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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

περιόδου από 1
η
 Ιανουαρίου 2015 έως 30

η
 Ιουνίου 2015 

 

 

Συντασσόμενη σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3556/2007 και τις  

κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Δ.Σ.  

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

 

 

 

 

 

Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 01.01.2015-30.06.2015 

είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ-

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» κατά την συνεδρίαση αυτού της 27
ης

 Αυγούστου 2015 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 της συντάξεως και δημοσιοποιήσεώς της. 
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Α. Δηλώσεις Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Στις κατωτέρω δηλώσεις, οι οποίες λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 3556/2007, 

όπως ισχύει σήμερα, προβαίνουν οι εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και δη τα 

ακόλουθα πρόσωπα:  

 

1. Στυλιανός Κανάκης του Δημητρίου, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Τερψιχόρης αριθ. 9, 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος. 

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

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

αριθ. 4, Μέλος του Διοικητικού 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 Διοικητικό 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 εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της περιόδου 01.01.2015-30.06.2015, 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. 

(β) η εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή 

τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά το πρώτο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης 2015 

(01.01.2015-30.06.2015), την επίδρασή τους στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, 

συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που 

αντιμετωπίζει (και σε σχέση με το δεύτερο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης 2015) , τις σημαντικές 

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

καθώς και την εξέλιξη των δραστηριοτήτων , τις επιδόσεις και την θέση της Εταιρείας,          
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(γ) δεν υπάρχουν συνδεδεμένες προς την Εταιρεία επιχειρήσεις και συνακόλουθα η Εταιρεία δεν 

καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

 

 

     Αχαρνές, 27 Αυγούστου 2015 

   Οι δηλούντες 

 

 

       

Στυλιανός Κανάκης Mαρία Κανάκη Αθανάσιος Σύρμος 

Α.Δ.Τ. ΑΙ 647976 Α.Δ.Τ. Ρ 004160 Α.Δ.Τ. ΑΕ 152234 
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B. Εξαμηνιαία Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου  

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Η παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία ακολουθεί (εφεξής καλουμένη 

για λόγους συντομίας και ως «Έκθεση»), αφορά στην χρονική περίοδο του Α΄ εξαμήνου της 

τρέχουσας χρήσεως 2015 (01.01.2015-30.06.2015).  

Η Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη  με τις σχετικές διατάξεις του νόμου 3556/2007 (ΦΕΚ 

91Α΄/30.04.2007) και δη το άρθρο 5 αυτού καθώς και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές 

αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμούς 7/448/11.10.2007 και 

1/434/03.07.2007.  

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 εντός του ως άνω πλαισίου του άρθρου 5 

του ν. 3556/2007 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 ενημέρωση επί των θεμάτων που περιέχονται σε αυτήν.  

Η Έκθεση περιλαμβάνεται αυτούσια μαζί με τις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 

και τα λοιπά απαιτούμενα από το νόμο στοιχεία και δηλώσεις στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 

που αφορά στο πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης 2015 (01.01.2015-30.06.2015).     

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: 
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Ενότητα Α΄ 

Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην διάρκεια του Α΄ εξαμήνου 2015 

 

Τα σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της 

τρέχουσας χρήσεως 2015 (01.01.2015-30.06.2015) καθώς και η τυχόν επίδρασή τους στις εξαμηνιαίες 

οικονομικές καταστάσεις είναι τα ακόλουθα: 

 

1. Η  Εταιρεία στην έκθεση ΑΡΤΟΖΑ 2015  

Η  Εταιρεία  συμμετείχε στην 14η  AΡTOZA, τη διεθνή έκθεση αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, η 

οποία έλαβε χώρα στο Metropolitan Expo Athens, από την 27η  Φεβρουαρίου έως την 2α Μαρτίου 

2015.  Παρά την δύσκολη οικονομική περίοδο που βιώνει η χώρα μας και την γενικότερα δύσκολη 

οικονομική συγκυρία, η  εν λόγω έκθεση  ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη, με την συμμετοχή 250 εκθετών  

και 50.000 επισκεπτών επαγγελματιών από 20.700 εταιρίες του χώρου.  Μέσω της συμμετοχής της σε 

αντίστοιχες εκθέσεις η Εταιρεία επιβεβαιώνει την ηγετική θέση που κατέχει στην αγορά, την 

δυνατότητά της να ανταπεξέρχεται με απόλυτη επιτυχία στις απαιτήσεις των πελατών της και την 

δυναμική και συνακόλουθα περιθώρια ανάπτυξης που διαθέτει.  

 

2.  Τριάντα χρόνια επιτυχούς πορείας 

Η  Εταιρεία συμπληρώνει εντός του 2015, 30 χρόνια επιτυχούς συνεργασίας με τους Έλληνες 

Ζαχαροπλάστες & Αρτοποιούς προσφέροντάς τους ποιοτικές πρώτες ύλες, διαρκή εξυπηρέτηση και 

προηγμένη τεχνική υποστήριξη για μοναδικές δημιουργίες που ξεχωρίζουν.  Από το 1985, η Εταιρεία 

διαγράφει συνεχή πορεία ανάπτυξης με επιστέγασμα τη σταθερή ηγετική της θέση στην προμηθευτική 

αγορά του κλάδου, βασιζόμενη στις θεμελιώδεις αξίες της: την ποιότητα και την  πρωτοπορία σε 

ιδέες, προϊόντα και υπηρεσίες, πάντα με σεβασμό και συνέπεια στις ανάγκες των επαγγελματιών.Η 

τριακονταετής αυτή επιτυχημένη διαδρομή της Εταιρείας αποτελεί το εχέγγυο και την βάση για την 

περαιτέρω ανάπτυξή της, ενώ παράλληλα παρέχει σε όλους τους πελάτες αλλά και εν δυνάμει πελάτες 

της Εταιρείας την ασφάλεια και ισχυρότερη εγγύηση για την επιλογή τους.   

 

3. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας 

Την 6
η
 Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 μ.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 

6.520.765 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 86,94% επί 

συνόλου 7.500.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.   
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Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των 

θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:  

1ο θέμα: Ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στην κλειόμενη 

εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση του 

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

προς τις αρμόδιες Εποπτεύουσες και Εποπτικές Αρχές. 

2ο θέμα: Ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία 

περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 23ης 

Μαρτίου 2015, καθώς και την από 24 Μαρτίου 2015 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-

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

αφορούν στην εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014).  

3ο θέμα: Ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την 31.12.2014 

καθώς και την διανομή κερδών της εταιρικής χρήσεως 2014 (01.01.2014-31.12.2014) και ειδικότερα 

ενέκρινε την διανομή μερίσματος ποσού 750.000,00 Ευρώ, ήτοι 0,10 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας 

(μικτό ποσό), από το οποίο ποσό βάσει του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 παρακρατείται ο αναλογούν 

στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά 

μετοχή θ΄ ανέλθει σε 0,09 Ευρώ. Δικαιούχοι της ως άνω εταιρικής πράξεως, ήτοι της καταβολής 

μερίσματος της χρήσης 2014 ορίσθηκαν  οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων 

της Εταιρείας κατά την Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015 (record date).  

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015, σύμφωνα με το 

σχετικό άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.  

Η πληρωμή του μερίσματος ξεκίνησε την Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015 και πραγματοποιείται 

σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέσω της 

Τράπεζας «ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».  

Ταυτόχρονα η Γενική Συνέλευση των μετόχων με την αυτή απόφασή της εξουσιοδότησε το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως διεκπεραιώσει κάθε σχετικό θέμα προς υλοποίηση της 

κατά τα ανωτέρω ληφθείσας αποφάσεως περί της διανομής μερίσματος.  

Τέλος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την καταβολή αμοιβής προς τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου εκ των κερδών της εταιρικής χρήσεως 2014 (01.01.2014-31.12.2014), συνολικού μικτού 

ποσού 200.000,00 Ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.      

4ο θέμα: Ενέκρινε ομόφωνα και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των 

μετόχων, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από 

κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής 

χρήσεως 2014 (01.01.2014-31.12.2014), καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εν 

λόγω χρήσεως. 
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5ο θέμα: Ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» για την διενέργεια του 

τακτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την 

εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015-31.12.2015) και ειδικότερα του κ. Σεραφείμ Μακρή του Δημητρίου 

(ΑΜ ΣΟΕΛ 16311) ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και του κ. Ευστάθιου Μπανίλα του 

Παναγιώτη (ΑΜ ΣΟΕΛ 16451) ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.    

Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου 

φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 

2015, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013.   

Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε 

οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, η 

οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει το ύψος της αμοιβής της κατά την προηγούμενη εταιρική χρήση 

2014, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική 

Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.    

6ο θέμα: Αφενός μεν ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές, οι οποίες κατεβλήθησαν προς τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρεία κατά την διάρκεια της 

παρελθούσας εταιρικής χρήσεως 2014 (01.01.2014-31.12.2014), αφετέρου δε προενέκρινε τις αμοιβές 

που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2015 

(01.01.2015-31.12.2015) και μέχρι την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.   

7ο θέμα: Αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με 

κεφαλαιοποίηση μέρους του «Υπόλοιπο κερδών εις νέο» ποσού 2.400.000,00 Ευρώ, το οποίο 

προκύπτει μετά την φορολόγηση συνολικού ποσού 2.666.666,67 Ευρώ και την παρακράτηση  επ’ 

αυτού του ποσού του αναλογούντος φόρου 266.666,67 Ευρώ, της εν λόγω κεφαλαιοποιήσεως 

υλοποιουμένης με την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,32 Ευρώ, 

ήτοι από 0,48 Ευρώ σε 0,80 Ευρώ.  

8ο 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. 

9ο θέμα: Έλαβαν χώρα ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου αναφορικά με τα 

αποτελέσματα και την πορεία της Εταιρείας.  
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4. Ολοκλήρωση της διαδικασίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που 

αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 6ης Μαΐου 2015. 

 Η αποφασισθείσα  από την  Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που την αύξηση 

του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του  <<Υπόλοιπο κερδών εις 

νέο>> ποσού 2.400.000,00 Ευρώ, και συνακόλουθη (εκ της ως άνω αιτίας) τροποποίηση του άρθρου 5 

του Καταστατικού της Εταιρείας υλοποιήθηκαν ως ακολούθως :   

α) την 28-05-2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) η με αριθμό 

πρωτοκόλλου 57638/28-05-2015 απόφαση του Τμήματος Εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε., της 

Δ/σης Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του 

Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με την οποία εγκρίθηκε η 

τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας. 

β) Η  Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών ενημερώθηκε κατά την συνεδρίασή της, της 

5ης Ιουνίου 2015 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη αύξηση της 

ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας κατά 0,32 Ευρώ ανά μετοχή.  

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 10-06-2015 οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται  στο Χ.Α. με 

τη νέα ονομαστική αξία, ήτοι 0,80 Ευρώ ανά μετοχή. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ B΄ 

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το δεύτερο εξάμηνο της χρήσης 2015 

 

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

εξειδικευμένη τεχνογνωσία της, η πολυετής εμπειρία και παρουσία της στο 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 

ικανοποίησης της υφισταμένης και μελλοντικής ζήτησης, οι μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης που 

έχει αναπτύξει με τους προμηθευτές της, 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 Εκθέσεως, 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), λόγω όμως της έντασης του φαινομένου, της διάρκειας αυτού και της έλλειψης 

ρευστότητας που παρατηρείται στην ελληνική αγορά (ήτοι στην κύρια γεωγραφική αγορά 
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δραστηριοποίησης της Εταιρείας), ιδίως δε λόγω του γεγονότος ότι η οικονομική κρίση έχει ιδιαίτερα 

αρνητικές επιπτώσεις στο εγχώριο περιβάλλον μετά από την επιβολή των κεφαλαιακών περιορισμών, 

η τυχόν γενικότερη μείωση της καταναλωτικής ζήτησης, συνεπεία ιδίως των εν λόγω περιορισμών,  

είναι πιθανόν να επηρεάσει αρνητικά τις πωλήσεις και τα περιθώρια κέρδους του κλάδου τροφίμων 

και συνακόλουθα και της Εταιρείας.  

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

διαφοροποίηση, η δυνατότητα απρόσκοπτης προμηθείας των ειδών που εμπορεύεται και διανέμει, 

ακόμη και υπό τις ακραίες συνθήκες της επιβολής κεφαλαιακών περιορισμών, σε συνδυασμό με την 

στοχευμένη επέκτασή της σε νέες γεωγραφικά αγορές καθώς και η αξιοπιστία και η φερεγγυότητα 

στις συναλλαγές της, αποτελούν τα κύρια εφόδια που αυτή διαθέτει για την ελαχιστοποίηση των 

αρνητικών συνεπειών της οικονομικής κρίσης και  την απορρόφηση στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό 

των αναταράξεων και δυσμενών συνεπειών που θα προκύψουν στην αγορά λόγω της επιβολής των 

κεφαλαιακών ελέγχων και περιορισμών.   

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

οποίους κινδύνους ενδέχεται ν΄ αντιμετωπίσει και στην διάρκεια του β’ εξαμήνου της τρέχουσας 

χρήσης 2015, είναι κίνδυνοι αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, τιμές αγοράς, 

πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας, επιτοκιακός κίνδυνος, κίνδυνος αποθεμάτων, κίνδυνος 

μείωσης της ζήτησης λόγω γενικότερης καταναλωτικής ύφεσης). 

 

1. Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η πλειοψηφία των συναλλαγών της Εταιρείας διενεργείται σε Ευρώ. Υπάρχουν περιορισμένης 

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

νόμισμα και δη συναλλαγές ύψους 1.635.846,05 σε δανέζικες κορόνες με αξία αποτίμησης 219.288,49 

Ευρώ την 30.06.2015 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 Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί  σε συνεχή βάση 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 απολύτως 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 4-10% 
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ετησίως κατά μέσο όρο, και διεθνώς προβλέπονται μεγαλύτερες αυξήσεις κυρίως σε προϊόντα που 

έχουν ως βάση παραγωγής τη σοκολάτα και τα φουντούκια ενώ σε αυτά που έχουν ως βάση 

παραγωγής το σιτάρι προβλέπεται σταθεροποίηση τιμών λόγω της καλής παγκόσμιας παραγωγής. 

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

αναφορικά με το β’ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσεως, 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 

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 σημαντικός και 

ως ικανός να επηρεάσει κατά ένα μέρος την κερδοφορία και εν γένει τις οικονομικές επιδόσεις της 

Εταιρείας κατά το β’ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης 2015. 

 

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 

άνω των 2.300 πελατών. Επίσης δεν υπάρχει πελάτης που να συμμετέχει με ποσοστό πάνω από 5% 

στον κύκλο εργασιών, γεγονός που μειώνει σημαντικά 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, ιδίως μετά από την επιβολή των κεφαλαιακών περιορισμών (capital controls)  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 σημαντικών επισφαλειών. Ο κίνδυνος αυτός , λόγω των ειδικών συνθηκών 

που έχουν προκύψει μετά από την 28
η
 Ιουνίου 2015  αξιολογείται και αυτός ως σημαντικός και  

ικανός να επηρεάσει κατά ένα μέρος την κερδοφορία και εν γένει τις οικονομικές επιδόσεις της 

Εταιρείας κατά το β’ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης 2015. 
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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 3,38 ενώ 

ο δείκτης αμέσου ρευστότητας (Κυκλοφορούν Ενεργητικό αφαιρουμένων των αποθεμάτων προς 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) ανέρχεται σε 2,75. 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 πρέπει να 

σημειωθεί ότι  η Διοίκηση της Εταιρείας  διατηρεί ισχυρά ταμειακά αποθέματα  και  έχει εξασφαλίσει 

και 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, παρά τις συναλλακτικές δυσκολίες που έχουν προκύψει με τα εγχώρια συνεργαζόμενα 

τραπεζικά ιδρύματα συνεπεία της επιβολής των κεφαλαιακών περιορισμών, αναφορικά με το β΄ 

εξάμηνο της τρέχουσας χρήσεως αξιολογείται ως πολύ 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, όπως 

αυτές διαμορφώνονται στο τέλος της εξαμηνιαίας περιόδου αναφοράς (30.06.2015), με παράλληλη 

συγκριτική απεικόνιση την αντίστοιχη περίοδο (πρώτο εξάμηνο) της προηγούμενης χρήσης 2014: 

 

             30/6/2015 

 

Ποσά σε ευρώ 0-6 μήνες 

 

6-12 μήνες 

 

1-5 χρόνια 

 

Σύνολο 

  Προμηθευτές & λοιποί 

πιστωτές 4.590.755,61 

 

0,00 

 

0,00 

 
4.590.755,61 

  Χρηματοδοτικές μισθώσεις 0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 
0,00 

  Δάνεια τραπεζών  0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 
0,00 

  Σύνολο  4.590.755,61 

 

0,00 

 

0,00 

 

4.590.755,61 

  

          30/6/2014 

          Ποσά σε ευρώ 0-6 μήνες 

 

6-12 μήνες 

 

1-5 χρόνια 

 

Σύνολο 

  Προμηθευτές & λοιποί 

πιστωτές 4.090.403,95 

 

317.147,00 

 

0,00 

 
4.407.550,95 

  Χρηματοδοτικές μισθώσεις 0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 
0,00 

  Δάνεια τραπεζών  0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 
0,00 

  Σύνολο  4.090.403,95 

 

317.147,00 

 

0,00 

 

4.407.550,95 
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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 (ο δανεισμός ήτο μηδενικός την 30.06.2015), δεν υφίσταται ιδιαίτερος 

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 

διαχρονικά και με συνέπεια 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 ή από 

παρόμοια συναφή αίτια. Παράλληλα λόγω της μεγάλης κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεμάτων 

(94 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 περισσότερο λόγω της οικονομικής κρίσης, της επανόδου της ελληνικής οικονομίας 

σε υφεσιακή τροχιά, των κεφαλαιακών περιορισμών  και της συνακόλουθης μείωσης της αγοραστικής 

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

σπουδαιότητα κατά την διάρκεια του β’ εξαμήνου της χρήσεως 2015 και για τον λόγο αυτό το 

κύκλωμα παραγγελιών και διακίνησης εμπορευμάτων της Εταιρείας έχει προσαρμοσθεί στις 

κρατούσες συνθήκες της αγοράς, ώστε ν’αποφεύγεται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η 

αποθεματοποίηση εμπορευμάτων. 

7. Μείωση ζήτησης λόγω γενικότερης καταναλωτικής ύφεσης 

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

δραστηριοποιείται η Εταιρεία παραμένει προς το παρόν σχετικά σταθερή παρά το γενικότερο κλίμα 

καταναλωτικής ύφεσης, χωρίς πάντως να εμφανίζει σημάδια ισχυρής ανάκαμψης ή αντιστροφής του  

γενικότερου αρνητικού κλίματος. 

Πάντως ο συγκεκριμένος κίνδυνος, ενόψει των γενικότερων συνθηκών, της διάρκειας της οικονομικής 

κρίσης, της επανόδου της ελληνικής οικονομίας σε καθεστώς ύφεσης και των κεφαλαιακών 

περιορισμών  αναμένεται να επηρεάσει τις αποδόσεις της Εταιρείας καθώς η μείωση της ζήτησης 

αναμένεται να ενταθεί, εφόσον οι γενικότερες συνθήκες οικονομικής ύφεσης και ιδίως η διάρκεια των 

κεφαλαιακών  περιορισμών  συνεχισθούν με την ίδια ένταση.  Η αρνητική αυτή επιρροή θα ενισχυθεί 

από την συσσώρευση των φορολογικών υποχρεώσεων των φυσικών και νομικών προσώπων (φόροι 

εισοδήματος, έκτακτη εισφορά, ΕΝΦΙΑ κλπ) στην διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου , γεγονός που θα 
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στερήσει περαιτέρω ρευστότητα από την αγορά και θα επηρεάσει αναπόφευκτα την καταναλωτική 

ζήτηση. Για τον λόγο αυτό ο συγκεκριμένος κίνδυνος αξιολογείται ως αρκετά σημαντικός αναφορικά 

με το β’ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσεως, καθώς ενδέχεται να επηρεάσει τις επιδόσεις και τα 

αποτελέσματα εν γένει 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 Διεύθυνση της Εταιρείας.  

9. Κίνδυνοι από την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα. 

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28.06.2015, οι Ελληνικές τράπεζες τέθηκαν σε αργία 

ενώ ταυτόχρονα επιβλήθηκαν έλεγχοι στις μετακινήσεις κεφαλαίων σύμφωνα και με σχετική 

απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. Η τραπεζική αργία έληξε στις 20.07.2015, ενώ οι έλεγχοι 

κεφαλαίων παραμένουν σε ισχύ, μολονότι το σχετικό πλαίσιο διαρκώς βελτιώνεται στην κατεύθυνση 

της ελάφρυνσης των αρχικών περιορισμών.  

Η επιβολή των παραπάνω περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων αναμένεται να έχει αρνητικό 

αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία στο δεύτερο εξάμηνο του 2015 και ενδέχεται σε κάποιο βαθμό να 

επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητες της Εταιρείας στην Ελλάδα.  

Ειδικότερα λόγω και  της φύσης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας (εισαγωγική εταιρεία με 

πωλήσεις κυρίως εντός της Ελληνικής επικράτειας)  οι ως άνω κεφαλαιακοί περιορισμοί αναμένεται 

να επηρεάσουν  σε ένα ελεγχόμενο πάντως βαθμό τις δραστηριότητες της Εταιρείας,  λόγω κυρίως 

των προσθέτων διατυπώσεων που έχουν επιβληθεί , συνεπεία των περιορισμών  αυτών αναφορικά με 

την εξόφληση των προμηθευτών οίκων του εξωτερικού.   

Σημειώνεται πάντως ότι η  Εταιρεία από την έναρξη της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα (2010), 

αξιολογεί συνεχώς το οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα, προκειμένου να εκτιμήσει τους κινδύνους 

που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της και προβαίνει εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες για την 

ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων και την διασφάλιση της ύπαρξης εναλλακτικών λύσεων και 

επιλογών  τους και με βάση τον συγκεκριμένο προγραμματισμό της εκτιμά ότι οι κίνδυνοι  στην 

συνολική της δραστηριότητα από  την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων στο ελληνικό τραπεζικό 

σύστημα είναι περιορισμένοι και σε κάθε περίπτωση διαχειρίσιμοι.   
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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 Διεθνές Λογιστικό 

Πρότυπο 24.  

Ειδικότερα στην εν λόγω Ενότητα περιλαμβάνονται: 

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

κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσεως 2015 (01.01.2015-30.06.2015) 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 το πρώτο εξάμηνο της 

τρέχουσας χρήσεως 2015. 

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

στοιχεία: 

(α) το ποσό αυτών των συναλλαγών, 

(β) το ανεξόφλητο υπόλοιπό τους στο τέλος της περιόδου αναφοράς (30.06.2015), 

(γ) τη 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. 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  1.01.-30.06.15 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 Συναλλαγές με συνδεδεμένα με την Εταιρεία μέρη 

 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 
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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          330.264,81 

Β. Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης                           0,00 

Γ. Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης                           184.829,34 

   

Σημειώσεις: 

1. Δεν υπάρχουν συνδεδεμένα προς την Εταιρεία νομικά πρόσωπα, κατά την έννοια του Διεθνούς 

Λογιστικού Προτύπου 24.  

2. Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια ή πιστωτικές εν γένει διευκολύνσεις σε μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας και τις οικογένειες αυτών. 

3. Πλην των κατωτέρω αναλυτικά αναφερομένων αμοιβών, δεν υφίστανται άλλες συναλλαγές μεταξύ 

της Εταιρείας και των εν λόγω διευθυντικών στελεχών και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.  

4. Δεν υφίσταται οποιαδήποτε συναλλαγή, η οποία να έχει πραγματοποιηθεί εκτός και πέραν των 

συνήθων όρων της αγοράς.  

5. Δεν υφίσταται οιαδήποτε συναλλαγή, η αξία της οποίας να υπερβαίνει το 10% της αξίας των 

στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας, όπως αποτυπώνεται στις εξαμηνιαίες  οικονομικές 

καταστάσεις. 

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 στις μικτές αμοιβές 

που έχουν καταβληθεί προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης της Εταιρείας κατά την εν 

λόγω χρονική περίοδο (01.01.2015-30.06.2015), για τις προσωπικές υπηρεσίες-εργασία που παρέχουν 

προς την 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: 
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ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

ΑΜΟΙΒΕΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 

30.6.2015 

ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.Σ 26.000,00 0,00 

ΚΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤ/ΔΡΟΣ του ΔΣ 22.750,00 0,00 

ΚΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

ΑΝ. Δ/ΝΟΥΣΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 111.550,00 90.295,02 

ΣΥΡΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 55.416,49 40.174,20 

ΒΑΤΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 33.562,73 0,00 

ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΣΕΡΑΦ. ΜΕΛΟΣ ΔΣ 80.985,59 54.360,12 

  ΣΥΝΟΛΟ 330.264,81 184.829,34 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ΄ 

Μετοχικό Κεφάλαιο - Ίδιες μετοχές 

 

Η παρούσα Ενότητα παρατίθεται επιπλέον του ελαχίστου περιεχομένου που ορίζει το  άρθρο 5 του ν. 

3556/2007 για λόγους πληρέστερης και επαρκέστερης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και με 

σκοπό ιδίως την επικαιροποίηση των πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί στην Ετήσια Έκθεση 

Διαχείρισης του Δ.Σ. της Εταιρείας.  

 

1. Διάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα, μετά την τελευταία απόφαση της Τακτικής 

Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 6ης Μαΐου 2015, σε έξι εκατομμύρια (6.000.000,00) Ευρώ, 

είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες 

(7.500.000) κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,80 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. 
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2. Περιορισμοί ως προς την μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας 

Δεν 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. 

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 

Δεν υφίστανται μετοχές, οι οποίες παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου. 

5. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου 

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

Εταιρείας. 

6. Συμφωνίες μετόχων της Εταιρείας 

Δεν 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 Δ.Σ. και τροποποίησης Καταστατικού που 

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

Αναφορικά με τον διορισμό και την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού 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. 

8. Αρμοδιότητα του Δ.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 

Δεν υφίσταται ειδική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών του Διοικητικού 

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 
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Δεν 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 Δ.Σ. ή το προσωπικό της Εταιρείας 

Δεν υφίσταται οιαδήποτε συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και μελών του Διοικητικού 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. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε΄ 

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 

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 έχει ως εξής: 

  30.06.11 30.06.12 30.06.13 30.06.14 30.06.15 

  

     
Σύνολο ενεργητικού   20.588 19.763 20.518 21.812 22.713 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   15.992 16.162 16.488 16.750 17.461 

Κύκλος εργασιών   8.558 7.946 7.942 8.343 8.688 

Κέρδη προ φόρων   801 616 855 935 1.041 

Κέρδη μετά από φόρους   609 473 494 642 707 
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Η ποσοστιαία μεταβολή των πωλήσεων και των κερδών έχει ως εξής: 

  

         30.06.11 30.06.12 30.06.13 30.06.14 30.06.15 

  

     
Μεταβολή πωλήσεων   2,16% -7,15% -0,05% 5,05% 4,14% 

Μεταβολή κερδών προ φόρων   -22,68% -23,10% 38,80% 9,36% 11,34% 

Μεταβολή κερδών μετά φόρων   -2,25% -22,33% 4,44% 29,96% 10,12% 

 

 

Τα ανωτέρω στοιχεία καταδεικνύουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:  

α) Την σημαντική αύξηση των πωλήσεων της τάξης του 4,14% για δεύτερο συνεχόμενο εξάμηνο. 

β) Tην μεγάλη αύξηση των κερδών προ φόρων και μετά φόρων της τάξης του 11,3% και 10,1% 

αντίστοιχα. 

γ) Την σημαντική ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων κατά 711 χιλ σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο 

του 2014 , η οποία αποκτά μεγαλύτερη αξία εάν συνεκτιμηθεί ότι διανεμήθηκε στους μετόχους 

μέρισμα 750.000 χιλ ευρώ κατά την διάρκεια του εξαμήνου . 

 

2. Επιδόσεις της Εταιρείας 

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

Εταιρείας κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2015 και των αντίστοιχων εξαμήνων των 

προηγούμενων περιόδων: 

 

 30.06.11 30.06.12 30.06.13 30.06.14 30.06.15 

      

Κέρδη προ φόρων τόκων & αποσβέσεων 950 733 932 1.014 1.099 

Κέρδη προ φόρων 801 616 855 935 1.041 

Κέρδη μετά από φόρους 609 473 494 642 707 

      

 

     

Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (προ 

φόρων) 

10,0% 7,6% 10,4% 11,2% 11,9% 

 

     

Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων (μετά 

φόρων) 

5,9% 4,8% 4,8% 5,9% 6,2% 
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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: 

 

  

                          

 30.06.11 30.06.12 30.06.13 30.06.14 30.06.15 

Κυκλοφοριακής ταχύτητας (ημέρες) 

     Μέση διάρκεια παραμονής απαιτήσεων 
209 195 175 151 148 

Μέση διάρκεια παραμονής αποθεμάτων 
84 87 88 85 94 

Μέση διάρκεια  εξόφλησης  βραχ. υποχρεώσεων 
 126 104  117  147  149  

 

     Διάρθρωσης Κεφαλαίων (φορές) 

     Ίδια προς συνολικά Κεφάλαια 

0,78 0,82 0,80 

 

0,77 0,77 

Ίδια Κεφάλαια προς συνολικές υποχρεώσεις 
3,48 4,49 4,09 3,31 3,32 

Ταχύτητα κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων 
1,07 0,98 0,96 1,00 1,00 

Ταχύτητα κυκλοφορίας παγίων 
2,27 2,16 2,20 2,34 2,43 

 

     Επενδυτική (ευρώ) 

     Κέρδος προ φόρων ανά μετοχή 
0,21 0,16 0,23 0,25 0,28 

Λογιστική Αξία  μετοχής 
2,13 2,15 2,20 2,23 2,33 

 

Οι ανωτέρω αριθμοδείκτες καταδεικνύουν ιδίως τα ακόλουθα: 

α) ο μέσος χρόνος είσπραξης των απαιτήσεων εξακολουθεί και παραμένει αρκετά υψηλός παρά την 

σημαντική βελτίωση σε σχέση με τις προηγούμενες περιόδους,  

β) ο μέσος χρόνος εξόφλησης των βραχυχρόνιων υποχρεώσεων διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα στις 

149 ημέρες συνέπεια της μεγαλύτερης πίστωσης των οίκων του εξωτερικού,  

γ) ο μέσος χρόνος παραμονής των αποθεμάτων κυμαίνεται σταθερά σε χαμηλά επίπεδα (94 ημέρες 

την τρέχουσα περίοδο),  

δ) η σχέση ίδιων προς συνολικά κεφάλαια ανέρχεται την 30.06.2015 σε 3,32 δηλαδή μόνο το 23.% 

των κεφαλαίων της Εταιρείας είναι ξένα, γεγονός που καταδεικνύει την εξαιρετική 

χρηματοοικονομική διάθρωση της Εταιρείας ,  

ε) τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας είναι υπερδιπλάσια (2,4) των πάγιων της. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ΄  

Προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη της Εταιρείας για το β΄ εξάμηνο της χρήσης 2015 

 

Στην παρούσα Ενότητα και αναφορικά με τις δραστηριότητες της Εταιρείας κατά το δεύτερο εξάμηνο 

της τρέχουσας χρήσεως 2015 (01.07.2015-31.12.2015), παρατίθενται ορισμένα στοιχεία και 

εκτιμήσεις ποιοτικού χαρακτήρα, προκειμένου η εν λόγω εξέλιξη να αποτυπωθεί με τον ασφαλέστερο 

δυνατό τρόπο, ενόψει ιδίως της  συνεχιζόμενης αβεβαιότητας λόγω της διάρκειας και της έντασης της 

οικονομικής κρίσης και των ιδιαίτερα αρνητικών συνεπειών αυτής στην εγχώρια οικονομία και αγορά, 

που εξακολουθεί ν’ αποτελεί την κύρια γεωγραφική αγορά δραστηριοποίησης της Εταιρείας αλλά και 

των γεγονότων που έλαβαν χώρα μετά την 28
η
 Ιουνίου 2015 με την επιβολή των κεφαλαιακών 

περιορισμών και των πλείστων συναλλακτικών εμποδίων εκ της λειτουργίας του εγχώριου 

τραπεζοπιστωτικού συστήματος . 

 

Τα εν λόγω στοιχεία και εκτιμήσεις έχουν ως ακολούθως: 

Α. Οι πωλήσεις της Εταιρείας το πρώτο εξάμηνο του έτους διαχρονικά και με βάση την σχετική 

ιστορικότητα καλύπτουν το 46,5% περίπου του ετησίου κύκλου εργασιών, καθώς το 53,5% του 

κύκλου εργασιών της Εταιρείας πραγματοποιείται στην διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου κάθε 

χρήσεως, με αποτέλεσμα και τα κέρδη του δευτέρου εξαμήνου να είναι μεγαλύτερα του πρώτου 

εξαμήνου. Κατά την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχει κάποιο γεγονός, το οποίο να οδηγεί σε 

διαφορετική εκτίμηση σχετικά και με την τρέχουσα χρήση 2015, γεγονός που συνεπάγεται ότι τυχόν 

αρνητικές συνέπειες λόγω της επιβολής τραπεζικών και κεφαλαιακών περιορισμών θα πλήξουν 

περισσότερο τα αποτελέσματα και την εν γένει δραστηριότητα της Εταιρείας, καθώς το δεύτερο 

εξάμηνο είναι παραδοσιακά το εξάμηνο αιχμής της Εταιρείας . 

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

αποτυπώνεται σε πωλήσεις ύψους 277  χιλ. Ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2015 εκτιμάται από την 

Εταιρεία ότι θα αντισταθμίσει σε ένα περιορισμένο πάντως βαθμό την όποια τυχόν μείωση της 

ζήτησης στο εσωτερικό της χώρας. 

Γ. Το μικτό περιθώριο κέρδους εκτιμάται ότι και κατά τη διάρκεια του β’ εξαμήνου του 2015 θα 

παραμείνει στα ίδια επίπεδα με αυτό του α’ εξαμήνου 2015.  

Δ. Η Εταιρεία έχοντας διασφαλίσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την επάρκεια ως προς την προμήθεια 

των διανεμομένων ειδών , προσδοκά ότι θ’ αντισταθμίσει τις απώλειες που θα αντιμετωπίσει στην 

εγχώρια αγορά, μέσω της διεκδίκησης μεριδίων αγοράς από ανταγωνιστές της με πιο αδύναμη 

χρηματοοικονομική διάρθρωση  

Ε. Η διάρκεια και ο βαθμός έντασης των κεφαλαιακών περιορισμών θα είναι καθοριστικοί 

παράγοντες για την ένταση των αρνητικών συνεπειών, ιδίως στον τομέα της καταναλωτικής ζήτησης.   
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Εν κατακλείδι, λόγω της ρευστότητας των κρατουσών συνθηκών , της ύφεσης που εξακολουθεί να 

επηρεάζει την χώρα και κατά την τρέχουσα χρήση και των εν ισχύ κεφαλαιακών περιορισμών, 

εκτιμάται ότι θα επηρεασθούν αναπόφευκτα οι δραστηριότητες της Εταιρείας κατά το δεύτερο 

εξάμηνο της χρήσεως , σε περιορισμένο πάντως βαθμό λόγω των παραγόντων που αναφέρθηκαν 

(εξαιρετική χρηματοοικονομική διάρθρωση, δυνατότητα απρόσκοπτης προμήθειας κλπ) , οιαδήποτε 

πάντως ποσοτική εκτίμηση για τα αποτελέσματα και τις εν γένει επιδόσεις της Εταιρείας θα ήταν 

επισφαλής και παρακινδυνευμένη. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ΄  

Σημαντικά γεγονότα μετά την 30
η
 Ιουνίου 2015 και μέχρι την σύνταξη της παρούσης 

1. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28.06.2015, οι Ελληνικές τράπεζες τέθηκαν σε 

αργία ενώ ταυτόχρονα επιβλήθηκαν έλεγχοι στις μετακινήσεις κεφαλαίων σύμφωνα και με  σχετική 

απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. Η τραπεζική αργία έληξε στις 20.07.2015, ενώ οι έλεγχοι 

κεφαλαίων παραμένουν σε ισχύ, μολονότι το σχετικό πλαίσιο διαρκώς βελτιώνεται στην κατεύθυνση 

της ελάφρυνσης των αρχικών περιορισμών. Οι συνέπειες από την επιβολή των κεφαλαιακών αυτών 

περιορισμών έχουν αναλυθεί σε προηγούμενες ενότητες της παρούσας ‘Εκθεσης.  

2.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4334/2015, (Φ.Ε.Κ. 80Α΄/16.07.2015) αυξάνεται από 26% σε 29% 

ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα που 

αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Οι διατάξεις 

αυτές ισχύουν για τα κέρδη που προκύπτουν στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η 

Ιανουαρίου 2015 και μετά. Επίσης αυξάνεται από 80% σε 100% το ποσοστό της προκαταβολής φόρου 

εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Η παραπάνω μεταβολή στον 

φορολογικό συντελεστή θα επιφέρει  αύξηση της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης κατά  

54.565,91 ευρώ περίπου για την Εταιρία. 

 

Πέραν των ανωτέρω δεν  υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα που να έλαβαν χώρα από 30.06.2015 

έως την ημερομηνία σύνταξης των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων τα οποία μπορούν να 

επηρεάσουν την οικονομική διάρθρωση ή την επιχειρηματική πορεία της Εταιρείας, 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Βεβαιώνεται ότι, η ανωτέρω εξαμηνιαία Έκθεση του Δ.Σ. που αποτελείται από 20 σελίδες είναι αυτή 

που αναφέρεται στην Έκθεση Επισκόπησης που χορήγησα με ημερομηνία 28.08.2015. 

 

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2015 

 

 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Σεραφείμ Δ. Μακρής  

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16311 
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Γ. Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

 

Προς τους μετόχους της Εταιρείας «Στέλιος Κανάκης ΑΒΕΕ» 

 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας 

«Στέλιος Κανάκης ΑΒΕΕ», της 30ης Ιουνίου 2015 και τις σχετικές συνοπτικές καταστάσεις 

συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που 

έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν 

την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την 

κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές 

Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής 

της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 

«Επισκόπηση Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον 

Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που 

είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και 

άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του 

ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη 

δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά 

θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν 

διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 

Συμπέρασμα 

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας 

οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση 

δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
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Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της 

προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη συνημμένη 

ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2015 

Μακρής Δ. Σεραφείμ 

ΑΜ 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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Δ. Ενδιάμεσες Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις 

 

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων   

 

  
Περίοδος Περίοδος 

 
Σημ. 1.01-30.06.15 1.01-30.06.14 1.04-30.06.15 1.04-30.06.14 

Κύκλος εργασιών 16 8.687.992,58 8.343.047,75 4.678.110,97 4.527.215,56 

Κόστος πωληθέντων 18 5.626.955,23 5.485.059,79 3.009.933,63 2.965.121,29 

Μικτό κέρδος 

 

3.061.037,35 2.857.987,96 1.668.177,34 1.562.094,27 

Άλλα έσοδα  εκμεταλλεύσεως 17 130.413,85 58.418,25 98.903,95 48.011,28 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 18 262.079,02 182.848,31 131.145,16 90.752,33 

Έξοδα λειτουργίας πωλήσεων 18 1.856.961,84 1.715.392,39 1.057.566,08 929.491,72 

Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως 

 

-63.990,48 -96.886,25 -23.596,39 -60.351,86 

Κέρδη  προ φόρων, 

χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων 

 

1.008.419,86 921.279,26 554.773,66 529.509,64 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 

 

38.735,59 20.288,45 28.858,08 12.302,72 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 18 6.262,73 6.588,94 3.030,50 2.934,47 

Κέρδη προ φόρων 

 

1.040.892,72 934.978,77 580.601,24 538.877,89 

Φόρος εισοδήματος 19 334.046,83 292.895,81 208.156,32 169.682,52 

Κέρδη μετά από φόρους 

 

706.845,89 642.082,96 372.444,92 369.195,37 

      Κατανεμόμενα σε : 

     Μετόχους  εταιρείας                                706.845,89 642.082,96 372.444,92 369.195,37 

      Κέρδη μετά από φόρους  ανά 

μετοχή 

 
0,0942 0,0856 0,0497 0,0492 
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων  

 

 

Συνοπτικά στοιχεία αποτελεσμάτων 

 

Κέρδη προ φόρων 

 

1.040.892,72 934.978,77 580.601,24 538.877,89 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 

 

38.735,59 20.288,45 28.858,08 12.302,72 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 

 

6.262,73 6.588,94 3.030,50 2.934,47 

Αποσβέσεις  περιόδου  

 

90.736,35 93.028,97 46.463,99 45.711,69 

      
Κέρδη προ φόρων, 

χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 

 
1.099.156,21 1.014.308,23 601.237,65 575.221,33 

       

 

 

 

 

 

 

  
Περίοδος Περίοδος 

  

01.01-30.06.15 01.01-30.06.14 01.04-30.06.15 01.04-30.06.14 

Καθαρά κέρδη περιόδου 

 

706.845,89 642.082,96 372.444,92 369.195,37 

Λοιπά συνολικά έσοδα  μετά από 

φόρους 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Συνολικά έσοδα περιόδου 

 

706.845,89 642.082,96 372.444,92 369.195,37 

      Κέρδη μετά από φόρους ανά 

μετοχή στα συνολικά έσοδα 

 
0,094 0,086 0,050 0,049 
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

 

    Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σημ. 30.06.15 31.12.2014 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 6 7.152.108,73 7.138.043,05 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 7 7.849,20 10.246,49 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

 

23.242,49 23.242,49 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών  στοιχείων 

 

7.183.200,42 7.171.532,03 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

   Αποθέματα 9 2.886.115,45 2.374.616,62 

Απαιτήσεις από πελάτες 10 7.050.643,78 7.075.397,12 

Λοιπές απαιτήσεις 11 572.596,68 603.099,50 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 12 5.020.086,76 4.603.905,69 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών  στοιχείων 

 
15.529.442,67 14.657.018,93 

Σύνολο  ενεργητικού 

 
22.712.643,09 21.828.550,96 

    Μετοχικό κεφάλαιο 13 6.000.000,00 3.600.000,00 

Αποθεματικά υπέρ το άρτιο 13 458.596,86 458.596,86 

Λοιπά Αποθεματικά 13 1.194.214,35 1.100.214,35 

Υπόλοιπο κερδών εις νέο 13 8.809.660,47 11.613.481,25 

Διαφορές αναπροσαρμογής 13 998.445,05 998.445,05 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 

 

17.460.916,73 17.770.737,51 

    

Υποχρεώσεις παροχών αποχωρήσεων                                                                                              153.066,17 173.552,83 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 8 472.904,58 463.832,86 

Λοιπές Προβλέψεις 

 

35.000,00 35.000,00 

Σύνολο μη τρεχουσών υποχρεώσεων  

 

660.970,75 672.385,69 

    Βραχυπρόθεσμα δάνεια 14 0,00 0,00 

Τρέχων  φόρος εισοδήματος 

 

736.747,61 736.747,61 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 15 3.854.008,00 2.648.680,15 

Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων 

 

4.590.755,61 3.385.427,76 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  και υποχρεώσεων 

 

22.712.643,09 21.828.550,96 
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           Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  

 

 

Μετοχικό  

Υπέρ το 

άρτιο Τακτικό Λοιπά  Διαφορές Υπόλοιπο 

 

 

Κεφάλαιο διαφορά αποθεματικό αποθεματικά αναπρ/γής εις νέον Σύνολο 

        
Υπόλοιπο την 1

η
 Ιανουαρίου 2015 3.600.000,00 458.596,86 1.034.000,00 66.214,35 998.445,05 11.613.481,25 17.770.737,51 

        Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά 

       από φόρους 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706.845,89 706.845,89 

      

  

 Aύξηση Μ.Κ.  2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.666.666,67 -266.666,67 

        Μέρισμα χρήσης 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -750.000,00 -750.000,00 

        Διάθεση κερδών-Τακτικό Αποθεματικό 

  

94.000,00 

  

-94.000,00 0,00 

        
Υπόλοιπο την 30

η
 Ιουνίου 2015 6.000.000,00 458.596,86 1.128.000,00 66.214,35 998.445,05 8.809.660,47 17.460.916,73 
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    Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  

 

 

 

Μετοχικό  

Υπέρ το 

άρτιο Τακτικό Λοιπά  Διαφορές Υπόλοιπο 

 

 

Κεφάλαιο διαφορά αποθεματικό αποθεματικά αναπρ/γής εις νέον Σύνολο 

        
Υπόλοιπο την 1

η
 Ιανουαρίου 2014 3.600.000,00 458.596,86 953.000,00 88.017,95 998.445,05 10.678.702,09 16.776.761,95 

        Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά 

       από φόρους 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642.082,96 642.082,96 

        Διανομή κερδών από Γ.Σ. 0,00 0,00 81.000,00 -21.803,60 0,00 -728.043,43 -668.847,03 

        
Υπόλοιπο την 30

η
 Ιουνίου 2014 3.600.000,00 458.596,86 1.034.000,00 66.214,35 998.445,05 10.592.741,62 16.749.997,88 
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Στοιχεία Κατάστασης Ταμιακών Ροών 

 

1.01-30.06.15 

 

1.01-30.06.14 

Λειτουργικές δραστηριότητες 

   Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 1.040.892,72  934.978,77 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:    

Αποσβέσεις 90.736,35 

 

93.028,97 

Προβλέψεις 65.000,00 

 

100.000,00 

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής 

δραστηριότητας 

   Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 6.262,73 

 

6.588,94 

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

   Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων -511.498,83 

 

-59.992,61 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -48.479,43 

 

306.587,88 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 592.957,74 

 

-55.592,20 

Μείον: 

   Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -6.262,73 

 

-6.588,94 

Καταβεβλημένοι φόροι 0,00 

 

-286.522,79 

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

1.229.608,55 

 

1.032.488,02 

Επενδυτικές δραστηριότητες 

   Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων -102.404,74 

 

-67.137,80 

Τόκοι εισπραχθέντες 38.735,59 

 

20.288,45 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -63.669,15 

 

-46.849,35 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

   Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 

 

-600.090,16 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0,00 

 

0,00 

Εξοφλήσεις δανείων 0,00 

 

0,00 

Μερισματα πληρωθεντα -749.758,33 

 

-304,80 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

(γ) -749.758,33 

 

-600.394,96 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 416.181,07  385.243,71 

 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 4.603.905,69 

 

4.231.251,72 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 5.020.086,76 

 

4.616.495,43 
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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 Δυτικής Ευρώπης και ιδίως από την Γαλλία, Βέλγιο, Γερμανία, 

Δανία και Ιταλία αλλά και από τις ΗΠΑ. Οι εγκαταστάσεις και η έδρα της Εταιρίας ευρίσκονται στον Δήμο 

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. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των ενδιάμεσων (εξαμηνιαίων) οικονομικών καταστάσεων 

 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές  οικονομικές καταστάσεις για το α’ Εξάμηνο 2015 της Εταιρείας έχουν 

συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (στο εξής Δ.Π.Χ.Π), που 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι σύμφωνες με το ΔΛΠ 34 περί ενδιάμεσων 

οικονομικών καταστάσεων. Οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, εγκρίθηκαν προς δημοσίευση,  από 

το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του στις 28.8.2015. Για την σύνταξη των 

εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της 30/06/2015 έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές που 

χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014. 

Σημαντική σημείωση: Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις γενικώς αποδεκτές 

λογιστικές αρχές απαιτεί την χρησιμοποίηση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα 

ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, την γνωστοποίηση ενδεχομένων απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εσόδων και 

εξόδων κατά την διάρκεια της περιόδου υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί 

βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της διοίκησης της Εταιρείας σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες 

και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς 

http://www.stelioskanakis.gr/
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και ως προς το σημείο αυτό εφιστάται σχετικώς η προσοχή του αναγνώστη των ενδιαμέσων οικονομικών 

καταστάσεων. 

Οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εξετάζονται σε συνδυασμό με τις ετήσιες 

ελεγμένες Οικονομικές καταστάσεις της 31
ης

 Δεκεμβρίου 2014. 

 

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, καταχωρείται 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 

  

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.  
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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. 

 

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.  
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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, βάση 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. 

 

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. 
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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 σύνταξης και έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων.     

 

3.11 Προβλέψεις  

Οι προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος, κόστη αναδιάρθρωσης και αποζημιώσεις, 

καταχωρούνται όταν:  

α)Υπάρχει μία παρούσα νόμιμη ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος και  

β)Είναι πιθανόν ότι θ’ απαιτηθεί εκροή πόρων για διακανονισμό της δέσμευσης και 

γ) Το απαιτούμενο ποσό μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. 

 

3.12 Χρηματοοικονομικά Εργαλεία 

Βασικά χρηματοοικονομικά εργαλεία της Εταιρείας, αποτελούν τα μετρητά, οι τραπεζικές καταθέσεις και 

τέλος οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Δεδομένης της βραχυπρόθεσμης φύσης των 

στοιχείων αυτών, η Διοίκηση 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. 
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4. Σημαντικές Λογιστικές Εκτιμήσεις και κρίσεις 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης της Εταιρείας  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. 

 

5. Πληροφόρηση κατά τομέα  

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα,  στην Κύπρο και στα Βαλκάνια. Διαθέτει τα εμπορεύματά της 

μέσω δικού της δικτύου διανομής στον Νομό Αττικής και Θεσσαλονίκης  και μέσω αντιπροσώπων στην 

υπόλοιπη Ελλάδα. Οι πωλήσεις της Εταιρείας μέσω ιδίου δικτύου και χονδρέμπορων  έχουν ως εξής: 

 

30/6/2015 

        

 

Πωλήσεις  

Κόστος  

 Μικτό Κέρδος  % 

 

Πωληθέντων 

  Χονδρέμποροι 2.085.283,35 

 

1.363.060,26 

 

722.223,09 

 

34,63% 

Δίκτυο 6.602.709,23 

 

4.263.894,97 

 

2.338.814,26 

 

35,42% 

Σύνολα 8.687.992,58 

 

5.626.955,23 

 

3.061.037,35 

 

35,23% 

        

        30/6/2014 

        

 

Πωλήσεις  

Κόστος  

 Μικτό Κέρδος  % 

 

Πωληθέντων 

  Χονδρέμποροι 2.026.169,40 

 

1.327.742,40 

 

698.427,00 

 

34,47% 

Δίκτυο 6.316.878,35 

 

4.157.317,39 

 

2.159.560,96 

 

34,19% 

Σύνολα 8.343.047,75 

 

5.485.059,79 

 

2.857.987,96 

 

34,26% 
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Οι πωλήσεις κατά γεωγραφική περιφέρεια έχουν ως εξής : 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

 

30/6/2015 

 

30/6/2014 

1 ΑΤΤΙΚΗ 

 

3.950.967,59 

 

3.866.771,88 

2 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 

1.960.461,10 

 

1.833.024,98 

3 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  

 

514.079,62 

 

531.094,13 

4 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

 

517.320,89 

 

499.713,44 

5 ΣΤΕΡΕΑ 

 

386.191,57 

 

372.195,05 

6 ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

291.944,58 

 

251.066,28 

7 ΚΡΗΤΗ 

 

488.272,32 

 

404.647,05 

8 ΘΡΑΚΗ 

 

228.050,24 

 

177.712,78 

9 ΗΠΕΙΡΟΣ 

 

33.433,18 

 

45.653,47 

10 ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ 

 

39.964,78 

 

46.907,69 

11 ΚΥΠΡΟΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

 

277.306,71 

 

314.261,00 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

8.687.992,58 

 

8.343.047,75 
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6. Ακίνητα, βιομηχανοστάσια και εξοπλισμός  

Κατωτέρω παρατίθενται οι μεταβολές των παγίων την περίοδο από 01.01.15 έως 30.06.15 και κατά την 

αντίστοιχη περίοδο από  01.01.14 έως 30.06.14 

Αξία  κτήσεως  ή 

αποτίμησης 

Γήπεδα  

οικόπεδα 

Κτίρια 

εγκατ/σεις 

Μηχαν/κός 

εξοπλισμός Λοιπά πάγια Σύνολο 

Απογραφή 1.01.2015 3.586.946,40 3.947.504,02 591.396,12 1.683.628,09 9.809.474,63 

Προσθήκες 0,00 0,00 1.626,02 100.778,72 102.404,74 

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 -14.374,01 -14.374,01 

Υπόλοιπο 30.06.2015 3.586.946,40 3.947.504,02 593.022,14 1.770.032,80 9.897.505,36 

 

     Συσσωρευμένες 

αποσβέσεις 

     Απογραφή 1.01.2015 0,00 724.820,21 572.784,33 1.373.827,04 2.671.431,58 

Προσθήκες 0,00 39.482,16 2.874,21 45.982,69 88.339,06 

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 -14.374,01 -14.374,01 

Υπόλοιπο 30.06.2015 0,00 764.302,37 575.658,54 1.405.435,72 2.745.396,63 

 

     Αναπόσβεστη αξία 

     Κατά την 1.01.2015 3.586.946,40 3.222.683,81 18.611,79 309.801,05 7.138.043,05 

Κατά την 30.06.2015 3.586.946,40 3.183.201,65 17.363,60 364.597,08 7.152.108,73 

      Αξία  κτήσεως  ή 

αποτίμησης 

Γήπεδα  

οικόπεδα 

Κτίρια 

εγκατ/σεις 

Μηχαν/κός 

εξοπλισμός Λοιπά πάγια Σύνολο 

Απογραφή 1.01.2014 3.586.946,40 3.947.504,02 587.946,12 1.542.805,75 9.665.202,29 

Προσθήκες 0,00 0,00 3.450,00 53.487,80 56.937,80 

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 30.06.2014 3.586.946,40 3.947.504,02 591.396,12 1.596.293,55 9.722.140,09 

 

     Συσσωρευμένες 

αποσβέσεις 

     Απογραφή 1.01.2014 0,00 645.855,89 565.264,70 1.287.328,78 2.498.449,37 

Προσθήκες 0,00 39.482,16 4.520,11 42.453,74 86.456,01 

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 30.06.2014 0,00 685.338,05 569.784,81 1.329.782,52 2.584.905,38 

 

     Αναπόσβεστη αξία 

     Κατά την 1.01.2014 3.586.946,40 3.301.648,13 22.681,42 255.476,97 7.166.752,92 

Κατά την 30.06.2014 3.586.946,40 3.262.165,97 21.611,31 266.511,03 7.137.234,71 
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Επί των παγίων ή των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη ή 

άλλου τύπου δεσμεύσεις. Η αποτίμηση των γηπέδων-κτιρίων διενεργείται στην εύλογη αξία από 

ανεξάρτητους εκτιμητές. Η τελευταία αναπροσαρμογή διενεργήθηκε την 31.12.2012. 

 

7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Κατωτέρω παρατίθενται οι μεταβολές των άυλων περιουσιακών στοιχείων, το υπόλοιπο των οποίων αφορά 

εξ ολοκλήρου σε λογισμικά προγράμματα που χρησιμοποιούνται,  την περίοδο από 01.01.15 έως 30.06.15 

και από 01.01.14 έως 30.06.14 αντίστοιχα. 

  

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης 

Λογισμικά 

προγράμματα 

Απογραφή 1.01.2015 170.359,90 

Προσθήκες  0,00 

Μειώσεις 0,00 

Υπόλοιπο 30.06.2015 170.359,90 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις 

 
Απογραφή 1.01.2015 160.113,41 

Προσθήκες  2.397,29 

Μειώσεις 0,00 

Υπόλοιπο 30.06.2015 162.510,70 

Αναπόσβεστη αξία 

 
Κατά την 1.01.2015 10.246,49 

Κατά την 30.06.2015 7.849,20 

  

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης 

Λογισμικά 

προγράμματα 

Απογραφή 1.01.2014 160.159,90 

Προσθήκες  10.200,00 

Υπόλοιπο 30.06.2014 170.359,90 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις 

 
Απογραφή 1.01.2014 148.167,49 

Προσθήκες  6.572,96 

Μειώσεις 0,00 

Υπόλοιπο 30.06.2014 154.740,45 
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Αναπόσβεστη αξία 

 
Κατά την 1.01.2014 11.992,41 

Κατά την 30.06.2014 15.619,45 

 

Οι αποσβέσεις της περιόδου 01.01.15 έως 30.06.15 ανήλθαν στο ποσό των 90.736,35 ευρώ (ενσωμάτων 

88.339,06 € και άυλων 2.397,29 €) και επιβάρυναν κατά ευρώ 3.388,97 τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας 

και κατά ευρώ 87.347,38 τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης.  

 

8. Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 

Κατωτέρω παρατίθενται η κίνηση και τα υπόλοιπα των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων. 

 

 

Υπόλοιπα 

 
30.06.15 

 

31.12.14 

Υπόλοιπα έναρξης χρήσης -463.832,86 

 

-469.888,30 

Χρεώσεις στην καθαρή θέση 0,00 

 

0,00 

Χρεώσεις αποτελεσμάτων χρήσης -9.071,72 

 

6.055,44 

Υπόλοιπα τέλους περιοδου -472.904,58 

 

-463.832,86 

  

   

 
Υπόλοιπα 

 

30.06.15 
 

31.12.14 

Ενσώματων περιουσιακών στοιχείων -607.242,27 

 
-603.156,92 

Αύλων περιουσιακών στοιχείων 486,50 

 
146,34 

Προβλέψεων αποζημίωσης 

προσωπικού 39.330,32 

 
34.351,43 

Προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων 94.247,77 

 
94.247,77 

Λοιπών απαιτήσεων 273,10 

 
10.578,52 

Υπόλοιπα τέλους περιοδου -472.904,58 

 
-463.832,86 

 

Με το άρθρο 1 παρ.4 του ν. 4334/2015 , από το φορολογικό έτος 2015 ο συντελεστής φορολογίας των 

κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που τηρούν 

διπλογραφικά βιβλία,  αυξήθηκε από 26% σε 29%. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 12 (παρ.47) και το ΔΛΠ 10 

(παρ.22) η αλλαγή του φορολογικού συντελεστή που ψηφίστηκε στις 16.07.2015 και δημοσιεύθηκε την 

αυτή ημέρα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αποτελεί «μη διορθωτικό γεγονός» και ως εκ τούτου για 

τις καταρτισθείσες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 30.06.2015 ο τρέχων και ο 

αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος της Εταιρείας  υπολογίστηκε με τον ισχύοντα κατά την 30.06.2015 

φορολογικό συντελεστή 26%. 
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Αν η μεταβολή αυτή είχε αναγνωριστεί στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30.06.2015 θα είχε 

ως αποτέλεσμα την αύξηση των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων κατά 37.497,13 ευρώ. Αντίστοιχα 

οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις θα αυξάνονταν κατά 54.565,91 ευρώ. 

9. Αποθέματα 

Κατωτέρω παρατίθενται τα υπόλοιπα των αποθεμάτων κατά την 30.06.15 και την 31.12.14 αντίστοιχα: 

 

          Υπόλοιπα 

 
30.06.15 

 
31.12.14 

Εμπορεύματα 2.886.115,45 

 

2.374.616,62 

    Σημειώνεται ότι το κόστος των αποθεμάτων, που καταχωρήθηκε ως έξοδο στο κόστος πωληθέντων, την 

περίοδο 01.01.15 έως 30.06.15 ανήρχετο στο ποσό των ευρώ 5.604.411,89 πλέον ποσού ευρώ 22.543,34  το 

οποίο αφορά σε άμεσα έξοδα πωλήσεων (συνολικό κόστος πωληθέντων περιόδου 5.626.955,23  Ευρώ).    

10. Απαιτήσεις από πελάτες 

Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων από πελάτες αναλύονται ως εξής : 

 

           Υπόλοιπα 

 
30.06.15 

 
31.12.14 

Πελάτες 4.197.955,65 

 

4.387.847,88 

Γραμμάτια και επιταγές εισπρακτέες 3.511.391,54 

 

3.281.252,65 

Προβλέψεις απομείωσης -658.703,41 

 

-593.703,41 

Σύνολα 7.050.643,78 

 
7.075.397,12 

 

 
Υπόλοιπα 

 

30.06.15 

 

31.12.14 

Έως 4 μήνες 4.874.473,81 

 

4.954.386,65 

Από 4 μήνες – 12 μήνες 1.553.718,32 

 

1.400.163,79 

Από 12 μήνες και άνω 622.451,65 

 

720.846,68 

Σύνολο 7.050.643,78 

 

7.075.397,12 

    Η κίνηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις έχεις ως εξής :  

 
   Υπόλοιπα 

 
30.06.15 

 

31.12.14 

Υπόλοιπο έναρξης 593.703,41 

 

363.285,01 

Διαγραφές Υπολοίπων Πελατών 0,00 

 

0,00 

Συμπληρωματικές προβλέψεις 65.000,00 

 

230.418,40 

Υπόλοιπο λήξης 658.703,41 

 

593.703,41 

 

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν διατρέχει σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο, δεδομένου του μεγάλου πλήθους 

και της διασποράς των πελατών αυτής (2.300 πελάτες αποτελούν περίπου το ενεργό πελατολόγιο αυτής). 
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11. Λοιπές απαιτήσεις 

Τα υπόλοιπα των λοιπών απαιτήσεων αναλύονται ως εξής : 

   

 
Υπόλοιπα 

 

30.06.15 

 

31.12.14 

Ελληνικό δημόσιο προκαταβολή φόρου 553.569,50 

 

553.545,92 

Μεταβατικοί λογαριασμοί 4.674,66 

 

32.073,85 

Λοιπές απαιτήσεις 14.352,52 

 

17.479,73 

Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων  0,00 

 

0,00 

Σύνολα 572.596,68 

 

603.099,50 

 

12. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών  

Τα υπόλοιπα των ταμιακών διαθεσίμων και ισοδύναμων αυτών αναλύονται ως εξής: 

 

Υπόλοιπα 

 

30.06.15 

 

31.12.14 

Διαθέσιμα στο ταμείο 76.132,35 

 

17.497,16 

Διαθέσιμα στις τράπεζες 4.943.954,41 

 

4.586.408,53 

Σύνολα 5.020.086,76 

 

4.603.905,69 

13.  Λογαριασμοί ιδίων κεφαλαίων 

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών των ιδίων κεφαλαίων την 30.06.15 και την 31.12.14 αντίστοιχα έχουν ως 

εξής : 

 

Υπόλοιπα 

 

30.06.15 

 
31.12.14 

Μετοχικό κεφάλαιο 6.000.000,00 

 

3.600.000,00 

Αποθεματικά υπέρ το άρτιο 458.596,86 

 

458.596,86 

Λοιπά Αποθεματικά 1.194.214,35 

 

1.100.214,35 

Υπόλοιπο κερδών εις νέο 8.809.660,47 

 

11.613.481,25 

Διαφορές αναπροσαρμογής 998.445,05 

 

998.445,05 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 17.460.916,73 

 

17.770.737,51 

 

Το σύνολο των εκδοθεισών και ολοσχερώς αποπληρωμένων μετοχών ανέρχεται σε 7.500.000 κοινές 

ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,80 ευρώ εκάστη. 

Σημειώνεται ότι η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 6ης Μαΐου 2015 ενέκρινε την 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του «Υπόλοιπο κερδών εις 

νέο» ποσού 2.400.000,00 Ευρώ, το οποίο προκύπτει μετά την φορολόγηση συνολικού ποσού 2.666.666,67 

Ευρώ και την καταβολή επ΄ αυτού του ποσού του αναλογούντος φόρου 266.666,67 Ευρώ, της εν λόγω 

κεφαλαιοποιήσεως υλοποιουμένης με την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 
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0,32 Ευρώ, ήτοι από 0,48 Ευρώ σε 0,80 Ευρώ και παράλληλα ενέκρινε την συνακόλουθη (εκ της ως άνω 

αιτίας) τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. 

14. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 

Τα υπόλοιπα των βραχυπροθέσμων δανειακών υποχρεώσεων αναλύονται ως εξής : 

 
     Υπόλοιπα 

 

30.06.15 

 

       31.12.14 

Δάνεια τραπεζών 0,00 

 

0,00 

Σύνολα 0,00 

 

0,00 

15. Προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Τα υπόλοιπα των λοιπών βραχυπρόθεσμων λογαριασμών αναλύονται ως εξής : 

 
     Υπόλοιπα 

Πληρωτέοι λογαριασμοί 30.06.15 

 

31.12.14 

Προμηθευτές 829.171,30 

 

433.858,69 

Επιταγές πληρωτέες-Γραμμάτια 2.060.848,26 

 

1.792.602,38 

Μερίσματα πληρωτέα 832,20 

 

590,53 

Λοιποί Φόροι 558.664,22 

 

239.541,20 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 49.075,76 

 

98.162,16 

Μεταβατικοί λογαριασμοί 81.500,00 

 

0,00 

Υπόλοιπο Επιστροφής Κεφαλαίου σε μετόχους  1.112,22 

 

1.112,22 

Διάφοροι πιστωτές 272.804,04 

 

82.812,97 

Σύνολα 3.854.008,00 

 

2.648.680,15 

16. Πωλήσεις 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας, ανά κύρια κατηγορία εμπορεύματος την 30.06.2015 και την 30.06.2014 

αντίστοιχα  αναλύεται ως εξής: 

 

Υπόλοιπα 

Περιγραφή 30.06.2015 

 

30.06.2014 

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ                      1.153.249,49 

 

1.143.900,27 

ΜΙΓΜΑΤΑ  ΨΩΜΙΩΝ                      1.676.921,45 

 

1.441.189,27 

ΜΙΓΜΑΤΑ                        1.428.739,78 

 

1.224.241,65 

ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ 881.142,46 

 

838.203,84 

ΒΟΥΤΥΡΟ  869.259,26 

 

942.027,51 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΑΓΩΤΟΥ               906.485,82 

 

864.211,83 

ΚΡΕΜΕΣ                         708.516,47 

 

821.605,21 

ΤΕΧΝΗTO ΑΦΡΟΓΑΛΑ               272.463,31 

 

287.501,24 

DELIFRUIT                      307.784,72 

 

318.061,33 

ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΕΣ                   291.642,61 

 

286.831,23 

ΤΖΕΛΥ                          191.787,21 

 

175.274,37 

Σύνολο 8.687.992,58 

 

8.343.047,75 

Κόστος Πωληθέντων 5.626.955,23 

 

5.485.059,79 

Μικτό κέρδος 3.061.037,35 

 

2.857.987,96 

 



 

 

 

  

 

 46 

 

Σημειώνεται ότι στο κόστος πωληθέντων συμπεριλαμβάνεται ποσό ευρώ 22.543,34  το οποίο αφορά σε 

άμεσα έξοδα πωλήσεων. 

 

17. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 

Τα κατ’  είδος, άλλα έσοδα της Εταιρείας, την 30.06 2015 και την 30.06.2014 αντίστοιχα αναλύονται ως 

εξής : 

 30.06.2015  30.06.2014 

Έσοδα από εκ/σεις αγορών και 

τρόπου πληρωμής προμηθευτών 58.169,98 

 

47.387,68 

Συμμετοχή οίκων του εξωτερικού σε 

εκθέσεις – Διαφήμιση 72.243,87 

 

11.030,57 

    ΣΥΝΟΛΟ 
130.413,85 

 

58.418,25 

 

18. Ανάλυση Εξόδων ανά κατηγορία 

Η ανάλυση των εξόδων της Εταιρείας και η κατανομή αυτών στις λειτουργίες έχει ως ακολούθως: 

Περίοδος 1.01.15 έως 30.06.15 

 

 

Κόστος Έξοδα Έξοδα Χρημ/κά   

Είδος δαπάνης πωληθέντων διοίκησης διάθεσης έξοδα Σύνολο 

Αμοιβές και έξοδα 

προσωπικού 0,00 197.687,46 1.005.223,00 0,00 1.202.910,46 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 13.200,00 22.195,00 236.866,72 0,00 272.261,72 

Παροχές τρίτων 0,00 9.233,25 191.790,07 0,00 201.023,32 

Φόροι τέλη 0,00 0,00 31.081,78 0,00 31.081,78 

Διάφορα έξοδα 9.343,34 29.574,34 304.652,89 0,00 343.570,57 

Τόκοι και συναφή έξοδα 0,00 0,00 0,00 6.262,73 6.262,73 

Αποσβέσεις ενσωμάτων 0,00 3.388,97 84.950,09 0,00 88.339,06 

Αποσβέσεις άϋλων 0,00 0,00 2.397,29 0,00 2.397,29 

Κόστος αποθεμάτων 5.604.411,89 0,00 0,00 0,00 5.604.411,89 

Σύνολα 5.626.955,23 262.079,02 1.856.961,84 6.262,73 7.752.258,82 
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Περίοδος 1.01.14 έως 30.06.14 

 

 

Κόστος Έξοδα Έξοδα Χρημ/κά   

Είδος δαπάνης πωληθέντων διοίκησης διάθεσης έξοδα Σύνολο 

Αμοιβές και έξοδα 

προσωπικού 0,00 156.417,91 980.462,33 0,00 1.136.880,24 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 15.840,00 0,00 228.975,14 0,00 244.815,14 

Παροχές τρίτων 0,00 8.134,05 169.657,05 0,00 177.791,10 

Φόροι τέλη 0,00 1.932,00 13.527,52 0,00 15.459,52 

Διάφορα έξοδα 9.417,24 12.535,78 233.569,95 0,00 255.522,97 

Τόκοι και συναφή έξοδα 0,00 0,00 0,00 6.588,94 6.588,94 

Αποσβέσεις ενσωμάτων 0,00 3.828,57 82.627,44 0,00 86.456,01 

Αποσβέσεις άϋλων 0,00 0,00 6.572,96 0,00 6.572,96 

Κόστος αποθεμάτων 5.459.802,55 0,00 0,00 0,00 5.459.802,55 

Σύνολα 5.485.059,79 182.848,31 1.715.392,39 6.588,94 7.389.889,43 

 

19. Φόρος εισοδήματος 

Η κίνηση του φόρου εισοδήματος για την περίοδο 01.01.-30.06.15 και 01.01-30.06.14 αντίστοιχα έχει ως 

εξής:  

    

 
Υπόλοιπα 

Περιγραφή 30.06.15 

 

30.06.14 

Φόρος εισοδήματος 324.975,11 

 

317.147,00 

Προβλέψεις για  διαφορές  φόρων 0,00 

 

0,00 

Αναβαλλόμενος φόρος αποτελεσμάτων 9.071,72 

 

-24.251,19 

Σύνολο 334.046,83 

 

292.895,81 

 

 

Για τη χρήση 2014 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που 

προβλέπεται από τις διατάξεις του Άρθρου 65
Α
 του Ν.4174/2013. Ο έλεγχος αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη και 

το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των ενδιάμεσων 

οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο 30.06.2015. Η Διοίκηση της εταιρείας δεν αναμένει να 

προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που 

απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

20.  Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη 

Επί των ακινήτων της Εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 
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21. Ενδεχόμενες Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις 

 

Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Δεν 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 

Δεν υπάρχουν ενδεχόμενες απαιτήσεις που να χρήζουν ειδικής αναφοράς στις οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρίας. 

 

22. Αγορές και πωλήσεις ενσωμάτων παγίων 

Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό για την περίοδο 01.01.2015έως 30.06.2015 ανήλθαν στο ποσό των € 

102.404,74. 

 

23. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

 

Για τις χρήσεις 2011 και εξής οι ελληνικές εταιρείες υπόκεινται σε ετήσιο φορολογικό έλεγχο από τους 

τακτικούς 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 τις χρήσεις 2011,2012 και 2013, λαμβάνοντας πιστοποιητικά φορολογικής συμμόρφωσης με 

γνώμη χωρίς επιφύλαξη, ενώ παραμένει ανέλεγκτη φορολογικά η χρήση 2010 για την οποία έχει 

σχηματισθεί πρόβλεψη ποσού € 35.000,00. 

                                                                                  

24. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

 Απασχολούμενο προσωπικό την 30/06/2015 :  Εταιρείας 68 άτομα. 

 Απασχολούμενο προσωπικό την 30/06/2014 :  Εταιρείας 64  άτομα. 
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25.  Συναλλαγές με συνδεδεμένα με την Εταιρεία μέρη 

Οι συναλλαγές της εταιρίας με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24  έχουν ως εξής. 

 
1.01-30.06.2015 

 

1.01-30.06.2014 

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 

Παροχές προς τη διοίκηση και στελέχη της 

εταιρίας 

   Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και 

μελών της διοίκησης      330.264,81 

 

317.614,81 

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της 

διοίκησης                        0,00 

 

0,00 

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη 

της διοίκησης            184.829,34 

 

135.257,62 

 

Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας (και τις 

οικογένειές τους).  
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26. Κέρδη ανά μετοχή  

Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους, με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των 

κοινών ονομαστικών μετοχών στην διάρκεια της περιόδου.  

 
Περίοδος 

 
1.01-30.06.15 

 

1.01-30.06.14 

    Κέρδη μετά από φόρους 706.845,89 

 

642.082,96 

Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών 7.500.000 

 

7.500.000 

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή 0,0942 

 

0,0856 

 

 

27.  Γεγονότα μετά την ημερομηνία συντάξεως των Οικονομικών Καταστάσεων. 

Σύμφωνα με τον νέο φορολογικό νόμο 4334/2015 που ψηφίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως στις 16.7.2015 ο φορολογικός συντελεστής των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων 

που εδρεύουν στην Ελλάδα και τηρούν διπλογραφικά βιβλία  αυξήθηκε από 26% σε 29% για τις χρήσεις 

που αρχίζουν από 1
η
 Ιανουαρίου 2015. Μια τέτοια μεταβολή στο φορολογικό συντελεστή εκτιμάται ότι θα 

επέφερε αύξηση της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης κατά 54.565,91 ευρώ. 

Πέραν των ήδη αναφερθέντων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων 

γεγονότα τα οποία να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα. 

 

 

Οι υπεύθυνοι για την κατάρτιση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης 

 

Αχαρνές,  27 Αυγούστου 2015 

 

Στυλιανός Κανάκης Μαρία Κανάκη Αθανάσιος Σύρμος 

 

 

 

 

 

 

 

  Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος    Αντιπρόεδρος Δ.Σ.   Οικονομικός Δ/ντής 
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Ε. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2015. 

 


