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Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022 

Κατόπιν της από 09/11/2022 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνουμε το 

επενδυτικό κοινό για τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη της εταιρίας “ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. 

ΒΑΦΕΙΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ”  κατά το Γ΄ Τρίμηνο του 2022, καθώς και για κάθε σημαντική πληροφορία, 

ιδίως σχετική με τις επιπτώσεις του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, της ενεργειακής κρίσης και 

του μακροοικονομικού περιβάλλοντος εν γένει, που αφορά τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη και την 

εξέλιξη των δραστηριοτήτων της. 

Συγκεκριμένα κατά την εξεταζόμενη περίοδο: 

Διατηρήθηκε η αυξητική τάση του Κύκλου Εργασιών, στο εννεάμηνο του έτους, ο οποίος ανήλθε 

σε ευρώ 20.247 χιλ. έναντι ευρώ 18.844 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021, σημειώνοντας 

αύξηση 7 %. 

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο εννεάμηνο του έτους, ανήλθαν σε 

ευρώ  32 χιλ. έναντι ευρώ 1.802 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Ενώ τα αποτελέσματα προ 

φόρων και τόκων ΕΒΙΤ, ανήλθαν σε ζημίες ευρώ 722 χιλ. έναντι κερδών 1.126 χιλ. την αντίστοιχη 

περίοδο του 2021. 

Διατηρήθηκε το επίπεδο του καθαρού δανεισμού (ευρώ 5.513 χιλ. έναντι ευρώ 5.385  χιλ. και 

μειώθηκε κατά 873 χιλ. σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2021. 

Όσον αφορά το Γ’ τρίμηνο  του έτους, ο κύκλος εργασιών της εταιρίας διαμορφώθηκε στα ευρώ 

5.148 χιλ. ή 1% χαμηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021.  

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ζημίες ευρώ 113 χιλ. 

έναντι κερδών ευρώ 521 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021. 

Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε ζημίες ευρώ 305 χιλ. από κέρδη ευρώ 

355 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 

 

Η ενεργειακή κρίση και οι ευρύτερες επιπτώσεις των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία στις 

διεθνείς αλυσίδες παραγωγής επιδείνωσαν τους κινδύνους που μπορεί να προέλθουν είτε από το 

δίκτυο των προμηθειών, είτε από αυτό της προώθησης των προϊόντων της Εταιρίας.   

Εκτιμούμε ότι η πιθανότητα ανάσχεσης του ρυθμού μεγέθυνσης της παγκόσμιας οικονομίας εξ 

αιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους και των γενικότερων πληθωριστικών πιέσεων που 

ασκούν στην παγκόσμια οικονομία η αναστάτωση στις αλυσίδες εφοδιασμού λόγω της πανδημίας 

COVID-19 και των συνεχιζόμενων πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία είναι μεγάλη. 

Η εταιρία προχώρησε σε περιορισμένη αύξηση του τιμοκαταλόγου των προϊόντων της θέλοντας 

αφενός να μην μεταφέρει στην αγορά την σημαντικότατη αύξηση του κόστους και αφετέρου να 

διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της. 



Παράλληλα προχώρησε σε αλλαγή του βασικού καυσίμου στο εργοστάσιο, από φυσικό αέριο σε 

υγραέριο (LPG) που είναι σημαντικά πιο οικονομικό.  

 

Επισημαίνουμε τέλος ότι εξαιτίας της αβεβαιότητας που επικρατεί στην παγκόσμια οικονομία, κάθε 

πρόβλεψη θα ήταν τουλάχιστον ανεδαφική. Παρά ταύτα όμως τα αποτελέσματα των μέτρων που 

λαμβάνει η εταιρία για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κατάστασης, στα βασικά οικονομικά μεγέθη 

της εταιρίας, θα φανούν τον επόμενο χρόνο.  

Στους κατωτέρω πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά τα βασικά οικονομικά μεγέθη της εταιρίας του 

Γ΄ Τριμήνου και του Εννεαμήνου 2022 σε σύγκριση με τα αντίστοιχα του 2021:__ 

 

 

 

ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε.:  ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2022 

              

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ ΑΕ         

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
1/1/2022 -  
30/9/2022 

1/1/2021 -  
30/9/2021         

              
Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 11,139 8,743         
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 51 51         
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 13,571 13,095         
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1,178 876         

Σύνολο Ενεργητικού 25,939 22,765         

              
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 13,172 11,319         

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 4,267 3,165         
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 8,500 8,281         
Σύνολο Υποχρεώσεων 12,768 11,446         

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 25,939 22,765         
Καθαρός Δανεισμός 5,513 5,385         

              

              
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ ΑΕ 

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
1/1/2022 -  
30/9/2022 

1/1/2021 -  
30/9/2021 % 

1/7/2022 -  
30/9/2022 

1/7/2021 -  
30/9/2021 % 

              
Πωλήσεις 20,247 18,844 7% 5,148 5,204 -1% 

Μικτά αποτελέσματα 154 1,383 -89% (298) 360 -183% 

Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) 

32 1,802 -98% (113) 521 -122% 

Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) (722) 1,126 -164% (305) 355 -186% 

 


