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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 30 Σεπτεμβρίου 2015 

 

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Aναφοράς (ΔΛΠ 34) 

 

 

 

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις  

περιόδου 1.1.2015-30.9.2015 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο 

της «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» κατά την συνεδρίαση αυτού της 26ης Νοεμβρίου 

2015. Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές  Οικονομικές καταστάσεις περιόδου 1.1.2015-30.9.2015 

είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο στην νόμιμα καταχωρημένη εταιρική ιστοσελίδα 

www.stelioskanakis.gr, όπου και θα παραμείνουν στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για 

χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της συντάξεως και 

δημοσιοποιήσεώς τους .  
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Ενδιάμεση Κατάσταση Αποτελεσμάτων  

(ποσά σε Ευρώ)  

 

 

 

  
Περίοδος Περίοδος 

 
Σημ. 1.1-30.9.15 1.1-30.9.14 1.7-30.9.15 1.7-30.9.14 

Κύκλος εργασιών 14 12.981.984,65 12.754.760,00 4.293.992,07 4.411.712,25 

 

Κόστος πωληθέντων 16 8.418.547,33 8.382.869,75 2.791.592,10 2.897.809,96 

 

Μικτό κέρδος 

 

4.563.437,32 4.371.890,25 1.502.399,97 1.513.902,29 

 

Άλλα έσοδα  εκμεταλλεύσεως 15 167.625,42 68.396,71 37.211,57 9.978,46 

Έξοδα διοικητικής 

λειτουργίας 16 340.324,02 269.703,30 78.245,00 86.854,99 

Έξοδα λειτουργίας πωλήσεων 16 2.652.315,44 2.547.570,55 795.353,60 832.178,16 

Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως 

 

149.260,24 146.148,90 85.269,76 49.262,65 

 

Κέρδη  προ φόρων, 

χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων 

 

1.589.163,04 1.476.864,21 580.743,18 555.584,95 

 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 

 

53.501,33 34.103,65 14.765,74 13.815,20 

 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 16 12.062,48 10.698,90 5.799,75 4.109,96 

 

Κέρδη προ φόρων 

 

1.630.601,89 1.500.268,96 589.709,17 565.290,19 

 

Φόρος εισοδήματος 17 576.030,82 445.395,15 241.983,99 152.499,34 

 

Κέρδη μετά από φόρους 

 

1.054.571,07 1.054.873,81 347.725,18 412.790,85 

      Κατανεμόμενα σε : 

      

Μετόχους  εταιρείας                                1.054.571,07 1.054.873,81 347.725,18 412.790,85 

      Κέρδη μετα από φορους  ανά 

μετοχή 0,1406 0,1406 0,0464 0,0550 

 

 

 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος  των ενδιάμεσων οικονομικών 

καταστάσεων     

 



 

 

 

  

 

   5 

 

 

 

 

Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

(ποσά σε Ευρώ) 

 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών 

καταστάσεων     

 

 

  
Περίοδος Περίοδος 

  

1.1-30.9.15 1.1-30.9.14 1.7-30.9.15 1.7-30.9.14 

Καθαρά κέρδη περιόδου 

 

1.054.571,07 1.054.873,81 347.725,18 412.790,85 

 

Λοιπά συνολικά έσοδα  μετά 

από φόρους 

 

 

-28.344,71 0,00 -28.344,71 0,00 

Συνολικά έσοδα περιόδου 

 

1.026.226,36 1.054.873,81 319.380,47 412.790,85 

      Κέρδη μετά από φορους ανά 

μετοχή στα συνολικα έσοδα 

 
0,1368 0,1406 0,0426 0,0550 

 
 

     
    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Προσδιορισμός του κονδυλίου Κέρδη  προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και  αποσβέσεων 

 

 

 
Περίοδος Περίοδος 

  
1.1-30.9.15 1.1-30.9.14 1.7-30.9.15 1.7-30.9.14 

      Κέρδη προ φόρων 

 

1.630.601,89 1.500.268,96 589.709,17 565.290,19 

 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 

 

53.501,33 34.103,65 14.765,74 13.815,20 

 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 

 

12.062,48 10.698,90 5.799,75 4.109,96 

 

Αποσβέσεις  περιόδου  

 

137.755,27 138.756,47 47.018,92 45.727,50 

  
        

 

Κέρδη  προ φόρων, 

χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων 

και  αποσβέσεων 

 
1.726.918,31 1.615.620,68 627.762,10 601.312,45 
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Ενδιάμεση Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

(ποσά σε Ευρώ)  

 

  

Υπόλοιπα 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σημ. 30.9.2015 

 

31.12.2014 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 

στοιχεία 4 7.107.077,61 

 
7.138.043,05 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 5 7.215,70 

 
10.246,49 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

 

22.246,49 

 
23.242,49 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών  

στοιχείων 7.136.539,80 

 

7.171.532,03 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

 

  

  Αποθέματα 7 2.615.171,13 

 
2.374.616,62 

Απαιτήσεις από πελάτες 8 5.675.625,87 

 
7.075.397,12 

Λοιπές απαιτήσεις 9 592.400,98 

 
603.099,50 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 10 6.348.603,77 

 
4.603.905,69 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών  στοιχείων 15.231.801,75 

 
14.657.018,93 

Σύνολο  ενεργητικού 

 
22.368.341,55 

 

21.828.550,96 

  
  

  Μετοχικό κεφάλαιο 11 6.000.000,00 

 
3.600.000,00 

Αποθεματικά υπέρ το άρτιο 11 458.596,86 

 
458.596,86 

Λοιπά Αποθεματικά 11 1.194.214,35 

 
1.100.214,35 

Υπόλοιπο κερδών εις νέο 11 9.157.385,65 

 
11.613.481,25 

Διαφορές αναπροσαρμογής 11 970.100,34 

 
998.445,05 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 

 

17.780.297,20 

 

17.770.737,51 

      

Υποχρεώσεις παροχών αποχωρήσεων                                                                                              153.066,17  173.552,83 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 6 529.947,51  463.832,86 

Λοιπές Προβλέψεις 

 

35.000,00 

 
35.000,00 

Σύνολο μη τρεχουσών υποχρεώσεων  

 

718.013,68 

 

672.385,69 

  

  

  Βραχυπρόθεσμα δάνεια 12 0,00 

 
0,00 

Τρέχων  φόρος εισοδήματος 

 

906.634,68 

 
736.747,61 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 13 2.963.395,99 

 
2.648.680,15 

Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων 

 

3.870.030,67 

 

3.385.427,76 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 

 

22.368.341,55 

 

21.828.550,96 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών 

καταστάσεων     
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          Ενδιάμεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  

(ποσά σε Ευρώ) 
 

 Μετοχικό  Υπέρ το  Τακτικό Λοιπά  Διαφορές Υπόλοιπο  

 Κεφάλαιο άρτιο  αποθεματικό αποθεματικά αναπρ/γής εις νέον Σύνολο 

        

Υπόλοιπο την 1
η
 Ιανουαρίου 2015 3.600.000,00 458.596,86 1.034.000,00 66.214,35 998.445,05 11.613.481,25 17.770.737,51 

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά 

       από φόρους 0,00 0,00 0,00 0,00 -28.344,71 1.054.571,07 1.026.226,36 

Aύξηση μετοχικού κεφαλαίου 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.666.666,67 -266.666,67 

Διανομή κερδών από Γ.Σ. 0,00 0,00 94.000,00 0,00 0,00 -844.000,00 -750.000,00 

Υπόλοιπο την 30
η
 Σεπτεμβρίου 2015 6.000.000,00 458.596,86 1.128.000,00 66.214,35 970.100,34 9.157.385,65 17.780.297,20 

         Μετοχικό  Υπέρ το  Τακτικό Λοιπά  Διαφορές Υπόλοιπο  

 Κεφάλαιο άρτιο  αποθεματικό αποθεματικά αναπρ/γής εις νέον Σύνολο 

        

Υπόλοιπο την 1
η
 Ιανουαρίου 2014 3.600.000,00 458.596,86 953.000,00 88.017,95 998.445,05 10.678.702,09 16.776.761,95 

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά 

       από φόρους 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.054.873,81 1.054.873,81 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Υπόλοιπο την 30
η
 Σεπτεμβρίου 2014 3.600.000,00 458.596,86 1.034.000,00 66.214,35 998.445,05 11.005.532,47 17.162.788,73 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων     
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Ενδιάμεση  Κατάσταση Ταμειακών Ροών       

(ποσά σε Ευρώ)  

 

 1.01-30.9.2015  1.01-30.9.2014 

Λειτουργικές δραστηριότητες   

Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 1.630.601,89 1.500.268,96 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:   

Αποσβέσεις 137.755,27 138.756,47 

Προβλέψεις 150.000,00 150.000,00 

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) 

επενδυτικής δραστηριότητας 

  Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 12.062,48 10.698,90 

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές 

λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 

με τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

  Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων -240.554,51 173.787,92 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 1.207.964,44 215.663,74 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην 

δανειακών) 27.224,47 -33.386,76 

Μείον: 

  Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 

καταβεβλημένα -12.062,48 -10.698,90 

Καταβεβλημένοι φόροι -368.373,81 -605.390,15 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α) 2.544.617,75 1.539.700,18 

Επενδυτικές δραστηριότητες 

  Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων -103.759,04 -92.576,60 

Τόκοι εισπραχθέντες 53.501,33 34.103,65 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β) -50.257,71 -58.472,95 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

  Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 -600.090,16 

Μερίσματα Πληρωθέντα  -749.661,96 -668.854,16 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ) -749.661,96 -1.268.944,32 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά 

διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 1.744.698,08 212.282,91 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 4.603.905,69 4.231.251,72 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 6.348.603,77 4.443.534,63 
 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών 

καταστάσεων     
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Σημειώσεις επί των  Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων   

1. Γενικές πληροφορίες 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε» (εφεξής καλούμενη 

για λόγους συντομίας και  ως «Εταιρεία» ή «Εκδότρια» ή  «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ») είναι μία 

αμιγώς εμπορική εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα της εν γένει εμπορίας 

και προώθησης πρώτων υλών ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας και παγωτού. Το σύνολο των 

προϊόντων που αντιπροσωπεύει, διανέμει και  διακινεί εισάγονται κυρίως από χώρες της 

Δυτικής Ευρώπης και ιδίως από την Γαλλία, Βέλγιο, Γερμανία, Δανία και Ιταλία. αλλά και από 

τις ΗΠΑ . Οι εγκαταστάσεις και η έδρα της Εταιρίας ευρίσκονται στον Δήμο Αχαρνών, οδός 

Ανεμώνης 4, Τ.Κ. 136 78 και το υποκατάστημά της ευρίσκεται 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» και κωδικό 

ISIN GRS448003004.  

2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

 

Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τo εννεάμηνο του 2015 

(1.1.2015-30.9.2015) έχουν συνταγεί 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 ενδιάμεσες 

οικονομικές καταστάσεις, εγκρίθηκαν προς δημοσίευση, από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του στις 26/11/2015. Για την σύνταξη των ενδιάμεσων 

συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων της 30/9/2015 έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές  

των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2014 (χρήση 2014). 

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

αποδεκτές λογιστικές αρχές απαιτεί την χρησιμοποίηση υπολογισμών και υποθέσεων που 

επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, την 

γνωστοποίηση ενδεχομένων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των 

οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εσόδων και εξόδων κατά την διάρκεια της 

http://www.stelioskanakis.gr/
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περιόδου υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην  ,  στο μέτρο 

του δυνατού , καλύτερη δυνατή γνώση της διοίκησης της Εταιρείας σε σχέση με τις τρέχουσες 

συνθήκες και ενέργειες, επισημαίνεται ότι τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να 

διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς. 

Οι σημαντικές λογιστικές αρχές 

 

Ενσώματα πάγια 

 

Τα ακίνητα (οικόπεδα και κτίρια) αποτιμώνται στην εύλογη αξία των, η οποία διενεργείται 

κάθε τέσσερα (4) τουλάχιστον χρόνια και γίνεται από ανεξάρτητους εκτιμητές. Τα λοιπά 

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

ζημιές απομείωσης. Αυξήσεις στην λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων που προκύπτουν 

από αναπροσαρμογές στην εύλογη αξία καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων. 

Μειώσεις στη λογιστική αξία φέρονται σε μείωση του αποθεματικού εφόσον στο παρελθόν 

είχε σχηματισθεί τέτοιο αποθεματικό για το ίδιο περιουσιακό στοιχείο.  Μειώσεις της αξίας 

πέραν του αποθεματικού καθώς και μειώσεις στην λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων για 

τα οποία δεν υπάρχει αποθεματικό αναπροσαρμογής, καταχωρούνται  στ’ αποτελέσματα ως 

έξοδο. 

Η διαφορά μεταξύ των αποσβέσεων που διενεργούνται επί της αναπροσαρμοσμένης αξίας των 

ενσωμάτων παγίων και οι οποίες καταχωρούνται στα έξοδα και των αποσβέσεων που 

βασίζονται στο κόστος κτήσεως των ενσωμάτων παγίων, μεταφέρεται από το αποθεματικό 

αναπροσαρμογής στα κέρδη εις νέο, με την πλήρη απόσβεση ή την πώληση αυτών. 

Η αξία των γηπέδων-οικοπέδων δεν αποσβένεται, οι δε αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των 

ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης 

ζωής τους που έχει ως εξής: 

 

- Κτίρια 45 – 55 Έτη 

- Μηχανολογικός εξοπλισμός 8-10 Έτη 

- Αυτοκίνητα 8-10 Έτη 

- Λοιπός εξοπλισμός 5-7 Έτη 

  

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

επανεξέταση σε κάθε ετήσιο ισολογισμό. 
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Η καταχώρηση των προσθηκών, στα βιβλία της Εταιρείας, γίνεται στο κόστος κτήσης, το οποίο 

περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.  

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων 

παγίων μόνον αν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρεία 

και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις, όταν 

γίνονται, καταχωρούνται σε βάρος των  αποτελεσμάτων χρήσης. 

 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  

Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις 

διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων 

αυτών η οποία κυμαίνεται από 4 έως 5 χρόνια. 

 

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 των οικονομικών καταστάσεων.  

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. 

 

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.  

 

Απαιτήσεις από πελάτες 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους. Οι ζημιές 

απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική 
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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. 

 

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. 

 

Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα 

Οι συναλλαγές που είναι εκπεφρασμένες σε ξένο νόμισμα, μετατρέπονται σε ευρώ, βάσει της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας η οποία ισχύει κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. Κατά την 

ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, τα νομισματικά περιουσιακά στοιχεία και 

οι υποχρεώσεις, που είναι  εκπεφρασμένες σε ξένο νόμισμα, μετατρέπονται σε ευρώ, με βάση τη 

συναλλαγματική ισοτιμία η οποία ισχύει κατά την ημερομηνία αυτή. Οι συναλλαγματικές 

διαφορές που προκύπτουν από την μετατροπή αυτή επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της 

κλειομένης  χρήσης. 

 

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. 

 

Μερίσματα 

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

την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
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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 των οικονομικών καταστάσεων.     

 

Προβλέψεις  

Οι προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος, κόστη αναδιάρθρωσης και αποζημιώσεις, 

καταχωρούνται όταν συντρέχουν  σωρευτικά τα ακόλουθα:  

i) Υπάρχει μία παρούσα νόμιμη ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα γεγονότων του 

παρελθόντος και  

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

iii) Το απαιτούμενο ποσό μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. 

 

Χρηματοοικονομικά Εργαλεία 

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

καταθέσεις και τέλος οι  βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Δεδομένης της 

βραχυπρόθεσμης φύσης των στοιχείων αυτών, η Διοίκηση της Εταιρείας πιστεύει ότι η εύλογη 

αξία αυτών ταυτίζεται με την αξία που απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία. 

 

Αναγνώριση εσόδων 

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

καθαρά από τους ανακτώμενους φόρους εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων 

γίνεται ως εξής: 

(α) Πωλήσεις αγαθών 

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

αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα 

εξασφαλισμένη.  

 

(β) Παροχή υπηρεσιών 

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

σχέση με το εκτιμώμενο συνολικό κόστος της. 
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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 στις 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 αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά βαρύνει  το φόρο εισοδήματος της 

περιόδου καταλογισμού. 

3. Πληροφόρηση κατά τομέα  

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στην Κύπρο και σε ορισμένες εκ των βαλκανικών 

χωρών  (Βουλγαρία, Κόσοβο, Αλβανία). Διαθέτει τα εμπορεύματά της μέσω δικού της δικτύου 

διανομής κύρια στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης  και μέσω αντιπροσώπων-διανομέων 

στην υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό . Οι πωλήσεις της Εταιρείας μέσω ιδίου δικτύου 

και αντιπροσώπων-διανομέων έχουν ως εξής: 

  

30/9/2015 

  

 

Πωλήσεις 

 Κόστος 

Πωληθέντων 

Μικτό 

Κέρδος % 

Χονδρέμποροι 3.077.964,24 2.022.269,01 1.055.695,23 34,30% 

Δίκτυο 9.904.020,41 6.396.278,32 3.507.742,09 35,42% 

Σύνολα 12.981.984,65 8.418.547,33 4.563.437,32 35,15% 

  

 

 

 

  

  

30/9/2014 

  

 

Πωλήσεις 

 Κόστος 

Πωληθέντων 

Μικτό 

Κέρδος % 

Χονδρέμποροι 3.141.887,31 2.069.202,48 1.072.684,83 34,14% 

Δίκτυο 9.612.872,69 6.313.667,27 3.299.205,42 34,32% 

Σύνολα 12.754.760,00 8.382.869,75 4.371.890,25 34,28% 
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Οι πωλήσεις κατά γεωγραφική περιφέρεια έχουν ως εξής : 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 01.01-30.09.2015 01.01-30.09.2014 

1 ΑΤΤΙΚΗ 5.710.056,20 5.734.163,53 

2 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2.965.099,80 2.844.915,67 

3 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  773.100,74 816.309,11 

4 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 739.464,19 744.518,64 

5 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 636.919,93 602.265,59 

6 ΚΡΗΤΗ 742.100,69 656.080,52 

7 ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 532.234,32 508.810,17 

8 ΘΡΑΚΗ 355.677,20 291.661,14 

9 ΗΠΕΙΡΟΣ 47.420,78 71.333,88 

10 ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ 66.930,72 69.175,02 

11 ΕΞΑΓΩΓΕΣ 412.980,08 415.526,73 

 

ΣΥΝΟΛΟ 12.981.984,65 12.754.760,00 
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4. Ακίνητα , βιομηχανοστάσια και εξοπλισμός  

Κατωτέρω παρατίθενται οι μεταβολές των παγίων την περίοδο από 1.1.2015 έως 30.9.2015 και 

κατά την αντίστοιχη συγκριτικά περίοδο από  1.1.2014 έως 30.9.2014 

Αξία  κτήσεως  ή 

αποτίμησης 

Γήπεδα  

οικόπεδα 

Κτίρια 

εγκατ/σεις 

Μηχαν/κός 

εξοπλισμός 

Λοιπά 

πάγια Σύνολο 

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

Προσθήκες 0,00 0,00 1.626,02 102.133,02 103.759,04 

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

Υπόλοιπο 30.09.2015 3.586.946,40 3.947.504,02 593.022,14 1.771.387,10 9.898.859,66 

 

     Συσσωρευμένες 

αποσβέσεις 

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

Προσθήκες 0,00 59.223,24 4.331,64 71.169,60 134.724,48 

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

Υπόλοιπο 30.09.2015 0,00 784.043,45 577.115,97 1.430.622,63 2.791.782,05 

 

     Αναπόσβεστη αξία 

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

Κατά την 30.09.2015 3.586.946,40 3.163.460,57 15.906,17 340.764,47 7.107.077,61 

      Αξία  κτήσεως  ή 

αποτίμησης 

Γήπεδα  

οικόπεδα 

Κτίρια 

εγκατ/σεις 

Μηχαν/κός 

εξοπλισμός 

Λοιπά 

πάγια Σύνολο 

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

Προσθήκες 0,00 0,00 3.450,00 78.926,60 82.376,60 

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 30.09.2014 3.586.946,40 3.947.504,02 591.396,12 1.621.732,35 9.747.578,89 

 

     Συσσωρευμένες 

αποσβέσεις 

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

Προσθήκες 0,00 59.223,24 6.102,85 64.023,44 129.349,53 

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 30.09.2014 0,00 705.079,13 571.367,55 1.351.352,22 2.627.798,90 

 

     Αναπόσβεστη αξία 

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

Κατά την 30.09.2014 3.586.946,40 3.242.424,89 20.028,57 270.380,13 7.119.779,99 
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Οι αποσβέσεις της περιόδου 1.1.2015 έως 30.9.2015 ανήλθαν στο ποσό των 137.755,27 ευρώ 

(ενσωμάτων 134.724,48 € και άυλων 3.030,79 €) και επιβάρυναν κατά ευρώ 5.013,96 τα έξοδα 

διοικητικής λειτουργίας και κατά ευρώ 132.741,31 τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης. 

Επί των παγίων ή των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας δεν υφίστανται 

εμπράγματα βάρη ή άλλου τύπου δεσμεύσεις.  

Η αποτίμηση των γηπέδων-κτιρίων διενεργείται στην εύλογη αξία από ανεξάρτητους εκτιμητές. 

Η τελευταία αναπροσαρμογή διενεργήθηκε την 31.12.2012. 

5. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

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

οποίων αφορά εξ ολοκλήρου σε προγράμματα λογισμικού, την περίοδο από 1.1.2015 έως 

30.9.2015 και από 1.1.2014 έως 30.9.2014 αντίστοιχα. 

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης 

Απογραφή 1.01.2015 170.359,90 

Προσθήκες  0,00 

Υπόλοιπο 30.09.2015 170.359,90 

Συσσωρευμένες 

αποσβέσεις 

 Απογραφή 1.01.2015 160.113,41 

Προσθήκες  3.030,79 

Υπόλοιπο 30.09.2015 163.144,20 

Αναπόσβεστη αξία 

 Κατά την 1.01.2015 10.246,49 

Κατά την 30.09.2015 7.215,70 

 

Λογισμικά 

προγράμματα 

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης 

Απογραφή 1.01.2014 160.159,90 

Προσθήκες  10.200,00 

Υπόλοιπο 30.09.2014 170.359,90 

Συσσωρευμένες 

αποσβέσεις 

 Απογραφή 1.01.2014 148.167,49 

Προσθήκες  9.406,94 

Υπόλοιπο 30.09.2014 157.574,43 

Αναπόσβεστη αξία 

 Κατά την 1.01.2014 11.992,41 

Κατά την 30.09.2014 12.785,47 
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6. Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 

Κατωτέρω παρατίθενται η κίνηση και τα υπόλοιπα των αναβαλλόμενων φορολογικών 

υποχρεώσεων κατά την 30.9.2015 και την 31.12.2014 αντίστοιχα. 

 
 Υπόλοιπα 

 

30.09.2015 

 

31.12.14 

Υπόλοιπα έναρξης χρήσης -463.832,86 

 
-469.888,30 

Πιστώσεις (Χρεώσεις) στην καθαρή θέση -28.344,71 

 
0,00 

Πιστώσεις (Χρεώσεις) αποτελεσμάτων 

περιόδου -37.769,93 

 
6.055,44 

Υπόλοιπα τέλους περιόδου -529.947,50 

 

-463.832,86 

 

Με το άρθρο 1 παρ.4 του ν. 4334/2015 (ΦΚΕ 80
Α
/2015)  , από το φορολογικό έτος 2015 ο 

συντελεστής φορολογίας των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών 

προσώπων και νομικών οντοτήτων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία,  αυξήθηκε από 26% σε 

29%. Παραπέμπουμε σχετικά και στη σημείωση Νο 17 του παρόντος. 

7. Αποθέματα 

Κατωτέρω παρατίθενται τα υπόλοιπα των αποθεμάτων κατά την 30.9.2015 και την  31.12.2014 

αντίστοιχα  

 
Υπόλοιπα  

Αποθέματα 30.09.15 

 

31.12.14 

Εμπορεύματα 2.615.171,13 

 

2.374.616,62 

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

πωληθέντων, την περίοδο 1.1.2015 έως 30.9.2015 ανήρχετο στο ποσό των ευρώ 8.393.704,42 

πλέον ποσού ευρώ 24.842,91 το οποίο αφορά σε  άμεσα έξοδα πωλήσεων (συνολικό κόστος 

πωληθέντων περιόδου  8.418.547,33. 

8. Απαιτήσεις από πελάτες 

Τα υπόλοιπα των λοιπών λογαριασμών εισπρακτέων  αναλύονται ως εξής : 

 
Υπόλοιπα  

Απαιτήσεις 30.09.15 

 

31.12.14 

Πελάτες 3.886.774,59 

 
4.387.847,88 

Γραμμάτια και επιταγές εισπρακτέες 2.532.554,69 

 
3.281.252,65 

Προβλέψεις απομείωσης -743.703,41 

 
-593.703,41 

Σύνολα 5.675.625,87 

 

7.075.397,12 
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Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν διατρέχει σημαντικό  πιστωτικό κίνδυνο, δεδομένου του 

μεγάλου πλήθους και της διασποράς των πελατών αυτής.( 2.350 πελάτες αποτελούν περίπου το 

ενεργό πελατολόγιο αυτής). 

9. Λοιπές απαιτήσεις 

Τα υπόλοιπα των λοιπών απαιτήσεων αναλύονται ως εξής : 

 

Υπόλοιπα  

 
30.09.15 

 
31.12.14 

Ελληνικό δημόσιο προκαταβολή 

φόρου 553.569,50 

 
553.545,92 

Μεταβατικοί λογαριασμοί 9.369,47 

 
32.073,85 

Λοιπές απαιτήσεις 29.462,01 

 
17.479,73 

Σύνολα 592.400,98 

 
603.099,50 

 

10. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών  

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

    Διαθέσιμα  Υπόλοιπα 

 
30.09.15 

 

31.12.14 

Διαθέσιμα στο ταμείο 71.099,07 

 
17.497,16 

Διαθέσιμα στις τράπεζες 6.277.504,70 

 
4.586.408,53 

Σύνολα 6.348.603,77 

 

4.603.905,69 

 

11.  Λογαριασμοί ιδίων κεφαλαίων 

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών των ιδίων κεφαλαίων την 30.9.2015 και την 31.12.2014 

αντίστοιχα έχουν ως εξής : 

 
 Υπόλοιπα 

 
30.09.15 

 

31.12.14 

Μετοχικό κεφάλαιο 6.000.000,00 

 
3.600.000,00 

Αποθεματικά υπέρ το άρτιο 458.596,86 

 
458.596,86 

Λοιπά Αποθεματικά 1.194.214,35 

 
1.100.214,35 

Υπόλοιπο κερδών εις νέο 9.157.385,65 

 
11.613.481,25 

Διαφορές αναπροσαρμογής 970.100,34 

 
998.445,05 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  17.780.297,20 

 

17.770.737,51 
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Το σύνολο των εκδοθεισών και ολοσχερώς αποπληρωμένων μετοχών ανέρχεται σε 7.500.000 

κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,80 ευρώ εκάστης. 

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

ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του 

«Υπόλοιπο κερδών εις νέο» ποσού 2.400.000,00 Ευρώ, το οποίο προκύπτει μετά την 

φορολόγηση συνολικού ποσού 2.666.666,67 Ευρώ και την καταβολή επ΄ αυτού του ποσού του 

αναλογούντος φόρου 266.666,67 Ευρώ, της εν λόγω κεφαλαιοποιήσεως υλοποιηθείσας με την 

αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,32 Ευρώ, ήτοι από 0,48 

Ευρώ σε 0,80 Ευρώ και παράλληλα ενέκρινε την συνακόλουθη (εκ της ως άνω αιτίας) 

τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. 

12. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 

Τα υπόλοιπα των βραχυπροθέσμων δανείων αναλύονται ως εξής (μηδενικά)  : 

 
Υπόλοιπα 

 

30.09.15 

 

       31.12.14 

Δάνεια τραπεζών 0,00 

 

0,00 

Σύνολα 0,00 

 

0,00 

 

13. Προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Τα υπόλοιπα των λοιπών βραχυπρόθεσμων λογαριασμών αναλύονται ως εξής : 

 
Υπόλοιπα 

Πληρωτέοι λογαριασμοί 30.09.15 

 
31.12.14 

Προμηθευτές 795.686,60 

 
433.858,69 

Επιταγές πληρωτέες-Γραμμάτια 1.592.396,52 

 
1.792.602,38 

Μερίσματα πληρωτέα 1.074,48 

 
590,53 

Λοιποί Φόροι 289.746,82 

 
239.541,20 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 48.709,20 

 
98.162,16 

Μεταβατικοί λογαριασμοί 87.670,23 

 
0,00 

Επιστροφή Κεφαλαίου σε μετόχους  1.112,22 

 
1.112,22 

Διάφοροι πιστωτές 146.999,92 

 
82.812,97 

Σύνολα 2.963.395,99 

 
2.648.680,15 
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14. Πωλήσεις 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας, ανά κύρια κατηγορία εμπορεύματος την 30.9.2015 και την 

30.9.2014 αναλύεται ως εξής : 

 

Πωλήσεις σε ευρώ  

Περιγραφή ομάδας είδους 30.9.2015 30.9.2014 

ΜΙΓΜΑΤΑ ΨΩΜΙΩΝ 2.481.879,28 2.179.031,86 

ΜΙΓΜΑΤΑ                        2.148.152,31 1.901.860,33 

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ                      1.756.720,64 1.770.179,13 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΑΓΩΤΟΥ               1.373.691,25 1.303.702,37 

ΒΟΥΤΥΡΑ        1.307.462,47 1.442.219,47 

ΚΡΕΜΕΣ                         1.047.551,14 1.281.552,93 

ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ 831.448,08 754.788,18 

DELIFRUIT                      442.895,58 485.252,08 

ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΕΣ                   429.870,66 416.476,77 

ΤΕΧΝΗTO ΑΦΡΟΓΑΛΑ               416.056,69 444.750,85 

ΤΖΕΛΥ                          283.040,58 270.198,91 

DECORGEL  167.960,43 201.720,40 

ΠΡΑΛΙΝΕΣ – ΑΜΥΓ/ΣΤΕΣ 159.848,20 159.595,16 

ΓΛΑΣΣΟ ΖΑΧ/ΚΗΣ  135.407,34 143.431,56 

Σύνολο 12.981.984,65 12.754.760,00 

Κόστος Πωληθέντων 8.418.547,33 8.382.869,75 

Μικτό κέρδος 4.563.437,32 4.371.890,25 

 

Σημειώνεται ότι στο κόστος πωληθέντων συμπεριλαμβάνεται και ποσό ευρώ 24.842,91 το οποίο 

αφορά σε άμεσα έξοδα πωλήσεων. 

 

15. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 

Τα κατά είδος, άλλα έσοδα της Εταιρείας, την 30.9.2015 και την 30.9.2014 αντίστοιχα 

αναλύονται ως εξής : 

 30.09.15 30.09.14 

Επιδοτήσεις – Επιχορηγήσεις  
24.472,03 0,00 

Έσοδα από εκ/σεις αγορών και 

τρόπου πληρωμής προμηθευτών                                 
65.216,87 47.744,14 

Συμμετοχή οίκων του 

εξωτερικού σε εκθέσεις – 

Διαφήμιση 77.936,52 20.652,57 

Σύνολο  167.625,42 68.396,71 
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16. Ανάλυση Εξόδων ανά κατηγορία 

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

ακολούθως: 

Περίοδος 1.1.15 έως 30.9.15 

 

Κόστος Έξοδα Έξοδα Χρημ/κά 

 Είδος δαπάνης πωληθέντων διοίκησης διάθεσης έξοδα Σύνολο 

Αμοιβές και έξοδα 

προσωπικού 0,00 257.678,92 1.519.928,57 0,00 1.777.607,49 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 13.200,00 22.195,00 254.418,85 0,00 289.813,85 

Παροχές τρίτων 0,00 16.804,48 291.898,58 0,00 308.703,06 

Φόροι τέλη 0,00 0,00 38.278,65 0,00 38.278,65 

Διάφορα έξοδα 11.642,91 38.631,66 415.049,48 0,00 465.324,05 

Τόκοι και συναφή έξοδα 0,00 0,00 0,00 12.062,48 12.062,48 

Αποσβέσεις ενσωμάτων 0,00 5.013,96 129.710,52 0,00 134.724,48 

Αποσβέσεις άϋλων 0,00 0,00 3.030,79 0,00 3.030,79 

Κόστος αποθεμάτων 8.393.704,42 0,00 0,00 0,00 8.393.704,42 

Σύνολα 8.418.547,33 340.324,02 2.652.315,44 12.062,48 11.423.249,27 

 

Περίοδος 1.1.14 έως 30.9.14 

 

Κόστος Έξοδα Έξοδα Χρημ/κά 

 Είδος δαπάνης πωληθέντων διοίκησης διάθεσης έξοδα Σύνολο 

Αμοιβές και έξοδα 

προσωπικού 0,00 230.178,93 1.506.774,54 0,00 1.736.953,47 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 15.840,00 0,00 264.700,64 0,00 280.540,64 

Παροχές τρίτων 0,00 13.551,81 280.456,73 0,00 294.008,54 

Φόροι τέλη 0,00 1.932,00 24.325,22 0,00 26.257,22 

Διάφορα έξοδα 11.326,71 18.494,92 338.102,59 0,00 367.924,22 

Τόκοι και συναφή έξοδα 0,00 0,00 0,00 10.698,90 10.698,90 

Αποσβέσεις ενσωμάτων 0,00 5.545,64 123.803,89 0,00 129.349,53 

Αποσβέσεις άϋλων 0,00 0,00 9.406,94 0,00 9.406,94 

Κόστος αποθεμάτων 8.355.703,04 0,00 0,00 0,00 8.355.703,04 

Σύνολα 8.382.869,75 269.703,30 2.547.570,55 10.698,90 11.210.842,50 

 

17. Φόρος εισοδήματος 

Η ανάλυση  του φόρου εισοδήματος για την περίοδο 1.1.-30.9.2015 και 1.1-30.9.2014 έχει  

εξής: 

  Υπόλοιπα 

Περιγραφή 30.09.15 30.09.14 

Φόρος εισοδήματος 538.260,88 473.542,82 

Αναβαλλόμενος φόρος 

αποτελεσμάτων 37.769,94 -28.147,67 

Σύνολο 576.030,82 445.395,15 
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Σημείωση: Ο φόρος εισοδήματος της ενδιάμεσης περιόδου (1.1.2015-30.9.2015)  έχει 

υπολογισθεί χρησιμοποιώντας τον συντελεστή φορολογίας των μη διανεμομένων κερδών που 

ισχύει στην τρέχουσα χρήση 2015 και ο οποίος ανέρχεται σε 29 %. (κατά την χρήση 2014 ο 

αντίστοιχος συντελεστής ανήρχετο σε 26%). Εξ αιτίας της μεταβολής αυτής, ο φόρος 

εισοδήματος που επιβαρύνει τα αποτελέσματα της περιόδου, ήταν αυξημένος κατά ποσό 

55.682,16 €, σε σχέση με το φόρο που θα προσδιορίζονταν με τον συντελεστή φορολογίας της 

προηγούμενης περιόδου (26%). 

18.  Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη 

Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 

19. Ενδεχόμενες Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις 

Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Δεν υπάρχουν οιεσδήποτε  φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις 

δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην 

οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας. 

Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες απαιτήσεις 

Δεν υπάρχουν ενδεχόμενες απαιτήσεις που να χρήζουν ιδιαίτερης αναφοράς στις ενδιάμεσες 

οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

 

20. Αγορές και πωλήσεις ενσωμάτων παγίων 

Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό για την περίοδο 1.1.2015 έως 30.9.2015 ανήλθαν στο ποσό 

των € 103.759,04. 

 

21. 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 
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υποχρεώσεις για την οικεία διαχειριστική χρήση. Η Εταιρεία στα πλαίσια του ως άνω 

νομοθετικού πλαισίου ελέγχθηκε για τις χρήσεις 2011,2012,2013 και 2014, λαμβάνοντας 

πιστοποιητικά φορολογικής συμμόρφωσης με γνώμη χωρίς επιφύλαξη. 

Συνεπεία των ανωτέρω η  Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί μόνο για την χρήση 2010 και ως εκ τούτου 

οι φορολογικές της υποχρεώσεις για την χρήση αυτή δεν έχουν καταστεί οριστικές  Σημειώνεται 

όμως ότι υφίσταται  για τον σκοπό αυτό πρόβλεψη ποσού € 35.000 η οποία και κρίνεται 

ικανοποιητική. 

 

22. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

 Απασχολούμενο προσωπικό την 30/9/2015 : Εταιρείας 68 άτομα. 

 Απασχολούμενο προσωπικό την 30/9/2014 : Εταιρείας 65 άτομα. 

 

23.  Μεταγενέστερα γεγονότα  

Πέραν των ήδη αναφερθέντων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των Ενδιάμεσων  Συνοπτικών 

Οικονομικών Καταστάσεων γεγονότα τα οποία να αφορούν στην Εταιρεία, στα οποία 

επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

 

24.Συναλλαγές με συνδεδεμένα με την Εταιρεία μέρη 

Δεν υπάρχουν συμμετοχές σε θυγατρικές ή συγγενείς  εταιρείες, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 οι 

δε οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση άλλων 

εταιρειών.  

Οι συναλλαγές της Εταιρίας με τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24  έχουν 

ως εξής. 

 
1.01-30.09.2015 1.01-30.09.2014 

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 

  Σε θυγατρικές 0,00 0,00 

Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0,00 0,00 

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 

  Από θυγατρικές 0,00 0,00 

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0,00 0,00 

Πωλήσεις παγίων 

  Προς θυγατρικές 0,00 0,00 

Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0,00 0,00 

Απαιτήσεις  

  Από θυγατρικές 0,00 0,00 
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Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0,00 0,00 

Υποχρεώσεις  

  Σε θυγατρικές 0,00 0,00 

Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0,00 0,00 

 

 

Παροχές προς τη διοίκηση και στελέχη της εταιρίας 

  Αμοιβές μελών Διοικητικού  Συμβουλίου και Διευθυντικών 

στελεχών                                                                                                              

110.000,00 110.000,00 

Μισθοί και άλλες βραχυπρόθεσμες   

εργασιακές παροχές 124.729,31 128.679,31 

Σύνολο 234.729,31 238.679,31 

Απαιτήσεις από Διευθυντικά στελέχη   

και μελών Διοικητικού Συμβουλίου 0,00 0,00 

   

Υποχρεώσεις προς Διευθυντικά στελέχη   

και μελών Διοικητικού Συμβουλίου 77.955,40 108.734,69 

 

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

(και τις οικογένειές τους).  

 

25. Σημαντικά γεγονότα περιόδου  

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

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

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

οι έλεγχοι κεφαλαίων παραμένουν σε ισχύ, μολονότι το σχετικό πλαίσιο διαρκώς βελτιώνεται 

στην κατεύθυνση της ελάφρυνσης των αρχικών περιορισμών.  

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

σε 29% ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα 

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

Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για τα κέρδη που προκύπτουν στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 

την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά. Επίσης αυξάνεται από 80% σε 100% το ποσοστό της 

προκαταβολής φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.  

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

διάρκεια της περιόδου τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την οικονομική διάρθρωση ή την 

επιχειρηματική πορεία της Εταιρείας, 
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26.  Γεγονότα μετά την ημερομηνία συντάξεως των Οικονομικών Καταστάσεων. 

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της ημερομηνίας των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων γεγονότα τα 

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

 

Οι υπεύθυνοι για την κατάρτιση των Ενδιάμεσων Συνοπτικών  Οικονομικών Καταστάσεων  

 

 

 

Αχαρνές,  26 Νοεμβρίου 2015 

 

Στυλιανός Κανάκης Μαρία Κανάκη Αθανάσιος Σύρμος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος    Αντιπρόεδρος ΔΣ   Οικονομικός Δ/ντής 
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 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1.01.2015 έως 30.09.2015. 

 

 


