
ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
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Α.Φ.Μ 998812281 
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Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 29η Σεπτεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 

10:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στη Βιομηχανική περιοχή Σίνδου Θεσσαλο-

νίκης , συνήλθαν οι μέτοχοι αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την από 09/09/2022 

πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. 

Ιωαννίδης Θεόδωρος και προσέλαβε ως Γραμματέα την κ. Σιώτα Αικατερίνη . 

Ακολούθως ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προέβη στις ακόλουθες ανα-

κοινώσεις. 

 

 

Η πρόσκληση των μετόχων για σύγκληση της παρούσης Γενικής Συνέλευσης, δεν δημοσιεύ-

θηκε στις προβλεπόμενες από το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, εφημερίδες. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έχουν ως ακολούθως:  

 

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2021 -     

31/12/2021 και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.  

 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη α-

ποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 1/1/2021-31/12/2021. 

 

3. Εκλογή ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τον έλεγχο των οικονομικών κατα-

στάσεων της χρήσης 1/1 -31/12/2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.  

 

Σαράντα οκτώ ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, καταρτίσθηκε και τοι-

χοκολλήθηκε από το Διοικητικό συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας, ο 

πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπρόθεσμα για να συμμετάσχουν 

στην παρούσα Γενική Συνέλευση, με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων που 

έχει ο καθένας καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων ως και των αντιπροσώπων αυτών. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ο πίνακας αυτός έχει ως εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 

που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν 

στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Α.Ε. «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Θ. ΕΜΠΟΡΙΟ & ΕΠΕ-

ΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»  

της 29/09/2022 

Μέτοχος / 

Διεύθυνση κατοικίας 

Εκπρόσωπος Μετόχου / 

Διεύθυνση κατοικίας 

Μετοχές / 

Ψήφοι 

1. Ιωαννίδης Θεόδωρος  

 Παχατουρίδη 29 – Πανόραμα Θεσ/νίκης  

.................................………….. 131.331 

2. Σιώτα Αικατερίνη  

 Παχατουρίδη 29 – Πανόραμα Θεσ/νίκης 

...................................…………    3.856 

3. Ιωαννίδης Χρήστος 

Παχατουρίδη 29 – Πανόραμα Θεσ/νίκης 

……………………………………    3.184 

4. Ιωαννίδης Γεώργιος 

Παχατουρίδη 29 – Πανόραμα Θεσ/νίκης 

……………………………………   3.184 

 ΣΥΝΟΛΟ 141.555 

  

                                                

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος ανέθεσε στο Γραμματέα την ανάγνωση του καταλόγου 

των μετόχων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους. 

Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται στην 

παρούσα Γενική Συνέλευση όλοι οι πιο πάνω αναφερόμενοι μέτοχοι, δηλαδή παρίστανται 

μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο (100%) των μετοχών της εταιρείας.  

Ακολούθως επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση ομόφωνα ο κατάλογος των παρευρισκο-

μένων μετόχων και εκλέγεται ομόφωνα οριστικός Πρόεδρος ο κ. Ιωαννίδης Θεόδωρος και 

Γραμματέας η κ. Σιώτα Αικατερίνη . 

Κατόπιν των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και συνεδριάζει έ-

γκυρα.  

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 

ΘΕΜΑ 1ον:  

- Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2021 - 

31/12/2021 και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.  

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλει στους μετόχους τις ετήσιες οικονομικές κα-

ταστάσεις της χρήσης 1/1/2021 - 31/12/2021, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο 

της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 09/09/2022 και οι οποίες αναγιγνώσκονται από το 

Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. 

Στη συνέχεια υποβάλλεται προς τους μετόχους η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη 

διαχείριση της χρήσης 1/1/2021 - 31/12/2021, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο 

της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 09/09/2022 και η οποία αναγιγνώσκεται από το Γραμ-

ματέα της Γενικής Συνέλευσης. 

 



Προς την Καταστατική Γενική Συνέλευση της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με την επωνυμία  

«ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Θ. ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

Σύμφωνα με τον Ν.4308/2014 και τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, υποβάλλουμε συνημ-

μένα στη  Γενική Συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις  της εταιρίας για τη χρήση 01-

01-2021 μέχρι 31-12-2021,  με τις παρατηρήσεις μας  πάνω σ' αυτές και παρακαλούμε να τις 

εγκρίνετε. 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας χρήσης, όπως και εκείνες της προηγού-

μενης έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Κ.Ν 4308/2014).  

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε σύμφωνα με τις σχετικές 

διατάξεις του άρθρου 150  του Κ.Ν. 4548/2018 και του Ν. 4336/2015 (παραγράφος 5 του άρ-

θρου 2, μέρος Β). 

Στη συνέχεια  σας υποβάλλουμε την Έκθεση διαχειρίσεως για την εταιρική χρήση 1 Ιανουαρί-

ου 2021 - 31 Δεκεμβρίου 2021. 

 

 

Ανάλυση της Εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας κι της 

θέσης της 

 

Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές 

Οι βασικοί στόχοι της Εταιρείας περιλαμβάνουν:  

1. Διατήρηση της ηγετικής θέσης έναντι του ανταγωνισμού στα προϊόντα που διαθέ-
τουμε. 

2. Διατήρηση σταθερών στρατηγικών συμμαχιών με προμηθευτές και πελάτες.  

3. Ενίσχυση της κερδοφορίας της Εταιρείας μέσω της διαχείρισης του λειτουργικού 
κόστους. 

 

Ανάλυση Επιδόσεων και Οικονομικής Θέσης της Εταιρείας   

Ακολουθεί συνοπτική αποτύπωση των αποτελεσμάτων της χρήσης και ανάλυση των 
σημαντικών αποκλίσεων της χρήσης σε σχέση την προηγούμενη χρήση: 

 
Ο κύκλος εργασιών για το 2021,  σημείωσε αύξηση κατά 26.918.493,64 ΕΥΡΩ σε σύγκριση 
με τον αντίστοιχο τζίρο του 2020, δηλαδή από 38.273.176,46 ΕΥΡΩ το 2020 έφθασε στα 
65.191.670,1  ΕΥΡΩ στο 2021, ποσοστό αύξησης κατά 70,33% περίπου. 

Το μικτό περιθώριο κέρδους μας είναι 17,23%, ενώ την προηγούμενη χρήση ανερχόταν σε 
17,08%. 

Τα έξοδα διοίκησης της Εταιρείας ανήλθαν σε 1.147.800,47 ευρώ το 2021 έναντι 751.425,40 
ευρώ το 2020 που σημαίνει ότι σημειώθηκε αύξηση 52,75%. 

Τα έξοδα διάθεσης της Εταιρείας ανήλθαν σε 505.957,75 ευρώ το 2021 έναντι 294.592,10 
ευρώ το 2020 που σημαίνει ότι σημειώθηκε αύξηση περίπου 71,75%. 

Τα λοιπά έξοδα και ζημίες της Εταιρείας στη χρήση 2021 διαμορφώθηκαν σε 173.986,85 
ευρώ έναντι 134.271,61 ευρώ στη χρήση 2020. 

Οι χρεωστικοί τόκοι και τα συναφή έξοδα ανήλθαν σε 937.927,51 ευρώ το 2021 έναντι 
520.011,55 ευρώ το 2020 παρουσιάζοντας μείωση 80,37% ευρώ.  



Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
αποσβέσεων (EBITDA) της χρήσης το 2021 διαμορφώθηκαν σε κέρδη 10.201.302,66 ευρώ 
έναντι κερδών 5.926.174,45 ευρώ του 2020.  

Τα αποτελέσματα προ φόρων της χρήσης 2021 διαμορφώθηκαν σε κέρδη 9.055.932,94 ευρώ 
έναντι κερδών 5.209.097,53 ευρώ του 2020.  

Τα ενσώματα πάγια ανήλθαν σε 4.892.360,95 ευρώ το 2021 έναντι 3.271.439,39 ευρώ το 
2020. 

Τα αποθέματα ανήλθαν σε 19.640.618,91 ευρώ το 2021 έναντι 16.194.167,21 ευρώ το 2020. 

Οι εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας εμφανίζονται αυξημένες σε σχέση με την προηγούμενη 
χρήση και ανήλθαν σε 39.289.674,29 ευρώ έναντι 26.360.920,60 ευρώ με ποσοστιαία αύξηση 
49,05%. 

Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας εμφανίζουν σημαντική αύξηση σε σχέση με την 
προηγούμενη χρήση και ανήλθαν σε 328.071,49 ευρώ έναντι 62.580,52 ευρώ. 

Ο μακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας ανήλθε σε 6.176.549,74 ευρώ το 
2021 έναντι 2.585.908,47 ευρώ το 2020, ενώ ο βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός σε 
14.461.081,43 ευρώ το 2021 έναντι 10.727.336,58 ευρώ το 2020. 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις της Εταιρείας εμφανίζονται αυξημένες σε σχέση με την 
προηγούμενη χρήση και ανήλθαν σε 10.662.295,84 ευρώ έναντι 5.413.721,20 ευρώ. 

Οι λοιπές υποχρεώσεις της Εταιρείας εμφανίζονται μειωμένες σε σχέση με την προηγούμενη 
χρήση και ανήλθαν σε 399.941,39 ευρώ έναντι 459.010,56 ευρώ. 

 

Οικονομική θέση της εταιρείας: 

 

Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι ικανοποιητική και πρέπει να 
θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του Ισολογισμού της κλειόμενης 
χρήσεως. 

Η εταιρεία συγκαταλέγεται σε τοπικό και εθνικό επίπεδο στις μεγαλύτερες του κλάδου. Οι 
οικονομικοί δείκτες της εταιρείας είναι εξαιρετικά ευνοϊκοί και ο βαθμός οικονομικής 
αυτάρκειας πολύ ικανοποιητικός.  

Ο βαθμός χρηματοδότησης των ακινητοποιήσεων επίσης είναι άριστος και προσδίδει στην 
εταιρεία οικονομική ασφάλεια και σταθερότητα. Τα κεφάλαια κινήσεως που διαθέτει η εταιρεία 
κρίνονται επαρκή.  

 

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τη χρήση 2021  έχουν ως εξής: 

 

Δείκτες Οικονομικής Διαρθρώσεως 

      

1 Κυκλοφορούν ενεργητικό 
= 

62.241.539,07 
= 92,68% 

 Σύνολο Ενεργητικού 67.158.245,31 

      

2 Ίδια Κεφάλαια 
= 

32.688.000,40 
= 94,96% 

 Σύνολο Υποχρεώσεων 34.421.287,28 

      

3 Ίδια Κεφάλαια 
= 

32.688.000,40 
= 666,62% 

 Πάγιο Ενεργητικό 4.903.561,12 

      

4 Κυκλοφορούν ενεργητικό 
= 

62.241.539,07 
= 220,36% 

 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 28.244.737,54 

      

5 Κεφάλαιο Κίνησης = 33.996.801,53 = 54,62% 



 Κυκλοφορούν ενεργητικό 62.241.539,07 

 
 
 

    

Δείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 

      

1 Καθαρά αποτελέσματα εκμετάλλευσης 
= 

7.007.962,2 
= 10,75% 

 Πωλήσεις αποθεμάτων 65.191.670,10 

      

2 Καθαρά αποτελέσματα χρήσης (προ φόρων) 
= 

9.055.932,94 
= 27,70% 

 Ίδια Κεφάλαια 32.688.000,40 

      

3 Μικτά αποτελέσματα 
= 

11.230.202,29 
= 17,23% 

 Πωλήσεις αποθεμάτων 65.191.670,10 

      

4 Πωλήσεις αποθεμάτων 
= 

65.191.670,10 
= 199,44 % 

 Ίδια Κεφάλαια 32.688.000,40 

 

 

Περιβαλλοντικά θέματα: 

 

Η δραστηριότητα της εταιρείας πληροί τους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας. Η Εταιρεία 
δεσμεύεται να διατηρήσει μια περιβαλλοντικά ευαίσθητη και υπεύθυνη θέση και να 
διαχειριστεί ανάλογα τις δραστηριότητές της, εφαρμόζοντας προληπτικά μέτρα για την 
προστασία του περιβάλλοντος. 

Οι Περιβαλλοντικές Δράσεις της Εταιρείας αφορούν στην:  

- Ανακύκλωση   

- Χρήση φιλικότερων προς το περιβάλλον υλικών  

- Εξοικονόμηση ενέργειας σε όλους τους τομείς, στα γραφεία, στις μεταφορές, στην 
κατανάλωση χαρτιού κλπ. 

 

Εργασιακά θέματα  

 

Η Εταιρεία σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους 
εργαζόμενους ανεξαρτήτου φύλου θρησκείας μειονότητας ή εθνικότητας.  

Η εταιρεία έχει δημιουργήσει ένα ασφαλές και δίκαιο περιβάλλον εργασίας ενώ παράλληλα 
προσφέρει ικανοποιητικές αμοιβές σε όλους τους εργαζόμενους.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι σχέσεις της εταιρείας με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν 
παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα, καθώς μία εκ των βασικών προτεραιοτήτων της 
εταιρείας είναι η διατήρηση και η ενίσχυση του κλίματος εργασιακής ειρήνης και η διαρκής 
βελτίωση και αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας, ώστε να επιτυγχάνεται η μεγίστη δυνατή 
αξιοποίηση σε παραγωγικό επίπεδο του ανθρωπίνου δυναμικού.  

Η  Εταιρεία τη χρήση 2021 απασχολούσε  κατά μέσο όρο 25  άτομα  έναντι 23  που 
απασχολούσε το  2020. 

 

Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας  

 

Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρείας, για το 2022 
προβλέπεται να σταθεροποιηθεί  η πορεία της εταιρείας παρά της αντίξοες οικονομικές 
συνθήκες στην εσωτερική αγορά. 



Η εταιρία προσπαθεί να αναβαθμίζει διαρκώς τα τεχνολογικά της εργαλεία προκειμένου να 
μπορεί να προσφέρει υψηλής ποιότητας προϊόντα συνάμα με άριστη εξυπηρέτηση. Για το 
λόγο αυτό η εταιρία έχει εγκαταστήσει νέο πληροφοριακό σύστημα που μπορεί να καλύψει τις 
αυξανόμενες ανάγκες της επιχείρησης προσδοκώντας μεγιστοποίηση των κερδών αυτής. 

 

Κίνδυνοι και αβεβαιότητες και αντιμετώπισή τους 

 

Ο βασικός κίνδυνος για την οντότητα είναι το γενικότερο δυσχερές κλίμα που επικρατεί στη 
χώρα εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης που διανύουμε. Το ασταθές πολιτικό τοπίο, δεν 
επιτρέπει τις μακροχρόνιες προβλέψεις και τους μακροχρόνιους σχεδιασμούς. Το γενικό 
πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας εστιάζεται στις διακυμάνσεις των τιμών και 
επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις αυτών των διακυμάνσεων στην 
απόδοσή του. 

 

 6.1 Κίνδυνος μεταβολής τιμών 

Τα προϊόντα που εμπορεύεται η οντότητα παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις τιμών 
ακολουθώντας πορεία χρηματιστηριακών προϊόντων. Η διοίκηση της επιχείρησης, όντας 
πολύ καλά γνώστης της αγοράς, πραγματοποιεί όταν κρίνει εκείνη απαραίτητο, αγορές και 
πωλήσεις προκειμένου να διαφυλάξει την πορεία της επιχείρησης από τις διακυμάνσεις 
αυτές. 

 

 6.2 Πιστωτικοί Κίνδυνοι 

Προκειμένου να περιοριστεί ο πιστωτικός κίνδυνος που ελλοχεύει από την αδυναμία των 
αντισυμβαλλόμενων εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους προς την επιχείρηση, γίνεται 
έλεγχος της πιστοληπτικής ικανότητας των νέων αντισυμβαλλομένων της επιχείρησης. 
Επιπλέον, αναγνωρίζοντας την αδυναμία ορισμένων συμβαλλομένων να εκπληρώσουν τις 
υποχρεώσεις τους προς την οντότητα, η διοίκηση έχει προβεί σε πρόβλεψη επισφαλειών οι 
οποίες απεικονίζονται και στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης. 

 

 6.3 Κίνδυνοι ρευστότητας και ταμειακών ροών  

Τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης αποτιμώνται σε αξίες πολύ κοντά στην 
ρευστοποιήσιμη αξία τους. Με αυτό τον τρόπο η εικόνα της επιχείρησης αντικατοπτρίζει την 
πραγματική εικόνα του ενεργητικού της επιχείρησης. Η ρευστοποίηση περιουσιακών 
στοιχείων στην εγχώρια αγορά παρόλα αυτά, επηρεαζόμενη και από τη γενικότερη ύφεση 
στην οποία βρίσκεται η ελληνική οικονομία, συνεχίζει να είναι ένας αξιοσημείωτος κίνδυνος. 
Για τους παραπάνω λόγους η οντότητα επιλέγει να δραστηριοποιείται και να δημιουργεί 
σχέσεις συνεργασίας με αγορές εκτός των συνόρων της ελληνικής επικράτειας. 

Τέλος, οι υποχρεώσεις της επιχείρησης παρουσιάζουν πολύ μικρό χρόνο ενηλικίωσης 
γεγονός που αποδεικνύει ότι η οντότητα επιλέγει να εκπληρώνει άμεσα τις υποχρεώσεις της 
προς τρίτους. 

 

Δραστηριότητα στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης 

Η οντότητα δε διαθέτει τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, καθώς είναι μία αμιγώς εμπορική 
επιχείρηση. 

 

Υποκαταστήματα 

Δεν υπάρχουν υποκαταστήματα της επιχείρησης, παρά μόνο μία αποθήκη η οποία 
δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες της επιχειρηματικής δραστηριότητας της 
οντότητας. 

 

 

 



Απόκτηση Ιδίων μετοχών  

 

Στην παρούσα χρήση δεν υπήρξε απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται από το άρθρο 
48  του Κ.Ν. 4548/18. 

 

Άλλα σημαντικά γεγονότα 

 

Το παραπάνω αποτέλεσμα κρίνεται ικανοποιητικό από την διοίκηση της εταιρείας, λόγω της 
γενικής κατάστασης του κλάδου αλλά και ευρύτερα της Ελληνικής οικονομίας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως και όλοι οι εργαζόμενοι στην εταιρεία, με πλήρη και αρμονική 
συνεργασία, κατέβαλαν κάθε προσπάθεια για να πετύχουν τα κατά το δυνατόν καλύτερα 
οικονομικά  αποτελέσματα για την εταιρεία. 

Η ενεργειακή κρίση που ενέσκηψε πρόσφατα, το βάθος και εύρος της οποίας εξελίσσεται 
μεγαλύτερο από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί, ιδίως μετά από τις πολεμικές επιχειρήσεις στην 
Ουκρανία, συμβάλλει στη δημιουργία περαιτέρω κλίματος αβεβαιότητας αναφορικά με την 
επίδραση των πληθωριστικών πιέσεων που έχουν ήδη εμφανιστεί, στην κατανάλωση, τις 
επενδύσεις και κατ’ επέκταση στην οικονομική ανάπτυξη. Η ενεργειακή κρίση η οποία αρχικά 
αποδόθηκε αφενός μεν στην αυξημένη ζήτηση λόγω της ανάκαμψης από την πανδημία 
Covid-19, αφετέρου δε στην πολιτική της Ε.Ε. για τον περιορισμό των επιπτώσεων της 
κλιματικής κρίσης ενισχύθηκε εν συνεχεία για γεωστρατηγικούς λόγους και έλαβε απρόβλεπτα 
μεγαλύτερες διαστάσεις από τις πρόσφατες πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία. Με τα 
μέχρι τώρα διαθέσιμα δεδομένα, οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στους κλάδους 
δραστηριοποίησης της Εταιρείας δε διαφαίνονται ισχυρές έως το τέλος του έτους. Ωστόσο, η 
Εταιρεία παρακολουθεί προσεκτικά και αξιολογεί συνεχώς τα δεδομένα που διαμορφώνονται. 

Πέρα των ανωτέρω, δεν υπάρχουν άλλα, μεταγενέστερα των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρεία. 

 

Θεσσαλονίκη,  9 Σεπτεμβρίου 2022 
 

 

 

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους ότι τα ανωτέρω στοιχεία υ-

πεβλήθησαν εμπρόθεσμα στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή για καταχώριση στο Μητρώο 

Α.Ε., οι δε οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λπ.) δημοσιεύθηκαν στην προβλεπόμενη 

από το νόμο ιστοσελίδα της επιχείρησης . 

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ακολούθως εισηγείται την έγκριση των οικονομικών κα-

ταστάσεων της χρήσης 1/1/2021 - 31/12/2021 καθώς και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικη-

τικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.  

Ακολουθεί συζήτηση επί των λογαριασμών των οικονομικών καταστάσεων και δίδονται οι α-

ναγκαίες επεξηγήσεις και διευκρινήσεις προς τους μετόχους. 

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση ομόφωνα με φανερή ψηφοφορία εγκρίνει, τις οικονομικές 

καταστάσεις (Ισολογισμό - Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία - Κατάσταση μεταβο-

λών Καθαρής Θέσης - Προσάρτημα) της χρήσης 1/1/2021 - 31/12/2021 και την έκθεση του 

Διοικητικού Συμβουλίου όπως περιέχονται στο από 09/09/2022 πρακτικό του Διοικητικού 

Συμβουλίου καθώς και την έκθεση των ελεγκτών όπως αναφέρεται πιο πάνω.  

 

 

 



ΘΕΜΑ 2ον:  

 

- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών  από κάθε ευθύνη απο-

ζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 1/1/2021 - 31/12/2021. 

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα με φανερή ψηφοφορία, απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου και τους ελεγκτές  από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη διαχείριση της εταιρικής 

χρήσης 1/1/2021 - 31/12/2021. 

 

ΘΕΜΑ 3ον:  

 

Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας  για  τον  έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, της χρήσης 

2022. Με εισήγηση του Προέδρου, εκλέγεται ομόφωνα για τον τακτικό έλεγχο της χρήσεως 

2022 η ελεγκτική εταιρεία TMS AE.  

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν 

πρακτικό ως ακολούθως: 

 


