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Α. ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤ’ ΑΡ.5 ΠΑΡ 2(Γ) ΤΟΥ Ν.3556/2007 

 
Σύμφωνα με το Ν.3556/2007 αναφορικά με τις «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση 

σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη 
αγορά και άλλες διατάξεις», οι κάτωθι υπογράφοντες δηλώνουμε ότι εξ’ όσων γνωρίζουμε: 

 
1. Οι Εξαμηνιαίες ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.2022 - 30.06.2022, οι 

οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή 
τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση τις ταμειακές ροές και τα 
αποτελέσματα χρήσεως της ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3556/2007. 

 
2. Η Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. απεικονίζει κατά 

τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του Ν. 3556/2007. 
 

 
 
 

Βαθύ Αυλίδας, 3 Αυγούστου 2022 
 
 
 
 
 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ  
 

 
 
 
 
 
 
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΤΖΑΡΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΙΡΗ ΙΣΚΑΛΑΤΙΑΝ 
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Β. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ EΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ’ ΑΥΤΟΥ ΕΚΔΟΘΕΙΣΕΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1/434/3-7-2008 ΚΑΙ 7/448/11.10.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ  

Με βάση τις διατάξεις του Νόμου 3556/2007 και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας υποβάλλουμε την παρούσα εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού 
Συμβουλίου για την περίοδο από 01.01.2022 έως και την 30.06.2022 επί των ατομικών Οικονομικών 
Καταστάσεων της ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ A.B.E.E. που συντάχθηκαν βάσει των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, που εφαρμόζονται στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά (ΔΛΠ 
34). 

 

Α. Σημαντικά γεγονότα κατά το 1ο εξάμηνο του 2022 

 

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 οι τιμές των πρώτων υλών/υλικών συσκευασίας, μεταφορικών και 
ενέργειας συνέχισαν την ανοδική τους πορεία που ήδη είχε ξεκινήσει από το δεύτερο εξάμηνο του 2021, 
ενώ παραμένουν και οι δυσκολίες εξασφάλισης αναγκαίων ποσοτήτων σε συγκεκριμένες κατηγορίες 
υλικών.  Παράλληλα ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία, επιτείνει τις πιέσεις σε κάποιες από τις 
πρώτες ύλες που παράγονται εκεί και κυρίως στο ενεργειακό κόστος ενώ βέβαια αυξάνεται συνεχώς και 
η αβεβαιότητα όσον αφορά τη γενικότερη εξέλιξη της οικονομίας.  Ήδη, οι πρωτοφανείς πληθωριστικές 
πιέσεις σε όλα τα αγαθά σε συνδυασμό με τις συνεχόμενες αυξήσεις επιτοκίων στις οποίες προχωρούν οι 
κεντρικές τράπεζες επηρεάζουν σημαντικά την κατανάλωση διεθνώς. 

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 η εταιρεία σημείωσε ανάπτυξη στον κύκλο εργασιών της κατά 39%.  
Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών κατά το A’ εξάμηνο 2022 ανήλθε σε 33,6 εκατ. ευρώ έναντι 24,2 εκατ. 
ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021. 

Η σημαντική αυτή αύξηση στον κύκλο εργασιών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 αποδίδεται στη 
επανεκκίνηση της ξενοδοχειακής αγοράς στην Ελλάδα και το εξωτερικό και στις υψηλές επιδόσεις των 
βιομηχανικών πωλήσεων ειδικών σαπωνομαζών στο εξωτερικό και των παραγωγών για τρίτους, σε 
συνδυασμό με αυξήσεις στις τιμές πώλησης (κυρίως των δύο τελευταίων κατηγοριών) προκειμένου να 
μετακυλιστεί κατά το δυνατόν η αύξηση του κόστους.  Έτσι, συγκρίνοντας το εξάμηνο του 2022 με την 
αντίστοιχη περίοδο του 2021 η αύξηση των πωλήσεων κατά 39% αποδίδεται κατά 22% σε αύξηση του 
όγκου σε σχέση με το 2021 και κατά 17% σε αύξηση των τιμών. 

Οι εξαγωγές της εταιρίας Παπουτσάνης ανήλθαν σε 22,2 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2022, 
αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 66% του συνολικού κύκλου εργασιών, και καταγράφοντας αύξηση ύψους 
54% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.  

Το 15% των συνολικών εσόδων προέρχεται από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της Παπουτσάνης στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό, το 20% από πωλήσεις προς την ξενοδοχειακή αγορά έναντι 8% την αντίστοιχη 
περίοδο πέρυσι, το 44% από παραγωγές προϊόντων για τρίτους και το 21% από βιομηχανικές πωλήσεις 
σαπωνομαζών. 

Το μικτό κέρδος επηρεάστηκε θετικά από την ανάπτυξη πωλήσεων κατά τη τρέχουσα περίοδο και ανήλθε 
σε 9,8 εκατ. ευρώ έναντι 8,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 22%. 
Αντίθετα, το μικτό περιθώριο κέρδους μειώθηκε σε 29,3% έναντι 33,2% το α’ εξάμηνο του 2021, 
επηρεαζόμενο κυρίως από την σημαντικότατη αύξηση του ενεργειακού κόστους (ηλεκτρική ενέργεια και 
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φυσικό αέριο).  Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους το επιπλέον κόστος ενέργειας για την εταιρία ήταν 
περίπου 1,0 εκ. ευρώ το οποίο μεταφράζεται σε επιβάρυνση του μικτού περιθωρίου κατά σχεδόν τρεις 
ποσοστιαίες μονάδες (3%) σε σχέση με πέρυσι.     

Τα κέρδη  προ φόρων ανήλθαν σε 3,3 εκατ. Ευρώ, έναντι κερδών 3,0 το α’ εξάμηνο του 2021. Σημειώνεται 
ότι τα αποτελέσματα του εξαμήνου έχουν επιβαρυνθεί με μη επαναλαμβανόμενη ζημία ύψους 384 χιλ. 
ευρώ, όπως αυτή προέκυψε μετά την έκδοση της διαιτητικής απόφασης σχετικά με τη διακοπή της 
συνεργασίας με την εταιρεία Ελγέκα Α.Ε., η οποία μέχρι το τέλος του 2020 διένεμε τα επώνυμα προϊόντα 
της εταιρίας στις μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 2,5 εκατ. ευρώ 
και κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα με το πρώτο εξάμηνο του 2021. 

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών, μη επαναλαμβανόμενων αποτελεσμάτων 
και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 4,9 εκατ. έναντι κερδών 4,0 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 
2021 αυξημένα κατά 22%.   

Β. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το δεύτερο εξάμηνο της χρήσης 

Κίνδυνος μεταβολής τιμών 

Οι βασικές α΄ ύλες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή είναι τα φυτικά έλαια, το ζωικό λίπος, καθώς 
και πρώτες ύλες για παραγωγή πλαστικών όπως το PET, το πολυαιθυλένιο (HDPE) και το πολυπροπυλένιο 
(ΡΡ). Η τιμή των ελαίων κυμαίνεται ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση στην παγκόσμια αγορά, 
δεδομένου ότι αποτελούν χρηματιστηριακά προϊόντα.  Αντίστοιχα, οι τιμές των πρώτων υλών παραγωγής 
πλαστικών εξαρτώνται από το ενεργειακό κόστος σε συνδυασμό με τα σχετικά μεταφορικά κόστη μεταξύ 
διαφόρων περιοχών του κόσμου.  Λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού του κλάδου, τυχόν αυξήσεις των 
διεθνών και εγχωρίων τιμών της πρώτης ύλης δεν μετακυλίονται σε όλες τις περιπτώσεις στην τελική τιμή 
των προϊόντων, γεγονός που ενέχει τον κίνδυνο αρνητικής επίδρασης στα αποτελέσματα της εταιρείας. 
Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία, ετησίως, αναζητά και τελικά χρησιμοποιεί τους προμηθευτές εκείνους, οι 
οποίοι της εξασφαλίζουν την καλύτερη τιμή, μηδενίζοντας τον κίνδυνο εξάρτησης. Για την αντιστάθμιση 
του κινδύνου αυτού δεν χρησιμοποιούνται παράγωγα και όταν κρίνεται συμφέρον συνάπτονται 
μεσοπρόθεσμα συμβόλαια. 

Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι πλέον έχουν αρχίσει να μειώνονται οι τιμές των ελαίων από τα ιστορικά 
υψηλά του πρώτου εξαμήνου ενώ και οι τιμές των πρώτων υλών πλαστικών δείχνουν κάποια 
σταθεροποίηση, που αν διατηρηθεί θα οδηγήσουν σε βελτίωση της κατάστασης προς το τέλος του έτους 
και κυρίως κατά το 2023. 

Πιστωτικός Κίνδυνος 

Οι εισπρακτέοι εμπορικοί λογαριασμοί περιλαμβάνουν κυρίως απαιτήσεις από μεγάλους ομίλους 
εταιρειών (αλυσίδες σουπερμάρκετ εσωτερικού, πολυεθνικούς οίκους) και εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στον ξενοδοχειακό κλάδο. Για την μείωση του πιστωτικού κινδύνου η εταιρεία 
παρακολουθεί συνεχώς την οικονομική κατάσταση των οφειλετών της και παράλληλα τηρεί ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο πιστώσεων.  
 
Κίνδυνος ρευστότητας – ταμειακών ροών 

Η Εταιρεία εμφανίζει κέρδη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, θετικό κεφάλαιο κίνησης, και σημαντικά 
ταμειακά διαθέσιμα. Επίσης η Εταιρεία έχει εξασφαλίσει μέσα χρηματοδότησης από τις συνεργαζόμενες 
τράπεζες, ικανά για να καλύψουν ανάγκες που τυχόν προκύψουν από την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων 
της και το επενδυτικό της πλάνο. 
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Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα δεν θεωρείται σημαντικός ο κίνδυνος ρευστότητας και ταμειακών ροών. 

 
Κίνδυνος επιτοκίων και συναλλαγματικός κίνδυνος 
 
Το χρηματοοικονομικό κόστος από το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας είναι κυμαινόμενο 
με βάση το euribor.  Ο τραπεζικός δανεισμός είναι αποκλειστικά σε ευρώ.  
 
Στις 21/7/2022 η ΕΚΤ προχώρησε μετά από 11 χρόνια σε αύξηση επιτοκίου κατά 0,5%, ενώ λόγω της 
αύξησης του πληθωρισμού είναι πιθανή νέα αύξηση του επιτοκίου ώστε να επιτευχθεί ο στόχος για 
πληθωρισμό 2% μεσοπρόθεσμα.  
Η διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και στην παρούσα περίοδο θεωρεί ότι ο κίνδυνος από την 
μεταβολή των επιτοκίων έχει αυξηθεί σε σχέση με προηγούμενες χρήσεις και δύναται να επηρεάσει το 
κόστος του δανεισμού της εταιρείας, αλλά όχι ουσιαστικά την πιστοληπτική της ικανότητα ή και τα 
οικονομικά αποτελέσματα. 
 
Ανάλυση ευαισθησίας κινδύνου 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης καθώς και των ιδίων 
κεφαλαίων σε μία λογική μεταβολή του επιτοκίου κατά 0,5%. Οι αλλαγές στα επιτόκια εκτιμάται ότι 
κινούνται σε μία λογική βάση σε σχέση με τις πρόσφατες συνθήκες της αγοράς.   
 

 30.06.2022 30.06.2021 

Ευαισθησία αποτελέσματος 
 

52.922  

 
37.427 

Η Εταιρεία έχει συναλλαγές σε ξένο νόμισμα (δολάριο ΗΠΑ) σε περιορισμένη έκταση.  Οι απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις σε ξένο νόμισα είναι περίπου ίσης αξίας, επομένως, δεν υπάρχουν συνθήκες που θα 
μπορούσαν να την εκθέσουν σε υψηλό συναλλαγματικό κίνδυνο.  

 
Γ. Σημαντικές συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων (απόφαση 1/434/3.7.2007, αρθ.3) 
  
Οι συναλλαγές με συνδεμένα μέρη, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, αφορούν : 
 
α) Διεταιρικές συναλλαγές  

 
Δεν πραγματοποιήθηκαν διεταιρικές εμπορικές συναλλαγές στην περίοδο 1.1 – 30.6.2022.  
 
β) Συναλλαγές της εταιρείας με μέλη Δ.Σ., διευθυντικά στελέχη και λοιπά συνδεδεμένα μέρη  
 
Ανήλθαν κατά το πρώτο εξάμηνο ως κατωτέρω: 

 

1.1-
30.06.2022 

1.1-
30.06.2021 

Αμοιβές εκτελεστικών μελών Δ.Σ και διευθυντικών 
στελεχών (βάσει ειδικής σχέσης μισθώσεως εργασίας) 247.686  246.863  

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη -  54.500  
Αμοιβές μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ  26.585   19.200  

  274.271   320.563  
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γ) Απαιτήσεις και υποχρεώσεις με διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 

 30.06.2022 30.06.2021 

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και 
μέλη της διοίκησης από επι αποδώσει 
λογαριασμούς  924   2.387  

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και 
μέλη της διοίκησης (από αμοιβές) -  8.500  

Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη -  37.380  

Απαιτήσεις από λοιπά συνδεδεμένα μέρη -  277  
 
δ) Συναλλαγές με βασικούς μετόχους 
 Δεν υφίστανται στην περίοδο. 
 
Δ. Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία  

Πωλήσεις  

Επισκόπηση ανά Τομέα Δραστηριότητας 

Επώνυμα Προϊόντα: Η κατηγορία παρουσιάζει μείωση κατά 8% εξαιτίας της σημαντικά πτωτικής 
πορείας της συνολικής αγοράς του λιανεμπορίου και κυρίως της αγοράς αντισηπτικών 
προϊόντων. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελληνική αγορά κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, οι 
κατηγορίες στις οποίες δραστηριοποιείται η Παπουτσάνης σημείωσαν συνολική πτώση σε αξία 
της τάξεως του 8,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, με τις μεγαλύτερες απώλειες 
να καταγράφονται στην κατηγορία των αντισηπτικών προϊόντων (-33,9%). Εξαιρώντας το 
αντισηπτικό, η αξία πωλήσεων των επώνυμων προϊόντων Παπουτσάνης παρουσιάζει αύξηση 
κατά 8%, «τρέχοντας» γρηγορότερα από την αγορά και συνεπώς κερδίζοντας σημαντικό μερίδιο. 

Ξενοδοχειακά Προϊόντα: Σημαντική αύξηση πωλήσεων κατά 236% σε σχέση με το 2021. Η 
συγκεκριμένη κατηγορία την αντίστοιχη περσυνή περίοδο κινήθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα 
λόγω της επίδρασης της πανδημίας ενώ φέτος οι σχετικές πωλήσεις ενισχύονται τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.  

Προϊόντα τρίτων (βιομηχανικές πωλήσεις, ιδιωτική ετικέτα): Αύξηση πωλήσεων κατά 15% σε 
σχέση με το 2021. Η αύξηση προήλθε από τη σημαντική περαιτέρω ενίσχυση συνεργασιών με 
πολυεθνικές εταιρίες για την παραγωγή προϊόντων τους και τη συνεχή ανάπτυξη της ποικιλίας 
των κατηγοριών προϊόντων που προσφέρει η Παπουτσάνης.  

Βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών: Σημειώθηκε αύξηση κατά 86% το πρώτο εξάμηνο του 
2022 στη συγκεκριμένη κατηγορία που αφορά κυρίως εξαγωγές. Η ανάπτυξη οφείλεται στη 
διεθνή εδραίωση της Παπουτσάνης στον κλάδο, στη διεύρυνση του πελατολογίου καθώς και στη 
συνεχή ενίσχυση των προσφερόμενων προϊόντων. Για την εξυπηρέτηση των αυξανόμενων 
αναγκών, η νέα μονάδα παραγωγής σαπωνόμαζας, που έχει τεθεί σε λειτουργία από το β’ 
εξάμηνο του 2021, έχει ήδη πετύχει διπλασιασμό της παραγωγικής δυνατότητας της 
Παπουτσάνης, ενώ με τη διάθεση συνθετικών σαπωνομαζών, προϊόντων με μειωμένο 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα, η Παπουτσάνης προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις στη 
συγκεκριμένη αγορά. 
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Λειτουργικές ροές 
Οι λειτουργικές ροές ήταν αρνητικές ύψους 1,0 εκατ. ευρώ έναντι θετικών λειτουργικών ροών 3,8 εκατ. 
Ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021. H επιβάρυνση των ταμειακών ροών οφείλεται στην αύξηση των 
αποθεμάτων, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της εταιρίας σε συνδυασμό με τον 
αυξημένο όγκο πωλήσεων αλλά και των τιμών κόστους αυτών.  Προς το τέλος του δεύτερου εξαμήνου 
εκτιμάται ότι τα αποθέματα θα επανέλθουν σε πιο φυσιολογικά επίπεδα.  

Καθαρός Δανεισμός  
Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) ανήλθε σε 16,7 εκατ. ευρώ (έναντι 
10,3 εκατ. ευρώ την 31.12.2021), που αντιστοιχεί στο 23% του συνολικού ενεργητικού (έναντι 16% την 
31.12.2021).  

Πάγιος εξοπλισμός  

Η αναπόσβεστη αξία του πάγιου εξοπλισμού του Ομίλου (ενσώματα πάγια στοιχεία) ανέρχεται την 
30.06.2022 σε 42,6 εκ. ευρώ σε σχέση με 39,6 εκ. ευρώ την 31.12.2021.   

Χρηματοοικονομική διάρθρωση  

Το σύνολο των υποχρεώσεων σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια ανέρχεται σε 1,8 την 30.06.2022, έναντι 1,5 
την 31.12.2021.  

Κεφάλαιο κίνησης-Ρευστότητα  

Το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας (κυκλοφορούν ενεργητικό μείον βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) την 
30.06.2022 ανήλθε σε 3,3 εκατ. ευρώ και παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με την 31.12.2021. 

Εκτίμηση για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων κατά το 2ο εξάμηνο της χρήσης 
Το μακροοικονομικό περιβάλλον παρουσιάζει έντονες προκλήσεις λόγω των διαφόρων γεωπολιτικών 
εντάσεων συμπεριλαμβανομένου του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, των σημαντικών 
πληθωριστικών πιέσεων σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται η εταιρία, των υψηλών μεταφορικών 
και ίσως πλέον το πιο σημαντικό, της ενέργειας τόσο όσον αφορά το κόστος αυτής, αλλά και ως προς την 
επάρκεια. Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις συνεχείς αυξήσεις επιτοκίων από τις κεντρικές 
τράπεζες, περιορίζουν την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και δημιουργούν ένα κλίμα 
αβεβαιότητας και ανασφάλειας. 
 
Σε αυτό το ρευστό περιβάλλον η Παπουτσάνης παραμένει εστιασμένη στο στόχο της για ισχυρή, βιώσιμη 
ανάπτυξη και συνεχή ενίσχυση του κύκλου εργασιών της με παράλληλη βελτίωση της κερδοφορίας της.  
Προς αυτή την κατεύθυνση:  

• Παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις προκειμένου να προσαρμόζεται άμεσα στα νέα δεδομένα και 
κατά το δυνατόν να θωρακίζεται  

• Αναπτύσσεται στρατηγικά σε τέσσερεις διακριτούς πυλώνες γεγονός που της επιτρέπει να 
διασπείρει τον κίνδυνο και να καλύπτει τυχόν υστέρηση μιας κατηγορίας από τις υπόλοιπες  

• Δίνει έμφαση στην περεταίρω ενίσχυση των επώνυμων προϊόντων  Παπουτσάνης και την 
επέκταση του χαρτοφυλακίου της σε νέες κατηγορίες και αγορές 

• Συντηρεί και συνεχώς ενισχύει τις στενές και μακροχρόνιες σχέσεις και συνεργασίες με 
στρατηγικούς πελάτες και προμηθευτές  
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Συνεχίζει τις επενδύσεις σε μηχανήματα, εξοπλισμό, τεχνογνωσία και ανθρώπινο δυναμικό αφενός για τη 
βελτιστοποίηση της παραγωγής με στόχο τη μείωση του κόστους, αφετέρου για την ανάπτυξη νέων 
καινοτόμων προϊόντων με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα  

Για το δεύτερο εξάμηνο του έτους: 

• οι εκτιμήσεις για την πορεία των ξενοδοχειακών προϊόντων είναι ιδιαίτερα θετικές και αναμένεται 
ενισχυμένος κύκλος εργασιών σε σχέση με αυτόν του 2019 

• στην αγορά των επωνύμων προϊόντων, που παρουσιάζει κάμψη ήδη από το πρώτο εξάμηνο, 
στόχος είναι η ενίσχυση της θέσης των προϊόντων της Παπουτσάνης στην προτίμηση του 
καταναλωτή κερδίζοντας μερίδιο και η είσοδος της εταιρείας σε νέες κατηγορίες. 

• στις κατηγορίες παραγωγών τρίτων και σαπουνόμαζας στόχος παραμένει η διατήρηση και 
διεύρυνση του πελατολογίου και των συνεργασιών καθώς η εταιρεία συνεχώς βελτιώνει την 
παραγωγικότητα και μειώνει το παραγωγικό κόστος 

• Για κάποιες κατηγορίες προιόντων έχουν ήδη δρομολογηθεί επιπλέον αυξήσεις τιμών που για το 
δεύτερο εξάμηνο οδηγούν συνολικά σε επιπλέον μέση αύξηση 4 % – 5%  

 

Με βάση τα παραπάνω και παρά τις διάφορες δυσκολίες που ήδη αναλύθηκαν εκτιμάται ότι η εταιρία 
θα συνεχίσει κατά το δεύτερο εξάμηνο την αναπτυξιακή της πορεία με την προϋπόθεση ότι δεν θα 
υπάρξει κάποια περεταίρω σημαντική επιδείνωση κυρίως στο μέτωπο της ενεργειακής επάρκειας. 

 
Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) 
Η εταιρεία χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”) στα πλαίσια λήψης 
αποφάσεων σχετικά με τον χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό σχεδιασμό της, καθώς και για 
την αξιολόγηση και την δημοσίευση των επιδόσεών της.  Αυτοί οι ΕΔΜΑ εξυπηρετούν στην καλύτερη 
κατανόηση των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων της εταιρείας, της 
χρηματοοικονομικής της θέσης καθώς και της κατάστασης ταμειακών ροών. Οι εναλλακτικοί δείκτες 
(ΕΔΜΑ) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που 
έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά. Οι δείκτες των 
εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων προκύπτουν με αναγωγή των αποτελεσματικών λογαριασμών σε 
ετήσια βάση. 
 

Γενικής Ρευστότητας 30.06.2022 31.12.2021 
(Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) X100 112% 116% 

Ο δείκτης απεικονίζει το ποσοστό κάλυψης των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων  
από το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού   
 
Κεφαλαιακής Επιβάρυνσης   
(Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια)  Χ 100 179% 152% 
Ο δείκτης απεικονίζει το ύψος των Υποχρεώσεων (βραχυπρόθεσμες και  
Μακροπρόθεσμες) ως ποσοστό επί των ιδίων κεφαλαίων   

 

 

Περιθώριο μικτού κέρδους 30.06.2022 30.06.2021 

 (Μικτά Κέρδη / Πωλήσεις ) Χ 100 29% 33% 
Ο δείκτης απεικονίζει το μικτό περιθώριο κέρδους ως ποσοστό επί των  
πωλήσεων   



 
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 
(1η Ιανουαρίου 2022 – 30η Ιουνίου 2022) 

 

9 

 

 

 

Περιθώριο κέρδους   
 (Κέρδη προ φόρων / Πωλήσεις ) Χ 100 10% 12% 

Ο δείκτης απεικονίζει το περιθώριο κέρδους πριν από φόρους, ως ποσοστό επί  
των πωλήσεων.   

 
 
 

Βαθύ Αυλίδας, 3 Αυγούστου 2022 
 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
 
 

Μενέλαος Τασόπουλος 
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 Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή  

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

Εισαγωγή 

Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη συνοπτική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 
Εταιρείας ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, 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, 03 Αυγούστου 2022 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

ΝΙΚΟΣ ΓΑΡΜΠΗΣ 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25011 
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Δ. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 30.06.2022 31.12.2021 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Ενσώματα πάγια 6.1 42.603.110  39.554.676  

Επενδύσεις σε ακίνητα  226.707  226.707  

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6.1 279.490  249.219  

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  27.101  39.646  

  43.136.407  40.070.249  

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Αποθέματα 6.2 13.119.383  7.171.973  

Εμπορικές απαιτήσεις  (ανοικτό υπόλοιπο). 6.3 9.344.607  7.409.763  

Εμπορικές απαιτήσεις (υπόλοιπο καλυμμένο με επιταγές) 6.3 723.110  88.548  

Λοιπές απαιτήσεις 6.3 2.962.231  2.458.862  

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  4.453.353  6.377.744  

  30.602.683  23.506.890  

Σύνολο ενεργητικού  73.739.090  63.577.139  

 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής    
Μετοχικό Κεφάλαιο 6.4 14.633.241  14.582.616  

Υπέρ το άρτιο 6.4 1.897.583  1.854.458  

Ίδιες μετοχές 6.4 (110.827) (60.406) 

Αποθεματικά εύλογης αξίας  1.551.930  1.551.930  

Λοιπά αποθεματικά  494.127  529.291  

Αποτελέσματα εις νέον  7.997.196  6.819.552  

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων  26.463.250  25.277.440  

 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

  
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 

  
Μακροπρόθεσμα δάνεια 6.5 14.513.251  12.664.254  

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 6.6 3.716.014  3.598.029  

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 
 

346.571  323.611  

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 6.8 1.447.310  1.522.769  

 

 
20.023.146  18.108.663  

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 

  
Προμηθευτές 6.9 17.470.802  12.358.638  

Λοιπές υποχρεώσεις 6.9 2.183.630  1.985.184  

Τρέχων φόρος εισοδήματος  907.488  1.198.775  

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 6.5 6.655.575  4.024.438  

Προβλέψεις   35.200  624.000  

  27.252.694  20.191.036  

Σύνολο υποχρεώσεων  47.275.840  38.299.699  

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων και Υποχρεώσεων  73.739.090  63.577.139  

 
Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 15 έως 31 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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2. Κατάσταση Συνολικού εισοδήματος (κατά λειτουργία)  
 

  

01.01-
30.06.2022 

01.01-
30.06.2021 

    

Πωλήσεις 6.10 33.559.456 24.194.216 

Κόστος πωλήσεων 6.11 (23.735.969) (16.153.621) 

Μικτό κέρδος  9.823.487 8.040.595 

Άλλα έσοδα 6.12 515.153 354.517 

Έξοδα διαθέσεως  (4.101.277) (3.172.175) 

Έξοδα διοικήσεως  (1.468.442) (1.329.825) 

Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης  (453.503) (365.092) 

Άλλα έξοδα 6.13 (720.069) (240.836) 

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 6.14 (314.624) (268.994) 

Κέρδη προ φόρων  3.280.727 3.018.190 

Αναβαλλόμενος Φόρος εισοδήματος  (117.985) 179.197 

Τρέχων Φόρος εισοδήματος  (687.279) (650.506) 

Καθαρά κέρδη περιόδου (Α)   2.475.463 2.546.881 

    

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα    
Στοιχεία που ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα αποτελέσματα     
Αναβαλλόμενος φόρος από αλλαγή φορολογικού συντελεστή  -  35.344  

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Β)  - 35.344 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Α+Β)  2.475.463 2.582.226 

    

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή 6.15 0,0917 0,0947 
 

Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών, μη 
επαναλαμβανόμενων αποτελεσμάτων και αποσβέσεων  4.928.212 4.041.380 

 
 
Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 15 έως 31 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
 



   
 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 
(1η Ιανουαρίου 2022 – 30η Ιουνίου 2022) 

14 
 

3. Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
 

 Μετοχικό  
κεφάλαιο 

 
Ίδιες  

Μετοχές 

Υπέρ  
το άρτιο 

Αποθεματικά  
εύλογης 

αξίας 

Λοιπά  
αποθεματικά 

Αποτελέσματα  
εις νέον 

Σύνολο 

 

  

Υπόλοιπα 1.1.2021  14.529.291  -  1.819.487   1.551.930   237.435   3.546.809   21.684.952    

      435.181 435.181  

Υπόλοιπα 1.1.2021 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ 14.529.291  1.819.487 1.551.930 237.435 3.981.989 21.121.132  
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από 
φόρους       2.582.226   2.582.226    

Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου  53.325    45.425      98.750    
Αποθεματικό για πληρωμές βασιζόμενες σε 
συμμετοχικούς τίτλους      74.053    74.053    

Μεταφορα σε αποτελέσματα εις νέον     (45.959)  45.959  -   

Διανομή μερίσματος      (1.345.305) (1.345.305)   

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο  53.325  -  45.425  -  28.094   1.282.880   1.409.724    

Υπόλοιπα 30.06.2021  14.582.616  -  1.864.912   1.551.930   265.529  5.264.869 23.529.856     

           

Υπόλοιπα 1.1.2022  14.582.616  (60.406)  1.854.457   1.551.930   529.291   6.819.552   25.277.440    
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από 
φόρους       2.475.463   2.475.463    

Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου  50.625    43.125      93.750    

Αγορά ιδίων μετοχών  (50.421)     (50.421)   

Διανομή μερίσματος      (1.348.388) (1.348.388)   
Αποθεματικό για πληρωμές βασιζόμενες σε 
συμμετοχικούς τίτλους     (35.163)  50.569   15.406    

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο  50.625  (50.421)  43.125  - (35.163)  1.177.644   1.185.810    

Υπόλοιπα 30.06.2022  14.633.241  (110.827)  1.897.582   1.551.930   494.127   7.997.196   26.463.250    
                  

 
 

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 15 έως 31 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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4. Κατάσταση Ταμειακών Ροών (Έμμεση Μέθοδος) 
 

  01.01- 01.01- 

Λειτουργικές δραστηριότητες 30.06.2022 30.06.2021 

Κέρδη προ φόρων 3.280.727 3.018.190 

Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:    

Αποσβέσεις 1.025.462 828.007 

Προβλέψεις (346.667) 34.406 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (76.399) (73.811) 

Χρηματοοικονομικό κόστος - (καθαρό) 314.624 268.994 

  4.197.746  4.075.786 
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου  
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:    

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (3.075.401)  (1.998.482) 

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (5.947.410) 467.333 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 4.064.604  1.486.698 

Μείον:    

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα (250.246) (199.095) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (1.010.706) 3.832.239 

Επενδυτικές δραστηριότητες    

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (4.104.167) (5.006.017) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (4.104.167) (5.006.017) 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες    

Έξοδα μεταβολών μετοχικού κεφαλαίου 93.750 98.750 

Αγορά ιδίων μετοχών (50.421)   

Αποθεματικό για πληρωμές Βασιζόμενες σε συμμετοχικούς τίτλους 15.406 74.053 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 8.328.665 4.386.900 

Είσπραξη κρατικής επιχορήγησης  119.536 

Εξοφλήσεις δανείων (3.670.885) (1.579.500) 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) (177.646) (252.840) 

Μερίσματα πληρωθέντα (1.348.388) (1.345.049) 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες(γ) 3.190.481 1.501.850 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
περιόδου (α)+(β)+(γ) (1.924.391) 328.072 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην έναρξη της χρήσης 6.377.744 4.239.236 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της χρήσης 4.453.353 4.567.308 

 
Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 15 έως 31 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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5. Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

5.1. Γενικές πληροφορίες 

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ A.B.E.E. ιδρύθηκε το 1960 και δραστηριοποιείται στην παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, 
προώθηση (marketing) και εν γένει εμπορία καταναλωτικών αγαθών, όπως ειδών σαπωνοποιίας, 
προϊόντων καλλυντικών και άλλων ειδών προσωπικής περιποίησης, καθώς και των πρώτων υλών 
παρασκευής αυτών, και λοιπά. Η εταιρεία χαρακτηρίζεται ως πλήρως καθετοποιημένη βιομηχανία 
παραγωγής σαπουνιών και προϊόντων προσωπικής περιποίησης, για το καταναλωτικό κοινό, 
ξενοδοχεία, κλπ. 

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας ευρίσκονται στο 71ο χλμ της Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας στην περιοχή 
Ριτσώνα της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. 

Η εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ A.B.E.E. έχει την μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας και οι μετοχές της είναι 
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.  Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Χαλκιδέων της Περιφερειακής 
Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Οι εν λόγω χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 3η Αυγούστου 
2022 και είναι αναρτημένες, μαζί με την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή και την ετήσια έκθεση 
του Δ.Σ. στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  www.papoutsanis.gr 

5.2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών αρχών 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν κατά τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων περιγράφονται παρακάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια για όλες τις 
περιόδους που παρουσιάζονται. 
 

5.2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί από τη διοίκηση σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και τις Διερμηνείες της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και 
παρουσιάζουν την οικονομική θέση της εταιρείας ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε., τη χρηματοοικονομικής της 
επίδοση και τις ταμειακές ροές της με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας, λαμβάνοντας 
υπόψη τους μακροοικονομικούς και μικροοικονομικούς παράγοντες και την επίδρασή τους στις 
επιχειρησιακές δραστηριότητες. 
 
 

5.2.2. Αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές 

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 που έληξε 
31.12.2021, και έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται. 

 

5.2.3. Κίνδυνος μη συνέχισης της δραστηριότητας 

Αξιολογήθηκαν γεγονότα, συνθήκες και σχετικοί επιχειρηματικοί κίνδυνοι που θα μπορούσαν να 
δημιουργήσουν σοβαρή αμφιβολία για τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας κατά 
την επόμενη χρήση.  Ο κίνδυνος μη συνέχισης δραστηριότητας δεν υφίσταται. 
 

http://www.papoutsanis.gr/
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5.3. Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες 

 
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.  
 
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.  
 
 

• ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 01/01/2023) 
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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, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία.  
Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 
01/01/2023. 
 

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

Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού οι 
οποίες αποσαφηνίζουν τη διαφορά μεταξύ αλλαγής λογιστικής εκτίμησης και αλλαγής λογιστικής 
πολιτικής. Η διάκριση αυτή είναι σημαντική, καθώς η αλλαγή λογιστικής εκτίμησης εφαρμόζεται χωρίς 
αναδρομική ισχύ και μόνο για μελλοντικές συναλλαγές και άλλα μελλοντικά γεγονότα, εν αντιθέσει με 
την αλλαγή λογιστικής πολιτικής που έχει αναδρομική ισχύ και εφαρμόζεται σε συναλλαγές και άλλα 
γεγονότα του παρελθόντος. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές 
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 «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 
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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, αν και δεν αναμένεται 
να έχουν καμία. 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) 
 

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

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

Τον Δεκέμβριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση μίας τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στις 
απαιτήσεις μετάβασης στο ΔΠΧΑ 17 προκειμένου να αντιμετωπίσει ένα σημαντικό ζήτημα που σχετίζεται 
με τις προσωρινές λογιστικές αναντιστοιχίες μεταξύ των υποχρεώσεων από ασφαλιστικές συμβάσεις και 
των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού στη συγκριτική πληροφόρηση στα πλαίσια της 
πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» και του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά 
Μέσα». Η τροποποίηση έχει σκοπό να βελτιώσει τη χρησιμότητα της χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης που θα παρουσιάζεται στη συγκριτική περίοδο για τους χρήστες των Οικονομικών 
Καταστάσεων.  Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της 
Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία.  Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

5.3.1. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

H σύνταξη των ατομικών οικονομικών καταστάσεων απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και κρίσεων 
καθώς και την υιοθέτηση παραδοχών από την πλευρά της Διοίκησης, οι οποίες επηρεάζουν τις αξίες των 
εσόδων, των εξόδων, των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και των γνωστοποιήσεων για 
ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Η 



 
 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 
(1η Ιανουαρίου 2022 – 30η Ιουνίου 2022) 
 

20 
 

Διοίκηση σε συνεχή βάση αξιολογεί τις εκτιμήσεις, τις κρίσεις και τις παραδοχές αυτές, οι οποίες 
αφορούν κυρίως την πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις - αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές, την 
πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, την πρόβλεψη για απομείωση 
αξίας των αποθεμάτων, την απομείωση ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων καθώς 
και την εκτίμηση της ωφέλιμης ζωή τους, την αναγνώριση εσόδων και εξόδων, τις εκκρεμείς νομικές 
υποθέσεις, την πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος καθώς και ανακτησιμότητα των αναβαλλόμενων 
φορολογικών απαιτήσεων. 
Οι εκτιμήσεις, οι κρίσεις και οι παραδοχές αυτές βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα αλλά και άλλους 
παράγοντες όπως οι προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται αναμενόμενα υπό εύλογες 
συνθήκες.  
Οι σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις, κρίσεις και παραδοχές που αφορούν σε μελλοντικές και άλλες 
κύριες πηγές αβεβαιότητας κατά την ημερομηνία σύνταξης των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών 
καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2022 και ενέχουν ουσιαστικό κίνδυνο να 
προκαλέσουν σημαντικές αλλαγές στα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων μέσα στην 
επόμενη χρήση, παρέμειναν ίδιες με αυτές που εφαρμόστηκαν και ίσχυαν κατά την σύνταξη των ετήσιων 
οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2021. 
 

5.4. Βασικές Λογιστικές Πολιτικές 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 
30.06.2022 περιλαμβάνουν περιορισμένη πληροφόρηση σε σχέση με αυτές των ετήσιων Οικονομικών 
Καταστάσεων. Οι λογιστικές πολιτικές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις, είναι 
συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 
χρήσης που έληξε την 31.12.2021, εκτός από τις αλλαγές σε Πρότυπα και Διερμηνείες που ισχύουν από 
την 1.1.2022. Ως εκ τούτου, οι συνημμένες ενδιάμεσες εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις έχουν 
συνταχθεί με βάση τις τελευταίες δημοσιευθείσες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2021, οι 
οποίες και περιλαμβάνουν πλήρη ανάλυση των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων αποτίμησης που 
χρησιμοποιήθηκαν. 
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6. Επεξηγηματικές σημειώσεις επί των κονδυλίων των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 

6.1. Ενσώματα και Άυλα Πάγια 

Συνοπτική περιγραφή των μεταβολών των ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων 
 

1.1-30.6.2022 Μισθωμένα Ιδιόκτητα Σύνολα 

Προσθήκες 119.554  3.998.382  4.117.936  

Μειώσεις - (13.663)  (13.663)  

Μεταφορές (836.700)  836.700  - 

Αποσβέσεις (131.736)  (893.832)  (1.025.569)  

Μεταβολή  (848.882)  3.927.587  3.078.705  

 

1.1-30.6.2021 Μισθωμένα Ιδιόκτητα Σύνολα 

Προσθήκες 89.162  4.921.589  5.010.751  

Μειώσεις - (4.734)  (4.734)  

Μεταφορές (378.420)  378.420  - 

Αποσβέσεις (57.144)  (770.862)  (828.007)  

Μεταβολή  (346.402)  4.524.413  4.178.010  

 

6.2. Αποθέματα 

 30.06.2022 31.12.2021 

Πρώτες και βοηθητικές  ύλες  6.185.096   3.498.222  

Εμπορεύματα  246.894   166.220  

Έτοιμα προϊόντα  6.720.393   3.540.530  

Προβλέψεις απαξίωσης (33.000) (33.000) 

  13.119.383   7.171.973  

 

6.3. Εμπορικές και λοιπές Απαιτήσεις 

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 30.06.2022 31.12.2021 

Πελάτες 9.604.101  8.903.019  

Επιταγές εισπρακτέες 723.110  88.548  

Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες (259.495) (1.493.256) 

Συνολικές απαιτήσεις από πελάτες 10.067.717  7.498.311  
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Λοιπές κρατήσεις (ελληνικό Δημόσιο) 20.559  18.404  

Απαίτηση ΦΠΑ χρήσης 1.915.710  1.073.752  

Προκαταβολές 453.294  1.007.673  

Χρεώστες  121.729  104.176  

Λοιπές απαιτήσεις 455.617  259.536  

Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς λοιπές 
απαιτήσεις 

(4.679) (4.679) 

Συνολικές λοιπές απαιτήσεις 2.962.231  2.458.862  
   

Γενικό σύνολο απαιτήσεων πελατών και 
λοιπών απαιτήσεων 13.029.947 9.957.173 

 
Η μείωση των προβλέψεων για επισφαλείς πελάτες οφείλεται κυρίως σε διαγραφή επισφαλών 
απαιτήσεων για τις οποίες είχε σχηματισθεί πρόβλεψη σε προηγούμενες περιόδους και η οποία 
αναστράφηκε με την διαγραφή αυτή χωρίς να επηρεαστούν τα αποτελέσματα της τρέχουσας περιόδου.   

 

6.4. Μετοχικό Κεφάλαιο  

Ανάλυση μετοχικού κεφαλαίου και υπέρ το άρτιο 
 

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Ίδιες 
Μετοχές 

Υπέρ το 
άρτιο 

    
Υπόλοιπο 01.01.2021  14.529.291  -  1.819.487  

Ίδιες μετοχές  (60.406) - 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου  53.325    45.425  

Φόρος Κεφαλαιοποιημένων 
Αποθεματικών 

  
(10.455) 

Υπόλοιπο 31.12.2021  14.582.616  (60.406)  1.854.458  

    
Υπόλοιπο 01.01.2022  14.582.616  (60.406)  1.854.458  

Ίδιες μετοχές  (50.421) - 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου  50.625    43.125  

Υπόλοιπο 30.06.2022 14.633.241  (110.827) 1.897.583  

 
Με την από 23.12.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 965.349,36€ στο ποσό των 14.529.290,76€, 
με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων και έκδοση 1.787.684 νέων 
κοινών ονομαστικών με ψήφο μετοχών με ονομαστική αξία 0,54€ η κάθε μία. Η Επιτροπή Εταιρικών 
Πράξεων  του Χ.Α. στην Συνεδρίαση του στις 12.01.2021 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση 
στο Χρηματιστήριο των ανωτέρω νέων μετοχών. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής 
στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ορίστηκε η 14η.01.2021. Από 
την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της εταιρείας ήταν διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα 
συμμετοχής στην εν λόγω αύξηση και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α. 
διαμορφώθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με  την υπ’ αριθ. 
26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει. Δικαιούχοι των νέων μετοχών που εκδόθηκαν στο πλαίσιο 
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της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ήταν οι μέτοχοι που θα ήταν 
εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 15ης/01/2021. Η έναρξη της διαπραγμάτευσης 
των 1.787.684 νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίστηκε στις 20.01.2021. 
 
Με την από 28.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν της άσκησης δικαιωμάτων 
προαίρεσης απόκτησης μετοχών στο πλαίσιο προγράμματος διάθεσης μετοχών στο προσωπικό της 
Εταιρείας κατά το άρθρο 113 του Ν. 4548/2018 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρείας κατά ποσό 53.325€ στο ποσό των 14.582.615,76€, με καταβολή μετρητών και έκδοση 98.750 
νέων κοινών ονομαστικών με ψήφο μετοχών με ονομαστική αξία 0,54€ η κάθε μία. 
 
Με την από 22.06.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν της άσκησης δικαιωμάτων 
προαίρεσης απόκτησης μετοχών στο πλαίσιο προγράμματος διάθεσης μετοχών στο προσωπικό της 
Εταιρείας κατά το άρθρο 113 του Ν. 4548/2018 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρείας κατά ποσό 50.625€ στο ποσό των 14.633.240,76€, με καταβολή μετρητών και έκδοση 93.750 
νέων κοινών ονομαστικών με ψήφο μετοχών με ονομαστική αξία 0,54€ η κάθε μία. 
 
Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στην κύρια αγορά στο Χρηματιστήριο Αθηνών.  
 
 

6.5. Δάνεια 

Η εύλογη αξία των δανείων δεν διαφέρει σημαντικά από τη λογιστική, αφού τα δάνεια είναι μεταβλητού 
επιτοκίου. Τα δάνεια του της εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:  

 

 30.6.2022 31.12.2021 

Μακροπρόθεσμα   
Τραπεζικά δάνεια  14.182.450   12.244.065  
Υποχρεώσεις από συμβάσεις 
χρηματοδοτικής μίσθωσης  330.801   420.188  

Σύνολο  14.513.251   12.664.254  

   
Βραχυπρόθεσμα   
Τραπεζικά δάνεια 6.332.212  3.612.817  
Υποχρεώσεις από συμβάσεις 
χρηματοδοτικής μίσθωσης  323.363   411.622  

Σύνολο  6.655.575   4.024.438  

   
Σύνολο δανείων  21.168.826   16.688.692  

 

Το μέσο κόστος του τραπεζικού δανεισμού (τόκοι και έξοδα τραπεζικών δανείων και χρηματοδοτικής 
μίσθωσης / μέσο μηνιαίο ύψος τραπεζικών δανείων) ήταν 2,5% στο πρώτο εξάμηνο του 2022 και 3% στο 
πρώτο εξάμηνο του 2021. 

 

 

 



 
 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 
(1η Ιανουαρίου 2022 – 30η Ιουνίου 2022) 
 

24 
 

 

6.6. Μισθώσεις 

Οι υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης της Εταιρείας αφορούν κυρίως μηχανολογικό εξοπλισμό και 
μεταφορικά μέσα και κατά την 30.06.2022 αναλύονται ως εξής: 

   30.6.2022 31.12.2021 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις από 
συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 

 330.802   420.189  

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις από 
συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 

 323.363   411.622  

Σύνολο 654.164 831.811 

 

Ανάλυση υποχρεώσεων 
μισθώσεων  30.6.2022 

έως 1 έτος 
1 έως 5 

έτη 

αργότερα 
από Σύνολο 

5 έτη 

Μισθώματα  341.500   341.703  -  683.204  

Χρηματοοικονομικό Κόστος (18.138) (10.902) - (29.039) 

Καθαρή παρούσα αξία  323.363   330.802  -  654.164  

 

Ανάλυση υποχρεώσεων 
μισθώσεων  31.12.2021 

έως 1 έτος 
1 έως 5 

έτη 

αργότερα 
από Σύνολο 

5 έτη 

Μισθώματα  436.079   433.084   2.961   872.124  

Χρηματοοικονομικό Κόστος (24.457) (15.789) (68) (40.313) 

Καθαρή παρούσα αξία  411.622   417.296   2.893   831.811  

 

6.7. Αναβαλλόμενη φορολογία 

 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει νομικό 
δικαίωμα να συμψηφιστούν τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών 
υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις προκύπτουν από 
την ίδια φορολογική αρχή.  
 
Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος (υποχρεώσεις) έχει ως εξής: 
 

 

01.01- 
30.06.2022 

01.01- 
31.12.2021 

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου (3.598.029) (3.672.526) 

Χρέωση/ (πίστωση) κατάστασης αποτελεσμάτων (117.985)  39.153  
Χρέωση/ (πίστωση) απευθείας στα λοιπά συνολικά 
εισοδήματα 

-  35.344  

Υπόλοιπο τέλους περιόδου (3.716.014) (3.598.029) 
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6.8. Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 

Οι επιχορηγήσεις αυτές αναγνωρίζονται ως έσοδα παράλληλα με την απόσβεση των περιουσιακών 
στοιχείων – κυρίως μηχανημάτων – που επιδοτήθηκαν. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αναγνωρίζονται στις υποχρεώσεις ως μελλοντικά έσοδα αφορούν:  

(α) Επενδύσεις που έγιναν κατά την περίοδο από 1999 έως 2006 και επιχορηγήθηκαν με βάση τον 
Ν.2601/1998. 

 

(β) Επιχορήγηση επενδυτικού προγράμματος του Ν.3299/2004, που αφορά επενδύσεις που έγιναν κατά 
την περίοδο από 2008 έως 2012. 

Με την υπ’ αριθμό πρωτ. 77887/ 24.12.2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & 
Ανταγωνιστικότητας, εγκρίθηκε η τελική εκταμίευση της επιχορήγησης ποσού επενδυτικού 
προγράμματος του Ν.3299/2004, που αφορά επενδύσεις που έγιναν κατά την περίοδο από 2008 έως 
2012.  Η τελική εκταμίευση πραγματοποιήθηκε την 3η Σεπτεμβρίου 2015. 

 

(γ) Με την απόφαση της Αναπτυξιακής Διαχειριστικής Στερεάς Ελλάδος και Θεσσαλίας με αριθμό 
πρωτοκόλλου 962/31.03.2016,  εγκρίθηκε η τελική εκταμίευση της επιχορήγησης του επενδυτικού 
προγράμματος «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ -ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ» που αφορά επενδύσεις που 
πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο από 2013 έως 2014.  Η επιχορήγηση ανήλθε στο ποσό των 48.970 
€ και εισπράχθηκε στη χρήση 2016. 

 

(δ) Με την απόφαση της Αναπτυξιακής Διαχειριστικής Στερεάς Ελλάδος και Θεσσαλίας με αριθμό 
πρωτοκόλλου 3355/22.11.2016,  εγκρίθηκε η τελική εκταμίευση της επιχορήγησης του επενδυτικού 
προγράμματος «ΕΝΙΣΧΥΣΗ Μ.Μ.Ε. ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ-
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» που αφορά επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την 
περίοδο από 2013 έως 2015.  Η επιχορήγηση ανήλθε στο ποσό των 37.438,80 € και εισπράχθηκε στη 
χρήση 2017. 
 
(ε) Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2020 εγκρίθηκε η υπαγωγή της εταιρείας στο επιχορηγούμενο 
επενδυτικό πρόγραμμα «Ψηφιακό Άλμα» ύψους 100.000 εκ των οποίων ποσό €78.314 αφορά σε 
επιδότηση επενδυτικών αγαθών και ποσό €21.686 αφορά σε επιδότηση δαπανών.   Η εταιρεία εντός του 
2020 έλαβε ως προκαταβολή ποσό €40.000 και εντός του πρώτου εξαμήνου του 2021 έλαβε ως 
προκαταβολή ποσό 39.735,85€  
 
(στ) Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2021 εγκρίθηκε η υπαγωγή της εταιρείας στο επιχορηγούμενο 
επενδυτικό πρόγραμμα «ποιοτικός εκσυγχρονισμός» ύψους 99.750€ εκ των οποίων ποσό €85.750 
αφορά σε επιδότηση επενδυτικών αγαθών και ποσό € 14.000 αφορά σε επιδότηση δαπανών.  Η εταιρεία 
εντός του 2021 έλαβε ως προκαταβολή ποσό €79.800 
 
(ζ) Εντός του 2021 εγκρίθηκε η υπαγωγή της εταιρείας στο επιχορηγούμενο επενδυτικό πρόγραμμα 
«Ενίσχυση Μεσαίων Επιχειρήσεων στη Στερεά Ελλάδα» ύψους 371.903,95€ εκ των οποίων ποσό € 
366.653,95 αφορά σε επιδότηση επενδυτικών αγαθών και ποσό € 5.250 αφορά σε επιδότηση δαπανών. 
Η εταιρεία εντός του δεύτερου εξαμήνου 2021 έλαβε ως προκαταβολή ποσό € 314.930,52. 
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Η κίνηση εντός του πρώτου εξαμήνου της χρήσης 2022 και του έτους 2021, του λογαριασμού των 
επιχορηγήσεων, που θα αναγνωρισθούν ως έσοδα σε μελλοντικές χρήσεις είχε ως εξής: 

 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021  1.385.689  

Λήψη επιχορήγησης  452.404  

Έσοδο αναγνωρισθέν στη χρήση (161.587) 

Υπόλοιπο 31.12.2021  1.676.506  

  
Μακροπρόθεσμο υπόλοιπο επιχορηγήσεων  1.522.769  
Βραχυπρόθεσμο υπόλοιπο επιχορηγήσεων  153.737  
Υπόλοιπο  1.676.506  

  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2022  1.676.506  

Λήψη επιχορήγησης - 

Έσοδο αναγνωρισθέν στη χρήση (76.399) 

Υπόλοιπο 30.06.2022  1.600.107  
  

Μακροπρόθεσμο υπόλοιπο επιχορηγήσεων  1.447.310  

Βραχυπρόθεσμο υπόλοιπο επιχορηγήσεων  152.798  

Υπόλοιπο  1.600.107  

 

6.9. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως:  
30.06.2022 31.12.2021 

Προμηθευτές 17.470.802 12.358.638 

Σύνολο Προμηθευτών 17.470.802 12.358.638 

Πιστωτές διάφοροι 464.553 430.818 

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 204.487 315.243 

Ασφαλιστικά Ταμεία 140.704 233.998 

Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών 515.787 424.224 

Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 858.099 580.902 

Σύνολο Λοιπών υποχρεώσεων 2.183.630 1.985.184 

Σύνολο Προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων 19.654.432 14.343.823 

 

6.10. Πωλήσεις 

O κύκλος εργασιών (πωλήσεις) αναλύεται ως ακολούθως: 

 1.1 -
30.06.2022 

1.1 -
30.06.2021 

Πωλήσεις εμπορευμάτων 383.112  121.078  

Πωλήσεις προϊόντων 33.105.900  24.017.434  

Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων 70.444  55.704  

Σύνολο 33.559.456  24.194.216  
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6.11. Κόστος Πωλήσεων 

Το κόστος πωλήσεων αναλύεται ως ακολούθως:  

1.1 -
30.06.2022 

1.1 -
30.06.2021 

Κόστος εμπορευμάτων 243.481 63.805 

Κόστος προϊόντων 23.492.488 16.089.816 

Σύνολο 23.735.969 16.153.621 

 

6.12. Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης 

Τα άλλα έσοδα για τις περιόδους 01.01 – 30.06.2022 και 01.01. – 30.06.2021, αναλύονται ως κατωτέρω: 
 2022 2021 

Εισπραττόμενα έξοδα 377.171  270.901  

Συναλλαγματικές διαφορές-έσοδα 51.641  - 

Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων 6  8.366  

Έσοδα από απόσβεση επιδοτήσεων 76.399  73.811  

Λοιπά 9.936  1.439  

 515.153  354.517  

 

6.13.  Άλλα Έξοδα Εκμετάλλευσης 

Τα άλλα έξοδα Εκμετάλλευσης για τις περιόδους 01.01 – 30.06.2022 και 01.01. – 30.06.2022, αναλύονται 
ως κατωτέρω: 

 2022 2021 

Συναλλαγματικές διαφορές έξοδα - 6.591  

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 17.892  11.391  

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 15.173  - 

Ζημιές από καταστροφή αποθεμάτων 176.119  60.416  

Λοιπά έκτακτα έξοδα 510.885  162.438  

 720.069  240.836  

 

6.14. Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό 

Στο καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος για τις περιόδους 01.01 – 30.06.2022 και 01.01. – 30.06.2021, 
αναλύονται ως κατωτέρω:  

1.1 – 
30.06.2022 

1.1 – 
30.06.2021 

Τόκοι - έξοδα τραπεζικών δανείων 219.192 163.300 

Τόκοι χρηματοδοτικής μίσθωσης 14.613 19.406 

Εκχώρηση απαιτήσεων * 54.495  59.368  

Λοιπά τραπεζικά έξοδα 26.324  26.920  

Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα 314.624  268.994  

(*) Αφορά έξοδα για εκχώρηση απαιτήσεων πελατών (χωρίς αναγωγή κινδύνου) σε εταιρείες 
πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων. 
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Το μέσο κόστος του τραπεζικού δανεισμού (τόκοι και έξοδα τραπεζικών δανείων και χρηματοδοτικής 
μίσθωσης / μέσο μηνιαίο ύψος τραπεζικών δανείων) ήταν 2,5% στο πρώτο εξάμηνο του 2022 και 3% στο 
πρώτο εξάμηνο του 2021. 

 

6.15. Κέρδη ανά μετοχή 

Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους μετόχους της 
μητρικής, με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στην διάρκεια της περιόδου. 

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων  του Χ.Α. στην Συνεδρίαση του στις 12.01.2021 ενέκρινε την εισαγωγή 
προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο των ανωτέρω νέων μετοχών. Ως ημερομηνία αποκοπής του 
δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών 
ορίστηκε η 14.01.2021. Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των 1.787.684 νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών ορίστηκε στις 20.01.2021.   

Με την από 28.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν της άσκησης δικαιωμάτων 
προαίρεσης απόκτησης μετοχών στο πλαίσιο προγράμματος διάθεσης μετοχών στο προσωπικό της 
Εταιρείας κατά το άρθρο 113 του Ν. 4548/2018 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρείας κατά ποσό 53.325€ στο ποσό των 14.582.615,76€, με καταβολή μετρητών και έκδοση 98.750 
νέων κοινών ονομαστικών με ψήφο μετοχών με ονομαστική αξία 0,54€ η κάθε μία. 
 
Με την από 22.06.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν της άσκησης δικαιωμάτων 
προαίρεσης απόκτησης μετοχών στο πλαίσιο προγράμματος διάθεσης μετοχών στο προσωπικό της 
Εταιρείας κατά το άρθρο 113 του Ν. 4548/2018 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρείας κατά ποσό 50.625€ στο ποσό των 14.633.240,76€, με καταβολή μετρητών και έκδοση 93.750 
νέων κοινών ονομαστικών με ψήφο μετοχών με ονομαστική αξία 0,54€ η κάθε μία. 

Ο μέσος σταθμισμένος αριθμός των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου που 
έληξε στις 30.06.2022 καθώς και της συγκριτικής εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

  

 

1.1-
30.06.2022 

1.1-
30.06.2021 

Κέρδη 2.475.463 2.546.881 
Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών  27.008.594   26.907.722  

Βασικά κέρδη ανά μετοχή  0,0917   0,0947  

 

6.16. Αμοιβές και έξοδα σε Εργαζόμενους 

Ο αριθμός των εργαζομένων και το κόστος τους που επιβάρυνε τα αποτελέσματα, κατά το πρώτο 
εξάμηνο του 2022 και 2021, ήταν: 

 1.1.- 
30.06.2022 

1.1.- 
30.06.2021 

Μέσος αριθμός ατόμων 187 149 

Άτομα στην λήξη της περιόδου 203 155 

Τακτικές Αποδοχές  3.399.772 2.799.415 

Παρεπόμενες παροχές & έξοδα 
προσωπικού 

171.633 162.508 

Συνολικό κόστος 3.571.404 2.961.923 
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6.17. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις, απαιτήσεις και δεσμεύσεις 

Α) Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις: 

• Η Εταιρεία έχει ασκήσει κατά της υπ’ αριθμ. 56960/2009 απόφασης του Προϊσταμένου του ΕΟΦ, 
με την οποία της επιβλήθηκαν ποσό 204.928,97 Ευρώ ως οφειλόμενες εισφορές και διαφορές 
εισφορών 1% (επι πωλήσεων καλλυντικών προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 
περίπτωση ζ του Ν 1316/1983), ποσό 408.833,99 Ευρώ ως τόκοι υπερημερίας (κατ εφαρμογή 
του άρθρου 11 παρ 5 του Ν 1316/1983) και ποσό Ευρώ 81.971,57 ως πρόστιμα (κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 11 παρ 3α του Ν 1316/1983) ήτοι συνολικά ποσό Ευρώ 695.734,53 την από 
27.10.2009 και με γενικό αριθμό κατάθεσης 41240/2009 Προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών. Η με αρ. κατ. 41240/2009 προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών έλαβε δικάσιμο και συζητήθηκε στις 29.09.2016 (εξ αναβολής από 
09.06.2016), και εκδόθηκε η υπ’ αρ. 5492/2017 απόφαση του 19ου τμήματος, με την οποία η 
υπόθεση παραπέμπεται για εκδίκαση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. Επί της προσφυγής 
εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Α439/31-1-2020 απόφαση η οποία ανέβαλε εκ νέου την εκδίκαση της 
υπόθεσης για τη δικάσιμο της 4ης Ιουνίου 2020 και τελικώς η υπ’ αριθ. 504/2021 απόφαση, η 
οποία έκανε δεκτή εν μέρει την προσφυγή της εταιρείας, ακύρωσε την 56960/30.07.2009 
απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων 
(Ε.Ο.Φ.) κατά το μέρος που επιβάλλονται με αυτήν εισφορές, πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής 
και τόκοι υπερημερίας για τα έτη 1988, 1989, 1990, 1991 και 1998, μεταρρύθμισε την ίδια 
απόφαση κατά το μέρος που αφορά τα έτη 1993, 1994, 1995, 1996 και 1997 και περιόρισε τις 
οφειλόμενες διαφορές εισφορών, συνολικά  σε € 122.616,62, πλέον προστίμου λόγω 
εκπρόθεσμης καταβολής, ανερχομένου σε ποσοστό 40% του ποσού των οφειλομένων εισφορών 
και τόκων υπερημερίας για τις καθυστερούμενες οφειλές, εφόσον οι σχετικές αξιώσεις του 
Ε.Ο.Φ. για τους τόκους δεν είχαν υποκύψει στην πενταετή παραγραφή του άρθρου 250 του Α.Κ. 
Κατά της απόφασης αυτής η εταιρεία κατέθεσε στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών ενώπιον την με 
αρ. κατ. ΑΡ1649/21.7.2021 αίτηση αναιρέσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας, και αφού λάβει 
νέο αριθμό κατάθεσης στο δικαστήριο αυτό, αναμένεται, εν συνεχεία να προσδιορισθεί η 
ημερομηνία εκδίκασης.  
 

• Έχει ασκηθεί αγωγή από πρώην υπάλληλο της εταιρείας, ο οποίος διεκδικεί την αναγνώριση της 
ακυρότητας της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας. Η εκτίμηση της Διοίκησης της Εταιρείας, 
βασίζεται στην εκτίμηση του δικηγόρου που χειρίζεται την υπόθεση, είναι η θετική έκβαση της 
υπόθεσης. 
 
 

• Υπάρχουν επίδικες διαφορές της Εταιρείας κατά τρίτων. Η όποια ωφέλεια προκύψει θα 
αναγνωριστεί στα αποτελέσματα της εταιρείας κατά την πραγματοποίηση της. 
 

Δεν υπάρχουν άλλες επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές. 
 
Β) Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις 
 
Για τις χρήσεις 2016 έως και 2020, η Εταιρία έχει λάβει Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης, σύμφωνα 
με την παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994 και του άρθρου 65Α παρ.1 του Ν.4174/2013, χωρίς να 
προκύψουν ουσιώδεις διαφορές. Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1006/2016, οι εταιρείες οι οποίες 
έχουν υπαχθεί στον ως άνω ειδικό φορολογικό έλεγχο δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια τακτικού 
ελέγχου από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές.  
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Για τη χρήση 2021 ο φορολογικός έλεγχος των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη λήψη Έκθεσης 
Φορολογικής Συμμόρφωσης βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό αναμένεται 
να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων του ‘Α εξαμήνου του 2022. Κατά την 
ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η διοίκηση δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές 
φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 
 

6.18. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη  

α) Διεταιρικές συναλλαγές  
Δεν υπάρχουν 
 
β) Διεταιρικά υπόλοιπα 
Δεν υπάρχουν 
 
γ) Συναλλαγές της εταιρείας με μέλη Δ.Σ., Διευθυντικά στελέχη και λοιπά συνδεδεμένα μέρη 
 

 

1.1-
30.06.2022 

1.1-
30.06.2021 

Αμοιβές εκτελεστικών μελών Δ.Σ και 
διευθυντικών στελεχών (βάσει ειδικής σχέσης 
μισθώσεως εργασίας) 247.686  246.863  

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη -  54.500  
Αμοιβές μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ  26.585   19.200  

  274.271   320.563  
 
 
δ) Απαιτήσεις και υποχρεώσεις με διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 
 

 30.06.2022 30.06.2021 

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και 
μέλη της διοίκησης από επι αποδώσει 
λογαριασμούς  924   2.387  

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και 
μέλη της διοίκησης (από αμοιβές) -  8.500  

Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη -  37.380  

Απαιτήσεις από λοιπά συνδεδεμένα μέρη -  277  
 
 
ε) Υπόλοιπο με μετόχους 

Δεν υφίστανται. 

Οι συναλλαγές συνδεδεμένων μερών γίνονται υπό όρους που ισοδυναμούν με εκείνους που επικρατούν 
σε συναλλαγές σε καθαρά εμπορική βάση.  
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6.19. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

Δεν υφίστανται. 
 

 
 

Βαθύ Αυλίδας, 3 Αυγούστου 2022 
 
 
 
 

 
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.     Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
 
   _______________________ _______________________  
          Γεώργιος Γκάτζαρος Μενέλαος Τασόπουλος 
 
 
 
 
 
 Η Οικονομική Δ/ντρια & Μέλος Δ.Σ Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου  
 
 ___________________ _______________________ 
 Μαίρη Ισκαλατιάν Αλέξανδρος Γεωργιάδης  
 


