 0,00 1.283.429,29 333.322,55 -14.070.218,93 4.305.834,95 20,58 4.305.855,53 

         
  

Μεηνρηθό 
Κεθάιαην 

Τπέξ ην 
άξηην 

Γηαθ. Αλαπξ. 
Λνηπά 

απνζεκαηηθά 
Απνη/ηα εηο 

λένλ 
ύλνιν 

Γηθαηώκαηα 
κεηνςεθίαο 

ύλνιν 
Καζαξήο 

Θέζεο 

Τπόινηπα 01.01.2022 3.991.191,60 0,00 1.651.584,26 333.322,55 -269.415,40 5.706.683,01 19,93 5.706.702,94 

Κεξίζκαηα πιεξσζέληα 0,00 0,00 0,00 0,00 -41.069,38 -41.069,38 0,00 -41.069,38 

Πρεκαηηζκφο Ραθηηθνχ Απνζεκαηηθνχ ρξήζεο 
2021 

0,00 0,00 0,00 114.614,56 -114.614,56 0,00 0,00 0,00 

Απνζεκαηηθφ επηζηξεπηέαο πξνθαηαβνιήο 0,00 0,00 0,00 129.189,13 -129.189,13 0,00 0,00 0,00 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ 
θφξνπο 

0,00 0,00 0,00 0,00 2.479.872,49 2.479.872,49 -0,14 2.479.872,35 

Τπόινηπα 30.06.2022 3.991.191,60 0,00 1.651.584,26 577.126,24 1.925.584,02 8.145.486,12 19,79 8.145.505,91 

 

* Ρα ζπγθξηηηθά κεγέζε ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο γηα ηo A‟ εμάκελν ηνπ 2021 έρνπλ αλαζεσξεζεί ιφγσ ηεο αιιαγήο πνπ επέθεξε ε κεηαβνιή ηεο 

ινγηζηηθήο πνιηηηθήο ηνπ ΓΙΞ 19 (βιέπε ζεκείσζε 4.1). 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 
(Πνζά εθθξαζκέλα ζε €) 

 

  
Μεηνρηθό 
Κεθάιαην 

Τπέξ ην άξηην Γηαθ. Αλαπξ. 
Λνηπά 
απνζεκαηηθά 

Απνη/ηα εηο 
λένλ 

ύλνιν  

Τπόινηπα 01.01.2021 16.523.437,04 0,00 1.283.453,43 283.018,10 -12.846.876,62 5.243.031,95 

Ππκςεθηζκφο απνζεκαηηθψλ κε δεκίεο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ 
θφξνπο 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.671.339,98 1.671.339,98 

Τπόινηπα 30.06.2021 16.523.437,04 0,00 1.283.453,43 283.018,10 -11.175.536,64 6.914.371,93 

       
  

Μεηνρηθό 
Κεθάιαην 

Τπέξ ην άξηην Γηαθ. Αλαπξ. 
Λνηπά 
απνζεκαηηθά 

Απνη/ηα εηο 
λένλ 

ύλνιν  

Τπόινηπα 01.01.2022 3.755.326,60 0,00 1.651.608,40 283.018,10 2.441.263,65 8.131.216,75 

Κεξίζκαηα πιεξσζέληα 0,00 0,00 0,00 0,00 -41.069,38 -41.069,38 

Πρεκαηηζκφο Ραθηηθνχ Απνζεκαηηθνχ ρξήζεο 
2021 

0,00 0,00 0,00 114.614,56 -114.614,56 0,00 

Απνζεκαηηθφ επηζηξεπηέαο πξνθαηαβνιήο 0,00 0,00 0,00 129.189,13 -129.189,13 0,00 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ 
θφξνπο 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.946.329,75 1.946.329,75 

Τπόινηπα 30.06.2022 3.755.326,60 0,00 1.651.608,40 526.821,79 4.102.720,33 10.036.477,12 

 

 
* Ρα ζπγθξηηηθά κεγέζε ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο γηα ηo A‟ εμάκελν ηνπ 2021 έρνπλ αλαζεσξεζεί ιφγσ ηεο αιιαγήο πνπ επέθεξε ε κεηαβνιή ηεο 

ινγηζηηθήο πνιηηηθήο ηνπ ΓΙΞ 19 (βιέπε ζεκείσζε 4.1). 
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KΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε €) 
 
 

(ΔΜΜΔΗ ΜΔΘΟΓΟ) ΌΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

  
1.1-

30.06.2022 
1.1-

30.06.2021 
1.1-

30.06.2022 
1.1-

30.06.2021 

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο         

Θέξδε πξν θφξσλ απφ ζπλερηδφκελεο 
δξαζηεξηφηεηεο 

3.094.378,34 2.222.112,21 2.506.529,69 2.053.936,18 

Ξιένλ / Κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:         

Απνζβέζεηο  314.088,65 325.638,55 190.844,20 199.475,20 

Ξξνβιέςεηο  21.684,00 15.041,00 11.767,50 9.793,00 

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκίεο) 
επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

-4.160,79 -3.104,60 -4.159,53 -1.842,98 

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 656.363,60 640.787,50 632.465,72 602.198,82 

Πιένλ / Μείνλ : πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο 
θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 
ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο: 

        

Κείσζε / (αχμεζε) απνζεµάησλ  -2.448.938,57 350.508,96 -1.921.683,38 571.251,90 

Κείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ  -5.338.483,71 -4.280.488,78 -5.343.873,22 -4.365.119,35 

(Κείσζε)/αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) 1.628.088,13 1.477.908,22 1.702.579,53 1.371.292,09 

Μείνλ:         

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -656.363,60 -640.787,50 -632.465,72 -602.198,82 

Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη -81.848,83 0,00 -81.848,83 0,00 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο (α)  

-2.815.192,78 107.615,56 -2.939.844,04 -161.213,96 

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο         

Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη 
ινηπψλ επελδχζεσλ 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Αγνξά ελζψµαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ -410.827,05 -345.556,79 -205.768,78 -117.975,80 

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψµαησλ θαη άπισλ 
παγίσλ  ζηνηρείσλ  

1.500,00 5.790,32 1.500,00 0,00 

Ρφθνη εηζπξαρζέληεο 2.660,80 1976,04 2.659,54 1.842,98 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο (β)  

-406.666,25 -337.790,43 -201.609,24 -116.132,82 

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο         

Γάλεηα αλαιεθζέληα / εμνθιεζέληα 3.058.823,40 -283.986,17 2.965.536,48 -161.020,71 

Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο 
κηζζψζεηο 

-29.295,07 -13.925,95 -26.240,77 -23.072,73 

Κεξίζκαηα πιεξσζέληα -41.069,38 0,00 -41.069,38 0,00 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από 
ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ)  

2.988.458,95 -297.912,12 2.898.226,33 -184.093,44 

Καζαξή (κείσζε) / αύμεζε  ζηα ηαµεηαθά 
δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α) + (β) + 
(γ) 

-233.400,07 -528.086,99 -243.226,95 -461.440,22 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο 
πεξηόδνπ  

1.351.471,23 1.334.034,67 940.416,69 1.025.051,19 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο 
πεξηόδνπ 

1.118.071,16 805.947,68 697.189,74 563.610,97 

 
* Ρα ζπγθξηηηθά κεγέζε ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο γηα ηo A‟ εμάκελν ηνπ 2021 έρνπλ αλαζεσξεζεί ιφγσ ηεο 
αιιαγήο πνπ επέθεξε ε κεηαβνιή ηεο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο ηνπ ΓΙΞ 19 (βιέπε ζεκείσζε 4.1). 
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1.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΟΝ ΟΜΙΛΟ 

1.1.  Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

Ζ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Δ.» ηδξχζεθε ην 1957 (ΦΔΘ 140/18.4.1957). Ρν 1974 κεηνλνκάζηεθε ζε 

«ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ.  Αλψλπκνο Ρερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Λαπηηιηαθή Δηαηξεία» κε δηαθξηηηθφ ηίηιν 

«ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ.» (ΦΔΘ 1716/12.08.1974). Κε ηελ απφ 09.11.2009 απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ε ελ 

ιφγσ εηαηξεία κεηνλνκάζηεθε ζε «ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ – ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. Αλψλπκνο Ρερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή 

Λαπηηιηαθή Δηαηξεία» κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ – ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ.».Δίλαη εγγεγξακκέλε ζην Κεηξψν 

Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο κε αξηζκφ 13709/06/Β/86/148. Έρεη έδξα ην Γήκν Διεπζίλαο θαη ε 

δηεχζπλζή ηεο ζην δηαδίθηπν είλαη : http:// www.interwood.gr. 

Ζ δηάξθεηά ηεο νξίζηεθε ζε πελήληα (50) έηε απφ ηε ζχζηαζή ηεο θαη παξαηάζεθε κε ηελ απφ 15.11.2004 

Δπαλαιεπηηθή Θαηαζηαηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε γηα επηπιένλ πελήληα (50) έηε δει. κέρξη ηηο 18.04.2057 (ΦΔΘ 

325/19.01.2005). 

Νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη εηζεγκέλεο ζην ζχλνιφ ηνπο ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαη δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ 

θαηεγνξία «Κεζαίαο θαη Κηθξήο Θεθαιαηνπνίεζεο» ηνπ Σ.Α. 

Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο εηζαγσγήο θαη εκπνξίαο πάζεο θχζεσο μπιείαο επεμεξγαζκέλεο ή κε, 

δνκηθψλ πιηθψλ, πξντφλησλ μχινπ, επεμεξγαζία μπιείαο θαη παξαγσγή πάζεο θχζεσο πξντφλησλ μχινπ είηε γηα ίδην 

ινγαξηαζκφ είηε γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ. 

Πηνλ ζθνπφ ηεο Δηαηξείαο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία θέληξσλ δηαλνκήο πάζεο θχζεσο 

πξντφλησλ θαη ε αληίζηνηρε παξνρή ππεξεζηψλ κεηαθνξψλ, απνζήθεπζεο, δηαλνκήο θαη δηαθίλεζεο απηψλ, γηα ίδην 

ινγαξηαζκφ ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ. 

Κέρξη ζήκεξα ε Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ελ ιφγσ αληηθείκελν γηα ηελ απνζήθεπζε, δηαρείξηζε θαη δηαθίλεζε 

μπιείαο θαη πξντφλησλ μχινπ ηδηνθηεζίαο ηξίησλ. 

Νη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ηεο πεξηφδνπ απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 

2022 εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηελ 26/9/2022. 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην απνηειείηαη απφ ηνπο : 

 

ΞΑΞΞΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ   Ξξφεδξνο Κε εθηειεζηηθφ κέινο 

ΓΔΟΑΟΓΖ ΠΝΦΗΑ   Αληηπξφεδξνο Δθηειεζηηθφ κέινο 

ΓΔΟΑΟΓΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ   Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο - Δθηειεζηηθφ κέινο 

ΘΔΝΓΩΟΗΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ  Κε Δθηειεζηηθφ κέινο 

ΡΟΝΘΝΓΖΠ ΚΗΣΑΖΙ   Κε Δθηειεζηηθφ κέινο 

ΙΔΘΑΘΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ-ΔΑΓΓΔΙΝΠ Αλεμάξηεην Κε Δθηειεζηηθφ κέινο 

ΘΔΝΓΩΟΝ ΗΩΑΛΛΖΠ      Αλεμάξηεην Κε Δθηειεζηηθφ κέινο 

 

 

ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΔ ΔΠΔΞΗΓΗΜΑΣΙΚΔ ΗΜΔΙΩΔΙ ΔΠΙ ΣΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

ηεο πεξηόδνπ από 1ε Ιαλνπαξίνπ έσο 30 Ινπλίνπ 2022 

http://www.interwood.gr/
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1.2. Γνκή ηνπ Οκίινπ 

Νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο θαη ησλ 

ζπγαηξηθψλ ηεο. Ν Όκηινο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ-ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. απαξηίδεηαη απφ ηηο εμήο εηαηξείεο : 

  

Δηαηξεία Έδξα 
Πνζνζηό 

ζπκκεηνρήο 
Μέζνδνο 

ελνπνίεζεο 

DIPOWOOD 
ΚΝΛΝΞΟΝΠΩΞΖ  Α.Δ. 

Διεπζίλα  100% Νιηθή 

ΔΙΙΖΛΝΠΘΑΛΓΗΛΑΗΘΖ 
Α.Δ. 

Ξεηξαηάο 99,94% Νιηθή 

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΗ ΑΔ Ξάηξα 34% Θαζαξή Θέζε 

ΑΦΝΗ ΡΟΝΘΝΓΖ ELTOP 
ΚΝΛΝΞΟΝΠΩΞΖ AE 

Διεπζίλα  100% Νιηθή 

 

2. ΟΙ ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΛΟΓΙΣΙΚΔ ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΠΟΤ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΔΙ Ο ΟΜΙΛΟ ΚΑΙ Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 2.1. Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Νη παξνχζεο αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο ελδηάκεζεο  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ,  κε 

εκεξνκελία 30 Ηνπλίνπ  2022  θαιχπηνπλ ηνπο πξψηνπο έμη κήλεο (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ) ηεο ρξήζεσο 2022 

θαη έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 34 „‟ Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο „‟ .  

Νη νηθνλνκηθέο απηέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ηα ΓΙΞ, ηα ΓΞΣΑ θαη ηηο ζρεηηθέο δηεξκελείεο πνχ 

είραλ εθδνζεί θαη ήηαλ ζε ηζρχ θαηά ηνλ κήλα Ηνχλην ηνπ 2022 .  

Νη παξνχζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ θαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο, έρνπλ 

ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην Γ.Ι.Ξ. 34, κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, εθηφο απφ ηα πάγηα ζηνηρεία πνπ 

επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη είλαη εθθξαζκέλεο ζε επξψ θαη ζχκθσλα επίζεο κε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο. 

Νη ινγηζηηθέο αξρέο πνχ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ ελδηάκεζσλ απηψλ 

Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ είλαη ίδηεο κε εθείλεο πνπ είραλ ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ εηήζησλ 

Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο , ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2021 θαη νη νπνίεο 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην ζρεηηθφ Ξξνζάξηεκα ησλ Νηθνλνκηθψλ εθείλσλ Θαηαζηάζεσλ , ρσξίο λα γίλεη 

νπνηαδήπνηε απφθιηζε ε αιιαγή απφ εθείλεο. 

Νη παξνχζεο ελδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ειεγκέλεο απφ 

Νξθσηφ ειεγθηή Ινγηζηή εηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο , ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 

2021 , νη νπνίεο είλαη δηαζέζηκεο ζηελ δηεχζπλζε δηαδηθηχνπ ηεο εηαηξείαο www.interwood.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.interwood.gr/
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2.2 Δλνπνίεζε 

Θπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο 

Νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ησλ 

ειεγρφκελσλ απφ απηή επηρεηξήζεσλ (ζπγαηξηθέο). Έιεγρνο ππάξρεη φηαλ ε εηαηξεία έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θαζνξίδεη 

ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο κηαο επηρείξεζεο κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε νθέινπο. Ρα 

απνηειέζκαηα, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ, ελζσκαηψλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο. Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ ζπληάζζνληαη κε ηηο 

ίδηεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζεί ε εηαηξεία. Νη δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο, ηα δηεηαηξηθά ππφινηπα θαη ηα 

δηεηαηξηθά έζνδα θαη έμνδα απαιείθνληαη θαηά ηελ ελνπνίεζε. Ζ ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ εμαγνξά 

επηρεηξήζεσλ, αλ είλαη ζεηηθή αλαγλσξίδεηαη σο κε απνζβέζηκν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ππνθείκελν εηεζίσο ζε έιεγρν 

απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπ. Αλ είλαη αξλεηηθή, αλαγλσξίδεηαη σο έζνδν ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηνπ νκίινπ. 

πεξαμία, είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηηκήκαηνο γηα ηελ απφθηεζε θαη εχινγεο αμίαο ησλ επηκέξνπο πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηεο απνθηψκελεο. 

 

πγγελείο επηρεηξήζεηο 

Ξξφθεηηαη γηα εηαηξείεο ζηηο νπνίεο αζθείηαη ζεκαληηθή επηξξνή σζηφζν δελ είλαη ζπγαηξηθέο. Νη ζπκκεηνρέο ζε 

ζπγγελείο εηαηξείεο απεηθνλίδνληαη ζχκθσλα κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο, θαηά ηελ νπνία ε επέλδπζε 

αλαγλσξίδεηαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεο θαη αλαπξνζαξκφδεηαη κεηαγελέζηεξα κε θάζε κεηαβνιή πνπ επέξρεηαη, 

κεηά απφ ηελ απφθηεζε, ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο επελδπφκελεο επηρείξεζεο. Ρν θέξδνο ή ε δεκία ηεο επελδχηξηαο 

επηρείξεζεο πεξηιακβάλεη ην κεξίδηφ ηεο, ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ηεο επελδπφκελεο επηρείξεζεο.  

2.3 Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα 

Δπηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο είλαη έλα δηαθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν δηαζέηεη αγαζά θαη 

ππεξεζίεο, ηα νπνία ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ εθείλα άιισλ ηνκέσλ. Γεσγξαθηθφο 

ηνκέαο, είλαη έλα δηαθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο ην νπνίν δηαζέηεη αγαζά θαη ππεξεζίεο κέζα ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν ππφθεηηαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ εθείλα ηνκέσλ 

πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε άιια νηθνλνκηθά πεξηβάιινληα. Ν Όκηινο παξαθνινπζεί θαη παξνπζηάδεη ηνπο ηνκείο κε βάζε ηα 

πσινχκελα πξντφληα θαη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο. Νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Νκίινπ, κε δεδνκέλν φηη δηελεξγνχληαη 

θπξίσο ζηελ Διιάδα, ζεσξνχληαη σο έλαο γεσγξαθηθφο ηνκέαο. 

 

3. ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΛΟΓΙΣΙΚΔ ΔΚΣΙΜΗΔΙ ΚΑΙ ΚΡΙΔΙ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 

Ζ θαηάξηηζε ησλ ελδηάκεζσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξφηππα απαηηεί 

ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ, θξίζεσλ θαη παξαδνρψλ, πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηα ινγηζηηθά ππφινηπα ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη ηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαη 

ππνρξεψζεηο θαζψο θαη ην χςνο ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ.  

 

 

 

 



ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ - ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. 
Δμακεληαία νηθνλνκηθή έθζεζε  

Ρεο πεξηφδνπ απφ 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 30 Ηνπλίνπ 2022 

 

 23 

Θαηά ηε ζχληαμε απηψλ ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νη ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο 

θξίζεηο θαη εθηηκήζεηο, πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ηε Γηνίθεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ ηνπ Νκίινπ, 

θαζψο θαη νη θχξηεο πεγέο εθηίκεζεο ηεο αβεβαηφηεηαο, παξέκεηλαλ ίδηεο κε απηέο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηηο εηήζηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2021, εθηφο απφ εθείλεο πνπ αθνξνχλ ηελ πηνζέηεζε ησλ λέσλ 

ΓΞΣΑ πνπ ηέζεθαλ ζε ηζρχ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2022 (βιέπε ζεκείσζε 4). 

 

4. ΝΔΑ ΠΡΟΣΤΠΑ, ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΚΑΙ ΓΙΔΡΜΗΝΔΙΔ 

Νη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηελ εηνηκαζία ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ είλαη ζπλεπείο κε απηέο πνπ αθνινπζήζεθαλ ζηελ θαηάξηηζε ησλ εηήζησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηνπ Νκίινπ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2021, εθηφο απφ ηα λέα πξφηππα θαη 

δηεξκελείεο πνπ πηνζεηήζεθαλ, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ έγηλε ππνρξεσηηθή γηα ηηο πεξηφδνπο κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 

2022. 

 

Ξαξ‟ φια απηά, νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ επηιεγκέλεο ζεκεηψζεηο γηα ηελ εμήγεζε 

γεγνλφησλ θαη ζπλαιιαγψλ, ζεκαληηθψλ γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ κεηαβνιψλ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηνπ 

Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο ζε ζρέζε κε ηηο ηειεπηαίεο εηήζηεο δεκνζηεπκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 
 
1. Νέα Λξγιρςικά Ποόςσπα, ςοξπξπξιήρειπ ποξςύπωμ και Διεομημείεπ πξσ εταομόρςηκαμ ρςιπ 

υοημαςξξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ  

 

Τίςλξπ 

Εταομόζξμςαι ρε 

εςήριεπ λξγιρςικέπ 

πεοιόδξσπ πξσ 

νεκιμξύμ ςημ  

Δςήριεπ βελςιώρειπ ρςα ΔΠΧΑ: Κύκλξπ 2018-2020 1 Ιαμξσαοίξσ 2022 

Τοξπξπξιήρειπ ρςξ ΔΛΠ 16: Έρξδα ποιμ ςημ έμαονη ςηπ ποξξοιζόμεμηπ 
υοήρηπ παγίξσ 

1 Ιαμξσαοίξσ 2022 

Τοξπξπξιήρειπ ρςξ ΔΛΠ 37: Δπαυθείπ ρσμβάρειπ / Κόρςξπ εκπλήοωρηπ 
ρσμβάρεωμ 

1 Ιαμξσαοίξσ 2022 

Τοξπξπξιήρειπ ρςξ ΔΠΧΑ 3: Αματξοέπ ρςξ Πλαίριξ Καςάοςιρηπ 
υοημαςξξικξμξμικώμ καςαρςάρεωμ 

1 Ιαμξσαοίξσ 2022 

 

Νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ εθαξκφδνληαη ππνρξεσηηθά δελ είραλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Νκίινπ. 

 

Δπηπξφζζεηα ησλ παξαπάλσ ηξνπνπνηήζεσλ, ε Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ ησλ ΓΞΣΑ (IFRS Interpretations Committee) 

έρεη δεκνζηεχζεη θάπνηεο νξηζηηθέο απνθάζεηο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ην ζθεπηηθφ ηεο Δπηηξνπήο σο 

πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΞΣΑ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο. Απφ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2021 έρνπλ νξηζηηθνπνηεζεί νη 

αθφινπζεο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο: 
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Ποόςσπξ  Θεμαςξλξγία 

ΔΠΧΑ 9 & ΔΛΠ 20  
Λξγιρςικόπ υειοιρμόπ ποξγοάμμαςξπ ρςξυεσμε  μωμ ρσμαλλαγω  μ μακοξυοξ μιαπ 
αμαυοημαςξδξ  ςηρηπ ςηπ ΔΚΤ (TLTRO III)  

ΔΛΠ 7 
Λξγιρςικόπ υειοιρμόπ ςοαπεζικώμ καςαθέρεωμ με πεοιξοιρμξύπ υοήρηπ, λόγω 
ρσμβάρεωμ με ςοίςα μέοη 

ΔΠΧΑ 15 
Λξγιρςικόπ υειοιρμόπ πωλήρεωμ αδειώμ ποξγοαμμάςωμ λξγιρμικξύ από 
μεςαπωληςέπ  

 

2. Νέα Λξγιρςικά Ποόςσπα, ςοξπξπξιήρειπ ποξςύπωμ και Διεομημείεπ πξσ εταομόζξμςαι σπξυοεωςικά ρε 

μεςαγεμέρςεοεπ πεοιόδξσπ 

 

Τίςλξπ 

Εταομόζξμςαι ρε εςήριεπ 

λξγιρςικέπ πεοιόδξσπ πξσ 

νεκιμξύμ ςημ  

ΔΠΧΑ 17 «Αρταλιρςήοιεπ Σσμβάρειπ»  1 Ιαμξσαοίξσ 2023 

Τοξπξπξιήρειπ ρςξ ΔΛΠ 1 και ςξ ΔΛΠ 8: Τανιμόμηρη σπξυοεώρεωμ ωπ 
Μακοξποόθερμεπ ή Βοαυσποόθερμεπ  

1 Ιαμξσαοίξσ 2023 

Τοξπξπξιήρειπ ρςξ ΔΛΠ 1 και ςη 2η Δήλωρη Ποακςικήπ ΔΠΧΑ: 
Γμωρςξπξίηρη λξγιρςικώμ πξλιςικώμ  

1 Ιαμξσαοίξσ 2023 

Τοξπξπξιήρειπ ρςξ ΔΛΠ 8: Οοιρμόπ ςωμ λξγιρςικώμ εκςιμήρεωμ 1 Ιαμξσαοίξσ 2023 

Τοξπξπξιήρειπ ρςξ ΔΛΠ 12: Αμαβαλλόμεμξπ τόοξπ πξσ ρυεςίζεςαι με 
πεοιξσριακά ρςξιυεία και σπξυοεώρειπ πξσ ποξκύπςξσμ από μία εμιαία 
ρσμαλλαγή 

1 Ιαμξσαοίξσ 2023 

 

Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο εξεπλά ηελ επίδξαζε ησλ λέσλ πξνηχπσλ θαη ηξνπνπνηήζεσλ ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπ 

θαηαζηάζεηο. Γελ αλακέλεηαη, νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ εθαξκφδνληαη ππνρξεσηηθά ζε κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο λα 

έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Νκίινπ. 

 
4.1. Δπίδξαζε αλαδξνκηθήο εθαξκνγήο ζύκθσλα κε ην ΓΛΠ 19 ζηα ζπγθξηηηθά κεγέζε 30.06.2021  

Ζ Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ ησλ ΓΞΣΑ εμέδσζε ην Κάην ηνπ 2021 ηελ νξηζηηθή απφθαζε εκεξήζηαο δηάηαμεο ππφ ηνλ 

ηίηιν «Θαηαλνκή παξνρψλ ζε πεξηφδνπο ππεξεζίαο (ΓΙΞ 19)» επί ηεο νπνίαο πεξηιακβάλεηαη επεμεγεκαηηθφ πιηθφ 

αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν θαηαλνκήο ησλ παξνρψλ ζε πεξηφδνπο ππεξεζίαο επί ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ αλάινγνπ εθείλνπ πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 8 ηνπ Λ.3198/1955 σο πξνο ηελ παξνρή 

απνδεκίσζεο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο. Νη κεηαβνιέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ σο άλσ απφθαζε εθαξκφζζεθαλ ζηηο 

εηήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ιήγνπλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2021 θαη αληηκεησπίζηεθαλ σο Κεηαβνιή 

Ινγηζηηθήο Ξνιηηηθήο. Ζ εθαξκνγή πξαγκαηνπνηήζεθε αλαδξνκηθά, κε αλάινγε πξνζαξκνγή ηνπ ππφινηπνπ έλαξμεο 

θάζε επεξεαδφκελνπ ζηνηρείνπ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ παιαηφηεξε απφ ηηο παξνπζηαδφκελεο πεξηφδνπο θαηησλ 

άιισλ ζπγθξηηηθψλ πνζψλ γηα θάζε πξνγελέζηεξε πεξίνδν πνπ παξνπζηάδεηαη σο αλ ε λέα ινγηζηηθή πνιηηηθή λα ήηαλ 

αλέθαζελ ζε ρξήζε.  

Ν παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο γηα θάζε θνλδχιη ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ επεξεάδεηαη ζηελ παξνπζηαδφκελε ζπγθξηηηθή πεξίνδν 01.01 - 30.06.2021: 
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(Πνζά εθθξαζκέλα ζε  €) ΟΜΙΛΟ   ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

  
01.01-

30.06.2021 
ΠΡΟΑΡMΟΓΗ 

IAS 19 
ΑΝΑΘΔΩΡΗΜΔΝΟ 
01.01.30.06.2021 

  
01.01-

30.06.2021 
ΠΡΟΑΡMΟΓΗ 

IAS 19 
ΑΝΑΘΔΩΡΗΜΔΝΟ 
01.01.30.06.2021 

Θχθινο εξγαζηψλ (Ξσιήζεηο) 19.262.617,42   19.262.617,42   16.877.436,12   16.877.436,12 

Θφζηνο Ξσιήζεσλ -13.783.436,96   -13.783.436,96   -12.653.193,66   -12.653.193,66 

Μηθηά Κέξδε 5.479.180,46 0,00 5.479.180,46   4.224.242,46 0,00 4.224.242,46 

Άιια Έζνδα 253.600,11   253.600,11   351.035,44   351.035,44 

Έμνδα Γηαζέζεσο -2.187.495,00 20.079,00 -2.167.416,00   -1.368.976,00 10.025,00 -1.358.951,00 

Έμνδα Γηνηθήζεσο -701.675,43   -701.675,43   -560.588,40   -560.588,40 

Άιια Έμνδα -3.722,25   -3.722,25   -1.446,48   -1.446,48 

Κέξδε πξν θόξσλ , ηόθσλ θαη 
επελδπηηθώλ απνη/ησλ 

2.839.887,89 20.079,00 2.859.966,89   2.644.267,02 10.025,00 2.654.292,02 

Σξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα 2.932,82   2.932,82   1.842,98   1.842,98 

Σξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα -640.787,50   -640.787,50   -602.198,82   -602.198,82 

Κέξδε/δεκηέο πξν θόξσλ 2.202.033,21 20.079,00 2.222.112,21   2.043.911,18 10.025,00 2.053.936,18 

Φφξνο εηζνδήκαηνο -415.221,17   -415.221,17   -382.596,20   -382.596,20 

Κέξδε/δεκηέο κεηά από θόξνπο 1.786.812,04 20.079,00 1.806.891,04   1.661.314,98 10.025,00 1.671.339,98 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ 

κεηά από θόξνπο 
1.786.812,04 20.079,00 1.806.891,04   1.661.314,98 10.025,00 1.671.339,98 

ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΑ ΤΝΟΛΙΚΑ 

ΔΟΓΑ 
0,00   0,00   0,00   0,00 

  1.786.812,04 20.079,00 1.806.891,04   1.661.314,98 10.025,00 1.671.339,98 

Σα πγθεληξσηηθά πλνιηθά 

Έζνδα θαηαλέκνληαη ζε  
              

Θαηφρνπο κεηνρψλ ηεο κεηξηθήο 1.786.812,04 20.079,00 1.806.891,04   1.661.314,98 10.025,00 1.671.339,98 

Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

 

 
5. ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

 
5.1. α Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 Ρα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαιχνληαη σο εμήο: 

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε €) 

ΟΜΙΛΟ 

  
Γήπεδα 

νηθφπεδα 
Θηίξηα θηηξηαθέο 
εγθαηαζηάζεηο 

Κερ/ηα/ 
Ρερληθέο 
εγθ/ζεηο 

Κεηαθνξηθά 
κέζα 

Έπηπια ινηπφο 
εμνπιηζκφο 

ΞΟΝΘ/ΙΔΠ Πχλνιν 

Αμία θηήζεσο ή 
απνηίκεζεο 

              

Θαηά ηελ 01  
Ηαλνπαξίνπ 2021 

7.038.028,14 8.183.565,86 3.644.871,47 1.140.584,43 1.912.472,19 12.096,77 21.931.618,86 

Ξξνζζήθεο  2021 0,00 94.361,80 363.011,03 101.182,85 51.526,01 0,00 610.081,69 

Αλαπξνζαξκνγή 
παγίσλ 

-133.951,73 -2.544.968,55 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.678.920,28 

Ξσιήζεηο/Κεηαθνξέο 
2021 

0,00 0,00 -32.297,84 -146.157,61 0,00 -12.096,77 -190.552,22 

Θαηά ηελ 31.12.2021 6.904.076,41 5.732.959,11 3.975.584,66 1.095.609,67 1.963.998,20 0,00 19.672.228,05 

πζζσξεπκέλεο 
απνζβέζεηο 

              

Θαηά ηελ 01  
Ηαλνπαξίνπ 2021 

0,00 3.211.729,06 2.426.089,75 921.122,89 1.613.567,27 0,00 8.172.508,97 

Αλαπξνζαξκνγή 
παγίσλ 

0,00 -2.841.451,37 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.841.451,37 

Απνζβέζεηο 2021 0,00 206.569,35 107.890,77 37.582,32 76.474,95 0,00 428.517,39 

Ξσιήζεηο/Κεηαθνξέο 
2021 

0,00 0,00 -325,83 -135.327,06 0,00 0,00 -135.652,89 

Θαηά ηελ 31.12.2021 0,00 576.847,04 2.533.654,69 823.378,15 1.690.042,22 0,00 5.623.922,10 

Αλαπόζβεζηε αμία               

Καηά ηελ 31.12.2021 6.904.076,41 5.156.112,07 1.441.929,97 272.231,52 273.955,98 0,00 14.048.305,95 

Καηά ηελ 31.12.2020 7.038.028,14 4.971.836,80 1.218.781,72 219.461,54 298.904,92 12.096,77 13.759.109,89 
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ΟΜΙΛΟ 

  
Γήπεδα 

νηθφπεδα 

Θηίξηα 
θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο 

Κερ/ηα/ 
Ρερληθέο 
εγθ/ζεηο 

Κεηαθνξηθά 
κέζα 

Έπηπια ινηπφο 
εμνπιηζκφο 

ΞΟΝΘ/ΙΔΠ Πχλνιν 

Αμία θηήζεσο ή 
απνηίκεζεο 

              

Θαηά ηελ 01  Ηαλνπαξίνπ 
2022 

6.904.076,41 5.732.959,11 3.975.584,66 1.095.609,67 1.963.998,20 0,00 19.672.228,05 

Ξξνζζήθεο  2022 0,00 166.554,82 186.470,74 35.323,00 16.073,48 0,00 404.422,04 

Θαηά ηελ 30.06.2022 6.904.076,41 5.899.513,93 4.162.055,40 1.130.932,67 1.980.071,68 0,00 20.076.650,09 

πζζσξεπκέλεο 
απνζβέζεηο 

              

Θαηά ηελ 01  Ηαλνπαξίνπ 
2022 

0,00 576.847,04 2.533.654,69 823.378,15 1.690.042,22 0,00 5.623.922,10 

Απνζβέζεηο 2022 0,00 98.330,31 89.250,67 27.982,67 37.255,43 0,00 252.819,08 

Θαηά ηελ 30.06.2022 0,00 675.177,35 2.622.905,36 851.360,82 1.727.297,65 0,00 5.876.741,18 

Αλαπόζβεζηε αμία               

Καηά ηελ 30.06.2022 6.904.076,41 5.224.336,58 1.539.150,04 279.571,85 252.774,03 0,00 14.199.908,91 

Καηά ηελ 31.12.2021 6.904.076,41 5.156.112,07 1.441.929,97 272.231,52 273.955,98 0,00 14.048.305,95 

 

Δηαηξεία 

  
Γήπεδα 

νηθφπεδα 

Θηίξηα 
θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο 

Κερ/ηα/ 
Ρερληθέο 
εγθ/ζεηο 

Κεηαθνξηθά 
κέζα 

Έπηπια ινηπφο 
εμνπιηζκφο 

ΞΟΝΘ/ΙΔΠ Πχλνιν 

Αμία θηήζεσο ή απνηίκεζεο               

Θαηά ηελ 01  Ηαλνπαξίνπ 2021 7.038.028,14 7.697.577,88 700.988,98 835.565,34 1.312.150,22 12.096,77 17.596.407,33 

Ξξνζζήθεο  2021 0,00 33.690,44 75.270,83 58.638,50 29.705,13 0,00 197.304,90 

Αλαπξνζαξκνγή παγίσλ -133.951,73 -2.544.968,55 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.678.920,28 

Ξσιήζεηο/Κεηαθνξέο 2021 0,00 0,00 -32.297,84 -146.157,61 0,00 -12.096,77 -190.552,22 

Θαηά ηελ 31.12.2021 6.904.076,41 5.186.299,77 743.961,97 748.046,23 1.341.855,35 0,00 14.924.239,73 

πζζσξεπκέλεο 
απνζβέζεηο 

              

Θαηά ηελ 01  Ηαλνπαξίνπ 2021 0,00 2.841.451,37 512.500,14 733.600,94 1.086.584,60 0,00 5.174.137,05 

Αλαπξνζαξκνγή παγίσλ 0,00 -2.841.451,37 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.841.451,37 

Απνζβέζεηο 2021 0,00 195.240,14 33.071,00 26.080,03 59.875,29 0,00 314.266,46 

Ξσιήζεηο/Κεηαθνξέο 2021 0,00 0,00 -325,83 -135.327,06 0,00 0,00 -135.652,89 

Θαηά ηελ 31.12.2021 0,00 195.240,14 545.245,31 624.353,91 1.146.459,89 0,00 2.511.299,25 

Αλαπόζβεζηε αμία               

Καηά ηελ 31.12.2021 6.904.076,41 4.991.059,63 198.716,66 123.692,32 195.395,46 0,00 12.412.940,48 

Καηά ηελ 31.12.2020 7.038.028,14 4.856.126,51 188.488,84 101.964,40 225.565,62 12.096,77 12.422.270,28 
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Δηαηξεία 

  
Γήπεδα 

νηθφπεδα 

Θηίξηα 
θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο 

Κερ/ηα/ 
Ρερληθέο 
εγθ/ζεηο 

Κεηαθνξηθά 
κέζα 

Έπηπια ινηπφο 
εμνπιηζκφο 

ΞΟΝΘ/ΙΔΠ Πχλνιν 

Αμία θηήζεσο ή 
απνηίκεζεο 

              

Θαηά ηελ 01  Ηαλνπαξίνπ 2022 6.904.076,41 5.186.299,77 743.961,97 748.046,23 1.341.855,35 0,00 14.924.239,73 

Ξξνζζήθεο  2022 0,00 153.298,82 11.318,97 35.323,00 5.827,98 0,00 205.768,77 

Θαηά ηελ 30.06.2022 6.904.076,41 5.339.598,59 755.280,94 783.369,23 1.347.683,33 0,00 15.130.008,50 

πζζσξεπκέλεο 
απνζβέζεηο 

              

Θαηά ηελ 01  Ηαλνπαξίνπ 2022 0,00 195.240,14 545.245,31 624.353,91 1.146.459,89 0,00 2.511.299,25 

Απνζβέζεηο 2022 0,00 91.922,36 16.820,66 15.172,41 28.519,79 0,00 152.435,22 

Θαηά ηελ 30.06.2022 0,00 287.162,50 562.065,97 639.526,32 1.174.979,68 0,00 2.663.734,47 

Αλαπόζβεζηε αμία           0,00   

Καηά ηελ 30.06.2022 6.904.076,41 5.052.436,09 193.214,97 143.842,91 172.703,65 0,00 12.466.274,03 

Καηά ηελ 31.12.2021 6.904.076,41 4.991.059,63 198.716,66 123.692,32 195.395,46 0,00 12.412.940,48 

 
Πε αθίλεηα ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο έρνπλ εγγξαθεί πξνζεκεηψζεηο ππνζήθεο χςνπο 32.455,00 ρηι. επξψ γηα 

εμαζθάιηζε ηξαπεδηθψλ δαλείσλ. 

Ζ ηειεπηαία εθηίκεζε εχινγεο αμίαο ησλ ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο έγηλε ηελ 31.12.2021, απφ 

αλεμάξηεην εθηηκεηή. Απφ ηελ επαλεθηίκεζε ησλ αθηλήησλ επήιζε αχμεζή ηνπο θαηά πνζφ επξψ 162.531,09 κε 

αχμεζε ηνπ απνζεκαηηθνχ αλαπξνζαξκνγήο αθηλήησλ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαηά πνζφ  € 471.993,55 θαη κείσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ θαηά € 309.462,46. 

 

5.1. β Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 

Όκηινο/Δηαηξεία 

 
Γήπεδα νηθφπεδα 

Θηίξηα θηηξηαθέο 
εγθαηαζηάζεηο 

Πχλνιν 

Αμία θηήζεσο ή 
απνηίκεζεο    
Θαηά ηελ 01  Ηαλνπαξίνπ 
2022 

2.387.188,65 234.083,15 2.621.271,80 

Θαηά ηελ 30/06/2022 2.387.188,65 234.083,15 2.621.271,80 

 
 

Νη επελδχζεηο ζε αθίλεηα, αθνξνχλ αθίλεηα πνπ θαηέρνληαη κε ζθνπφ θεξδψλ απφ ππεξαμίεο θαη επηκεηξψληαη ζηελ 

εχινγε αμία ηνπο κε κεηαβνιέο αλαγλσξηδφκελεο ζηα απνηειέζκαηα. 

Ζ ηειεπηαία εθηίκεζε εχινγεο αμίαο ησλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο έγηλε ηελ 31.12.2021, απφ αλεμάξηεην 

εθηηκεηή. Απφ ηελ επαλεθηίκεζε ησλ αθηλήησλ επήιζε κείσζε ηνπο θαηά πνζφ επξψ 10.154,93 κε αληίζηνηρε 

επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ. 
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5.2 Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Ρα άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αθνξνχλ ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα θαη αλαιχνληαη σο εμήο: 

  ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

   30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021 
 

Αμία θηήζεσο ή απνηίκεζεο         
 

Θαηά ηελ 01  Ηαλνπαξίνπ 2022 473.510,98 432.794,88 409.458,13 409.223,13 
 

Ξξνζζήθεο  2022 6.405,00 40.716,10 0,00 235,00 
 

Θαηά ηελ 30.06.2022 479.915,98 473.510,98 409.458,13 409.458,13 
 

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο         
 

Θαηά ηελ 01  Ηαλνπαξίνπ 2022 402.393,86 359.659,93 385.697,27 350.895,40 
 

Απνζβέζεηο  2022 18.047,94 42.733,93 11.454,34 34.801,87 
 

Θαηά ηελ 30.06.2022 420.441,80 402.393,86 397.151,61 385.697,27 
 

Αλαπόζβεζηε  αμία         
 

Καηά ηελ 30.06.2022 59.474,18 71.117,12 12.306,52 23.760,86 
 

Καηά ηελ 31.12.2021 71.117,12 73.134,95 23.760,86 58.327,73 
 

 
5.3. Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο/ζπγγελείο θαη ινηπέο επηρεηξήζεηο 

 
Νη επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο/ζπγγελείο θαη ινηπέο επηρεηξήζεηο εηαηξείεο  αλαιχνληαη σο θαησηέξσ: 

 
5.3.1 Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο 

 
Νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο θαη ησλ 

ζπγαηξηθψλ ηεο. Ν Όκηινο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ-ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. απαξηίδεηαη απφ ηηο εμήο εηαηξείεο : 

  Δηαηξεία 

  30.06.2022 31.12.2021 

DIPOWOOD ΚΝΛΝΞΟΝΠΩΞΖ AE 1.667.479,82 1.667.479,82 

ΔΙΙΖΛΝΠΘΑΛΓΗΛΑΗΘΖ Α.Δ. 751.232,92 751.232,92 

ΑΦΝΗ ΡΟΝΘΝΓΖ ELTOP ΚΝΛΝΞΟΝΠΩΞΖ AE 4.997.092,00 4.997.092,00 

ΤΝΟΛΟ 7.415.804,74 7.415.804,74 

Πσξεπκέλεο απνκεηψζεηο ζπκκεηνρψλ  -2.348.151,81 -2.348.151,81 

ΤΝΟΛΟ  5.067.652,93 5.067.652,93 

 
5.3.2 Δπελδύζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 

 

  Όκηινο Δηαηξεία 

  30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021 

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝI Α.Δ.Β.Δ. 1.026.393,74 1.026.393,74 1.026.393,74 1.026.393,74 

Πσξεπκέλεο απνκεηψζεηο 
ζπκκεηνρψλ  

-1.026.393,74 -1.026.393,74 -1.026.393,74 -1.026.393,74 

ΤΝΟΛΟ ΤΓΓΔΝΔΙ 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5.3.3 Δπελδύζεηο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο 

 

  Όκηινο Δηαηξεία 

  30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021 

ΠΛ.ΜΙ. Λ.ΞΗΔΟΗΑΠ 99.120,00 99.120,00 99.120,00 99.120,00 

 
5.4 Απνζέκαηα 

 
Ρα απνζέκαηα αλαιχνληαη σο εμήο: 

  Όκηινο Δηαηξεία 

  30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021 

Δκπνξεχκαηα 7.627.688,12 5.545.052,15 6.339.895,29 4.268.630,18 

Έηνηκα πξντφληα & εκηηειή 1.751.163,38 1.802.919,34 484.399,90 659.283,80 

Ξξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο 2.414.735,44 1.996.676,90 108.383,04 83.080,87 

ύλνιν 11.793.586,94 9.344.648,38 6.932.678,23 5.010.994,85 

Κείνλ : Ξξφβιεςε γηα απαμίσζε 
απνζεκάησλ 

-122.979,08 -122.979,08 -122.979,08 -122.979,08 

ύλνιν 11.670.607,86 9.221.669,30 6.809.699,15 4.888.015,77 

 
5.5 Απαηηήζεηο από πειάηεο θαη Λνηπέο απαηηήζεηο  

 
Νη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη νη ινηπέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 

  Όκηινο Δηαηξεία 

  30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021 

Ξειάηεο 13.329.413,59 11.690.022,20 14.827.488,40 13.013.195,52 

Γξακκάηηα εηζπξαθηέα 145.878,84 244.730,50 28.476,95 150.648,18 

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο 9.540.392,09 7.075.840,59 8.601.074,79 6.206.453,60 

Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε 2.245.250,69 2.073.623,72 1.911.409,62 1.936.009,62 

Γξακκάηηα ζε θαζπζηέξεζε 706.344,90 706.344,90 625.145,00 625.145,00 

Κείνλ: Ξξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο 
πειάηεο 

-10.617.477,24 -10.617.477,24 -8.849.189,48 -8.849.189,48 

Απαηηήζεηο από πειάηεο 15.349.802,87 11.173.084,67 17.144.405,28 13.082.262,44 

Αγνξέο ππφ παξαιαβή 2.219.236,78 1.124.156,25 2.219.236,78 1.124.156,25 

Διι. Γεκφζην 163.342,33 163.160,79 163.342,33 163.160,79 

Ινηπνί Σξεψζηεο 702.870,09 942.158,09 682.607,83 681.754,33 

Ινγαξηαζκνί δηαρ/ζεσο πξνθ/ισλ & 
πηζηψζεσλ 

53.776,54 47.120,62 46.837,46 46.731,78 

Ξξνθ/ιέο γηα αγνξέο απνζεκ. 642.930,11 416.723,86 569.161,77 381.832,15 

Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 60.129,82 55.986,83 43.960,61 42.605,47 

Δζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 22.247,05 34.767,29 14.433,20 34.197,83 

Κείνλ: Ξξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο 
ρξεψζηεο 

-437.883,78 -437.883,78 -385.444,15 -385.444,15 

Λνηπέο απαηηήζεηο 3.426.648,94 2.346.189,95 3.354.135,83 2.088.994,45 
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Νη ινγαξηαζκνί ησλ απαηηήζεσλ πεξηιακβάλνπλ απνκεηψζεηο (πξνβιέςεηο) γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο, νη νπνίεο 

αλαιχνληαη σο εμήο: 

  Όκηινο  Δηαηξεία  

  30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021 

πφινηπν πξνβιέςεσλ έλαξμεο 10.617.477,24 10.630.216,10 8.849.189,48 8.618.897,36 

Απνκεηψζεηο ρξήζεσο  0,00 239.163,23 0,00 230.292,12 

Γηαγξαθέο ρξήζεσο  0,00 -251.902,09 0,00 0,00 

Τπόινηπν πξνβιέςεσλ ιήμεο 10.617.477,24 10.617.477,24 8.849.189,48 8.849.189,48 

 

Ρν ζχλνιν ησλ αλσηέξσ απαηηήζεσλ ζεσξείηαη πσο είλαη βξαρππξφζεζκεο ιήμεο θαη ε ινγηζηηθή ηνπο αμία ζεσξείηαη 

πσο πξνζεγγίδεη ηελ εχινγε αμία ηνπο. 

 Ζ εηαηξεία θαη ν φκηινο εθάξκνζαλ ηελ απινπνηεκέλε πξνζέγγηζε ηεο παξαγξάθνπ 5.5.15 ηνπ Γ.Ξ.Σ.Α. 9, βάζεη ηεο 

νπνίαο ν αληίζεηνο ινγαξηαζκφο ησλ αλακελφκελσλ πηζησηηθψλ δεκηψλ απφ απαηηήζεηο απφ πειάηεο πξνζδηνξίδεηαη 

ζην πνζφ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηε ζπλνιηθή δηάξθεηα ησλ απαηηήζεσλ. 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ελ ιφγσ δεκηψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη εχινγεο πξνβιέςεηο γηα ην 

κέιινλ.  

 

5.6 Σακεηαθά δηαζέζηκα  θαη ηζνδύλακα 

 
Ρα δηαζέζηκα αλαιχνληαη σο εμήο : 
 

  Όκηινο Δηαηξεία 

  30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021 

Ρακείν 19.450,69 15.301,42 3.389,80 4.795,02 

Θαηαζέζεηο φςεσο 1.098.620,47 1.336.169,81 693.799,94 935.621,67 

ύλνιν 1.118.071,16 1.351.471,23 697.189,74 940.416,69 

 
 
5.7 Μεηνρηθό θεθάιαην 

 
Κε ηελ απφ 16.07.2021 απφθαζε ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, θαηφρσλ θνηλψλ 

κεηνρψλ, απνθαζίζηεθε ε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά ην πνζφ 

ησλ δψδεθα εθαηνκκπξίσλ επηαθνζίσλ εμήληα νθηψ ρηιηάδσλ εθαηφλ δέθα επξψ θαη ζαξάληα ηεζζάξσλ 

ιεπηψλ (€12.768.110,44), κε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο θνηλήο θαη πξνλνκηνχρνπ κεηνρήο ηεο Δηαηξείαο 

απφ ζαξάληα ηέζζεξα ιεπηά ηνπ επξψ (€0,44) ε θάζε κία ζε δέθα ιεπηά ηνπ επξψ (€0,10) ε θάζε 

κία, ζπληεινχκελεο κε ζπκςεθηζκφ ινγηζηηθψλ δεκηψλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ.  
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Θαηφπηλ ηνχηνπ, ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2021, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο αλέξρεηαη ζε ηξία εθαηνκκχξηα 

επηαθφζηεο πελήληα πέληε ρηιηάδεο ηξηαθφζηα είθνζη έμη επξψ θαη εμήληα ιεπηά (€3.755.326,60), δηαηξνχκελν ζε 

ηξηάληα επηά εθαηνκκχξηα πεληαθφζηεο πελήληα ηξεηο ρηιηάδεο δηαθφζηεο εμήληα έμη (37.553.266) κεηνρέο, νλνκαζηηθήο 

αμίαο δέθα ιεπηψλ ηνπ επξψ (€0,10) ε θάζε κία, εθ ησλ νπνίσλ ηξηάληα ηέζζεξα εθαηνκκχξηα ελληαθφζηεο νγδφληα έμη 

ρηιηάδεο ηεηξαθφζηεο ηξηάληα (34.986.430) είλαη θνηλέο, νλνκαζηηθέο, κεηά ςήθνπ κεηνρέο θαη δχν εθαηνκκχξηα 

πεληαθφζηεο εμήληα έμη ρηιηάδεο νθηαθφζηεο ηξηάληα έμη (2.566.836) είλαη πξνλνκηνχρεο, νλνκαζηηθέο, άλεπ ςήθνπ θαη 

κε κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο κεηνρέο. 

 

Νη κεηνρέο ηεο ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ- ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ Α.Ρ.Δ.Λ.Δ. είλαη εηζεγκέλεο ζην ζχλνιφ ηνπο ζην Σξεκαηηζηήξην Αμηψλ 

Αζελψλ. 

 

5.8 Απνζεκαηηθά Κεθάιαηα 

 
Ρα απνζεκαηηθά θεθάιαηα αλαιχνληαη σο εμήο : 

  Όκηινο Δηαηξεία 

  30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021 

Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο 1.709.509,08 1.709.509,08 1.651.608,40 1.651.608,40 

Ραθηηθφ απνζεκαηηθφ 138.658,25 24.043,69 114.614,56 0,00 

Έθηαθην απνζεκαηηθφ 11.633,09 11.633,09 43.297,15 43.297,15 

Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά 368.910,08 239.720,95 368.910,08 239.720,95 

ύλνιν 2.228.710,50 1.984.906,81 2.178.430,19 1.934.626,50 

 

5.9 Γάλεηα 

  

Αλαιχνληαη σο εμήο: 

  Ο Όκηινο Η Δηαηξεία 

  30/6/2022 31/12/2021 30/6/2022 31/12/2021 

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο         

Γάλεηα  14.484.993,84 14.749.360,35 14.484.993,84 14.749.360,35 

          

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο         

Βξαρππξφζεζκα  Γάλεηα 15.951.507,06 13.607.162,21 14.865.131,73 12.574.956,36 

Factoring 1.161.765,07 221.037,46 1.161.765,07 221.037,46 

Βξαρππξφζεζκν κέξνο καθξνπξφζ. 
δαλείσλ 

1.292.212,68 1.254.095,23 1.253.095,24 1.254.095,23 

Πχλνιν 18.405.484,81 15.082.294,90 17.279.992,04 14.050.089,05 

          

ύλνιν δαλείσλ  32.890.478,65 29.831.655,25 31.764.985,88 28.799.449,40 
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5.10 Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδόκελνπο 

 
Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, αλαιχνληαη σο εμήο: 

  Όκηινο Δηαηξεία 

  30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021 

Τπνρξεώζεηο ηζνινγηζκνύ γηα :         

Ππληαμηνδνηηθέο παξνρέο 275.610,00 253.926,00 176.297,50 164.530,00 

ύλνιν 275.610,00 253.926,00 176.297,50 164.530,00 

          

 

5.11 Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

 
Νη ππνρξεψζεηο ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο πξνο ηξίηνπο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο 
βξαρ/ζκεο ππνρξεώζεηο 

 Όκηινο  Δηαηξεία 

  30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021 

πνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο  2.706.561,24 1.182.607,05 2.353.714,79 816.397,58 

Δπηηαγέο πιεξσηέεο 197.023,47 124.598,63 12.000,00 5.920,38 

ύλνιν 2.903.584,71 1.307.205,68 2.365.714,79 822.317,96 

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 100.933,16 178.592,88 56.030,26 89.335,79 

Ξξνθαηαβνιέο πειαηψλ 644.656,42 736.306,57 502.330,15 465.550,48 

Κεξίζκαηα πιεξσηέα 42.336,01 1.266,63 42.336,01 1.266,63 

Ξηζησηέο δηάθνξνη 57.596,89 37.956,91 50.340,59 29.279,46 

Κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί παζεηηθνχ 215.360,40 300.613,83 98.494,26 180.963,57 

ύλνιν 1.060.882,88 1.254.736,82 749.531,27 766.395,93 

 

 
5.12 Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 

 

   Όκηινο  Δηαηξεία 

  30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021 

ΦΞΑ 671.971,39 843.397,86 700.740,15 866.606,25 

ΦΝΟΝΗ-ΡΔΙΖ ΑΚΝΗΒΩΛ 
ΞΟΝΠ/ΘΝ 

57.746,64 72.586,46 29.876,73 34.739,68 

ΦΝΟΝΗ-ΡΔΙΖ ΑΚΝΗΒΩΛ ΡΟΗΡΩΛ 5.158,86 3.130,33 550,00 1.360,60 

ΦΝΟΝΠ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ 760.164,66 215.028,41 654.552,52 169.141,31 

ΙΝΗΞΝΗ ΦΝΟΝΗ-ΡΔΙΖ 27.313,86 54.510,78 27.295,80 54.006,62 

ΞΟΝΖΓ. ΣΟΖΠΔΩΛ 499.831,30 -180,98 500.012,28 0,00 

ύλνιν 2.022.186,71 1.188.472,85 1.913.027,48 1.125.854,45 
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5.13 Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο θαη Τπνρξεώζεηο 

 
Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 

  Όκηινο Δηαηξεία 

  30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021 

Αλαβαιιφκελεο θνξ. πνρξ. 1.044.550,12 1.051.338,16 964.420,38 968.845,70 

Αλαβαιιφκελεο θνξ. Απαηη. -295.007,54 -291.222,30 -142.652,59 -140.068,59 

  749.542,58 760.115,86 821.767,79 828.777,11 

 

Ζ ζπλνιηθή κεηαβνιή ζηνλ αλαβαιιφκελν θφξν είλαη ε εμήο : 

  Όκηινο Δηαηξεία 

  30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021 

Τπόινηπν αξρήο ρξήζεο 760.115,86 816.764,46 828.777,11 875.583,17 

Απεπζείαο ζηελ θαζ. ζέζε 0,00 102.332,68 0,00 102.382,24 

Σξέσζε/Ξίζησζε ζηα απνηειέζκαηα -10.573,28 -158.981,28 -7.009,32 -149.188,30 

Τπόινηπν ηέινπο ρξήζεο 749.542,58 760.115,86 821.767,79 828.777,11 

 

Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο 

δηαθνξέο αλαιχνληαη σο εμήο : 

  Όκηινο Δηαηξεία 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο 
ππνρξεώζεηο 

30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021 

Δλζψκαηα πάγηα 1.044.550,12 1.051.338,16 964.420,38 968.845,70 

ύλνιν 1.044.550,12 1.051.338,16 964.420,38 968.845,70 

       Όκηινο Δηαηξεία 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο 
απαηηήζεηο 

30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021 

Γηθαηψκαηα ρξήζεο παγίσλ 14.225,16 13.701,42 3.428,43 3.123,07 

Αυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 32.301,73 33.810,70 592,44 902,66 

πνρξεψζεηο απφ παξνρέο ζε εξγαδνκ. 60.634,45 55.863,98 38.785,51 36.196,66 

πνρξεψζεηο απφ ρξεκ. κηζζψζεηο 0,00 0,00 0,00 0,00 

πνηίκεζε ζπκκεηνρψλ 8.986,20 8.986,20 8.986,20 8.986,20 

Απνκείσζε απνζεκάησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Απνκείσζε απαηηήζεσλ 90.860,00 90.860,00 90.860,00 90.860,00 

Αληηζηάζκηζε ηακ. ξνψλ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αλάθηεζε θνξνινγηθψλ δεκηψλ 88.000,00 88.000,00 0,00 0,00 

ύλνιν 295.007,54 291.222,30 142.652,59 140.068,59 
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5.14 Γηθαηώκαηα ρξήζεο παγίσλ – Τπνρξεώζεηο από κηζζώζεηο 

 

Νη θηλήζεηο ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεο παγίσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ θαηά ηελ ρξήζε 1/1-30/06/2022 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

ΟΜΙΛΟ ΚΣΙΡΙΑ 
ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ       

ΜΔΑ 
ΔΠΙΠΛΑ ΤΝΟΛΟ 

πφινηπν 01.01.2022 347.801,54 191.114,63 22.777,14 561.693,31 

Ξξνζζήθεο κηζζψζεσλ 0,00 12.223,30 0,00 12.223,30 

πφινηπν 30.06.2022 347.801,54 203.337,93 22.777,14 573.916,61 

Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο         

πφινηπν  01.01.2022 115.514,59 132.841,54 17.825,59 266.181,72 

Απνζβέζεηο ρξήζεο 2022 19.506,23 20.744,48 2.970,73 43.221,44 

πφινηπν 30.06.2022 135.020,81 153.586,02 20.796,32 309.403,15 

Αλαπφζβεζηε αμία 30.06.2022 212.780,73 49.751,91 1.980,82 264.513,46 

     
ΜΗΣΡΙΚΗ ΚΣΙΡΙΑ 

ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ       
ΜΔΑ 

ΔΠΙΠΛΑ ΤΝΟΛΟ 

πφινηπν 01.01.2022 274.841,29 96.554,45 22.777,14 394.172,88 

Ξξνζζήθεο κηζζψζεσλ 0,00 12.223,30 0,00 12.223,30 

πφινηπν 30.06.2022 274.841,29 108.777,75 22.777,14 406.396,18 

Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο         

πφινηπν  01.01.2022 74.956,71 80.339,16 17.825,59 173.121,46 

Απνζβέζεηο ρξήζεο 2022 12.492,79 11.490,92 2.970,73 26.954,44 

πφινηπν  30.06.2022 87.449,50 91.830,08 20.796,32 200.075,89 

Αλαπφζβεζηε αμία 30.06.2022 187.391,79 16.947,67 1.980,82 206.320,29 

 

Ξαξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη ππνρξεψζεηο κηζζψζεσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ θαη ε θίλεζε ηνπο γηα ηελ 

πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30/06/2022.  

Θίλεζε ζηε ρξήζε  Όκηινο  Δηαηξεία 

      

πφινηπν 01.01.2022 403.526,89 248.144,86 

Ξξνζζήθεο κηζζψζεσλ 12.223,50 12.223,50 

Ρφθνη 5.908,58 5.783,58 

Ξιεξσκέο -47.427,15 -31.350,21 

Κηθ ππνι. Σξεκαη. Κίζζ. Απφ βξαρ/ζκεο 

ππνρξ. 
  -12.897,64 

πφινηπν 30.06.2022 374.231,81 221.904,09 

      

θαη αλαιχνληαη σο εμήο:     

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο κηζζψζεσλ 108.832,50 43.345,59 

Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο κηζζψζεσλ 265.399,32 178.558,50 

  374.231,82 221.904,09 
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5.15 Φόξνη-Έμνδα 

 
Ζ θνξνινγηθή επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαιχεηαη σο εμήο: 

  Όκηινο Δηαηξεία 

  30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021 

Φφξνο εηζνδήκαηνο επί θεξδψλ 625.079,28 502.391,95 567.209,26 462.592,53 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο πεξηφδνπ (έζνδν/έμνδν) -10.573,28 -87.170,78 -7.009,32 -79.996,33 

ύλνιν 614.506,00 415.221,17 560.199,94 382.596,20 

 

Γηα ηε ρξήζε 2021 ε Δηαηξεία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 65Α ηνπ Λ.4174/2013. Ν έιεγρνο απηφο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην ζρεηηθφ 

θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ εμακεληαίσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ γηα ηελ πεξίνδν 01.01 – 30.06.2022. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο δελ αλακέλεη λα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο πέξαλ απφ απηέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ θαη πνπ απεηθνλίδνληαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο.  

Ν θφξνο εηζνδήκαηνο πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε απφ ην ινγηζηηθφ απνηέιεζκα ησλ εθηηκψκελσλ κε εθπηπηφκελσλ 

δαπαλψλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ θπξίσο πξνβιέςεηο θαη δαπάλεο κε αλαγλσξηδφκελεο απφ ηε θνξνινγηθή 

λνκνζεζία. Νη παξαπάλσ δαπάλεο αλακνξθψλνληαη θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ζε θάζε εκεξνκελία 

ηζνινγηζκνχ. 

Δπίζεο, ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ηεο Δηαηξείαο ζχκθσλα κε ην αξ. 58 Λ.4172/2013, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

άξζξν 120 ηνπ λ. 4799/2021 (ΦΔΘ Α' 78/18-05-2021) θαη ηζρχεη, αλέξρεηαη ζε 22%. 

 

5.16 Κέξδε αλά κεηνρή 

 

Βαζηθά 

Ρα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη κε δηαίξεζε ηνπ θέξδνπο πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο κε ην 

ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ζηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ, εμαηξνπκέλσλ ησλ ηδίσλ θνηλψλ κεηνρψλ 

πνπ αγνξάζζεθαλ απφ ηελ επηρείξεζε (ίδηεο κεηνρέο) 

  Όκηινο Δηαηξεία 

  30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021 

Θέξδε/δεκηέο κεηά απφ θφξνπο 2.479.872,35 1.786.812,04 1.946.329,75 1.661.314,98 

Πηαζκηζκέλνο κέζνο αξηζκφο 
κεηνρψλ 

34.986.430 34.986.430 34.986.430 34.986.430 

Βαζηθά θέξδε/δεκηέο αλά κεηνρή 0,0709 0,0511 0,0556 0,0475 

  

5.17 Δξγαδόκελνη ζηνλ όκηιν θαη ζηελ εηαηξεία  

 

  Όκηινο Δηαηξεία 

  30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021 

Άηνκα 144 150 66 71 
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5.18 Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη απαηηήζεηο 

 
Ννκηθά ζέκαηα: 

 

Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο θαζψο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ πνπ λα έρνπλ 

επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο . 

Ζ εθθξεκνχζα ζην ΠΡΔ δηθαζηηθή δηαθνξά ηεο εηαηξείαο κεηά ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πνζνχ επξψ  163.160,79 

ζεσξείηαη φηη ζα έρεη επλντθή έθβαζε. Γελ ππάξρνπλ άιιεο ζεκαληηθέο επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο θαη 

απνθάζεηο δηθαζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ πνπ λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή 

ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ. 

 

Κεθαιαηαθέο δεζκεύζεηο: 

 

Πε αθίλεηα ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο έρνπλ εγγξαθεί πξνζεκεηψζεηο ππνζήθεο χςνπο 32.455,00 ρηι. επξψ γηα 

εμαζθάιηζε ηξαπεδηθψλ δαλείσλ. 

 

Λνηπά: 

 
Ζ ρξήζε 2021 γηα  ηηο εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ειέγρεηαη απφ ηνλ Νξθσηφ Διεγθηή βάζεη ηεο 

θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. Ν έιεγρνο απηφο βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Οη ρξήζεηο 2016-2020, νκνίσο έρνπλ ειεγρζεί από 

Οξθσηό Διεγθηή.  

 

6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΣΑ ΣΟΜΔΑ 

 
Πηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ε εηαηξεία εμέηαζε ηηο πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπ Γ.Ξ.Σ.Α. 8 «Ιεηηνπξγηθνί ηνκείο», κε ηζρχ 

γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 01.01.2009 θαη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη απηέο δελ 

ζπληξέρνπλ. Ππγθεθξηκέλα δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο (β) θαη (γ) ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ Ξξνηχπνπ, ζηηο νπνίεο 

πξνβιέπεηαη φηη ιεηηνπξγηθφο ηνκέαο είλαη έλα ζπζηαηηθφ ηεο επηρείξεζεο ηνπ νπνίνπ ηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα 

εμεηάδνληαη ηαθηηθά απφ ηνλ «Δπηθεθαιή Ιήςεο Δπηρεηξεκαηηθψλ Απνθάζεσλ» πνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο  εηαηξείαο 

είλαη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο , πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζε 

απηφλ θαη λα εθηηκεζεί ε απνδνηηθφηεηά ηνπ θαη γηα ηνλ νπνίν ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ρσξηζηέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

πιεξνθνξίεο. Ππλεπψο νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο παξνπζηάδνληαη σο έλαο ηνκέαο. 

Ρν ζχλνιν ζρεδφλ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο αθνξά ρνλδξηθέο πσιήζεηο εζσηεξηθνχ θαη δελ ππάξρεη 

επνρηθφηεηα ζηα είδε πνπ παξάγεη θαη εκπνξεχεηαη ε εηαηξεία. 

 

Ζ αλάιπζε ησλ εζφδσλ ηεο εηαηξείαο θαηά θαηεγνξία νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο απηή νξίδεηαη απφ ηελ 

Δζληθή Πηαηηζηηθή πεξεζία ηεο Διιάδνο (ΠΡΑΘΝΓ 2003) έρεη σο εμήο: 
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  ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021 

515.3 ΣΝΛΓΟΗΘΝ ΔΚΞΝΟΗΝ ΜΙΔΗΑΠ 17.903.240,50 15.609.681,03 18.573.647,17 15.746.851,13 

203.0 ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΜΙΝΟΓΗΘΩΛ 
ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ 

4.919.529,22 3.430.042,98 1.212.902,21 969.138,26 

201.0 ΞΟΗΝΛΗΠΚΑ ΞΙΑΛΗΠΚΑ  338.584,66 213.933,13 266.900,14 161.446,73 

511.3 ΑΛΡΗΞΟΝΠΩΞΝΗ ΜΙΔΗΑΠ 17.220,28 8.960,28 0,00 0,00 

ΠΛΝΙΝ 23.178.574,66 19.262.617,42 20.053.449,52 16.877.436,12 

 

7. ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΗ 

 
Νη ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, θαζψο επίζεο θαη νη ακνηβέο θαη ζπλαιιαγέο ησλ δηεπζπληηθψλ 

ζηειερψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαιχνληαη σο εμήο : 

Ξνζά ζε επξψ Όκηινο Δηαηξεία 

  30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021 

α) Έζνδα 0,00 34.842,49 6.560.261,88 4.813.977,03 

β) Έμνδα 0,00 4.431,97 23.211,29 47.791,29 

γ) Απαηηήζεηο 186.179,52 191.675,16 5.935.723,62 5.045.189,68 

δ) πνρξεψζεηο 0,00 5.495,64 10.012,76 19.192,18 

ε) Ππλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο 
δηνίθεζεο 

147.019,44 134.312,68 90.676,94 83.256,23 

ζη) Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 12.083,70 14.083,70 3.858,85 5.858,85 

δ) πνρξεψζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 1.741.000,00 1.741.000,00 1.741.000,00 1.741.000,00 

 

Γελ ππάξρνπλ επηζθαιείο απαηηήζεηο ή πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ (ζπγαηξηθψλ) 

κεξψλ ηνπ νκίινπ. 

Νη ακνηβέο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ησλ κειψλ ηεο Γηνίθεζεο πεξηιακβάλνπλ βξαρππξφζεζκεο παξνρέο. Νη 

ζπλαιιαγέο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ππφ ηνπο ζπλήζεηο φξνπο ηεο αγνξάο. 

 

8. ΔΓΓΤΗΔΙ 

Ζ εηαηξεία έρεη εγγπεζεί :  

 α) ππέξ ηεο ζπγαηξηθήο ΑΦΝΗ ΡΟΝΘΝΓΖ : 

 - πξνο ηελ Δζληθή Ρξάπεδα κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 300.000,00 επξψ  

 - πξνο ηελ Ρξάπεδα Ξεηξαηψο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 100.000,00 επξψ  

 - πξνο ηελ Ρξάπεδα Eurobank κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 150.000,00 επξψ  

  -πξνο ηελ ALPHA Ρξάπεδα κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 330.000,00 επξψ. 

β) ππέξ ηεο ζπγαηξηθήο DIPO πξνο ηελ Ρξάπεδα Ξεηξαηψο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 400.000,00 επξψ. 
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9. ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ 

 
Ρελ 29ε Ηνπιίνπ 2022, ε Δηαηξεία πξνέβε ζε πψιεζε αθηλήηνπ ζηνλ Γήκν Διεπζίλαο αλαπφζβεζηεο αμίαο ζηα βηβιία € 

1,2 εθ. πεξίπνπ. 
 

Γελ ππάξρνπλ άιια ζεκαληηθά γεγνλφηα, κεηαγελέζηεξα ηεο 30 Ηνπλίνπ 2022, ηα νπνία ζα έπξεπε ή λα 

θνηλνπνηεζνχλ ή λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηα θνλδχιηα ησλ δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Διεπζίλα,  26 Πεπηεκβξίνπ 2022 

Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. 
 

 
 

 

Αιέμαλδξνο Ξαππάο 
 

 
Ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο       Ν Ξξντζηάκελνο Ινγηζηεξίνπ Νκίινπ 

 

 
 

 
Γεψξγηνο Λ. Γεξάξδεο         Άγγεινο Ξαλαγφπνπινο 


