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1. Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

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

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε» 

 

1. Βασίλειος Γ. Πολύχρονος –Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  

2. Δημήτριος Γ. Πολύχρονος –Διευθύνων Σύμβουλος  

3. Αναστάσιος Πολύχρονος – Μέλος του Δ.Σ. 

 

υπό την ανωτέρω ιδιότητά μας  και ειδικώς για αυτό ορισθέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο δηλώνουμε ότι: 

 Οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 01/01/2022-30/06/2022, οι οποίες 

καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του 

ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της εταιρείας καθώς και των 

επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

παραγράφους 3 έως 5 του Ν. 3556/2007. 

 Η Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που 

απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. 

 

Πεύκη Αττικής, 28 Σεπτεμβρίου 2022 

 

Βασίλειος Πολύχρονος  Δημήτριος Πολύχρονος    Αναστάσιος Πολύχρονος 

 

 

 

Πρόεδρος      

 

 

 

Διευθύνων Σύμβουλος      

 

 

 

 Μέλος του Δ.Σ. 
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2. Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 

«ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» 

για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας 

καθώς και για αυτές σε ενοποιημένη βάση του ομίλου 

για την περίοδο από 01/01/2022 έως 30/06/2022 

(Συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 και 

τις εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις 1/434/3.7.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.) 

 

Η παρούσα εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε» 

αφορά στην περίοδο 01/01/2022 έως 30/06/2022. 

Περιλαμβάνει συνοπτικά πλην όμως κατά τρόπο ουσιαστικό τις  σημαντικές επιμέρους θεματικές ενότητες που 

σύμφωνα με το παραπάνω νομοθετικό πλαίσιο είναι απαραίτητες προκειμένου να καθίσταται δυνατή για τους 

επενδυτές και κάθε ενδιαφερόμενο, μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση τους για τη δραστηριότητα 

και την οικονομική κατάσταση της εταιρείας και του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2022. 

Πιο συγκεκριμένα εμπεριέχει πληροφορίες και στοιχεία για: 

 

Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ. 

1. Γενικές πληροφορίες. 

Ο όμιλος δραστηριοποιείται στην παραγωγή και πώληση νημάτων (δραστηριότητα της μητρικής 

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.), στην εκκόκκιση, πώληση βαμβακιού και υποπροϊόντων αυτού και 

σιτηρών (δραστηριότητα της κατά 51% θυγατρικής ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.),  στην παραγωγή και πώληση 

ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα (δραστηριότητα της κατά 100 % θυγατρικής ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε.) και από τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους και στην εμπορία αγροτικών εφοδίων (δραστηριότητα 

της κατά 90% θυγατρικής GROW WEST A.E.) . 

 

2. Οικονομικά στοιχεία 

Από τα στοιχεία της εταιρικής και ενοποιημένης οικονομικής κατάστασης και της κατάστασης εισοδημάτων που 

αφορούν το Α’ εξάμηνο του 2022 και περιέχονται στην παρούσα οικονομική έκθεση, προκύπτουν συνοπτικά οι 

παρακάτω διαπιστώσεις: 

 

α. Κύκλος εργασιών  

Η μητρική εταιρεία στο Α’ εξάμηνο του 2022 πραγματοποίησε πωλήσεις από τη δραστηριότητά της στον τομέα της 

κλωστοϋφαντουργίας στο ποσό των €5.441,2 χιλ. έναντι €4.339 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021, 

παρουσιάζοντας αύξηση 25%.  

Σε επίπεδο ομίλου, ο κύκλος εργασιών στο Α’ εξάμηνο της χρήσης 2022 ανήλθε στο ποσό των €9.471,3 χιλ. έναντι 

ποσού €7.817,2 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2021 παρουσιάζοντας αύξηση 21%.  

Η θυγατρική ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. και στην παρούσα χρήση επηρέασε θετικά τον κύκλο εργασιών του ομίλου 

κατά το ποσό των €258,7 χιλ..  
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β. Αποτελέσματα προ φόρων 

Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας για το πρώτο εξάμηνο του 2022 ανήλθαν σε €414,8 χιλ. έναντι €314,9 χιλ. την 

αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.  

Σε επίπεδο ομίλου τα προ φόρων κέρδη στο Α’ εξάμηνο του έτους 2022 ανήλθαν σε €1.709,4 χιλ. έναντι €1.223,5 

χιλ. την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.  

 

γ. Ενσώματα Πάγια 

Η εταιρεία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 πραγματοποίησε επιπρόσθετες προσθήκες πάγιου εξοπλισμού ύψους 

€ 0,6 εκ.. 

 

δ. Τραπεζικός δανεισμός – Διαθέσιμα 

Ο τραπεζικός δανεισμός της μητρικής εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2022 ανέρχεται σε €4,8 εκ.. Σε επίπεδο ομίλου, 

ο δανεισμός κατά την 30η  Ιουνίου 2022 ανερχόταν σε €5,9 εκ. έναντι €9,8 εκ. που ήταν την 31η Δεκεμβρίου 2021. 

Τα ταμιακά διαθέσιμα της μητρικής εταιρείας ανέρχονταν την 30η Ιουνίου 2022 στο ποσό των €792,8 χιλ. έναντι 

€873,6 χιλ. που ήταν την 31η Δεκεμβρίου 2021. 

Σε επίπεδο Ομίλου τα ταμειακά διαθέσιμα κατά την 30η Ιουνίου 2022 ανέρχονται στο ποσό των €1.517,5 χιλ. έναντι 

€2.312,1 χιλ. που ήταν την 31η Δεκεμβρίου 2021. 

 

ε. Ίδια Κεφάλαια  

Η κεφαλαιακή συγκρότηση της Εταιρείας την 30η Ιουνίου 2022 παραμένει επαρκής αφού τα ίδια κεφάλαια 

(€9.837,9 χιλ.) καλύπτουν 1,3 φορές περίπου τις υποχρεώσεις της.  

Σε επίπεδο Ομίλου ο δείκτης κεφαλαιακής συγκρότησης κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα και τα ίδια κεφάλαιά του 

κατά την 30η Ιουνίου 2022 καλύπτουν 1,5 φορές περίπου τις υποχρεώσεις του. 

 

στ. Συνθήκες ρευστότητας  

Ικανοποιητικές παραμένουν οι συνθήκες ρευστότητας τόσο για την εταιρεία όσο και σε επίπεδο ομίλου κατά την 

30η  Ιουνίου 2022.  

 

Οι σχετικοί δείκτες διαμορφώνονται ως εξής :  

  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

30/06/2022 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2021 

Γενική Ρευστότητα  

(Κυκλοφορούν 
Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις) 

2,72 3,90 1,99 4,31 

Άμεση Ρευστότητα  

(Ταμειακά και ισοδύναμα 
διαθέσιμα/Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις) 

0,38 1,01 0,22 1,04 
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ζ.  Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης 

 

EBITDA 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

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

EBITDA (Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων 

& εκτάκτων  αποτελεσμάτων) 2.003.998 1.443.982   542.801 405.753 

     

 

Ο EBITDA απεικονίζει τα κέρδη μιας επιχείρησης πριν αφαιρεθούν τόκοι, φόροι, αποσβέσεις και ανόργανα 

αποτελέσματα. Από τα κέρδη EBITDA αν αφαιρεθούν οι φόροι, τόκοι και αποσβέσεις προκύπτει το  κέρδος της 

επιχείρησης. Ο ανωτέρω δείκτης παρατίθεται στα πλαίσια των υποχρεώσεων του Ομίλου έναντι των πιστωτικών 

ιδρυμάτων, καθώς και για την χρησιμοποίηση του από τους μετόχους – επενδυτές του Ομίλου. 

 

EBIT 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

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

     

EBIT (Κέρδη προ φόρων και τόκων) 1.786.417 1.289.639 430.076 336.033 

     

Ο EBIT απεικονίζει τα κέρδη μιας επιχείρησης πριν αφαιρεθούν οι τόκοι και οι φόροι. Παρατίθεται στα πλαίσια των 

υποχρεώσεων του ομίλου έναντι των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επενδυτών. 

 

Καθαρός Δανεισμός 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

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

     

Συνολικός δανεισμός 5.951.208 1.307.322 4.887.729 - 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (1.517.567) (2.089.705) (792.804) (1.369.045) 

 4.433.641 (782.383) 4.092.925 (1.369.045) 

 

Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται αφαιρώντας από τα συνολικά δάνεια (μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα) 

το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων και χρησιμοποιείται από την διοίκηση για την αξιολόγηση 

της  κεφαλαιουχικής διάρθρωσης της εταιρείας και την δυνατότητα μόχλευσης.    
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Ελεύθερες ταμειακές ροές 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

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

     

Ταμειακά διαθέσιμα από λειτουργικές 

δραστηριότητες μετά την αγορά ενσώματων και 

άυλων περιουσιακών στοιχείων. 3.014.174 1.684.228 107.773 (889.120) 

     

Ο δείκτης ελεύθερων ταμειακών ροών μετράει και απεικονίζει τα ταμειακά διαθέσιμα που προκύπτουν από την 

καθαρή λειτουργική δραστηριότητα του ομίλου και της μητρικής εταιρείας, μετά την αφαίρεση των κονδυλίων που 

επενδύθηκαν για την αγορά ενσώματων και άυλων παγίων. Ο συγκεκριμένος δείκτης παρατίθεται για να 

διευκολύνει τον μέτοχο – επενδυτή και γενικά τον κάθε αναγνώστη των οικονομικών καταστάσεων προκειμένου 

να αξιολογήσουν την δυνατότητα αποπληρωμής  των δανειακών υποχρεώσεων καθώς και την διατήρηση 

αποθεματικών κεφαλαίων, από τις λειτουργικές ταμιακές επιδόσεις. 

 

Β. ΠΙΘΑΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.  
 
(α) Πιστωτικός κίνδυνος 

Οι συνολικές απαιτήσεις της μητρικής εταιρείας και του ομίλου κατά την 30η Ιουνίου 2022 ανέρχονται, προ 

απομειώσεων  σε €2.994,8 χιλ. και €4.823,1 αντίστοιχα. Οι επισφάλειες καλύπτονται από τις σχετικές προβλέψεις 

που έχουν διενεργηθεί τα προηγούμενα έτη.  

Η θυγατρική εταιρεία ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε. πραγματοποιεί πωλήσεις έναντι φορτωτικών εγγράφων ή με 

προκαταβολικές εξοφλήσεις ή έναντι ανέκκλητων πιστώσεων στις περισσότερες των περιπτώσεων, οπότε και 

διατρέχει χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση με τη μητρική εταιρεία. Στις περιπτώσεις που δίνεται πίστωση στον 

πελάτη, αυτή αφενός δεν ξεπερνά τις 30 ημέρες κατά μέσο όρο και αφετέρου αφορά σε ποσά μικρά σχετικά με τις 

συνολικές πωλήσεις και φυσικά δίνεται σε πελάτες όπου υπάρχει μακροχρόνια συνεργασία.  

 

(β) Συναλλαγματικός κίνδυνος  

Οι συναλλαγές του Ομίλου γίνονται σε Ευρώ με εξαίρεση τις πωλήσεις βάμβακος των ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΟΦΑΔΩΝ 

Α.Ε. που πραγματοποιούνται σε δολάρια Η.Π.Α. Οι καταθέσεις της ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε. σε USD κατά την 

30η Ιουνίου 2022  ήταν 8,3 χιλ. και απαιτήσεις σε συνάλλαγμα δεν υφίστανται. 

Δεν υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα. Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί συνεχώς τις 

συναλλαγματικές διακυμάνσεις, αξιολογεί τους κινδύνους και λαμβάνει έγκαιρα μέτρα για την αποφυγή 

συναλλαγματικών κινδύνων. 

 

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας  

Κίνδυνος ρευστότητας δεν υφίσταται δεδομένου ότι ο Όμιλος διαθέτει ευνοϊκές δυνατότητες χρηματοδότησης και 

ικανοποιητικά κεφάλαια κινήσεως τα οποία καλύπτουν τις υποχρεώσεις του. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του 

ομίλου την 30η Ιουνίου 2022 ανέρχονται σε €3.927,3 χιλ.  
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(δ) Κίνδυνος επιτοκίου  

Η επαρκής ρευστότητα του Ομίλου περιορίζει τις ανάγκες χρηματοδότησης και όποτε απαιτηθεί δανεισμός για την 

κάλυψη βραχυχρόνιων αναγκών ρευστότητας ο κίνδυνος του επιτοκίου είναι ελάχιστος διότι η εξόφληση των 

δανείων γίνεται σε διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Η διαφορά μεταξύ χρεωστικών και πιστωτικών τόκων στο 

Α’ εξάμηνο 2022 ανήλθε στο ποσό των €77 χιλ.  

 

(ε) Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων  

 Δεν υπάρχουν σημαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία. 

 

(στ) Κίνδυνος αποθεμάτων  

Η μητρική εταιρεία δεν εκτίθεται σε κινδύνους αποθεμάτων καθώς το μεγαλύτερο μέρος των αποθεμάτων το οποίο 

κατά την 30η Ιουνίου 2022 ανέρχεται σε €4.545,3 χιλ. περιλαμβάνει πρώτες ύλες προϊόντων παραγγελιών με 

μελλοντική εκτέλεση. Για την πρόσθετη κάλυψη του κινδύνου υποτιμήσεως των αποθεμάτων λόγω της οικονομικής 

κρίσης και της πτώσης των τιμών στην αγορά, η εταιρεία βάσει των τρεχουσών τιμών πωλήσεως στην αγορά, δεν 

σχημάτισε ειδικές προβλέψεις υποτιμήσεως αποθεμάτων στο Α’ εξάμηνο του 2022 δεδομένου ότι τα αποθέματα 

καλύπτουν βραχυχρόνιες ανάγκες της εταιρείας. 

Σε επίπεδο Ομίλου τα αποθέματα ανέρχονται στο ποσό των  €5.406,3 χιλ. και  δεν υφίσταται περαιτέρω κίνδυνος. 

 

(ζ) Περιβαλλοντικά ζητήματα 

Η μητρική εταιρεία δεν επιβαρύνει ιδιαίτερα το περιβάλλον με την δραστηριότητά της και συμμορφώνεται πλήρως 

με την ισχύουσα νομοθεσία. Για την δραστηριότητά της δεν προβλέπονται ιδιαίτερες ή ειδικές διαδικασίες 

πρόληψης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η μητρική εταιρεία και το προσωπικό της, είναι ευαισθητοποιημένοι και 

πρόθυμοι για την πρόληψη και τον έλεγχο των ζητημάτων περιβάλλοντος, προστασίας και διάθεσης των 

προϊόντων. 

 

(η) Εργασιακά ζητήματα 

Η μητρική εταιρεία προσλαμβάνει και απασχολεί προσωπικό χωρίς να κάνει διακρίσεις φύλου, θρησκείας, 

εθνικότητας κλπ. Τα δικαιώματα των εργαζομένων γίνονται απολύτως σεβαστά και υπάρχει κλίμα εργασιακής 

συνεργασίας και διεύρυνσης των επαγγελματικών γνώσεων. Οι εργασιακές και ατομικές ελευθερίες δεν 

περιορίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Η εταιρεία απασχολεί Τεχνικό Ασφαλείας και τηρεί τους όρους ασφάλειας 

και υγείας των εργαζομένων της. Ακολουθεί την εγκεκριμένη πολιτική στις προσλήψεις και στην ανάθεση των 

καθηκόντων, δημιουργώντας συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού και θετικού εργασιακού περιβάλλοντος. Η εταιρεία 

εκπαιδεύει το προσωπικό της σε νέες δεξιότητες με σεμινάρια ενδοεπιχειρησιακά αλλά και εξωτερικά, μέσω 

φορέων εγνωσμένου κύρους και αποδοχής. Το προσωπικό αξιολογείται από τους αρμόδιους διευθυντές και οι 

αξιολογήσεις αυτές, εκτιμώνται εμπράκτως από την Διοίκηση. Οι αμοιβές και οι αποδοχές εν γένει των υπαλλήλων 

και των στελεχών της εταιρείας, είναι ανάλογες των ευθυνών τους, της δραστηριότητας, των ικανοτήτων τους και 

της αποδοτικότητάς την οποία επιδεικνύουν. 
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Γ. ΓΗΠΕΔΑ – ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 

Από τις εταιρείες του Ομίλου μόνο η μητρική εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητα ακίνητα ήτοι:  

 Στη Ναύπακτο (θέση Λυγιάς) ιδιόκτητα γήπεδα 37.900 τ.μ. όπου έχουν κτισθεί σταδιακά (1973-1999) τα 

βιομηχανοστάσια που καλύπτουν επιφάνεια 20.630 τ.μ. (2 κλωστήρια, 2 υφαντήρια, Αποθήκες Α’ υλών 

και ετοίμων προϊόντων). 

 Στην Πεύκη Αττικής ιδιόκτητο αστικό γήπεδο επιφάνειας 2.560 τ.μ. όπου υπάρχουν κτίρια (υπόγειο, 

ισόγειο και 1ος όροφος) τα οποία κτίστηκαν το 1989, έχουν επιφάνεια 2.527 τ.μ. και χρησιμοποιούνται ως 

αποθηκευτικοί χώροι. 

 Στη θέση Γουριά – Κάτω Γιόλακα του Δήμου Οινιάδων στο νομό Αιτωλοακαρνανίας αγροτεμάχια συνολικής 

έκτασης 42.010,86 τ.μ. (προήλθαν από την περιουσία της θυγατρικής ΒΙΟΠΟΛ Α.Β.Ε.Ε. που απορροφήθηκε 

από τη μητρική εταιρεία) όπου υπάρχουν κτίσματα συνολικής επιφάνειας 10.906,65 τ.μ. (κύριοι και 

βοηθητικοί χώροι). Από το Σεπτέμβριο του έτους 2012 οι αποθηκευτικοί χώροι του εν λόγω εργοστασίου 

έχουν μισθωθεί. Η εταιρεία για το σύνολο των μισθώσεών της έχει εισπράξει έσοδα από ενοίκια ύψους 

€32 χιλ. για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως και την 30η Ιουνίου 2022. 
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Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ. 

Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής: 

 

 Όμιλος Εταιρεία 

 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021 

Απαιτήσεις από θυγατρικές   - - - 1.549.811 

Υποχρεώσεις προς θυγατρικές - - 1.192.361 - 

Υποχρεώσεις ενοικίων προς ΔΑΝΙΕΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ – 

μέτοχο ποσοστού 49% της ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ 91.697 148.210 - - 

Απαιτήσεις από τη συνδεδεμένη ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
1.595 - - - 

Υποχρεώσεις προς τη συνδεδεμένη ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
- 14.341 - - 

 30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021 

Αγορές βάμβακος από θυγατρική ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ 

ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε. 
- - 3.992.171 1.732.647 

Αγορές από συνδεδεμένη ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε. 24.201 930 - - 

Πωλήσεις προς συνδεδεμένη ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
1.286 2.934 - - 

Έσοδα ενοικίων από ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. - - 720 720 

Έσοδα ενοικίων από GROW WEST A.E. - - 625 - 

Έσοδα ενοικίων από συνδεδεμένη Zenith Energy A.E. 720 720 720 720 

Έσοδα ενοικίων από συνδεδεμένη Survey Energy 1 900 900 900 900 

Έσοδα ενοικίων από συνδεδεμένη Survey Energy 2 900 900 900 900 

Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών 21.170 22.377 19.970 19.977 

Οι οποίες αναλύονται σε :      

Βραχυπρόθεσμες παροχές 21.170 22.377 19.970 19.977 

Παροχές μετά την απασχόληση - - - - 

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου - 32.463 - 4.845 

 

Οι οποίες αναλύονται σε :      

Βραχυπρόθεσμες παροχές - 32.463 - 4.845 

Παροχές μετά την απασχόληση - - - - 
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Ε. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΧΩΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2022.  

Την 11η Ιουλίου 2022 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων  στην έδρα της εταιρείας 

στον Δήμο Πεύκης – Λυκόβρυσης Αττικής, οδός Αγίου Γεωργίου 40-44 της οποίας τα θέματα ήταν : 

1.  Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της 

χρήσης 2021 (από 01/01/2021 έως 31/12/2021) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και 

του Oρκωτού Ελεγκτή της εταιρείας. 

2.  Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2021 

και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής 

χρήσης 2021 (1/1/2021-31/12/2021). 

3.  Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2022 και 

καθορισμός της αμοιβής τους.  

4.  Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, κατ’ άρθρο 44 παρ.1 περ.θ Ν.4449/2017.    

5.  Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 2021 κατ’ άρθρο 112 Ν.4548/2018.   

6.  Υποβολή αναφοράς των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση κατ’άρθρο 

9 παρ.5 του Ν.4706/2020.  

7.  Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη εταιρική χρήση  01.01.2021-

31.12.2021 κατ’ άρθρο 109 ν. 4548/2018 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση. 

8.  Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξαρτήτων μελών. 

9.  Λήψη απόφασης για το είδος, τη σύνθεση και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή νέων μελών της 

Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017. 

10. Ενημέρωση των μετόχων σε τρέχοντα θέματα. 

Το πλήρες κείμενο του Πρακτικού της από 11/07/2022 Γενικής Συνέλευσης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 

εταιρείας. 

 

Ζ. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

2022. 

Τα ενοποιημένα και ατομικά οικονομικά μεγέθη του εξαμήνου αναφοράς ήταν τα καλύτερα των τελευταίων ετών 

και οφείλονται κυρίως στη ραγδαία άνοδο της τιμής του βάμβακος από το τέταρτο τρίμηνο του 2021 μέχρι και τον 

Ιούλιο 2022.  

Η εταιρεία ολοκλήρωσε τις εργασίες εκσυγχρονισμού της παραγωγικής της μονάδας και η νέα γραμμή παραγωγής 

νημάτων compact τέθηκε σε πλήρη λειτουργία στις αρχές Ιουλίου. 

Οποιαδήποτε πρόβλεψη για την εξέλιξη των μεγεθών για το 2022 είναι αδύνατη, καθώς οι παρούσες συνθήκες 

χαρακτηρίζονται από μεγάλη αβεβαιότητα . Το υψηλό κόστος ενέργειας αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση που 

έχει να αντιμετωπίσει η ελληνική βιομηχανία , καθώς οι κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις είναι εκ των πλέον 

ενεργοβόρων. Δυστυχώς οι κρατικές επιδοτήσεις  δεν μπορούν να αντισταθμίσουν την υπέρογκη αύξηση στην τιμή 

της κιλοβατώρας και μέχρι και αυτή τη στιγμή, υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην εφαρμογή όσων μέσων θα 

έδιναν λύση στα θέματα υποδομών και θα άνοιγαν το δρόμο για την υλοποίηση φωτοβολταϊκού σταθμού 1,9 mw 

για ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) . Παράλληλα , οι πληθωριστικές πιέσεις μειώνουν το διαθέσιμο 

εισόδημα των καταναλωτών και ήδη η μείωση των παραγγελιών είναι ταχύτερη από την αναμενόμενη. Πολλά 
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κλωστήρια σε χώρες όπως η Τουρκία και το Βιετνάμ έχουν περιορίσει τη λειτουργία των παραγωγικών τους 

μονάδων στο 40-50% της δυναμικότητάς τους λόγω της απουσίας παραγγελιών, ενώ ευρωπαίοι πελάτες μας 

αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο μείωσης ή και παύσης εργασιών αν δεν υπάρξουν αντίμετρα στην ενεργειακή 

κρίση. Η συσσώρευση  αποθεμάτων  υψηλού κόστους, σε συνδυασμό με τη μείωση των τιμών πώλησης , την 

αύξηση στα κόστη των σταδίων επεξεργασίας σε όλα τα κλωστοϋφαντουργικά είδη αλλά και τη μείωση των 

παραγγελιών ,  αναμένεται να επιβαρύνει τα αποτελέσματα του β εξαμήνου καθώς το κόστος ενέργειας δε μπορεί 

να μετακυληθεί στους αγοραστές .  

Η έναρξη της εκκοκκιστικής περιόδου 2022/2023 χαρακτηρίστηκε από τη μείωση στρεμματικών αποδόσεων της 

τάξης του 5-10%, εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, υψηλή τιμή αγοράς του σύσπορου βάμβακος που 

ικανοποίησε ιδιαιτέρως όσους παραγωγούς είχαν την ψυχραιμία να προπωλήσουν μέρος της παραγωγή τους το 

τελευταίο δίμηνο, μειωμένη αγοραστική διάθεση και υψηλότατη μεταβλητότητα.  

Η διοίκηση διατηρώντας σταθερή προσήλωση στην ανάπτυξη προϊόντων που καλύπτουν τις απαιτήσεις των 

καταναλωτών σε όρους περιβαλλοντικών και κοινωνικών θεμάτων , προχωρά στην περαιτέρω ανάπτυξη του 

δικτύου πωλήσεών της , προκειμένου να βρεθεί σε πλεονεκτική θέση έναντι των ανταγωνιστών της στο μέλλον. 

Προτεραιότητά της για το επόμενο διάστημα αποτελεί το να ξεπεραστούν οι σκόπελοι και να διαφυλαχθούν οι 

εμπορικές και εργασιακές της σχέσεις.   

 

 

Κ. Πεύκη Αττικής, 28 Σεπτεμβρίου 2022 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου Ο Διευθύνων Σύμβουλος Η Οικονομική Διευθύντρια 

 

 

Πολύχρονος Βασίλειος Πολύχρονος Δημήτριος 

 

Χαρακίδα Ιωάννα 

Α.Δ.Τ. ΑΟ 148744 Α.Δ.Τ. ΑΚ 095428 Α.Δ.Τ. ΑΗ 621512 

ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 0086131  

 Α ΤΑΞΗΣ 
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3. Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης  

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» 

Εισαγωγή  

Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση 

χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» της 30ης Ιουνίου 2022 και 

τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες 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 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 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 «Δ.Λ.Π.» 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, καθώς 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 δίνει την δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση 

ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψη 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 χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτιστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, 

σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34. 
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Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων 

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, 28 Σεπτεμβρίου 2022 
 
 

MPI HELLAS S.A. 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 155 

Εθνικής Αντιστάσεως 9-11  

Χαλάνδρι - Αθήνα 

 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής 
 
 

Ζαχαριουδάκης Μιχάλης 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13191  
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4. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης  

  Όμιλος Εταιρεία 

 Σημ. 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021 

Περιουσιακά στοιχεία      

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      

Ενσώματα πάγια  11 8.768.775 8.312.424 7.474.004 6.936.454 

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 13 83.838 89.651 - - 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία  12 320.405 338.188 5.405 7.438 

Επενδύσεις σε θυγατρικές  14 - - 1.529.538 1.439.538 

Αναβαλλόμενος φόρος  832.366 826.115 738.528 733.335 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  16 36.885 21.812 34.767 19.694 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων   10.042.269 9.588.190 9.782.242 9.136.459 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      

Αποθέματα 15 5.406.319 9.467.339 4.545.311 2.919.415 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  16 3.769.091 2.922.097 1.948.970 2.692.650 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 17 1.517.567 2.312.149 792.804 873.570 

Σύνολο κυκλοφορούντων  10.692.977 14.701.585 7.287.085 6.485.635 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  20.735.246 24.289.775 17.069.327 15.622.094 

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις 
 

     

Ίδια κεφάλαια  αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της 
μητρικής 

     

Μετοχικό κεφάλαιο 18 10.243.991 10.243.991 10.243.991 10.243.991 

Αποθεματικά  19 3.627.502 3.627.502 3.159.375 3.159.375 

Αποτελέσματα εις νέον/(ζημίες)  (2.754.536) (3.632.949) (3.565.401) (3.898.242) 

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της  11.116.957 10.238.544 9.837.965 9.505.124 

Δικαιώματα μειοψηφίας  1.304.409 843.567 - - 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  12.421.366 11.082.111 9.837.965 9.505.124 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις      

Δάνεια 20 4.134.055 3.278.906 3.490.671 2.635.522 

Υποχρεώσεις μισθώσεων  59.938 85.880 - - 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  116.934 96.477 50.000 50.000 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους   75.609 78.138 40.343 42.872 

Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων  4.386.536 3.539.401 3.581.014 2.728.394 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις      

Δάνεια  20 1.817.153 6.531.116 1.397.058 2.392.086 

Προμηθευτές  και λοιπές υποχρεώσεις  1.493.100 2.890.794 2.158.860 996.490 

Τρέχων φόρος εισοδήματος  617.091 246.353 94.430 - 

Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων  3.927.344 9.668.263 3.650.348 3.388.576 

Σύνολο υποχρεώσεων  8.313.880 13.207.664 7.231.362 6.116.970 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  και υποχρεώσεων  20.735.246 24.289.775 17.069.327 15.622.094 
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 5. Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων  

 
  Όμιλος Εταιρεία 

  01.01-30.06.22 01.01-30.06.21 01.01-30.06.22 01.01-30.06.21 

Πωλήσεις   9.471.299 7.817.239 5.441.214 4.339.025 

Λοιπά έσοδα   170.058 105.424 132.869 88.256 

Αναλώσεις αποθεμάτων   (4.824.971) (4.593.559) (2.718.209) (2.498.612) 

Παροχές σε εργαζομένους   (1.075.672) (879.555) (934.747) (730.284) 

Αποσβέσεις   (217.581) (154.343) (112.725) (69.720) 

Λοιπά έξοδα   (1.736.716) (1.005.567) (1.378.326) (792.632) 

Αποτέλεσμα  εκμετάλλευσης   1.786.417 1.289.639 430.076 336.033 

Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα)  καθαρά  (77.016) (66.126) (15.215) (21.120) 

Κέρδη / (ζημίες)  προ φόρων  1.709.401 1.223.513 414.861 314.913 

Φόρος εισοδήματος  (385.775) (276.180) (87.649) (57.695) 

Καθαρό κέρδος / (ζημία) περιόδου  1.323.626 947.333 327.212 257.218 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα   - - - - 

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημίες) (μη μετακυλιόμενα 
στην κατάσταση αποτελεσμάτων  

 7.216 2.981 7.216 2.981 

Αναβαλλόμενος φόρος   (1.587) (1.750) (1.587) (1.750) 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από 
φόρους    

 1.329.255 948.564 332.841 258.449 

Το καθαρό κέρδος (ζημία) κατανέμεται σε:      

Μετόχους εταιρείας  872.784 627.688 - - 

Συμμετοχές που δεν ασκούν έλεγχο  450.842 319.645 - - 

Σύνολο  1.323.626 947.333 - - 

Τα συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα κατανέμονται σε:     

Μετόχους εταιρείας  878.413 628.919 - - 

Συμμετοχές που δεν ασκούν έλεγχο  450.842 319.645 - - 

Σύνολο  1.329.255 948.564 - - 

Σταθμισμένος αριθμός μετοχών  11.510.102 11.510.102 - - 

Κέρδη/Ζημίες ανά μετοχή  0,1154 0,0824 - - 
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6. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 

Όμιλος  
Μετοχικό  
κεφάλαιο Αποθεματικά 

Αποτελέσματα  
εις νέον 

 
Σύνολο 

Δικαιώματα 
μειοψηφίας Σύνολο 

Υπόλοιπο 01.01.2021 10.243.991 3.612.502 (4.436.822) 9.419.671 344.880 9.764.551 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα - - 628.919 628.919 319.645 948.564 

Υπόλοιπο 30.06.2021 10.243.991 3.612.502 (3.807.903) 10.048.590 664.525 10.713.115 

Υπόλοιπο 01.01.2022 10.243.991 3.627.502 (3.632.949) 10.238.544 843.567 11.082.111 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα - - 878.413 878.413 450.842 1.329.255 

Ίδρυση θυγατρικής - - - - 10.000 10.000 

Υπόλοιπο 30.06.2022 10.243.991 3.627.502 (2.754.536) 11.116.957 1.304.409 12.421.366 

 
 

Εταιρεία  Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο 

Υπόλοιπο 01.01.2021 10.243.991 3.159.375 (4.110.739) 9.292.627 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα - - 258.449 258.449 

Υπόλοιπο 30.06.2021 10.243.991 3.159.375 (3.852.290) 9.551.076 

Υπόλοιπο 01.01.2022 10.243.991 3.159.375 (3.898.242) 9.505.124 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα - - 332.841 332.841 

Υπόλοιπο 30.06.2022 10.243.991 3.159.375 (3.565.401) 9.837.965 
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 7. Κατάσταση ταμιακών ροών 

 Όμιλος Εταιρεία 
Λειτουργικές δραστηριότητες 30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021 
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 1.709.401 1.223.513 414.861 314.913 
Πλέον/ Μείον προσαρμογές για:     
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 198.203 138.593 109.097 69.720 
Αποσβέσεις άυλων 19.378 15.750 3.628 - 
Διαγραφές / πωλήσεις παγίων - 9.450 - 9.450 
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 77.016 66.126 15.215 21.120 
 2.003.998 1.453.432 542.801 415.203 
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές κεφαλαίου κίνησης 
Μείωση/ Αύξηση αποθεμάτων 4.061.021 3.208.345 (1.625.896) 308.605 
Μείωση/ Αύξηση απαιτήσεων (862.061) 494.129 728.607 (412.576) 
Μείωση/ Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (1.462.108) (1.181.309) 1.162.377 1.028.639   
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία 4.687 6.541 4.687 3.743 
Μείον:     
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα (118.363) (66.159) (56.561) (21.133) 

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος  37.337 
- 
 - - 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες 3.664.511 3.914.979 756.015 1.322.481 
Επενδυτικές δραστηριότητες      
Αγορά ενσωμάτων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων (648.741) (2.228.027) (646.646) (2.208.877) 
Αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων (1.596) (2.724) (1.596) (2.724) 
Απόκτηση θυγατρικών - - (90.000) - 
Απόκτηση θυγατρικών (δικαιώματα μειοψηφίας) 10.000 - - - 
Τόκοι εισπραχθέντες 41.348 33 41.340 13 
Σύνολο εισροών(/εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (598.989) (2.230.718) (696.902) (2.211.588) 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες     
Εισπράξεις / (πληρωμές)  από εκδοθέντα δάνεια (3.858.814) (2.369.763) (139.879) - 
Πληρωμές μισθώσεων (1.290) (4.727) - - 
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (3.860.104) (2.374.490) (139.879) - 
Καθαρή αύξηση/ (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα (794.582) (690.229) (80.766) (889.107) 
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης 
περιόδου 2.312.149 2.779.934 873.570 2.258.152 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 1.517.567 2.089.705 792.804 1.369.045 
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8. Γενικές πληροφορίες  

Η Εταιρεία ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το 1989 από 

συγχώνευση αδελφών εταιρειών, δραστηριοποιείται στην παραγωγή νημάτων και υφασμάτων, στην εκκόκκιση 

βαμβακιού, στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα και στην εμπορία αγροτικών 

εφοδίων. Η έδρα της εταιρείας είναι στην Αγίου Γεωργίου 40-44, Κ. Πεύκη Αττικής και η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι 

http://www.nafpaktos-yarns.gr. H εταιρεία είναι ανώνυμος, εισηγμένη στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών 

(κατηγορία μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης). Οι παρούσες συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 

εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 28η Σεπτεμβρίου 2022.  

9. Βάση σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων 

 
Λογιστικό πλαίσιο 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς  που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν υποχρεωτικής εφαρμογής την 30.06.2022. Τα 

στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως. Για την σύνταξη αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων έχουν χρησιμοποιηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές και μέθοδοι υπολογισμών που χρησιμοποιήθηκαν και 

για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2021. Το λειτουργικό νόμισμα  της εταιρείας και του ομίλου είναι το 

ευρώ.  

 

Δομή του Ομίλου 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής Εταιρείας και 

των θυγατρικών της. Ο Όμιλος απαρτίζεται από τις εξής εταιρείες: 

 

Εταιρεία 

 

Έδρα Ποσοστό Συμμετοχής 

Ομίλου 

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε. ΣΟΦΑΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 51 % 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. Κ .ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 100 % 

GROW WEST Α.Ε. ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 90% 

 
Οι ανωτέρω εταιρείες ενοποιούνται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης. 
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10. Εφαρμογή νέων προτύπων  

 
ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΜΕ ΙΣΧΥ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2022  

 

Αναφορά στο Πλαίσιο - Τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 3 «Επιχειρηματικές Συνενώσεις». Εκδόθηκε τον Μάιο του 2020 με 

ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μεταγενέστερα της  01.01.2022. Δεν είχε επίπτωση στον όμιλο και στην 

εταιρεία.  

Επαχθείς Συμβάσεις – Κόστος Εκπλήρωσης μιας Σύμβασης – Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις».   Εκδόθηκε 

τον Μάιο του 2020 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μεταγενέστερα της  01.01.2022. Αφορά στα κόστη 

που λαμβάνονται υπόψη για την εκπλήρωση συμβάσεων, προκειμένου να εκτιμηθεί εάν είναι επαχθείς.  Δεν είχε 

επίπτωση στον όμιλο και στην εταιρεία.  

Ενσώματα Πάγια – Έσοδα από Πωλήσεις Αγαθών πριν τη Σκοπούμενη Χρήση των Παγίων Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 

16 «Ενσώματα πάγια».   Εκδόθηκε τον Μάιο του 2020 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή 

μεταγενέστερα της  01.01.2022. Αφορά στα έσοδα και στο κόστος αγαθών, από την πώλησή τους πριν τα ενσώματα 

πάγια έλθουν σε κατάσταση λειτουργίας βάσει της σκοπούμενης χρήσης τους. Τα εν λόγω έσοδα και κόστη 

αναγνωρίζονται ως έσοδα και έξοδα και όχι σε αύξηση του κόστους κτήσης των ενσωμάτων παγίων. Δεν είχε επίπτωση 

στον όμιλο και στην εταιρεία.  

Ετήσιες Βελτιώσεις σε Πρότυπα Περιόδου 2018-2020. Εκδόθηκε τον Μάιο του 2020 με ισχύ για ετήσιες περιόδους 

που αρχίζουν την ή μεταγενέστερα της 01.01.2022. Αφορά διάφορες βελτιώσεις στα πρότυπα Δ.Π.Χ.Α. 1 «Πρώτη 

εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α», Δ.Π.Χ.Α. 9 «Χρηματοπιστωτικά μέσα», Δ.Π.Χ.Α. 16 «Μισθώσεις -Επεξηγηματικά 

Παραδείγματα» και Δ.Λ.Π. 41 «Γεωργία». Δεν  είχαν  επίπτωση  στον όμιλο και στην εταιρεία.  

 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΜΕ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01.01.2022  

 

 «Τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 Αναφορικά με την Ταξινόμηση των Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμων ή 

Μακροπρόθεσμων». Εγκρίθηκε τον Ιανουάριο του 2020 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01.01.2022 και αναδρομική εφαρμογή βάσει του ΔΛΠ 8. Τον Ιούλιο του 2020 η εφαρμογή του μετατέθηκε για την 

01.01.2023. Δεν αναμένεται να   έχει επίπτωση στον όμιλο και στην εταιρεία.  

Τροποποιήσεις στο Πρότυπο ΔΠΧA 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια». Εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2020 με ισχύ για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2023 και περιλαμβάνει εκτεταμένες τροποποιήσεις στο υπάρχον 

πρότυπο. Τον Ιούλιο του 2020, έγινε ενοποίηση και έκδοση ενιαίου προτύπου με όλες τις διορθώσεις του. Τον 

Δεκέμβριο του 2021 έγινε νέα τροποποίηση, αναφορικά με την συγκριτική πληροφόρηση κατά την Αρχική Εφαρμογή 

του ΔΠΧΑ 17 και του ΔΠΧΑ 9.  Δεν έχει εφαρμογή  στον όμιλο και στην εταιρεία.   

 

Ορισμός λογιστικών εκτιμήσεων – Τροποποιήσεις του ΔΛΠ 8. Εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2021 με ισχύ για ετήσιες 

περιόδους που αρχίζουν την 01.01.2023 ή μεταγενέστερα. Δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στην εταιρεία.  
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Γνωστοποίηση λογιστικών πολιτικών – Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και στην Δήλωση Πρακτικής 2. Εκδόθηκε τον 

Φεβρουάριο του 2021 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 01.01.2023 ή μεταγενέστερα. Δεν αναμένεται 

να έχει επίπτωση στον όμιλο και στην εταιρεία.  

«Αναβαλλόμενος φόρος σχετιζόμενος με περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που προκύπτει από μία ενιαία 

συναλλαγή – τροποποίηση του ΔΛΠ 12». Εκδόθηκε τον Μάιο του 2021 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν 

την 01.01.2023 ή μεταγενέστερα. Η εν λόγω τροποποίηση διευκρινίζει ότι δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενος φόρος 

όταν κατά την αρχική αναγνώριση μιας συναλλαγής προκύπτει ισόποση φορολογητέα και εκπεστέα  προσωρινή 

διαφορά.  
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11. Ενσώματα πάγια 

Όμιλος  

Οικόπεδα/ 

κτίρια Μηχανήματα 

Μεταφορικά 

μέσα 

Λοιπός 

εξοπλισμός & 

υπό 

κατασκευή Σύνολο 

Υπόλοιπο αξίας κτήσης  31.12.2020 4.334.678 14.195.087 321.309 641.989 19.493.063 

Προσθήκες 01.01-31.12.2021 76.300 19.955 6.770 6.011.361 6.114.386 

Πωλήσεις - Διαγραφές 01.01-31.12.2021 - (9.450) - - (9.450) 

Υπόλοιπο 31.12.2021 4.410.978 14.205.592 328.079 6.653.350 25.598.000 

Προσθήκες 01.01-30.06.2022 - - - 648.741 648.741 

Πωλήσεις - Διαγραφές 01.01-30.06.2022 - - - - - 

Υπόλοιπο 30.06.2022 4.410.978 14.205.592 328.079 7.302.091 26.246.741 

      

Υπόλοιπο αποσβεσθέντων  31.12.2020 (3.400.806) (12.662.467) (301.067) (622.982) (16.987.322) 

Αποσβέσεις 01.01-31.12.2021 (152.424) (136.698) (3.381) (5.751) (298.255) 

Υπόλοιπο 31.12.2021 (3.553.230) (12.799.165) (304.448) (628.732) (17.285.576) 

Αποσβέσεις 01.01-30.06.2022 (119.474) (68.349) (1.691) (2.875) (192.389) 

Αποσβέσεις πωλήσεων - διαγραφών 

01.01-30.06.2022 - - - - - 

Υπόλοιπο 30.06.2022 (3.672.704) (12.867.514) (306.139) (631.607) (17.477.965) 

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2021 857.748 1.406.427 23.631 6.024.614 8.312.424 

Αναπόσβεστη αξία 30.06.2022 738.274 1.338.078 21.940 6.670.483 8.768.775 
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Εταιρεία   

Οικόπεδα/κτίρ

ια Μηχανήματα 

Μεταφορικά 

μέσα 

Λοιπός 

εξοπλισμός & 

υπό 

κατασκευή Σύνολο 

Υπόλοιπο αξίας κτήσης 31.12.2020 4.325.183 11.713.354 249.236 559.162 16.846.936 

Προσθήκες 01.01-31.12.20201 - - 6.770 6.011.361 6.018.131 

Διαγραφές – απομειώσεις - (9.450) - - (9.450) 

Υπόλοιπο 31.12.2021 4.325.183 11.703.904 256.006 6.570.523 22.855.617 

Προσθήκες 01.01-30.06.2022 - - - 646.646 646.646 

Διαγραφές 01.01-30.06.2022 - (231.127) - - (231.127) 

Υπόλοιπο 30.06.2022 4.325.183 11.472.777 256.006 7.217.169 23.271.136 

      

Υπόλοιπο αποσβεσθέντων 31.12.2020 (3.400.109) (11.581.190) (244.509) (557.160) (15.782.969) 

Αποσβέσεις 01.01-31.12.2021 (120.253) (13.209) - (2.731) (136.193) 

Υπόλοιπο 31.12.2021 (3.520.362) (11.594.399) (244.509) (559.892) (15.919.162) 

Αποσβέσεις 01.01-30.06.2022 (101.126) (6.605) - (1.366) (109.097) 

Αποσβέσεις διαγραφών01.01-30.06.2022 - 231.127 - - 231.127 

Υπόλοιπο 30.06.2022 (3.621.488) (11.369.877) (244.509) (561.258) (15.797.132) 

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2021 804.824 109.505 11.497 6.010.632 6.936.454 

Αναπόσβεστη αξία 30.06.2022 703.695 102.900 11.497 6.655.912 7.474.004 
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12.  Άυλα περιουσιακά στοιχεία   

 

 
 Ομιλος   

Υπεραξία / 
Άδεια Φ/Π 

  Λογισμικό   Σύνολο 

 Κόστος             

 1 Ιανουαρίου 2021   630.000  26.641  656.641 

 Προσθήκες   -  5.050  5.050 

 31 Δεκεμβρίου 2021   630.000  31.691  661.691 

               

 1 Ιανουαρίου 2022   630.000  31.691  661.691 

 Προσθήκες   -  1.596  1.596 

 30 Ιουνίου 2022   630.000  32.287  663.287 

               

 Συσσωρευμένες αποσβέσεις             

 1 Ιανουαρίου 2021   (267.750)   (16.996)   (284.746) 

 Αποσβέσεις χρήσης   (31.500)   (7.257)   (38.757) 

 31 Δεκεμβρίου 2021   (299.250)  (24.253)  (323.503) 

               

 1 Ιανουαρίου 2022   (299.250)  (24.253)  (323.503) 

 Αποσβέσεις χρήσης   (15.750)  (3.628)  (19.378) 

 30 Ιουνίου 2022   (315.000)  (27.882)  (342.882) 

               

 Αναπόσβεστη αξία στις              

 31 Δεκεμβρίου 2021   330.750  7.438  338.188 

 30 Ιουνίου 2022   315.000  5.405  320.405 
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 Εταιρεία   Λογισμικό   Σύνολο 

 Κόστος         

 1 Ιανουαρίου 2021   24.281  24.281 

 Προσθήκες   5.050  5.050 

 31 Δεκεμβρίου 2021   29.331  29.331 

        

 1 Ιανουαρίου 2022   29.331  29.331 

 Προσθήκες   1.596  1.596 

 30 Ιουνίου 2022   30.927  30.927 

        

 Συσσωρευμένες αποσβέσεις      

 1 Ιανουαρίου 2021   (14.636)  (14.636) 

 Αποσβέσεις χρήσης   (7.257)  (7.257) 

 31 Δεκεμβρίου 2021   (21.893)  (21.893) 

        

 1 Ιανουαρίου 2022   (21.893)  (21.893) 

 Αποσβέσεις χρήσης   (3.628)  (3.628) 

 30 Ιουνίου 2022   (25.521)  (25.521) 

        

 Αναπόσβεστη αξία στις       

 31 Δεκεμβρίου 2021   7.438  7.438 

 30 Ιουνίου 2022   5.405  5.405 
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13.  Περιουσιακά Στοιχεία με δικαίωμα χρήσης   

 

    Γήπεδα   
Μεταφορικά 

Μέσα 
  Σύνολο 

Κόστος             
1 Ιανουαρίου 2021   71.247   46.509   117.756 

Προσθήκες   -   -   - 

31 Δεκεμβρίου 2021   71.247   46.509   117.756 

              

1 Ιανουαρίου 2022   71.247   46.509   117.756 

Προσθήκες   -   -   - 

30 Ιουνίου 2022   71.247   46.509   117.756 

              
Συσσωρευμένες αποσβέσεις             

1 Ιανουαρίου 2021   (9.047)   (2.907)   (11.954) 

Αποσβέσεις χρήσης   (4.524)   (11.627)   (16.151) 

31 Δεκεμβρίου 2021   (13.571)   (14.534)   (28.105) 

              

1 Ιανουαρίου 2022   (13.571)   (14.534)   (28.105) 

Αποσβέσεις χρήσης   (2.262)   (3.552)   (5.814) 

30 Ιουνίου 2022   (15.833)   (18.086)   (33.919) 

              
Αναπόσβεστη αξία στις              

31 Δεκεμβρίου 2021   57.676   31.975   89.651 

30 Ιουνίου 2022   55.414   28.424   83.838 
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14. Συμμετοχές σε θυγατρικές  

 Εταιρεία 

 30.06.2022 31.12.2021 

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ ΑΕ  (Συμμετοχή  51%)  209.538 209.538 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 ΑΕ  (Συμμετοχή 100%) 1.230.000 1.230.000 

GROW WEST ΑΕ  (Συμμετοχή 90%) 90.000 - 

Σύνολο 1.529.538 1.439.538 

 

15. Αποθέματα 

 Όμιλος Εταιρεία 

 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021 

Εμπορεύματα 40.906 40.906 13.036 13.036 

Προϊόντα 2.429.337 7.748.849 2.429.337 1.244.301 

Υλικά  2.936.076 1.677.584 2.102.938 1.662.078 

Σύνολο  5.406.319 9.467.339 4.545.311 2.919.415 

 

Οι συσσωρευμένες ζημίες υποτίμησης των αποθεμάτων ανέρχονται σε € 570.605 για τον όμιλο και την εταιρεία  και 

αφορούν προηγούμενες περιόδους. 

16. Απαιτήσεις 

 Όμιλος Εταιρεία 

 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021 

Πελάτες  4.080.401 2.390.998 2.253.305 1.574.709 

Προκαταβολές  213.961 464.306 323.540 1.724.217 

Λοιπές απαιτήσεις  528.768 1.105.759 418.046 424.572 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις  (1.017.154) (1.017.154) (1.011.154) (1.011.154) 

Σύνολο  3.805.976 2.943.909 1.983.737 2.712.344 

Μακροπρόθεσμες  36.885 21.812 34.767 19.694 

Βραχυπρόθεσμες  3.769.091 2.922.097 1.948.970 2.692.650 

Σύνολο  3.805.976 2.943.909 1.983.737 2.712.344 

 

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων συμπίπτουν περίπου με τις λογιστικές αξίες. 
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Η εταιρεία και ο όμιλος εφαρμόζουν την απλοποιημένη προσέγγιση  του Δ.Π.Χ.Α. 9, βάσει της οποίας ο αντίθετος 

λογαριασμός των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών των απαιτήσεων από πελάτες προσδιορίζεται στο ποσό που 

προκύπτει με βάση τη συνολική διάρκεια των απαιτήσεων. 

Για τον προσδιορισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών χρησιμοποιήθηκε ο κατωτέρω πίνακας χρονολογικής  

ανάλυσης και ποσοστών, που αναπτύχθηκε με τη χρήση ιστορικών δεδομένων και εύλογων προβλέψεων για το 

μέλλον, με βάση τον οποίο οι πρόσθετες αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες κατά την 30.06.2022 στον Όμιλο και στην 

Εταιρεία ανήλθαν σε 0,00 ευρώ.  

ΟΜΙΛΟΣ 30-06-2022 
Χωρίς 
Καθυστέρηση 

Ιαν-30 31-60 91-180 
άνω των 

180 
Σύνολο 

Απαιτήσεις κατά την 
30.06.2022 

2.069.749 417.304 237.683 297.811 1.057.855 4.080.402 

Ποσοστό Απωλειών 0,10% 0,50% 2,00% 5,00% 93,66%  

Ζημίες απομείωσης  2069,75 2086,521 4.753 14.891 990.787 1.014.588 
Υπόλοιπο απομειώσεων κατά 
την 31.12.2021 

    1.017.154 

Διαφορά περιόδου 01.01 -
30.06.2022 

    -2.566 

 

 

ΟΜΙΛΟΣ 30-06-2021 Χωρίς 1-30 31-60 91-180 άνω των 180 Σύνολο 

Απαιτήσεις κατά την 31.12.2021 450.721 744.034 81.853 36.535 1.077.855 2.390.998 

Ποσοστό Απωλειών 0,10% 0,50% 2,00% 5,00% 93,66% 
 

Ζημίες απομείωσης  450,721 3720,17 1.637 1.827 1.009.519 1.017.154 

Υπόλοιπο απομειώσεων κατά την 

31.12.2020  
  

  
1.013.154 

Διαφορά περιόδου 01.01 -

31.12.2021  
  

  
4.000 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ  30-06-2022 Χωρίς 
Καθυστέρηση 

Ιαν-30 31-60 91-180 άνω των 
180 

Σύνολο 

Απαιτήσεις κατά την 30.06.2022 342.652 387.304 217.683 247.811 1.057.855 2.253.305 
Ποσοστό Απωλειών 0,10% 0,50% 2,00% 5,00% 93,66%  

Ζημίες απομείωσης  343 1.937 4.354 12.391 990.787 1.009.811 
Υπόλοιπο απομειώσεων κατά 
την 31.12.2021 

     1.011.154 

Διαφορά περιόδου 01.01 -
30.06.2022 

     -1.343 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30-06-2021 
Χωρίς 

Καθυστέρηση 
1-30 άνω των 180 Σύνολο 

Απαιτήσεις κατά την 31.12.2021 380.045 116.809 1.077.855 1.574.709 

Ποσοστό Απωλειών 0,10% 0,50% 93,66%  

Ζημίες απομείωσης  380 584 1.009.518 1.010.482 

Υπόλοιπο απομειώσεων κατά την 

31.12.2020 
   1.011.154 

Διαφορά περιόδου 01.01 -31.12.2021    (672) 

     
 

 

17. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

 Όμιλος Εταιρεία 

 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021 

Ταμείο  14.590 10.646 10.407 6.592 

Καταθέσεις σε τράπεζες  1.502.977 2.301.503 782.397 866.978 

Σύνολο  1.517.567 2.312.149 792.804 873.570 

 

18. Μετοχικό Κεφάλαιο 

 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 10.243.990,78, διαιρούμενο σε 11.510.102 κοινές 

ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,89 εκάστη. Όλες οι μετοχές έχουν δικαίωμα ψήφου και συμμετέχουν 

στα κέρδη. 
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19. Αποθεματικά Κεφάλαια 

 

Τα αποθεματικά Κεφάλαια που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 Όμιλος Εταιρεία 

 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021 

Τακτικό Αποθεματικό 114.632 114.632 - - 

Έκτακτο Αποθεματικό 251.001 251.001 251.001 251.001 

Αφορολόγητα Αποθεματικά  2.704.275  2.704.275 2.350.780 2.350.780 

Ειδικά Αποθεματικά 557.594 557.594 557.594 557.594 

Σύνολο 3.627.502 3.627.502 3.159.375 3.159.375 

20. Δάνεια 

  
Τα δάνεια που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 

 Όμιλος Εταιρεία 

Διάρκεια 30/06/2022 Επιτόκιο 31/12/2021 Επιτόκιο 30/06/2022 Επιτόκιο 31/12/2021 Επιτόκιο 

Έως ένα έτος  1.369.579 2,90% 1.369.530 2,90% 1.369.579 2,90% 1.369.530 2,90% 

Έως ένα έτος  8.624 3,25% 1.003.702 3,25% 8.624 3,25% 1.003.702 3,25% 

Έως ένα έτος  18.854 1,20% 18.854 1,20% 18.854 1,20% 18.854 1,20% 

Έως ένα έτος  - 2,80% 2.004.207 2,80% - - - - 

Έως ένα έτος 420.167 3,25% 2.134.823 3,25% - - - - 

Άνω του 

ενός έτους 
643.384 3,25% 643.384 3,25% - - - - 

Άνω του 

ενός έτους 
1.840.756 1,20% 1.840.756 1,20% 1.840.756 1,20% 1.840.756 1,20% 

Άνω του 

ενός έτους 
855.150 1,20% - - 855.150 1,20% - - 

Άνω του 

ενός έτους 
794.766 1,20% 794.766 1,20% 794.766 1,20% 794.766 1,20% 

Σύνολο  5.951.208  9.810.022  4.887.729 5.027.608  

 

Το σύνολο των δανείων του Ομίλου και της Εταιρείας είναι χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. 

Με δεδομένο ότι τα ανωτέρω δάνεια είναι κυμαινόμενου επιτοκίου, οι εύλογες αξίες τους ταυτίζονται περίπου με τις 

λογιστικές. 
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21. Ενδεχόμενα  

 
Οι χρήσεις 2016 έως και 2021 για όλες τις εταιρείες του ομίλου ελέγχθηκαν  από τον Τακτικό Ελεγκτή της χρήσεως 

βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Δεν αναμένονται επιβαρύνσεις από ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο. 

22. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη και αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου. 

Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής: 

 Όμιλος Εταιρεία 

 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021 

Απαιτήσεις από θυγατρικές   - - - 1.549.811 

Υποχρεώσεις προς θυγατρικές - - 1.192.361 - 

Υποχρεώσεις ενοικίων προς ΔΑΝΙΕΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ – 

μέτοχο ποσοστού 49% της ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ 91.697 148.210 - - 

Απαιτήσεις από τη συνδεδεμένη ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
1.595 - - - 

Υποχρεώσεις προς τη συνδεδεμένη ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
- 14.341 - - 

 30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021 

Αγορές βάμβακος από θυγατρική ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ 

ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε. 
- - 3.992.171 1.732.647 

Αγορές από συνδεδεμένη ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε. 24.201 930 - - 

Πωλήσεις προς συνδεδεμένη ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
1.286 2.934 - - 

Έσοδα ενοικίων από ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. - - 720 720 

Έσοδα ενοικίων από GROW WEST A.E. - - 625 - 

Έσοδα ενοικίων από συνδεδεμένη Zenith Energy A.E. 720 720 720 720 

Έσοδα ενοικίων από συνδεδεμένη Survey Energy 1 900 900 900 900 

Έσοδα ενοικίων από συνδεδεμένη Survey Energy 2 900 900 900 900 

Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών 21.170 22.377 19.970 19.977 

Οι οποίες αναλύονται σε :      

Βραχυπρόθεσμες παροχές 21.170 22.377 19.970 19.977 

Παροχές μετά την απασχόληση - - - - 

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου - 32.463 - 4.845 

 

Οι οποίες αναλύονται σε :      

Βραχυπρόθεσμες παροχές - 32.463 - 4.845 

Παροχές μετά την απασχόληση - - - - 
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Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη γίνονται με τους συνήθεις εμπορικούς όρους που ισχύουν για τους τρίτους. 

Δεν υπάρχουν επισφαλείς απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη. 

23. Κατά τομέα πληροφόρηση. 

 

Οι λειτουργικοί τομείς του Ομίλου είναι στρατηγικές μονάδες που πωλούν διαφορετικά αγαθά. Παρακολουθούνται 

και διοικούνται ξεχωριστά από το Διοικητικό Συμβούλιο, διότι τα αγαθά αυτά είναι εντελώς διαφορετικής φύσεως, 

ζήτησης στην αγορά και μικτού περιθωρίου κέρδους. 

Οι τομείς του Ομίλου είναι οι εξής: 

1. Τομέας ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

2. Τομέας ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Οι λογιστικές πολιτικές για τους λειτουργικούς τομείς είναι οι ίδιες με αυτές που χρησιμοποιούνται για την σύνταξη 

των Οικονομικών Καταστάσεων. 

Η αποδοτικότητα των τομέων επιμετρείται  βάσει του συνολικού μετά και από φόρους αποτελέσματος.  

Οι πωλήσεις του Ομίλου είναι χονδρικές στο σύνολό τους και γίνονται κατά γεωγραφική περιοχή ως κάτωθι : 

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ  

ΟΜΙΛΟΣ  

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 01.01 – 30.06.2022 

 

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 01.01 – 30.06.2021 ΧΩΡΑ 

Ελλάδα 2.276.185 3.050.189 

Γερμανία 902.351 470.764 

Ιταλία 1.145.422 1.552.624 

Αυστρία 121.426 676.997 

Βουλγαρία 173.388 - 

Τουρκία 889.818 1.296.153 

Αίγυπτος 1.173.755 421.839 

Ινδία  1.770.670 - 

Ελβετία 802.531 - 

Λοιπές χώρες 215.753 348.673 

ΣΥΝΟΛΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 9.471.299 7.817.239 
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ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

01.01. – 30.06.2022 
Κλωστοϋφαντουργικός 

Τομέας  

Τομέας 
Παραγωγής  
Ηλεκτρικής  

Ενέργειας  

Απαλοιφές  Σύνολο  

Πωλήσεις σε πελάτες 9.212.642 258.657 - 9.471.299 
Λοιπά έσοδα 171.403 - (1.345) 170.058 
Αναλώσεις αποθεμάτων  (4.824.971) - - (4.824.971) 
Παροχές σε εργαζομένους  (1.043.431) (32.241) - (1.075.672) 
Αποσβέσεις  (139.123) (78.458) - (217.581) 
Λοιπά έξοδα  (1.712.564) (25.497) 1.345 (1.736.716) 
Χρηματοοικονομικά 
έσοδα/(έξοδα) (60.685) (16.331) - (77.016) 
Αποτέλεσμα  4.603.270 106.131 - 1.709.401 
Φόρος εισοδήματος  (355.687) (30.088) - (385.775) 
Καθαρό αποτέλεσμα  1.247.584 76.042 - 1.323.626 

     

Περιουσιακά στοιχεία  19.743.804 2.221.442 (1.230.000) 20.735.246 
Υποχρεώσεις  7.504.220 809.660 - 8.313.880 

     
 

01.01. – 30.06.2021 
Κλωστοϋφαντουργικός 

Τομέας  

Τομέας 
Παραγωγής  
Ηλεκτρικής  

Ενέργειας  

Απαλοιφές  Σύνολο  

Πωλήσεις σε πελάτες 7.563.758 253.480 - 7.817.239 
Λοιπά έσοδα 106.144 - (720) 105.424 
Αναλώσεις αποθεμάτων  (4.593.559) - - (4.593.559) 
Παροχές σε εργαζομένους  (847.733) (31.822) - (879.555) 
Αποσβέσεις  (76.080) (78.263) - (154.343) 
Λοιπά έξοδα  (949.171) (57.116) 720 (1.005.567) 
Χρηματοοικονομικά 
έσοδα/(έξοδα) (47.975) (18.151) - (66.126) 
Αποτέλεσμα  1.155.386 68.127 - 1.223.513 
Φόρος εισοδήματος  (245.831) (30.349) - (276.180) 
Καθαρό αποτέλεσμα  909.554 37.779 - 947.333 

     

Περιουσιακά στοιχεία  12.876.109 2.323.415 (1.230.000) 13.969.525 
Υποχρεώσεις  2.219.179 1.037.234  - 3.256.412 
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Η κατανομή των πωλήσεων κατά γεωγραφική περιοχή, κατά κατηγορία προϊόντων και κατά χρονικό σημείο, έχει ως 

εξής για το Α εξάμηνο του 2022 : 

 

 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 

ΤΟΜΕΑΣ 

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

Ελλάδα 2.017.528 258.657 2.276.185 

Εξωτερικό 7.195.114 - 7.195.114 

Σύνολο 9.212.642 258.657 9.471.299 

Νήμα 3.863.420 - 3.863.420 

Βαμβάκι 4.821.996 - 4.821.996 

Βαμβακόσπορος 527.226 - 527.226 

Ηλεκτρική Ενέργεια - 258.657 258.657 

Σύνολο 9.212.642 258.657 9.471.299 

Σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο 9.212.642 - 9.212.642 

Συνεχώς - 258.657 258.657 

Σύνολο 9.212.642 258.657 9.471.299 

 
Για το Α εξάμηνο του 2021 

 

 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 

ΤΟΜΕΑΣ 

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

Ελλάδα 2.796.709 253.480 3.050.189 

Εξωτερικό 4.767.050 - 4.767.050 

Σύνολο 7.563.759 253.480 7.817.239 

Νήμα 4.181.521 - 4.181.521 

Βαμβάκι 2.859.528 - 2.859.528 

Βαμβακόσπορος 522.710 - 522.710 

Ηλεκτρική Ενέργεια - 253.480 253.480 

Σύνολο 7.563.759 253.480 7.817.239 

Σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο 7.563.759 - 7.563.759 

Συνεχώς - 253.480 253.480 

Σύνολο 7.563.759 253.480 7.817.239 
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24. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού – λοιπές πληροφορίες 

Όπως αναλύθηκε εκτενώς στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου , οποιαδήποτε πρόβλεψη για την εξέλιξη των 

μεγεθών για το 2022 είναι αδύνατη καθώς το υψηλό κόστος ενέργειας αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση που έχει να 

αντιμετωπίσει η ελληνική βιομηχανία. Η διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και είναι σταθερά προσηλωμένη   

στην ανάπτυξη προϊόντων που καλύπτουν τις απαιτήσεις των καταναλωτών σε όρους περιβαλλοντικών και κοινωνικών 

θεμάτων , προχωρώντας σε περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεών της , προκειμένου να κατακτήσει ηγετική 

θέση έναντι των ανταγωνιστών της στο μέλλον. Απόλυτη προτεραιότητά της για το επόμενο διάστημα, αποτελεί 

αφενός το να ξεπεραστούν οι τρέχουσες προκλήσεις και αφετέρου η διαφύλαξη των εμπορικών και εργασιακών της 

σχέσεων.   

 

 
 

 

Πεύκη Αττικής , 28 Σεπτεμβρίου 2022 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Η Οικονομική Διευθύντρια 

 

 

Πολύχρονος Βασίλειος 

 

 

Πολύχρονος Δημήτριος 

 

Χαρακίδα Ιωάννα 
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