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«ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» 

 

 

 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

περιόδου από 1
η
 Ιανουαρίου 2019 έως 30

η
 Ιουνίου 2019 

 

 

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 01.01.2019-30.06.2019 είναι εκείνη 

που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ 

ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» κατά την συνεδρίαση αυτού της 24
ης

 Σεπτεμβρίου 

2019 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 δέκα (10) ετών από την ημερομηνία συντάξεως και δημοσιοποιήσεώς της. 
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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) Tommy Stroemstad του Ragnar Arnfinn, κάτοικος (προσωρινώς διαμένων) Γλυφάδας Αττικής, οδός 

Προύσσης αριθ. 27, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος). 

 

2) Στυλιανός Κανάκης του Δημητρίου, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Τερψιχόρης αριθ. 9,  Αντιπρόεδρος 

του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).  

 

3) Ελευθερία Κανάκη του Στυλιανού, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Χαριλάου Τρικούπη αριθ. 8, 

Σύμβουλος και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).   

 

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

 

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.» ( καλουμένης για λόγους συντομίας και ως «Εταιρεία» ή «Εκδότρια» ή «ΚΑΝΑΚΗΣ») 

δηλώνουμε με την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουμε: 

 

(α) οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της περιόδου 01.01.2019-30.06.2019, 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 περιόδου 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 2019 (01.01.2019-

30.06.2019), την επίδρασή τους στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της 

περιγραφής των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει, τις σημαντικές συναλλαγές που 
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καταρτίσθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων καθώς και την εξέλιξη των 

δραστηριοτήτων, τις επιδόσεις και την θέση της Εταιρείας,          

 

(γ) Η Εταιρεία δεν καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

 

 

Αχαρνές, 24 Σεπτεμβρίου 2019 

   

 Οι δηλούντες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tommy Stroemstad   
N ορβηγικό διαβατήριο  

33245013   

Στυλιανός Κανάκης  
Α.Δ.Τ. ΑΙ 647976   

Ελευθερία Κανάκη                    
Α.Δ.Τ. Ρ 004182   
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 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 2019 (01.01.2019-30.06.2019).  

 

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 8/754/14.04.2016 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 ισχύον 

κανονιστικό πλαίσιο και απεικονίζει κατά τρόπο αληθή και ακριβή όλες τις σχετικές αναγκαίες κατά νόμο 

πληροφορίες, προκειμένου να εξαχθεί μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την 

δραστηριότητα κατά την εν λόγω χρονική περίοδο της Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» (η οποία στην παρούσα Έκθεση θα καλείται για λόγους συντομίας ως 

«Εταιρεία» ή «Εκδότρια» ή «ΚΑΝΑΚΗΣ»). 

 

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

καθώς δεν υφίσταται οιαδήποτε συνδεδεμένη προς την Εταιρεία επιχείρηση. Η Έκθεση περιέχει το σύνολο 

της αναγκαίας πληροφόρησης με αντικειμενικό και επαρκή τρόπο και με γνώμονα την ουσιαστική και όχι 

τυπική 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 χρήσεως 2019 (01.01.2019-30.06.2019).     

 

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 ως 

ακολούθως: 
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Ενότητα Α΄ 

Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην διάρκεια του Α΄ εξαμήνου 2019 

 

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

χρήσεως 2019 (01.01.2019-30.06.2019) καθώς και η τυχόν επίδρασή τους στις εξαμηνιαίες οικονομικές 

καταστάσεις είναι τα ακόλουθα: 

 

1. Εντυπωσιακή η παρουσία της ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ  στην ΑΡΤΟΖΑ 2019 

 

Η ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία στη 16η ΑΡΤΟΖΑ. που έλαβε χώρα στο 

χρονικό διάστημα από 22.02.2019 έως 25.02.2019.  Η επισκεψιμότητα ξεπέρασε κάθε προσδοκία καθώς 

εκατοντάδες επαγγελματίες, πελάτες και νέοι ενδιαφερόμενοι, επισκέφτηκαν το περίπτερο της Εταιρείας 

και είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις και τάσεις της αγοράς αλλά και για 

νέα, καινοτόμα, προϊόντα στους τομείς αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και παγωτού. Οι νέες συνταγές για 

ευφάνταστες γλυκές και αλμυρές δημιουργίες και οι εκπληκτικές γεύσεις παγωτού που ετοίμασε το 

Τεχνικό Τμήμα της Εταιρείας, μαζί με διάσημους προσκεκλημένους chef από το εξωτερικό, 

ανταποκρίθηκαν πλήρως στις προσδοκίες των επισκεπτών. Το Τμήμα Πωλήσεων και οι αντιπρόσωποι από 

όλη την Ελλάδα ενημέρωναν συνεχώς τους επαγγελματίες, σχετικά με πρωτότυπες δημιουργίες και 

εξειδικευμένες εφαρμογές, προσαρμοσμένες στις ατομικές ανάγκες τους. 

Η εξέχουσα παρουσία της ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ κατά τη διάρκεια αυτής της σημαντικής 

εκδήλωσης για την Ελλάδα, την Κύπρο και τα Βαλκάνια, επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο τη 

δυναμική πορεία , ευρεία αναγνωρισιμότητα και εξέλιξη της Εταιρείας στις παραπάνω χώρες. 

 

2. Διάκριση της ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ στα GROWTH AWARDS 2019 

 

Η ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ αναδείχθηκε στις 206 πιο δυναμικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο των 

Βραβείων Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Growth Awards”, που διοργάνωσαν για τρίτη συνεχή 

χρονιά η Eurobank και η Grant Thornton. 

Η ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ είναι μία από τις 206 εταιρίες, οι οποίες προκρίθηκαν στη 2η φάση 

αξιολόγησης των βραβείων «Growth Awards», βάσει του μοντέλου αξιολόγησης “Financial Growth/Health 

Matrix” της Grant Thornton, και κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε 8.000 επιχειρήσεις. 
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Η διαδικασία αξιολόγησης για την ανάδειξη των επιχειρήσεων που ξεχώρισαν για την ανάπτυξη, την αριστεία 

και τη δυναμική τους, πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας ειδικές αναλύσεις βασικών χρηματοοικονομικών 

μεγεθών και δεικτών καθώς και συγκεκριμένων ποιοτικών χαρακτηριστικών, σε σύνολο 8.000 περίπου 

επιχειρήσεων. 

 

Η Τελετή Βράβευσης “Growth Awards”, που διοργάνωσαν από κοινού η Eurobank και η Grant Thornton, 

πραγματοποιήθηκε σε εκδήλωση που έλαβε χώρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την Πέμπτη, 14 Μαρτίου 

2019. Η Τελετή στέφθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία έχοντας περισσότερους από 2.000 προσκεκλημένους. 

 

Τα “Growth Awards” αποτελούν μία πρωτοβουλία με στόχο την ανάδειξη και επιβράβευση των ελληνικών 

επιχειρήσεων που ξεχώρισαν και συνδύασαν ισχυρές οικονομικές επιδόσεις με μία επιτυχημένη σύγχρονη 

επιχειρηματική ιστορία, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός νέου τοπίου επιχειρηματικότητας και 

εργασιακής κουλτούρας στη χώρα. 

 

3. Υποβολή Προαιρετικής Δημόσιας Προαιρετικής Πρότασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 

3461/2006   

 

Την 29
η
 Μαρτίου 2019 η αλλοδαπή (νορβηγική) ιδιωτική μετοχική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την 

επωνυμία «ORKLA FOOD INGREDIENTS AS» (εφεξής ως «Προτείνων») εκκίνησε την διαδικασία της 

Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης για την απόκτηση του συνόλου (100%) των μετοχών της Εταιρείας, 

αντί προσφερόμενου ανταλλάγματος ανερχόμενου σε 4,36 € ανά μετοχή με καταβολή μετρητών, 

ενημερώνοντας εγγράφως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 

σχετικά με την υποβολή της και υποβάλλοντας συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 3461/2006 καθώς και την προβλεπόμενη στο άρθρο 9 παρ. 6 του 

ως άνω νόμου Έκθεση Αποτίμησης.  

Στα πλαίσια της ως άνω Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεσμεύθηκε να αποκτήσει τις μετοχές που θα 

του προσφερθούν νομίμως και εγκύρως και τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από 

αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό 

βάρος ή δικαίωμα, περιορισμό, διεκδίκηση, επικαρπία, επιβάρυνση ή από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα 

τρίτου επ’ αυτών, ενώ ταυτόχρονα γνωστοποίησε την πρόθεσή του ν’ αποκτήσει επιπλέον μετοχές της 

Εταιρείας, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία της 

Δημόσιας Πρότασης, μέχρι και τη λήξη της περιόδου αποδοχής. Ακολούθως από την ημερομηνία 

υποβολής της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 29
η
 Μαρτίου 2019 μέχρι την 11

η
 Ιουλίου 2019 
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ο Προτείνων απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών και εξωχρηματιστηριακά 5.830.913 μετοχές, οι 

οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 77,75% των συνολικών μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της 

Εταιρείας. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης, η 

οποία ξεκίνησε την 4
η
 Ιουνίου 2019 και έληξε την 2

α
 Ιουλίου 2019, προσφέρθηκαν στον Προτείνοντα 

εγκύρως 1.568.574 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 20,92% των συνολικών μετοχών και 

δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.  

Συνεπεία των ανωτέρω αποκτήσεων ο Προτείνων κατείχε την 11
η
 Ιουλίου 2019, 7.399.487 μετοχές, οι 

οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 98,66% των συνολικών μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. 

Εν συνεχεία την 19
η
 Ιουλίου 2019 ο Προτείνων υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτημα για την 

άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze out) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 

3461/2006, ήτοι για την απόκτηση από τους υπόλοιπους μετόχους της Εταιρείας, που δεν αποδέχθηκαν την 

Δημόσια Πρόταση, συνολικά 100.513 μετοχών της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,34% επί 

του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, προσφέροντας αντάλλαγμα 

ίσο με το προσφερόμενο τίμημα της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 4,36 € ανά μετοχή, σε μετρητά.  

Το εν λόγω αίτημα ενεκρίθη δυνάμει της από 4/850/01.08.2019 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και η άσκηση αυτού ολοκληρώθηκε την 23
η
 Αυγούστου 2019, ημερομηνία 

κατά την οποία ο Προτείνων καταχωρήθηκε στο Σύστημα Αύλων Τίτλων ως κάτοχος 7.500.000 συνολικά 

κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.  

Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς, σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στο 

Πληροφοριακό Δελτίο της Δημόσιας Πρότασης, το οποίο εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς την 30
η
 Μαΐου 2019, ο Προτείνων θα επιδιώξει τη διαγραφή του συνόλου των άυλων, 

κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17 

παρ. 5 του ν. 3371/2005 και για το σκοπό αυτό πρόκειται να συγκληθεί αυτόκλητη καθολική Έκτακτη 

Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει τη σχετική απόφαση, ώστε εν συνεχεία να 

υποβληθεί αντίστοιχο αίτημα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.  

 

4. Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας 

 

Την 15
η
 Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ., πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της 

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

στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 7.277.709 κοινές 
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ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 97,04% επί συνόλου 7.500.000 

μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. 

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

ημερησίας διατάξεως: 

Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, 

σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του Καταστατικού αυτής, ήτοι με θητεία μέχρι την 15
η
 Μαΐου 2024, 

παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη 

Τακτική Γενική Συνέλευση. 

Ειδικότερα ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν οι κάτωθι: 

1) Tommy Strømstad του Ragnar Arnfinn, 

2) Στυλιανός Κανάκης του Δημητρίου, 

3) Ελευθερία Κανάκη του Στυλιανού, 

4) Halvor Liodden του Kare, 

5) Manuela-Georgeta Banu του Mihai, 

6) Αλεξάνδρα Πιλάτου του Θωμά και 

7) Αλέξανδρος – Νεκτάριος Καινούργιος του Γεωργίου. 

Ταυτόχρονα με την αυτή ομόφωνη απόφασή της όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, τους κ.κ. Αλεξάνδρα Πιλάτου του Θωμά 

και Αλέξανδρο-Νεκτάριο Καινούργιο του Γεωργίου, οι οποίοι πληρούν τις τασσόμενες από το ισχύον 

νομοθετικό πλαίσιο προϋποθέσεις ανεξαρτησίας. 

Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τον διορισμό Επιτροπής Ελέγχου (Audit Commitee), σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα, η θητεία της οποίας θα είναι πενταετής, 

ήτοι μέχρι 15.05.2024, και η οποία θα αποτελείται από τα ακόλουθα τρία (3) φυσικά πρόσωπα, ήτοι τους 

κ.κ.: 1) Δημήτριο Παναγώτα του Ιωάννη, 2) Αλεξάνδρα Πιλάτου του Θωμά και 3) Αλέξανδρο – Νεκτάριο 

Καινούργιο του Γεωργίου, που πληρούν τις τασσόμενες από το νόμο προϋποθέσεις για τον ορισμό τους 

στην ως άνω Επιτροπή. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ B΄ 

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το δεύτερο εξάμηνο της χρήσης 2019 

 

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 
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προϊόντων με έμφαση στην ποιότητα και στην δυνατότητα άμεσης και πλήρους ικανοποίησης της 

υφισταμένης και μελλοντικής ζήτησης, οι μέθοδοι επιμόρφωσης των συνεργατών της για την πληρέστερη 

δυνατή αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων των προϊόντων της, 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 διαρκή και 

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

αξιοποίησή τους, επιτρέπουν στην Εταιρεία να παραμένει διαρκώς ανταγωνιστική και να προωθεί την 

διείσδυσή της σε νέες αγορές (γεωγραφικές και προϊοντικές) και συνακόλουθα να μην επηρεάζεται από τις 

αρνητικές συνθήκες του εξωγενούς περιβάλλοντος.  

 

Κατά τη χρονική στιγμή σύνταξης της παρούσας Εκθέσεως, η δυσμενής οικονομική συγκυρία που 

εξακολουθεί να χαρακτηρίζει την εγχώρια αγορά και οικονομία, δε φαίνεται να ασκεί ουσιώδη επίδραση στη 

δραστηριότητα και τα αποτελέσματα της Εταιρείας. Η μικρή χρηματοοικονομική έκθεση της Εταιρείας, η 

σημαντική ποιοτική και προϊοντική της διαφοροποίηση, η δυνατότητα απρόσκοπτης προμήθειας των ειδών 

που εμπορεύεται και διανέμει, ακόμη και υπό συνθήκες διατήρησης των επιβληθέντων κεφαλαιακών 

περιορισμών, αν και σημειώθηκε περαιτέρω χαλάρωσή τους, σε συνδυασμό με την στοχευμένη επέκτασή της 

σε νέες γεωγραφικές αγορές καθώς και η αξιοπιστία και η φερεγγυότητα για τις οποίες διακρίνεται στις 

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

συνεπειών της οικονομικής κρίσης και την απορρόφηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό των δυσμενών συνεπειών 

που επικρατούν στην εγχώρια αγορά. 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 χρήσεως 2019, είναι οι ακόλουθοι:  

 

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 1.060.708,50 σε δανέζικες κορόνες με αξία αποτίμησης 142.073,91 Ευρώ την 30.06.2019 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 εξαιρετικά 

περιορισμένου ύψους των εν λόγω συναλλαγών (σε σχέση με το συνολικό κύκλο εργασιών της Εταιρείας), 

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

σημαντικές διακυμάνσεις σε σχέση με το Ευρώ. Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τους 

συναλλαγματικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν και αξιολογεί την τυχόν ανάγκη λήψης σχετικών 
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μέτρων, πλην όμως κατά την παρούσα χρονική στιγμή ο εν λόγω κίνδυνος δεν αξιολογείται ως ιδιαίτερα 

σημαντικός και είναι σε κάθε περίπτωση απολύτως διαχειρίσιμος και ελεγχόμενος.  

 

2. Κίνδυνος αύξησης των τιμών των πρώτων υλών 

Οι αυξήσεις των τιμών των εισαγομένων από την Εταιρεία εμπορευμάτων (κυρίως από την Ευρώπη) τα 

τελευταία πέντε έτη κυμαίνονται σε ποσοστό 4-12% ετησίως κατά μέσο όρο ενώ διεθνώς προβλέπονται 

μικρές μειώσεις κυρίως στα προϊόντα που έχουν ως βάση παραγωγής την Σίκαλη και Άλευρα. 

Σε σταθερά Υψηλές τιμές  παραμένουν τα γαλακτοκομικά προϊόντα όπως Κρέμες Γάλακτος και βούτυρα. 

Οι τρέχουσες τιμές της ζάχαρης μοιάζει να ανακάμπτει από τα ιστορικά χαμηλά της περσινής χρονιάς λόγω 

της μειωμένες φυτεύσεις σακχαρότευτλων αλλά και από την ξηρασία, και θα επηρεάσουν προϊόντα που 

περιέχουν ζάχαρη και κυρίως τα προϊόντα όπως Γλάσσο και Ινβερτοζάχαρο. 

 

Στις υπόλοιπες πρώτες ύλες δεν αναμένονται αυξήσεις  σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του έτους. 

 

Συνακόλουθα και υπό το πρίσμα των ανωτέρω δεδομένων, η έκθεση της Εταιρείας στον εν λόγω κίνδυνο 

αξιολογείται ως 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 περίπτωση όμως και δεδομένου ότι ο κίνδυνος προέρχεται συνήθως από πηγές τις οποίες η Εταιρεία δεν 

μπορεί να ελέγξει πλήρως (ενδεικτικώς εμπορική πολιτική προμηθευτών της κλπ), η Διοίκηση της Εταιρείας 

λαμβάνει στο μέτρο του δυνατού τα κατάλληλα μέτρα, προκειμένου αφενός μεν να περιορίσει μέσω ειδικών 

συμφωνιών με τους προμηθευτές της την έκθεση στον εν λόγω κίνδυνο, αφετέρου δε να προσαρμόσει 

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

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

συγκεκριμένος κίνδυνος αξιολογείται, λόγω και της κατάστασης της εγχώριας αγοράς, ως σημαντικός και ως 

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

κατά το β’ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσεως 2019. 

 

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 2.700 

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 
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συνεχιζόμενης οικονομικής ύφεσης, η οποία εκδηλώνεται σε όλους σχεδόν αδιακρίτως τους τομείς της 

οικονομικής δραστηριότητας και έχει πλήξει σημαντικά την εγχώρια αγορά,  ο κίνδυνος που ενδέχεται να 

προκύψει από τυχόν αδυναμία ορισμένων εκ των πελατών ν΄ ανταποκριθούν εμπροθέσμως και προσηκόντως 

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. Συνακόλουθα ο πιστωτικός κίνδυνος αξιολογείται και αυτός ως αρκετά σημαντικός και ικανός 

να επηρεάσει την κερδοφορία και τις εν γένει οικονομικές επιδόσεις της Εταιρείας κατά το β’ εξάμηνο της 

τρέχουσας χρήσεως 2019. 

 

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 5,47 ενώ ο δείκτης αμέσου 

ρευστότητας (Κυκλοφορούν Ενεργητικό αφαιρουμένων των αποθεμάτων προς Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις) ανέρχεται σε 4,70. 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 ικανοποιητικής 

ρευστότητας που διαθέτει. Ως εκ τούτου και αναφορικά με το β΄ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσεως ο εν λόγω 

κίνδυνος, παρά τις συναλλακτικές δυσκολίες που έχουν ανακύψει με τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα λόγω της 

διατήρησης των κεφαλαιακών περιορισμών και ελέγχων, αξιολογείται ως χαμηλός και σε κάθε περίπτωση ως 

απολύτως ελεγχόμενος και διαχειρίσιμος, πλην όμως γίνεται μνεία αυτού στην παρούσα Έκθεση για λόγους 

πληρέστερης και επαρκέστερης ενημέρωσης των μετόχων της Εταιρείας και του επενδυτικού κοινού.  

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας της ληκτότητας των οικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας, όπως αυτές 

διαμορφώνονται στο τέλος της εξαμηνιαίας περιόδου αναφοράς (30.06.2019), με παράλληλη συγκριτική 

απεικόνιση την αντίστοιχη περίοδο (πρώτο εξάμηνο) της προηγούμενης χρήσεως 2018: 
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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 30.06.2019), δεν υφίσταται οιοσδήποτε  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 περαιτέρω ανάπτυξή 

της.  

 

6. Κίνδυνος απαξίωσης αποθεμάτων 

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα (ασφάλιση, φύλαξη κλπ.) 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 (81 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 παραμονής της ελληνικής οικονομίας σε υφεσιακή τροχιά, 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 2019 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 υπέρ-αποθεματοποίηση 

εμπορευμάτων. 

Ποσά σε ευρώ 0-6 μήνες 6-12 μήνες 1-5 χρόνια Σύνολο

Προμηθευτές & λοιποί πιστωτές 3.564.727,34 0,00 0,00 3.564.727,34

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

Δάνεια τραπεζών 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο 3.564.727,34 0,00 0,00 3.564.727,34

Ποσά σε ευρώ 0-6 μήνες 6-12 μήνες 1-5 χρόνια Σύνολο

Προμηθευτές & λοιποί πιστωτές 5.766.145,88 0,00 0,00 5.766.145,88

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

Δάνεια τραπεζών 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο 5.766.145,88 0,00 0,00 5.766.145,88

Υπόλοιπα 30/6/2019

Υπόλοιπα 30/6/2018



 

 

 

 

 

 

 

  

 14 

 

 

 

7. Μείωση ζήτησης λόγω γενικότερης καταναλωτικής ύφεσης 

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

δραστηριοποιείται παραμένει προς το παρόν σχετικά ισχυρή και σταθερή, παρά το γενικότερο κλίμα 

καταναλωτικής ύφεσης, το οποίο κατά τη χρονική στιγμή σύνταξης της παρούσας Εκθέσεως δεν εμφανίζει 

σημάδια ισχυρής ανάκαμψης.  

Σε κάθε περίπτωση ο συγκεκριμένος κίνδυνος, ενόψει των γενικότερων συνθηκών, της διάρκειας και της 

έντασης της οικονομικής κρίσης, της παραμονής της ελληνικής οικονομίας σε καθεστώς ύφεσης και της 

διατήρησης των κεφαλαιακών περιορισμών και ελέγχων, οι οποίοι βαίνουν προς καθεστώς περαιτέρω 

χαλάρωσης, δύναται να επηρεάσει τις αποδόσεις της Εταιρείας καθώς η μείωση της ζήτησης αναμένεται να 

διατηρηθεί, εφόσον εξακολουθήσουν οι γενικότερες συνθήκες οικονομικής ύφεσης. Η αρνητική αυτή επιρροή 

αναμένεται να ενισχυθεί από την συσσώρευση των φορολογικών υποχρεώσεων τόσο των φυσικών όσο και 

των νομικών προσώπων στην διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου, γεγονός που θα στερήσει την αγορά από την 

ήδη μειωμένη ρευστότητα και θα επηρεάσει αναπόφευκτα την καταναλωτική ζήτηση. Για τους λόγους αυτούς 

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. Κίνδυνος από τις συνθήκες γεωπολιτικής αστάθειας 

Ένα σημαντικό μέρος της ανάπτυξης της Εταιρείας  και ειδικότερα της αύξησης της ζήτησης των προϊόντων 

της οφείλεται και στην αυξημένη τουριστική κίνηση που γνωρίζει η χώρα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 

ετών. Εφόσον συνεπεία δημιουργίας συνθηκών γεωπολιτικής αστάθειας και εντάσεων στις σχέσεις της χώρας 

με οιαδήποτε των γειτόνων της, επηρεασθεί αρνητικά ο τουριστικός κλάδος, το γεγονός αυτό ενδέχεται να 

έχει άμεση επίπτωση στα οικονομικά αποτελέσματα και τις επιδόσεις της Εταιρείας και για τον λόγο αυτό ο 

συγκεκριμένος κίνδυνος, ο οποίος εκφεύγει οιουδήποτε ελέγχου της Εταιρείας, αξιολογείται από τη Διοίκηση 

αυτής ως αρκετά σημαντικός.  
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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 2019 (01.01.2019-30.06.2019) 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 2019 

(01.01.2019-30.06.2019). 

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 (30.06.2019), 

(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. 
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Σημειώσεις: 

1. Δεν υπάρχουν συνδεδεμένα προς την Εταιρεία νομικά πρόσωπα, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24. πλην της 

μητρικής εταιρείας και δη της αλλοδαπής (νορβηγικής) ιδιωτικής μετοχικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης 

με την επωνυμία «ORKLA FOOD INGREDIENTS AS»  

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.  

  Υπόλοιπα 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 1.01.-30.06.19   1.01.-30.06.18 

Συναλλαγές με συνδεδεμένα με την Εταιρεία μέρη       

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών       

Σε θυγατρικές 0,00   0,00 

Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 75.655,27   0,00 

        

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών       

Από θυγατρικές 0,00   0,00 

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 713.074,09   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 72.399,95   0,00 

        

Υποχρεώσεις        

Σε θυγατρικές 0,00   0,00 

Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 914.396,09   0,00 

        

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : Παροχές προς την διοίκηση και στελέχη της Εταιρείας       

Α. Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης          271.117,79   276.998,66 

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

Γ. Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης                           11.867,26   20.548,99 
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5. Δεν υφίσταται οιαδήποτε συναλλαγή, η αξία της οποίας  υπερβαίνει το 10% της αξίας των στοιχείων του 

ενεργητικού της Εταιρείας, όπως αποτυπώνεται στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της. 

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

οποία να καθιστούν αυτή σημαντική και άξια μεμονωμένης αναφοράς, σύμφωνα με το κριτήριο της 

σπουδαιότητας, όπως αυτό εξειδικεύεται και στην με αριθμό 45/21.07.2011 Εγκύκλιο 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 (01.01.2019-30.06.2019), 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: 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ΄ 

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

Στην παρούσα Ενότητα, η οποία υπερβαίνει το ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο του άρθρου 5 του νόμου 

3556/2007, πλην όμως παρατίθεται για λόγους πληρότητας και με γνώμονα την ακριβέστερη ενημέρωση των 

επενδυτών, 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. 

 

 

Ιδιότητα

Αμοιβές περιόδου 

(01.01- 30.06.2019)

Ανεξόφλητο υπόλοιπο 

30.06.2019

Εκτελεστικά μέλη 139.992,00 11.867,26

Μη εκτελεστικά μέλη 131.125,79 0,00

Σύνολα 271.117,79 11.867,26
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1. Εξέλιξη της Εταιρείας 

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

ως εξής: 

 

 

 

 

Η ποσοστιαία μεταβολή των πωλήσεων και των κερδών έχει ως εξής: 

 

 

 

Τα ανωτέρω στοιχεία καταδεικνύουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:  

 

α) την οριακή μείωση των πωλήσεων κατά 2,01% και την αντοχή-σταθερότητα της Εταιρείας σε επίπεδο 

πωλήσεων παρά το ευρύτερο υφεσιακό περιβάλλον της ελληνικής οικονομίας,   

β) την διατήρηση της κερδοφορίας σε ικανοποιητικά επίπεδα, καθόσον τα αποτελέσματα (κέρδη) προ φόρων 

διαμορφώθηκαν σε 1.076 χιλ. ευρώ έναντι 1.272 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσεως, 

σημειώνοντας μείωση κατά 15,43% 

γ) την επίσης διατήρηση των κερδών μετά φόρων σε ικανοποιητικά επίπεδα, δεδομένου ότι τα κέρδη μετά από 

φόρους διαμορφώθηκαν σε 768 χιλ. ευρώ έναντι 892 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης 

χρήσης, σημειώνοντας μείωση κατά 13,90%. 

 

 

 

Εξέλιξη 

30.06.15 30.06.16 30.06.17 30.06.18 30.06.19

Σύνολο ενεργητικού 22.455 22.973 24.249 25.739 25.252

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 17.461 17.794 19.348 19.417 21.052

Κύκλος εργασιών 8.688 8.603 9.146 9.485 9.294

Κέρδη προ φόρων 1.041 1.227 1.314 1.272 1.076

Κέρδη μετά από φόρους 707 859 921 892 768

Υπόλοιπα σε χιλιάδες ευρώ

30.06.15 30.06.16 30.06.17 30.06.18 30.06.19

Μεταβολή πωλήσεων 4,14% -0,98% 6,31% 3,71% -2,01%

Μεταβολή κερδών προ φόρων 11,34% 17,87% 7,09% -3,20% -15,43%

Μεταβολή κερδών μετά φόρων 10,12% 21,50% 7,22% -3,15% -13,90%

Ποσοστιαίες μεταβολές



 

 

 

 

 

 

 

  

 19 

 

 

 

2. Επιδόσεις της Εταιρείας 

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

κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2019 και των αντίστοιχων εξαμήνων των προηγούμενων 

περιόδων: 

 

 

α) Τα βασικά κέρδη μετά φόρων ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,1024 ευρώ έναντι 0,1189 ευρώ την 

αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσεως. 

β) Η Εταιρεία παρουσίασε θετικές λειτουργικές ταμιακές ροές 1.120 χιλ. ευρώ έναντι 1.441 χιλ. ευρώ την 

αντίστοιχη περίοδο.  

γ) Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας την 30.06.2019 ανέρχονται σε 9.189 χιλ. ευρώ έναντι 9.140 χιλ. ευρώ 

την 30
η
 Ιουνίου 2018. 

 

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: 

 

  Υπόλοιπα σε χιλιάδες ευρώ 

  30.06.15 30.06.16 30.06.17 30.06.18 30.06.19 

Κέρδη προ φόρων τόκων & αποσβέσεων 1.099 1.273 1.333 1.328 1.152 

Κέρδη προ φόρων 1.041 1.227 1.314 1.272 1.076 

Κέρδη μετά από φόρους 707 859 921 892 768 

  Ποσοστιαίες μεταβολές 

  30.06.15 30.06.16 30.06.17 30.06.18 30.06.19 

Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (προ φόρων) 11,9% 13,8% 13,6% 13,1% 10,2% 

  
          

Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων (μετά 

φόρων) 

6,3% 7,5% 7,6% 6,9% 6,1% 



 

 

 

 

 

 

 

  

 20 

 

 

 

                          

Οι ανωτέρω αριθμοδείκτες καταδεικνύουν ιδίως τα ακόλουθα: 

α) ο μέσος χρόνος είσπραξης των απαιτήσεων διατηρήθηκε στα ίδια περίπου επίπεδα σε σχέση με τις 

προηγούμενες περιόδους,  

β) ο μέσος χρόνος εξόφλησης των βραχυχρόνιων υποχρεώσεων ανέρχεται στις 106 ημέρες.  

γ) ο μέσος χρόνος παραμονής των αποθεμάτων κυμαίνεται σταθερά σε χαμηλά επίπεδα, ήτοι σε 81 ημέρες την 

τρέχουσα περίοδο, έναντι 86 ημέρες την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσεως, 

δ) η σχέση ίδιων προς συνολικά κεφάλαια ανέρχεται την 30.06.2019 σε 0,83 δηλαδή μόνο το 17% των 

κεφαλαίων της Εταιρείας είναι ξένα, γεγονός που καταδεικνύει την εξαιρετική χρηματοοικονομική διάθρωση 

της Εταιρείας,  

ε) τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας είναι υπερτριπλάσια των παγίων της. 

 

 

  

Κυκλοφοριακής ταχύτητας (ημέρες) 30.06.15 30.06.16 30.06.17 30.06.18 30.06.19 
Μέση διάρκεια παραμονής απαιτήσεων 148 126 126 129 127 
Μέση διάρκεια παραμονής αποθεμάτων 94 85 74 86 81 
Μέση διάρκεια εξόφλησης υποχρεώσεων 149 153 134 169 106 

Διάρθρωσης Κεφαλαίων (φορές) 
Ίδια προς συνολικά Κεφάλαια 0,77 0,77 0,80 0,75 0,83 
Ίδια Κεφάλαια προς συνολικές υποχρεώσεις 3,32 3,44 3,95 3,07 5,01 
Ταχύτητα κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων 1,00 0,97 0,95 0,98 0,88 
Ταχύτητα κυκλοφορίας παγίων 2,43 2,84 3,05 3,16 3,33 

Επενδυτική (ευρώ) 
Κέρδος προ φόρων ανά μετοχή 0,28 0,33 0,35 0,34 0,29 
Λογιστική Αξία  μετοχής 2,33 2,37 2,58 2,59 2,81 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ε΄  

Προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη της Εταιρείας για το β΄ εξάμηνο της χρήσεως 2019 

 

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

τρέχουσας χρήσεως 2019 (01.07.2019-31.12.2019), παρατίθενται ορισμένα στοιχεία και εκτιμήσεις ποιοτικού 

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

συνεχιζόμενης ρευστότητας και 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, καθώς και των πρόσφατων εξελίξεων στις σχέσεις 

της χώρας με γείτονες χώρες αυτής, οι οποίες δημιουργούν ένα σκηνικό γεωπολιτικής αστάθειας.  

Τα εν λόγω στοιχεία και εκτιμήσεις έχουν ως ακολούθως: 

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

ιστορικότητα καλύπτουν το 46 - 47% περίπου του ετησίου κύκλου εργασιών, καθώς το 53-54% 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. Κατά την παρούσα χρονική στιγμή δεν 

υφίσταται οιοδήποτε γεγονός, το οποίο θα μπορούσε  να οδηγήσει σε διαφορετική εκτίμηση σχετικά με την 

τρέχουσα χρήση 2019, καθώς το δεύτερο εξάμηνο είναι παραδοσιακά το εξάμηνο αιχμής της Εταιρείας, υπό την 

αυτονόητη φυσικά επιφύλαξη της μη επέλευσης γεγονότων που ίσως προκαλέσουν περαιτέρω επιδείνωση του 

ήδη βεβαρημένου οικονομικού κλίματος.  

 

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

πωλήσεις ύψους 544 χιλ. Ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019, εκτιμάται από την Εταιρεία ότι θα αντισταθμίσει, 

σε 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 2019 θα παραμείνει 

στα ίδια σχεδόν επίπεδα με αυτό του α’ εξαμήνου 2019, με τάση μείωσης του κατά  (0,4%) ποσοστιαία μονάδα 

λόγω των αυξήσεων των τιμών των πρώτων υλών.  

 

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.  
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Ε. Η περαιτέρω ελάφρυνση και η πλήρης άρση των επιβληθέντων κεφαλαιακών περιορισμών και ελέγχων 

αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην κατεύθυνση του περιορισμού των αρνητικών 

συνεπειών, ιδίως στον τομέα της καταναλωτικής ζήτησης.   

 

Εν κατακλείδι, λόγω των δυσμενών συνθηκών που εξακολουθούν να επικρατούν στην εγχώρια αγορά και 

οικονομία, η οποία χαρακτηρίζεται από αστάθεια και αβεβαιότητα τόσο του οικονομικού όσο και του πολιτικού 

περιβάλλοντος, συνθήκες πιστωτικής ασφυξίας, έλλειψη ρευστότητας, μείωση της καταναλωτικής ζήτησης, 

επαύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων και διατήρηση των περιορισμών και ελέγχων στην κίνηση 

κεφαλαίων και την διενέργεια συναλλαγών, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι ενδέχεται να επηρεασθούν οι 

δραστηριότητες αυτής κατά το δεύτερο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσεως, αλλά σε κάθε περίπτωση η εν λόγω 

επίδραση και επιρροή αναμένεται να είναι περιορισμένη,  λόγω των ιδιαίτερων στοιχείων και χαρακτηριστικών 

της Εταιρείας που αναφέρθηκαν ανωτέρω (π.χ. εξαιρετική χρηματοοικονομική διάρθρωση, δυνατότητα 

απρόσκοπτης προμήθειας προϊόντων, δημιουργία ισχυρού εμπορικού ονόματος, εξειδικευμένη τεχνογνωσία και 

εμπορία προϊόντων με έμφαση στην ποιότητα και την ικανοποίηση των αναγκών και των πλέον απαιτητικών 

πελατών), στοιχεία τα οποία διαφοροποιούν ουσιωδώς την Εταιρεία από το σύνολο των ανταγωνιστών της που 

δραστηριοποιούνται στον σχετικό κλάδο.  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ΄ 

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης  

 

Ως Εναλλακτικός Δείκτης μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) νοείται, ένας χρηματοοικονομικός δείκτης μέτρησης 

της ιστορικής ή μελλοντικής χρηματοοικονομικής απόδοσης, της οικονομικής θέσης ή των ταμειακών ροών, ο 

οποίος ωστόσο δεν ορίζεται ή προβλέπεται στο ισχύον πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (ΔΠΧΑ).  

Οι Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης δε θα πρέπει να θεωρηθεί ότι υποκαθιστούν άλλα μεγέθη 

που έχουν υπολογισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Δ.Π.Χ.Α. 

 

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί σε περιορισμένο βαθμό Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ») 

κατά τη δημοσίευση των οικονομικών της επιδόσεων με στόχο την καλύτερη κατανόηση των λειτουργικών 

αποτελεσμάτων και της χρηματοοικονομικής της θέσης. Η Εταιρεία έχει σαν γενική αρχή, η παρουσίαση των εν 

λόγω δεικτών μέτρησης να είναι σαφής, ώστε οι δείκτες να είναι κατάλληλοι και χρήσιμοι για τη λήψη 

αποφάσεων εκ μέρους των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων. 

Η Εταιρεία κατά την παρούσα οικονομική περίοδο και τη συγκριτική αυτής δεν έχει κάνει χρήση 

Προσαρμοσμένων ΕΔΜΑ, (δηλαδή προσαρμογές σε κονδύλια των καταστάσεων συνολικών εσόδων, των 

καταστάσεων οικονομικής θέσης ή των καταστάσεων ταμειακών ροών), καθώς δεν έχουν πραγματοποιηθεί 
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έκτακτα γεγονότα (όπως για παράδειγμα λειτουργικές αναδιαρθρώσεις ή μη επαναλαμβανόμενα έσοδα ή έξοδα) 

που δεν σχετίζονται με την κύρια δραστηριότητά της και που επιφέρουν σημαντική επίδραση στο σχηματισμό 

των εν λόγω δεικτών.  

 

α. Αποτελέσματα πριν από Τόκους, Φόρους, Αποσβέσεις και απομειώσεις - EBITDA:  

Αποτελεί τον πλέον χρησιμοποιούμενο δείκτη παρουσίασης της λειτουργικής αποδοτικότητας, γιατί λαμβάνει 

υπόψη μόνο τα έξοδα εκείνα που είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει η Εταιρεία. Υπολογίζεται ως το 

άθροισμα των λειτουργικών αποτελεσμάτων (Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων) των αποσβέσεων και των απομειώσεων. Το περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται ως το 

πηλίκο του EBITDA με το σύνολο του Κύκλου Εργασιών: 

 

 

 

(β) Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ή φερεγγυότητας  

 

Ο εν λόγω δείκτης αφορά στο ποσοστό χρηματοδότησης του Ενεργητικού από τα Ίδια Κεφάλαια και προκύπτει 

ως εξής: Ίδια Κεφάλαια δια του συνόλου του Ενεργητικού χωρίς μετρητά και ισοδύναμα αυτών.  

 

 

 

01.01-30.06.19 01.01-30.06.18

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ φόρων χρηματοδοτικών,

και επενδυτικών αποτελεσμάτων                                                  1.077.955,25 1.274.249,42

Σύνολο αποσβέσεων                                                                    74.056,89 54.127,69

EBITDA  (A) 1.152.012,14 1.328.377,11

Κύκλος Εργασιών    (B)                                       9.294.242,70 9.484.569,28

Περιθώριο EBITDA  (A) / ( B) 12% 14%

Περίοδος

30.06.2019 31.12.2018

Ίδια κεφάλαια  (Α) 21.051.957,12 20.283.944,00

Σύνολο Ενεργητικού 25.251.587,65 24.643.771,08

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα -9.189.145,37 -8.230.388,47

Υπόλοιπο  (B) 16.062.442,28 16.413.382,61

Δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ή φερεγγυότητας (A) / (B) 131% 124%

Υπόλοιπα
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ΄  

Σημαντικά γεγονότα μετά την 30
η
 Ιουνίου 2019 και μέχρι την σύνταξη της παρούσης 

 

1. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας 

 

Την 9η Σεπτεμβρίου 2019 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας 

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

μετόχων στην οποία παρέστη δι’ αντιπροσώπου η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας, εκπροσωπούσα 

7.500.000 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 100,00% επί 

συνόλου 7.500.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (καθολική Γενική 

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

επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: 

 

Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην 

κλειόμενη εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση 

για την εν λόγω χρήση, η οποία έχει συνταγεί κατά νόμο και δημοσιευθεί από την Εταιρεία τόσο με 

ανάρτηση στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας όσο και με 

αποστολή στην ιστοσελίδα της Ρυθμιζόμενης Αγοράς, στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της 

Εταιρείας καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία 

περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 20ης 

Μαρτίου 2019, καθώς και την από 21 Μαρτίου 2019 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της 

Εταιρείας κ. Σεραφείμ Δ. Μακρή αναφορικά με τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που 

αφορούν στην εταιρική χρήση 2018. 

Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2018 

(01.01.2018-31.12.2018) και ειδικότερα ενέκρινε την μη διανομή (καταβολή) οιουδήποτε μερίσματος 

προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2018. 

Στο 4ο θέμα αποφάσισε ομόφωνα και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των 

μετόχων, την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσεως που 

έληξε την 31.12.2018 καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από 

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

χρήσεως 2018 (01.01.2018- 31.12.2018), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 

εν λόγω χρήσεως. 
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Στο 5ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα, κατόπιν σχετικής προτάσεως-εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου, την 

εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας 

με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ 

ΕΛΕΓΚΤΩΝ» για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019) και 

ειδικότερα του κ. Σεραφείμ Μακρή του Δημητρίου (ΑΜ ΣΟΕΛ 16311) ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-

Λογιστή και του κ. Παναγιώτη Τριμπόνια του Βασιλείου (ΑΜ ΣΟΕΛ 14941) ως Αναπληρωματικού 

Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή. Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει παράλληλα και 

την διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής 

συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2019, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 

4174/2013.  

Στο 6ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα αφενός μεν τις αμοιβές, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι 

οποίες καταβλήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην 

Εταιρεία κατά την διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2018 (01.01.2018- 31.12.2018), αφετέρου 

δε τις αμοιβές και εν γένει αποζημιώσεις που θα καταβληθούν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019), και παρείχε με την αυτή ομόφωνη 

απόφασή της, τη σχετική άδεια για προκαταβολή των εν λόγω αμοιβών στα ως άνω πρόσωπα για το 

χρονικό διάστημα   μέχρι την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.  

Στο 7ο θέμα έλαβαν χώρα ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης 

αναφορικά με τα αποτελέσματα και την πορεία της Εταιρείας. 

 

2. Με απόφαση της ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11.09.2019, αποφασίσθηκε η υποβολή 

αιτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την διαγραφή των μετοχών της εταιρείας, από το Χρηματιστήριο 

Αθηνών. 

 

Δεν υφίστανται άλλα σημαντικά γεγονότα, τα οποία να έλαβαν χώρα μετά την λήξη της περιόδου αναφοράς 

(01.01.2019-30.06.2019) έως και την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας Έκθεσης και τα οποία μπορούν να 

επηρεάσουν την οικονομική διάρθρωση ή την επιχειρηματική πορεία της Εταιρείας ή να έχουν σημαντική 

επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις. 
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας "Στέλιος Κανάκης ΑΒΕΕ" 

 

 

Εισαγωγή 

 

Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη συνοπτική κατάσταση χρηματοοικονομικής  θέσης της 

Εταιρείας ‘’Στέλιος Κανάκης ΑΒΕΕ’’ της 30ης Ιουνίου 2019 και τις σχετικές συνοπτικές 

καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων 

κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, 

καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση 

συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν.3556/2007.  

 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης  

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”). Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί της 

ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 

 

Εύρος Επισκόπησης 

 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων 

Επισκόπησης (ΔΠΑΕ) 2410 “Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 

που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας”. Η επισκόπηση της ενδιάμεσης 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στην υποβολή διερευνητικών ερωτημάτων 

κυρίως σε πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και 

στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει 

ουσιωδώς μικρότερο εύρος από τον έλεγχο, ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και συνεπώς, δεν μας 

δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας 

όλα τα σημαντικά θέματα που θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια 

δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου. 
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Συμπέρασμα 

 

Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας 

έκανε να πιστεύουμε ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 

 

 

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε ουσιώδη ασυνέπεια ή σφάλμα στις δηλώσεις των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου και στις πληροφορίες της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 και 5α του Ν. 3556/2007, σε 

σχέση με την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 

 

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2019 

 

 

 

 

 

Σεραφείμ Δ. Μακρής 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 16311 

 

ΣΟΛ Α.Ε. 

Μέλος Δικτύου Crowe Global 

Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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 Ενδιάμεσες Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις 

 
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Σημ. 1.01-30.06.19 1.01-30.06.18

Κύκλος εργασιών 16 9.294.242,70 9.484.569,28

Κόστος πωληθέντων 18 6.124.018,98 6.209.322,56

Μικτό κέρδος 3.170.223,72 3.275.246,72

Άλλα έσοδα  εκμεταλλεύσεως 17 210.003,86 82.240,24

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 18 572.502,31 423.221,10

Έξοδα λειτουργίας πωλήσεων 18 1.675.605,52 1.575.527,80

Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως -54.164,50 -84.488,64

Κέρδη  προ φόρων, χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων 1.077.955,25 1.274.249,42

Χρηματοοικονομικά έσοδα 9.385,06 8.752,06

Χρηματοοικονομικά έξοδα 18 11.588,70 10.596,16

Κέρδη προ φόρων 1.075.751,61 1.272.405,32

Φόρος εισοδήματος 19 307.738,49 380.597,54

Κέρδη μετά από φόρους 768.013,12 891.807,78

Κατανεμόμενα σε :

Μετόχους  εταιρείας                               768.013,12 891.807,78

Κέρδη μετά από φόρους  ανά μετοχή 0,1024 0,1189

Περίοδος
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Συνολικών Εσόδων  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1.01-30.06.19 1.01-30.06.18

Καθαρά κέρδη περιόδου 768.013,12 891.807,78

Λοιπά συνολικά έσοδα  μετά από φόρους 0,00 0,00

Συνολικά έσοδα περιόδου 768.013,12 891.807,78

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή στα 

συνολικά έσοδα 0,1024 0,1189

Συνοπτικά στοιχεία αποτελεσμάτων

Κέρδη προ φόρων 1.075.751,61 1.272.405,32

Χρηματοοικονομικά έσοδα 9.385,06 8.752,06

Χρηματοοικονομικά έξοδα 11.588,70 10.596,16

Αποσβέσεις  περιόδου 74.056,89 54.127,69

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 1.152.012,14 1.328.377,11

Περίοδος
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

 

 

      Υπόλοιπα   

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σημ.   30.06.2019   31.12.2018 * 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 6   5.587.452,60   5.617.344,33   

Δικαιώματα χρήσης παγίων 6α   122.562,40   0,00   

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 7   22.663,32   19.367,08   

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     17.984,61   17.984,61   

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών  στοιχείων     5.750.662,93   5.654.696,02   

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία             

Αποθέματα 9   2.729.971,06   2.903.662,30   

Απαιτήσεις από πελάτες 10   6.483.259,72   6.541.108,75   

Λοιπές απαιτήσεις 11   1.098.548,57   1.313.915,54   

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 12   9.189.145,37   8.230.388,47   

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών  στοιχείων     19.500.924,72   18.989.075,06   

Σύνολο  ενεργητικού     25.251.587,65   24.643.771,08   

              

Μετοχικό κεφάλαιο 13   2.475.000,00   2.475.000,00   

Αποθεματικά υπέρ το άρτιο 13   458.596,86   458.596,86   

Λοιπά Αποθεματικά 13   1.509.214,35   1.509.214,35   

Υπόλοιπο κερδών εις νέο 13   16.609.145,91   15.841.132,79   

Διαφορές αναπροσαρμογής     0,00   0,00   

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων     21.051.957,12   20.283.944,00   

              

Υποχρεώσεις παροχών αποχωρήσεων                                                                                              367.881,38   362.980,57   

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 8   155.693,21   142.022,40   

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     0,00   6.792,66   

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 6α   76.328,60   0,00   

Λοιπές προβλέψεις     35.000,00   35.000,00   

Σύνολο μη τρεχουσών υποχρεώσεων      634.903,19   546.795,63   

              

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 14   0,00   0,00   

Τρέχων  φόρος εισοδήματος     1.113.959,16   819.891,48   

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 6α   46.233,51   0,00   

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 15   2.404.534,67   2.993.139,97   

Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων     3.564.727,34   3.813.031,45   

Σύνολο καθαρής θέσης  και υποχρεώσεων     25.251.587,65   24.643.771,08   

              

* Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής (σημ 2.3)   
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  

 

    Μετοχικό  

Υπέρ το 

άρτιο Τακτικό Λοιπά  Διαφορές Υπόλοιπο   

  Σημ Κεφάλαιο διαφορά αποθεματικό αποθεματικά αναπρ/γής εις νέον Σύνολο 

                  

Υπόλοιπο την 1
η
 Ιανουαρίου 2019   2.475.000,00 458.596,86 1.443.000,00 66.214,35 349.621,66 15.841.132,79 20.633.565,66 

Αλλαγή λογιστικής πολιτικής 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 -349.621,66 0,00 -349.621,66 

Αναμορφωμένο υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 

2019   2.475.000,00 458.596,86 1.443.000,00 66.214,35 0,00 15.841.132,79 20.283.944,00 

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά                 

από φόρους   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 768.013,12 768.013,12 

Μειωση Μ.Κ.    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Διάθεση κερδών-Τακτικό Αποθεματικό   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο την 30
η
 Ιουνίου 2019   2.475.000,00 458.596,86 1.443.000,00 66.214,35 0,00 16.609.145,91 21.051.957,12 

                  

Υπόλοιπο την 1
η
 Ιανουαρίου 2018   4.575.000,00 458.596,86 1.331.000,00 66.214,35 249.073,72 13.944.961,73 20.624.846,66 

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά                 

από φόρους   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 891.807,78 891.807,78 

Μειωση Μ.Κ.    

-

2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.100.000,00 

Διάθεση κερδών-Τακτικό Αποθεματικό   0,00 0,00 112.000,00 0,00 0,00 -112.000,00 0,00 

Υπόλοιπο την 30
η
 Ιουνίου 2018   2.475.000,00 458.596,86 1.443.000,00 66.214,35 249.073,72 14.724.769,51 19.416.654,44 
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Κατάσταση Ταμιακών Ροών 

 

  Υπόλοιπο 

Λειτουργικές δραστηριότητες 01.01-30.06.19   01.01-30.06.18 

        

Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 1.075.751,61   1.272.405,32 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:       

Αποσβέσεις 74.056,89   54.127,69 

Προβλέψεις 55.000,00   80.000,00 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 0,00   0,00 

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) 

επενδυτικής δραστηριότητας       

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 11.588,70   10.596,16 

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 

κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 

δραστηριότητες:       

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 173.691,24   -254.666,97 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 208.830,94   631.062,40 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -613.613,45   -341.630,19 

Μείον:       

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -11.588,70   -10.596,16 

Καταβεβλημένοι φόροι 0,00   0,00 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α) 973.717,23   1.441.298,25 

        

Επενδυτικές δραστηριότητες       

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων -24.345,39   -34.002,16 

Αντιλογισμός υπεραξίας ενσώματων παγίων 0,00   0,00 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων 0,00   0,00 

Τόκοι εισπραχθέντες 9.385,06   72.709,47 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β) -14.960,33   38.707,31 

        

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες       

Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου 0,00   0,00 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0,00   0,00 

Εξοφλήσεις δανείων 0,00   0,00 

Μερισματα πληρωθεντα 0,00   0,00 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ) 0,00   0,00 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 958.756,90 

  

1.480.005,56   

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 8.230.388,47   7.659.581,41 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 9.189.145,37   9.139.586,97 
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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 Γαλλία, Βέλγιο, Γερμανία, Δανία και Ιταλία αλλά και 

από τις ΗΠΑ. Οι εγκαταστάσεις και η έδρα της Εταιρείας ευρίσκονται στο 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 2019 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (στο εξής Δ.Π.Χ.Α), 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 24.9.2019. Για την σύνταξη των εξαμηνιαίων οικονομικών 

καταστάσεων της 30/06/2019 έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη 

των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018, , εκτός από την περίπτωση αλλαγής πολιτικής στα 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία, που περιγράφουμε αναλυτικά στη σημείωση 2.3.  

 
Σημειώνεται επίσης ότι ορισμένα ποσά, που αφορούν την συγκριτική περίοδο, τροποποιήθηκαν προκειμένου να 

καταστούν συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της τρέχουσας περιόδου. Πιο συγκεκριμένα ποσό € 63.957,41 της 

συγκριτικής περιόδου μεταφέρθηκε από τα χρηματοοικονομικά έσοδα στα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης, χωρίς 

εκ του λόγου αυτού να επηρεασθούν τα αποτελέσματα και η καθαρή θέση της Eταιρείας.  

 

http://www.stelioskanakis.gr/
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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, τη 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. Οι συνημμένες 

ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εξετάζονται σε συνδυασμό με τις ετήσιες ελεγμένες 

Οικονομικές καταστάσεις της 31
ης

 Δεκεμβρίου 2018. 

 

2.2 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες 

 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων 

και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1.1.2019 

ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων 

προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.  

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση  

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»  

Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να 

εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την 

ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό 

χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο 

περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του 

εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής 

συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να 

ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Η εταιρεία  θα εφαρμόσει για πρώτη φορά 

το ΔΠΧΑ 16 κατά την 1 Ιανουαρίου 2019 χρησιμοποιώντας την τροποποιημένη αναδρομική προσέγγιση. Βάσει 

αυτής της προσέγγισης, η εταιρεία  α) θα αναγνωρίσει μια υποχρέωση την οποία θα επιμετρά στην παρούσα 

αξία όπως προκύπτει από την προεξόφληση των μισθωμάτων που απομένουν να πληρωθούν με το επιπλέον 

επιτόκιο δανεισμού που ίσχυε κατά την ημέρα της αρχικής εφαρμογής και β) θα αναγνωρίσει ένα δικαίωμα 

χρήσης παγίου επιμετρώντας το δικαίωμα αυτό σε ένα ποσό το οποίο θα ισούται με την αντίστοιχη υποχρέωση 
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που θα αναγνωριστεί. Μετά την αρχική αναγνώριση, η εταιρεία θα α) επιμετρά τα δικαιώματα χρήσης παγίων 

και θα τα αποσβένει με σταθερό ρυθμό καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης και β) θα επιμετρά την αντίστοιχη 

υποχρέωση, αυξάνοντας και μειώνοντας το ανοιχτό υπόλοιπο με τρόπο που να αντικατοπτρίζει τον τόκο και τις 

πληρωμές μισθωμάτων αντίστοιχα. Τυχόν επίδραση της εφαρμογής του προτύπου θα καταχωρηθεί σαν 

προσαρμογή στα αποτελέσματα εις νέον κατά την 1 Ιανουαρίου 2019, χωρίς να υπάρξει τροποποίηση στη 

συγκριτική πληροφόρηση. Η εταιρεία επιπλέον θα χρησιμοποιήσει την εξαίρεση που παρέχεται από το πρότυπο 

αναφορικά με τον προσδιορισμό των μισθώσεων. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως θα εφαρμοστούν τις απαιτήσεις 

του ΔΠΧΑ 16 σε όλες τις συμβάσεις που ήταν σε ισχύ κατά την 1 Ιανουαρίου 2019 και είχαν αναγνωρισθεί ως 

μισθώσεις με βάσει το ΔΛΠ 17 και την ΕΔΔΠΧΑ 4. Επιπλέον η εταιρεία  θα χρησιμοποιήσει τις εξαιρέσεις του 

προτύπου αναφορικά με τις μισθώσεις με εναπομένουσα διάρκεια μικρότερη των 12 μηνών κατά την 

ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του προτύπου και για τις μισθώσεις παγίων χαμηλής αξίας.  H επίδραση του 

προτύπου σε επίπεδο Εταιρείας περιγράφεται στη σημείωση 6α.  

 

ΔΠΧΑ 9 (Τροποποιήσεις) «Δικαιώματα πρόωρης αποπληρωμής με καταβολή αρνητικής ποινής 

εξόφλησης»  

Οι τροποποιήσεις παρέχουν στις εταιρείες την δυνατότητα, εφόσον πληρούν μία συγκεκριμένη συνθήκη, να 

επιμετρούν χρηματοοικονομικά στοιχεία με δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής και καταβολή αρνητικής ποινής 

εξόφλησης (negative compensation) στο αναπόσβεστο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών 

εισοδημάτων αντί στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων.  

 

ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες» 

 Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι οντότητες πρέπει να λογιστικοποιούν τις μακροπρόθεσμες συμμετοχές 

τους σε μία συγγενή εταιρεία ή κοινοπραξία - στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης - με 

βάση το ΔΠΧΑ 9.  

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με τον χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος»  

Η Διερμηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιμέτρηση του τρέχοντος και αναβαλλόμενου 

φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την φορολογική αντιμετώπιση κάποιων στοιχείων. 

Το Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 έχει εφαρμογή σε όλες τις πτυχές της λογιστικοποίησης του φόρου εισοδήματος όταν 

υπάρχει τέτοια αβεβαιότητα, συμπεριλαμβανομένου του φορολογητέου κέρδους/ζημιάς, της φορολογικής 

βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζημιές και τους 

φορολογικούς συντελεστές.  
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ΔΛΠ 19 (Τροποποιήσεις) «Τροποποίηση προγράμματος, περικοπή ή διακανονισμός»  

Οι τροποποιήσεις καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι οντότητες πρέπει να προσδιορίζουν τα συνταξιοδοτικά 

έξοδα όταν λαμβάνουν χώρα αλλαγές σε συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων παροχών. 

 Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ (Κύκλος 2015 – 2017)  

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνουν αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ.  

 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε προηγουμένως σε μία 

από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά τον έλεγχο της επιχείρησης αυτής.  

 

ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού συμφωνίες»  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα δεν επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε προηγουμένως σε 

μία από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά από κοινού έλεγχο στην επιχείρηση αυτή.  

 

ΔΛΠ 12 «Φόροι εισοδήματος»  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα λογιστικοποιεί όλες τις επιπτώσεις στο φόρο εισοδήματος 

από πληρωμές μερισμάτων με τον ίδιο τρόπο.  

IAS 23 «Κόστος δανεισμού»  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα χειρίζεται ως μέρος του γενικού δανεισμού οποιοδήποτε 

δάνειο αναλήφθηκε ειδικά για την ανάπτυξη ενός περιουσιακού στοιχείου όταν το στοιχείο αυτό είναι έτοιμο 

για τη χρήση την οποία προορίζεται ή την πώλησή του. 

 Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους. 

 ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια συμβόλαια» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2021)  

Το ΔΠΧΑ 17 εκδόθηκε τον Μάιο του 2017 και αντικαθιστά το ΔΠΧΑ 4. Το ΔΠΧΑ 17 καθιερώνει τις αρχές για 

την αναγνώριση, επιμέτρηση και παρουσίαση των ασφαλιστήριων συμβολαίων που βρίσκονται στο πεδίο 

εφαρμογής του προτύπου καθώς και τις σχετικές γνωστοποιήσεις. Σκοπός του προτύπου είναι να διασφαλίσει 

ότι μία οντότητα παρέχει σχετικές πληροφορίες οι οποίες να παρουσιάζουν την εύλογη εικόνα σχετικά με αυτά 

τα συμβόλαια. Το νέο πρότυπο επιλύει τα προβλήματα συγκρισιμότητας που είχε δημιουργήσει το ΔΠΧΑ 4 

καθώς απαιτεί όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια να λογιστικοποιούνται με τρόπο συνεπή. Οι ασφαλιστικές 
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υποχρεώσεις θα επιμετρώνται σε τρέχουσες αξίες και όχι σε ιστορικό κόστος. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί 

ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 
ΔΠΧΑ 3 (Τροποποιήσεις) «Ορισμός συνένωσης επιχειρήσεων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020). 

 Ο νέος ορισμός εστιάζει στην έννοια της απόδοσης μιας επιχείρησης με τη μορφή παροχής αγαθών και 

υπηρεσιών στους πελάτες σε αντίθεση με τον προηγούμενο ορισμό ο οποίος εστίαζε στις αποδόσεις με τη 

μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλου οικονομικού οφέλους σε επενδυτές και λοιπά μέρη. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 
ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) «Ορισμός του ουσιώδους» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020)  

Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς πρέπει να χρησιμοποιείται, 

συμπληρώνοντας τον ορισμό με οδηγίες οι οποίες παρέχονταν έως τώρα σε άλλα σημεία των ΔΠΧΑ. Επιπλέον, 

έχουν βελτιωθεί οι διευκρινίσεις που συνοδεύουν τον ορισμό. Τέλος, οι τροποποιήσεις διασφαλίζουν ότι ο 

ορισμός του ουσιώδους εφαρμόζεται με συνέπεια σε όλα τα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί 

ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

2.3 Aλλαγές σε λογιστικές πολιτικές 

 

2.3.1  Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 

 

Σημειώνεται ότι στην τρέχουσα περίοδο η Εταιρεία αποφάσισε την αλλαγή της λογιστικής πολιτικής 

αποτίμησης των οικοπέδων και κτιρίων από την μέθοδο της εύλογης αξίας στην μέθοδο του ιστορικού κόστους 

κτήσης. Ως εκ τούτου η χρήση 2019 είναι η χρήση της πρώτης εφαρμογής και ως ημερομηνία μετάβασης 

ορίστηκε η 1.1.2019 (31.12.2018). Στην απόφαση αυτή συνέβαλλαν λόγοι ομοιογένειας των λογιστικών 

πολιτικών εντός του Ομίλου στον οποίο ανήκει πλέον η Εταιρεία . Πιο συγκεκριμένα  η μητρική εταιρεία  

"ORKLA FOOD INGREDIENTS AS", ακολουθεί το μοντέλο του ιστορικού κόστους για την παρακολούθηση 

των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες Κτίρια – Oικόπεδα και για τον λόγο αυτό επελέγη η 

μεταβολή της λογιστικής πολιτικής .  
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Πιο συγκεκριμένα και με βάση τις λογιστικές πολιτικές που ακολουθούσε η Εταιρεία, τα οικόπεδα και τα 

κτίρια, παρουσιάζονταν στην κατάσταση οικονομικής θέσης στην αναπροσαρμοσμένη τους αξία, η οποία ήταν 

η εύλογη αξία κατά την ημερομηνία αναπροσαρμογής μείον οποιεσδήποτε συσσωρευμένες αποσβέσεις. 

Σημειώνεται ότι επανεκτιμήσεις ελάμβαναν χώρα σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να διασφαλιστεί 

ότι οι λογιστικές αξίες δεν διαφέρουν ουσιωδώς από αυτές που θα καθορίζονταν χρησιμοποιώντας την εύλογη 

αξία κατά τη λήξη κάθε ετήσιας λογιστικής περιόδου. 

 

Μετά την αλλαγή της λογιστικής πολιτικής,  η οποία ήταν  επιβεβλημένη για τους προαναφερθέντες λόγους, 

όλες οι κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται στην κατηγορία «Κτίρια και οικόπεδα» 

παρουσιάζονται πλέον στο ιστορικό κόστος κτήσης τους μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις. 

Η λογιστική πολιτική που ακολουθεί η Εταιρεία από την 1η Ιανουαρίου 2019 και έπειτα περιγράφεται στην 

σημείωση 3.1. 

Λόγω της αλλαγής της λογιστικής πολιτικής αποτίμησης των οικοπέδων και κτιρίων, η Εταιρεία 

αναπροσάρμοσε τα «Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια» τα «Ίδια κεφάλαια - Διαφορές αναπροσαρμογής»     

τις «Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις» και τα «Λοιπά συνολικά έσοδα» των προηγουμένων ετών 

όπως παρακάτω.  

 

 

 

 
 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 31/12/2018 1/1/2018

Υπόλοιπο με βάση την λογιστική πολιτική του μοντέλου εύλογης αξίας (δημοσιευμένα) 6.083.506,54 6.026.135,68

Αναπροσαρμογή παγίων στην εύλογη αξία που καταχωρήθηκε στην Κατάσταση

Αποτελεσμάτων Χρήσης 0,00 0,00

Αναπροσαρμογή παγίων στην εύλογη αξία που καταχωρήθηκε στην Κατάσταση Συνολικού

Εισοδήματος (Αποθεματικό επανεκτίμησης παγίων) -466.162,21 -350.808,06

Αναπροσαρμογή αποσβέσεων χρήσης 0,00 0,00

Αναπροσαρμόσμενο υπόλοιπο με βάση την λογιστική πολιτική του μοντέλου του ιστορικού 

κτήσης 31/12/2018 και 1/1/2018 αντίστοιχα 5.617.344,33 5.675.327,62

Ίδια κεφάλαια:  
Διαφορές  

αναπροσαρμογής Κέρδη /ζημίες 
Διαφορές  

αναπροσαρμογής Κέρδη /ζημίες 
Υπόλοιπο με βάση την λογιστική πολιτική του μοντέλου της εύλογης αξίας (δημοσιευμένα) 349.621,66 15.841.132,79 249.073,72 13.944.961,78 
Αναπροσαρμογή παγίων στην εύλογη αξία που είχε καταχωρηθεί στην  
Κατάσταση Αποτελεσμάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 
Αναπροσαρμογή παγίων στην εύλογη αξία που είχε καταχωρηθεί στην  
 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος (αποθεματικό εύλογης αξίας) -466.162,21 0,00 -350.808,06 0,00 
Αναβαλλόμενη φορολογία επί των αναπροσαρμογών των παγίων στην  
εύλογη αξία 116.540,55 0,00 101.734,34 0,00 
Αναπροσαρμογή αποσβέσεων χρήσης  0,00 0,00 0,00 0,00 
Αναβαλλόμενη φορολογία επί της αναπροσαρμογής των αποσβέσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 
Αναπροσαρμόσμενο υπόλοιπο με βάση την λογιστική πολιτική αποτίμησης των παγίων 
βάση του μοντέλου του ιστορικού κόστους κτήσης  0,00 15.841.132,79 0,00 13.944.961,78 

1/1/2018 31/12/2018 
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Τέλος σημειώνεται ότι δεν διενεργήθηκε επανυπολογισμός των αποσβέσεων των προηγουμένων χρήσεων λόγω 

μη σημαντικότητας των ποσών αυτών. 

 

3. Οι σημαντικές λογιστικές αρχές 

 

3.1 Ενσώματα πάγια 

Τα ενσώματα πάγια αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις ζημιές 

απομείωσης.  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: 

 

 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 

ετήσιο ισολογισμό. 

Η καταχώρηση των προσθηκών, στα βιβλία της Εταιρείας, γίνεται στο κόστος κτήσης, το οποίο περιλαμβάνει 

όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 31/12/2018 1/1/2018

Υπόλοιπο με βάση την λογιστική πολιτική του μοντέλου 

της εύλογης αξίας (δημοσιευμένα) 258.562,95 284.047,53

Αναβαλλόμενη φορολογία επί των αναπροσαρμογών παγίων στην εύλογη αξία -116.540,55 -101.734,34

Αναβαλλόμενη φορολογία επί της αναπροσαρμογή της αξίας πωληθέντων παγίων 0,00 0,00

Αναβαλλόμενη φορολογία επί της αναπροσαρμογής των αποσβέσεων χρήσης 0,00 0,00

Αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο με βάση την λογιστική πολιτική του

μοντέλου του ιστορικού κόστους κτήσης 142.022,40 182.313,19

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 31/12/2018 31/12/2018

Υπόλοιπο με βάση την λογιστικής πολιτική αποτίμησης παγίων του μοντέλου εύλογης

αξίας (δημοσιευμένα) 2.140.444,43 2.125.475,00

Αναπροσαρμογή αποσβέσεων χρήσης 0,00 0,00

Αναβαλλόμενη φορολογία επί της αναπροσαρμογής των αποσβέσεων χρήσης 0,00 0,00

Αποτίμηση σε εύλογη αξία παγίων 0,00 -122.079,01

Φόρος εισοδήματος εύλογης αξίας παγίων 0,00 30.519,75

Αναπροσαρμόσμενο υπόλοιπο με βάση την λογιστική πολιτική αποτίμησης παγίων του

μοντέλου ιστορικού κόστους κτήσης 2.140.444,43 2.033.915,74

Αποτέλεσμα 

περιόδου

Συνολικά 

εισοδήματα μετά 

από φόρους

- Κτίρια 45 – 55 Έτη 

- Μηχανολογικός εξοπλισμός 8-10 Έτη 

- Αυτοκίνητα 8-10 Έτη 

- Λοιπός εξοπλισμός 5-7 Έτη 
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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 Άυλα 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.  

 

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. 
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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 κλειομένης 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. 

 

3.9 Μερίσματα 

Τα πληρωτέα μερίσματα, απεικονίζονται ως υποχρέωση, κατά τον χρόνο έγκρισης αυτών από την Τακτική 

Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

 

3.10 Παροχές στο προσωπικό 

Η υποχρέωση της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που μισθοδοτούνται από αυτήν, για την μελλοντική καταβολή 

παροχών ανάλογα με τον χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσμετράται και απεικονίζεται με βάση το 

αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε εργαζομένου κατά την ημερομηνία του 

ισολογισμού.     
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3.11 Προβλέψεις  

Οι προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος, κόστη αναδιάρθρωσης και αποζημιώσεις, καταχωρούνται 

όταν σωρευτικά συντρέχουν τα ακόλουθα:  α) Υπάρχει μία παρούσα νόμιμη ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως 

αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος. 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 με την οποία αυτά 

απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία. 

 

3.13 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από τους 

ανακτώμενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

(α) Πωλήσεις αγαθών 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται 

αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη.  

 

(β) Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε σχέση με το 

εκτιμώμενο συνολικό κόστος της. 

 

4. Σημαντικές Λογιστικές Εκτιμήσεις και κρίσεις 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης 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. 
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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: 

 

 

 
 

Οι πωλήσεις κατά γεωγραφική περιφέρεια έχουν ως εξής 

 

    Υπόλοιπα 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ   30/6/2019   30/6/2018 

ΑΤΤΙΚΗ   3.978.884,75   3.985.113,32 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ   2.182.019,21   2.188.377,00 

ΚΡΗΤΗ   539.231,74   603.594,81 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ   544.177,63   567.977,98 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ   508.967,00   534.582,91 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ    483.172,50   493.414,12 

ΣΤΕΡΕΑ   425.562,20   443.411,10 

ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ   270.150,82   274.671,94 

ΘΡΑΚΗ   195.042,73   229.653,96 

ΗΠΕΙΡΟΣ   111.450,38   106.747,29 

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ   55.583,74   57.024,85 

Σύνολα   9.294.242,70   9.484.569,28 

 

Κόστος 

Πωληθέντων

Χονδρέμποροι 2.325.146,96 1.541.954,80 783.192,16 33,68%

Δίκτυο 6.969.095,74 4.582.064,18 2.387.031,56 34,25%

Σύνολα 9.294.242,70 6.124.018,98 3.170.223,72 34,11%

Κόστος 

Πωληθέντων

Χονδρέμποροι 2.457.037,26 1.619.933,71 837.103,55 34,07%

Δίκτυο 7.027.532,02 4.589.388,85 2.438.143,17 34,69%

Σύνολα 9.484.569,28 6.209.322,56 3.275.246,72 34,53%

Πωλήσεις Μικτό Κέρδος %

Πωλήσεις Μικτό Κέρδος %

Υπόλοιπα 30/6/2019

Υπόλοιπα 30/6/2018
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6. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία.   

 

Κατωτέρω παρατίθενται οι μεταβολές των παγίων την περίοδο από 01.01.19 έως 30.06.19 και κατά την 

αντίστοιχη περίοδο από  01.01.18 έως 30.06.18: 

 

 

 

 

Σημειώνεται ότι στην τρέχουσα περίοδο η Εταιρεία αποφάσισε την αλλαγή της λογιστικής πολιτικής 

αποτίμησης των οικοπέδων και κτιρίων από την μέθοδο της εύλογης αξίας στην μέθοδο του ιστορικού κόστους 

κτήσης.  

Αξία  κτήσεως  ή αποτίμησης

Γήπεδα  

οικόπεδα

Κτίρια 

εγκατ/σεις

Μηχαν/κός 

εξοπλισμός Λοιπά πάγια

Ακιν/σεις υπό 

εκτέλεση Σύνολο

Απογραφή 1.01.2019 2.852.651,00 2.875.703,29 616.222,14 1.901.404,36 108.611,66 8.354.592,45

Προσθήκες 12.026,39 0,00 0,00 6.744,00 0,00 18.770,39

Αλλαγή λογιστικής πολιτικής -62.008,32 -404.153,89 0,00 0,00 0,00 -466.162,21

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο 30.06.2019 2.802.669,07 2.471.549,40 616.222,14 1.908.148,36 108.611,66 7.907.200,63

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Απογραφή 1.01.2019 0,00 23.673,48 595.429,06 1.651.983,37 0,00 2.271.085,91

Προσθήκες 0,00 18.656,02 2.803,80 27.202,30 0,00 48.662,12

Αλλαγή λογιστικής πολιτικής 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο 30.06.2019 0,00 42.329,50 598.232,86 1.679.185,67 0,00 2.319.748,03

Αναπόσβεστη αξία

Κατά την 1.01.2019 2.852.651,00 2.852.029,81 20.793,08 249.420,99 108.611,66 6.083.506,54

Κατά την 30.06.2019 2.802.669,07 2.429.219,90 17.989,28 228.962,69 108.611,66 5.587.452,60

Αξία  κτήσεως  ή αποτίμησης

Γήπεδα  

οικόπεδα

Κτίρια 

εγκατ/σεις

Μηχαν/κός 

εξοπλισμός Λοιπά πάγια

Ακιν/σεις υπό 

εκτέλεση Σύνολο

Απογραφή 1.01.2018 2.876.431,00 2.869.023,29 609.722,14 1.869.902,20 106.111,66 8.331.190,29

Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 31.502,16 2.500,00 34.002,16

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο 30.06.2018 2.876.431,00 2.869.023,29 609.722,14 1.901.404,36 108.611,66 8.365.192,45

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Απογραφή 1.01.2018 0,00 119.538,55 590.002,97 1.595.513,09 0,00 2.305.054,61

Προσθήκες 0,00 21.656,95 2.545,80 28.704,94 0,00 52.907,69

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο 30.06.2018 0,00 141.195,50 592.548,77 1.624.218,03 0,00 2.357.962,30

Αναπόσβεστη αξία

Κατά την 1.01.2018 2.876.431,00 2.749.484,74 19.719,17 274.389,11 106.111,66 6.026.135,68

Κατά την 30.06.2018 2.876.431,00 2.727.827,79 17.173,37 277.186,33 108.611,66 6.007.230,15
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Ως εκ τούτου η χρήση 2019 είναι η χρήση της πρώτης εφαρμογής και ως ημερομηνία μετάβασης ορίστηκε η 

1.1.2019 (31.12.2018). Στην απόφαση αυτή συνέβαλλαν λόγοι ομοιογένειας των λογιστικών πολιτικών εντός 

του Ομίλου, στον οποίο πλέον ανήκει η Εταιρεία. Πιο συγκεκριμένα  η μητρική εταιρεία  "ORKLA FOOD 

INGREDIENTS AS", ακολουθεί το μοντέλο του ιστορικού κόστους για την παρακολούθηση των στοιχείων που 

περιλαμβάνονται στις κατηγορίες Κτίρια – Oικόπεδα, και για τον λόγο αυτό επελέγη η αλλαγή της εν λόγω 

πολιτικής .  

Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη ή άλλου τύπου 

δεσμεύσεις. Αναφορικά με την αποτίμηση των γηπέδων-κτιρίων ιδ αναλυτικά στην σημείωση 2.3.1. 

 

6α. Δικαιώματα χρήσης παγίων 

Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο 

απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων 

με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας.  

 

H εταιρεία εφαρμόζει για πρώτη φορά το ΔΠΧΑ 16 κατά την 1 Ιανουαρίου 2019 χρησιμοποιώντας την 

τροποποιημένη αναδρομική προσέγγιση. Βάσει αυτής της προσέγγισης, η εταιρεία  

 

α) αναγνωρίζει μια υποχρέωση την οποία επιμετρά στην παρούσα αξία όπως προκύπτει από την προεξόφληση 

των μισθωμάτων που απομένουν να πληρωθούν με το επιτόκιο δανεισμού που ίσχυε κατά την ημέρα της 

αρχικής εφαρμογής και  

β) αναγνωρίζει ένα δικαίωμα χρήσης παγίου επιμετρώντας το δικαίωμα αυτό σε ένα ποσό το οποίο ισούται με 

την αντίστοιχη υποχρέωση που θα αναγνωριστεί. Μετά την αρχική αναγνώριση, η εταιρεία  θα α) επιμετρά τα 

δικαιώματα χρήσης παγίων και θα τα αποσβένει με σταθερό ρυθμό καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης και β) 

θα επιμετρά την αντίστοιχη υποχρέωση, αυξάνοντας και μειώνοντας το ανοιχτό υπόλοιπο με τρόπο που να 

αντικατοπτρίζει τον τόκο και τις πληρωμές μισθωμάτων αντίστοιχα.  

 

Λογιστικός Χειρισμός  

Κατά την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16, η Εταιρεία εφάρμοσε ένα ενιαίο λογιστικό πλαίσιο για όλες τις μισθώσεις. 

 Η Εταιρεία αναγνώρισε δικαιώματα χρήσης παγίων και υποχρεώσεις για τις μισθώσεις αυτές που 

προηγουμένως ταξινομούνται ως λειτουργικές εκτός από τις μισθώσεις χαμηλής αξίας. 

  Η υποχρέωση μίσθωσης αναγνωρίστηκε ως η παρούσα αξία υπολειπόμενων πληρωμών, 

προεξοφλημένης με το κόστος επιπρόσθετου δανεισμού κατά την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής.  
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 Η Εταιρεία εφάρμοσε τις πρακτικές διευκόλυνσης όπως παρακάτω:  

 Χρησιμοποίησε ένα ενιαίο προεξοφλητικό επιτόκιο για τις μισθώσεις το οποίο προσδιορίστηκε με βάση 

το επιτόκιο του 10ετούς ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου αυξημένο με τον πιστωτικό κίνδυνο. 

 Αξιολόγησε, με βάση την προγενέστερη εμπειρία, τη διάρκεια των μισθώσεων των οποίων η σύμβαση 

περιλαμβάνει όρο επέκτασης ή λύσης. 

Παρακάτω παρατίθενται οι νέες λογιστικές πολιτικές της Εταιρείας κατά την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16, που 

ισχύουν από την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής:  

 

Δικαίωμα χρήσης παγίων  

Η Εταιρεία αναγνωρίζει δικαίωμα χρήσης παγίων στην έναρξη της μίσθωσης (την ημερομηνία που το 

περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο προ χρήση). Τα δικαιώματα χρήσης παγίων επιμετρούνται στο κόστος 

τους, μειωμένο κατά τη συσσωρευμένη απόσβεση και την απομείωση της αξίας τους προσαρμοσμένο κατά την 

επιμέτρηση των αντίστοιχων υποχρεώσεων μισθώσεων. Τα δικαιώματα χρήσης παγίων υπόκεινται σε έλεγχο 

απομείωσης της αξίας τους.  

 

Υποχρεώσεις μισθώσεων 

Κατά την έναρξη της μίσθωσης η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις μισθώσεων ίσες με την παρούσα αξία των 

μισθωμάτων κατά τη συνολική διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης. Μεταγενέστερα της έναρξης της μίσθωσης το 

ποσό των υποχρεώσεων μισθώσεων προσαυξάνεται με έξοδα τόκων και μειώνεται με τις πληρωμές 

μισθωμάτων που πραγματοποιούνται. Επιπλέον, η λογιστική αξία των υποχρεώσεων μισθώσεων επιμετράται 

εάν υπάρξει τροποποίηση σύμβαση, η οποιαδήποτε αλλαγή στη διάρκεια της σύμβασης, στα σταθερά 

μισθώματα ή στην αξιολόγηση αγοράς του περιουσιακού στοιχείου.  Η κίνηση των δικαιωμάτων χρήσης 

παγίων έχει ως εξής. 
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7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

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

ολοκλήρου ιδιοχρησιμοποιούμενα σε λογισμικά προγράμματα. 

 

Δικαιώματα χρήσης παγίων

Κόστος Ακίνητα Μετ/κά μέσα Σύνολο

Υπόλοιπο 01.01.2019 0,00 145.678,41 145.678,41

Προσθήκες 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο 30.06.2019 0,00 145.678,41 145.678,41

Συσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 01.01.2019 0,00 0,00 0,00

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 23.116,01 23.116,01

Υπόλοιπο 30.06.2019 0,00 23.116,01 23.116,01

Αναπόσβεστη αξία 0,00 122.562,40 122.562,40

Υποχρέωση μισθώσεων

Μακροπρόθεσμη Υποχρέωση Μισθώσεων

Ακίνητα Μετ/κά μέσα Σύνολο

Υπόλοιπο 1.1.2019 0,00 76.328,60 76.328,60

Πληρωμές περιόδου 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο 30.6.2019 0,00 76.328,60 76.328,60

Βραχυπρόθεσμη Υποχρέωση Μισθώσεων 

Υπόλοιπο 1.1.2019 0,00 69.349,81 69.349,81

Τόκοι περιόδου 0,00 2.887,63 2.887,63

Πληρωμές περιόδου 0,00 -26.003,93 -26.003,93

Υπόλοιπο 30.6.2019 0,00 46.233,51 46.233,51
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Οι αποσβέσεις της περιόδου 01.01.19 έως 30.06.19 ανήλθαν στο ποσό των 74.056,89 ευρώ (ενσωμάτων 

48.662,12 € δικαιωμάτων χρήσης παγίων 23.116,01 και άυλων 2.278,76 €) και επιβάρυναν κατά ευρώ 9.163,05 

τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και κατά ευρώ 64.893,84 τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης.  

 

8. Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 

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

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης Λογισμικά Σύνολο

Απογραφή 1.01.2019 190.359,90 190.359,90

Προσθήκες 5.575,00 5.575,00

Μειώσεις 0,00 0,00

Υπόλοιπο 30.06.2019 195.934,90 195.934,90

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Απογραφή 1.01.2019 170.992,82 170.992,82

Προσθήκες 2.278,76 2.278,76

Μειώσεις 0,00 0,00

Υπόλοιπο 30.06.2019 173.271,58 173.271,58

Αναπόσβεστη αξία 0,00

Κατά την 1.01.2019 19.367,08 19.367,08

Κατά την 30.06.2019 22.663,32 22.663,32

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης Λογισμικά Λογισμικά

Απογραφή 1.01.2018 172.359,90 172.359,90

Προσθήκες 0,00 0,00

Μειώσεις 0,00 0,00

Υπόλοιπο 30.06.2018 172.359,90 172.359,90

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Απογραφή 1.01.2018 168.552,83 168.552,83

Προσθήκες 1.220,00 1.220,00

Μειώσεις 0,00 0,00

Υπόλοιπο 30.06.2018 169.772,83 169.772,83

Αναπόσβεστη αξία

Κατά την 1.01.2018 3.807,07 3.807,07

Κατά την 30.06.2018 2.587,07 2.587,07
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9. Αποθέματα 

 

Κατωτέρω παρατίθενται τα υπόλοιπα των αποθεμάτων κατά την 30.06.19 και την 31.12.18 αντίστοιχα: 

 

 

 

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

περίοδο 01.01.19 έως 30.06.19 ανήρχετο στο ποσό των ευρώ 6.100.200,83  πλέον ποσού ευρώ 23.818,15 το 

οποίο αφορά σε άμεσα έξοδα πωλήσεων (συνολικό κόστος πωληθέντων περιόδου 6.124.018,98 Ευρώ).    

 

10. Απαιτήσεις από πελάτες 

Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων από πελάτες αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

 

 

30.06.19 31.12.18

Υπόλοιπα έναρξης χρήσης -142.022,40 -284.047,53

Χρεώσεις στην καθαρή θέση 0,00 16.974,72

Αλλαγή λογιστικής πολιτικής 0,00 116.540,55

Χρεώσεις αποτελεσμάτων χρήσης -13.670,81 8.509,86

Υπόλοιπα τέλους περιοδου -155.693,21 -142.022,40

30.06.19 31.12.18

Ενσώματων περιουσιακών στοιχείων -365.119,07 -320.729,19

Δικαιώματα χρήσης παγίων 30.640,53 0,00

Αύλων περιουσιακών στοιχείων 1.523,12 1.371,66

Προβλέψεων αποζημίωσης προσωπικού 91.521,42 90.296,22

Προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων 87.038,91 87.038,91

Λοιπά στοιχεία -1.298,12 0,00

Υπόλοιπα τέλους περιοδου -155.693,21 -142.022,40

Υπόλοιπα

  30.06.19   31.12.18 

Εμπορεύματα 2.729.971,06   2.903.662,30 



  

 

 

 

 

 

 

      

 

 50 

 

  Υπόλοιπα 

  30.06.19   31.12.18 

Πελάτες 4.561.627,52   4.699.917,64 

Γραμμάτια και επιταγές εισπρακτέες 3.174.178,53   3.053.737,44 

Προβλέψεις απομείωσης -1.252.546,33   -1.212.546,33 

Σύνολα 6.483.259,72   6.541.108,75 

 

 

Η κίνηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής :  

 

  Υπόλοιπα 

  30.06.19   31.12.18 

Υπόλοιπο έναρξης 1.212.546,33   1.100.000,00 

Αλλαγή λογιστικής πολιτικής (ifrs 9) 0,00   16.756,00 

Συμπληρωματικές προβλέψεις 40.000,00   95.790,33 

Υπόλοιπο λήξης 1.252.546,33   1.212.546,33 

 

 

Η ενηλικίωση των υπολοίπων των πελατών έχει ως εξής; 

 

  30.06.19   31.12.18 

        

Ευήμερα έως 120 ημέρες 4.878.382,50   5.176.792,96 

Καθυστερημένα από 121 έως 240 ημέρες 1.214.767,35   861.011,88 

Καθυστερημένα από 241 έως 360 ημέρες 216.331,28   105.030,94 

Καθυστερημένα μεγαλύτερα από 360 ημέρες 173.778,59   398.272,97 

  6.483.259,72   6.541.108,75 

 

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

της διασποράς των πελατών αυτής (2.700 πελάτες αποτελούν περίπου το ενεργό πελατολόγιο αυτής). 

 

11. Λοιπές απαιτήσεις 

Tα υπόλοιπα των λοιπών απαιτήσεων αναλύονται ως εξής: 
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12. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών  

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

 

 

13. Λογαριασμοί ιδίων κεφαλαίων 

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών των ιδίων κεφαλαίων την 30.06.19 και την 31.12.18 αντίστοιχα έχουν ως εξής: 

 

 

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

ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας (σε συνέχεια της τελευταίας μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου περί 

της οποίας κατωτέρω)  0,33 ευρώ εκάστη. 

Σημειώνεται ότι στην τρέχουσα περίοδο η εταιρεία αποφάσισε την αλλαγή της λογιστικής πολιτικής 

αποτίμησης των γηπέδων και κτιρίων από την μέθοδο της εύλογης αξίας στην μέθοδο του ιστορικού κόστους 

κτήσης. Ως εκ τούτου το αποθεματικό εύλογης αξίας της 31.12.18 ποσού 349.621,66 αντιλογίσθηκε με ισόποση 

μείωση των γηπέδων και των κτιρίων. (Βλέπε σημ.2.3.). 

30.06.19 31.12.18

Ελληνικό δημόσιο προκαταβολή φόρου 877.237,06 875.829,30

Λοιπές απαιτήσεις 37.134,67 35.313,75

Εσοδα χρησεως εισπρακτεα 72.348,26 72.496,96

Μεταβατικοί λογαριασμοί 949,13 24.273,26

Προκαταβολές για αγορά αποθεματων  110.879,45 306.002,27

Σύνολα 1.098.548,57 1.313.915,54

Υπόλοιπα

  Υπόλοιπα 

  30.06.19   31.12.18 

Διαθέσιμα στο ταμείο 58.614,68   136.890,37 

Διαθέσιμα στις τράπεζες 9.130.530,69   8.093.498,10 

Σύνολα 9.189.145,37   8.230.388,47 

 

30.06.19 31.12.18

Μετοχικό κεφάλαιο 2.475.000,00 2.475.000,00

Αποθεματικά υπέρ το άρτιο 458.596,86 458.596,86

Λοιπά Αποθεματικά 1.509.214,35 1.509.214,35

Υπόλοιπο κερδών εις νέο 16.609.145,91 15.841.132,79

Διαφορές αναπροσαρμογής 0,00 0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 21.051.957,12 20.283.944,00

Υπόλοιπα
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14. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 

Η Εταιρεία δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις προς τις τράπεζες. 

 

 
15. Προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Τα υπόλοιπα των λοιπών βραχυπρόθεσμων λογαριασμών αναλύονται ως εξής: 

 

       Υπόλοιπα 

Πληρωτέοι λογαριασμοί 30.06.19   31.12.18 

Προμηθευτές 652.961,27   747.473,32 

Επιταγές πληρωτέες-Γραμμάτια 1.246.483,97   1.676.171,32 

Μερίσματα πληρωτέα 397,69   397,69 

Λοιποί Φόροι 202.797,23   387.223,02 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 57.085,54   113.600,82 

Μεταβατικοί λογαριασμοί 170.775,48   11.405,35 

Υπόλοιπο Επιστροφής Κεφαλαίου σε μετόχους  2.222,70   2.315,10 

Διάφοροι πιστωτές 71.810,79   54.553,35 

Σύνολα 2.404.534,67   2.993.139,97 

 

16. Πωλήσεις 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας, ανά κύρια κατηγορία εμπορεύματος την 30.06.2019 και την 30.06.2018 

αντίστοιχα  αναλύεται ως εξής: 

  Υπόλοιπα 

Περιγραφή 30.06.2019   30.06.2018 

ΜΙΓΜΑΤΑ  ΨΩΜΙΩΝ                      1.899.420,70   1.972.492,99 

ΜΙΓΜΑΤΑ                        1.510.926,49   1.458.755,09 

ΒΟΥΤΥΡΟ  1.088.253,78   1.203.503,34 

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ                      1.007.156,38   1.064.386,98 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΑΓΩΤΟΥ               994.576,30   1.085.603,49 

ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ 863.462,19   840.055,97 

ΚΡΕΜΕΣ                         856.504,14   805.046,44 

ΤΕΧΝΗTO ΑΦΡΟΓΑΛΑ               332.396,15   342.437,49 

DELIFRUIT                      305.903,43   314.407,07 

ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΕΣ                   263.990,89   206.554,91 

ΤΖΕΛΥ                          171.652,25   191.325,51 

Σύνολο 9.294.242,70   9.484.569,28 

Κόστος Πωληθέντων 6.124.018,98   6.209.322,56 

Μικτό κέρδος 3.170.223,72   3.275.246,72 
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Σημειώνεται ότι στο κόστος πωληθέντων συμπεριλαμβάνεται ποσό ευρώ 23.818,15 το οποίο αφορά σε άμεσα 

έξοδα πωλήσεων. 

 

17. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 

Τα  άλλα έσοδα της Εταιρείας, την 30.06.2019 και την 30.06.2018 αντίστοιχα αναλύονται ως εξής: 

  Υπόλοιπα 

  
30.06.2019   30.06.2018 

Έσοδα από εκ/σεις αγορών και 

τρόπου πληρωμής προμηθευτών 124.297,00   79.786,78 

Εισπράξεις εξόδων για εκθέσεις 30.500,00   0,00 

Συμμετοχή οίκων του εξωτερικού σε 

εκθέσεις – Διαφήμιση 45.060,78   2.453,46 

Λοιπά έσοδα 10.146,08   0,00 

Σύνολο 
210.003,86   82.240,24 

 

18. Ανάλυση εξόδων ανά κατηγορία 

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

Η κίνηση του φόρου εισοδήματος για την περίοδο  01.01.-30.06.19 και 01.01-30.06.18  αντίστοιχα έχει ως εξής:  

 

 

 

20. Μερίσματα 

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 9.9.2019 αποφάσισε την μη διανομή μερίσματος από τα 

κέρδη της χρήσης 2018. 

Κόστος Έξοδα Έξοδα Χρημ/κά

Είδος δαπάνης πωληθέντων διοίκησης διάθεσης έξοδα Σύνολο

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 409.769,71 1.144.117,22 0,00 1.553.886,93

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 17.332,80 51.012,09 4.364,64 0,00 72.709,53

Παροχές τρίτων 56.301,96 131.604,78 0,00 187.906,74

Φόροι τέλη 1.915,00 29.579,20 0,00 31.494,20

Διάφορα έξοδα 6.485,35 44.340,50 301.045,84 0,00 351.871,69

Τόκοι και συναφή έξοδα 0,00 0,00 11.588,70 11.588,70

Αποσβέσεις ενσωμάτων 9.163,05 64.893,84 0,00 74.056,89

Κόστος αποθεμάτων 6.100.200,83 0,00 0,00 0,00 6.100.200,83

Σύνολα 6.124.018,98 572.502,31 1.675.605,52 11.588,70 8.383.715,51

Κόστος Έξοδα Έξοδα Χρημ/κά

Είδος δαπάνης πωληθέντων διοίκησης διάθεσης έξοδα Σύνολο

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 298.540,82 1.082.513,08 0,00 1.381.053,90

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 15.840,00 29.649,84 10.786,79 0,00 56.276,63

Παροχές τρίτων 0,00 45.372,74 157.455,95 0,00 202.828,69

Φόροι τέλη 0,00 2.767,20 24.142,39 0,00 26.909,59

Διάφορα έξοδα 8.829,53 44.566,48 248.825,92 0,00 302.221,93

Τόκοι και συναφή έξοδα 0,00 0,00 0,00 10.596,16 10.596,16

Αποσβέσεις ενσωμάτων 0,00 2.324,02 50.583,67 0,00 52.907,69

Αποσβέσεις άϋλων 0,00 0,00 1.220,00 0,00 1.220,00

Κόστος αποθεμάτων 6.184.653,03 0,00 0,00 0,00 6.184.653,03

Σύνολα 6.209.322,56 423.221,10 1.575.527,80 10.596,16 8.218.667,62

Περίοδος 01.01.19 έως 30.06.19

Περίοδος 01.01.18 έως 30.06.18

Περιγραφή 30.06.19 30.06.18

Φόρος εισοδήματος 294.067,68 373.616,95

Προβλέψεις για  διαφορές  φόρων 0,00 0,00

Αναβαλλόμενος φόρος αποτελεσμάτων 13.670,81 6.980,59

Σύνολο 307.738,49 380.597,54

Υπόλοιπα
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21. Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη 

Επί των ακινήτων της Εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 

 

22. 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 Εταιρείας. 

Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες απαιτήσεις 

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

Εταιρείας. 

 

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 εν λόγω νομοθετικού πλαισίου 

ελέγχθηκε για τις χρήσεις 2011 έως 2017, λαμβάνοντας πιστοποιητικά φορολογικής συμμόρφωσης με γνώμη 

χωρίς επιφύλαξη. Για τη χρήση 2018 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 αυτός βρίσκεται σε 

εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των 

ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές 

φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονομικές 

καταστάσεις. 

 

24. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

 Απασχολούμενο προσωπικό την 30/06/2019:  Εταιρείας 72 άτομα. 

 Απασχολούμενο προσωπικό την 30/06/2018:  Εταιρείας 70 άτομα. 
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25. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

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

 

 

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

οικογένειές τους).  

 

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. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 1.01.-30.06.19 1.01.-30.06.18

Συναλλαγές με συνδεδεμένα με την Εταιρεία μέρη

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Σε θυγατρικές 0,00 0,00

Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 75.655,27 0,00

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

Από θυγατρικές 0,00 0,00

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 713.074,09 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 72.399,95 0,00

Υποχρεώσεις 

Σε θυγατρικές 0,00 0,00

Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 914.396,09 0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : Παροχές προς την διοίκηση και στελέχη της Εταιρείας

Α. Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης         271.117,79 276.998,66

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

Γ. Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης                          11.867,26 20.548,99

Υπόλοιπα
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27.  Γεγονότα μετά την ημερομηνία συντάξεως των Οικονομικών Καταστάσεων. 

 

Με απόφαση της ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας της 11.09.2019, αποφασίσθηκε η υποβολή 

αιτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την διαγραφή των μετοχών της εταιρείας, από το 

Χρηματιστήριο Αθηνών. 

 

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, 24 Σεπτεμβρίου 2019 

 

Κανάκης Στυλιανός Κανάκη Ελευθερία Σύρμος Αθανάσιος 

 

 

 

 

  

     Αντιπρόεδρος  

& Δ/νων Σύμβουλος 

Σύμβουλος  & Αναπλ/ρια 

Δ/νουσα Σύμβουλος 

Οικονομικός  

Διευθυντής 

 

 

 

 

. 

 

01.01-30.06.19 01.01-30.06.18

Κέρδη μετά από φόρους 768.013,12 891.807,78

Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών 7.500.000 7.500.000

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή 0,1024 0,1189

Περίοδος


