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ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Χρήσεως 2013 

 

(1
η
 Ιανουαρίου 2013 έως 31

η
 ∆εκεµβρίου 2013) 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές 

Αποφάσεις του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

 

 

Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Ετήσια Οικονοµική Έκθεση που αφορά στην χρήση 2013 (01.01.2013-

31.12.2013) είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας µε 

την επωνυµία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ-ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» κατά την 

συνεδρίαση αυτού της 22ας Μαρτίου 2014 και είναι αναρτηµένη στο διαδίκτυο στην νόµιµα 

καταχωρηµένη εταιρική ιστοσελίδα www.stelioskanakis.gr, όπου και θα παραµείνει στην διάθεση 

του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία 

συντάξεως και δηµοσιοποιήσεώς της. 
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∆ηλώσεις Εκπροσώπων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

Στις κατωτέρω δηλώσεις, οι οποίες λαµβάνουν χώρα σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 

3556/2007, όπως ισχύει σήµερα, προβαίνουν οι εκπρόσωποι του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

Εταιρείας και δη τα ακόλουθα πρόσωπα: 

 

1. Στυλιανός Κανάκης του ∆ηµητρίου, κάτοικος ∆ιονύσου Αττικής, οδός Τερψιχόρης αριθ. 9, 

Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνων Σύµβουλος. 

2. Μαρία, σύζυγος Στυλιανού Κανάκη, κάτοικος ∆ιονύσου Αττικής, οδός Τερψιχόρης αριθ. 9, 

Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

3. Αθανάσιος Σύρµος του Βασιλείου, κάτοικος Κόκκινου Μύλου Αχαρνών Αττικής, οδός 

Μετσόβου αριθ. 4, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

 

******************************* 

 

Οι κάτωθι υπογράφοντες, υπό την ως άνω ιδιότητά µας, σύµφωνα µε τα υπό του νόµου οριζόµενα 

αλλά και ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας µε 

την επωνυµία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον 

διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», (εφεξής καλουµένης για λόγους συντοµίας ως 

«Εταιρεία» ή «Εκδότρια» ή «ΚΑΝΑΚΗΣ») δηλώνουµε µε την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουµε:  

 

(α) οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας της χρήσεως 2013 (01.01.2013-31.12.2013), 

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. 
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(β) η ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τα 

σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της χρήσης 2013 (01.01.2013-

31.12.2013), την επίδρασή τους στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, συµπεριλαµβανοµένης της 

περιγραφής των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζει, τις σηµαντικές 

συναλλαγές που καταρτίσθηκαν µεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεµένων µε αυτήν προσώπων 

καθώς και την εξέλιξη, τις επιδόσεις και την θέση της Εταιρείας, και 

(γ) δεν υπάρχουν συνδεδεµένες προς την Εταιρεία επιχειρήσεις και συνακόλουθα η Εταιρεία δεν 

καταρτίζει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.   

 

Αχαρνές, 22 Μαρτίου 2014 

Οι δηλούντες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στυλιανός Κανάκης 

Α.∆.Τ. ΑΙ 647976 

 

Μαρία Κανάκη                    

Α.∆.Τ. Ρ 004160 

 

Αθανάσιος Σύρµος 

Α.∆.Τ. ΑΕ 152234 
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Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

για την χρήση 2013 (01.01.2013 – 31.12.2013) 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ   

 

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση ∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία ακολουθεί (εφεξής 

καλουµένη για λόγους συντοµίας και ως «Έκθεση» ή «Ε∆»), αφορά στην εταιρική χρήση 2013 

(01.01.2013-31.12.2013). H Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρµονισµένη αφενός µεν µε τις 

σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (άρθρο 136 σε συνδυασµό µε άρθρο 43α κ.ν. 2190/1920), 

όσο και του νόµου 3556/2007 (ΦΕΚ 91Α΄/30.04.2007) και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές 

αποφάσεις του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε αριθµούς 1/434/03.07.2007 και 

7/448/11.10.2007.  

Η παρούσα Έκθεση εµπεριέχει κατά τρόπο ευσύνοπτο, πλην όµως εύληπτο, ουσιαστικό και 

περιεκτικό όλες τις σηµαντικές επιµέρους θεµατικές ενότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες, µε βάση 

το ως άνω κανονιστικό πλαίσιο και απεικονίζει κατά τρόπο αληθή και ακριβή όλες τις σχετικές 

αναγκαίες κατά νόµο πληροφορίες, προκειµένου να εξαχθεί µια ουσιαστική και εµπεριστατωµένη 

ενηµέρωση για την δραστηριότητα κατά την εν λόγω χρονική περίοδο της Εταιρείας µε την 

επωνυµία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ», ( η οποία στην 

παρούσα Έκθεση θα καλείται για λόγους συντοµίας ως «Εταιρεία» ή «Εκδότρια» ή 

«ΚΑΝΑΚΗΣ»).  

Σηµειώνεται ότι η Εταιρεία δεν καταρτίζει ενοποιηµένες, παρά µόνο εταιρικές οικονοµικές 

καταστάσεις, καθώς δεν υφίσταται οιαδήποτε συνδεδεµένη προς την Εταιρεία επιχείρηση. Η 

Έκθεση περιέχει το σύνολο της αναγκαίας πληροφόρησης µε αντικειµενικό και επαρκή τρόπο και 

µε γνώµονα την ουσιαστική και όχι τυπική πληροφόρηση των θεµάτων που περιέχονται σε αυτήν.   
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Η παρούσα Έκθεση περιλαµβάνεται αυτούσια µαζί µε τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας 

και τα λοιπά απαιτούµενα από τον νόµο στοιχεία και δηλώσεις στην Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 

που αφορά στην κλειοµένη  χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013). 

Οι θεµατικές ενότητες της παρούσας Εκθέσεως, οι οποίες έχουν  τεθεί και ταξινοµηθεί επί σκοπώ 

ευχερέστερης ανάγνωσης και παρακολούθησης αυτής καθώς και το περιεχόµενο αυτών έχουν 

ειδικότερον ως ακολούθως:   

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄  

Σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην διάρκεια της κλειοµένης χρήσεως 2013 

Τα σηµαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της κλειόµενης χρήσης 2013 

(01.01.2013-31.12.2013) καθώς και η τυχόν επίδρασή τους στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, 

είναι τα ακόλουθα:  

 

1. Ανάπτυξη υφιστάµενων και νέων δραστηριοτήτων – νέα συνεργασία 

Η Εταιρεία ερευνά σε διαρκή βάση και µε τρόπο συστηµατικό αλλά και µεθοδικό, µε βάση την 

πολυετή εµπειρία της  και την ιδιαίτερη  τεχνογνωσία που διαθέτει, την διεθνή αγορά µε σκοπό την 

αναζήτηση νέων συνεργασιών και την ενίσχυση του πλήθους των αντιπροσωπευόµενων από την 

ίδια προϊόντων. Εντός του ανωτέρου πλαισίου και κατά τη διάρκεια του 2013, η Εταιρεία συνέχισε 

να διευρύνει την γκάµα των προϊόντων της µέσω της ανάπτυξης υφιστάµενων συνεργασιών αλλά 

και µε τη σύναψη νέων. 

Πιο συγκεκριµένα, η Εταιρεία λάνσαρε συνολικά 36 νέους κωδικούς προϊόντων εντός της χρήσεως 

2013, όπως και ιδίως : 

- τις νέες γεύσεις από τον ιταλικό οίκο FABBRI 1905 για παγωτό και ζαχαροπλαστική για την 

περίοδο Άνοιξη/Καλοκαίρι 2013 (Nutty, Delipaste Gingerbread, Crockoloso Gingerbread, Variegato 

Cioccobianco, Variegato Αχλάδι),  
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- νέα µείγµατα για την παρασκευή Γαλλικού Μπριός και Γερµανικής κουλούρας (Brioche & 

Jogofine New) καθώς και µείγµα για την παρασκευή αρτοσκευασµάτων Makedonitiko από την 

ABEL & SCHAEFER Komplet , 

-  νέο Dulce de Leche FAMILIAR από την Caro Import 

- νέα µοντέρνα διακοσµητικά σοκολάτας από τη MONA LISA όπως µπλόσσοµ καραµέλα, 

µπλόσσοµ πορτοκάλι, shavings κόκκινο/υγείας, shavings πορτοκαλί/υγείας, shavings ανάµεικτο και 

πουράκια υγείας/πορτοκαλί. 

- νέα φόρµα για Χριστουγεννιάτικους κορµούς από την Γαλλική Decors & Creations. 

 

Νέα συνεργασία 

Κατά την διάρκεια του 2013, η Εταιρία προχώρησε στην σύναψη µίας νέας και πολύ σηµαντικής 

συνεργασίας µε την εταιρεία κολοσσό στην παραγωγή σοκολάτας BARRY CALLEBAUT. 

Πρόκειται για τον µεγαλύτερο παγκοσµίως παραγωγό υψηλής ποιότητας και καινοτόµων προϊόντων 

σοκολάτας και κακάο.   

Για το σκοπό αυτό υπεγράφη µεταξύ ΚΑΝΑΚΗΣ και BARRY CALLEBAUT σύµβαση 

αποκλειστικής διανοµής των µαρκών CACAO BARRY & CHOCOVIC για την Βουλγαρική αγορά 

µέσω του αποκλειστικού διανοµέα της Εταιρείας, ALMA LIBRE. Μόλις στο ξεκίνηµα της 

συνεργασίας λανσαρίστηκαν συνολικά 18 υψηλής ποιότητας καινοτοµικά προϊόντα σοκολάτας και 

κακάο. 

Η ενίσχυση της γκάµας των προϊόντων που προωθεί η Εταιρεία µέσω της ανάπτυξης νέων 

συνεργασιών της δίδει την δυνατότητα να  προωθεί την περαιτέρω διείσδυσή της σε νέες αγορές, 

γεγονός που λειτουργεί αντισταθµιστικά σε όποια τυχόν απώλεια ή µείωση υφίσταται στις 

γεωγραφικές και προϊοντικές αγορές που ήδη δραστηριοποιείται. 
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2. Εντυπωσιακή παρουσία της FABBRI στην Έκθεση SIGEP 2013 

Πόλος έλξης της 34ης έκθεσης SIGEP στο Ρίµινι της Ιταλίας (19- 23 Ιανουαρίου 2013) ήταν, όπως 

κάθε χρόνο, το περίπτερο της κορυφαίας Ιταλικής εταιρείας πρώτων υλών παγωτού και 

ζαχαροπλαστικής FABBRI, της οποίας αποκλειστικός αντιπρόσωπος για την Ελλάδα, την Κύπρο 

και τις βαλκανικές χώρες είναι η Εταιρεία.  

Τόσο το εντυπωσιακό περίπτερο όσο και οι απαστράπτουσες βιτρίνες της FABBRI προσέλκυσαν τα 

βλέµµατα όλων των επισκεπτών, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να θαυµάσουν από κοντά και να 

δοκιµάσουν την πλήρη γκάµα προϊόντων της εταιρείας, όπως επίσης και να γνωρίσουν όλα τα νέα 

προϊόντα που λανσάρει η FABBRI για τη νέα χρονιά όπως τη φανταστική γεύση NUTTY για 

βαριεγκάτο, στρώσεις στο παγωτό ή ζαχαροπλαστική χρήση, τα απίθανα Delipaste και Variegato 

GINGERBREAD καθώς και το νέο πλούσιο βαριεγκάτο ΛΕΥΚΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ. Επίσης, οι 

επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να ενηµερωθούν για όλες τις σύγχρονες τάσεις και τεχνικές πάνω 

στο παγωτό από το έµπειρο προσωπικό της FABBRI αλλά και της  ΚΑΝΑΚΗΣ  που παρευρέθηκε 

στην έκθεση και βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό των Ελλήνων επαγγελµατιών. Αξίζει πάντως να 

σηµειωθεί ότι όλοι οι επισκέπτες θαύµασαν για ακόµα µια φορά την µοναδική ποιότητα και την 

απίστευτη ποικιλία που µόνο τα προϊόντα FABBRI προσφέρουν. 

 

3. Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18
ης

 Φεβρουαρίου 2013 

Την 18η Φεβρουαρίου 2013 πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, Έκτακτη 

Γενική Συνέλευση των µετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 

µέτοχοι, εκπροσωπούντες 6.505.881 κοινές ονοµαστικές µετοχές και ισάριθµα δικαιώµατα ψήφου, 

ήτοι ποσοστό 86,75% επί συνόλου 7.500.000 µετοχών και ισαρίθµων δικαιωµάτων ψήφου της 

Εταιρείας.  

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των 

θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως:  
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Στο 1ο θέµα ενέκρινε οµόφωνα την µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό 

των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (750.000,00) Ευρώ, µε µείωση της ονοµαστικής αξίας κάθε 

µετοχής της Εταιρείας κατά 0,10 Ευρώ, (από 0,66 Ευρώ σε 0,56 Ευρώ) και επιστροφή-καταβολή 

του αντίστοιχου ποσού στους µετόχους της Εταιρείας.  

Στο 2ο θέµα ενέκρινε οµόφωνα την σχετική, συνεπεία της ληφθείσας επί του πρώτου θέµατος της 

ηµερησίας διατάξεως αποφάσεως, τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της 

Εταιρείας στην µορφή ακριβώς που είχε δηµοσιευθεί και ανακοινωθεί από την Εταιρεία.  

Στο 3ο θέµα έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις προς τους παριστάµενους µετόχους, οι οποίοι και 

ενηµερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης για την µέχρι σήµερα πορεία της 

Εταιρείας. 

 

4. Σηµαντική παρουσία στην ΑΡΤΟΖΑ 2013 

Η παρουσία της Εταιρείας στην 13η έκθεση ΑΡΤΟΖΑ, η οποία πραγµατοποιήθηκε στο εκθεσιακό 

κέντρο METROPOLITAN EXPO στις 23 - 26 Φεβρουαρίου 2013, ήταν πραγµατικά επιτυχής. Για 

άλλη µια φορά, ο µεγάλος αριθµός των επισκεπτών απέδειξε τη σηµασία αυτής της εµπορικής 

έκθεσης για τον τοµέα της ζαχαροπλαστικής, της αρτοποιίας και του παγωτού, καθώς και το 

ειλικρινές ενδιαφέρον των επαγγελµατιών για τις νέες τάσεις της αγοράς. Το µινιµαλιστικό και 

σύγχρονο περίπτερο της Εταιρείας, το οποίο βρισκόταν σε κεντρικό σηµείο της έκθεσης, 

προσέλκυσε πολλούς επισκέπτες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τη µεγάλη και 

νέα σειρά προϊόντων (15 εντελώς νέα προϊόντα), καθώς και για τα τελευταία νέα και τις εξελίξεις 

στον τοµέα της γαστρονοµίας. Επιπλέον, καθ 'όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, το δυναµικό τµήµα 

πωλήσεων της Εταιρείας, παρείχε στους επισκέπτες όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε 

τα µοναδικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της γκάµας των προϊόντων της Εταιρείας, ενώ η 

έµπειρη τεχνική οµάδα αποτελούµενη από 8 εξειδικευµένους σεφ ζαχαροπλάστες και αρτοποιούς 

ανέπτυξε και παρουσίασε νέες και πραγµατικά πολύ νόστιµες δηµιουργίες. Επίσης έλαβαν µέρος 

διακεκριµένοι Chefs των εταιρειών που εκπροσωπεί η εταιρεία, όπως ο κ. P. Depape (UNIFINE 
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F&Bi), κ. W. Jungmann (KOMPLET) και η κα. S. Gaetta (FABBRI 1905) όπου µε τη σηµαντική 

τεχνογνωσία και την εµπειρία τους αποτελούν πάντα αναπόσπαστο τµήµα της επιτυχηµένης 

παρουσίας της Εταιρείας στην ΑΡΤΟΖΑ. 

Η εξέχουσα παρουσία της Εταιρείας στην σηµαντική αυτή εκδήλωση για την Ελλάδα, την Κύπρο 

και τις χώρες των Βαλκανίων, προσέφερε για άλλη µια φορά καινοτόµες ιδέες και υψηλής 

ποιότητας πρώτες ύλες, συνεχή πληροφόρηση, συναρπαστικές συνταγές και υψηλού επιπέδου 

τεχνική υποστήριξη στους επαγγελµατίες του κλάδου.  

 

5. Καινοτόµα εργαστήρια, επιδείξεις και σεµινάρια από την Εταιρεία σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη 

Συνεπής, όπως κάθε χρόνο, στα ραντεβού της µε τους επαγγελµατίες, η Εταιρεία διοργάνωσε 

πλήθος σεµιναρίων και επιδείξεων στα 2 Κέντρα Τεχνικής Επιµόρφωσης και Εφαρµογών που 

διαθέτει, τα CENTERS OF GASTRONOMY, στις εγκαταστάσεις της στην Αθήνα και στην 

Θεσσαλονίκη. Πιο συγκεκριµένα: 

α. Εντυπωσιακές επιδείξεις παγωτού από την FABBRI 

Όπως κάθε χρόνο, η Εταιρεία διοργάνωσε κατά τους µήνες Μάρτιο και Απρίλιο θεαµατικές 

επιδείξεις παγωτού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη µε θέµα «Παγωτό & Ζεστό Παγωτό: Νέες Τάσεις 

2013», σε συνεργασία µε την κορυφαία Ιταλική εταιρεία παγωτού FABBRI. Στις επιδείξεις 

παρουσιάστηκαν οι νέες γεύσεις για το 2013. Παράλληλα, η τεχνική σύµβουλος της FABBRI κα. 

Silvia Gaetta µαζί µε το τεχνικό τµήµα Ζαχαροπλαστικής και Παγωτού της ΚΑΝΑΚΗΣ πρότειναν 

εξαιρετικούς συνδυασµούς γεύσεων καθώς και πολλές νέες συνταγές ζεστού παγωτού. 

β. Επιµόρφωση του Τεχνικού Τµήµατος της Εταιρείας από την Dragsbaek ∆ανίας 

∆ιήµερο σεµινάριο (26-27 Ιουνίου 2013) διοργανώθηκε από την Εταιρεία για την περαιτέρω 

επιµόρφωση του Τεχνικού Τµήµατος της εταιρείας Αθηνών και Θεσσαλονίκης που αποτελείται από 

4 Τεχνικούς Συµβούλους ζαχαροπλαστικής και παγωτού, 4 Τεχνικούς Συµβούλους αρτοποιίας και 1 

Τεχνολόγο Τροφίµων. Το σεµινάριο περιλάµβανε τεχνικές εφαρµογών των δανέζικών προϊόντων 
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µαργαρίνης Dragsbaek που η Εταιρεία αντιπροσωπεύει αποκλειστικά στην Ελλάδα, την Κύπρο και 

τις γειτονικές βαλκανικές χώρες από το 1985. Οι τεχνικές αυτές αφορούσαν σε εξειδικευµένες 

εφαρµογές σε σφολιατοειδή, κρουασάν, γλυκές ζύµες µαγιάς, ζύµες τάρτας. 

γ. Επίδειξη «Σύγχρονη Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική Φούρνου» από την KOMPLET & την 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε  

Η Εταιρεία βρέθηκε για µια ακόµα φορά στο πλευρό των αρτοποιιών & αρτοζαχαροπλαστών 

διοργανώνοντας στις 25-26 Σεπτεµβρίου στην Αθήνα εντυπωσιακή διήµερη επίδειξη µε θέµα 

«Σύγχρονη Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική Φούρνου». Το πλούσιο πρόγραµµα επιµελήθηκε ο 

τεχνικός σύµβουλος της Komplet κ. W. Jungmann σε συνεργασία µε το τεχνικό τµήµα αρτοποιίας 

της Εταιρείας και περιλάµβανε πληθώρα αρτοσκευασµάτων µε τα προϊόντα αρτοποιίας της 

Εταιρείας, υπέροχα αλµυρά σνακς και γλυκά φούρνου καθώς και το λανσάρισµα νέων προϊόντων 

αρτοποιίας. 

δ. Τα Center of Gastronomy γιόρτασαν 10 χρόνια επιτυχίας! 

Η Εταιρεία και τα CENTER OF GASTRONOMY Athens – Thessaloniki γιόρτασαν την επέτειο των 

10 χρόνων παρουσίας και συνεισφοράς τους στον κλάδο µε µια πανηγυρική εκδήλωση που 

πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα στις 30 και 31 Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων 

έγινε ειδική παρουσίαση µε ιστορική αναδροµή όλης της πορείας των CENTER OF 

GASTRONOMY από το 2003 έως σήµερα. Ταυτόχρονα έγινε αναφορά στις κυριότερες 

δραστηριότητές τους που περιλαµβάνουν διεξαγωγή σεµιναρίων και εργαστηρίων, πραγµατοποίηση 

επιδείξεων, ανάπτυξη προϊόντων και εφαρµογών για πελάτες της Εταιρείας, εκπαιδευτικές ηµερίδες 

για σπουδαστές επαγγελµατικών σχολών και φυσικά την αποκλειστική συνεργασία µε την κορυφαία 

γαλλική σχολή γαστρονοµίας ECÔLE LENÔTRE! Στον εορτασµό συµµετείχε και ο τεχνικός 

σύµβουλος της εταιρείας FRUIBEL - SUCREA UNIFINE F&B Ingredients κ. Philippe Depape. Ο 

διεθνούς φήµης κ. Depape παρουσίασε µία υπέροχη σειρά Χριστουγεννιάτικων συνταγών µε θέµα 

«Ένα ουράνιο τόξο τον χειµώνα...». Στο τέλος της εκδήλωσης, οι παρευρισκόµενοι δοκίµασαν τις 

εξαιρετικές γλυκές δηµιουργίες συνοδεία επετειακού ποτού. Η Εταιρεία δηµιούργησε το 2003 το 
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ATHENS CENTER OF GASTRONOMY στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας στις Αχαρνές Αττικής 

και 4 χρόνια αργότερα το THESSALONIKI CENTER OF GASTRONOMY, το οποίο στεγάζεται 

εντός του υποκαταστήµατος της Εταιρείας στη ΒΙΠΕ Σίνδου. Πρόκειται για δύο υπερσύγχρονα 

κέντρα τεχνικής επιµόρφωσης και εφαρµογών ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας και παγωτού.  

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι µέχρι στιγµής τα CENTER OF GASTRONOMY έχουν φιλοξενήσει 

περίπου 11.000 άτοµα, τα οποίοι συµµετείχαν σε συνολικά 220 επιδείξεις και σεµινάρια, 11 

εκπαιδευτικές ηµερίδες και σε 65 διεθνούς κύρους σεµινάρια της Ecôle Lenôtre. 

Στο τέλος των εκδηλώσεων, ο κ. Κανάκης υπογράµµισε ότι: «Στόχος των CENTER OF 

GASTRONOMY είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής αξίας και ποιότητας για τους πελάτες 

αλλά και για την ίδια την Εταιρεία». Υποσχέθηκε δε ότι θα αναβαθµίσει περαιτέρω τις υπηρεσίες 

και τα προγράµµατα των κέντρων επενδύοντας στη γνώση και την εξειδίκευση, µέσα από νέες 

συνεργασίες µε Chef υψηλού κύρους και µοναδικά προϊόντα από ηγετικούς οίκους του εξωτερικού. 

ε. Λαµπερή Χριστουγεννιάτικη Επίδειξη Ζαχαροπλαστικής  

Η Εταιρεία διοργάνωσε µία λαµπερή επίδειξη µε χριστουγεννιάτικα γλυκά στο ATHENS CENTER 

OF GASTRONOMY στις 20 Νοεµβρίου 2013. Το τεχνικό τµήµα της Εταιρείας, αποτελούµενο από 

τους κ.κ. Γ. Κόστιουτσουκ, ∆. ∆ηµόπουλο και. Κ. Παπαπαναγιώτου, δηµιούργησε ένα εξαιρετικό 

πρόγραµµα µε λαχταριστούς και τέλεια διακοσµηµένους χριστουγεννιάτικους κορµούς. Στο τέλος 

της εκδήλωσης οι παρευρισκόµενοι δοκίµασαν τα γλυκά και εντυπωσιάστηκαν από τις υπέροχες 

γεύσεις και τους πρωτότυπους συνδυασµούς. 

 

6. ∆ιοργάνωση σεµιναρίων ECOLE LENOTRE 

Η Εταιρεία και η παγκοσµίου φήµης Γαλλική Σχολή ECOLE LENÔTRE συνέχισαν την επιτυχή 

αποκλειστική συνεργασία τους για την Ελλάδα, διοργανώνοντας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 

πλήθος σεµιναρίων γεµάτα µε νέες και πρωτοποριακές συνταγές Γαλλικής φιλοσοφίας και τεχνικής 

που ενθουσίασαν τους Έλληνες επαγγελµατίες δίνοντάς τους εργαλεία δουλειάς και νέες ιδέες. 
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Μάλιστα, εντός του 2013 διοργανώθηκε και πραγµατοποιήθηκε και το πρώτο σεµινάριο στη Σόφια 

της Βουλγαρίας στις εγκαταστάσεις και µε τη συνεργασία της ALMA LIBRE, σηµειώνοντας 

τεράστια επιτυχία και σηµατοδοτώντας το ξεκίνηµα µίας νέας εποχής στη τεχνική επιµόρφωση των 

Βούλγαρων ζαχαροπλαστών. 

Πιο συγκεκριµένα διοργανώθηκαν και πραγµατοποιήθηκαν µε µεγάλη επιτυχία τα ακόλουθα 

σεµινάρια: 

ΑΘΗΝΑ 

14-17/5/2013 «Μοντέρνα Γαλλική Ζαχαροπλαστική» 

18-21/6/2013 «Viennoiserie» 

1-4/10/2013 «Η τέχνη της σοκολάτας: σοκολατάκια, patisserie, macaron» 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

28-31/5/2013 «Μοντέρνα Γαλλική Ζαχαροπλαστική» 

8-11/10/2013 «Η τέχνη της σοκολάτας: σοκολατάκια, patisserie, macaron» 

ΣΟΦΙΑ 

12-15/11/2013 «Μοντέρνα Γαλλική Ζαχαροπλαστική» 

Μέσω των εν λόγω σεµιναρίων η Εταιρεία ενισχύει και προάγει την σχέση της µε την πελατεία της 

και αποδεικνύει έµπρακτα ότι το πρώτιστο και διαρκές µέληµά της είναι η ποιότητα και η βέλτιστη 

και αποδοτικότερη αξιοποίηση των προϊόντων που διανέµει και αντιπροσωπεύει. 

 

7. Συνεχής ανάπτυξη βαλκανικών αγορών και Κύπρου 

Στην διάρκεια της χρήσης 2013 η Εταιρεία συνέχισε την επέκταση των υφισταµένων συνεργασιών 

της, µε στόχο την επέκταση των δραστηριοτήτων της και την περαιτέρω διείσδυσή της στις 

γειτονικές Βαλκανικές αγορές καθώς και στην Κύπρο, οι οποίες παρουσιάζουν σηµαντικά 

περιθώρια ανάπτυξης, γεγονός που αποτυπώνεται και από την ενίσχυση των εξαγωγών της 

Εταιρείας.  
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Η Εταιρεία αντιλαµβανόµενη τον σηµαντικό ρόλο που αναµένεται να διαδραµατίσουν οι αγορές 

των γειτονικών Βαλκανικών χωρών και της Κύπρου στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της, αλλά 

και τις προοπτικές των εν λόγω αγορών, συνεχίζει τη συστηµατική της επέκταση στις περιοχές 

αυτές οργανώνοντας συνεχείς τεχνικές επιδείξεις σε επαγγελµατίες των τοπικών αγορών, µέσω του 

άρτια εκπαιδευµένου τεχνικού τµήµατος που διαθέτει και εκτιµά ότι µε την περαιτέρω ανάπτυξη και 

ενίσχυση του εξαγωγικού της προσανατολισµού θα βελτιώσει σηµαντικά την θέση της  στην 

ευρύτερη γεωγραφική περιοχή (Βαλκάνια και Κύπρος) , γεγονός που θα επιδράσει θετικά στα 

οικονοµικά της αποτελέσµατα  

 

8. ∆ιοργάνωση σεµιναρίων στους Βούλγαρους επαγγελµατίες 

Η Εταιρεία κατά την διάρκεια του έτους 2013 πραγµατοποίησε διήµερο ενηµερωτικό σεµινάριο 

παγωτού στο THESSALONIKI CENTER OF GASTRONOMY στις 29 και 30 Μαρτίου 2013. 

Στόχος του σεµιναρίου ήταν να ενηµερώσει τους Βούλγαρους επαγγελµατίες για την χρήση, τα 

πλεονεκτήµατα και την ευκολία χρήσης των προϊόντων της FABBRI, ενώ παρουσίασε ένα πλήρες 

πρόγραµµα εφαρµογής των προϊόντων FABBRI. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, κάποιοι από τους 

παρευρισκοµένους ξεκίνησαν άµεσα συνεργασία για την παραγωγή και διάθεση παραδοσιακού 

ιταλικού παγωτού (gelato), µία τάση η οποία µόλις ξεκινάει τα πρώτα της βήµατα στην αγορά της 

Βουλγαρίας. 

 

9. Απάντηση-ενηµέρωση  σε σχετικό ερώτηµα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

Η Εταιρεία την 27η Μαρτίου 2013 σε εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 και 4.1.3.6 

του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3340/2005 και 

κατόπιν σχετικού ερωτήµατος που υποβλήθηκε εκ µέρους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε 

συνέχεια των δυσάρεστων οικονοµικών εξελίξεων στην Κύπρο και µε σκοπό την προστασία των 

επενδυτών και της εύρυθµης λειτουργίας της χρηµατιστηριακής αγοράς από σχετικές φήµες και 

ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, γνωστοποίησε προς το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα αναφορικά µε 
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τις επιπτώσεις της κυπριακής χρηµατοπιστωτικής κρίσης στις δραστηριότητες, τα αποτελέσµατα και 

την οικονοµική θέση της Εταιρείας:  

α) η δραστηριοποίηση της Εταιρείας στην Κύπρο σε επίπεδο πωλήσεων είναι ιδιαίτερα µικρή και σε 

επίπεδο αγορών είναι ανύπαρκτη,  

β) δεν υφίστανται καταθέσεις της Εταιρείας άνω των 100 χιλιάδων Ευρώ που να τηρούνται στην 

Κύπρο, είτε στην Τράπεζα Κύπρου, είτε στην CPB,  

γ) δεν υφίσταται οιαδήποτε έκθεση της Εταιρείας σε κινητές αξίες (µετοχές, οµόλογα) ή 

χρηµατοπιστωτικά µέσα των ανωτέρω δύο Τραπεζών,  

δ) το ποσοστό του κύκλου εργασιών της Εταιρείας στην Κύπρο για την χρήση που έληξε την 

31.12.2012 ανέρχεται µόλις σε 0,66% (113.820,68 Ευρώ) και   

ε) µε βάση τα ανωτέρω ουδεµία επίπτωση εκ των ως άνω εξελίξεων στην Κύπρο αναµένεται να 

υπάρξει επί του κύκλου εργασιών, των αποτελεσµάτων και της οικονοµικής θέσης της Εταιρείας.  

 

10. Ανακοίνωση για µεταφορά των µετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών κατά την συνεδρίαση αυτού της 5ης 

Απριλίου 2013 αποφάσισε την µεταφορά των µετοχών της Εταιρείας στην Κυρία Αγορά από την 

κατηγορία Χαµηλής ∆ιασποράς, λόγω της αύξησης της διασποράς τους. Η µεταφορά των µετοχών 

στην Κυρία Αγορά ξεκίνησε να ισχύει από την συνεδρίαση της ∆ευτέρας 3 Ιουνίου 2013.  

 

11. Ολοκλήρωση της διαδικασίας µειώσεως του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που 

αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18
ης

 Φεβρουαρίου 2013  

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας που πραγµατοποιήθηκε την 18η 

Φεβρουαρίου 2013, αποφάσισε µεταξύ άλλων, την µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

κατά το ποσό των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (750.000,00) Ευρώ, η οποία πραγµατοποιήθηκε µε 

την αντίστοιχη µείωση της ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής της Εταιρείας κατά το ποσό των 

0,10 Ευρώ, ήτοι από 0,66 Ευρώ σε 0,56 Ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών 
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στους µετόχους ποσού 0,10 Ευρώ ανά µετοχή. Μετά την ως άνω µείωση το µετοχικό κεφάλαιο της 

Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 4.200.000,00 Ευρώ διαιρούµενο σε 7.500.000 κοινές 

ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,56 Ευρώ.  

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µε την µε 

αριθµό πρωτοκόλλου Κ2-1203/28.03.2013 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού 

άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστήριο Αθηνών στη συνεδρίασή του της 4ης Απριλίου 2013 

ενηµερώθηκε για την µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της Εταιρείας µε επιστροφή 

κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών στους µετόχους ποσού 0,10 Ευρώ ανά µετοχή. Κατόπιν των 

ανωτέρω, από την 10η Απριλίου 2013 οι µετοχές της Εταιρείας είναι διαπραγµατεύσιµες στο 

Χρηµατιστήριο Αθηνών µε τη νέα ονοµαστική αξία 0,56 Ευρώ ανά µετοχή και χωρίς το δικαίωµα 

συµµετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών στους µετόχους ποσού 0,10 Ευρώ 

ανά µετοχή. ∆ικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου ορίσθηκαν οι εγγεγραµµένοι στα αρχεία του 

Σ.Α.Τ. µέτοχοι την 12η Απριλίου 2013. Η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου ξεκίνησε από την 

18η Απριλίου 2013 και πραγµατοποιήθηκε µέσω της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.». Με την 

πάροδο τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από την 18η 
Ιουλίου 2013, η 

επιστροφή κεφαλαίου σε µετρητά θα καταβάλλεται µόνο από τα γραφεία της Εταιρείας (οδός 

Ανεµώνης αριθ. 4, Αχαρνές Αττικής, Τ.Κ. 13678, Αθήνα). 

 

12. Ανακοίνωση ορισµού νέου εσωτερικού Ελεγκτή 

Η Εταιρεία σε εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3016/2002 και της µε αριθµό 5/204/14.11.2000 

Απόφασης του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, ανακοίνωσε ότι το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο κατά την συνεδρίαση αυτού της 8ης Απριλίου 2013, όρισε ως νέο εσωτερικό Ελεγκτή της 

Εταιρείας τον κ. Παναγιώτη Κουτσιανά του Ιωάννη, σε αντικατάσταση της υφισταµένης ∆ήµητρας 

Παπασπύρου του Σπυρίδωνος. Ηµεροµηνία ανάληψης καθηκόντων από τον κ. Παναγιώτη 

Κουτσιανά ορίσθηκε η 9η Απριλίου 2013.  
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13. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας 

Την 3η Ιουνίου 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 π.µ, πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας 

της Εταιρείας (Αχαρνές Αττικής, οδός Ανεµώνης αριθ. 4), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των 

µετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου µέτοχοι, εκπροσωπούντες 

6.392.886 κοινές ονοµαστικές µετοχές και ισάριθµα δικαιώµατα ψήφου, ήτοι ποσοστό 85,24% επί 

συνόλου 7.500.000 µετοχών και ισαρίθµων δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας.  

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των 

θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως:  

 

Στο 1
ο
 θέµα ενέκρινε οµόφωνα τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που αφορούν στην κλειόµενη 

εταιρική χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012) και συνολικά την ετήσια Οικονοµική Έκθεση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου για την εν λόγω χρήση, στην µορφή που δηµοσιεύθηκαν και υπεβλήθησαν 

προς τις αρµόδιες Εποπτεύουσες και Εποπτικές Αρχές. 

     

Στο 2
ο
 θέµα ενέκρινε οµόφωνα την ετήσια Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η 

οποία περιλαµβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας της 

22ας Μαρτίου 2013, καθώς και την από 26 Μαρτίου 2013 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-

Λογιστή της Εταιρείας κ. Σεραφείµ ∆. Μακρή αναφορικά µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις 

που αφορούν στην εταιρική χρήση 2012. 

 

 Στο 3
ο
 θέµα ενέκρινε οµόφωνα την διάθεση (διανοµή) κερδών της εταιρικής χρήσεως 2012 

(01.01.2012-31.12.2012) και ειδικότερα ενέκρινε την µη διανοµή οιουδήποτε µερίσµατος προς τους 

µετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόµενης χρήσεως 2012 (01.01.2012-31.12.2012).  
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Στο 4
ο
 θέµα ενέκρινε οµόφωνα την απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των 

Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα και την εν γένει 

διαχείριση της κλειοµένης εταιρικής χρήσεως 2012 (01.01.2012-31.12.2012), καθώς και για τις 

ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως. 

 

Στο 5
ο
 θέµα ενέκρινε οµόφωνα την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας «Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυµη 

Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» και ειδικότερα του κ. Σεραφείµ Μακρή του ∆ηµητρίου 

(Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16311) ως Τακτικού Ελεγκτή και του κ. Ευστάθιου Μπανίλα του Παναγιώτη (Α.Μ. 

Σ.Ο.Ε.Λ. 16451) ως Αναπληρωµατικού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013-

31.12.2013) και για τον έλεγχο των ετησίων και εξαµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων της 

Εταιρείας καθώς  επίσης και για την έκδοση του αντιστοίχου ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού, 

κατά τα προβλεπόµενα στην παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994, ενώ παράλληλα ενέκρινε και 

την αµοιβή των ελεγκτών για αµφότερες τις ως άνω εργασίες, η οποία δεν θα υπερβεί το ποσό των 

25.040,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ).   

 

Στο 6
ο
 θέµα ενέκρινε οµόφωνα τις αµοιβές που καταβλήθηκαν στα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρεία κατά την παρελθούσα εταιρική χρήση 

2012 (01.01.212-31.12.2012) και µέχρι την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, αφετέρου δε 

προενέκρινε τις αµοιβές που θα καταβληθούν στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθόλη την 

χρήση 2013 έως την επόµενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. 

 

Στο 7
ο
 θέµα έλαβαν χώρα ορισµένες ανακοινώσεις εκ µέρους του Προεδρείου αναφορικά µε τα 

αποτελέσµατα και την πορεία της Εταιρείας.  
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14. Ανακοίνωση για συνέχιση σύµβασης Ειδικού ∆ιαπραγµατευτή 

 Από την ∆ευτέρα 3 Ιουνίου 2013 οι µετοχές της Εταιρείας µεταφέρθηκαν στην Κύρια Αγορά από 

την κατηγορία της Χαµηλής ∆ιασποράς λόγω της αύξησης της διασποράς τους. Συνεπεία της ως 

άνω µεταφοράς η µεταξύ της Εταιρείας και της «ΒΕΤΑ XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» 

σύµβαση παροχής υπηρεσιών ειδικού διαπραγµατευτή, της οποίας η εκτέλεση είχε ανασταλεί, 

καθόλο το χρόνο που οι µετοχές της Εταιρείας είχαν ενταχθεί στην κατηγορία Χαµηλής ∆ιασποράς, 

συνεχίζεται κανονικά.  

 

15. Ανανέωση διαρκείας Σύµβασης Ειδικής ∆ιαπραγµάτευσης 

Η Εταιρεία ανακοινώσε προς το επενδυτικό κοινό ότι η Επιτροπή Λειτουργίας Αγορών του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών µε την από 26.09.2013 απόφασή της  ενέκρινε την ανανέωση της 

ιδιότητας του Ειδικού ∆ιαπραγµατευτή επί των µετοχών της Εταιρείας από το Μέλος του Χ.Α 

 «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ». 

Σηµειώνεται ότι η Εταιρεία έχει συνάψει σύµβαση ειδικής διαπραγµάτευσης µε την «ΒΕΤΑ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», η οποία θα εξακολουθεί υφισταµένη, µετά από την ως άνω 

απόφαση, µε τους εξής βασικούς όρους: 

1) η «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» θα διαβιβάζει στο Σύστηµα Συναλλαγών του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγµάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς 

και πώλησης) για ίδιο λογαριασµό επί των µετοχών της Εκδότριας, σύµφωνα µε τους όρους και 

προϋποθέσεις της κειµένης νοµοθεσίας . Για την υπηρεσία αυτή η Εκδότρια θα καταβάλλει αµοιβή 

στην «ΒΕΤΑ  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και 

2) η  διάρκεια της εν λόγω σύµβασης ειδικής διαπραγµάτευσης ανανεώθηκε για ένα (1) έτος. 

 

16. Έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού χρήσεως 2012,  

Η Εταιρεία σε εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισµού του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3340/2005, γνωστοποίησε στο 
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επενδυτικό κοινό την 4η Νοεµβρίου 2013 ότι σε συνέχεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου για την 

χρήση 2012, που διενεργήθηκε από τον νόµιµο ελεγκτή της Εταιρείας σύµφωνα µε το α. 82 παρ. 5 

του ν. 2238/1994, εξεδόθη φορολογικό πιστοποιητικό µε συµπέρασµα χωρίς επιφύλαξη. 

 

17. Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 9
ης

 ∆εκεµβρίου 2013  

Την 9η ∆εκεµβρίου 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00, πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας 

της Εταιρείας (Αχαρνές Αττικής, οδός Ανεµώνης αριθ. 4), η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των 

µετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου µέτοχοι, εκπροσωπούντες 

6.639.406 κοινές ονοµαστικές µετοχές και ισάριθµα δικαιώµατα ψήφου, ήτοι ποσοστό 88,53 % επί 

συνόλου 7.500.000 µετοχών και ισαρίθµων δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας.   

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των 

θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως:  

Στο 1ο θέµα ενέκρινε οµόφωνα την µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό 

των 600.000,00 Ευρώ, µε µείωση της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής της Εταιρείας κατά 0,08 

Ευρώ, ήτοι από 0,56 Ευρώ σε 0,48 Ευρώ και την ισόποση επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου 

ποσού στους µετόχους της Εταιρείας. 

Στο 2ο θέµα ενέκρινε οµόφωνα την σχετική, ενόψει της ληφθείσας κατά τα ανωτέρω αποφάσεως, 

τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας στην µορφή ακριβώς που είχε 

δηµοσιευθεί και ανακοινωθεί από την Εταιρεία.  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ B΄ 

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες  

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και διεθνοποιηµένο περιβάλλον. Η 

εξειδικευµένη τεχνογνωσία της, η πολυετής εµπειρία και παρουσία της στον χώρο, η δηµιουργία 

ισχυρού εµπορικού ονόµατος (brand name) σε συνδυασµό µε την διαρκή µελέτη, έρευνα αγοράς και 

εµπορία νέων προϊόντων µε έµφαση στην ποιότητα και στην δυνατότητα άµεσης και πλήρους 
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ικανοποίησης της υφισταµένης και µελλοντικής ζήτησης, καθώς και η δηµιουργία ισχυρών 

οργανωτικών, τεχνικών και λειτουργικών υποδοµών, οι οποίες συνδυάζουν την εµπορική προώθηση 

των προϊόντων µε την εκπαίδευση προς τους πελάτες-αποδέκτες των προϊόντων για την ορθή και 

βέλτιστη αξιοποίησή τους, βοηθούν την Εταιρεία να παραµένει διαρκώς ανταγωνιστική και να 

προωθεί την διείσδυσή της σε νέες αγορές (γεωγραφικές και προιοντικές) και συνακόλουθα να µην 

επηρεάζεται από τις αρνητικές συνθήκες του εξωγενούς περιβάλλοντος.    

Κατά την χρονική στιγµή συντάξεως της παρούσας Έκθεσης, η οικονοµική κρίση, µολονότι 

συνεχίζεται µε αµείωτη ένταση, δεν φαίνεται να επηρεάζει ουσιωδώς την δραστηριότητα της 

Εταιρείας, ενόψει της δραστηριοποίησης της τελευταίας σε έναν από τους πλέον ανθεκτικούς 

κλάδους (κλάδος τροφίµων) πλην όµως  λόγω όµως της έντασης του φαινοµένου, της διάρκειας 

αυτού και της γενικότερης κατάστασης ασφυξίας και έλλειψης ρευστότητας που παρατηρείται στην 

ελληνική αγορά (ήτοι στην κύρια γεωγραφική αγορά δραστηριοποίησης της Εταιρείας), ιδίως δε 

λόγω του γεγονότος ότι η οικονοµική κρίση έχει ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στο εγχώριο 

περιβάλλον, η τυχόν γενικότερη µείωση της καταναλωτικής ζήτησης είναι πιθανόν να επηρεάσει 

αρνητικά τις πωλήσεις και τα περιθώρια κέρδους του κλάδου τροφίµων και συνακόλουθα και της 

Εταιρείας. Επιπλέον το αρνητικό περιβάλλον που έχει καλλιεργηθεί σε σχέση µε την χώρα 

(συστηµικός κίνδυνος)  µολονότι έχει λειανθεί στην διάρκεια των τελευταίων µηνών , δυσχεραίνει 

την συνεργασία της Εταιρείας µε τις προµηθεύτριες  εταιρείες της, γεγονός που έχει ένα 

µεµονωµένο  αντίκτυπο στα αποτελέσµατα της Εταιρείας.  

Η µικρή χρηµατοοικονοµική έκθεση της Εταιρείας, η σηµαντική ποιοτική και προϊοντική της 

διαφοροποίηση, σε συνδυασµό µε την στοχευµένη επέκτασή της σε νέες γεωγραφικά αγορές, και η 

αξιοπιστία και φερεγγυότητα για τις οποίες διακρίνεται στις συναλλαγές της αποτελούν τα κύρια 

εφόδια που αυτή διαθέτει για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών της οικονοµικής 

κρίσης.   

Οι συνήθεις χρηµατοοικονοµικοί και λοιποί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία είναι 

κίνδυνοι αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, τιµές αγοράς, πιστωτικός κίνδυνος, 
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κίνδυνος ρευστότητας, επιτοκιακός κίνδυνος, κίνδυνος αποθεµάτων, κίνδυνος µείωσης της ζήτησης 

λόγω της γενικότερης καταναλωτικής ύφεσης).  

 

1. Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Η µεγάλη πλειοψηφία των συναλλαγών και των υπολοίπων της Εταιρείας είναι σε Ευρώ. Υπάρχουν 

περιορισµένης κλίµακας σε σχέση µε τον όγκο εργασιών της Εταιρείας υποχρεώσεις σε έτερο πλην 

του Ευρώ νόµισµα και δη συναλλαγές ύψους 2.761.165,10 ∆ανέζικες κορόνες µε αξία αποτίµησης 

370.030,17 Ευρώ την 31.12.2013 και ως εκ τούτου η έκθεση σε συναλλαγµατικούς κινδύνους 

αξιολογείται µεν ως υπαρκτή (αποκλειστικά και µόνο λόγω των ως άνω συναλλαγών), πλην όµως 

ως απολύτως ελεγχόµενη αφενός µεν λόγω του περιορισµένου ύψους των εν λόγω συναλλαγών και 

αφετέρου λόγω του νοµίσµατος στο οποίο διενεργούνται οι συναλλαγές, το οποίο δεν παρουσιάζει 

σηµαντικές διακυµάνσεις σε σχέση µε το Ευρώ. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς 

τους συναλλαγµατικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν και αξιολογεί την τυχόν ανάγκη 

λήψης σχετικών µέτρων, πλην όµως κατά την παρούσα χρονική στιγµή ο εν λόγω κίνδυνος δεν 

αξιολογείται ως ιδιαίτερα σηµαντικός και είναι σε κάθε περίπτωση απόλυτα ελεγχόµενος. 

2. Κίνδυνος αύξησης των τιµών των πρώτων υλών  

Οι αυξήσεις των τιµών των εισαγοµένων και προωθουµένων εν συνεχεία από την Εταιρεία 

εµπορευµάτων (κυρίως από την Ευρώπη) τα τελευταία πέντε έτη κυµαίνονται σε ποσοστό 3-8% 

ετησίως κατά µέσο όρο, και διεθνώς προβλέπονται σταθερές και ίσως ελαφρώς µειωµένες τιµές για 

τις κατηγορίες που έχουν ως βάση παραγωγής της µαργαρίνες –λάδια, το σιτάρι , και το καλαµπόκι, 

ενώ για τα προϊόντα που έχουν ως βάση παραγωγής τα γαλακτοκοµικά προϊόντα (βούτυρα-κρέµες 

γάλακτος-γάλα κλπ.) προβλέπονται µικρές αυξήσεις της τάξεως του 2-4%, και τέλος  για  τα 

προϊόντα που έχουν ως βάση παραγωγής το κακάο προβλέπονται σηµαντικές αυξήσεις. 

Συνακόλουθα η έκθεση της Εταιρείας στον εν λόγω κίνδυνο αξιολογείται ως αρκετά σηµαντική, 

πολλώ δε µάλλον καθώς µε βάση τις συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί στην ελληνική αγορά κατά 

την παρούσα χρονική στιγµή, η Εταιρεία δεν διαθέτει την σχετική ευχέρεια µετακύλισης των 
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αυξήσεων αυτών στις τιµές των προϊόντων, σε κάθε περίπτωση όµως και δεδοµένου ότι ο κίνδυνος 

προέρχεται συνήθως από πηγές τις οποίες η Εταιρεία δεν µπορεί να ελέγξει πλήρως (ενδεικτικώς 

εµπορική πολιτική προµηθευτών της κλπ), η διοίκηση της Εταιρείας λαµβάνει στο µέτρο του 

δυνατού τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου αφενός µεν να περιορίσει µέσω ειδικών συµφωνιών µε 

τους προµηθευτές της την έκθεση στον εν λόγω κίνδυνο αφετέρου δε να προσαρµόσει ανάλογα την 

τιµολογιακή και εµπορική της πολιτική, ώστε οι όποιες τυχόν αυξήσεις να µην επηρεάζουν την 

κερδοφορία της και τις εν γένει οικονοµικές της επιδόσεις. Πάντως κατά την παρούσα χρονική 

στιγµή ο συγκεκριµένος κίνδυνος αξιολογείται ως αρκετά σηµαντικός και ως ικανός να πλήξει κατά 

ένα µέρος την κερδοφορία και εν γένει οικονοµικές επιδόσεις της Εταιρείας.  

 

3. Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα συµβαλλόµενα 

µε αυτήν µέρη, κυρίως λόγω της µεγάλης διασποράς του πελατολογίου της, το οποίο αριθµεί 

σήµερα 2.100 περίπου πελάτες. Επίσης δεν υπάρχει πελάτης που να συµµετέχει µε ποσοστό πάνω 

από 5% στον κύκλο εργασιών, γεγονός που µειώνει την πιθανότητα πιστωτικού κινδύνου. Πάντως 

ενόψει των συνθηκών της ευρύτερης οικονοµικής κρίσης, η οποία εκδηλώνεται σε όλους σχεδόν 

αδιακρίτως του τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας και έχει πλήξει σηµαντικά την εγχώρια 

αγορά, ο κίνδυνος που ενδέχεται να προκύψει από τυχόν αδυναµία ορισµένων εκ των πελατών ν΄ 

ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους έναντι της Εταιρείας αξιολογείται ως αρκετά σηµαντικός, 

ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι η Εταιρεία έχει διασφαλίσει τις προϋποθέσεις ελέγχου των όποιων 

αρνητικών επιπτώσεων αυτού, µέσω της συστηµατικής παρακολούθησης των επιδόσεων και της 

οικονοµικής απόδοσης των πελατών της, ώστε να ενεργεί, στο µέτρο που αυτό είναι εφικτό, 

προληπτικά µε στόχο την αποφυγή δηµιουργίας επισφαλειών.  
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4. Κίνδυνος ρευστότητας 

Η Εταιρεία διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και υψηλό δείκτη ρευστότητας. Η γενική 

ρευστότητα της Εταιρείας βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι ο δείκτης 

γενικής ρευστότητας (Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις) ανέρχεται σε 

3,34 ενώ ο δείκτης αµέσου ρευστότητας (Κυκλοφορούν Ενεργητικό αφαιρουµένων των 

αποθεµάτων προς Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις) ανέρχεται σε 2,76. Η πολιτική την οποία 

εφαρµόζει πάγια η Εταιρεία κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών, συνίσταται στην 

εκµετάλλευση των εκπτώσεων που προσφέρουν οι προµηθευτές της λόγω αµέσων πληρωµών (cash 

discounts), ενώ παράλληλα η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει εξασφαλίσει την δυνατότητα δανεισµού 

µε ευνοϊκούς όρους από τις συνεργαζόµενες τράπεζες, την οποία δυνατότητα σπάνια αξιοποιεί λόγω 

ακριβώς της υψηλής ρευστότητας που διαθέτει. Ως εκ τούτου ο εν λόγω κίνδυνος αξιολογείται ως 

χαµηλός και σε κάθε περίπτωση ως ελεγχόµενος, πλην όµως γίνεται µνεία αυτού στην παρούσα 

Έκθεση για λόγους πληρέστερης και επαρκέστερης ενηµέρωσης των µετόχων της Εταιρείας και του 

επενδυτικού κοινού εν γένει αναφορικά µε οικονοµικά ζητήµατα όπως η ρευστότητα και το ύψος 

του τραπεζικού δανεισµού της Εταιρείας.      

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας της ληκτότητας των οικονοµικών υποχρεώσεων της Εταιρείας, από 

τον οποίο προκύπτει η δανειακή επιβάρυνση της Εταιρείας µε παράλληλη συγκριτική απεικόνιση 

της χρήσης 2012.   

  

Εταιρεία 2013 

      

Ποσά σε ευρώ 0-6 µήνες 

6-12 

µήνες 

1-5 

χρόνια Σύνολο 

          

Προµηθευτές & λοιποί πιστωτές 3.726.332,13 637.734,74   4.364.066,87 

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 

∆άνεια τραπεζών  0,00 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο  3.726.332,13 637.734,74 0,00 4.364.066,87 

      
      

 



 
 
 
  
 

   26 
 

 

 

Εταιρεία 2012 

      

Ποσά σε ευρώ 0-6 µήνες 

6-12 

µήνες 

1-5 

χρόνια Σύνολο 

          

Προµηθευτές & λοιποί πιστωτές 3.342.064,21 270.837,95   3.612.902,16 

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 

∆άνεια τραπεζών  0,00 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο  3.342.064,21 270.837,95 0,00 3.612.902,16 

 

 

5. Επιτοκιακός κίνδυνος  

Η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις ανάγκες 

χρηµατοδότησης της Εταιρείας, πλην όµως λόγω της µηδενικής εξάρτησης της Εταιρείας από 

τραπεζικό δανεισµό (0,00 Ευρώ την 31.12.2013), δεν υφίσταται επιτοκιακός κίνδυνος. Και η 

συγκεκριµένη αναφορά εντάσσεται εκ του περισσού στην παρούσα Έκθεση προκειµένου να 

ενηµερωθεί το ευρύ επενδυτικό κοινό για την µηδενική εξάρτηση της Εταιρείας από τον τραπεζικό 

δανεισµό, γεγονός ιδιαίτερα σηµαντικό το οποίο καταδεικνύει την υγιή χρηµατοοικονοµική 

διάρθρωση της Εταιρείας και τις υγιείς βάσεις επί των οποίων στηρίζει την λειτουργία και ανάπτυξή 

της.    

 

6. Κίνδυνος απαξίωσης αποθεµάτων  

Η Εταιρεία λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα (ασφάλιση, φύλαξη) για να ελαχιστοποιήσει τον 

κίνδυνο και τις ενδεχόµενες ζηµιές λόγω απώλειας αποθεµάτων από φυσικές καταστροφές. 

Παράλληλα λόγω της µεγάλης κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεµάτων (82 ηµέρες), και 

ταυτόχρονα της µεγάλης διάρκειας αυτών (ηµεροµηνία λήξης), ο κίνδυνος απαξίωσής τους είναι 

ιδιαίτερα περιορισµένος, πλην όµως εάν και εφόσον το ευρύτερο οικονοµικό κλίµα επιδεινωθεί 

λόγω της οικονοµικής κρίσης και της συνακόλουθης µείωσης της αγοραστικής δύναµης των 

πελατών της  Εταιρείας, τότε ο συγκεκριµένος κίνδυνος µπορεί ν’ αποκτήσει κάποια σπουδαιότητα 

και για τον λόγο αυτό το κύκλωµα παραγγελιών και διακίνησης εµπορευµάτων της Εταιρίας έχει 
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προσαρµοσθεί στις κρατούσες συνθήκες της αγοράς, ώστε ν’ αποφεύγεται στο µεγαλύτερο δυνατό 

βαθµό ή αποθεµατοποίηση εµπορευµάτων.  

 

7. Μείωση ζήτησης λόγω γενικότερης καταναλωτικής ύφεσης 

Η Εταιρεία ανήκει στο κλάδο των τροφίµων και η ζήτηση των εµπορευµάτων στον κλάδο στον 

οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία παραµένει προς το παρόν σχετικά σταθερή µε τάση µικρής 

µείωσης παρά το γενικότερο κλίµα καταναλωτικής ύφεσης, χωρίς πάντως να εµφανίζει σηµάδια 

ισχυρής ανάκαµψης ή αντιστροφής του γενικότερου αρνητικού κλίµατος.    

Πάντως ο συγκεκριµένος κίνδυνος, ενόψει και των γενικότερων συνθηκών αλλά και της διάρκειας 

της οικονοµικής κρίσης,  αναµένεται να επηρεάσει τις αποδόσεις της Εταιρείας καθώς η µείωση της 

ζήτησης αναµένεται να ενταθεί, εφόσον οι γενικότερες συνθήκες οικονοµικής ύφεσης συνεχισθούν 

και στην τρέχουσα χρήση µε την ίδια ένταση. Για τον λόγο αυτό ο συγκεκριµένος κίνδυνος 

αξιολογείται ως ιδιαίτερα σηµαντικός, καθώς ενδέχεται να επηρεάσει τις επιδόσεις και εν γένει τα 

αποτελέσµατα της Εταιρείας.   

8. Κίνδυνοι σχετικοί µε την ασφάλεια στην εργασία 

Η ασφάλεια στην εργασία για τους εργαζοµένους αποτελεί κυρίαρχη προτεραιότητα και απαραίτητη 

προϋπόθεση για την λειτουργία των εγκαταστάσεων της Εταιρείας. Σήµερα βρίσκεται σε εξέλιξη 

ένα πρόγραµµα που αποβλέπει στην εµπέδωση της κουλτούρας ασφάλειας σε όλες τις 

δραστηριότητες και λειτουργίες της Εταιρείας, ενώ επιπλέον εφαρµόζονται ευρύτατα εκπαιδευτικά 

προγράµµατα για την συστηµατική εκπαίδευση και επιµόρφωση των εργαζοµένων σε θέµατα 

ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας, των οποίων η εφαρµογή ελέγχεται αδιαλείπτως από την 

σχετική ∆ιεύθυνση της Εταιρείας.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ’  

Σηµαντικές συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη  

Στην παρούσα ενότητα περιλαµβάνονται οι σηµαντικότερες συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και 

συνδεδεµένων µε αυτήν προσώπων, (συνδεόµενα µέρη) όπως αυτά ορίζονται στο ∆ιεθνές 

Λογιστικό Πρότυπο 24. 

Ειδικότερα στην εν λόγω Ενότητα περιλαµβάνονται: 

(α) οι συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και κάθε συνδεδεµένου προσώπου που πραγµατοποιήθηκαν 

κατά την κλειόµενη χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013) και οι οποίες επηρέασαν ουσιαστικά την 

χρηµατοοικονοµική θέση ή τις επιδόσεις της Εταιρείας κατά την εν λόγω περίοδο, 

(β) οι τυχόν µεταβολές των συναλλαγών µεταξύ της Εταιρείας και κάθε συνδεδεµένου προσώπου 

που περιγράφονται στην τελευταία ετήσια Έκθεση, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν ουσιαστικές 

συνέπειες για τη χρηµατοοικονοµική θέση ή τις επιδόσεις της Εταιρείας κατά την χρήση 2013. 

Σηµειώνουµε ότι η αναφορά στις ως άνω συναλλαγές η οποία ακολουθεί περιλαµβάνει τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

α) το ποσό αυτών των συναλλαγών, 

β) το ανεξόφλητο υπόλοιπο τους στο τέλος της χρήσης (31.12.2013), 

γ) την φύση της σχέσεως του συνδεδεµένου προσώπου µε την Εταιρεία και 

δ) τυχόν πληροφοριακά στοιχεία για τις συναλλαγές, τα οποία είναι απαραίτητα για την 

κατανόηση της οικονοµικής θέσης της Εταιρείας, µόνον όµως εφόσον οι συναλλαγές αυτές είναι 

ουσιώδεις και δεν έχουν πραγµατοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς.  
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ  1.01-31.12.2013 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1  
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών  
Σε θυγατρικές 0,00 
Σε λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0,00 
  
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών  
Από θυγατρικές 0,00 
Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0,00 

  
Πωλήσεις παγίων  
Προς θυγατρικές 0,00 
Προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0,00 
  
Απαιτήσεις   
Από θυγατρικές 0,00 
Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0,00 
  
Υποχρεώσεις   
Σε θυγατρικές 0,00 
Σε λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0,00 
  
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : Παροχές προς την διοίκηση και στελέχη της Εταιρείας 

  

Α. Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της 
διοίκησης 412.547,32 
Β. Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης                          0,00 
Γ. Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 3.792,93 

 

 

Σηµειώσεις:  

1. ∆εν υπάρχουν συνδεδεµένα προς την Εταιρεία νοµικά πρόσωπα, κατά την έννοια του ∆ιεθνούς 

Λογιστικού Προτύπου 24. 

2. ∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας (και 

τις οικογένειές τους). 

3. Πλην των ως άνω αµοιβών δεν υφίστανται άλλες συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και των εν 

λόγω διευθυντικών στελεχών και µελών του ∆.Σ. 
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4. ∆εν υφίσταται οποιαδήποτε συναλλαγή, η οποία να έχει πραγµατοποιηθεί εκτός και πέραν των 

συνήθων όρων της αγοράς.    

5. ∆εν υφίσταται οποιαδήποτε συναλλαγή, η οποία να υπερβαίνει ως προς την αξία της ποσοστό 

10% της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού  της Εταιρείας, όπως αποτυπώνεται στις τελευταίες 

δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της.   

6. Ουδεµία εκ των συναλλαγών παρουσιάζει ιδιαίτερα, άλλως εξατοµικευµένα ή/και ειδικά 

χαρακτηριστικά, τα οποία να καθιστούν αυτή σηµαντική και άξια µεµονωµένης αναφοράς, 

σύµφωνα µε το κριτήριο της σπουδαιότητας όπως αυτό εξειδικεύεται και στην Εγκύκλιο 

45/21.07.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  

7. Τα ποσά που αναφέρονται ανωτέρω στην κατηγορία Α του Πίνακα 2 αφορούν στο σύνολό τους 

µικτές αµοιβές που έχουν καταβληθεί προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης της 

Εταιρείας κατά την χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013) για τις προσωπικές υπηρεσίες-εργασία 

που παρέχουν στην Εταιρεία, µε βάση τις σχετικές ανά περίπτωση συµβάσεις καθώς και τις 

σχετικές αποφάσεις των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων της Εταιρείας και 

αναλύονται ειδικότερα ως ακολούθως: 

 

ΠΡΟΣΩΠΟ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

Στυλιανός Κανάκης  Πρόεδρος και ∆/νων 

Σύµβουλος  
56.336,00 0,00 

Μαρία Κανάκη  Αντιπρόεδρος  42.252,00 0,00 

Ελευθερία Κανάκη  Αναπληρώτρια 

∆/νουσα Σύµβουλος   
42.252,00 596,93 

Αθανάσιος Σύρµος  Μέλος   101.412,76 0,00 

Χρήστος Βαταλίδης  Μέλος  72.379,68 0,00 

Σεραφείµ 

Καλλιαντάσης 

Μέλος  
97.914,88 3.256,00 

ΣΥΝΟΛΟ   412.547,32 3.792,93 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ∆΄ 

Αναλυτικές πληροφορίες, κατά το άρθρο 4 παρ. 7 του ν. 3556/2007, όπως ισχύει σήµερα, και 

σχετική επεξηγηµατική Έκθεση  

 

1. ∆ιάρθρωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας   

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήµερα µετά την τελευταία απόφαση της Έκτακτης 

Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 9ης ∆εκεµβρίου 2013 περί µειώσεως αυτού, στο ποσό των 

3.600.000,00 Ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο και διαιρείται σε 7.500.000 κοινές 

ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,48 Ευρώ εκάστης.  

Όλες οι µετοχές της Εταιρείας είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και διαπραγµατεύονται 

στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.  

Από κάθε µετοχή απορρέουν τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που ορίζονται από το νόµο και το 

Καταστατικό της Εταιρείας. Η κυριότητα της µετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του 

Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί σύµφωνα µε το νόµο και το 

Καταστατικό, από τα διάφορα όργανα της Εταιρείας. Κάθε µετοχή παρέχει το δικαίωµα µίας (1) 

ψήφου. 

 

2. Περιορισµοί ως προς την µεταβίβαση µετοχών της Εταιρείας   

∆εν υπάρχουν περιορισµοί αναφορικά µε την µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας.  

Οι µετοχές της Εταιρείας είναι σε άυλη µορφή και ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες στο Χρηµατιστήριο 

Αθηνών όπως ορίζει ο νόµος.     

 

3. Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές  

Η Εταιρεία δεν διαθέτει συµµετοχές σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις.  
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Περαιτέρω οι σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές στο µετοχικό κεφάλαιο και δικαιώµατα 

ψήφου της Εταιρείας, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 9 έως 11 του ν. 3556/2007 είναι 

οι ακόλουθες:  

• Στυλιανός Κανάκης: 5.422.932 µετοχές και δικαιώµατα ψήφου (ποσοστό 72,31%),  

• Μαρία Κανάκη: 600.000 µετοχές και δικαιώµατα ψήφου (ποσοστό 8,00%), 

 

4. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου   

∆εν υφίστανται µετοχές, οι οποίες παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου.  

 

5. Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου  

∆εν υφίστανται γνωστοί στην Εταιρεία περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου σε κατόχους µετοχών της 

Εταιρείας.  

 

6. Συµφωνίες µετόχων της Εταιρείας   

∆εν έχουν περιέλθει εις γνώση της Εταιρείας τυχόν συµφωνίες µεταξύ µετόχων, οι οποίες 

συνεπάγονται περιορισµούς στην µεταβίβαση µετοχών ή περιορισµούς στην άσκηση των 

δικαιωµάτων ψήφου. 

  

7. Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών ∆.Σ. και τροποποίησης Καταστατικού που 

διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον κ.ν. 2190/1920 

Αναφορικά µε τον διορισµό και την αντικατάσταση µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

Εταιρείας καθώς και τα σχετικά µε την τροποποίηση του Καταστατικού αυτής, δεν υφίστανται 

κανόνες οι οποίοι διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει 

σήµερα.  
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8. Αρµοδιότητα του ∆.Σ. ή ορισµένων µελών του για την έκδοση νέων µετοχών ή την αγορά 

ιδίων µετοχών της Εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 

∆εν υφίσταται ειδική αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ορισµένων µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου για έκδοση νέων µετοχών ή την αγορά ιδίων µετοχών σύµφωνα µε το 

άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920.  

 

9. Σηµαντικές συµφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση 

αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης    

∆εν υφίσταται οιαδήποτε σηµαντική συµφωνία συναφθείσα από την Εταιρεία, η οποία να τίθεται σε 

ισχύ, τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δηµόσιας 

πρότασης.  

 

10. Σηµαντικές συµφωνίες µε µέλη του ∆.Σ. ή το προσωπικό της Εταιρείας 

∆εν υφίσταται οιαδήποτε συµφωνία µεταξύ της Εταιρείας και µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

αυτής ή του προσωπικού, η οποία να προβλέπει αποζηµίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης 

χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας οιασδήποτε 

δηµόσιας πρότασης.     

 

11. Ίδιες µετοχές 

Η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες µετοχές ούτε έχει ληφθεί οιαδήποτε απόφαση από αρµόδιο όργανο της 

Εταιρείας σχετικά µε την απόκτηση ιδίων µετοχών εκ µέρους της.       
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* Επεξηγηµατική Έκθεση σχετικά µε τις πληροφορίες, η οποία συντάσσεται σύµφωνα προς το 

α.  4 παρ. 8 του ν. 3556/2007 

Η αρίθµηση στην παρούσα επεξηγηµατική Έκθεση (η οποία συντάσσεται σύµφωνα µε την παρ. 8 

του άρθρου 4 του ν. 3556/2007) ακολουθεί την αντίστοιχη σχετική αρίθµηση των πληροφοριών του 

άρθρου 4 παρ. 7 του ν. 3556/2007, ως αυτές οι πληροφορίες παρατίθενται ανωτέρω. 

1. Η διάρθρωση και ο τρόπος σχηµατισµού του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας παρατίθενται 

αναλυτικά στο άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως αυτό ισχύει µετά και από την 

τροποποίησή του συνεπεία της αποφάσεως της Έκτακτης Γ.Σ. των µετόχων της 9ης ∆εκεµβρίου 

2013. Οι µετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν στο Χρηµατιστήριο Αθηνών στις 18 Ιουλίου 2002, και 

διαπραγµατεύονται ανελλιπώς (σήµερον στην κατηγορία της Κύριας Αγοράς).  

2. Ουδείς τέτοιος περιορισµός υφίσταται είτε εκ του νόµου, είτε εκ του Καταστατικού της 

Εταιρείας, ούτε από οιαδήποτε άλλη συµφωνία.  

3. Η Εταιρεία δεν διαθέτει συµµετοχές σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις.  

Τα στοιχεία σχετικά µε τον αριθµό µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου των προσώπων που διαθέτουν 

σηµαντικές συµµετοχές, έχουν αντληθεί από το τηρούµενο από την Εταιρεία µετοχολόγιο.  

4. ∆εν υπάρχουν άλλες κατηγορίες µετοχών, ει µη µόνον κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου. 

5. ∆εν έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία τέτοιοι περιορισµοί. 

6. Οµοίως δεν έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία τέτοιες συµφωνίες.     

7. Στα συγκεκριµένα θέµατα το Καταστατικό της Εταιρείας δεν παρουσιάζει αποκλίσεις από τις 

προβλέψεις του κ.ν. 2190/1920. Γίνεται ρητή µνεία ότι το Καταστατικό της Εταιρείας έχει 

εναρµονισθεί πλήρως µε τις διατάξεις του ν. 3604/2007.  

8. ∆εν υφίσταται τέτοια ειδική αρµοδιότητα. 

9. Ελλείψει τέτοιων συµφωνιών, παρέλκει οιαδήποτε επεξήγηση.  

10. Οµοίως, ελλείψει τέτοιων συµφωνιών παρέλκει οιαδήποτε επεξήγηση. 

11. Ελλείψει οιασδήποτε σχετικής αποφάσεως, παρέλκει οιαδήποτε επεξήγηση.  

Η παρούσα επεξηγηµατική Έκθεση συνετάγη, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 8 του ν. 3556/2007.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ε΄  

Πληροφορίες για εργασιακά ή περιβαλλοντικά θέµατα   

1. Η Εταιρεία στην διάρκεια της κλειόµενης χρήσης 2013 απασχόλησε κατά µέσο όρο 61 άτοµα.  

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.  

Μία από τις βασικές αρχές που διέπουν την λειτουργία της Εταιρείας είναι η διαρκής επιµόρφωση 

και εκπαίδευση του προσωπικού και η ενίσχυση της εταιρικής συνείδησης σε όλα τα επίπεδα των 

λειτουργιών και των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.  

Η Εταιρεία καθηµερινά φροντίζει για την λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων και την υιοθέτηση 

πρακτικών, προκειµένου να συµµορφώνεται πλήρως και απολύτως µε τις ισχύουσες διατάξεις της 

εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας και παράλληλα να δηµιουργεί συνθήκες ανάπτυξης και 

προαγωγής των εργασιών και των επιδόσεων για όλους τους εργαζοµένους της.      

2. Η Εταιρεία αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης µε βάση 

τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και στοχεύει σε µία ισορροπηµένη οικονοµική ανάπτυξη σε 

αρµονία µε το φυσικό περιβάλλον. Ακολουθώντας µία πορεία βιώσιµης ανάπτυξης, ασκεί τις 

δραστηριότητές της µε τρόπο που εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και την υγιεινή 

και την ασφάλεια των εργαζοµένων, της τοπικής κοινωνίας και του κοινού.  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ΄  

Εξέλιξη, επιδόσεις και θέση της Εταιρείας – Χρηµατοοικονοµικοί και µη βασικοί δείκτες 

επιδόσεων  

Στην παρούσα Ενότητα περιλαµβάνεται µια ορθή και συνοπτική απεικόνιση της εξέλιξης, των 

επιδόσεων, των δραστηριοτήτων και της θέσης της Εταιρείας. Η απεικόνιση αυτή λαµβάνει χώρα µε 

τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχεται µια ισορροπηµένη και περιεκτική ανάλυση σχετικά µε τις ανωτέρω 
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κατηγορίες θεµάτων, η οποία αντιστοιχεί στο µέγεθος και στην πολυπλοκότητα των 

δραστηριοτήτων της Εταιρείας.  

Επίσης στο τέλος της σχετικής απεικόνισης παρατίθενται και ορισµένοι δείκτες 

(χρηµατοοικονοµικοί και µη), οι οποίοι αξιολογούνται ως χρήσιµοι για την πληρέστερη και 

ολοκληρωµένη κατανόηση των ανωτέρω θεµάτων.  

 

1. Εξέλιξη της Εταιρείας: 

Η πορεία των βασικών οικονοµικών µεγεθών της Εταιρείας κατά την διάρκεια της τελευταίας 

πενταετίας 2009-2013 έχει ως εξής: 

Εξέλιξη    
  31.12.09 31.12.10 31.12.11 31.12.12 31.12.13 

Σύνολο ενεργητικού 20.742 21.538 21.080 20.940 21.819 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 16.494 15.383 15.689 16.744 16.777 

Κύκλος εργασιών 18.588 18.257 17.934 17.102 17.010 

Κέρδη προ φόρων 2.590 2.123 1.401 1.375 2.089 

Κέρδη µετά από φόρους 1.885 1.461 906 1.055 1.457 

 

 

Η ποσοστιαία µεταβολή των πωλήσεων και των κερδών µετά από φόρους έχει ως εξής: 

 

  31.12.09 31.12.10 31.12.11 31.12.12 31.12.13 

Μεταβολή πωλήσεων 5,50% -1,78% -1,77% -4,64% -0,54% 

Μεταβολή κερδών πρό φόρων 8,03% -18,03% -34,01% -1,86% 51,93% 

Μεταβολή κερδών µετά από 
φόρων 

6,20% -22,49% -37,99% 16,45% 38,10% 

 

 

Τα ανωτέρω στοιχεία καταδεικνύουν τα ακόλουθα:  

α) την αντοχή – σταθερότητα της Εταιρείας σε επίπεδο πωλήσεων και  

β) την σηµαντική αύξηση του επιπέδου κερδοφορίας κατά 51,93%.  

Η ελάχιστη µείωση των πωλήσεων κατά 0,54 %, συγκρινόµενη µε τις διαδοχικές µειώσεις των 

προηγούµενων ετών, οφείλεται κυρίως στην πρωτοφανή οικονοµική κρίση, η οποία ενέσκηψε κατά 
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την διάρκεια των 4 τελευταίων ετών καθώς και στην συντηρητική πολιτική της Εταιρείας στον 

τρόπο είσπραξης των απαιτήσεων αυτής.   

 

2. Επιδόσεις της Εταιρείας  

Κατωτέρω παρατίθενται ορισµένα ποσά και συναφείς αριθµοδείκτες αναφορικά µε την απόδοση της 

Εταιρείας κατά την διάρκεια της τελευταίας πενταετίας  2009-2013: 

                      ποσά σε χιλιάδες ευρώ   

   

 31.12.09 31.12.10 31.12.11 31.12.12 31.12.13 

Κέρδη µετά από φόρους 1.885 1.461 906 1.055 1.457 

Κέρδη προ φόρων 2.590 2.123 1.401 1.375 2.089 

Κέρδη προ φόρων τόκων & αποσβέσεων 2.851 2.370 1.716 1.578 2.266 

Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (προ φόρων) 16% 14% 9% 8% 12% 

Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων (µετά 

φόρων) 

9% 7% 4% 5% 7% 

 

Οι επιδόσεις της Εταιρείας εξακολουθούν να είναι υψηλές µε την αποδοτικότητα των ιδίων 

κεφαλαίων προ φόρων να φτάνει την τελευταία πενταετία σε ποσοστά της τάξης του 12 %. Η 

µείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 10 % σε σχέση µε τη χρήση του 2012 µε ταυτόχρονη  

µείωση των πωλήσεων κατά 0,54 % και την βελτίωση του µικτού περιθωρίου κέρδους στο 34,3% 

από 32,8 % το 2012, ήσαν οι παράγοντες που οδήγησαν στην σηµαντική αύξηση  των καθαρών 

κερδών προ φόρων σε σχέση µε τα αντίστοιχα περσινά κέρδη.   
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3. Χρηµατοοικονοµικοί  και µη βασικοί δείκτες επιδόσεων και θέσης της Εταιρείας: 

Κατωτέρω παρατίθενται ορισµένοι αριθµοδείκτες, χρηµατοοικονοµικοί και µη, που άπτονται των 

βασικών επιδόσεων και της θέσης της Εταιρείας: 

Κυκλοφοριακής ταχύτητας (ηµέρες) 31.12.09 31.12.10 31.12.11 31.12.12 31.12.13 

Μέση διάρκεια παραµονής 

απαιτήσεων 186 205 204 173 157 

Μέση διάρκεια παραµονής 

αποθεµάτων 75 81 83 73 82 

Μέση διάρκεια  εξόφλησης      

βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 110 169 128 115 143 

      

∆ιάρθρωσης Κεφαλαίων (φορές) 31.12.09 31.12.10 31.12.11 31.12.12 31.12.13 

Ίδια προς συνολικά Κεφάλαια 0,80 0,71 0,74 0,80 0,77 

∆άνεια προς ίδια κεφάλαια 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 

Ίδια Κεφάλαια προς συνολικές 

υποχρεώσεις 3,88 2,50 2,91 3,99 3,33 

Ταχύτητα κυκλοφορίας ιδίων 

κεφαλαίων 1,13 1,19 1,14 1,02 1,01 

Ταχύτητα κυκλοφορίας παγίων 2,44 2,42 2,41 2,34 2,37 

      

Επενδυτική      

Κέρδος ανά µετοχή (προ φόρων) 0,35 0,28 0,19 0,18 0,28 

Λογιστική Αξία ανά µετοχή 2,20 2,05 2,09 2,23 2,24 
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Πρέπει να σηµειωθεί ότι η Εταιρεία διαθέτει µια από τις καλύτερες σχέσεις κεφαλαιακής επάρκειας 

(∆άνεια/Ίδια Κεφάλαια) σε σχέση µε το σύνολο των επιχειρήσεων των οποίων οι µετοχές 

διαπραγµατεύονται στο Χ.Α. 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ΄ 

Προβλεπόµενη πορεία και εξέλιξη της Εταιρείας για την χρήση 2014 

 

Στην παρούσα Ενότητα και αναφορικά µε τις δραστηριότητες της Εταιρείας κατά την τρέχουσα 

χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014), παρατίθενται ορισµένα στοιχεία και εκτιµήσεις ποιοτικού 

χαρακτήρα, προκειµένου η εν λόγω εξέλιξη να αποτυπωθεί µε τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο, 

ενόψει και της υπάρχουσας αβεβαιότητας λόγω της διαρκείας της οικονοµικής κρίσης και των 

ιδιαίτερα αρνητικών επιπτώσεων αυτής στην εγχώρια αγορά και οικονοµία που εξακολουθεί να 

αποτελεί την κύρια γεωγραφική αγορά δραστηριοποίησης της Εταιρείας.  

Τα εν λόγω στοιχεία και εκτιµήσεις έχουν ως ακολούθως:  

A. Η µείωση µόνο κατά 0,54% του κύκλου εργασιών το έτος 2013 σε σχέση µε το αντίστοιχο 

έτος 2012 και τούτο παρά το γενικότερο δυσµενές και αρνητικό περιβάλλον εκτιµάται από την 

Εταιρεία ότι είναι ο βασικός δείκτης για την τελική διαµόρφωση του ετήσιου κύκλου 

εργασιών για το 2014. 

Β. Η συνεχιζόµενη προσπάθεια για ανάπτυξη των εξαγωγών στις βαλκανικές χώρες η οποία 

αποτυπώνεται σε πωλήσεις ύψους  460 χιλ. Ευρώ το 2013 από 306 χιλ.Ευρώ το 2012 εκτιµάται 

από την Εταιρεία ότι θα αντισταθµίσει σε ένα βαθµό την όποια τυχόν µείωση της ζήτησης στο 

εσωτερικό της χώρας. 

Γ. Το µικτό περιθώριο κέρδους εκτιµάται ότι θα κυµανθεί στα περσινά επίπεδα της τάξης του 

34,5 % µε τάση µάλλον ελάχιστης ανόδου λόγω της µικρής µείωσης των διεθνών τιµών 

πρώτων υλών.  
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∆. Η πρόβλεψη για το ίδιο περιθώριο µικτού κέρδους το 2014 µπορεί να επηρεάσει  θετικά και 

τα τελικά αποτελέσµατα της Εταιρείας, η επιρροή όµως αυτή εκτιµάται, µε βάση τα σηµερινά 

δεδοµένα ότι θα είναι σε µικρό βαθµό. 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Η΄ 

Λοιπές πληροφορίες 

1.1 ∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα τα οποία να συνέβησαν από την λήξη της κλειόµενης 

χρήσεως µέχρι και την ηµέρα σύνταξης της παρούσας Έκθεσης µε εξαίρεση τα ακόλουθα:  

 

α) το περίπτερο της κορυφαίας ιταλικής εταιρείας πρώτων υλών παγωτού και ζαχαροπλαστικής 

FABBRI, της οποίας αποκλειστικός αντιπρόσωπος για την Ελλάδα, την Κύπρο και τις βαλκανικές 

χώρες είναι η Εταιρεία, πρωταγωνίστησε και φέτος κατά την διάρκεια της 35ης έκθεσης SIGEP, η 

οποία πραγµατοποιήθηκε µεταξύ 18-22 Ιανουαρίου 2014  στο Ρίµινι της Ιταλίας. Το εντυπωσιακό 

περίπτερο αλλά και οι εξαιρετικές βιτρίνες της FABBRI, όπου παρουσιάσθηκαν 150 διαφορετικές 

γεύσεις παγωτού, προσέλκυσαν όλους τους επισκέπτες της έκθεσης, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να 

θαυµάσουν από κοντά και να δοκιµάσουν την πλήρη γκάµα των προϊόντων της καθώς και τους 

νέους κωδικούς που λάνσαρε η FABBRI για τη νέα χρονιά. Οι επισκέπτες ενηµερώθηκαν 

παράλληλα για όλες τις σύγχρονες τάσεις και τεχνικές πάνω στο παγωτό από το έµπειρο προσωπικό 

της FABBRI αλλά και της Εταιρείας, η οποία παρευρέθηκε στην έκθεση και στάθηκε στο πλευρό 

των επαγγελµατιών για µία ακόµη χρονιά,  

β) η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας που πραγµατοποιήθηκε την 9η 

∆εκεµβρίου 2013, αποφάσισε µεταξύ άλλων, την µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

κατά το ποσό των 600.000,00 Ευρώ, µε µείωση της ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής κατά 0,08 

Ευρώ, ήτοι από 0,56 Ευρώ σε 0,48 Ευρώ και την ισόποση επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου 

ποσού στους µετόχους της Εταιρείας. Σε συνέχεια της κατά τα ανωτέρω ληφθείσας αποφάσεως το 

Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας µε την µε αριθµό πρωτοκόλλου Κ2-7553/22-01-
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2014 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της 

Εταιρείας.H Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων, κατά την συνεδρίαση αυτής της 4ης 

Φεβρουαρίου 2014 ενηµερώθηκε για την µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε µείωση 

της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της Εταιρείας και την επιστροφή κεφαλαίου µε καταβολή 

µετρητών στους µετόχους ποσού 0,08 Ευρώ ανά µετοχή.  

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 10η 
Φεβρουαρίου 2014 οι µετοχές της Εταιρείας είναι 

διαπραγµατεύσιµες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών µε τη νέα ονοµαστική αξία 0,48 Ευρώ ανά µετοχή 

και χωρίς το δικαίωµα συµµετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών στους 

µετόχους ποσού 0,08 Ευρώ ανά µετοχή.  

Από την ίδια ηµεροµηνία, η τιµή εκκίνησης των µετοχών της Εταιρείας στο  Χρηµατιστήριο 

Αθηνών διαµορφώθηκε σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών σε συνδυασµό 

µε την υπ’ αριθ. 27 απόφαση του ∆.Σ. του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.  

∆ικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι µέτοχοι που ήταν εγγεγραµµένοι στα αρχεία του 

Σ.Α.Τ. της 12ης Φεβρουαρίου 2014 για την εν λόγω εισηγµένη Εταιρεία. 

Ως ηµεροµηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου (0,08 Ευρώ ανά µετοχή) ορίσθηκε η 

18η Φεβρουαρίου 2014.  

Η καταβολή των µετρητών για το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου ξεκίνησε την 18η 

Φεβρουαρίου 2014 και πραγµατοποιήθηκε µέσω της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.  

Με την πάροδο τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από την 18η  Μαΐου 

2014, η επιστροφή κεφαλαίου σε µετρητά θα καταβάλλεται µόνο από τα γραφεία της Εταιρείας 

(οδός Ανεµώνης αριθ. 4, Αχαρνές Αττικής). 

1.2 Η Εταιρεία δεν διαθέτει ιδιαίτερο Τµήµα (∆ιεύθυνση) Έρευνας και Ανάπτυξης, πλην όµως µέσω 

των ειδικών κέντρων (Κέντρα Γαστρονοµίας) τα οποία διαθέτει και λειτουργεί στην Αθήνα και 

στην Θεσσαλονίκη εξελίσσει κατά τρόπο συστηµατικό τις µεθόδους αξιοποίησης και χρήσεως των 

προϊόντων της, µε στόχο την παροχή προστιθέµενης αξίας στα προϊόντα της και την εκµετάλλευση 

του συνόλου των δυνατοτήτων τους.      
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1.3 Αναφορικά µε την προβλεπόµενη εξέλιξη της Εταιρείας σχετική ανάλυση παρατίθεται στην 

Ενότητα Ζ΄ της παρούσας Έκθεσης.  

1.4 Η Εταιρεία δεν διαθέτει µετοχές ή µερίδια της παρ. 5 του άρθρου 103 του κ.ν. 2190/1920.  

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Θ΄ 

∆ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

Η παρούσα ∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (εφεξής καλουµένη χάριν συντοµίας και ως 

«∆ήλωση» ή «∆Ε∆») συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43α παρ. 3 περ. δ΄ του κ.ν. 2190/1920 και 

αποτελεί µέρος της Ετήσιας Έκθεσης ∆ιαχείρισης  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.   

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

*ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

*1. Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης    

1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς συµµόρφωσης της Εταιρείας µε τον Κώδικα Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης  

1.2 Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και αιτιολόγηση αυτών. Ειδικές 

διατάξεις του Κώδικα που δεν εφαρµόζει η Εταιρεία και εξήγηση των λόγων της µη εφαρµογής  

1.3 Πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζει η Εταιρεία επιπλέον των προβλέψεων του 

νόµου  

*2. ∆ιοικητικό Συµβούλιο  

2.1 Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

2.2 Πληροφορίες για τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

2.3 Επιτροπή Ελέγχου   

*3. Γενική Συνέλευση των µετόχων  

3.1 Τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης και βασικές εξουσίες αυτής  

3.2 ∆ικαιώµατα των µετόχων και τρόπος άσκησής τους  
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*4. Σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων  

4.1 Κύρια χαρακτηριστικά του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

4.2 ∆ιαχείριση των κινδύνων της Εταιρείας σε σχέση µε την διαδικασία σύνταξης των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων        

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας  

*6. Πρόσθετα πληροφορικά στοιχεία  

 

*ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Ο όρος «εταιρική διακυβέρνηση» περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο οι εταιρίες διοικούνται και 

ελέγχονται. Η εταιρική διακυβέρνηση αρθρώνεται και δοµείται ως ένα σύστηµα σχέσεων ανάµεσα 

στη ∆ιοίκηση της Εταιρίας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τους µετόχους και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη, 

συνιστά τη δοµή µέσω της οποίας προσεγγίζονται και τίθενται οι στόχοι της Εταιρίας, 

προσδιορίζονται τα µέσα επίτευξης και αξιολόγησης των στόχων αυτών, εντοπίζονται οι βασικοί 

κίνδυνοι που αντιµετωπίζει κατά την λειτουργία της   και καθίσταται δυνατή η αποτελεσµατική και 

παράλληλα συστηµατική παρακολούθηση της απόδοσης της ∆ιοίκησης κατά την διαδικασία 

εφαρµογής των ανωτέρω.  

Η αποτελεσµατική και ουσιαστική εταιρική διακυβέρνηση διαδραµατίζει ουσιαστικό και 

πρωτεύοντα ρόλο στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και στην βελτίωση 

των λειτουργικών τους υποδοµών και στην ανάπτυξη εκ µέρους τους καινοτόµων δράσεων, ενώ η 

αυξηµένη διαφάνεια που προάγει έχει ως αποτέλεσµα τη βελτίωση της διαφάνειας στο σύνολο της 

οικονοµικής δραστηριότητας των ιδιωτικών επιχειρήσεων αλλά και των δηµοσίων οργανισµών και 

θεσµών. 

Τον Οκτώβριο του έτους 2013 δηµοσιοποιήθηκε ο νέος Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, ο 

οποίος συνετάγη µε πρωτοβουλία του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), και 

κατόπιν τροποποιήθηκε στο πλαίσιο της πρώτης αναθεώρησής του από το Ελληνικό Συµβούλιο 

Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (ΕΣΕ∆).  
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Το ΕΣΕ∆ ιδρύθηκε το 2012 και είναι αποτέλεσµα της σύµπραξης των Ελληνικών Χρηµατιστηρίων 

(ΕΧΑΕ) και του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) που αναγνώρισαν από κοινού 

την συµβολή της εταιρικής διακυβέρνησης στην διαρκή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 

ελληνικών επιχειρήσεων και έκτοτε συνεργάζεται προς την κατεύθυνση αυτή.                

 

*1. Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης    

1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς συµµόρφωσης της Εταιρείας µε τον Κώδικα Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης  

Στη χώρα µας το πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως µέσω της 

υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων όπως ο ν. 3016/2002, όπως ισχύει µέχρι και σήµερα, που 

επιβάλλει την συµµετοχή µη εκτελεστικών και ανεξάρτητων εκτελεστικών µελών στα ∆ιοικητικά 

Συµβούλια ελληνικών εταιρειών, των οποίων οι µετοχές διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη 

χρηµατιστηριακή αγορά, την θέσπιση και την λειτουργία µονάδας εσωτερικού ελέγχου και την 

υιοθέτηση εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας. Στην συνέχεια και άλλα µεταγενέστερα 

νοµοθετήµατα ενσωµάτωσαν στο ελληνικό δίκαιο τις ευρωπαϊκές οδηγίες εταιρικού δικαίου, 

δηµιουργώντας νέους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ο ν. 3693/2008 που επιβάλλει την 

σύσταση επιτροπών ελέγχου καθώς και σηµαντικές υποχρεώσεις γνωστοποίησης όσον αφορά το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη διακυβέρνηση µίας Εταιρείας και ο ν. 3884/2010 που αφορά σε 

δικαιώµατα των µετόχων και πρόσθετες εταιρικές υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων προς τους 

µετόχους κατά το στάδιο προετοιµασίας µίας γενικής συνέλευσης. Τέλος και ο νόµος 3873/2010 

ενσωµάτωσε στην ελληνική έννοµη τάξη την υπ’ αριθ. 2006/46/EC Οδηγία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, λειτουργώντας µε τον τρόπο αυτό ως υπενθύµιση της ανάγκης θέσπισης Κώδικα Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης και αποτελώντας ταυτόχρονα τον θεµέλιο λίθο του.                              

Η Εταιρεία συµµορφώνεται πλήρως µε τις επιταγές και τις ρυθµίσεις των κατά τα ανωτέρω 

αναφεροµένων νοµοθετικών κειµένων (ιδίως κ.ν. 2190/1920, 3016/2002 και 3693/2008), οι οποίες 
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αποτελούν και το ελάχιστο περιεχόµενο οιουδήποτε Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και 

συνιστούν (οι εν λόγω διατάξεις) έναν άτυπο τέτοιο Κώδικα. 

Ενόψει της επεξεργασίας του ΚΕ∆ που έλαβε χώρα κατά την διάρκεια της προηγούµενης χρήσης 

από το ΕΣΕ∆, αλλά και την επικείµενη αναµόρφωση του νόµου 3016/2002, µε την προώθηση προς 

ψήφιση ήδη δηµοσιοποιηθέντος σχεδίου νόµου αναφορικά µε την εταιρική διακυβέρνηση (η 

διαβούλευση του οποίου έχει ήδη ολοκληρωθεί µεταξύ των φορέων της αγοράς και συνακόλουθα 

εκκρεµεί η επικύρωσή του από την Βουλή) και της µη οριστικοποίησης των εν λόγω µεταβολών, 

µέσω των οποίων θα αναµορφωθεί, αναβαθµισθεί και εµπλουτισθεί το πλαίσιο της εταιρικής 

διακυβέρνησης, η Εταιρεία προέκρινε και κατά την παρούσα χρήση ως καταλληλότερη την 

αναστολή οιασδήποτε εργασίας διαµόρφωσης δικού της ΚΕ∆, ώστε το περιεχόµενο και οι διατάξεις 

αυτού, όταν τελικώς διαµορφωθεί, ν’ αντανακλούν και να είναι συµβατές µε τις νέες κανονιστικές 

ρυθµίσεις. 

Ενόψει των ανωτέρω, η Εταιρεία δηλώνει και κατά την παρούσα χρήση ότι κατά το παρόν χρονικό 

στάδιο υιοθετεί ως Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (ΚΕ∆) τον Κώδικα Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης που διαµορφώθηκε από το Ελληνικό Συµβούλιο Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (ΕΣΕ∆) 

(διαθέσιµο στο http://www.helex.gr/el/esed), στον οποίο Κώδικα δηλώνει ότι υπάγεται µε τις 

ακόλουθες αποκλίσεις και εξαιρέσεις.   

 

1.2 Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και αιτιολόγηση αυτών. Ειδικές 

διατάξεις του Κώδικα που δεν εφαρµόζει η Εταιρεία και εξήγηση των λόγων της µη 

εφαρµογής  

Η Εταιρεία βεβαιώνει κατ’ αρχάς ρητά και κατηγορηµατικά µε την παρούσα δήλωση ότι ακολουθεί 

απαρέγκλιτα τις διατάξεις της ισχύουσας ελληνικής νοµοθεσίας αναφορικά µε την εταιρική 

διακυβέρνηση (κ.ν. 2190/1920, ν. 3016/2002 και ν. 3693/2008), οι οποίες διαµορφώνουν το 

ελάχιστο περιεχόµενο οιουδήποτε Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, που απευθύνεται σε εταιρείες 

των οποίων οι µετοχές έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά.   
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Σηµαντική προσθήκη, ωστόσο, στο νέο Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης αποτελεί η υιοθέτηση 

του προτύπου της εξήγησης της µη συµµόρφωσης της Εταιρείας µε συγκεκριµένες ειδικές 

πρακτικές του Κώδικα. Αυτό σηµαίνει ότι ο νέος Κώδικας ακολουθεί την προσέγγιση 

«συµµόρφωση ή εξήγηση» και απαιτεί από τις εισηγµένες εταιρείες που επιλέγουν να τον 

εφαρµόζουν να δηµοσιοποιούν την πρόθεσή τους αυτή και είτε να συµµορφώνονται µε το σύνολο 

των ειδικών πρακτικών του Κώδικα, είτε να εξηγούν τους λόγους µη συµµόρφωσής τους µε 

συγκεκριµένες ειδικές πρακτικές. 

Σε σχέση µε τις εν λόγω πρόσθετες πρακτικές και αρχές που καθιερώνει ο νέος ΚΕ∆ υφίστανται 

κατά την παρούσα χρονική στιγµή ορισµένες αποκλίσεις (συµπεριλαµβανοµένης της περιπτώσεως 

της µη εφαρµογής), για τις οποίες αποκλίσεις ακολουθεί σύντοµη ανάλυση καθώς και επεξήγηση 

των λόγων που δικαιολογούν αυτές. 

 

•Μέρος Α΄- Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα µέλη του  

Ι. Ρόλος και αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

- το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν έχει προβεί µέχρι σήµερα στην σύσταση ξεχωριστής επιτροπής, η οποία 

προΐσταται στη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για εκλογή στο ∆Σ και προετοιµάζει προτάσεις 

προς το ∆Σ όσον αφορά τις αµοιβές των εκτελεστικών µελών και των βασικών ανώτατων στελεχών 

Η απόκλιση αυτή δικαιολογείται από το γεγονός ότι η πολιτική της Εταιρείας σε σχέση µε τις 

αµοιβές των εκτελεστικών µελών του ∆.Σ. και των βασικών ανώτατων στελεχών είναι σταθερή, 

συνεπής και λελογισµένη, προσαρµόζεται στις εκάστοτε κρατούσες οικονοµικές συνθήκες και στις 

οικονοµικές εν γένει δυνατότητες της Εταιρείας, ενώ το ∆.Σ. διασφαλίζει την πιστή και απαρέγκλιτη 

τήρησή της, προκειµένου να αποφεύγονται φαινόµενα καταβολής υπέρογκων αµοιβών που δεν 

βρίσκονται σε αντιστοιχία αφενός µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες αφετέρου µε την γενικότερη 

οικονοµική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. 

Περαιτέρω η µη ύπαρξη ξεχωριστής επιτροπής η οποία προΐσταται στη διαδικασία υποβολής 

υποψηφιοτήτων για εκλογή στο ∆.Σ. εξηγείται από το γεγονός ότι τα υποψήφια προς εκλογή στο 
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∆.Σ. µέλη, από συστάσεως της Εταιρείας µέχρι και σήµερα πληρούν όλες τις αναγκαίες 

προϋποθέσεις και παρέχουν όλα τα εχέγγυα για την απονοµή προς αυτά της ιδιότητας του µέλους 

του ∆.Σ., διακρίνονται για την υψηλή επαγγελµατική τους κατάρτιση, τις γνώσεις, τα προσόντα και 

την εµπειρία τους, ξεχωρίζουν για το ήθος και την ακεραιότητα του χαρακτήρα τους και ως εκ 

τούτου δεν έχει ανακύψει µέχρι στιγµής ανάγκη συγκρότησης τέτοιας επιτροπής.     

 

ΙΙ. Μέγεθος και σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

- το ∆.Σ. δεν αποτελείται από επτά (7) έως δεκαπέντε (15) µέλη  

Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας και ειδικότερα το άρθρο 19 παρ. 1 αυτού «η Εταιρεία 

διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) 

συµβούλους, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα».  

Η απόκλιση αυτή γίνεται αντιληπτή δεδοµένου ότι µέγεθος και η εν γένει οργάνωση της Εταιρείας 

καθώς και η απουσία οιασδήποτε συνδεδεµένης επιχειρήσεως, ήτοι η απουσία της έννοιας του 

«Οµίλου» δεν δικαιολογούν την ύπαρξη ενός τέτοιου πολυπληθούς συµβουλίου.  

- η πολιτική της ποικιλοµορφίας συµπεριλαµβανοµένης της ισορροπίας µεταξύ των φύλων για τα µέλη του ∆Σ 

όπως αυτή έχει υιοθετηθεί από το ∆Σ θα αναρτάται στον εταιρικό ιστότοπο. Στη δήλωση εταιρικής 

διακυβέρνησης θα πρέπει να περιλαµβάνεται ειδική αναφορά: α) στην πολιτική ποικιλοµορφίας που 

εφαρµόζεται από την Εταιρεία ως προς τη σύνθεση του ∆Σ και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών και β) 

το ποσοστό εκπροσώπησης κάθε φύλου αντίστοιχα 

Το παρόν ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποτελείται κατά πλειοψηφία από άνδρες, ήτοι εκ 

των συνολικά οκτώ (8) µελών του ∆.Σ. τα πέντε (5) είναι άνδρες και τα τρία (3) είναι γυναίκες.  

Η απόκλιση αυτή, η οποία πάντως είναι επουσιώδης δεδοµένου, ότι υφίσταται σχετική ισορροπία 

τόσο στο ποσοστό εκπροσώπησης κάθε φύλου όσο και στην σύνθεση του ∆.Σ.  δικαιολογείται από 

τις αυξηµένες απαιτήσεις που συνδέονται µε την ιδιότητα του µέλους του ∆.Σ., η οποία συνεπάγεται 

αυξηµένες απαιτήσεις και ευθύνες και ανάλογο φόρτο εργασίας.  
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ΙΙΙ. Ρόλος και απαιτούµενες ιδιότητες του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

- δεν θεσπίζεται ρητή διάκριση µεταξύ των αρµοδιοτήτων του Προέδρου και του ∆ιευθύνοντος 

Συµβούλου 

Η απόκλιση αυτή οφείλεται στο ότι δεν κρίνεται σκόπιµη η δηµιουργία αυτής της διάκρισης ενόψει 

της οργανωτικής δοµής, της λειτουργίας και του µεγέθους της Εταιρείας. Εφόσον η Εταιρεία 

ενισχύσει περαιτέρω την εξωστρέφειά της, αποκτήσει συνδεδεµένα µέρη και εντονότερη διεθνή 

παρουσία και αυξήσει κατά πολύ τον όγκο των δραστηριοτήτων της, πρόκειται να αξιολογηθεί εκ 

νέου η αναγκαιότητα θέσπισης ρητής διάκρισης µεταξύ των αρµοδιοτήτων του Προέδρου και του 

∆ιευθύνοντος Συµβούλου. Σε κάθε περίπτωση η ύπαρξη αναπληρώτριας ∆ιευθύνουσας Συµβούλου 

ουσιαστικά ικανοποιεί την ως άνω απαίτηση, καθώς δηµιουργεί έναν οµότιµο πόλο διοίκησης και 

εκπροσώπησης της Εταιρείας.    

- το ∆Σ δεν διορίζει ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο προερχόµενο από τα ανεξάρτητα µέλη του 

 Η απόκλιση αυτή αντισταθµίζεται από τον διορισµό εκτελεστικού Αντιπροέδρου καθόσον κατά την 

παρούσα χρονική στιγµή αξιολογείται ως ιδιαίτερα αυξηµένης σηµασίας η καθηµερινή και 

ουσιαστική συνδροµή του Προέδρου εκ µέρους της Αντιπροέδρου και η παροχή κάθε δυνατής 

βοήθειας προς αυτόν προκειµένου να ασκεί αποτελεσµατικά τα εκτελεστικά του καθήκοντα και τις 

εν γένει αρµοδιότητές του και να συµβάλει τα µέγιστα στην επίτευξη των εταιρικών στόχων.  

 

IV. Καθήκοντα και συµπεριφορά των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου    

- το ∆Σ δεν έχει υιοθετήσει ως µέρος των εσωτερικών κανονισµών της Εταιρείας πολιτικές που να 

εξασφαλίζουν ότι το ∆Σ διαθέτει επαρκή πληροφόρηση ώστε να βασίζει τις αποφάσεις του αναφορικά 

µε τις συναλλαγές µεταξύ των συνδεδεµένων µερών σύµφωνα µε το πρότυπο του συνετού 

επιχειρηµατία. Αυτές οι πολιτικές θα πρέπει επίσης να εφαρµόζονται στις συναλλαγές των θυγατρικών 

της Εταιρείας µε τα συνδεδεµένα µέρη. Η ∆.Ε.∆. θα πρέπει να περιλαµβάνει ειδική αναφορά στις 

πολιτικές που εφαρµόζονται από την Εταιρεία σε σχέση µε τα παραπάνω 
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Μολονότι δεν υφίσταται ειδική και συγκεκριµένη πολιτική στην κατεύθυνση αυτή, η οποία 

διαµορφώνει το πλαίσιο απόκτησης επαρκούς πληροφόρησης εκ µέρους του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, ώστε να βασίζει τις αποφάσεις του για τις συναλλαγές µεταξύ των συνδεδεµένων 

µερών στο πρότυπο του συνετού επιχειρηµατία, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά την διαχείριση των 

εταιρικών υποθέσεων και εποµένως και στις συναλλαγές µεταξύ Εταιρείας και συνδεδεµένων µε 

αυτήν µερών, καταβάλλει την επιµέλεια του συνετού επιχειρηµατία, ώστε οι εν λόγω συναλλαγές να 

είναι αφενός µεν απολύτως διαφανείς και σύµφωνες µε τους όρους και συνθήκες της αγοράς 

αφετέρου δε σε απόλυτη συµβατότητα µε το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, όπως αυτό προσδιορίζεται 

από τις σχετικές διατάξεις τόσο της εταιρικής όσο και της φορολογικής νοµοθεσίας.  

Εφόσον κριθεί απαραίτητο η Εταιρεία θα προχωρήσει στην συγκρότηση οµάδας εργασίας περί 

καθορισµού των εφαρµοστέων διαδικασιών για την απόκτηση εκ µέρους του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου επαρκούς πληροφόρησης, ώστε να βασίζει τις αποφάσεις του για τις συναλλαγές 

µεταξύ των συνδεδεµένων µερών στο πρότυπο του συνετού επιχειρηµατία, πάντως κατά την 

παρούσα χρονική στιγµή ενόψει των καθετοποιηµένων δοµών οργάνωσης και λειτουργίας της 

Εταιρείας τέτοια ανάγκη δεν υφίσταται.  

- δεν υφίσταται υποχρέωση αναλυτικής γνωστοποίησης τυχόν επαγγελµατικών δεσµεύσεων των µελών 

του ∆.Σ. (συµπεριλαµβανοµένων και σηµαντικών µη εκτελεστικών δεσµεύσεων σε εταιρείες και µη 

κερδοσκοπικά ιδρύµατα) πριν από το διορισµό τους στο ∆.Σ. 

Η απόκλιση αυτή εξηγείται από το γεγονός ότι τα µέλη του ∆.Σ. διακρίνονται για το υψηλό 

µορφωτικό τους επίπεδο, την επίδειξη επαγγελµατισµού και έµπρακτης αφοσίωσης προς την 

Εταιρεία και ως εκ τούτου παρά την έλλειψη θεσµοθετηµένης υποχρέωσης αναλυτικής 

γνωστοποίησης τυχόν επαγγελµατικών δεσµεύσεων των µελών του ∆.Σ. πριν την εκλογή τους σε 

αυτό, θα προέβαιναν άνευ ετέρου στη σχετική γνωστοποίηση εάν έκριναν ότι υπάρχει οποιοσδήποτε 

κίνδυνος σύγκρουσης συµφερόντων ή επηρεασµού ψυχολογικού, επαγγελµατικού, ή οικονοµικού 

χαρακτήρα.  
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V. Ανάδειξη υποψηφίων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

- τα µέλη του ∆.Σ. δεν εκλέγονται µε µέγιστη θητεία τεσσάρων (4) χρόνων.    

Σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 2 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας «τα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας για 

πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτόµατα µέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση µετά τη λήξη 

της θητείας του, η οποία δεν µπορεί να υπερβεί την εξαετία». 

Η απόκλιση αυτή οφείλεται στην αναγκαιότητα αποφυγής εκλογής ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε 

συντοµότερα χρονικά διαστήµατα, γεγονός το οποίο συνεπάγεται την επιβάρυνση της Εταιρείας µε 

έξοδα για την τήρηση των διατυπώσεων δηµοσιότητας και την συνεχή υποβολή νοµιµοποιητικών 

εγγράφων ενώπιον των συνεργαζόµενων τραπεζικών, πιστωτικών ιδρυµάτων και λοιπών νοµικών ή 

φυσικών προσώπων.  

Άλλωστε η πρόβλεψη για µέγιστη διάρκεια της θητείας των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

ανερχόµενη σε τέσσερα (4) έτη εγκυµονεί τον κίνδυνο να µην προλάβει το εκλεγµένο ∆.Σ. να 

ολοκληρώσει το έργο του και να τίθεται υπό διακινδύνευση η αποτελεσµατική διοίκηση των 

εταιρικών υποθέσεων και η διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, λόγω της συχνής εναλλαγής 

διοικήσεων και της ενδεχόµενης διάστασης απόψεων που ενδέχεται να υφίστανται αναφορικά µε 

την προώθηση των συµφερόντων και δραστηριοτήτων της Εταιρείας.   

- δεν υφίσταται επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων για το ∆Σ 

Η απόκλιση αυτή δικαιολογείται από το µέγεθος, την δοµή και την λειτουργία της Εταιρείας κατά 

την παρούσα χρονική στιγµή, τα οποία δεν καθιστούν απαραίτητη την ύπαρξη επιτροπής ανάδειξης 

υποψηφιοτήτων. Εξάλλου κάθε φορά που ανακύπτει ζήτηµα εκλογής νέου ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, η ∆ιοίκηση της Εταιρείας φροντίζει να εξασφαλίζει την ύπαρξη και εφαρµογή 

απόλυτα διαφανών διαδικασιών, αξιολογεί το µέγεθος και την σύνθεση του υπό εκλογή ∆.Σ., 

εξετάζει τα προσόντα, τις γνώσεις, τις απόψεις, τις ικανότητες, την εµπειρία, το ήθος και την 

ακεραιότητα του χαρακτήρα των υποψηφίων µελών και ως εκ τούτου εκπληρώνεται στο ακέραιο το 

έργο που θα επιτελούσε η επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων εάν υφίστατο.  
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VI. Λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

- δεν υφίσταται συγκεκριµένος κανονισµός λειτουργίας του ∆Σ 

Η απόκλιση αυτή εξηγείται από το γεγονός ότι οι διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας σε 

συνδυασµό µε το υφιστάµενο κανονιστικό πλαίσιο αξιολογούνται ως απολύτως επαρκείς για την 

οργάνωση και την εν γένει λειτουργία του ∆.Σ. και διασφαλίζουν την πλήρη, ορθή και έγκαιρη 

εκπλήρωση των καθηκόντων του και την επαρκή εξέταση όλων των θεµάτων επί των οποίων 

καλείται να λάβει αποφάσεις.    

- το ∆Σ στην αρχή κάθε ηµερολογιακού έτους δεν υιοθετεί ηµερολόγιο συνεδριάσεων και 12µηνο 

πρόγραµµα δράσης, το οποίο δύναται να αναθεωρείται ανάλογα µε τις ανάγκες της Εταιρείας 

Η απόκλιση αυτή γίνεται εύκολα κατανοητή από το γεγονός ότι όλα τα µέλη του ∆.Σ. της Εταιρείας 

είναι κάτοικοι του νοµού Αττικής και ως εκ τούτου είναι ευχερής η σύγκληση και η συνεδρίαση του 

∆.Σ., κάθε φορά που το επιβάλλουν οι ανάγκες της Εταιρείας ή ο νόµος, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης 

προκαθορισµένου προγράµµατος δράσεως.  

- δεν υφίσταται πρόβλεψη για υποστήριξη του ∆Σ κατά την άσκηση του έργου του από ικανό, 

εξειδικευµένο και έµπειρο εταιρικό γραµµατέα, ο οποίος θα παρίσταται στις συνεδριάσεις του 

Η απόκλιση αυτή αιτιολογείται από το γεγονός της ύπαρξης άρτιας τεχνολογικής υποδοµής για την 

άµεση και  πιστή καταγραφή και αποτύπωση των συνεδριάσεων του ∆.Σ. Περαιτέρω, όλα τα µέλη 

του ∆.Σ. έχουν δυνατότητα, εφόσον παρίσταται σχετική ανάγκη, προσφυγής στις υπηρεσίες των 

νοµικών συµβούλων της Εταιρείας προκειµένου να διασφαλίζεται η συµµόρφωση του ∆.Σ. µε το 

ισχύον νοµικό και κανονιστικό πλαίσιο.  

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το νέο ΚΕ∆ χρέη εταιρικού γραµµατέα µπορεί να επιτελέσει είτε ένας 

ανώτατος υπάλληλος είτε ο νοµικός σύµβουλος, ενώ έργο του εταιρικού γραµµατέα είναι η παροχή 

πρακτικής υποστήριξης προς τον Πρόεδρο και τα υπόλοιπα µέλη του ∆.Σ., ατοµικά και συλλογικά, 

µε απώτερο σκοπό και στόχο την πλήρη συµµόρφωση του ∆Σ µε τις νοµικές και καταστατικές 

απαιτήσεις και προβλέψεις. 
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Η Εταιρεία προτίθεται να εξετάσει στο άµεσο µέλλον την αναγκαιότητα θεσπίσεως θέσεως 

εταιρικού γραµµατέα µε σκοπό την έτι περαιτέρω αποτελεσµατική λειτουργία του ∆.Σ. και την 

παροχή κάθε αναγκαίας συνδροµής προς τα µέλη αυτού.    

- δεν υφίσταται πρόβλεψη για ύπαρξη προγραµµάτων εισαγωγικής ενηµέρωσης για τα νέα µέλη του ∆Σ 

αλλά και την διαρκή επαγγελµατική κατάρτιση και επιµόρφωση για τα υπόλοιπα µέλη 

Η απόκλιση αυτή εξηγείται από το γεγονός ότι προς εκλογή µέλη του ∆.Σ. προτείνονται πρόσωπα 

που διαθέτουν ικανή και αποδεδειγµένη εµπειρία, υψηλό µορφωτικό επίπεδο και αποδεδειγµένες 

οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες. Άλλωστε βασική αρχή που διέπει την λειτουργία της 

Εταιρείας είναι η διαρκής επιµόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού και των στελεχών αυτού 

και η ενίσχυση της εταιρικής συνείδησης σε όλα τα επίπεδα µέσω της διεξαγωγής ανά τακτά 

χρονικά διαστήµατα επιµορφωτικών σεµιναρίων ανάλογα µε τον τοµέα στον οποίο 

δραστηριοποιείται το εκάστοτε µέλος και τα καθήκοντα µε τα οποία έχει επιφορτισθεί, ήτοι η 

διαρκής επιµόρφωση διέπει ως αρχή την όλη φιλοσοφία και λειτουργία της Εταιρείας και δεν 

περιορίζεται µόνο στα µέλη του ∆.Σ.   

- δεν υφίσταται πρόβλεψη για παροχή επαρκών πόρων προς τις επιτροπές του ∆Σ για την εκπλήρωση 

των καθηκόντων τους και για την πρόσληψη εξωτερικών συµβούλων στο βαθµό που χρειάζονται 

Η απόκλιση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εξετάζει και εγκρίνει ανά 

περίπτωση δαπάνες για την ενδεχόµενη πρόσληψη εξωτερικών συµβούλων µε βάση τις εκάστοτε 

εταιρικές ανάγκες, επί σκοπώ συγκράτησης των λειτουργικών δαπανών της Εταιρείας.  

 

VII. Αξιολόγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

- η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του ∆Σ και των επιτροπών του δεν λαµβάνει χώρα 

τουλάχιστον κάθε δύο (2) χρόνια και δεν στηρίζεται σε συγκεκριµένη διαδικασία. Το ∆Σ δεν αξιολογεί 

την επίδοση του Προέδρου του σε διαδικασία στην οποία προΐσταται ο ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος ή 

άλλο µη εκτελεστικό µέλος του, ελλείψει ανεξάρτητου Αντιπροέδρου 
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Κατά την παρούσα χρονική στιγµή δεν υφίσταται θεσµοθετηµένη διαδικασία µε σκοπό την 

αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των επιτροπών του, ούτε 

αξιολογείται η επίδοση του Προέδρου του ∆Σ κατά την διάρκεια διαδικασίας στην οποία 

προΐσταται ο ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος ή άλλο µη εκτελεστικό µέλος του, ελλείψει ανεξάρτητου 

Αντιπροέδρου.  

Η διαδικασία αυτή δεν θεωρείται ως αναγκαία ενόψει της οργανωτικής δοµής και του εν γένει 

σχετικά µικρού µεγέθους της Εταιρείας, καθόσον µεταξύ των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

δεν υφίστανται στεγανά και όποτε παρίσταται ανάγκη ή διαπιστώνονται αδυναµίες ή δυσλειτουργίες 

αναφορικά µε την οργάνωση και λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, λαµβάνουν χώρα 

συναντήσεις και διεξοδικές συζητήσεις, στις οποίες αναλύονται τα προβλήµατα που 

παρουσιάζονται, ασκείται κριτική σε ληφθείσες αποφάσεις και λοιπές ενέργειες ή δηλώσεις των 

µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µηδενός εξαιρουµένου. Άλλωστε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

παρακολουθεί και επανεξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήµατα την προσήκουσα υλοποίηση των 

ληφθεισών αποφάσεών του, µε βάση τα τεθέντα χρονοδιαγράµµατα, ενώ η αποτελεσµατικότητα και 

η εν γένει απόδοση του ίδιου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αξιολογείται σε ετήσια βάση από την 

Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, σύµφωνα µε τις αρχές και την διαδικασία 

που περιγράφεται αναλυτικά τόσο στον κ.ν. 2190/1920, όσο και στο Καταστατικό της Εταιρείας.              

Η Εταιρεία επί σκοπώ συµµορφώσεώς της µε την εν λόγω πρακτική που εισάγει ο νέος ΚΕ∆ 

βρίσκεται στην φάση εξέτασης της σκοπιµότητας θεσπίσεως συστήµατος ελέγχου και αξιολόγησης 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η ολοκλήρωση της οποίας δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί µε 

απόλυτη χρονική ακρίβεια.    
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•Μέρος Β΄- Εσωτερικός έλεγχος  

Ι. Εσωτερικός έλεγχος-Επιτροπή Ελέγχου   

- η επιτροπή ελέγχου δεν συνέρχεται τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές τον χρόνο 

Η απόκλιση αυτή εξηγείται από την σύγκληση και την συνεδρίαση της επιτροπής ελέγχου κάθε 

φορά που ανακύπτουν ουσιώδη ζητήµατα που άπτονται της διαδικασίας χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης και της αξιοπιστίας των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας. Άλλωστε 

ζητούµενο δεν είναι η πραγµατοποίηση συνεδριάσεων άνευ αντικειµένου, επί σκοπώ καλύψεως του 

επιβαλλοµένου από τον ΚΕ∆ αριθµού συνεδριάσεων, αλλά η παρακολούθηση της 

αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της 

Εταιρείας, η εξέταση σε περιοδική βάση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου αυτής, προκειµένου 

να διασφαλίζεται ότι οι κυριότεροι κίνδυνοι προσδιορίζονται και αντιµετωπίζονται µε ορθό τρόπο, 

η διαχείριση συγκρούσεων συµφερόντων κατά την διενέργεια συναλλαγών µε συνδεδεµένα µέρη 

και η απόκτηση επαρκούς πληροφόρησης αναφορικά µε την χρηµατοοικονοµική απόδοση της 

Εταιρείας.           

- δεν υφίσταται ειδικός και ιδιαίτερος κανονισµός λειτουργίας της επιτροπής ελέγχου 

Η απόκλιση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι τα βασικά καθήκοντα και οι αρµοδιότητες της 

επιτροπής ελέγχου περιγράφονται επαρκώς στις κείµενες νοµοθετικές διατάξεις και ως εκ τούτου η 

Εταιρεία δεν θεωρεί αναγκαία κατά την παρούσα χρονική στιγµή την κατάρτιση ειδικότερου 

κανονισµού λειτουργίας της ως άνω επιτροπής, δεδοµένου ότι αυτό που προέχει είναι η πιστή 

τήρηση και απαρέγκλιτη εφαρµογή του υφισταµένου κανονιστικού πλαισίου και όχι η επιβολή 

πρόσθετων υποχρεώσεων, οι οποίες ενδέχεται να µην υλοποιηθούν.  

- δεν διατίθενται ιδιαίτερα κονδύλια στην επιτροπή ελέγχου για την εκ µέρους της χρήση υπηρεσιών 

εξωτερικών συµβούλων 

Η απόκλιση αυτή αιτιολογείται από την παρούσα σύνθεση της επιτροπής ελέγχου, τις 

εξειδικευµένες γνώσεις και την εµπειρία των µελών της, οι οποίες διασφαλίζουν την ορθή και 

αποτελεσµατική λειτουργία της επιτροπής και την εκπλήρωση των καθηκόντων της στο ακέραιο µε 
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αποτέλεσµα να µην καθίσταται αναγκαία η χρήση υπηρεσιών εξωτερικών συµβούλων, η οποία θα 

αποτελούσε πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση της Εταιρείας. 

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, εάν κριθεί σκόπιµη και ενδεδειγµένη η συνδροµή εξωτερικών 

συµβούλων, επί σκοπώ περαιτέρω βελτίωσης της δοµής και λειτουργίας της επιτροπής, είναι 

αυτονόητο ότι η Εταιρεία θα θέσει στην διάθεσή της όλα τα απαραίτητα κονδύλια.        

 

•Μέρος Γ΄- Αµοιβές  

Ι. Επίπεδο και διάρθρωση των αµοιβών  

- δεν υφίσταται επιτροπή αµοιβών, αποτελούµενη αποκλειστικά από µη εκτελεστικά µέλη, ανεξάρτητα 

στην πλειονότητά τους, η οποία έχει ως αντικείµενο τον καθορισµό των αµοιβών των εκτελεστικών 

και µη εκτελεστικών µελών του ∆Σ και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν ρυθµίσεις για τα καθήκοντα της 

εν λόγω επιτροπής, την συχνότητα συνεδριάσεών της και για άλλα θέµατα που αφορούν την λειτουργία 

της 

Η απόκλιση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η σύσταση της εν λόγω επιτροπής, ενόψει της δοµής 

και της εν γένει λειτουργίας της Εταιρείας δεν έχει αξιολογηθεί ως αναγκαία µέχρι σήµερα και 

τούτο γιατί η ∆ιοίκηση της Εταιρείας που επιµελείται της διαδικασίας καθορισµού των αµοιβών και 

της υποβολής των σχετικών, φροντίζει ώστε αυτή (διαδικασία καθορισµού αµοιβών) να 

χαρακτηρίζεται από αντικειµενικότητα, διαφάνεια και επαγγελµατισµό, απαλλαγµένη από 

συγκρούσεις συµφερόντων. Όσον αφορά τον καθορισµό των αµοιβών των µελών του ∆.Σ., 

εκτελεστικών και µη, η ∆ιοίκηση της Εταιρείας ενεργεί µε γνώµονα την δηµιουργία 

µακροπρόθεσµης εταιρικής αξίας, την διατήρηση των αναγκαίων ισορροπιών και την προώθηση της 

αξιοκρατίας, ώστε η επιχείρηση να προσελκύει στελέχη που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για 

την αποτελεσµατική λειτουργία της Εταιρείας.  

Η ∆ιοίκηση φροντίζει ώστε η αµοιβή των εκτελεστικών µελών του ∆.Σ. να συνδέεται µε την 

εταιρική στρατηγική και την πραγµάτωση των σκοπών της Εταιρείας και διασφαλίζει την 

κατάλληλη ισορροπία ανάµεσα σε σταθερά στοιχεία (π.χ. βασικός µισθός), µεταβλητά στοιχεία 
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συνδεόµενα µε την απόδοση (π.χ. bonus) και άλλες συµβατικές ρυθµίσεις (π.χ. σύνταξη, 

αποζηµίωση λόγω αποχώρησης, πρόσθετες παροχές συµπεριλαµβανοµένων παροχών σε είδος κλπ.) 

και η αµοιβή των µη εκτελεστικών µελών να αντανακλά τον πραγµατικό χρόνο απασχόλησής τους 

και τις ανατεθείσες σε αυτά αρµοδιότητες και να µην συναρτάται άµεσα µε την απόδοση της 

Εταιρείας, προκειµένου να µην αποθαρρύνεται η διάθεση ενδεχόµενης αµφισβήτησης των επιλογών 

και των λοιπών αποφάσεων της ∆ιοίκησης. 

Το ∆.Σ. κατά τον προσδιορισµό της αµοιβής των µελών αυτού και ιδιαίτερα των εκτελεστικών, 

λαµβάνει υπόψη του τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητές τους, την επίδοσή τους σε σχέση µε 

προκαθορισµένους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους, την οικονοµική κατάσταση, την απόδοση 

και τις προοπτικές της Εταιρείας, το ύψος των αµοιβών για παροχή παρόµοιων υπηρεσιών σε 

οµοειδείς εταιρείες καθώς και το ύψος των αµοιβών των εργαζοµένων σε ολόκληρη την Εταιρεία.  

Από την περιγραφόµενη κατά τα ανωτέρω διαδικασία καθορισµού των αµοιβών των µελών του 

∆.Σ., εκτελεστικών και µη, και των κριτηρίων που λαµβάνονται υπόψη για τον προσδιορισµό 

αυτών, προκύπτει µε σαφήνεια ότι δεν παρίσταται ανάγκη σύστασης ιδιαίτερης επιτροπής αµοιβών, 

καθόσον τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες αυτής ασκούνται αποτελεσµατικά από την ∆ιοίκηση 

της Εταιρείας.  

- οι συµβάσεις των εκτελεστικών µελών του ∆Σ δεν προβλέπουν ότι το ∆Σ µπορεί να απαιτήσει την 

επιστροφή όλου ή µέρους του bonus που έχει απονεµηθεί, λόγω παραπτωµάτων ή ανακριβών 

οικονοµικών καταστάσεων προηγούµενων χρήσεων ή γενικώς βάσει εσφαλµένων 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό του bonus αυτού 

Η απόκλιση αυτή εξηγείται από το γεγονός ότι αφενός µεν τα τυχόν δικαιώµατα bonus ωριµάζουν 

µόνο µετά τον έλεγχο και την οριστική έγκριση των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων των 

οικονοµικών καταστάσεων αφετέρου δε µέχρι σήµερα λόγω της άρτιας οργάνωσης και ελεγκτικών 

διαδικασιών, δεν έχει παρατηρηθεί το φαινόµενο υπολογισµού του χορηγούµενου bonus βάσει 

ανακριβών οικονοµικών καταστάσεων ή εσφαλµένων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων. 
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Εν τούτοις, και επί σκοπώ συµµόρφωσης µε την ως άνω επιταγή του ΚΕ∆ η ∆ιοίκηση της Εταιρείας 

εξετάζει σοβαρά το ενδεχόµενο εισαγωγής στις σχετικές συµβάσεις των εκτελεστικών µελών του 

∆.Σ. πρόβλεψης περί δικαιώµατος του ∆.Σ. να απαιτεί την επιστροφή όλου ή µέρους του bonus που 

έχει απονεµηθεί λόγω παραπτωµάτων ή εσφαλµένων οικονοµικών καταστάσεων και λοιπών 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων.    

- η αµοιβή κάθε εκτελεστικού µέλους του ∆Σ δεν εγκρίνεται από το ∆Σ µετά από πρόταση της 

επιτροπής αµοιβών, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών µελών αυτού 

Η απόκλιση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υφίσταται επιτροπή αµοιβών κατά τα ανωτέρω 

αναφερόµενα.    

 

•Μέρος ∆΄ - Σχέσεις µε τους µετόχους  

Ι. Επικοινωνία µε τους µετόχους  

- η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει ειδική πρακτική αναφορικά µε την επικοινωνία της µε τους µετόχους, 

η οποία περιλαµβάνει την πολιτική της Εταιρείας σχετικά µε την υποβολή ερωτήσεων από τους 

µετόχους προς το ∆Σ 

Κατά την παρούσα χρονική στιγµή δεν υφίσταται θεσµοθετηµένη ειδική διαδικασία σχετικά µε την 

υποβολή ερωτήσεων από τους µετόχους προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, καθόσον οποιοσδήποτε από 

τους µετόχους έχει την δυνατότητα να απευθύνεται στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, 

υποβάλλοντας αιτήµατα και ερωτήσεις, τα οποία, εφόσον κριθεί ως αναγκαίο, διαβιβάζονται 

οµαδοποιηµένα στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για περαιτέρω επεξεργασία και η σχετική απάντηση ή 

ενηµέρωση αποστέλλεται αµελλητί στον ενδιαφερόµενο.  

Η απευθείας επικοινωνία των µετόχων µε το ∆.Σ. θα δηµιουργούσε δυσχέρειες στην απρόσκοπτη 

λειτουργία αυτού, καθώς θα επιβάρυνε τα µέλη του µε σηµαντικό όγκο ατελέσφορης εν πολλοίς 

εργασίας, ενώ παράλληλα µια τέτοια επικοινωνία θα αξιολογείτο αρνητικά και υπό το πρίσµα της 

αρχής της ισοδύναµης πληροφόρησης των µετόχων της Εταιρείας. Εξάλλου η θεσµικά υφισταµένη 



 
 
 
  
 

   58 
 

 

και λειτουργούσα Υπηρεσία Εξυπηρέτησης υπηρετεί αυτόν ακριβώς τον σκοπό, είναι δε υπεύθυνη 

για την ροή της πληροφόρησης που διοχετεύεται στους µετόχους.   

Περαιτέρω, οι διατάξεις του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920 περιγράφουν µε λεπτοµερή τρόπο την 

διαδικασία συµµετοχής των µετόχων της µειοψηφίας στις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων, 

διαδικασία η οποία τηρείται απαρέγκλιτα σε κάθε Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, 

προκειµένου να εξασφαλίζεται µε τον τρόπο αυτό η προσήκουσα, έγκυρη και έγκαιρη ενηµέρωση 

των µετόχων αναφορικά µε την πορεία των εταιρικών υποθέσεων.  

Εν τούτοις και παρά την ύπαρξη των ανωτέρω αναφεροµένων δικλείδων, η Εταιρεία εξετάζει το 

ενδεχόµενο υιοθέτησης ειδικής πολιτικής σχετικά µε την αναβάθµιση της διαδικασίας υποβολής 

ερωτήσεων από τους µετόχους προς την Εταιρεία, µέσω της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων, 

πλην όµως εξακολουθεί να θεωρεί ότι η απευθείας επικοινωνία οιουδήποτε µετόχου µε τα µέλη του 

∆.Σ. δεν είναι ούτε αναγκαία ούτε ενδεδειγµένη.     

 

ΙΙ. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων  

- δεν παρατηρήθηκε κάποια απόκλιση  

Γενική σηµείωση αναφορικά µε το χρονικό σηµείο άρσης της µη συµµόρφωσης της Εταιρείας µε τις 

ειδικές πρακτικές που υιοθετεί ο νέος ΚΕ∆  

Όπως αναφέρθηκε στην Εισαγωγή της παρούσας ∆ήλωσης Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης ο νέος ΚΕ∆, 

όπως ισχύει από τον Οκτώβριο 2013, ακολουθεί την προσέγγιση «συµµόρφωση ή εξήγηση» και 

απαιτεί από τις εισηγµένες εταιρείες που επιλέγουν να τον εφαρµόζουν να δηµοσιοποιούν την 

πρόθεσή τους αυτή και είτε να συµµορφώνονται µε το σύνολο των ειδικών πρακτικών του Κώδικα, 

είτε να εξηγούν τους λόγους µη συµµόρφωσής τους µε συγκεκριµένες ειδικές πρακτικές. 

Περαιτέρω, η σχετική εξήγηση των λόγων µη συµµόρφωσης µε συγκεκριµένες ειδικές πρακτικές, 

δεν περιορίζεται µόνον σε απλή αναφορά της γενικής αρχής ή της ειδικής πρακτικής µε την οποία 

δεν συµµορφώνεται η Εταιρεία, αλλά πρέπει, µεταξύ άλλων, να αναφέρει κατά πόσον η απόκλιση 
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από τις διατάξεις του Κώδικα είναι χρονικά περιορισµένη και πότε η Εταιρεία προτίθεται να 

ευθυγραµµισθεί µε τις διατάξεις αυτού.  

Οι αποκλίσεις της Εταιρείας από τις πρακτικές που καθιερώνει ο νέος ΚΕ∆ δεν µπορεί να θεωρηθεί 

ότι υπόκεινται σε αυστηρό χρονικό περιορισµό, δεδοµένου ότι οι εν λόγω πρακτικές δεν 

ανταποκρίνονται στην φύση της λειτουργίας, την δοµή, την οργανωτική διάρθρωση, την παράδοση, 

τις εταιρικές αρχές και αξίες, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τις ανάγκες της Εταιρείας και 

ενδεχοµένως η συµµόρφωση µε αυτές να καταστήσει πιο δύσκολη την εφαρµογή της ουσίας των 

αρχών του Κώδικα.  

Σε κάθε περίπτωση οιοσδήποτε Κώδικας δεν µπορεί, ούτε προορίζεται να υποκαταστήσει το 

πλαίσιο των αρχών, αξιών και δοµών οργάνωσης και λειτουργίας οιασδήποτε Εταιρείας και 

συνακόλουθα δεν νοείται η υιοθέτηση διατάξεων που δεν είναι συµβατές µε τις αρχές αυτές.       

Πάντως η Εταιρεία έχει ήδη προβεί στην σύσταση οµάδας εργασίας, η οποία εξετάζει τις 

υφιστάµενες αποκλίσεις από τις ειδικές πρακτικές που καθιερώνει ο νέος ΚΕ∆, διερευνά την 

πιθανότητα συµµόρφωσης µε αυτές και εξετάζει το ενδεχόµενο κατάρτισης και διαµόρφωσης δικού 

της Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης,  η ταυτότητα και οι ρυθµίσεις του οποίου θα 

ανταποκρίνονται πρωτίστως στις εξατοµικευµένες ανάγκες και ιδιαιτερότητες της Εταιρείας και θα 

ενισχύσουν µακροπρόθεσµα την ανταγωνιστικότητα και την επιτυχία της Εταιρείας.   

 

1.3 Πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζει η Εταιρεία επιπλέον των προβλέψεων 

του νόµου 

Η Εταιρεία εφαρµόζει πιστά και απαρέγκλιτα τις προβλέψεις του κειµένου ως άνω νοµοθετικού 

πλαισίου σχετικά µε την εταιρική διακυβέρνηση. Κατά την παρούσα χρονική στιγµή δεν υφίστανται 

εφαρµοζόµενες πρακτικές επιπλέον των ως άνω προβλέψεων.  
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*2. ∆ιοικητικό Συµβούλιο  

2.1 Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι το ανώτερο διοικητικό όργανο της Εταιρείας, το οποίο είναι 

αποκλειστικά αρµόδιο για την χάραξη της στρατηγικής και της πολιτικής ανάπτυξης της Εταιρείας. 

Η επιδίωξη της ενίσχυσης της µακροχρόνιας οικονοµικής αξίας της Εταιρείας, η προάσπιση του 

γενικού εταιρικού συµφέροντος και των συµφερόντων των µετόχων, η διασφάλιση της 

συµµόρφωσης της Εταιρείας προς την κείµενη νοµοθεσία, η εµπέδωση της διαφάνειας και των 

εταιρικών αξιών στο σύνολο των λειτουργιών και δραστηριοτήτων του Οµίλου, η παρακολούθηση 

και επίλυση τυχόν περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων µεταξύ των µελών του ∆.Σ., διευθυντών 

και µετόχων µε τα συµφέροντα της Εταιρείας αποτελούν βασικά καθήκοντα του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου.               

2.1.1 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 1 του Καταστατικού 

αυτής, αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) µέλη, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία 

εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων µε απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που 

εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι απεριορίστως 

επανεκλέξιµα και ελεύθερα ανακλητά από την Γενική Συνέλευση ανεξάρτητα από τον χρόνο λήξης 

της θητείας τους.  

Με την ανάληψη των καθηκόντων τους τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνουν επίσηµη 

εισαγωγική ενηµέρωση, ενώ καθόλη την διάρκεια της θητείας τους ο Πρόεδρος µεριµνά για την 

συνεχή διεύρυνση των γνώσεών τους σε θέµατα που αφορούν την Εταιρεία, την εξοικείωσή τους µε 

αυτή και τα στελέχη της ώστε να µπορούν να συνεισφέρουν αποτελεσµατικά και δηµιουργικά  στις 

εργασίες του ∆.Σ.      

Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ανέρχεται σε πέντε (5) έτη, αρχόµενη από την 

εποµένη της ηµέρας της εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση και λήγουσα την αντίστοιχη 

ηµεροµηνία του πέµπτου έτους. Σε περίπτωση που κατά τη λήξη της θητείας του δεν έχει εκλεγεί 
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νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, παρατείνεται η θητεία του αυτόµατα µέχρι την πρώτη τακτική Γενική 

Συνέλευση µετά την λήξη της θητείας του, η οποία όµως δεν µπορεί να υπερβεί την εξαετία.  

Κάθε σύµβουλος οφείλει να προσέρχεται και να συµµετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου καθώς και να αφιερώνει το χρόνο που απαιτείται για την ικανοποιητική 

εκπλήρωση των καθηκόντων του.   

Κάθε σύµβουλος υποχρεούται να τηρεί αυστηρώς τα τυχόν απόρρητα της επιχειρήσεως τα οποία 

γνωρίζει λόγω της ιδιότητός του και να µην ανακοινώνει σε τρίτους την προνοµιακή πληροφόρηση 

που αποκτά.    

2.1.2 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που το απαιτεί ο νόµος, το Καταστατικό ή οι 

ανάγκες της Εταιρείας, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού ή του αναπληρωτή του είτε 

στην έδρα της Εταιρείας είτε στην περιφέρεια άλλου ∆ήµου εντός του νοµού της έδρας αυτής. Στην 

πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται µε σαφήνεια και τα θέµατα της ηµερησίας 

διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται µόνο εφόσον παρίστανται ή 

αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη 

αποφάσεων.  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί εγκύρως να συνεδριάσει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε 

στην ηµεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή 

αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίηση της 

συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συνεδριάζει µε τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η 

πρόσκληση προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για 

την συµµετοχή αυτών στην τηλεδιάσκεψη.  

Στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρός του ή ο νόµιµος 

αναπληρωτής του. 

2.1.3 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίσταται ή 

αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήµισυ πλέον ενός των συµβούλων, ουδέποτε όµως ο αριθµός των 
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παρόντων συµβούλων µπορεί να είναι µικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθµού 

απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσµα που προκύπτει. 

2.1.4 Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απαιτείται απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευοµένων συµβούλων, εκτός από την περίπτωση της 

παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.  

Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Αν οποιοδήποτε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απουσιάζει ή εµποδίζεται να παραστεί στην 

συνεδρίαση, µπορεί να ορίσει µε έγγραφο ως αντιπρόσωπό του, οποιοδήποτε άλλο µέλος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. Κάθε σύµβουλος µπορεί να αντιπροσωπεύσει έγκυρα έναν µόνο από τους 

άλλους συµβούλους. Η αντιπροσώπευση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε 

πρόσωπο που δεν είναι µέλος του. 

2.1.5 Οι συζητήσεις και αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε 

ειδικό βιβλίο, που µπορεί να τηρείται και κατά το µηχανογραφικό σύστηµα και το οποίο 

υπογράφεται από τον Πρόεδρο και από τον Αναπληρωτή του και από τους παρισταµένους στην 

συνεδρίαση συµβούλους. Ύστερα από αίτηση µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ο Πρόεδρος 

υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώµης του. Στο βιβλίο αυτό 

καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση 

µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

2.1.6 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων ή µερικών από τις εξουσίες 

και αρµοδιότητες του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) σε ένα ή περισσότερα 

πρόσωπα µέλη του ή µη, καθώς και τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα 

πρόσωπα, µη µέλη του ή εάν ο νόµος δεν το απαγορεύει και σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά µπορούν, µε 

σχετική πρόβλεψη στις αποφάσεις ανάθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να αναθέτουν περαιτέρω 

την άσκηση εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή µέρους τούτων σε τρίτους. Πάντως οι αρµοδιότητες 
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του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του κ.ν. 2190/1920, 

όπως ισχύουν. 

2.1.7 Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συµβούλου λόγω παραίτησης, θανάτου ή απώλειας 

της ιδιότητας του µέλους µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο, οι Σύµβουλοι που αποµένουν, εφόσον είναι 

τουλάχιστον τρεις, προχωρούν στην εκλογή προσωρινού αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της 

θητείας του Συµβούλου που αναπληρώνεται υπό την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση αυτή δεν είναι 

εφικτή από τα αναπληρωµατικά µέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση. Η 

απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στην δηµοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 και 

ανακοινώνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην αµέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία 

µπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόµη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέµα στην 

ηµερήσια διάταξη. 

Σε κάθε όµως περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της 

ιδιότητας µέλους ή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά τα διαλαµβανόµενα στην ως άνω παρ. 

1 του παρόντος άρθρου, τα υπόλοιπα µέλη µπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την 

εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων µελών σύµφωνα µε την 

προηγούµενη παράγραφο, µε την προϋπόθεση ότι ο αριθµός αυτών υπερβαίνει στο ήµισυ των 

µελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα µέλη 

αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). Σε κάθε περίπτωση, τα αποµένοντα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθµό τους, µπορούν να προβούν σε σύγκληση 

γενικής συνέλευσης µε αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Οι πράξεις 

του Συµβούλου που εξελέγη µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου  

θεωρούνται έγκυρες, ακόµη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. 
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2.2 Πληροφορίες για τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

2.2.1 Το ισχύον ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι οκταµελές (8µελές) και αποτελείται από 

τα ακόλουθα µέλη:  

1) Στυλιανός Κανάκης του ∆ηµητρίου, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος (εκτελεστικό).   

2) Μαρία, σύζυγος Στυλιανού Κανάκη, Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (εκτελεστικό).   

3) Ελευθερία Κανάκη του Στυλιανού, Αναπληρώτρια ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος (εκτελεστικό).  

4) Αθανάσιος Σύρµος του Βασιλείου, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (µη εκτελεστικό). 

5) Χρήστος Βαταλίδης του Παναγιώτη, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (µη εκτελεστικό). 

6) Σεραφείµ Καλλιαντάσης του Γεωργίου, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (µη εκτελεστικό). 

7) Αλεξάνδρα Πιλάτου του Θωµά, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (ανεξάρτητο µη 

εκτελεστικό).  

8) Χρίστος Παπαγεωργίου του Μιχαήλ, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (ανεξάρτητο µη 

εκτελεστικό). 

Το ως άνω ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξελέγη από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων 

της Εταιρείας που πραγµατοποιήθηκε την 28η Ιουνίου 2012, συγκροτήθηκε σε σώµα την 29η 

Ιουνίου 2012 και η θητεία του λήγει την 30η Ιουνίου 2017 (ΦΕΚ, τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 

9288/05.09.2012).    

 

2.3  Επιτροπή Ελέγχου  

2.3.1 Η Εταιρεία συµµορφούµενη πλήρως µε τις προβλέψεις και τις επιταγές του ν. 3693/2008 

εξέλεξε κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων που έλαβε χώρα την 28η Ιουνίου 

2012  Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) αποτελούµενη από τα ακόλουθα µη εκτελεστικά µέλη 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας:   

1) κ. Αθανάσιο Σύρµο, µη εκτελεστικό µέλος,       
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2) κ. Χρήστο Βαταλίδη, µη εκτελεστικό µέλος και         

3) κα. Αλεξάνδρα Πιλάτου, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος  

Σηµειώνεται ότι εκ των ανωτέρω µελών, το τελευταίο είναι και ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.   

2.3.2 Οι αρµοδιότητες και υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου συνίστανται:  

α) στην παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, 

β) στην παρακολούθηση της αποτελεσµατικής λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και 

του συστήµατος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της 

µονάδας των εσωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας,      

γ) στην παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατοµικών οικονοµικών 

καταστάσεων της Εταιρείας,  

δ) στην επισκόπηση και παρακολούθηση θεµάτων συναφών µε την ύπαρξη και διατήρηση της 

αντικειµενικότητας και της ανεξαρτησίας του νόµιµου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, 

ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην Εταιρεία άλλων υπηρεσιών από το νόµιµο ελεγκτή ή το 

ελεγκτικό γραφείο.      

2.3.3 Αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας και της 

αποδοτικότητας των εταιρικών εργασιών, ο έλεγχος της αξιοπιστίας της παρεχόµενης προς το 

επενδυτικό κοινό και τους µετόχους της Εταιρείας χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, η 

συµµόρφωση της Εταιρείας µε το ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η περιφρούρηση των 

επενδύσεων και των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και ο εντοπισµός και η αντιµετώπιση 

των σηµαντικότερων κινδύνων.  

Στις ευρύτατες ελεγκτικές δικαιοδοσίες της Επιτροπής Ελέγχου περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων η 

παρακολούθηση της ορθής και αποτελεσµατικής λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

και της διαχείρισης κινδύνων, ο έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων πριν την έγκρισή τους από 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, η παρακολούθηση της εφαρµοζόµενης από την Εταιρεία διαδικασίας 
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χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, η διασφάλιση του συντονισµού του ελεγκτικού έργου, της 

ποιότητας, της ανεξαρτησίας και της απόδοσης των Ελεγκτών.  

2.3.4 Η Επιτροπή Ελέγχου κατά την διάρκεια της χρήσεως συνεδρίασε δύο (2) φορές.  

2.3.5 ∆ιευκρινίζεται ότι ο Τακτικός Ελεγκτής της Εταιρείας, ο οποίος διενεργεί τον έλεγχο των 

ετησίων και των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων, δεν παρέχει άλλου είδους µη ελεγκτικές 

υπηρεσίες προς την Εταιρεία ούτε συνδέεται µε οποιαδήποτε άλλη σχέση µε την Εταιρεία, 

προκειµένου να διασφαλίζεται µε τον τρόπο αυτό η αντικειµενικότητα, η αµεροληψία και η 

ανεξαρτησία του, ρητώς εξαιρουµένων των υπηρεσιών διασφάλισης που αφορούν στην διενέργεια 

του ειδικού φορολογικού ελέγχου που απαιτείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 ν. 

2238/1994 και της ΠΟΛ µε αριθµό 1159/22.07.2011, συνεπεία του οποίου ελέγχου εκδίδεται το 

«Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό».   

 

*3. Γενική Συνέλευση των µετόχων   

3.1  Τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης και βασικές εξουσίες αυτής  

3.1.1 Η Γενική Συνέλευση των µετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, και δικαιούται να 

αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και ν’ αποφαίνεται για όλα τα ζητήµατα, που υποβάλλονται 

σ’ αυτήν.  

Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικώς αρµόδια να αποφασίζει για:  

α) την τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού,  

β) αύξηση ή µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 

του Καταστατικού, καθώς και τις επιβαλλόµενες από τις διατάξεις άλλων νόµων, 

γ) την εκλογή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του 

Καταστατικού, 

δ) την εκλογή ελεγκτών,  

ε) την έγκριση των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας,  

στ) τον τρόπο διαθέσεως των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης,  
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ζ) την συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της 

Εταιρείας,  

η) τον διορισµό των εκκαθαριστών,  

3.1.2 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωτικές και για τους µετόχους που είναι 

απόντες ή διαφωνούν. 

3.1.3 Η Γενική Συνέλευση των µετόχων, συγκαλείται πάντοτε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και 

συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου ∆ήµου εντός του νοµού της 

έδρας, τουλάχιστον µια φορά σε κάθε εταιρική χρήση και πάντοτε µέσα στο πρώτο εξάµηνο από τη 

λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση µπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του 

∆ήµου όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των 

µετόχων, όταν το κρίνει σκόπιµο ή αν το ζητήσουν µέτοχοι που εκπροσωπούν το κατά νόµο και το 

Καταστατικό απαιτούµενο ποσοστό.  

3.1.4 Η Γενική Συνέλευση µε εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που 

εξοµοιώνονται µε αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που 

ορίζεται για την συνεδρίασή της. ∆ιευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι µη εργάσιµες ηµέρες. 

Η ηµέρα δηµοσίευσης της πρόσκλησης και η ηµέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται. 

Στην πρόσκληση των µετόχων στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να προσδιορίζονται η χρονολογία, η 

ηµέρα, η ώρα και το οίκηµα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε 

σαφήνεια, οι µέτοχοι που έχουν δικαίωµα συµµετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο µε 

τον οποίο οι µέτοχοι θα µπορέσουν να µετάσχουν στην συνέλευση και ν’ ασκήσουν τα δικαιώµατά 

τους αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου ή ενδεχοµένως και εξ αποστάσεως.  

Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία 

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται µέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου 

και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων. 
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3.1.5 Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέµατα της 

ηµερησίας διατάξεως όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτήν µέτοχοι που 

εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. 

Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συνεδριάζει πάλι σε είκοσι 

(20) ηµέρες από την ηµέρα της συνεδριάσεως που µαταιώθηκε αφού προσκληθούν οι µέτοχοι πριν 

από δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα για τα 

θέµατα της αρχικής ηµερησίας διατάξεως οποιαδήποτε και αν είναι το τµήµα το καταβεβληµένου 

κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ’ αυτή. 

3.1.6 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, 

που εκπροσωπούνται σ’ αυτή. 

Εξαιρετικώς όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν α) µεταβολή της εθνικότητας της 

Εταιρείας, β) µεταβολή του αντικειµένου της επιχείρησης της Εταιρείας, γ) επαύξηση των 

υποχρεώσεων των µετόχων, δ) αύξηση ή µείωση του µετοχικού κεφαλαίου µε εξαίρεση τις αυξήσεις 

του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος ή τις επιβαλλόµενες από διατάξεις άλλων νόµων, ε) µεταβολή 

του τρόπου διάθεσης των κερδών, στ) παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, ζ) 

συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση της Εταιρείας, η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση οµολογιακού δανείου 

σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 5 του Καταστατικού, θ) έκδοση δανείου µε µετατρέψιµες 

οµολογίες ή µε δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη, σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 9 του ν. 3156/2003 

αντίστοιχα, ι) κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόµος ορίζει ότι για την λήψη ορισµένης 

αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παραγράφου αυτής, η Γενική 

Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέµατα αυτά, όταν είναι παρόντες ή 

αντιπροσωπεύονται σε αυτήν µέτοχοι που αποτελούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου. 

3.1.7 Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προεδρεύει προσωρινά στην συνεδρίαση της 

Γενικής Συνέλευσης. Αν εµποδίζεται στην άσκηση αυτών των καθηκόντων τότε αναπληρώνεται 
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από τον αντικαταστάτη του. Αν ο τελευταίος επίσης εµποδίζεται, αναπληρώνεται από τον 

µεγαλύτερο σε ηλικία παρόντα σύµβουλο. Tα καθήκοντα γραµµατέα της Γενικής Συνέλευσης τα 

ασκεί προσωρινά πρόσωπο που ορίζεται από τον Πρόεδρο. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του 

καταλόγου των µετόχων που παρίστανται, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του 

Προέδρου της και ενός Γραµµατέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. 

3.1.8 Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέµατα τα οποία 

περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη. Στην Γενική Συνέλευση µπορεί να συζητηθεί και 

οποιοδήποτε θέµα εκτός της ηµερησίας διατάξεως, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η απόφαση 

για την αναγραφή του θέµατος θα λαµβάνεται οµόφωνα. Οι διαδικασίες συζητήσεως και 

αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και 

υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα της. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης 

υποχρεούται ύστερα από αίτηση µετόχων να καταχωρεί ακριβή περίληψη της γνώµης των µετόχων 

αυτών στα πρακτικά. Επίσης καταχωρείται στα πρακτικά και ο κατάλογος των παρόντων ή 

αντιπροσωπευοµένων µετόχων, ο οποίος συντάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του 

άρθρου 13 του Καταστατικού.  

Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας (1) µόνον µέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία 

Συµβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως. 

 

3.2 ∆ικαιώµατα των µετόχων και τρόπος άσκησής τους  

3.2.1 ∆ικαιώµατα συµµετοχής και ψήφου  

3.2.1.1 Οι µέτοχοι ασκούν τα δικαιώµατά τους, εν σχέση προς τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας, µόνο στις 

Γενικές Συνελεύσεις και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο νόµο και το Καταστατικό. Κάθε µετοχή 

παρέχει δικαίωµα µιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 

16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήµερα. 

3.2.1.2 Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συµµετάσχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος στα 

αρχεία του Συστήµατος Αΰλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε.» 
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(Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (µετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της µετοχικής 

ιδιότητας γίνεται µε την προσκόµιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή 

εναλλακτικά, µε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας µε τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η 

ιδιότητα του µετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την ηµεροµηνία καταγραφής (record date), ήτοι 

κατά την έναρξη της πέµπτης (5ης) ηµέρας πριν από την ηµέρα συνεδρίασης της Γενικής 

Συνέλευσης, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά µε την µετοχική 

ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ηµέρα πριν από τη 

συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.  

3.2.1.3 Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γενική 

Συνέλευση µόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του µετόχου κατά την αντίστοιχη ηµεροµηνία 

καταγραφής. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 

2190/1920, ο εν λόγω µέτοχος µετέχει στη Γενική Συνέλευση µόνο µετά από άδειά της.  

3.2.1.4 Σηµειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων (συµµετοχής και ψήφου) δεν 

προϋποθέτει την δέσµευση των µετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης 

διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και µεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό 

διάστηµα που µεσολαβεί ανάµεσα στην ηµεροµηνία καταγραφής και στην ηµεροµηνία της Γενικής 

Συνέλευσης. 

3.2.1.5 Ο µέτοχος συµµετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω 

αντιπροσώπων. Κάθε µέτοχος µπορεί να διορίζει µέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νοµικά πρόσωπα 

µετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους µέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. 

Ωστόσο, αν ο µέτοχος κατέχει µετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εµφανίζονται σε περισσότερους του 

ενός λογαριασµούς αξιών, ο περιορισµός αυτός δεν εµποδίζει τον εν λόγω µέτοχο να ορίζει 

διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις µετοχές που εµφανίζονται στον κάθε λογαριασµό αξιών σε 

σχέση µε τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους µετόχους µπορεί να 

ψηφίζει διαφορετικά για κάθε µέτοχο. Ο αντιπρόσωπος µετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην 

Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριµένο 
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γεγονός, το οποίο µπορεί να είναι χρήσιµο στους µετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να 

εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συµφέροντα πλην των συµφερόντων του αντιπροσωπευοµένου 

µετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, µπορεί να προκύπτει σύγκρουση 

συµφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: 

α) είναι µέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νοµικό πρόσωπο ή οντότητα η 

οποία ελέγχεται από το µέτοχο αυτόν,  

β) είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή µετόχου που 

ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νοµικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από µέτοχο 

ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,  

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή µετόχου που ασκεί τον έλεγχο της 

Εταιρείας, ή άλλου νοµικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από µέτοχο, ο οποίος ασκεί τον 

έλεγχο της Εταιρείας,  

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθµού µε ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις 

ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).  

Ο διορισµός και η ανάκληση αντιπροσώπου του µετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην 

Εταιρεία µε τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία 

συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.  

 

3.2.2 Λοιπά δικαιώµατα µετόχων   

3.2.2.1 ∆έκα (10) ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε µέτοχος µπορεί να πάρει 

από την Εταιρεία αντίγραφα των ετησίων οικονοµικών καταστάσεών της και των εκθέσεων του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να έχουν κατατεθεί έγκαιρα 

από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στο γραφείο της Εταιρείας. 

3.2.2.2 Με αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση των µετόχων, ορίζοντας ηµέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει 
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περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ηµέρες από την ηµεροµηνία επίδοσης της αίτησης στον 

Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείµενο της ηµερήσιας διάταξης. 

Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εντός είκοσι (20) ηµερών από 

την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες µετόχους µε 

δαπάνες της Εταιρείας, µε απόφαση του µονοµελούς πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που 

εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και 

ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ηµερήσια διάταξη. 

3.2.2.3 Με αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ηµερήσια διάταξη 

γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέµατα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα 

πρόσθετα θέµατα πρέπει να δηµοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, µε ευθύνη του διοικητικού 

συµβουλίου, κατά το άρθρο 26 του κ.ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη γενική 

συνέλευση. Αν τα θέµατα αυτά δεν δηµοσιευθούν, οι αιτούντες µέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν 

την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του κ.ν. 

2190/1920 και να προβούν οι ίδιοι στη δηµοσίευση, κατά τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο, µε 

δαπάνη της Εταιρείας.  

3.2.2.4 Με αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θέτει στη διάθεση των µετόχων κατά τα οριζόµενα 

στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη ηµεροµηνία της 

Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέµατα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την 

αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο επτά 

(7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης.         

3.2.2.5 Μετά από αίτηση οποιουδήποτε µετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) 

τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται 

να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούµενες συγκεκριµένες πληροφορίες για τις υποθέσεις 
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της Εταιρείας, στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της 

ηµερήσιας διάταξης.      

3.2.2.6 Σε περίπτωση αίτησης µετόχου ή µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωµένος να 

αναβάλλει για µια µόνο φορά την λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισµένα θέµατα από την Έκτακτη ή 

Τακτική Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ηµέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη τους, εκείνη 

που ορίζεται στην αίτηση των µετόχων, που όµως δεν µπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα 

(30) ηµέρες από την ηµέρα της αναβολής. Η µετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί 

συνέχιση της προηγούµενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δηµοσίευσης της 

πρόσκλησης των µετόχων, σε αυτή δε µπορούν να µετάσχουν και νέοι µέτοχοι τηρουµένων των 

διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του κ.ν. 2190/1920. 

3.2.2.7 Σε περίπτωση αίτησης µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) 

ολόκληρες ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι 

υποχρεωµένο ν’ ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που µέσα στην τελευταία διετία 

καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή 

στους ∆ιευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύµβαση της Εταιρείας που 

καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία µε τα ίδια πρόσωπα. Επίσης µε αίτηση οιουδήποτε µετόχου 

που υποβάλλεται κατά τα ανωτέρω το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει τις 

συγκεκριµένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά µε τις υποθέσεις της Εταιρείας στο µέτρο 

που αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως. Το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για 

αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος µπορεί να 

είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων µετόχων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 

σύµφωνα µε τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920. 
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3.2.2.8 Σε περίπτωση αίτησης µετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία µέσα στην προθεσµία της προηγούµενης 

παραγράφου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στην  Γενική Συνέλευση, 

πληροφορίες σχετικά µε την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της 

Εταιρείας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του 

ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 

Τέτοιος λόγος µπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων µετόχων στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, εφόσον τα 

αντίστοιχα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν λάβει την σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο 

επαρκή. 

3.2.2.9 Σε περίπτωση αίτησης µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέµα της ηµερησίας 

διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται µε ονοµαστική κλήση. 

3.2.2.10 Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονοµελές 

Πρωτοδικείο της περιφερείας, στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά την διαδικασία της 

εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν 

διατάξεις των νόµων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.  

3.2.2.11 Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το, κατά την 

προηγούµενη παράγραφο αρµόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών 

υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η ∆ιοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει 

η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται όσες φορές η µειοψηφία που 

ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας. 
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*4. Σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και διαχείριση κινδύνων 

4.1 Κύρια χαρακτηριστικά του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

4.1.1. Ο εσωτερικός έλεγχος της Εταιρείας διενεργείται από την Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου και 

πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το πρόγραµµα ελέγχου που περιέχεται στον Εσωτερικό Κανονισµό 

Λειτουργίας της Εταιρείας.  

Βασικό µέληµα της ∆ιοίκησης της Εταιρείας είναι η διασφάλιση µέσω της εφαρµογής των 

κατάλληλων συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου ότι η όλη οργάνωση του Οµίλου έχει την ικανότητα 

να αντιµετωπίζει µε ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα τους κινδύνους εν τη γενέσει τους και σε 

κάθε περίπτωση να λαµβάνει τα κατάλληλα και ενδεδειγµένα µέτρα για την άµβλυνση των 

συνεπειών και των δυσµενών επιπτώσεών τους.      

Σηµειώνεται ότι ο έλεγχος στην βάση του οποίου συντάσσεται και η σχετική Έκθεση διενεργείται 

εντός του κανονιστικού πλαισίου του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήµερα, και ειδικότερα σύµφωνα 

µε τα άρθρα 7 και 8 του εν λόγω νόµου, καθώς επίσης και µε βάση τα οριζόµενα στην Απόφαση 

5/204/2000 του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή της από την 

Απόφαση του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε αριθµό  3/348/19.07.2005.  

4.1.2 Κατά την άσκηση του ελέγχου η Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου λαµβάνει γνώση όλων των 

αναγκαίων βιβλίων, εγγράφων, αρχείων, τραπεζικών λογαριασµών και χαρτοφυλακίων της 

Εταιρείας και ζητεί την απόλυτη και διαρκή συνεργασία της ∆ιοικήσεως προκειµένου να της 

παρασχεθούν όλες οι αιτηθείσες πληροφορίες και στοιχεία µε σκοπό την απόκτηση εκ µέρους της 

εύλογης διασφάλισης για την κατάρτιση µίας Έκθεσης η οποία θα είναι απαλλαγµένη από 

ουσιώδεις ανακρίβειες σχετικά µε τις πληροφορίες και τα συµπεράσµατα που περιέχονται σε αυτήν. 

Ο έλεγχος δεν περιλαµβάνει οιαδήποτε αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών 

που εφαρµόσθηκαν καθώς επίσης και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, 

καθώς αυτά αποτελούν αντικείµενο του ελέγχου εκ µέρους του νοµίµου ελεγκτή της Εταιρείας.  
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4.1.3 Αντικείµενο του ελέγχου είναι η αξιολόγηση του γενικότερου επιπέδου και των διαδικασιών 

λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Σε κάθε ελεγχόµενη περίοδο επιλέγονται 

ορισµένες περιοχές-πεδία ελέγχου, ενώ σε σταθερή και µόνιµη βάση ελέγχονται και εξετάζονται 

αφενός µεν η λειτουργία και οργάνωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και αφετέρου η 

λειτουργία των 2 βασικών Υπηρεσιών που λειτουργούν µε βάση τις διατάξεις του ν. 3016/2002, 

ήτοι η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων και η Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων.  

4.1.4 Επισηµαίνεται πάντως ότι τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων 

παρέχουν λελογισµένη και όχι απόλυτη ασφάλεια, διότι είναι σχεδιασµένα ώστε να περιορίζουν µεν 

την πιθανότητα επέλευσης των σχετικών κινδύνων, χωρίς ωστόσο να µπορούν να τους αποκλείσουν 

τελείως.    

 

4.2 ∆ιαχείριση των κινδύνων της Εταιρείας σε σχέση µε την διαδικασία σύνταξης των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

H Εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρµόζει πολιτικές και διαδικασίες στην σύνταξη των οικονοµικών 

καταστάσεων µε σκοπό να διασφαλίσει την αξιοπιστία αυτών, και την συµµόρφωση µε τους νόµους 

και κανονισµούς που διέπουν την σύνταξη τους και την δηµοσιοποίηση τους. 

Οι διαδικασίες αυτές αφορούν τον ορθό έλεγχο και την καταγραφή των εσόδων και πάσης φύσεως 

δαπανών καθώς και την συστηµατική παρακολούθηση της κατάστασης και της αξίας των 

περιουσιακών της στοιχείων. 

Οι πολιτικές και οι διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί αξιολογούνται και επανακαθορίζονται σε 

περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επαρκούν ή αν αλλαγές στην κείµενη νοµοθεσία το επιβάλουν. 

Στο τέλος κάθε περιόδου και µε βάση τις υποχρεώσεις εκ των κειµένων διατάξεων, η Οικονοµική 

∆ιεύθυνση της Εταιρείας προβαίνει στις ενέργειες που απαιτούνται για την κατά τον νόµο σύνταξη 

των προβλεπόµενων οικονοµικών καταστάσεων. 

Οι θεσπισµένες πολιτικές και διαδικασίες που σχετίζονται µε την κατάρτιση των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων αφορούν µεταξύ άλλων:  
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- διαδικασίες κλεισίµατος περιόδων οι οποίες περιλαµβάνουν τις προθεσµίες υποβολής, 

αρµοδιότητες, ταξινόµηση και ανάλυση λογαριασµών και ενηµερώσεις για απαιτούµενες 

γνωστοποιήσεις,  

- συµφωνίες των υπολοίπων των λογαριασµών Πελατών και Προµηθευτών καθώς και των λοιπών 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας σε τακτά χρονικά διαστήµατα,  

- διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι οι συναλλαγές αναγνωρίζονται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς,  

- συµφωνίες των λογαριασµών των τραπεζικών λογαριασµών και λογαριασµών δανείων που τηρεί η 

Εταιρεία σε εγκεκριµένες Τράπεζες σε µηνιαία βάση,  

- ελέγχους και συµφωνίες επιταγών εισπρακτέων και πληρωτέων,  

- διενέργεια προβλέψεων απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στις περιπτώσεις που δεν 

έχουν παρουσιαστεί ακόµα τα παραστατικά,  

- διενέργεια φυσικών απογραφών και ελέγχων στις εισαγωγές-εξαγωγές στις αποθήκες σε µηνιαία 

βάση,  

- διαδικασία ελέγχου και συµφωνίας των πωλήσεων και των εκδιδοµένων παραστατικών,  

- ύπαρξη πολιτικών και διαδικασιών για περιοχές όπως σηµαντικές αγορές, διαδικασίες πληρωµών 

και εισπράξεων, διαχείρισης αποθεµάτων κ.λπ.,  

- θέσπιση διαδικασιών για διενέργεια εγγραφών από διαφορετικά άτοµα στα πλαίσια του 

διαχωρισµού καθηκόντων,  

- εγκρίσεις και διαδικασίες για την ορθή καταχώρηση των δαπανών της Εταιρείας στους 

λογαριασµούς του τηρούµενου λογιστικού σχεδίου και στο ορθό κέντρο κόστους,   

- διαδικασίες έγκρισης αγοράς, καταχώρησης και παρακολούθησης των παγίων και διενέργειας των 

προβλεπόµενων αποσβέσεων,  

- διαδικασίες παρακολούθησης και διαχείρισης του προσωπικού και των υποχρεώσεων που 

απορρέουν από την µισθοδοσία,  
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- διαδικασίες που εξασφαλίζουν την ορθή χρήση του λογιστικού σχεδίου που εφαρµόζει η Εταιρεία 

και ότι η πρόσβαση και οι αλλαγές σε αυτό µέσω του πληροφοριακού συστήµατος της Εταιρείας 

γίνονται µόνο από εξουσιοδοτηµένους χρήστες σε συγκεκριµένη περιοχή ευθύνης.  

Το πληροφοριακό σύστηµα που χρησιµοποιεί η Εταιρεία αναπτύσσεται και αναβαθµίζεται συνεχώς 

σε στενή συνεργασία µε αναγνωρισµένη εταιρεία πληροφορικής ώστε να προσαρµόζεται στις 

διαρκώς διευρυµένες και εξειδικευµένες ανάγκες της µε στόχο να υποστηρίζει τους 

µακροπρόθεσµους στόχους και προοπτικές της Εταιρείας. 

*5. Λοιπά διαχειριστικά  ή εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας  

∆εν υφίστανται κατά την παρούσα χρονική στιγµή άλλα διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ή 

επιτροπές της Εταιρείας.    

 

*6. Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία  

6.1 Το άρθρο 10 παρ. 1 της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά µε τις δηµόσιες προσφορές εξαγοράς, προβλέπει τα 

ακόλουθα σχετικά µε τις εταιρείες των οποίων το σύνολο των τίτλων είναι εισηγµένο για 

διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά:  

«1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 

δηµοσιεύουν αναλυτικές πληροφορίες ως προς τα εξής: 

α) διάρθρωση του κεφαλαίου τους, συµπεριλαµβανοµένων των τίτλων που δεν είναι εισηγµένοι προς 

διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά κράτους µέλους και, κατά περίπτωση, ένδειξη των διαφόρων 

κατηγοριών µετοχών µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που συνδέονται µε κάθε κατηγορία 

µετοχών και το ποσοστό του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν, 

β) όλους τους περιορισµούς στη µεταβίβαση τίτλων, όπως τους περιορισµούς στην κατοχή τίτλων ή 

την υποχρέωση λήψης έγκρισης από την εταιρεία ή από άλλους κατόχους τίτλων, µε την επιφύλαξη του 

άρθρου 46 της οδηγίας 2001/34/ΕΚ, 
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γ) τις σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές (συµπεριλαµβανοµένων εµµέσων συµµετοχών µέσω 

πυραµιδικών διαρθρώσεων ή αλληλοσυµµετοχής) κατά την έννοια του άρθρου 85 της οδηγίας 

2001/34/ΕΚ, 

δ) τους κατόχους κάθε είδους τίτλων που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου και περιγραφή των εν 

λόγω δικαιωµάτων, 

ε) τον µηχανισµό ελέγχου που τυχόν προβλέπεται σε ένα σύστηµα συµµετοχής των εργαζοµένων, 

εφόσον τα δικαιώµατα ελέγχου δεν ασκούνται άµεσα από τους εργαζόµενους,  

στ) τους κάθε είδους περιορισµούς στο δικαίωµα ψήφου, όπως τους περιορισµούς των δικαιωµάτων 

ψήφου σε κατόχους δεδοµένου ποσοστού ή αριθµού ψήφων, τις προθεσµίες άσκησης των 

δικαιωµάτων ψήφου, ή συστήµατα στα οποία, µε τη συνεργασία της εταιρείας, τα χρηµατοπιστωτικά 

δικαιώµατα που απορρέουν από τίτλους διαχωρίζονται από την κατοχή των τίτλων, 

ζ) τις συµφωνίες µεταξύ µετόχων οι οποίες είναι γνωστές στην εταιρεία και δύνανται να συνεπάγονται 

περιορισµούς στη µεταβίβαση τίτλων ή/και στα δικαιώµατα ψήφου, κατά την έννοια της οδηγίας 

2001/34/ΕΚ,  

η) τους κανόνες όσον αφορά τον διορισµό και την αντικατάσταση µελών του συµβουλίου καθώς και 

όσον αφορά την τροποποίηση του καταστατικού,  

θ) τις εξουσίες των µελών του συµβουλίου, ιδίως όσον αφορά τη δυνατότητα έκδοσης ή επαναγοράς 

µετοχών,  

ι) κάθε σηµαντική συµφωνία στην οποία συµµετέχει η εταιρεία και η οποία αρχίζει να ισχύει, 

τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρείας κατόπιν δηµόσιας προσφοράς 

εξαγοράς και τα αποτελέσµατα της συµφωνίας αυτής, εκτός εάν, ως εκ της φύσεώς της, η κοινολόγησή 

της θα προκαλούσε σοβαρή ζηµία στην εταιρεία. Η  εξαίρεση αυτή δεν ισχύει όταν η εταιρεία είναι 

ρητά υποχρεωµένη να κοινολογεί παρόµοιες πληροφορίες βάσει άλλων νοµικών απαιτήσεων,  

ια) κάθε συµφωνία που έχει συνάψει η εταιρεία µε τα µέλη του συµβουλίου της ή του προσωπικού της, 

η οποία προβλέπει αποζηµίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή εάν 

τερµατισθεί η απασχόλησή τους εξαιτίας της δηµόσιας προσφοράς εξαγοράς».  
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6.2  Οι ως άνω πληροφορίες παρατίθενται αναλυτικά στην Ενότητα ∆΄ της παρούσας Ε∆, στην 

οποία και παραπέµπουµε προς αποφυγή επικαλύψεων και άσκοπων επαναλήψεων. Σχετικά µε τα 

στοιχεία γ,΄ δ΄, στ΄, η΄ και θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 η Εταιρεία δηλώνει τα ακόλουθα:  

• ως προς το σηµείο γ΄: η Εταιρεία δεν διαθέτει σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές σε άλλες 

εταιρείες.  

Περαιτέρω οι σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές στο µετοχικό κεφάλαιο και δικαιώµατα 

ψήφου της Εταιρείας, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 9 έως 11 του ν. 3556/2007 είναι 

οι ακόλουθες: 

• Στυλιανός Κανάκης: 5.422.932 µετοχές και δικαιώµατα ψήφου (ποσοστό 72,31%),  

• Μαρία Κανάκη: 600.000 µετοχές και δικαιώµατα ψήφου (ποσοστό 8,00%), 

• ως προς το σηµείο δ΄: δεν υφίστανται οιουδήποτε είδους τίτλοι (συµπεριλαµβανοµένων και 

µετοχών), οι οποίοι παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 

• ως προς το σηµείο στ΄: δεν υφίστανται γνωστοί περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου (όπως 

περιορισµοί των δικαιωµάτων ψήφου σε κατόχους δεδοµένου ποσοστού ή αριθµού ψήφων, 

προθεσµίες άσκησης των δικαιωµάτων ψήφου, ή συστήµατα στα οποία, µε τη συνεργασία της 

Εταιρείας, τα χρηµατοπιστωτικά δικαιώµατα που απορρέουν από τίτλους διαχωρίζονται από την 

κατοχή των τίτλων). Αναφορικά µε την άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου κατά την Γενική 

Συνέλευση εκτενής αναφορά γίνεται στην Ενότητα 3 της παρούσας ∆ήλωσης Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης.  

• ως προς το σηµείο η΄: αναφορικά µε τον διορισµό και την αντικατάσταση µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της Εταιρείας καθώς και τα σχετικά µε την τροποποίηση του Καταστατικού της 

Εταιρείας, δεν υφίστανται κανόνες οι οποίοι διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον κ.ν. 

2190/1920, όπως ισχύει σήµερα. Οι κανόνες αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στην Ενότητα 2.1 της 

παρούσας ∆ήλωσης Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης.  

• ως προς το σηµείο θ΄: δεν υφίστανται ειδικές εξουσίες των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

αναφορικά µε την έκδοση ή την επαναγορά µετοχών. 
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Η παρούσα ∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης αποτελεί αναπόσπαστο και ειδικό τµήµα της 

ετήσιας Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.  

 

Αχαρνές, 22 Μαρτίου  2014 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

 

Βεβαιώνεται ότι, η ανωτέρω ετήσια Έκθεση του ∆.Σ. που αποτελείται από 76 σελίδες είναι αυτή 

που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία 24/03/2014. 

 

 

 

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

 

 

Μακρής ∆. Σεραφείµ   

Αρ Μ. ΣΟΕΛ 16311 

 

 

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

µέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «Στέλιος Κανάκης ΑΒΕΕ» 

 

 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «Στέλιος Κανάκης 

ΑΒΕΕ», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης 

∆εκεµβρίου 2013, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη 

σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 

οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες 

τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται 

δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, 

που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 
Ευθύνη του Ελεγκτή 

 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 

µε βάση τον έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, 

καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης 

διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη 

ανακρίβεια. 

 
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών 

τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις.  Οι 

επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της 

εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που 

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων 
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κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση 

και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το 

σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την 

έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο 

έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών 

και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη 

διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών 

καταστάσεων. 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και 

κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 

 

Γνώµη 

 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 

κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «Στέλιος Κανάκης ΑΒΕΕ» κατά 

την 31η ∆εκεµβρίου 2013 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές 

για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 

 

α) Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση 

εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται 

στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920. 

β) Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης 

∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, 

στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του κωδ. Ν. 2190/1920. 

 
Αθήνα 24 Μαρτίου 2014 

Ο  Ορκωτός  Ελεγκτής  Λογιστής 
Μακρής ∆. Σεραφείµ 
Αρ Μ ΣΟΕΛ 16311 

 
Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
µέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα  
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 
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Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

 

Κατάσταση αποτελεσµάτων 

Χρήση  

Σηµ. 1.01-31.12.2013 1.01-31.12.2012 

Κύκλος εργασιών 16 17.009.528,41 17.101.568,24 

Κόστος πωληθέντων 18 11.176.037,93 11.492.759,72 

Μικτό κέρδος 5.833.490,48 5.608.808,52 

Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 17 237.638,98 136.151,47 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 18 459.702,22 738.191,27 

Έξοδα λειτουργίας πωλήσεων 18 3.311.719,95 3.460.525,66 

Άλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως 222.652,72 168.798,16 

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 2.077.054,57 1.377.444,90 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 25.968,58 22.695,33 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 18 14.180,97 24.753,32 

Κέρδη προ φόρων 2.088.842,18 1.375.386,91 

Φόρος εισοδήµατος 19 632.286,97 320.422,29 

Κέρδη µετά από φόρους 1.456.555,21 1.054.964,62 

Κατανεµόµενα σε : 

Μετόχους  εταιρείας                  1.456.555,21 1.054.964,62 

Βασικά κέρδη ανά µετοχή 0,1942 0,1407 

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

1.01-31.12.13 1.01-31.12.12 

Καθαρά κέρδη χρήσης 1.456.555,21 1.054.964,62 

Στοιχεία που δεν µεταφέρονται στα 

αποτελέσµατα σε µεταγενέστερες περιόδους  

Προσαρµογή αναβαλλόµενου φόρου 
αποθεµατικού αναπροσαρµογής  -73.696,25 0,00 

Συνολικά έσοδα χρήσης  1.382.858,96 1.054.964,62 
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Προσδιορισµός του κονδυλίου Κέρδη  προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 

και  αποσβέσεων 

     

Κέρδη προ φόρων  2.088.842,18  1.375.386,91 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  25.968,58  22.695,33 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  14.180,97  24.753,32 

Αποσβέσεις περιόδου   188.479,30  200.935,42 

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και αποσβέσεων  2.265.533,87  1.578.380,32 

 

 

 

 

 



 
 
 
  
 

   87 
 

 

 

 

Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης  
    

                                            Υπόλοιπα 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σηµ. 31.12.2013  31.12.2012 

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 6 7.166.752,92  7.312.351,84 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 7 11.992,41  21.529,69 

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  23.822,49  24.360,49 

Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών  

στοιχείων  7.202.567,82  7.358.242,02 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Αποθέµατα 9 2.502.302,33  2.283.007,40 
Απαιτήσεις από πελάτες 10 7.305.875,13  8.087.410,47 
Λοιπές απαιτήσεις 11 577.272,95  569.040,76 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών 12 4.231.251,72  2.642.539,58 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών  

στοιχείων  14.616.702,13  13.581.998,21 

Σύνολο  ενεργητικού  21.819.269,95  20.940.240,23 

     

Μετοχικό κεφάλαιο 13 3.600.000,00  4.950.000,00 
Αποθεµατικά υπέρ το άρτιο 13 458.596,86  458.596,86 
Λοιπά Αποθεµατικά 13 1.041.017,95  981.017,95 
Υπόλοιπο κερδών εις νέο 13 10.678.702,09  9.282.146,88 

∆ιαφορές αναπροσαρµογής 13 998.445,05  1.072.141,30 

Σύνολο καθαρής θέσης  16.776.761,95  16.743.902,99 

     

Υποχρεώσεις παροχών αποχωρήσεων                                                          173.552,83  173.552,83 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 8 469.888,30  374.882,25 

Λοιπές Προβλέψεις  35.000,00  35.000,00 

Σύνολο µη τρεχουσών υποχρεώσεων   678.441,13  583.435,08 

     
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 14 0,00  0,00 
Τρέχων φόρος εισοδήµατος  924.257,53  315.082,23 

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 15 3.439.809,34  3.297.819,93 

Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων  4.364.066,87  3.612.902,16 

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων  21.819.269,95  20.940.240,23 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Χρήσης  

 

 Μετοχικό  

Υπέρ το 

άρτιο Τακτικό Λοιπά  ∆ιαφορές Υπόλοιπο  

 Κεφάλαιο διαφορά αποθεµατικό αποθεµατικά αναπρ/γής εις νέον Σύνολο 

        
Υπόλοιπα την 1.01.13 σύµφωνα µε τα 

∆ΠΧΠ 4.950.000,00 458.596,86 893.000,00 88.017,95 1.072.141,30 9.282.146,88 16.743.902,99 

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων χρήσης         

1.01.13 έως 31.12.13        

∆ιάθεση κερδών (χρήσης 2012) 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 -60.000,00 0,00 

Μερίσµατα πληρωτέα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μείωση µετοχικού κεφαλαίου -1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.350.000,00 

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως 0,00 0,00 0,00 0,00 -73.696,25 1.456.555,21 1.382.858,96 

Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 31.12.13 3.600.000,00 458.596,86 953.000,00 88.017,95 998.445,05 10.678.702,09 16.776.761,95 
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 Μετοχικό  

Υπέρ το 

άρτιο Τακτικό Λοιπά  ∆ιαφορές Υπόλοιπο  

 Κεφάλαιο διαφορά αποθεµατικό αποθεµατικά αναπρ/γής εις νέον Σύνολο 

        
Υπόλοιπα την 1.01.12 σύµφωνα µε τα 

∆ΠΧΠ 4.950.000,00 458.596,86 833.000,00 88.017,95 1.072.141,30 8.287.182,26 15.688.938,37 

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων χρήσης         

1.01.12 έως 31.12.12        

∆ιάθεση κερδών (χρήσης 2011) 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 -60.000,00 0,00 

Μερίσµατα πληρωτέα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μείωση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.054.964,62 1.054.964,62 

Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 31.12.12 4.950.000,00 458.596,86 893.000,00 88.017,95 1.072.141,30 9.282.146,88 16.743.902,99 

 
 
 



 
 
 
  
 

 90 

 

         Κατάσταση ταµιακών ροών χρήσης  

 

          1.01-31.12.2013          1.01-31.12.2012 

Λειτουργικές δραστηριότητες   
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 2.088.842,18 1.375.386,91 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:   
Αποσβέσεις 188.479,30 200.935,42 
Προβλέψεις 155.000,00 135.000,00 
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας 0,00 0,00 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 14.180,97 24.753,32 
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές 
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:   
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -219.294,93 477.573,45 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 592.872,57 1.828.578,98 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -218.961,62 -803.774,91 
Μείον:   
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
καταβεβληµένα -14.180,97 -24.753,32 
Καταβεβληµένοι φόροι -241.137,68 -135.128,21 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 2.345.799,82 3.078.571,64 

Επενδυτικές δραστηριότητες   
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων -33.343,10 -70.894,74 
Τόκοι εισπραχθέντες 25.968,58 22.695,33 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) -7.374,52 -48.199,41 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0,00 0,00 
Πληρωµές για µείωση µετοχικού κεφαλαίου -749.601,30 -599.096,49 
Εξοφλήσεις δανείων 0,00 0,00 
Μερίσµατα πληρωθέντα -111,86 0,00 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) -749.713,16 -599.096,49 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά 

διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) 1.588.712,14 2.431.275,74 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης 

χρήσης  2.642.539,58 211.263,84 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης 

χρήσης 4.231.251,72 2.642.539,58 
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

1. Γενικές πληροφορίες 

 

Η Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε» (εφεξής καλούµενη για 

λόγους συντοµίας ως «Εταιρεία» ή «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ») είναι µία αµιγώς εµπορική εταιρεία, η 

οποία δραστηριοποιείται κυρίως στον τοµέα της εν γένει εµπορίας και προώθησης πρώτων υλών 

ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας και παγωτού. Το σύνολο των προϊόντων που αντιπροσωπεύει, διανέµει 

και  διακινεί εισάγονται κυρίως από χώρες της ∆υτικής Ευρώπης και ιδίως από την Γαλλία, Βέλγιο, 

Γερµανία, ∆ανία και Ιταλία. Οι εγκαταστάσεις και η έδρα της Εταιρίας ευρίσκονται στον ∆ήµο 

Αχαρνών, οδός Ανεµώνης 4, Τ.Κ. 136 78 και το υποκατάστηµά της στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου,  Θεσσαλονίκη 

Γ. Φάση Ο.Τ 38, Τ.Κ. 57022. Η Εταιρεία έχει την νοµική µορφή της Ανωνύµου Εταιρείας, ο 

διαδικτυακός της τόπος (εταιρική ιστοσελίδα) που έχει νόµιµα καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ είναι 

www.stelioskanakis.gr και είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (ηµεροµηνία εισαγωγής 

18.07.2002), µε κωδικό Μετοχής στο ΟΑΣΗΣ «ΚΑΝΑΚ».  

 

2. Περιγραφή σηµαντικών λογιστικών αρχών 

 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρµόσθηκαν κατά τη σύνταξη αυτών των οικονοµικών 

καταστάσεων περιγράφονται παρακάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια για όλες τις 

χρήσεις που παρουσιάζονται, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά 

 

2.1 Βάση προετοιµασίας των Οικονοµικών Καταστάσεων 

∆ήλωση Συµµόρφωσης 

 

Οι παρούσες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί από τη διοίκηση σύµφωνα µε τα 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ), και τις ∆ιερµηνείες της Επιτροπής 
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∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Προετοιµασία των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧA απαιτεί τη χρήση ορισµένων 

λογιστικών εκτιµήσεων και παραδοχών. Επίσης, απαιτεί την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση κατά τη 

διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών της Εταιρείας (βλέπε σηµείωση 4). 

 

Νέα πρότυπα τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες 

 Έχουν εκδοθεί ορισµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες, τα οποία είναι 

υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή 

µεταγενέστερα. Η εκτίµηση σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, 

τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

 

α) Τα ακόλουθα πρότυπα, τροποποιήσεις και ερµηνείες των ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς έχουν εφαρµογή στην εταιρεία σε οικονοµικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013: 

 

• ∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων». Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από 

τις οικονοµικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά 

εισοδήµατα σε δύο οµάδες, µε βάση το αν αυτά στο µέλλον είναι πιθανό να µεταφερθούν στα 

αποτελέσµατα χρήσεως ή όχι. Η εταιρεία εφάρµοσε την τροποποίηση από την 1 Ιανουαρίου 2013. 

• ∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους». Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σηµαντικές 

αλλαγές στην αναγνώριση και επιµέτρηση του κόστους των προγραµµάτων καθορισµένων παροχών 

και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της µεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις 

γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζοµένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην 

αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών, στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας/ 

περικοπών, στην επιµέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισµό 

των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται µε τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καθώς και 
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στη διάκριση µεταξύ βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων παροχών. Η εταιρεία έχει υιοθετήσει τις 

συγκεκριµένες τροποποιήσεις, από την 1η Ιανουαρίου 2013 χωρίς να χρειασθούν να 

επαναϋπολογισθούν, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία του 2012 (ασήµαντα υπόλοιπα). 

• ∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014). Αυτή η τροποποίηση στις 

οδηγίες εφαρµογής του ∆ΛΠ 32 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε κάποιες απαιτήσεις για τον 

συµψηφισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση 

οικονοµικής θέσης. Επί του παρόντος, η εταιρεία αξιολογεί την επίδραση που θα έχει αυτή η 

τροποποίηση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

• ∆ΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις ανακτήσιµης αξίας µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2014). Αυτή η τροποποίηση απαιτεί: α) την γνωστοποίηση της ανακτήσιµης αξίας ενός 

περιουσιακού στοιχείου ή µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών (Μ∆ΤΡ) όταν έχει αναγνωριστεί ή 

αναστραφεί µια ζηµιά αποµείωσης και β) λεπτοµερείς γνωστοποιήσεις σχετικά µε την επιµέτρηση της 

εύλογης αξίας µείον έξοδα πώλησης όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί µια ζηµιά αποµείωσης. 

Επίσης, αφαιρεί την απαίτηση να γνωστοποιηθεί η ανακτήσιµη αξία όταν µία Μ∆ΤΡ περιέχει υπεραξία 

ή άυλα περιουσιακά στοιχεία µε απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή και δεν υπάρχει αποµείωση. Επί του 

παρόντος, η εταιρεία αξιολογεί την επίδραση που θα έχει αυτή η τροποποίηση στις οικονοµικές 

καταστάσεις. 

• ∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση» (εφαρµόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014) Αυτή η τροποποίηση 

επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθµισης όταν ένα παράγωγο, το οποίο έχει οριστεί ως µέσο 

αντιστάθµισης, ανανεώνεται νοµικά (novated) προκειµένου να εκκαθαριστεί από έναν κεντρικό 

αντισυµβαλλόµενο ως αποτέλεσµα νόµων ή κανονισµών, εφόσον πληρούνται συγκεκριµένες συνθήκες. 

Επί του παρόντος,  η εταιρεία  αξιολογεί την επίδραση που θα έχει αυτή η τροποποίηση στις 

οικονοµικές καταστάσεις. 



 
 
 
  
 

 94 

 

• ∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις». Το Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) δηµοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειµένου να συµπεριλάβει 

επιπλέον πληροφόρηση η οποία θα βοηθήσει τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να 

αξιολογήσουν την επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν οι συµφωνίες για διακανονισµό 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένου του 

δικαιώµατος για συµψηφισµό που σχετίζεται µε αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 

στοιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονοµική θέση της οντότητας. Η τροποποίηση αυτή δεν αναµένεται 

να έχει επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις. 

• ∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015). Η τροποποίηση απαιτεί 

επιπλέον γνωστοποιήσεις κατά την µετάβαση από το ∆ΛΠ 39 στο ∆ΠΧΑ 9. Η τροποποίηση δεν έχει 

υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015). Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Σ∆ΛΠ για 

την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το Σ∆ΛΠ στις 

επόµενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την 

αποµείωση της αξίας. Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις 

οικονοµικές της  καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα από την εταιρεία διότι 

δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, η εταιρεία θα αποφασίσει εάν 

θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015. 

• ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Λογιστική αντιστάθµισης και τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 9, 

∆ΠΧΑ 7 και ∆ΛΠ 39» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2015). 

Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 9 Λογιστική Αντιστάθµισης, την τρίτη φάση στο έργο αντικατάστασης 

του ∆ΛΠ 39, το οποίο καθιερώνει µία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθµισης βασιζόµενη σε αρχές 
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και αντιµετωπίζει ασυνέπειες και αδυναµίες στο τρέχον µοντέλο του ∆ΛΠ 39. Η δεύτερη τροποποίηση 

απαιτεί να αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα οι αλλαγές στην εύλογη αξία µίας 

υποχρέωσης της οντότητας η οποία οφείλεται σε αλλαγές του πιστωτικού κινδύνου της ίδιας της 

οντότητας και η τρίτη τροποποίηση αφαιρεί την υποχρεωτική ηµεροµηνία εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 9. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• ∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας»). Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την 

επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν 

διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρµογή τους σε 

περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει 

ακριβή ορισµό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας 

και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το οποίο γίνεται χρήση των 

εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα 

περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι µόνο τα 

χρηµατοοικονοµικά. Η τροποποίηση αυτή δεν αναµένεται να έχει επίδραση στις Οικονοµικές 

Καταστάσεις.  

• Ε∆∆ΠΧΑ 21 «Εισφορές» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 

την 1η Ιανουαρίου 2014). Αυτή η διερµηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισµό µιας υποχρέωσης πληρωµής 

εισφοράς που έχει επιβληθεί από τη κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήµατος. Η διερµηνεία 

διευκρινίζει πως το δεσµευτικό γεγονός βάση του οποίου θα έπρεπε να σχηµατιστεί η υποχρέωση 

καταβολής εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την αναγνώριση υποχρέωσης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 37) 

είναι η ενέργεια όπως περιγράφεται στη σχετική νοµοθεσία η οποία προκαλεί την πληρωµή της 

εισφοράς. Η διερµηνεία µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την αναγνώριση της υποχρέωσης αργότερα από 

ότι ισχύει σήµερα, ειδικότερα σε σχέση µε εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως αποτέλεσµα συνθηκών 

που ισχύουν σε µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία. Η διερµηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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• ∆ΛΠ 19 Αναθεωρηµένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2014). Η περιορισµένου σκοπού 

τροποποίηση εφαρµόζεται σε εισφορές των εργαζοµένων ή τρίτων µερών στα προγράµµατα 

καθορισµένων παροχών και απλοποιεί την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες του 

αριθµού των ετών που παρέχεται η εργασία, για παράδειγµα, εισφορές εργαζοµένων που υπολογίζονται 

βάση ενός σταθερού ποσοστού του µισθού. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Οµάδα προτύπων σχετικά µε ενοποίηση και από κοινού συµφωνίες (εφαρµόζονται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά τη 1 Ιανουαρίου 2014) 

Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ) δηµοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά µε 

ενοποίηση και τις από κοινού συµφωνίες: ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11, ∆ΠΧΑ 12, ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση), 

∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση). Αυτά τα πρότυπα εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά τη 1 Ιανουαρίου 2014. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρµογή τους µόνο εάν 

ταυτόχρονα εφαρµοστούν και τα πέντε αυτά πρότυπα. Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης 

της επίδρασης των νέων προτύπων στις οικονοµικές καταστάσεις της. Οι κυριότεροι όροι των 

προτύπων είναι οι εξής: 

− ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις». Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους 

τις οδηγίες αναφορικά µε τον έλεγχο και την ενοποίηση, που παρέχονται στο ∆ΛΠ 27 και στο SIC 12. 

Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισµό του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα προκειµένου να 

αποφασιστεί εάν µια οικονοµική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει εκτεταµένες 

διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους µία οικονοµική 

οντότητα (επενδυτής) µπορεί να ελέγχει µία άλλη οικονοµική οντότητα (επένδυση). Ο αναθεωρηµένος 

ορισµός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωµα (η δυνατότητα να 

κατευθύνονται οι δραστηριότητες που επηρεάζουν σηµαντικά τις αποδόσεις) και οι µεταβλητές 

αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκειµένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει 
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επίσης διευκρινίσεις αναφορικά µε συµµετοχικά δικαιώµατα και δικαιώµατα άσκησης βέτο (protective 

rights), καθώς επίσης και αναφορικά µε σχέσεις πρακτόρευσης / πρακτορευοµένου. 

− ∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού Συµφωνίες». Το ∆ΠΧΑ 11 παρέχει µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των 

από κοινού συµφωνιών εστιάζοντας στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νοµική τους 

µορφή. Οι τύποι των συµφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες και 

κοινοπραξίες. Η µέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συµµετέχοντες σε 

κοινοπραξίες εφαρµόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι 

οικονοµικές οντότητες που συµµετέχουν σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες εφαρµόζουν 

παρόµοιο λογιστικό χειρισµό µε αυτόν που εφαρµόζουν επί του παρόντος οι συµµετέχοντες σε από 

κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες. Το πρότυπο 

παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά µε τους συµµετέχοντες σε από κοινού συµφωνίες, χωρίς να 

υπάρχει από κοινού έλεγχος. 

− ∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες». Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται 

στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας, συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών 

κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονοµικών καταστάσεων να 

αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονοµικές επιπτώσεις που σχετίζονται µε τη 

συµµετοχή της οικονοµικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συµφωνίες και µη 

ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες. Μία οικονοµική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε 

κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 

12 στο σύνολό του, ή το ∆ΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιηµένα ∆ΛΠ 27 ή 28. 

− ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Το Πρότυπο αυτό 

δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 και σε συνδυασµό, τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ∆ΛΠ 

27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 ορίζει το 

λογιστικό χειρισµό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τις συµµετοχές σε θυγατρικές, 

κοινοπραξίες και συγγενείς όταν µία οικονοµική οντότητα ετοιµάζει ατοµικές οικονοµικές 

καταστάσεις. Παράλληλα, το Συµβούλιο µετέφερε στο ∆ΛΠ 27 όρους του ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 
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Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατοµικές 

οικονοµικές καταστάσεις. 

− ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες». Το ∆ΛΠ 28 

«Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28 

«Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό 

χειρισµό αναφορικά µε τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για 

την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και 

κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δηµοσίευση του ∆ΠΧΑ 11. 

− ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, από 

κοινού συµφωνίες και γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες: Οδηγίες 

µετάβασης» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2014). H τροποποίηση στις οδηγίες µετάβασης των ∆ΠΧΑ 10, 11 και 12 παρέχει 

διευκρινίσεις σχετικά µε τις οδηγίες µετάβασης στο ∆ΠΧΑ 10 και περιορίζει τις απαιτήσεις για παροχή 

συγκριτικής πληροφόρησης στις γνωστοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 12 µόνο για την περίοδο που προηγείται 

άµεσα της πρώτης ετήσιας περιόδου κατά την οποία εφαρµόζεται το∆ΠΧΑ 12. Συγκριτική 

πληροφόρηση για γνωστοποιήσεις σχετικά µε συµµετοχές σε µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες 

(structured entities) δεν απαιτείται. 

− ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων» (εφαρµόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014). Η τροποποίηση του 

∆ΠΧΑ 10 δίνει τον ορισµό της εταιρείας επενδύσεων και αναφέρει την περίπτωση κατά την οποία οι 

θυγατρικές της µπορούν να εξαιρεθούν από την ενοποίηση. Πολλά επενδυτικά κεφάλαια και παρόµοιες 

εταιρείες που πληρούν τον ορισµό των εταιρειών επενδύσεων δύνανται να µην ενοποιούν τις 

περισσότερες από τις θυγατρικές τους, παρότι ασκείται έλεγχος, και να τις λογιστικοποιούν ως 

επενδύσεις σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων. Οι τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 12 εισάγουν τις 

γνωστοποιήσεις που χρειάζεται να παρέχει µια εταιρεία επενδύσεων. 
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• Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων για το 

2011 του Σ∆ΛΠ. Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που 

υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων 

του Σ∆ΛΠ που δηµοσιεύτηκε τον Μάιο 2012. Οι τροποποιήσεις αυτές εφαρµόζονται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. 

− ∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων». Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις 

σχετικά µε τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τα συγκριτικά στοιχεία όταν µια οικονοµική οντότητα 

συντάσσει έναν επιπλέον ισολογισµό είτε (α) κατ’ εφαρµογή του ∆ΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, 

µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων και λάθη» είτε (β) εθελοντικά 

− ∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως τα ανταλλακτικά και ο λοιπός 

εξοπλισµός συντήρησης ταξινοµούνται ως ενσώµατα πάγια και όχι ως αποθέµατα όταν πληρούν τον 

ορισµό των ενσώµατων παγίων, δηλαδή όταν χρησιµοποιούνται για περισσότερες από µία περιόδους . 

− ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως ο φόρος 

εισοδήµατος που σχετίζεται µε τη διανοµή κερδών αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα ενώ ο φόρος 

εισοδήµατος που σχετίζεται µε τα έξοδα συναλλαγών των λοιπών στοιχείων της καθαρής θέσης 

αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12. 

− ∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά». Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά 

µε τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις των λειτουργικών 

τοµέων στις συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις, όπως προβλέπει το ∆ΠΧΑ 8 

«Λειτουργικοί τοµείς». 

• Ετήσιες Βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2012 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 

ή µετά την 1η Ιουλίου 2014). Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές 

που υπεισέρχονται σε επτά ∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου 2010-12 του 

ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη 

από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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− ∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών». Η τροποποίηση διευκρινίζει τον 

ορισµό της ‘προϋπόθεσης κατοχύρωσης’ και ορίζει διακριτά τον ‘όρο απόδοσης’ και τον ‘όρο 

υπηρεσίας’. 

− ∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόµενο 

τίµηµα το οποίο πληροί τον ορισµό του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ταξινοµείται ως 

χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης βάση των ορισµών του ∆ΛΠ 32 

«Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόµενο τίµηµα, 

χρηµατοοικονοµικό και µη χρηµατοοικονοµικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης επιµετράται 

στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. 

− ∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς». Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιµήσεων της 

διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των λειτουργικών τοµέων. 

− ∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας». Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη 

δυνατότητα της επιµέτρησης βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των 

τιµολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήµαντη. 

− ∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια» και ∆ΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία». Και τα δύο πρότυπα 

τροποποιήθηκαν προκειµένου να διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζονται η προ 

αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι συσσωρευµένες αποσβέσεις όταν µια 

οικονοµική οντότητα ακολουθεί τη µέθοδο της αναπροσαρµογής. 

− ∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών». Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειµένου να 

συµπεριλάβει ως συνδεδεµένο µέρος µία εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού 

στελέχους στην οικονοµική οντότητα ή στην µητρική εταιρεία της οικονοµικής οντότητας. 

• Ετήσιες Βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2013 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 

ή µετά την 1η Ιουλίου 2014). Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές 

που υπεισέρχονται σε τέσσερα ∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου 2011-13 του 

ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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− ∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ∆ΠΧΑ 3 δεν έχει 

εφαρµογή στην λογιστικοποίηση του σχηµατισµού οποιαδήποτε από κοινού δραστηριότητας βάση του 

∆ΠΧΑ 11 στις οικονοµικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού δραστηριότητας. 

− ∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το 

∆ΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (‘portfolio 

exception’) έχει εφαρµογή σε όλα τα συµβόλαια (συµπεριλαµβανοµένων των µη χρηµατοοικονοµικών 

συµβολαίων) εντός του πεδίου εφαρµογής του ∆ΛΠ 39/∆ΠΧΑ 9. 

− ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειµένου να διευκρινιστεί πως το 

∆ΛΠ 40 και το ∆ΠΧΑ 3 δεν είναι αµοιβαίως αποκλειόµενα. 

− ∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς». Η 

τροποποίηση διευκρινίζει πως µία οντότητα που υιοθετεί για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ δύναται να 

ακολουθήσει είτε την προγενέστερη είτε τη νέα εκδοχή ενός αναθεωρηµένου προτύπου όταν 

επιτρέπεται η πρόωρη υιοθέτησή του. 

β) Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και ερµηνείες στα ήδη εκδοθέντα λογιστικά πρότυπα είναι 

υποχρεωτικές για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας  για τις λογιστικές 

περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1
η
 Ιανουαρίου 2013 αλλά δεν έχουν εφαρµογή για την 

εταιρεία: 

• ∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος» σχετικοί µε επενδυτικά ακίνητα που επιµετρούνται µε 

τη µέθοδο εύλογης αξίας. 

• Ε∆∆ΠΧΑ 20 «Έξοδα αποκάλυψης στο παραγωγικό στάδιο ενός επιφανειακού ορυχείου». Αφορά 

µόνο έξοδα εργασιών επιφανειακής εξόρυξης ορυχείων. 

• ∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Κρατικά δάνεια». Η τροποποίηση παρέχει τη δυνατότητα στις οικονοµικές 

οντότητες που εφαρµόζουν για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ και έχουν λάβει κρατικά δάνεια µε προνοµιακό 

επιτόκιο, της µη αναδροµικής εφαρµογής των ∆ΠΧΑ στην απεικόνιση αυτών των δανείων κατά την 

ηµεροµηνία µετάβασης. 
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3. Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές 

 

3.1  Ενσώµατα πάγια 
 
Τα ακίνητα (οικόπεδα και κτίρια) αποτιµώνται στην εύλογη αξία των, η οποία διενεργείται κάθε 

τέσσερα (4) τουλάχιστον χρόνια και γίνεται από ανεξάρτητους εκτιµητές. Τα λοιπά ενσώµατα πάγια 

αποτιµώνται στο κόστος κτήσης µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις ζηµιές αποµείωσης. 

Αυξήσεις στην λογιστική αξία των ενσωµάτων παγίων που προκύπτουν από αναπροσαρµογές στην 

εύλογη αξία καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων. Μειώσεις στη λογιστική αξία 

φέρονται σε µείωση του αποθεµατικού εφόσον στο παρελθόν είχε σχηµατισθεί τέτοιο αποθεµατικό για 

το ίδιο περιουσιακό στοιχείο.  Μειώσεις της αξίας πέραν του αποθεµατικού καθώς και µειώσεις στην 

λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων για τα οποία δεν υπάρχει αποθεµατικό αναπροσαρµογής, 

καταχωρούνται  στ’ αποτελέσµατα ως έξοδο. 

 

Η διαφορά µεταξύ των αποσβέσεων που διενεργούνται επί της αναπροσαρµοσµένης αξίας των 

ενσωµάτων παγίων και οι οποίες καταχωρούνται στα έξοδα και των αποσβέσεων που βασίζονται στο 

κόστος κτήσεως των ενσωµάτων παγίων, µεταφέρεται από το αποθεµατικό αναπροσαρµογής στα κέρδη 

εις νέο, µε την πλήρη απόσβεση ή την πώληση αυτών. 

 

Η αξία των γηπέδων-οικοπέδων δεν αποσβένεται, οι δε αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των 

ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της  ωφέλιµης ζωής τους 

που έχει ως εξής: 

 

- Κτίρια 45 – 55 Έτη 

- Μηχανολογικός εξοπλισµός 8-10 Έτη 

- Αυτοκίνητα 8-10 Έτη 

- Λοιπός εξοπλισµός 5-7 Έτη 
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Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε 

κάθε ετήσιο ισολογισµό. 

Η καταχώρηση των προσθηκών, στα βιβλία της εταιρείας, γίνεται στο κόστος κτήσης, το οποίο 

περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.  

 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων 

µόνον αν πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην εταιρεία και το κόστος 

τους µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις, όταν γίνονται, καταχωρούνται 

σε βάρος των  αποτελεσµάτων χρήσης. 

 

3.2 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  
 
Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις 

διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η 

οποία κυµαίνεται από 4 έως 5 χρόνια. 

 
3.3 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος  

 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει 

από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των 

περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.  

Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την 

ηµεροµηνία του Ισολογισµού.  

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία θα 

υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που 

δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 
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3.4 Αποθέµατα 
 
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και της καθαρής 

ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται µε την µέθοδο του µέσου σταθµικού όρου. 

Κόστος δανεισµού δεν περιλαµβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεµάτων. Η καθαρή 

ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της 

συνήθους δραστηριότητας, αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση.  

 

3.5 Απαιτήσεις από πελάτες 
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους. Οι ζηµιές αποµείωσης 

(απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι η 

εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. 

Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 

 

3.6 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  
 
Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις 

βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιµότητας και χαµηλού ρίσκου. 

 

3.7 Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα 

 
Οι συναλλαγές που είναι εκπεφρασµένες σε ξένο νόµισµα, µετατρέπονται σε ευρώ, βάσει της 

συναλλαγµατικής ισοτιµίας η οποία ισχύει κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Κατά την 

ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, τα νοµισµατικά περιουσιακά στοιχεία και οι 

υποχρεώσεις, που είναι  εκπεφρασµένες σε ξένο νόµισµα, µετατρέπονται σε ευρώ, µε βάση τη 

συναλλαγµατική ισοτιµία η οποία ισχύει κατά την ηµεροµηνία αυτή. Οι συναλλαγµατικές διαφορές που 

προκύπτουν από την µετατροπή αυτή επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης. 
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3.8 Μετοχικό κεφάλαιο  
 
Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών, 

εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της 

έκδοσης. Άµεσα κόστη που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων 

περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται.  

Το κόστος κτήσεως των ιδίων µετοχών µειωµένο µε το φόρο εισοδήµατος (εάν συντρέχει περίπτωση) 

εµφανίζεται αφαιρετικώς  των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, µέχρις ότου οι ίδιες µετοχές πωληθούν ή 

ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά από πώληση ιδίων µετοχών καθαρό από άµεσα για την συναλλαγή 

λοιπά κόστη και φόρο εισοδήµατος, αν συντρέχει περίπτωση, εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια 

κεφάλαια. 

 

3.9 Μερίσµατα 

 
Τα πληρωτέα µερίσµατα, απεικονίζονται ως υποχρέωση, κατά τον χρόνο έγκρισης αυτών από την 

Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

 

3.10 Παροχές στο προσωπικό 
 
Η υποχρέωση της εταιρείας προς τα πρόσωπα που µισθοδοτούνται από αυτήν, για την µελλοντική 

καταβολή παροχών ανάλογα µε τον χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσµετράται και 

απεικονίζεται µε βάση το αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευµένο δικαίωµα του κάθε εργαζοµένου 

κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.     

 
3.11 Προβλέψεις  

 
Οι προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος, κόστη αναδιάρθρωσης και αποζηµιώσεις, 

καταχωρούνται όταν:  

-Υπάρχει µία παρούσα νόµιµη ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος. 

-Είναι πιθανόν ότι θ’ απαιτηθεί εκροή πόρων για διακανονισµό της δέσµευσης  

-Το απαιτούµενο ποσό µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. 
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3.12 Χρηµατοοικονοµικά Εργαλεία 
 
Βασικά χρηµατοοικονοµικά εργαλεία της εταιρείας, αποτελούν τα µετρητά οι τραπεζικές καταθέσεις 

και τέλος οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. ∆εδοµένης της βραχυπρόθεσµης φύσης των 

στοιχείων αυτών, η ∆ιοίκηση της εταιρείας πιστεύει ότι η εύλογη αξία αυτών ταυτίζεται µε την αξία 

που απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία. 

3.13 Αναγνώριση εσόδων 

 
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από 

τους ανακτώµενους φόρους εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

(α) Πωλήσεις αγαθών 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά 

γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη.  

 (β) Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε σχέση 

µε το εκτιµώµενο συνολικό κόστος της. 

4. Σηµαντικές Λογιστικές Εκτιµήσεις και κρίσεις 

 
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση µε βάση τα ιστορικά 

δεδοµένα και προσδοκίες για µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα. Οι 

εκτιµήσεις και οι παραδοχές που µπορούν να προκαλέσουν προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στα αµέσως επόµενα έτη αφορούν κυρίως τις ανέλεγκτες 

φορολογικά χρήσεις. 

Οι υποχρεώσεις για αναµενόµενους φόρους από έλεγχο, αναγνωρίζονται βάσει εκτιµήσεων που 

στηρίζονται σε προηγούµενους ελέγχους. Όταν το τελικό αποτέλεσµα του ελέγχου είναι διαφορετικό 

από το αρχικό αναγνωρισθέν, η διαφορά βαρύνει  το φόρο εισοδήµατος της περιόδου καταλογισµού. 
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5. Πληροφόρηση κατά τοµέα  

 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα , στην Βουλγαρία , στην Αλβανία,  στο Κόσσοβο και στην 

Κύπρο. ∆ιαθέτει τα εµπορεύµατά της µέσω δικού της δικτύου διανοµής στον Νοµό Αττικής  και  στο 

Νοµό Θεσσαλονίκης  και µέσω αντιπροσώπων-διανοµέων στην υπόλοιπη Ελλάδα. Οι πωλήσεις της 

εταιρείας µέσω ιδίου δικτύου και αντιπροσώπων-διανοµέων έχουν ως εξής: 

31.12.2013 

     

 Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων              Μικτό Κέρδος % 

Αντιπρόσωποι 4.650.416,93 3.061.242,30 1.589.174,63 34,17% 
∆ίκτυο 12.359.111,48 8.114.795,63 4.244.315,85 34,34% 
Σύνολα 17.009.528,41 11.176.037,93 5.833.490,48 34,30% 

 

31.12.2012 

     

 Πωλήσεις  Κόστος Πωληθέντων            Μικτό Κέρδος % 

Αντιπρόσωποι 4.995.864,90 3.343.873,30 1.651.991,60 33,07% 
∆ίκτυο 12.105.703,34 8.148.886,42 3.956.816,92 32,69% 
Σύνολα 17.101.568,24 11.492.759,72 5.608.808,52 32,80% 

 

 

Οι πωλήσεις κατά γεωγραφική περιφέρεια έχουν ως εξής : 

 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 31.12.13 31.12.12 

1 ΑΤΤΙΚΗ 7.825.649,13 7.898.075,43 
2 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  1.155.359,49 1.382.570,43 
3 ΣΤΕΡΕΑ 826.962,13 886.840,82 
4 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 1.111.905,25 1.119.842,76 

5 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 3.625.778,28 3.527.748,30 

6 ΘΡΑΚΗ 440.101,75 394.283,35 

7 ΗΠΕΙΡΟΣ 92.408,56 89.758,24 
8 ΚΡΗΤΗ 831.928,13 756.705,57 
9 ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 536.119,02 613.840,68 

10 ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ 103.513,29 117.359,85 
11 ΕΞΑΓΩΓΕΣ 459.803,38 314.542,81 

 ΣΥΝΟΛΟ 17.009.528,41 17.101.568,24 
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6. Ακίνητα βιοµηχανοστάσια και εξοπλισµός  

 

Κατωτέρω παρατίθενται οι µεταβολές των παγίων την χρήση από 01.01.13 έως 31.12.13 και 
αντίστοιχα κατά την  χρήση  από  1.01.12 έως 31.12.12. 
 

Αξία  κτήσεως  ή 

αποτίµησης 

Γήπεδα 

οικόπεδα 

Κτίρια 

εγκατ/σεις 

Μηχαν/κός 

Εξοπλισµός 

 Λοιπά 

πάγια 

Ακιν/σεις 

υπό 

εκτέλεση Σύνολο 

Απογραφή 1.01.2013 3.586.946,40 3.947.504,02 584.946,25 1.515.223,39 0,00 9.634.620,06 
Προσθήκες 0,00 0,00 2.999,87 27.582,36 0,00 30.582,23 
Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Υπόλοιπο 31.12.2013 3.586.946,40 3.947.504,02 587.946,12 1.542.805,75 0,00 9.665.202,29 

       

Συσσωρευµένες 

αποσβέσεις       
Απογραφή 1.01.2013 0,00 566.891,57 546.740,43 1.208.636,22 0,00 2.322.268,22 
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 78.964,32 18.524,27 78.692,56 0,00 176.181,15 
Μειώσεις 0,00    0,00 0,00 
Υπόλοιπο 31.12.2013 0,00 645.855,89 565.264,70 1.287.328,78 0,00 2.498.449,37 

       
Αναπόσβεστη αξία       
Κατά την 1.01.2013 3.586.946,40 3.380.612,45 38.205,82 306.587,17 0,00 7.312.351,84 

Κατά την 31.12.2013 3.586.946,40 3.301.648,13 22.681,42 255.476,97 0,00 7.166.752,92 

       
       

Αξία  κτήσεως  ή 

αποτίµησης 

Γήπεδα 

οικόπεδα 

Κτίρια 

εγκατ/σεις 

Μηχαν/κός 

Εξοπλισµός 

 Λοιπά 

πάγια 

Ακιν/σεις 

υπό 

εκτέλεση Σύνολο 

Απογραφή 1.01.2012 3.586.946,40 3.947.504,02 572.636,25 1.524.163,22 0,00 9.631.249,89 
Προσθήκες 0,00 0,00 12.310,00 57.093,63 0,00 69.403,63 
Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 -66.033,46 0,00 -66.033,46 
Υπόλοιπο 31.12.2012 3.586.946,40 3.947.504,02 584.946,25 1.515.223,39 0,00 9.634.620,06 

       

Συσσωρευµένες 

αποσβέσεις       
Απογραφή 1.01.2012 0,00 487.927,25 525.948,05 1.185.196,00 0,00 2.199.071,30 
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 78.964,32 20.792,38 89.473,64 0,00 189.230,34 
Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 -66.033,42 0,00 -66.033,42 
Υπόλοιπο 31.12.2012 0,00 566.891,57 546.740,43 1.208.636,22 0,00 2.322.268,22 

       
Αναπόσβεστη αξία       
Κατά την 1.01.2012 3.586.946,40 3.459.576,77 46.688,20 338.967,22 0,00 7.432.178,59 

Κατά την 31.12.2012 3.586.946,40 3.380.612,45 38.205,82 306.587,17 0,00 7.312.351,84 

 



 
 
 
  
 

 109

 

 
Οι αποσβέσεις της χρήσης 01.01.13 έως 31.12.2013 ανήλθαν στο ποσό των 188.479,30 ευρώ 

(ενσωµάτων 176.181,15 και άϋλων 12.298,15 €) και επιβάρυναν κατά ευρώ 7.438,58 τα έξοδα 

διοικητικής λειτουργίας και κατά ευρώ 181.040,72 τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης.  

Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. 

7. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

Κατωτέρω παρατίθενται οι µεταβολές των άϋλων περιουσιακών στοιχείων, το υπόλοιπο των οποίων 

αφορά εξ ολοκλήρου λογισµικά προγράµµατα που χρησιµοποιούνται,  την χρήση  από 01.01.13 έως 

31.12.2013 και από 1.01.12 έως 31.12.2012 αντίστοιχα. 

Αξία Κτήσεως ή αποτίµησης  

Λογισµικά 

Προγράµµατα  

Απογραφή 1.01.2013 157.399,03 
Προσθήκες 2.760,87 
Υπόλοιπο 31.12.2013 160.159,90 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις  

Απογραφή 1.01.2013 135.869,34 
Αποσβέσεις χρήσεως 12.298,15 
Υπόλοιπο 31.12.2013 148.167,49 

Αναπόσβεστη αξία  
Κατά την 1.01.2013 21.529,69 

Κατά την 31.12.2013 11.992,41 

  
  

Αξία Κτήσεως ή αποτίµησης  

Λογισµικά 

Προγράµµατα  

Απογραφή 1.01.2012 155.907,92 
Προσθήκες 1.491,11 
Υπόλοιπο 31.12.2012 157.399,03 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις  

Απογραφή 1.01.2012 124.164,26 
Αποσβέσεις χρήσεως  11.705,08 
Υπόλοιπο 31.12.2012 135.869,34 

Αναπόσβεστη αξία  
Κατά την 1.01.2012 31.743,66 

Κατά την 31.12.2012 21.529,69 
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8. Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 

 
Η µεταβολή της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης / (υποχρέωσης) είναι ως ακολούθως : 

  Υπόλοιπα  

 31.12.13  31.12.12 

Υπόλοιπα έναρξης χρήσης -374.882,25  -362.598,02 
Χρεώσεις στην καθαρή θέση -73.696,25  0,00 
Χρεώσεις αποτελεσµάτων χρήσης -21.309,80  -12.284,23 

Υπόλοιπα τέλους χρήσης -469.888,30  -374.882,25 

 

Ο αναβαλλόµενος φόρος αναφέρεται στις παρακάτω κατηγορίες : 

  Υπόλοιπα  

 31.12.13  31.12.12 

Ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων -593.664,14  -450.974,67 
Αύλων περιουσιακών στοιχείων -2.127,21  -2.756,08 
Προβλέψεων αποζηµίωσης 
προσωπικού 34.351,43  34.351,43 
Προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων 94.247,77  58.498,28 
Λοιπών απαιτήσεων -2.696,15  -14.001,21 
Υπόλοιπα τέλους χρήσης -469.888,30  -374.882,25 

 

 

Με δεδοµένη την αλλαγή στο φορολογικό συντελεστή των επιχειρήσεων από το 2013, 

σύµφωνα µε τον ν 4110/2013, η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται µε φορολογικό 

συντελεστή 26% από 20% που ήταν για το 2012. Η επίπτωση της αλλαγής του φορολογικού 

συντελεστή στις αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις για το 2013, ανέρχεται σε αύξηση 

€ 112.464,68.  

 

Τον ∆εκέµβριο 2013 ο νόµος 4172/2013 τέθηκε σε ισχύ, σύµφωνα µε τον οποίο επιβλήθηκε 

φόρος 15% κατά τη διανοµή ή κεφαλαιοποίηση ειδικών αφορολόγητων αποθεµατικών 

σχηµατισθέντων έως τις 31.12.2013. Η διανοµή ή κεφαλαιοποίηση αυτών των αποθεµατικών 

το 2014, θα οδηγήσει σε φόρο 19% και αν δεν έχουν διανεµηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί το 2014, 

τα συγκεκριµένα αφορολόγητα αποθεµατικά θα πρέπει να συµψηφιστούν µε συσσωρευµένες 
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φορολογικές ζηµίες. Από την 1η Ιανουαρίου 2015, η δυνατότητα να διατηρείται λογαριασµός 

αφορολόγητων αποθεµατικών καταργείται.  

 

Η διοίκηση θα προσδιορίσει το χειρισµό αυτών των ειδικών αφορολόγητων αποθεµατικών, 

εντός του 2014, και δεδοµένου ότι η επιβάρυνση κρίνεται ασήµαντη για τα µεγέθη της 

εταιρείας, δεν διενεργήθηκε σχετική πρόβλεψη επί των αποτελεσµάτων χρήσης 2013 

(επιβάρυνση περίπου € 4.142,68).    

 

9. Αποθέµατα 

 
Κατωτέρω παρατίθενται τα υπόλοιπα των αποθεµάτων κατά την 31.12.13 και την 31.12.12 αντίστοιχα:  

  Υπόλοιπα  

Αποθέµατα 31.12.13  31.12.12 

Εµπορεύµατα 2.502.302,33  2.283.007,40 
 

 

 

Σηµειώνεται ότι το κόστος των αποθεµάτων, που καταχωρήθηκε ως έξοδο στο κόστος πωληθέντων, 

την χρήση  01.01.13 έως 31.12.13 ανήλθε στο ποσό των ευρώ 11.127.037,93 (χρήση 2012 ευρώ 

11.443.750,66).  
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10. Απαιτήσεις από πελάτες 

Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων αναλύονται ως εξής : 

       Υπόλοιπα 

Απαιτήσεις 31.12.13  31.12.12 

Πελάτες 4.438.680,42  4.582.632,56 
Γραµµάτια και επιταγές εισπρακτέες 3.230.479,72  3.903.620,89 
Προβλέψεις αποµείωσης -363.285,01  -398.842,98 
Σύνολα 7.305.875,13  8.087.410,47 

 

Σηµειώνεται ότι η εταιρεία δεν διατρέχει σηµαντικό πιστωτικό κίνδυνο, δεδοµένου του µεγάλου 

πλήθους και της διασποράς των πελατών αυτής. Η ανάλυση της ενηλικίωσης των απαιτήσεων από 

πελάτες έχει ως εξής : 

           Υπόλοιπα 

 31.12.13  31.12.12 

Έως 4 µήνες 3.857.015,72  5.510.077,44 
Από 4 µήνες – 12 µήνες 2.501.445,46  1.836.607,58 
Από 12 µήνες και άνω 947.413,95  740.725,45 
Σύνολο 7.305.875,13  8.087.410,47 

    
    
Η κίνηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις έχεις ως εξής :  
           Υπόλοιπα 

 31.12.13  31.12.12 

Υπόλοιπο έναρξης 398.842,98  335.000,00 
∆ιαγραφές  -190.557,97  -71.157,02 
Συµπληρωµατικές προβλέψεις 155.000,00  135.000,00 
Υπόλοιπο λήξης 363.285,01  398.842,98 
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11. Λοιπές απαιτήσεις 

 

Τα υπόλοιπα των λοιπών απαιτήσεων αναλύονται ως εξής: 

 Υπόλοιπα  

 31.12.13  31.12.12 

Ελληνικό δηµόσιο προκαταβολή 
φόρου 495.511,80  252.299,12 
Μεταβατικοί λογαριασµοί 60.021,97  86.311,04 
Λοιπές απαιτήσεις 11.622,49  10.430,60 

Προκαταβολές για αγορά 
αποθεµάτων 10.116,69  220.000,00 

Σύνολα 577.272,95  569.040,76 

 

 

12. Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών  

 
Τα υπόλοιπα των χρηµατικών  διαθεσίµων και ισοδύναµων αυτών αναλύονται ως εξής: 

 

         Υπόλοιπα 

∆ιαθέσιµα 31.12.13  31.12.12 

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 27.411,24  16.551,21 

∆ιαθέσιµα στις τράπεζες 4.203.840,48  2.625.988,37 

Σύνολα 4.231.251,72  2.642.539,58 
 
 

13.  Λογαριασµοί καθαρής θέσης 

 
Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της καθαρής θέσης την 31.12.13 και την 31.12.12 αντίστοιχα έχουν ως 

εξής: 

         Υπόλοιπα 

 31.12.13  31.12.12 

Μετοχικό κεφάλαιο 3.600.000,00  4.950.000,00 
Αποθεµατικά υπέρ το άρτιο 458.596,86  458.596,86 
Λοιπά Αποθεµατικά 1.041.017,95  981.017,95 
Υπόλοιπο κερδών εις νέο 10.678.702,09  9.282.146,88 

∆ιαφορές αναπροσαρµογής 998.445,05  1.072.141,30 

Σύνολο καθαρής θέσης 16.776.761,95  16.743.902,99 
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Σηµειώνεται ότι  η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγµατοποιήθηκε την 9η 

∆εκεµβρίου 2013 αποφάσισε την µείωση του µετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εξακοσίων 

χιλιάδων (600.000,00) Ευρώ, η οποία µείωση πραγµατοποιήθηκε µε µείωση της ονοµαστικής αξίας 

εκάστης µετοχής της Εταιρείας κατά 0,08 Ευρώ, ήτοι από 0,56 Ευρώ σε 0,48 Ευρώ και παράλληλη  

επιστροφή κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών στους µετόχους ποσού 0,08 Ευρώ ανά µετοχή. Μετά την 

ως άνω µείωση το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 3.600.000,00 Ευρώ, 

διαιρούµενο σε 7.500.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,48 Ευρώ εκάστης. Το 

Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας µε την µε αριθµό πρωτοκόλλου Κ2-7553/22-01-2014 

απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της 

Εταιρείας.  

H Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, κατά την συνεδρίαση 

αυτής  της  4ης Φεβρουαρίου 2014 ενηµερώθηκε για την µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρείας µε µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της Εταιρείας και την επιστροφή κεφαλαίου 

µε καταβολή µετρητών στους µετόχους ποσού 0,08 Ευρώ ανά µετοχή.  Κατόπιν των ανωτέρω, από την 

10η Φεβρουαρίου 2014 οι µετοχές της Εταιρείας είναι διαπραγµατεύσιµες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών 

µε τη νέα ονοµαστική αξία 0,48 Ευρώ ανά µετοχή και χωρίς το δικαίωµα συµµετοχής στην επιστροφή 

κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών στους µετόχους ποσού 0,08 Ευρώ ανά µετοχή. ∆ικαιούχοι της 

επιστροφής κεφαλαίου είναι οι µέτοχοι  της Εταιρείας που θα ήσαν εγγεγραµµένοι στα αρχεία του 

Σ.Α.Τ. της 12ης Φεβρουαρίου 2014. Ως ηµεροµηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου 

(0,08 Ευρώ ανά µετοχή) ορίσθηκε  η 18η Φεβρουαρίου 2014.  

14. Βραχυπρόθεσµα δάνεια 

 
Τα υπόλοιπα των βραχυπροθέσµων δανείων αναλύονται ως εξής: 

           Υπόλοιπα 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια        31.12.13         31.12.12 

∆άνεια τραπεζών 0,00  0,00 
Σύνολα 0,00  0,00 
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15. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 
Τα υπόλοιπα των προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων αναλύονται ως εξής: 

         Υπόλοιπα 

Πληρωτέοι λογαριασµοί 31.12.13  31.12.12 

Προµηθευτές 483.308,82  382.950,59 
Επιταγές πληρωτέες-Γραµµάτια 1.911.853,38  2.342.046,93 
Μερίσµατα πληρωτέα 603,58  715,44 
Λοιποί Φόροι 266.254,99  364.702,23 
Ασφαλιστικοί οργανισµοί 100.818,03  104.375,19 
Μεταβατικοί λογαριασµοί 4.097,64  39,19 
Επιστροφή κεφαλαίου σε µετόχους 601.202,38  0,00 
∆ιάφοροι πιστωτές 71.670,52  102.990,36 
Σύνολα 3.439.809,34  3.297.819,93 

 

16. Πωλήσεις 

 
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας, ανά κύρια κατηγορία εµπορεύµατος αναλύεται  ως εξής : 

         ΑΞΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

Περιγραφή      31.12.13      31.12.12 

ΜΙΓΜΑΤΑ                       2.668.085,16 2.511.376,44 
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ                     2.446.385,32 2.792.613,26 
ΜΙΓΜΑΤΑ  ΨΩΜΙΩΝ                    2.432.702,81 1.833.028,00 
ΒΟΥΤΥΡΟ         2.119.434,50 2.233.763,27 
ΛΟΙΠΑ ΕΙ∆Η 1.955.373,30 1.923.740,29 
ΚΡΕΜΕΣ                        1.627.701,57 1.762.440,38 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΑΓΩΤΟΥ             1.445.674,61 1.462.927,34 
ΤΕΧΝΗTO ΑΦΡΟΓΑΛΑ              703.193,89 796.994,79 
DELIFRUIT                     692.327,47 787.740,52 
ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΕΣ                   525.890,53 586.466,48 
ΤΖΕΛΥ                          392.759,25 410.477,47 

Σύνολο 17.009.528,41 17.101.568,24 

Κόστος Πωληθέντων 11.176.037,93 11.492.759,72 

Μικτό κέρδος 5.833.490,48 5.608.808,52 
 

 

Σηµειώνεται ότι στο κόστος πωληθέντων συµπεριλαµβάνεται ποσό ευρώ 48.431,88 το οποίο αφορά σε 

άµεσα έξοδα πωλήσεων. (Χρήση 2012 € 49.009,96) 
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17. Άλλα έσοδα 

 
Τα άλλα έσοδα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής : 

   

      Υπόλοιπα 

 31.12.13  31.12.12 

Έσοδα από εκ/σεις αγορών και τρόπου πληρωµής 
προµηθευτών 42.072,94  84.792,61 

Συµµετοχή οίκων του εξωτερικού σε εκθέσεις – ∆ιαφήµιση 48.612,16  17.336,85 

Έσοδα από  προµήθειες οίκων του εξωτερικού 55.008,37  17.069,89 

Έσοδα από  αποζηµιώσεις  50.000,00  0,00 

∆ιάφορα έσοδα 41.945,51  16.952,12 

ΣΥΝΟΛΟ 
237.638,98 

 
136.151,47 

 

  

18. Ανάλυση Εξόδων ανά κατηγορία 

Η ανάλυση των εξόδων της εταιρείας και η κατανοµή αυτών στις λειτουργίες έχει ως ακολούθως: 

 

Περίοδος 1.01.13 έως 31.12.2013 

 

 

Είδος δαπάνης 

Κόστος 

πωληθέντων 

Έξοδα  

διοίκησης 

Έξοδα 

διάθεσης 

Χρηµ/κά  

έξοδα Σύνολο 

Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού 0,00 246.612,94 1.897.528,87 0,00 2.144.141,81 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 27.765,60 112.145,01 273.807,48 0,00 413.718,09 

Παροχές τρίτων 0,00 27.573,78 356.654,10 0,00 384.227,88 

Φόροι τέλη 0,00 0,00 60.825,19 0,00 60.825,19 

∆ιάφορα έξοδα 20.666,28 65.931,91 541.863,59 0,00 628.461,78 

Τόκοι και συναφή έξοδα 0,00 0,00 0,00 14.180,97 14.180,97 

Αποσβέσεις ενσωµάτων 0,00 7.355,26 168.825,89 0,00 176.181,15 

Αποσβέσεις άϋλων 0,00 83,32 12.214,83 0,00 12.298,15 

Κόστος αποθεµάτων 11.127.606,05 0,00 0,00 0,00 11.127.606,05 

Σύνολα 11.176.037,93 459.702,22 3.311.719,95 14.180,97 14.961.641,07 
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Περίοδος 1.01.12 έως 31.12.2012 

Είδος δαπάνης 

Κόστος 

πωληθέντων 

Έξοδα  

διοίκησης 

Έξοδα 

διάθεσης 

Χρηµ/κά  

έξοδα Σύνολο 

Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού 0,00 308.321,48 2.033.982,34 0,00 2.342.303,82 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 25.647,00 340.340,36 294.400,27 0,00 660.387,63 

Παροχές τρίτων 0,00 33.595,41 375.853,94 0,00 409.449,35 

Φόροι τέλη 0,00 0,00 55.568,37 0,00 55.568,37 

∆ιάφορα έξοδα 23.362,06 47.107,31 508.612,03 0,00 579.081,40 

Τόκοι και συναφή έξοδα 0,00 0,00 0,00 24.753,32 24.753,32 

Αποσβέσεις ενσωµάτων 0,00 8.026,72 181.203,62 0,00 189.230,34 

Αποσβέσεις άϋλων 0,00 799,99 10.905,09 0,00 11.705,08 

Κόστος αποθεµάτων 11.443.750,66 0,00 0,00 0,00 11.443.750,66 

Σύνολα 11.492.759,72 738.191,27 3.460.525,66 24.753,32 15.716.229,97 

 

19. Φόρος εισοδήµατος 

Ο φόρος εισοδήµατος για την χρήση 01.01.-31.12.13 και 01.01-31.12.12 αναλύεται ως εξής: 
 
 Υπόλοιπα 

    

Περιγραφή    31.12.13     31.12.12 

Φόρος εισοδήµατος 610.977,17  302.115,23 
Λοιπές διαφορές φόρων  0,00  6.022,83 

Αναβαλλόµενος φόρος αποτελεσµάτων 21.309,80  12.284,23 

Σύνολο 632.286,97  320.422,29 

 
 

Ακολουθεί ανάλυση και συµφωνία του ονοµαστικού µε τον πραγµατικό φορολογικό συντελεστή.   

 31.12.2013  31.12.2012 

Κέρδη προ φόρων 2.088.842,18  1.375.386,91 

Συντελεστής φόρου 0,26  0,20 

Φόρος εισοδήµατος βάση του ισχύοντος 

συντελεστή 543.098,97  275.077,38 

Λοιποί µη ενσωµ. φόροι  6.502,15  4.033,22 
Λοιπές διαφορές φόρων  0,00  6.022,83 
Φόρος επί λογιστικών διαφορών 43.917,42  35.288,86 

∆ιόρθωση συντελεστή από 20% σε 26% 38.768,43  0,00 

Φόροι περιόδου 632.286,97  320.422,29 
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20. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων  

 

α. ∆ιαχείριση κινδύνων κεφαλαίου 

 

H εταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαιά της έτσι ώστε να διασφαλίσει την βιωσιµότητά της  

µεγιστοποιώντας την απόδοση στους µετόχους µέσω της βελτιστοποίησης της σχέσης δανεισµού προς 

ίδια κεφάλαια. Η κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας αποτελείται από δανεισµό όπως αναφέρεται 

στη σηµείωση 14, χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα στη σηµείωση 12 και ίδια κεφάλαια της 

εταιρίας που περιλαµβάνουν το µετοχικό κεφάλαιο, τη διαφορά υπέρ το άρτιο, τα αποθεµατικά και τα 

κέρδη εις νέο όπως αναφέρονται στη σηµείωση 13.  

Η διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί την κεφαλαιακή διάρθρωση σε συνεχή βάση.  

 

 

Σχέση Καθαρού Χρέους προς Ίδια Κεφάλαια (Gearing Ratio) 

Η διοίκηση της εταιρείας επισκοπεί την κεφαλαιακή διάρθρωση ανά τακτά χρονικά 

διαστήµατα. Στο πλαίσιο αυτής της επισκόπησης υπολογίζεται το κόστος κεφαλαίου και οι 

σχετικοί κίνδυνοι για κάθε κατηγορία κεφαλαίου. 

Η σχέση αυτή έχει ως ακολούθως: 

 

Ποσά σε ευρώ  31.12.2013 31.12.2012 

∆άνεια Τραπεζών  0,00 0,00 

Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα  (4.231.251,72) -2.642.539,58 

   

Καθαρός Τραπεζικός δανεισµός  (4.231.251,72) -2.642.539,58 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  16.776.761,95 16.743.902,99 

   

Καθαρός Τραπεζικός δανεισµός προς ίδια Κεφάλαια  0,000 0,000 
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β. ∆ιαχείριση οικονοµικών κινδύνων 

Αυτοί οι κίνδυνοι περιλαµβάνουν κινδύνους αγοράς (συµπεριλαµβανοµένων νοµισµατικών κινδύνων, 

κινδύνων εύλογης αξίας επιτοκίων και κινδύνων τιµών), πιστωτικού κινδύνου και κινδύνου 

ρευστότητας. Η εταιρεία δεν πραγµατοποιεί συναλλαγές σε χρηµατοοικονοµικά µέσα, 

συµπεριλαµβανοµένων χρηµατοοικονοµικών παραγώγων για κερδοσκοπικούς σκοπούς. Η διεύθυνση 

Οικονοµικών Υπηρεσιών διενεργεί αναφορές σε τακτά διαστήµατα στη διοίκηση  που µε τη σειρά της 

ρυθµίζει τους κινδύνους και τις εφαρµοζόµενες πολιτικές για να αµβλύνει την πιθανή έκθεση σε 

κινδύνους. 

 

Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Η µεγάλη πλειοψηφία των συναλλαγών και των υπολοίπων της Εταιρείας είναι σε Ευρώ. Υπάρχουν 

περιορισµένης κλίµακας σε σχέση µε τον όγκο εργασιών της Εταιρείας υποχρεώσεις σε έτερο πλην του 

Ευρώ νόµισµα και δη συναλλαγές ύψους 2.761.165,10 ∆ανέζικες κορόνες µε αξία αποτίµησης 

370.030,17 Ευρώ την 31.12.2013 και ως εκ τούτου η έκθεση σε συναλλαγµατικούς κινδύνους 

αξιολογείται µεν ως υπαρκτή (λόγω των ως άνω συναλλαγών), πλην όµως ως απολύτως ελεγχόµενη 

αφενός µεν λόγω του ποσού των εν λόγω συναλλαγών και αφετέρου λόγω του νοµίσµατος στο οποίο 

διενεργούνται οι συναλλαγές, το οποίο δεν παρουσιάζει σηµαντικές διακυµάνσεις σε σχέση µε το 

Ευρώ. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τους συναλλαγµατικούς κινδύνους που 

ενδέχεται να προκύψουν και αξιολογεί την τυχόν ανάγκη λήψης σχετικών µέτρων, πλην όµως κατά την 

παρούσα χρονική στιγµή ο εν λόγω κίνδυνος δεν αξιολογείται ως ιδιαίτερα σηµαντικός και είναι σε 

κάθε περίπτωση απόλυτα ελεγχόµενος. 

 

Κίνδυνος αύξησης των τιµών των πρώτων υλών  

Οι αυξήσεις των τιµών των εισαγοµένων και προωθουµένων εν συνεχεία από την Εταιρεία 

εµπορευµάτων (κυρίως από την Ευρώπη) τα τελευταία πέντε έτη κυµαίνονται σε ποσοστό 3-8% 

ετησίως κατά µέσο όρο, και διεθνώς προβλέπονται σταθερές και ίσως ελαφρώς µειωµένες τιµές για τις 

κατηγορίες που έχουν ως βάση παραγωγής της µαργαρίνες –λάδια, το σιτάρι , και το καλαµπόκι, ενώ  
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για τα προϊόντα που έχουν ως βάση  παραγωγής τα γαλακτοκοµικά προβλέπονται µικρές αυξήσεις της 

τάξεως του 2-4%, για δε τα προϊόντα που έχουν ως βάση παραγωγής το κακάο προβλέπονται 

σηµαντικές αυξήσεις. Συνακόλουθα η έκθεση της Εταιρείας στον εν λόγω κίνδυνο αξιολογείται ως 

αρκετά σηµαντική, πολλώ δε µάλλον καθώς µε βάση τις συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί στην 

ελληνική αγορά κατά την παρούσα χρονική στιγµή , η Εταιρεία δεν διαθέτει την σχετική ευχέρεια 

µετακύλισης των αυξήσεων αυτών στις τιµές των προϊόντων, σε κάθε όµως περίπτωση και δεδοµένου 

ότι ο κίνδυνος προέρχεται συνήθως από πηγές τις οποίες η Εταιρεία δεν µπορεί να ελέγξει πλήρως 

(ενδεικτικώς εµπορική πολιτική προµηθευτών της κλπ), η διοίκηση της Εταιρείας λαµβάνει στο µέτρο 

του δυνατού  τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου αφενός µεν να περιορίσει µέσω ειδικών συµφωνιών µε 

τους προµηθευτές της την έκθεση στον εν λόγω κίνδυνο και αφετέρου να προσαρµόσει ανάλογα την 

τιµολογιακή και εµπορική της πολιτική, ώστε οι όποιες τυχόν αυξήσεις να µην επηρεάζουν την 

κερδοφορία της και τις εν γένει οικονοµικές της επιδόσεις. Πάντως κατά την παρούσα χρονική στιγµή 

ο συγκεκριµένος  κίνδυνος αξιολογείται ως αρκετά σηµαντικός και ως ικανός να πλήξει κατά ένα µέρος 

την κερδοφορία και εν γένει οικονοµικές επιδόσεις της Εταιρείας.  

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα συµβαλλόµενα µε 

αυτήν µέρη, κυρίως λόγω της µεγάλης διασποράς του πελατολογίου της, το οποίο αριθµεί σήµερα 

2.100 περίπου πελάτες. Επίσης δεν υπάρχει πελάτης που να συµµετέχει µε ποσοστό πάνω από 5% στον 

κύκλο εργασιών, γεγονός που µειώνει την πιθανότητα πιστωτικού κινδύνου. Πάντως ενόψει των 

συνθηκών της ευρύτερης οικονοµικής κρίσης, η οποία εκδηλώνεται σε όλους σχεδόν αδιακρίτως του 

τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας και έχει πλήξει σηµαντικά την εγχώρια αγορά, ο κίνδυνος που 

ενδέχεται να προκύψει από τυχόν αδυναµία ορισµένων εκ των πελατών ν΄ ανταποκριθούν στις 

υποχρεώσεις τους έναντι της Εταιρείας αξιολογείται ως αρκετά σηµαντικός, ανεξαρτήτως του 

γεγονότος ότι η Εταιρεία έχει διασφαλίσει τις προϋποθέσεις ελέγχου των όποιων αρνητικών 

επιπτώσεων αυτού, µέσω της συστηµατικής παρακολούθησης των επιδόσεων και της οικονοµικής 
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απόδοσης των πελατών της, ώστε να ενεργεί, στο µέτρο που αυτό είναι εφικτό, προληπτικά µε στόχο 

την αποφυγή δηµιουργίας επισφαλειών.  

 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Η Εταιρεία διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και υψηλό δείκτη ρευστότητας. Η γενική 

ρευστότητα της Εταιρείας βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι ο δείκτης γενικής 

ρευστότητας (Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις) ανέρχεται σε 3,34 ενώ ο 

δείκτης αµέσου ρευστότητας (Κυκλοφορούν Ενεργητικό αφαιρουµένων των αποθεµάτων προς 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις) ανέρχεται σε 2,76. Η πολιτική την οποία εφαρµόζει πάγια η Εταιρεία 

κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών, συνίσταται στην εκµετάλλευση των εκπτώσεων που 

προσφέρουν οι προµηθευτές της λόγω αµέσων πληρωµών (cash discounts), ενώ παράλληλα η ∆ιοίκηση 

της Εταιρείας έχει εξασφαλίσει την δυνατότητα δανεισµού µε ευνοϊκούς όρους από τις συνεργαζόµενες 

τράπεζες, την οποία δυνατότητα σπάνια αξιοποιεί λόγω ακριβώς της υψηλής ρευστότητας που διαθέτει. 

Ως εκ τούτου ο εν λόγω κίνδυνος αξιολογείται ως χαµηλός και σε κάθε περίπτωση ως ελεγχόµενος, 

πλην όµως γίνεται µνεία αυτού στην παρούσα Έκθεση για λόγους πληρέστερης και επαρκέστερης 

ενηµέρωσης των µετόχων της Εταιρείας και του επενδυτικού κοινού εν γένει αναφορικά µε οικονοµικά 

ζητήµατα όπως η ρευστότητα και το ύψος του τραπεζικού δανεισµού της Εταιρείας.      

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας της ληκτότητας των οικονοµικών υποχρεώσεων της Εταιρείας:  

Εταιρεία 2013 

      

Ποσά σε ευρώ 0-6 µήνες 

6-12 

µήνες 

1-5 

χρόνια Σύνολο 

          

Προµηθευτές & λοιποί πιστωτές 3.726.332,13 637.734,74   4.364.066,87 

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 

∆άνεια τραπεζών  0,00 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο  3.726.332,13 637.734,74 0,00 4.364.066,87 
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Εταιρεία 2012 

      

Ποσά σε ευρώ 0-6 µήνες 

6-12 

µήνες 

1-5 

χρόνια Σύνολο 

          

Προµηθευτές & λοιποί πιστωτές 3.342.064,21 270.837,95   3.612.902,16 

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 

∆άνεια τραπεζών  0,00 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο  3.342.064,21 270.837,95 0,00 3.612.902,16 

 

 

Επιτοκιακός κίνδυνος  

Η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις ανάγκες 

χρηµατοδότησης της Εταιρείας, πλην όµως λόγω της µηδενικής εξάρτησης της Εταιρείας από 

τραπεζικό δανεισµό (0,00 Ευρώ την 31.12.2013), δεν υφίσταται επιτοκιακός κίνδυνος. Και η 

συγκεκριµένη αναφορά εντάσσεται εκ του περισσού στην παρούσα Έκθεση προκειµένου να 

ενηµερωθεί το ευρύ επενδυτικό κοινό για την  µη εξάρτηση της Εταιρείας από τον τραπεζικό δανεισµό, 

γεγονός ιδιαίτερα σηµαντικό το οποίο καταδεικνύει την υγιή χρηµατοοικονοµική διάρθρωση της 

Εταιρείας και τις υγιείς βάσεις επί των οποίων στηρίζει την λειτουργία και ανάπτυξή της .    

 

Κίνδυνος απαξίωσης αποθεµάτων  

Η Εταιρεία λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα (ασφάλιση, φύλαξη) για να ελαχιστοποιήσει τον 

κίνδυνο και τις ενδεχόµενες ζηµιές λόγω απώλειας αποθεµάτων  από φυσικές καταστροφές. 

Παράλληλα λόγω της µεγάλης κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεµάτων (82 ηµέρες), και 

ταυτόχρονα της µεγάλης διάρκειας αυτών (ηµεροµηνία λήξης), ο κίνδυνος απαξίωσής τους είναι 

ιδιαίτερα περιορισµένος, πλην όµως εάν και εφόσον το ευρύτερο οικονοµικό κλίµα επιδεινωθεί λόγω 

της οικονοµικής κρίσης και της συνακόλουθης µείωσης της αγοραστικής δύναµης των πελατών της  

Εταιρείας, τότε ο συγκεκριµένος κίνδυνος µπορεί ν’ αποκτήσει κάποια  σπουδαιότητα και για τον λόγο 

αυτό το κύκλωµα παραγγελιών και διακίνησης εµπορευµάτων της Εταιρίας έχει προσαρµοσθεί στις 
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κρατούσες συνθήκες της αγοράς, ώστε ν’ αποφεύγεται στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό ή 

αποθεµατοποίηση εµπορευµάτων.  

 

Μείωση ζήτησης λόγω γενικότερης καταναλωτικής ύφεσης 

Η Εταιρεία ανήκει στο κλάδο των τροφίµων και η ζήτηση των εµπορευµάτων στον κλάδο στον οποίο 

δραστηριοποιείται η Εταιρεία παραµένει προς το παρόν σχετικά σταθερή µε τάση µικρής µείωσης παρά 

το γενικότερο κλίµα καταναλωτικής ύφεσης, χωρίς πάντως να εµφανίζει σηµάδια ισχυρής ανάκαµψης ή 

αντιστροφής του γενικότερου αρνητικού κλίµατος.    

Πάντως ο συγκεκριµένος κίνδυνος, ενόψει και των γενικότερων συνθηκών αλλά και της διάρκειας της 

οικονοµικής κρίσης,  αναµένεται να επηρεάσει τις αποδόσεις της Εταιρείας καθώς η µείωση της 

ζήτησης αναµένεται να ενταθεί, εφόσον οι γενικότερες συνθήκες οικονοµικής ύφεσης συνεχισθούν και 

στην τρέχουσα χρήση µε την ίδια ένταση. Για τον λόγο αυτό ο συγκεκριµένος κίνδυνος αξιολογείται ως 

ιδιαίτερα σηµαντικός, καθώς ενδέχεται να επηρεάσει τις επιδόσεις και εν γένει τα αποτελέσµατα της 

Εταιρείας.   

 

Κίνδυνοι σχετικοί µε την ασφάλεια στην εργασία 

Η ασφάλεια στην εργασία για τους εργαζοµένους αποτελεί κυρίαρχη προτεραιότητα και απαραίτητη 

προϋπόθεση για την λειτουργία των εγκαταστάσεων της Εταιρείας. Σήµερα βρίσκεται σε εξέλιξη ένα 

πρόγραµµα που αποβλέπει στην εµπέδωση της κουλτούρας ασφάλειας σε όλες τις δραστηριότητες και 

λειτουργίες της Εταιρείας, ενώ επιπλέον εφαρµόζονται ευρύτατα εκπαιδευτικά προγράµµατα για την 

συστηµατική εκπαίδευση και επιµόρφωση των εργαζοµένων σε θέµατα ασφάλειας και υγιεινής της 

εργασίας, των οποίων η εφαρµογή ελέγχεται αδιαλείπτως από την σχετική ∆ιεύθυνση της Εταιρείας.  

21.  Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη 

 

Επί των ακινήτων της εταιρίας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. 
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22. Ενδεχόµενες Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις 

 
Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων ή αποφάσεις 

δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην 

οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας. 

 

Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες απαιτήσεις 

∆εν υπάρχουν ενδεχόµενες απαιτήσεις που να χρήζουν αναφοράς στις οικονοµικές καταστάσεις της 

εταιρίας. 

23. Αγορές και πωλήσεις ενσωµάτων παγίων 

 
Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισµό για την χρήση  01.01.2013 έως 31.12.2013 ανήλθαν στο ποσό των  € 

33.343,10. 

24. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

 
Για τις χρήσεις 2011 και εξής οι ελληνικές εταιρείες υπόκεινται σε ετήσιο φορολογικό έλεγχο από τους 

τακτικούς τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές, ως προς τη συµµόρφωσή τους µε τις διατάξεις της 

κείµενης φορολογικής νοµοθεσίας, την εµπρόθεσµη και ορθή υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 

καθώς και για το σχηµατισµό προβλέψεων για µη καταχωρηθείσες φορολογικές υποχρεώσεις. Το 

αποτέλεσµα αυτού του ελέγχου οδηγεί στην έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού, το οποίο εφόσον 

πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις υποκαθιστά τον έλεγχο από τη δηµόσια αρχή και επιτρέπει στην 

εταιρεία να περαιώσει τις φορολογικές της υποχρεώσεις για την οικεία διαχειριστική χρήση.  Η 

εταιρεία στα πλαίσια του νόµου  ελέγχθηκε για τη χρήση 2011 καθώς και για τη χρήση 2012, 

λαµβάνοντας πιστοποιητικά φορολογικής συµµόρφωσης µε γνώµη χωρίς επιφύλαξη. 

Για την χρήση 2013 ο εν λόγω φορολογικός έλεγχος είναι σε εξέλιξη η δε ∆ιοίκηση δεν αναµένει να 

προκύψουν σηµαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και 

απεικονίζονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις. 
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Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί για την χρήση 2010 και ως εκ τούτου οι φορολογικές της υποχρεώσεις για 

την χρήση αυτή δεν έχουν καταστεί οριστικές Σηµειώνεται όµως ότι υφίσταται  για τον σκοπό αυτό 

πρόβλεψη ποσού € 35.000 η οποία και κρίνεται ικανοποιητική. 

25. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 

 
Απασχολούµενο προσωπικό Εταιρείας την 31/12/2013 :  61 άτοµα. 

Απασχολούµενο προσωπικό Εταιρείας την 31/12/2012 :   62 άτοµα. 
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26.  Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µε την Εταιρεία µέρη 

Οι συναλλαγές της εταιρίας µε τα συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24  έχουν ως εξής. 

 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ  1.01-31.12.2013 1.01-31.12.2012 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1   
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών   
Σε θυγατρικές 0,00 0,00 
Σε λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0,00 0,00 
   
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών   
Από θυγατρικές 0,00 0,00 
Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0,00 0,00 

   
Πωλήσεις παγίων   
Προς θυγατρικές 0,00 0,00 
Προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0,00 0,00 
   
Απαιτήσεις    
Από θυγατρικές 0,00 0,00 
Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0,00 0,00 
   
Υποχρεώσεις    
Σε θυγατρικές 0,00 0,00 
Σε λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0,00 0,00 
   
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : Παροχές προς την διοίκηση και στελέχη της Εταιρείας  

   

Α. Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της 
διοίκησης 412.547,32 788.673,87 
Β. Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης                          0,00 0,00 
Γ. Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 3.792,93 3.087,06 

 

 

∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας (και τις 

οικογένειές τους).  

 

27. Υποχρεώσεις από λειτουργικές µισθώσεις 

 
Την 31η ∆εκεµβρίου 2013 η Εταιρία είχε σε ισχύ ποικίλες συµβάσεις λειτουργικής µίσθωσης που 

αφορούν την ενοικίαση µεταφορικών µέσων και λήγουν σε διάφορες ηµεροµηνίες έως τον Ιανουάριο  



 
 
 
  
 

 127

 

του 2018. Τα µισθώµατα που περιλαµβάνονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσης που έληξε 

την 31η ∆εκεµβρίου 2013 ανέρχονται σε Ευρώ 123.357,44 (31.12.2012: Ευρώ 127.888,89). 

Τα ελάχιστα µελλοντικά πληρωτέα µισθώµατα βάσει µη ακυρώσιµων συµβολαίων λειτουργικής 

µίσθωσης την 31η ∆εκεµβρίου 2013 και 2012 έχουν ως ακολούθως: 

 
 31.12.2013 31.12.2012 

   

Εντός 1 έτους 91.137,60 72.716,00 

 

Από 1 µέχρι 5 χρόνια 

 

154.656,46 

 

171.417,00 
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Οι υπεύθυνοι για την κατάρτιση των Ετήσιων Οικονοµικών  Καταστάσεων 

 

 

Αχαρνές,  22 Μαρτίου 2014 

 

 

 

Κανάκης Στυλιανός Κανάκη Μαρία Σύρµος Αθανάσιος 

 

 

 

 

  

Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος Αντιπρόεδρος ∆Σ Οικονοµικός ∆/ντής 
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Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 2013 
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Πληροφορίες άρθρου 10 ν. 3401/2005 

 
Κατωτέρω ακολουθούν οι πληροφορίες του άρθρου 10 του ν. 3401/2005, τις οποίες η Εταιρεία 

δηµοσίευσε ή κατέστησε διαθέσιµες στο κοινό, κατά την διάρκεια της χρήσεως 2013 και αφορούν σε 

κινητές αξίες της Εταιρείας, στην Εταιρεία ή τις οργανωµένες αγορές στις οποίες είναι εισηγµένες οι εν 

λόγω κινητές αξίες. Οι εν λόγω πληροφορίες ενσωµατώνονται στην παρούσα ετήσια οικονοµική 

έκθεση µέσω παραποµπών και ειδικότερα µε την παράθεση πίνακα αντιστοίχισης των εν λόγω 

παραποµπών, ώστε να µπορούν οι επενδυτές να εντοπίζουν ευχερώς τις επιµέρους πληροφορίες.  

 

ΘΕΜΑ 

 

ΤΟΠΟΣ 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Ανακοίνωση για την Προαναγγελία 
Έκτακτης Γενικής συνέλευσης  

www.athex.gr  23/01/2013 

Ανακοίνωση σχετική µε 
τροποποιήσεις του Καταστατικού 
της Εταιρείας  

www.athex.gr 24/01/2013 

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης  των Μετόχων  

www.athex.gr 18/02/2013 

Ανακοίνωση Οικονοµικού 
Ηµερολογίου 2013 

www.athex.gr 19/03/2013 

Απάντηση σε σχετικό ερώτηµα της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  

www.athex.gr 27/03/2013 

Ανακοίνωση για µεταφορά στην 
Κύρια Αγορά 

www.athex.gr 08/04/2013 

Ανακοίνωση για την  µείωση 
µετοχικού κεφαλαίου µε µείωση της 
ονοµαστικής αξίας της µετοχής 

www.athex.gr 08/04/2013 

Ανακοίνωση ορισµού νέου 
εσωτερικού ελεγκτή σε 
αντικατάσταση υφισταµένου 

www.athex.gr 09/04/2013 

Ανακοίνωση για την Προαναγγελία 
Γενικής Συνέλευσης  

www.athex.gr 01/05/2013 

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης 3 Ιουνίου 2013 

www.athex.gr 03/06/2013 

Ανακοίνωση για συνέχιση της  
σύµβασης Ειδικού ∆ιαπραγµατευτή 

www.athex.gr 07/06/2013 

Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης 
Πληροφορίας του Ν. 3556 : 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών  

www.athex.gr 19/06/2013 

Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης 
Πληροφορίας του Ν. 3556 : 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 

www.athex.gr 14/08/2013 

Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης www.athex.gr 03/09/2013 
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Πληροφορίας του Ν. 3556 : 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 
Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης 
Πληροφορίας του Ν. 3556 : 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 

www.athex.gr 04/09/2013 

Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης 
Πληροφορίας του Ν. 3556 : 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 

www.athex.gr 05/09/2013 

Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης 
Πληροφορίας του Ν. 3556 : 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 

www.athex.gr 09/09/2013 

Ανακοίνωση διάρκειας Σύµβασης 
Ειδικής ∆ιαπραγµάτευσης  

www.athex.gr 27/09/2013 

Ανακοίνωση προθεσµίας είσπραξης 
µερίσµατος της εταιρικής χρήσης 
2007 

www.athex.gr 02/10/2013 

Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης 
Πληροφορίας του Ν. 3556 : 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 

www.athex.gr 07/10/2013 

Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης 
Πληροφορίας του Ν. 3556 : 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 

www.athex.gr 09/10/2013 

Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης 
Πληροφορίας του Ν. 3556 : 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 

www.athex.gr 10/10/2013 

Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης 
Πληροφορίας του Ν. 3556 : 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 

www.athex.gr 15/10/2013 

Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης 
Πληροφορίας του Ν. 3556 : 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 

www.athex.gr 23/10/2013 

Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης 
Πληροφορίας του Ν. 3556 : 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 

www.athex.gr 01/11/2013 

Έκδοση Φορολογικού 
Πιστοποιητικού χρήσεως 2012, 
σύµφωνα µε το α.82 
παρ.ν.2238/1994 

www.athex.gr 04/11/2013 

Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης 
Πληροφορίας του Ν. 3556 : 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 

www.athex.gr 14/11/2013 

Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης 
Πληροφορίας του Ν. 3556 : 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 

www.athex.gr 15/11/2013 

Ανακοίνωση για την Προαναγγελία 
Γενικής Συνέλευσης  

www.athex.gr 18/11/2013 

Ανακοίνωση σχετική µε 
τροποποιήσεις του καταστατικού 
της Εταιρείας  

www.athex.gr 21/11/2013 

Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης 
Πληροφορίας του Ν. 3556 : 

www.athex.gr 22/11/2013 
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Γνωστοποίηση Συναλλαγών 
Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης 
Πληροφορίας του Ν. 3556 : 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 

www.athex.gr 26/11/2013 

Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης 
Πληροφορίας του Ν. 3556 : 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 

www.athex.gr 29/11/2013 

Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης 
Πληροφορίας του Ν. 3556 : 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 

www.athex.gr 02/12/2013 

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης  των Μετόχων  

www.athex.gr 09/12/2013 

Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης 
Πληροφορίας του Ν. 3556 : 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών 

www.athex.gr 16/12/2013 

 

 

 

Σηµαντική Σηµείωση:  Όλες οι ως άνω πληροφορίες έχουν καταχωρηθεί πέραν του ως άνω τόπου 

καταχώρησης και στον διαδικτυακό τόπο (εταιρική ιστοσελίδα) της Εταιρείας  www.stelioskanakis.gr , 

στην θεµατική κατηγορία Ενηµέρωση Επενδυτών.   

∆ιαδικτυακός τόπος ανάρτησης της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Απόφαση 7/448/2007 του ∆Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η 

Εταιρεία γνωστοποιεί ότι οι ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας, η Έκθεση Ελέγχου του 

Ορκωτού Ελεγκτή και η Ετήσια Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας είναι 

καταχωρηµένες στο διαδίκτυο και ειδικότερα  στην  νόµιµα καταχωρηµένη  εταιρική της ιστοσελίδα   

www.stelioskanakis.gr  

 

 

 

 

 


