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Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
(σύμφωνα με το άρθρο 5  του Ν. 3556/2007) 

 
Δηλώνεται  με  την  παρούσα  ότι,  εξ΄  όσων  γνωρίζουμε  οι  εξαμηνιαίες  εταιρικές  και  ενοποιημένες  οικονομικές 

καταστάσεις της εταιρίας «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.» για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2016 

έως  την  30η  Ιουνίου  2016,  οι  οποίες  καταρτίσθηκαν  σύμφωνα  με  τα  ισχύοντα  Διεθνή  Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, 

την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως του Ομίλου και της Εταιρίας καθώς και των επιχειρήσεων που 

περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 

έως 5 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007. 

 

Δηλώνεται επίσης ότι, εξ΄ όσων γνωρίζουμε η εξαμηνιαία έκθεση του διοικητικού συμβουλίου απεικονίζει κατά 

τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του 

ν. 3556/2007.   

 

Ασπρόπυργος,  08  Σεπτεμβρίου 2016 

 

Οι βεβαιούντες 

 

 

Γεώργιος Κ. Κρεμύδας  Κωνσταντίνος Γ. Κρεμύδας  Θεόδωρος Β. Κονιδάρης 

     

     

Πρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλος  
του Διοικητικού Συμβουλίου 

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου 

Μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου 
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της εταιρίας  

«ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.» 
επί των ενοποιημένων και εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων  

της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2016 
 
Στη  παρούσα  έκθεση  περιγράφονται  συνοπτικά,  χρηματοοικονομικές  πληροφορίες  του  ομίλου  και  της  εταιρίας  «ΓΕΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.», για το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, σημαντικά γεγονότα που διαδραματίσθηκαν 
στη  περίοδο  και  η  επίδρασή  τους  στις  εξαμηνιαίες  οικονομικές  καταστάσεις,  περιγράφονται  οι  κυριότεροι  κίνδυνοι  και 
αβεβαιότητες που οι εταιρίες του ομίλου ενδέχεται να αντιμετωπίσουν στο δεύτερο εξάμηνο της χρήσης και τέλος παρατίθενται 
οι σημαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ του εκδότη και των συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων. 
 
Ι. ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ 
 
Πτωτικά κινήθηκαν οι πωλήσεις, τα περιθώρια μικτού κέρδους και τα καθαρά κέρδη, προ και μετά φόρων, του ομίλου και της 
μητρικής  εταιρίας  το πρώτο  εξάμηνο  της  τρέχουσας  χρήσης,  σε σχέση με  το αντίστοιχο διάστημα  της προηγούμενης,  σαφώς 
επηρεασμένα από το αρνητικό οικονομικό περιβάλλον της εγχώριας αγοράς.  
 
Στην  ανωτέρω  αρνητική  διαμόρφωση  των  μεγεθών  του  ομίλου,  εκτός  της  μείωσης  των  αντίστοιχων  μεγεθών  της  μητρικής 
εταιρίας, συνετέλεσε και η πτώση εκείνων της θυγατρικής εταιρίας «Γενική Εμπορίου Βορείου Ελλάδος Α.Ε.», που μαζί με την 
μητρική δραστηριοποιούνται στον  τομέα  του υδραυλικού  επαγγελματικού εξοπλισμού. Αντίθετα οι  επιτεύξεις  της  κατά 100% 
θυγατρικής  εταιρίας  «Γενική  Εμπορίου  Ανανεώσιμες  Πηγές  Ενέργειας  Α.Ε.»,  που  δραστηριοποιείται  στον  τομέα  παραγωγής 
ηλεκτρικού  ρεύματος  από  ανανεώσιμες  πηγές  ενέργειας,  απαλλαγμένες  πλέον  από  νέες  επιβαρύνσεις,  παρουσιάζουν 
σταθεροποιητικές τάσεις. 
 
Απολογιστικά,  στο πρώτο μισό  της  τρέχουσας χρήσης οι πωλήσεις  του ομίλου και  της μητρικής εταιρίας περιορίσθηκαν κατά 
7,73% και 4,86% αντίστοιχα, σε σχέση με εκείνες του πρώτου εξαμήνου του 2015. Τα περιθώρια μικτού κέρδους μειώθηκαν τόσο 
σε επίπεδο ομίλου όσο και μητρικής εταιρίας και ανήλθαν σε 23,00%  και 21,18% αντίστοιχα, έναντι 24,76% και 31,87% το 2015. 
 
Αντίθετα, τα λειτουργικά έξοδα του ομίλου και της εταιρίας μειώθηκαν κατά 7,29% και 4,41% αντίστοιχα, σε σχέση με εκείνα της 
περσινής περιόδου. Ομοίως τεράστια αρνητική μεταβολή σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη του πρώτου εξαμήνου της χρήσης 
2015, παρουσίασαν στο φετινό πρώτο μισό της χρήσης οι χρεωστικοί τόκοι των εταιριών του ομίλου. Συγκεκριμένα η αρνητική 
μεταβολή των χρεωστικών τόκων του ομίλου ανήλθε σε 37,05% και της μητρικής εταιρίας σε 52,63%. 
 
Αποτέλεσμα των ανωτέρω θετικών και αρνητικών μεταβολών, ήταν η αρνητική μεταβολή των καθαρών μετά φόρων κερδών του 
πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης, κατά 31,69% του ομίλου και κατά 11,64% της μητρικής εταιρίας, σε σχέση με το πρώτο 
εξάμηνο της προηγούμενης χρήσης.  
 
Παρά  την  αρνητική  διαμόρφωση  του  αποτελέσματος  στο  πρώτο  μισό  της  χρήσης  συγκριτικά  με  εκείνο  της  προηγούμενης,  η 
διοίκηση  εκτιμά θετικά  την συνεχιζόμενη διαχρονικά  επίτευξη  κερδοφόρων αποτελεσμάτων από  τις  εταιρίες  του ομίλου,  την 
συνεχιζόμενη  κεφαλαιουχική  τους  ενδυνάμωση,  την  διατήρηση  της  μέσης  χορηγούμενης  πίστωσης  προς  τους  πελάτες  του 
ομίλου  (ανήλθε  σε  120  ημέρες  έναντι  129  το  2015)  και  περαιτέρω  την  διατήρηση  της  μέσης  κυκλοφοριακής  ταχύτητας  των 
αποθεμάτων του ομίλου (230 ημέρες έναντι 227 το 2015). 
 
Εξίσου ενθαρρυντικά κρίνονται και τα μηνύματα από το μέτωπο των επισφαλειών στο πρώτο μισό της τρέχουσας χρήσης. Παρά 
ταύτα  το  ρευστό  και  επικίνδυνο  κλίμα  της  αγοράς  επιβάλλει  την  περαιτέρω  θωράκιση  των  εταιριών  του  ομίλου  έναντι  του 
πιστωτικού κινδύνου, μέσω της ορθολογικότερης χορήγησης πιστώσεων και περιορισμού του χρόνου πίστωσης σε πελάτες με 
εμφανή δείγματα κινδύνου. 
 
Επίσης,  στα  πλαίσια  διατήρησης  και  επέκτασης  των  μέχρι  σήμερα  κεκτημένων,  η  διοίκηση  του  ομίλου  αποσκοπεί  στην 
περαιτέρω συγκράτηση  των λειτουργικών δαπανών,  στην θωράκιση  των εταιριών  του ομίλου από κινδύνους που προκαλούν 
ζημιογόνα  αποτελέσματα  και  αρνητικές  ταμειακές  ροές  και  στον  περιορισμό  του  χρηματοοικονομικού  κόστους,  για  την 
περαιτέρω εξυγίανση και ενίσχυση της κεφαλαιουχικής τους διάρθρωσης μέσω του περιορισμού των υποχρεώσεων, κυρίως των 
τραπεζικών με στόχο την  επιπλέον βελτίωση της σχέσης ιδίων προς ξένα κεφάλαια. 
 
Στο μέτωπο της διατήρησης και επαύξησης του κύκλου εργασιών των εταιριών του ομίλου, στο χωρίς ορίζοντα πλεύσης πεδίο 
της  εγχώριας  αγοράς,  η  διοίκηση  πέραν  των  επιδιώξεών  της  για  την  ικανοποίηση  των  πλέον  απαιτητικών  ζητήσεων  της 
πελατειακής της βάσης, εντείνει τις προσπάθειές της για την συμμετοχή των εταιριών του ομίλου στα ελάχιστα μεγάλα ιδιωτικά 
ή δημόσια έργα, εντός και εκτός Ελλάδος. Η τελική έκβαση των προσπαθειών της διοίκησης φαντάζει θετική με τα μέχρι σήμερα 
επιτευχθέντα μεγέθη στο διανυθέν διάστημα του δεύτερου μισού της χρήσης. 
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Τέλος βασικό μέλημα της διοίκησης αποτελεί η συνεχής αναδιάρθρωση των τραπεζικών δανειακών κεφαλαίων των εταιριών του 
ομίλου, προτάσσοντας το μακροπρόθεσμο στοιχείο έναντι του βραχυπροθέσμου και φυσικά το κατά το δυνατό καλύτερο τελικό 
επιτόκιο  δανεισμού.  Στα  συγκεκριμένα  πλαίσια  έχει  εντάξει  και  τον  συνολικό  δανεισμό  της  θυγατρικής  εταιρίας  «Γενική 
Εμπορίου Βορείου Ελλάδος Α.Ε.».   
 
ΙΙ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  
 
Ο περιορισμός των τραπεζικών κεφαλαίων δανεισμού κατά 1.105,00 χιλ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου και κατά 825,00 χιλ. ευρώ σε 
επίπεδο  μητρικής  εταιρίας,  παρά  την  πτώση  του  κύκλου  εργασιών,  αποτελεί  σημαντικό  γεγονός  που  συνέβη  σταδιακά  στη 
διάρκεια  του  πρώτου  εξαμήνου  της  τρέχουσας  χρήσης,  δεδομένου  ότι  αποτελεί  συνέχεια  των  μειώσεων  που  κατάφεραν  οι 
εταιρίες του ομίλου στις προηγούμενες οικονομικές χρήσεις. 
 
Συνέπεια  του  περιορισμού  του  τραπεζικού  δανεισμού  ήταν  και  η  συγκράτηση  των  χρηματοοικονομικών  εξόδων  του  πρώτου 
εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης κατά 35,28% σε επίπεδο ομίλου και κατά 48,56% σε επίπεδο μητρικής εταιρίας. 
 
Η αναδιοργάνωση των δανειακών κεφαλαίων των εταιριών του ομίλου, σε σχέση με τα αντίστοιχα του τέλους της προηγούμενης 
χρήσης,  αποτελεί  σημαντικό  πλην  όμως  προδιαγεγραμμένο  γεγονός  που  επιτεύχθηκε  στην  διάρκεια  του  διανυθέντος  μέχρι 
σήμερα διαστήματος  της  τρέχουσας χρήσης.  Έτσι,  το υπόλοιπο  των μακροπροθέσμων δανείων καθώς και  τα βραχυπρόθεσμα 
δανειακά κεφάλαια της θυγατρικής εταιρίας «Γενική Εμπορίου Βορείου Ελλάδος Α.Ε.», αντικαταστάθηκαν με μακροπρόθεσμη 
χορήγηση (ομολογιακό δάνειο) τετραετούς διάρκειας. 
 
Περαιτέρω, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της κατά 100% θυγατρικής εταιρίας «Γενική Εμπορίου Ανανεώσιμες 
Πηγές  Ενέργειας  Α.Ε.»  που  συνήλθε  τον Μάρτιο  της  τρέχουσας  χρήσης,  λόγω  της  πλεονάζουσας  ταμειακής  ρευστότητας  της 
θυγατρικής,  ελλείψει  επενδυτικών προγραμμάτων  και  με απώτερο σκοπό  την  ενίσχυση  του  κεφαλαίου  κίνησης  της  μητρικής 
εταιρίας,  το  μετοχικό  της  κεφάλαιο  μειώθηκε  κατά  το  ποσό  των  100.000  ευρώ  και  επιστράφηκε  σε  μετρητά  στην  μητρική 
εταιρία.  
 
Τέλος, αναφέρουμε ότι δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα για την μητρική εταιρία και τις θυγατρικές της, που έλαβαν χώρα από 
την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων του πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης μέχρι την ημερομηνία 
σύνταξης της παρούσης έκθεσης. 
 
ΙΙΙ. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
Προμηθευτές ‐ Αποθέματα 
  
Οι εμπορικές συμφωνίες των εταιριών του ομίλου με σημαντικούς οίκους τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού, για την 
προώθηση  και  σε  ορισμένες  περιπτώσεις  την  αποκλειστική  διανομή  των  προϊόντων  τους  στην  εγχώρια  αγορά  με  σκοπό  την 
υψηλή  ανταγωνιστικότητα  των  ειδών  που  εμπορεύονται  και  την  άμεση  ικανοποίηση  των  πελατών  τους  καθώς  και  την 
αντιμετώπιση  του  μεγάλου  και  διαρκώς  εντεινόμενου  ανταγωνισμού,  υποχρεώνουν  στη  διατήρηση  υψηλών  αποθεμάτων.  Η 
διατήρηση αποθέματος έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην περίπτωση αυξητικής τάσης των τιμών ενώ εγκυμονεί κινδύνους σε 
ενδεχόμενη πτώση.  
 
Ο  περιορισμός  του  ύψους  των  αποθεμάτων  των  εταιριών  του  ομίλου,  αποτελεί  διαχρονικό  βασικό  στόχο  της  διοίκησης,  σε 
συνάρτηση  πάντα  με  την  ετοιμότητα  ικανοποίησης  κάθε  ενδεχόμενης  ζήτησης  και  την  διατήρηση  του  βαθμού 
ανταγωνιστικότητα τους.  
 
Περαιτέρω,  δεδομένου  ότι  οι  τιμές  της  πλειονότητας  των  προϊόντων  που  εμπορεύονται  οι  εταιρίες  του  ομίλου  δεν 
παρουσιάζουν βραχυπρόθεσμες ακραίες μεταβολές περιορίζονται σημαντικά και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την διατήρηση 
αποθεμάτων. Αντίθετα οι τιμές των χαλυβουργικών προϊόντων διαμορφώνονται χρηματιστηριακά με βάση την τιμή του σιδήρου 
scrap, και οι τυχόν σημαντικές μεταβολές τους έχουν άμεση επίδραση στη διαμόρφωση της μικτής κερδοφορίας των εταιριών 
του ομίλου. Οι συγκεκριμένες τιμές παρουσιάζουν σχετική σταθεροποίηση με αυξητικές τάσεις στην τρέχουσα χρήση. 
 
Επιπλέον,  ο  όμιλος  επανεξετάζει  σε  κάθε  περίοδο  ισολογισμού  την  καθαρή  ρευστοποιήσιμη  αξία  των  αποθεμάτων  και 
σχηματίζει τις κατάλληλες προβλέψεις, ώστε η αξία τους που παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις να ταυτίζεται με την 
πραγματική. 
 
Εξίσου σημαντικό  είναι  και  το  γεγονός  ότι  οι  εταιρίες  του  ομίλου  δεν  έχουν  κάποια αξιόλογη  εξάρτηση από συγκεκριμένους 
προμηθευτές, δεδομένου ότι κανένας  προμηθευτής τους δεν τις προμηθεύει με εμπορεύματα σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% 
του συνόλου των αγορών τους. 
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Πελάτες – Πιστώσεις πελατών 
 
Η πελατειακή βάση  των  εταιριών  του ομίλου αφορά  ένα μεγάλο  εύρος  επιχειρήσεων σε όλη  την  Ελλάδα,  όπως Διυλιστήρια, 
Τεχνικές‐Κατασκευαστικές,  Βιομηχανικές,  Εμπορικές,  Ναυτιλιακές,  Δημοτικές  ‐  Δημόσιες  Επιχειρήσεις  κ.λ.π.  Οι  εταιρίες  του 
ομίλου  στοχεύουν  στην  ικανοποίηση  μεγαλύτερου  πλήθους  επιχειρήσεων  (πελατών)  μέσα  από  την  συνεχώς  εμπλουτιζόμενη 
ποικιλία των προϊόντων που διαθέτουν επιδιώκοντας ταυτόχρονα την άμεση ικανοποίηση των αναγκών τους και την αύξηση της 
εμπιστοσύνης τους, μέσα από διάφορες διαδικασίες και παροχές. 

Ιστορικά η πελατειακή βάση των εταιριών  του ομίλου παρουσιάζει μεγάλη διασπορά και δεν υφίστανται κίνδυνοι εξάρτησης 
από μερίδα πελατών τους καθώς κανένας πελάτης δεν απορροφά πάνω από το 10%  του κύκλου εργασιών τους, γεγονός που 
συνέβη στο πρόσφατο παρελθόν, χωρίς ωστόσο να προκύψουν κίνδυνοι εξάρτησης και επισφάλειας δεδομένου ότι η κίνηση του 
λογαριασμού των συγκεκριμένων πελατών διατηρήθηκε στα πλαίσια της εφαρμοζόμενης πιστωτικής πολιτικής του ομίλου. 
 
Προς  εξασφάλιση  των  κινδύνων  που  απορρέουν  από  τις  εμπορικές  τους  πιστώσεις,  η  μητρική  εταιρία  και  η  θυγατρική  της 
«Γενική  Εμπορίου  Βορείου  Ελλάδος  Α.Ε»,  έχουν  συνάψει  σύμβαση  καθολικής  ασφάλισης  πιστώσεων  που  καλύπτει  τυχόν 
απώλειες, λόγω αφερεγγυότητας των πελατών τους και των εγγυητών τους από 80% μέχρι 85% του συνόλου των οφειλών τους. 
Τα  συνολικά  όρια  κάλυψης  ανά  πελάτη  καθορίζονται  από  την  ασφαλιστική  εταιρία.  Δεν  περιλαμβάνονται  στις  καλύψεις  της 
ασφαλιστικής οι θυγατρικές εταιρίες και το Δημόσιο. Συνεπώς, σε περίπτωση επέλευσης του πιστωτικού κινδύνου, ο κίνδυνος 
για τις εταιρίες του ομίλου, από τις τυχόν επισφάλειες των συγκεκριμένων πελατών τους, περιορίζεται από 15% έως 20% των 
καλύψεων της ασφαλιστικής εταιρίας και στο ποσό των τυχόν υπερβάσεων του.  
 
Παρά  τον  εμφανή  περιορισμό  των  επισφαλειών  στη  διάρκεια  της  τρέχουσας  χρήσης,  η  συνεχιζόμενη  δυσμενής  οικονομική 
κατάσταση  της  εγχώριας  αγοράς,  εγκυμονεί  κινδύνους  για  νέα  κρούσματα  «επισφαλειών»  και  την  δημιουργία  αρνητικών 
ταμιακών ροών για τις εταιρίες του ομίλου. Έναντι των συγκεκριμένων κινδύνων η διοίκηση εφαρμόζει μια σειρά μέτρων, όπως 
ο αποκλεισμός πελατών με εμφανή δείγματα επισφάλειας, η αυστηρή διατήρηση του συμφωνημένου χρόνου πίστωσης και ο 
περιορισμός  των  ποσών  πίστωσης  πάνω  από  το  όριο  της  ασφαλιστικής  εταιρίας  (ρίσκου),  εκτιμώντας  ότι  τα  ευεργετικά 
αποτελέσματα (αποκλεισμός τυχόν επισφαλών πελατών, μείωση τραπεζικού δανεισμού) θα αντισταθμίσουν τις τυχόν απώλειες 
εσόδων από ενδεχόμενη συρρίκνωση της πελατειακής της βάσης.  

Δανεισμός – Επιτόκια δανεισμού 

Στο  χρηματοπιστωτικό  τομέα  ο  όμιλος  συνεργάζεται  με  τράπεζες  που  δραστηριοποιούνται  στην  Ελλάδα  και  σε  χώρες  της 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Τα  εγκεκριμένα  όρια  χρηματοδοτήσεων  διασφαλίζουν  την  εταιρία  και  την  θυγατρική  της  με  τα 
απαιτούμενα κεφάλαια κίνησης και οι  ικανοποιητικοί όροι συνεργασίας και τιμολόγησης των διαφόρων τραπεζικών εργασιών 
βοηθούν  στο  περιορισμό  του  χρηματοοικονομικού  κόστους  των  εταιριών  του  ομίλου.  Επιπλέον  οι  εταιρίες  του  ομίλου  με 
συνέπεια, διατηρούν μακροχρόνια, εποικοδομητική και αμοιβαία επωφελή συνεργασία με τις συνεργαζόμενες τράπεζες. 

Σύμφωνα με τα τρέχοντα εγκεκριμένα πιστωτικά όρια και τους υπόλοιπους όρους συνεργασίας του ομίλου με τα συνεργαζόμενα 
πιστωτικά  ιδρύματα,  δεν  προβλέπονται,  τουλάχιστον  βραχυπρόθεσμα,  κίνδυνοι  που  μπορούν  να  επηρεάσουν  δυσμενώς  την 
ομαλή λειτουργία των εταιριών του ομίλου.  

Η διοίκηση εκτιμά ότι για την χρηματοοικονομική λειτουργία των εταιριών του ομίλου αρκεί η σημερινή διάρθρωση και το ύψος 
του  υφιστάμενου  τραπεζικού  δανεισμού,  και  δεν  θα  απαιτηθούν  άλλα  τραπεζικά  δανειακά  κεφάλαια  στη  τρέχουσα  χρήση. 
Ουσιαστικά η τελική διαμόρφωση των δανειακών κεφαλαίων και του χρηματοοικονομικού κόστους του ομίλου, θα επηρεασθεί 
μόνο  από  την  αναμενόμενη  εγχώρια  ανάπτυξη,  δεδομένου  ότι  η  διοίκηση  δεν  προτίθεται  στη  παρούσα φάση  να  προβεί  σε 
οποιαδήποτε επενδυτική κίνηση.  

Πολιτική των εταιριών του ομίλου είναι να διατηρούν το σύνολο των δανείων τους σε ευρώ σε μακροπρόθεσμη μορφή και με 
μεταβλητό επιτόκιο. Η πολιτική αυτή ωφελεί τον όμιλο σε περιπτώσεις πτώσης των επιτοκίων. Αντιθέτως εκτίθεται σε κίνδυνο 
ταμειακών εκροών, σε περιόδους αύξησης των επιτοκίων.  

Έναντι των σημερινών χρηματοδοτήσεων των εταιριών του ομίλου δεν υφίσταται καμία εμπράγματη ή μη εξασφάλιση προς τα 
συνεργαζόμενα πιστωτικά ιδρύματα, παρά μόνο η υπογραφή των ίδιων των εταιριών.  
 
Συναλλαγματικός Κίνδυνος   

Δεδομένου  ότι  οι  εταιρίες  του  ομίλου  στη  μεγάλη  πλειοψηφία  των  εμπορικών  τους  συναλλαγών  με  το  εξωτερικό, 
χρησιμοποιούν σαν νόμισμα συναλλαγής το ευρώ και δεν υπάρχουν σημαντικά υπόλοιπα υποχρεώσεων ή απαιτήσεων σε ξένα 
νομίσματα  κατά  την  30.06.2016,  αλλά  ούτε  και  δανειακές  υποχρεώσεις  σε  άλλο  νόμισμα  πέραν  του  ευρώ,  η  έκθεση  σε 
συναλλαγματικό κίνδυνο για τον όμιλο αξιολογείται ως χαμηλή. 

Εκτός  τούτων η διοίκηση  του ομίλου παρακολουθεί διαρκώς  την διακύμανση και  την  τάση  των  ξένων νομισμάτων,  αξιολογεί 
κάθε περίπτωση χωριστά και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα σε περίπτωση που ο κίνδυνος είναι υπαρκτός και αξιόλογος.  
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Προσωπικό  
 
Η διοίκηση  των  εταιριών  του ομίλου στηρίζεται  σε ομάδα  έμπειρων  και  ικανών στελεχών,  τα οποία  έχουν πλήρη  γνώση  του 
αντικειμένου των εταιριών και των συνθηκών της αγοράς συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη 
των εταιριών.  
 
Με τις παρούσες συνθήκες τα στελέχη της εταιρίας βρίσκονται σε αρμονική συνεργασία τόσο μεταξύ τους όσο και με την γενική 
διεύθυνση της εταιρίας.  Ενδεχόμενη διατάραξη της σχέσης των στελεχών με την διοίκηση, με αποτέλεσμα την απώλειά τους, 
πιθανόν  να  διαταράξει  πρόσκαιρα  την  εύρυθμη  λειτουργία  της.  Η  υποδομή  της  εταιρίας  επιτρέπει  την  άμεση  αναπλήρωση 
στελέχους χωρίς σημαντικές επιπτώσεις στην πορεία των εργασιών της. 
  
Οι  σχέσεις  των  διοικούντων  με  το  εργαζόμενο  προσωπικό  είναι  άριστες  και  δεν  παρουσιάζονται  εργασιακά  προβλήματα. 
Συνέπεια των σχέσεων αυτών είναι η έλλειψη δικαστικών υποθέσεων που αφορούν σε εργασιακά θέματα. 
 
Περιβαλλοντικά θέματα  
 
Οι εταιρίες του ομίλου, πάντα πρωτοπόρες και με ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, πιστεύοντας ότι 
η  ανακύκλωση  αποτελεί  ουσιαστικό  δείκτη  πολιτισμού  για  μια  χώρα,  έχουν  ενταχθεί  στο  σύστημα  συλλογικής  εναλλακτικής 
διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και στο σύστημα ανακύκλωσης και εναλλακτικής διαχείρισης 
συσκευασιών,  με  σκοπό  την  πρόληψη  δημιουργίας  αποβλήτων  ηλεκτρικών  μηχανημάτων  και  την  επαναχρησιμοποίηση  και 
ανακύκλωση αυτών και την ουσιαστική αξιοποίηση των αποβλήτων συσκευασίας. 
 
Επίσης  σημειώνεται  ότι  η  αποφυγή  ρύπων  από  τον  φωτοβολταικό  σταθμό,  της  κατά  100%  θυγατρικής  εταιρίας  «Γενική 
Εμπορίου  Ανανεώσιμες  Πηγές  Ενέργειας  Α.Ε.»  στον  Ασπρόπυργο  Αττικής  και  στην  ΒΙ.ΠΕ.  της  Σίνδου  στη  Θεσσαλονίκη, 
ισοδυναμεί με την απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα που επιτυγχάνουν  2.000.000 τ.μ. δάσους ή 100.000 δέντρα περίπου.  
 
Επιπλέον, για την απρόσκοπτη λειτουργία των εταιριών του ομίλου και την ομαλή εκτέλεση των εργασιών τους δεν απαιτείται 
ουδεμία  σχετική  άδεια  από  το  ΥΠ.Ε.ΚΑ.  και  δεν  συντρέχει  ουδεμία  υποχρέωση  τους  για  συμμόρφωση  με  περιβαλλοντικές 
ρυθμίσεις, που να έχει επίπτωση στις δαπάνες, τα κέρδη και την ανταγωνιστική θέση των εταιριών του ομίλου στην αγορά. 
 
ΙV. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 
 
Οι εμπορικές συναλλαγές της μητρικής εταιρίας με τα συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της 
τρέχουσας  χρήσης,  έχουν  πραγματοποιηθεί  υπό  τους  συνήθεις  όρους,  δεν  διαφοροποιήθηκαν  αναλογικά  με  τις  αντίστοιχες 
συναλλαγές  που  πραγματοποιήθηκαν  στη  διάρκεια  της  αντίστοιχου  περσινού  διαστήματος  της  προηγούμενης  χρήσης  και 
συνεπώς δεν επηρέασαν ουσιαστικά τη χρηματοοικονομική θέση και τις επιδόσεις της μητρικής εταιρίας στη τρέχουσα περίοδο. 
 
Στους κατωτέρω πίνακες παρουσιάζονται τα διεταιρικά έσοδα και έξοδα, μεταξύ της εταιρίας και της θυγατρικής της, κατά τη 
τρέχουσα χρήση καθώς και τα διεταιρικά υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρίας και των θυγατρικών της, κατά 
την 30.06.2016: 
 

Διεταιρικές Πωλήσεις Εμπορευμάτων 01.01.2016 – 30.06.2016 
  Πωλούσα Εταιρία 

Αγοράστρια Εταιρία  Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας Α.Ε.  Γενική Εμπορίου Βορείου Ελλάδος Α.Ε.  Σύνολα 

Γενική Εμπορίου & 
Βιομηχανίας Α.Ε. 

‐‐‐‐  38.270,71  38.270,71 

Γενική Εμπορίου Βορείου 
Ελλάδος Α.Ε. 

529.120,51  ‐‐‐‐  529.120,51 

Σύνολα   529.120,51  38.270,71  567.391,22 

 

Λοιπές Διεταιρικές πωλήσεις 01.01.2016 – 30.06.2016 

  Πωλούσα Εταιρία 

Αγοράστρια Εταιρία  ΕΙΔΟΣ 
Γενική Εμπορίου & 
Βιομηχανίας Α.Ε. 

Γενική Εμπορίου Βορείου 
Ελλάδος Α.Ε. 

Γενική Εμπορίου 
Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας Α.Ε. 
Σύνολα 

Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας 
Α.Ε. 

Λήψη 
Υπηρεσιών  ‐‐‐‐  300,81  0,00  300,81 

Λήψη 
Υπηρεσιών  1.090,84  0,00  0,00  1.090,84 Γενική Εμπορίου Βορείου 

Ελλάδος Α.Ε.  Λοιπά έξοδα  6,17  ‐‐‐‐  0,00  6,17 

Γενική Εμπορίου Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας Α.Ε. 

Λοιπά έξοδα 
20.400,00  6.000,00  ‐‐‐‐  26.400,00 

Σύνολα   21.497,01  6.300,81  0,00  27.797,82 
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Οι πωλήσεις σε θυγατρικές εταιρίες,  συνήθως παρέχονται βάσει  κόστους πλέον κέρδους  το οποίο κυμαίνεται από 12% μέχρι 
18%. Οι αγορές των αγαθών από συνδεδεμένα μέρη  (θυγατρικές εταιρίες) συνήθως γίνονται βάσει κόστους πλέον κέρδος,  το 
οποίο κυμαίνεται από 10% ‐15%. 
 

Υπόλοιπα της ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.  
της 30.06.2016 

Υπόλοιπο Εταιρίας  Υπόλοιπο  Σαν Πελάτης της Γ.Ε.Β  Σαν Προμηθευτής της  Γ.Ε.Β  Σύνολο 

Ανοικτό Υπόλοιπο  777.410,81  0,00  777.410,81 Γενική Εμπορίου Βορείου Ελλάδος 
Α.Ε.  Μεταχρονολογημένες Επιταγές   338.824,08  0,00  338.824,08 

Ανοικτό Υπόλοιπο  0,00  0,00  0,00 Γενική Εμπορίου Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας Α.Ε.  Μεταχρονολογημένες Επιταγές   0,00  0,00  0,00 

Σύνολα     1.116.234,89  0,00  1.116.234,89 

 
Δεν  πραγματοποιήθηκαν  αγορές  και  πωλήσεις  εμπορευμάτων  μεταξύ  των  εταιριών  του  ομίλου  και  της  συγγενούς  εταιρίας 
ΦΕΡΚΑΛ ΑΤΕΒΕ κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της χρήσης 2016 και την 30.06.2016 δεν υφίστανται υπόλοιπα μεταξύ 
της συγγενούς και των εταιριών του ομίλου. 
 
Οι πωλήσεις της μητρικής εταιρίας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη, που παρέχονται χωρίς 
την  επίτευξη  εμπορικού  κέρδους,  ανήλθαν στη περίοδο  της  τρέχουσας  χρήσης σε 3.317,99  ευρώ,  έναντι 1.675,22  ευρώ στην 
αντίστοιχη περσινή περίοδο. 
 
Τα αποτελέσματα της μητρικής εταιρίας στη παρούσα περίοδο της τρέχουσας χρήσης επηρεάσθηκαν αρνητικά κατά 40% έναντι 
της προηγούμενης, από  τα αναλογούντα μερίσματα  (έσοδα) που εισέπραξε από  τις συμμετοχές  της στις θυγατρικές εταιρίες. 
Συγκεκριμένα τα μερίσματα που εισέπραξε η μητρική εταιρία στη χρήση 2016 ανήλθαν σε 67.500 ευρώ έναντι 112.500 ευρώ στη 
προηγούμενη χρήση.  
 
Από  τα  χρεόγραφα  που  κατέχει  η  μητρική  εταιρία,  δεν  εισέπραξε  μερίσματα  κατά  την  διάρκεια  του  πρώτου  εξαμήνου  της 
τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης. 

 
Απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών  του Δ.Σ 

 Ασπρόπυργος,  08  Σεπτεμβρίου  2016 
Ο   Πρόεδρος  του Δ.Σ & Διευθύνων  Σύμβουλος   

Γεώργιος Κρεμύδας 
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Προς τους Μετόχους  της Ανώνυμης Εταιρείας 

«ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.»  

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαμε  τη  συνημμένη  συνοπτική  εταιρική  και  ενοποιημένη  κατάσταση  χρηματοοικονομικής  θέσης    της    ΓΕΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ  ΚΑΙ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  Α.Ε.  (η  Εταιρεία)  και  των  θυγατρικών  της,  της  30ης  Ιουνίου  2016  και  τις  σχετικές  συνοπτικές 

εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης 

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

ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του 

άρθρου 5 του Ν.3556/2007.  Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής 

χρηματοοικονομικής  πληροφόρησης,  σύμφωνα  με  τα  Διεθνή  Πρότυπα  Χρηματοοικονομικής  Αναφοράς,  όπως  αυτά  έχουν 

υιοθετηθεί  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  και  εφαρμόζονται  στην  Ενδιάμεση  Χρηματοοικονομική  Αναφορά  (Διεθνές  Λογιστικό 

Πρότυπο  «Δ.Λ.Π.»  34).  Δική  μας  ευθύνη  είναι  να  εκφράσουμε  συμπέρασμα  επί  αυτής  της  ενδιάμεσης  συνοπτικής 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 

 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε  την  επισκόπησή  μας  σύμφωνα  με  το  Διεθνές  Πρότυπο  Επισκόπησης  2410  «Επισκόπηση  ενδιάμεσης 

χρηματοοικονομικής  πληροφόρησης  που  διενεργείται  από  τον  ανεξάρτητο  ελεγκτή  της  οντότητας».  Η  επισκόπηση  της 

ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα 

που  είναι  υπεύθυνα  για  χρηματοοικονομικά  και  λογιστικά  θέματα  και  στην  εφαρμογή  αναλυτικών  και  άλλων  διαδικασιών 

επισκόπησης.  Το  εύρος  της  επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό  του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με  τα 

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην 

αντίληψή  μας  όλα  τα  σημαντικά  θέματα  τα  οποία  θα  μπορούσαν  να  εντοπιστούν  σε  έναν  έλεγχο.  Κατά  συνέπεια,  με  την 

παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 

 

Συμπέρασμα 

Με  βάση  την  επισκόπησή  μας,  δεν  έχει  περιέλθει  στην  αντίληψή  μας  οτιδήποτε  θα  μας  οδηγούσε  στο  συμπέρασμα  ότι  η 

συνημμένη  ενδιάμεση  χρηματοοικονομική  πληροφόρηση  δεν  έχει  καταρτισθεί,  από  κάθε  ουσιώδη  άποψη,  σύμφωνα  με  το 

Δ.Λ.Π. 34. 

 

Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων 

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

άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης, με τη συνημμένη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

Αθήνα  09  Σεπτεμβρίου  2016 

ΕΚΟΒΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  Ο Ορκωτός Ελεγκτής 

Α.Μ. 155 

Εθνικής Αντιστάσεως 9‐11, Χαλάνδρι 152 32 Αθήνα 

 

 

 

Σαμαράς Δημήτριος  

Α.Μ. 34161 
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ΕΕΕ   ΝΝΝ   ΔΔΔ   ΙΙΙ   ΑΑΑ   ΜΜΜ   ΕΕΕ   ΣΣΣ   ΕΕΕ   ΣΣΣ   

ΟΟΟ   ΙΙΙ   ΚΚΚ   ΟΟΟ   ΝΝΝ   ΟΟΟ   ΜΜΜ   ΙΙΙ   ΚΚΚ   ΕΕΕ   ΣΣΣ      ΚΚΚ   ΑΑΑ   ΤΤΤ   ΑΑΑ   ΣΣΣ   ΤΤΤ   ΑΑΑ   ΣΣΣ   ΕΕΕ   ΙΙΙ   ΣΣΣ   

 

 

περιόδου 

1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2016 

 
 
 

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς   
 

(ΔΛΠ 34) 
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ΧΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΗΗΣΣ 
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ) 

    Ο Όμιλος  Η Εταιρία 

 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Σημ  30.06.2016  31.12.2015  30.06.2016  31.12.2015 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία           
Ενσώματα πάγια  4  11.181.982,20  11.267.713,63  6.274.832,36   6.293.798,21 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  5  1.676,50  2.452,50  1.676,15   2.452,15 
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις    47.743,63  67.722,98  12.722,98   12.722,98 
Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς   6  0,00  0,00  2.723.000,00   2.823.000,00 
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά 
στοιχεία    238.227,97  238.227,97  238.227,97   238.227,97 

     11.469.630,30  11.576.117,08  9.250.459,46   9.370.201,31 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία             
Αποθέματα  8  11.060.890,67  10.930.767,12  9.390.924,30   9.380.235,82 
Πελάτες   7  6.862.572,13  8.107.407,11  6.347.202,78   7.006.067,20 
Λοιπές απαιτήσεις    15.156,39  13.900,76  8.982,32   5.499,95 
Προκαταβολές    356.741,13  578.365,07  305.917,68   518.008,65 
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα    1.238.967,32  1.249.202,44  1.024.359,15   956.705,50 

     19.534.327,64  20.879.642,50  17.077.386,23   17.866.517,12 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων    31.003.957,94  32.455.759,58  26.327.845,69   27.236.718,43 

 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ             
Κεφάλαιο και αποθεματικά             
Μετοχικό κεφάλαιο  9  7.218.000,00  7.218.000,00  7.218.000,00   7.218.000,00 
Υπέρ το άρτιο   9  6.947.324,26  7.428.524,26  6.947.324,26   7.428.524,26 
Αποθεματικά  10  4.005.718,89  3.893.218,89  2.887.928,44   2.887.928,44 
Αποτελέσματα εις νέον  11  4.299.327,32  4.327.173,52  3.515.633,57   3.414.589,04 

     22.470.370,47  22.866.916,67  20.568.886,27   20.949.041,74 

Δικαιώματα Μειοψηφίας    1.032.741,08  1.046.479,01  0,00   0,00 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων     23.503.111,55  23.913.395,68  20.568.886,27   20.949.041,74 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ             
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις             
Έντοκα δάνεια  12  1.640.000,00  2.220.000,00  1.350.000,00   1.800.000,00 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις    206.781,81  176.731,05  390.729,58   374.435,08 
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους     423.613,32  411.441,57  349.821,84   340.541,11 
Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων   13  1.414.533,41  1.436.058,94  637.391,00   647.154,74 

     3.684.928,54  4.244.231,56  2.727.942,42   3.162.130,93 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις             
Προμηθευτές     1.109.066,18  1.800.556,01  1.025.004,92   1.494.183,72 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια  12  350.000,00  500.000,00  0,00   0,00 
Οφειλές από φόρους και εισφορές     403.373,10  465.654,84  316.976,91   391.805,83 
Φόρος εισοδήματος    73.675,70  85.702,94  147.250,15   79.505,39 
Βραχυπρόθεσμο μέρος ομολογιακών και 
εντόκων δανείων  12  660.000,00  1.035.000,00  500.000,00   875.000,00 
Λοιπές υποχρεώσεις     1.202.693,93  394.109,61  1.041.785,02   285.050,82 
Προβλέψεις  14  17.108,94  17.108,94  0,00   0,00 

    3.815.917,85  4.298.132,34  3.031.017,00   3.125.545,76 

 Σύνολο υποχρεώσεων    7.500.846,39  8.542.363,90  5.758.959,42   6.287.676,69 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων    31.003.957,94  32.455.759,58  26.327.845,69   27.236.718,43 

 
 
 
 
 
ΧΧΧ 
XX 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ) 

    Ο Όμιλος  Η Εταιρία 

  Σημ  1.1‐30.06.2016  1.1‐30.06.2015  1.1‐30.06.2016  1.1‐30.06.2015 

Πωλήσεις  3  11.179.772,16  12.116.887,44  9.063.488,39   9.526.503,83 

Κόστος πωλήσεων    ‐8.608.895,51  ‐9.116.447,73  ‐7.143.442,84   ‐7.442.886,65 

Μικτό κέρδος     2.570.876,65  3.000.439,71  1.920.045,55   2.083.617,18 

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης    86.294,00  96.539,75  89.927,43   91.948,12 

Έξοδα διοικήσεως     ‐585.989,56  ‐615.084,69  ‐454.996,74   ‐475.208,84 

Έξοδα διαθέσεως    ‐1.486.285,28  ‐1.618.690,22  ‐1.091.888,35   ‐1.143.479,30 

Άλλα έξοδα    ‐2.507,31  ‐4.152,60  ‐1.927,96   ‐1.618,62 

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)    ‐82.357,38  ‐127.251,88  ‐54.563,79   ‐106.066,94 

Έσοδα συμμετοχών     0,00  0,00  67.500,00   112.500,00 

Κέρδος προ φόρου    500.031,12  731.800,07  474.096,14   561.691,60 

Μείον φόρος εισοδήματος  15  ‐166.015,25  ‐242.801,13  ‐132.451,61   ‐175.042,71 

Καθαρό Κέρδος  περιόδου     334.015,87  488.998,94  341.644,53   386.648,89 

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

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους     334.015,87  488.998,94  341.644,53   386.648,89 

Κατανέμεται σε:           

Ιδιοκτήτες μητρικής   16  325.253,80  442.240,06  341.644,53   386.648,89 

Δικαιώματα Μειοψηφίας    8.762,07  46.758,88  0,00  0,00 

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή ‐ βασικά (σε €)  16  0,0135  0,0184  0,0142   0,0161 

ΧΧΧΧΧΧ 

ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ      ΜΜΕΕΤΤΑΑΒΒΟΟΛΛΩΩΝΝ    ΙΙΔΔΙΙΩΩΝΝ  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΩΩΝΝ 
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)  

Ο Όμιλος 

  Σημ 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Κεφάλαιο υπέρ 
το άρτιο 

Αποθεματικά 
Αποτελέσματα 

εις νέον 
Σύνολο 

Δικαιώματα 
μειοψηφίας 

Σύνολο καθαρής 
θέσης 

Υπόλοιπα, κατά την  
1 Ιανουαρίου 2015    7.218.000,00   7.428.524,26   3.838.968,89   4.210.098,93   22.695.592,08   1.032.293,07   23.727.885,15  
Μεταβολές ιδίων κεφαλαίων 01.01 – 
30.06.2015                        

‐ Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης, 
μετά από φόρους             442.240,06   442.240,06   46.758,88   488.998,94  
‐ Διανομή κερδών              ‐481.200,00   ‐481.200,00   ‐37.500,00   ‐518.700,00  

Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 2015    7.218.000,00   7.428.524,26   3.838.968,89   4.171.138,99   22.656.632,14   1.041.551,95   23.698.184,09  

                      0,00  

Υπόλοιπα, κατά την  
1 Ιανουαρίου 2016    7.218.000,00   7.428.524,26   3.893.218,89   4.327.173,52   22.866.916,67   1.046.479,01   23.913.395,68  
Μεταβολές ιδίων κεφαλαίων 01.01 – 
30.06.2016                        

‐ Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου    481.200,00   ‐481.200,00         0,00      0,00  

‐ Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης, 
μετά από φόρους             325.253,80   325.253,80   8.762,07   334.015,87  
‐ Διανομή κερδών              ‐240.600,00   ‐240.600,00   ‐22.500,00   ‐263.100,00  

‐ Επιστροφή  μετοχικού  κεφαλαίου    ‐481.200,00        ‐481.200,00    ‐481.200,00 

Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 2016    7.218.000,00   6.947.324,26   3.893.218,89   4.411.827,32   22.470.370,47   1.032.741,08   23.503.111,55  

χχχΧΧΧΧ 

ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ      ΜΜΕΕΤΤΑΑΒΒΟΟΛΛΩΩΝΝ    ΙΙΔΔΙΙΩΩΝΝ  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΩΩΝΝ 
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ) 

Η Εταιρία   

  Σημ 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Κεφάλαιο υπέρ 
το άρτιο 

Αποθεματικά 
Αποτελέσματα εις 

νέον 
Σύνολο καθαρής 

θέσης 

Υπόλοιπα κατά την  
1 Ιανουαρίου 2015    7.218.000,00  7.428.524,26  2.847.928,44   3.374.821,65   20.869.274,35  

Μεταβολές ιδίων κεφαλαίων  01.01 – 30.06.2015             

‐ Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης, μετά από φόρους          386.648,89   386.648,89  

‐ Διανομή κερδών           ‐481.200,00   ‐481.200,00  

Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 2015    7.218.000,00  7.428.524,26  2.847.928,44   3.280.270,54   20.774.723,24  

             

Υπόλοιπα κατά την  
1 Ιανουαρίου 2016    7.218.000,00  7.428.524,26  2.887.928,44   3.414.589,04   20.949.041,74  

Μεταβολές ιδίων κεφαλαίων  01.01 – 30.06.2016             

‐ Αύξηση  μετοχικού  κεφαλαίου    481.200,00  ‐481.200,00      0,00  

‐ Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης, μετά από φόρους          341.644,53   341.644,53  

‐ Διανομή κερδών           ‐240.600,00   ‐240.600,00  

‐ Επιστροφή  μετοχικού  κεφαλαίου    ‐481.200,00        ‐481.200,00 

Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 2016    7.218.000,00  6.947.324,26  2.887.928,44   3.515.633,57   20.568.886,27  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
((ΠΠοοσσάά  εεκκφφρραασσμμέένναα  σσεε  ΕΕυυρρώώ))  

  ΟΟ  ΌΌμμιιλλοοςς   ΗΗ  εεττααιιρρίίαα  

  1.1.‐30.06.16  1.1.‐30.06.15  1.1.‐30.06.16  1.1.‐30.06.15 

Λειτουργικές δραστηριότητες         

Κέρδη προ φόρων  500.031,12  731.800,07  474.096,14   561.691,60 

Πλέον / µείον προσαρμογές για:           

Αποσβέσεις  165.499,74  168.282,32  88.962,17   88.967,41 

Μείον: Αποσβέσεις επιχορηγήσεων  ‐21.525,53  ‐22.481,39  ‐9.763,74   ‐9.820,93 

Προβλέψεις – Δουλευμένα έξοδα  205.076,80  245.138,96  175.308,59   194.712,80 

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής 
δραστηριότητας   ‐6.257,98  ‐3.991,04  ‐72.248,37   ‐114.227,14 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  82.899,25  118.585,69  54.934,79   98.243,94 

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες           

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων  ‐130.123,55  441.013,19  ‐10.688,48   561.559,43 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  1.433.889,35  196.465,50  822.473,02   ‐127.476,48 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)   ‐792.032,81  ‐1.575.862,64  ‐608.738,07   ‐1.023.054,49 

Μείον:           

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα  ‐164.720,35  ‐70.823,84  ‐74.818,11   ‐51.961,35 

Καταβεβληµένοι φόροι   ‐81.256,84  ‐34.720,22  ‐48.412,35   ‐2.034,10 

Σύνολο εισροών / εκροών  από λειτουργικές δραστηριότητες (α)   1.191.479,20  193.406,60  791.105,59   176.600,69 

Επενδυτικές δραστηριότητες           

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων  0,00  0,00  100.000,00   200.000,00 

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων   ‐78.992,34  ‐51.242,62  ‐69.220,34   ‐15.684,49 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων  6.000,00  2.810,00  4.700,00   660,00 

Τόκοι εισπραχθέντες   258,01  1.847,75  48,39   1.733,84 

Μερίσματα εισπραχθέντα  0,00  0,00  67.500,00   112.500,00 

Σύνολο εισροών / εκροών  από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  ‐72.734,33  ‐46.584,87  103.028,05   299.209,35 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες           

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  0,00  2.400.000,00  0,00   2.000.000,00 

Εξοφλήσεις δανείων  ‐1.105.000,00  ‐2.355.000,00  ‐825.000,00   ‐1.925.000,00 

Μερίσµατα πληρωθέντα  ‐23.979,99  ‐40.560,72  ‐1.479,99   ‐3.060,72 

Σύνολο εισροών / εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)  ‐1.128.979,99  4.439,28  ‐826.479,99   71.939,28 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ)  ‐10.235,12  151.261,01  67.653,65   547.749,32 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  1.249.202,44  740.220,14  956.705,50   157.838,69 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου  1.238.967,32  891.481,15  1.024.359,15   705.588,01 

Χ 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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Επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις επί των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων  

 
1. Γενικές πληροφορίες 
 
Η εταιρία ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε (η «Εταιρία») είναι ανώνυμη εταιρία εγγεγραμμένη στη Διεύθυνση Ανωνύμων 
Εταιριών και Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 
121564207000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7919/06/Β/86/30), ιδρύθηκε το 1974 και δραστηριοποιείται στη εμπορία βιομηχανικού – υδραυλικού  
εξοπλισμού και εργαλείων.  
 
Η  εταιρία  είναι  εγκατεστημένη  στην  διεύθυνση 18ο  Χιλιόμετρο  Εθνικής  οδού Αθηνών  Κορίνθου  στον  Ασπρόπυργο Αττικής,  η 
ηλεκτρονική  της  διεύθυνση  στο  διαδίκτυο  είναι http://www.geb.gr  και  είναι  εισηγμένη  στο  Χρηματιστήριο  Αθηνών  (κλάδος 
Οικονομικής Δραστηριότητας «Προμηθευτές Βιομηχανίας»). 
 
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καλύπτουν την εταιρία και τις θυγατρικές της (Ο Όμιλος). Οι θυγατρικές 
είναι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την μητρική. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) 
από  την  ημερομηνία  που  αποκτάται  ο  έλεγχος  σε  αυτές  και  παύουν  να  ενοποιούνται  από  την  ημερομηνία  που  παύει  να 
υφίσταται ο έλεγχος. 
 
Η  επωνυμία,  η  χώρα  της  καταστατικής  έδρας  της  μητρικής  και  των  θυγατρικών  εταιριών  που  περιλαμβάνονται  στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με την μέθοδο της πλήρους ενοποίησης καθώς και το ποσοστό με το οποίο συμμετέχει η 
μητρική εταιρία στο μετοχικό τους κεφάλαιο, παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα.  
 
Δομή του Ομίλου 

Εταιρία  Καταστατική Έδρα  Δραστηριότητα  Ποσοστό Συμμετοχής 

Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας Α.Ε. 
Ασπρόπυργος Αττικής ‐ 
Ελλάδα 

Βιομηχανικός–Υδραυλικός 
Εξοπλισμός,Εργαλεία χειρός  

Μητρική 

Γενική Εμπορίου Βορείου Ελλάδος Α.Ε. 
Σίνδος  Θεσσαλονίκης ‐ 
Ελλάδα 

Βιομηχανικός–Υδραυλικός 
Εξοπλισμός, Εργαλεία χειρός 

75% 

Γενική Εμπορίου Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
Α.Ε. 

Ασπρόπυργος Αττικής ‐ 
Ελλάδα 

Εγκατάσταση και Εκμετάλλευση 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.   
 

100% 

 
Οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2016 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της εταιρίας την  Πέμπτη  8 Σεπτεμβρίου 2016. 

 
2. Πλαίσιο  κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. 

 
Οι  παρούσες  ενδιάμεσες  οικονομικές  καταστάσεις  της  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ &  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  Α.Ε,  με  ημερομηνία  30  Ιουνίου, 
καλύπτουν τους πρώτους έξι μήνες, από 1η Ιανουαρίου έως την 30η Ιουνίου της χρήσης 2016 και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με 
το ΔΛΠ 34 “Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις”.  
 
Οι  λογιστικές  αρχές  και  οι  μέθοδοι  υπολογισμών  πού  χρησιμοποιήθηκαν  για  την  προετοιμασία  και  την  παρουσίαση  των 
ενδιάμεσων  οικονομικών  καταστάσεων  είναι  σύμφωνες  με  αυτές  που  χρησιμοποιήθηκαν  για  την  σύνταξη  των  ετήσιων 
οικονομικών καταστάσεων, του Ομίλου και της εταιρίας, της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015. 
 
Οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εξετάζονται σε συνδυασμό με τις ετήσιες ελεγμένες οικονομικές 
καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2015 που είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας http://www.geb.gr. 
 
Οι  παρούσες  οικονομικές  καταστάσεις  έχουν  συνταχθεί  στα  πλαίσια  του  ιστορικού  κόστους  με  εξαίρεση  κάποια 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  (συμμετοχικοί  τίτλοι)  οι οποίοι αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία  τους με μεταβολές 
αναγνωριζόμενες,  μέσω  της  κατάστασης  συνολικών  εσόδων,  στην  καθαρή  θέση  (Διαθέσιμα  για  πώληση)  και  είναι 
εκπεφρασμένες σε Ευρώ. 
 
3. Πληροφόρηση κατά τομέα. 
 
Οι  λειτουργικοί  τομείς  του  ομίλου  είναι  στρατηγικές  μονάδες  που  πωλούν  διαφορετικά  αγαθά.  Παρακολουθούνται  και 
διοικούνται ξεχωριστά από το Διοικητικό Συμβούλιο, επειδή τα αγαθά αυτά είναι εντελώς διαφορετικής φύσης,  ζήτησης στην 
αγορά και μικτού περιθωρίου κέρδους.  
 
Οι τομείς του Ομίλου είναι οι εξής: 1) Ο τομέας υδραυλικού επαγγελματικού εξοπλισμού που περιλαμβάνει την εκμετάλλευση 
αγωγών (σωλήνων)  μετά των εξαρτημάτων τους (υδραυλικού και θερμαντικού εξοπλισμού) και των συναφών ειδών (σιδηρικών, 
οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής) και 2) Ο τομέας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
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Οι  λογιστικές  πολιτικές  για  τους  λειτουργικούς  τομείς  είναι  ίδιες  με  αυτές  που  χρησιμοποιούνται  για  την  σύνταξη  των 
οικονομικών καταστάσεων. Η αποδοτικότητα των τομέων επιμετράται στη βάση του πλήρους αποτελέσματος, κέρδους ή ζημίας 
από τις λειτουργικές δραστηριότητες μετά από φόρους εισοδήματος.  
 
Το σύνολο σχεδόν (99,93%) του κύκλου εργασιών του ομίλου αφορά χονδρικές πωλήσεις και δεν υπάρχει εποχικότητα στα είδη 
που  εμπορεύεται  ο  τομέας  του  υδραυλικού  επαγγελματικού  εξοπλισμού.  Αντίθετα  ο  τζίρος  του  τομέα  της  παραγωγής 
ηλεκτρικού  ρεύματος  από  ανανεώσιμες  πηγές  ενέργειας,  είναι  αυξημένος  κατά  τους  θερινούς  μήνες  του  έτους,  έναντι  των 
υπολοίπων μηνών. Επιπλέον,  τόσο στη τρέχουσα όσο και στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, κανείς πελάτης 
του ομίλου ή της εταιρίας δεν απορρόφησε πάνω από το 10% των εσόδων τους.  
 
Οι  συνολικές  επιτεύξεις  της  μητρικής  εταιρίας  και  της  θυγατρικής  της  «Γενική  Εμπορίου  Βορείου  Ελλάδος  Α.Ε.»,  που 
δραστηριοποιούνται στον ίδιο τομέα, παρουσιάζουν πτωτικές τάσεις στο πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, σε σχέση με τις 
αντίστοιχες  του  ίδιου διαστήματος  της προηγούμενης,  παρασύροντας σε αρνητικές αποκλίσεις  και  τις  επιτεύξεις  του ομίλου. 
Αντίθετα,  εκείνες  της  κατά  100%  θυγατρικής  εταιρίας  «Γενική  Εμπορίου  Ανανεώσιμες  Πηγές  Ενέργειας  Α.Ε.»,  απαλλαγμένες 
πλέον από νέες επιβαρύνσεις, παρουσιάζουν σταθεροποιητικές τάσεις.  
 
Η γεωγραφική κατανομή του κύκλου εργασιών του ομίλου έχει ως εξής: 
 
Ο Όμιλος 
 

Πωλήσεις 

1.1‐30.06.2016  1.1‐30.06.2015 Χώρα 

Ευρώ   %  Ευρώ   % 

Ελλάδα  10.375.692,71  92,81%  10.828.146,78  89,36% 
Ευρωπαϊκή Ένωση  509.530,96  4,56%  133.236,31  1,10% 
Βαλκανικές χώρες  233.011,25  2,08%  954.854,04  7,88% 
Ασιατικές χώρες   16.556,00  0,15%  35.034,45  0,29% 
Αφρικανικές χώρες   44.981,24  0,40%  165.615,86  1,37% 

Σύνολα  11.179.772,16  100,00%  12.116.887,44  100,00% 

 
 
Η ανάλυση των εσόδων του ομίλου και της εταιρίας κατά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας ΣΤΑΚΟΔ 2003 έχει ως εξής:  
 
Κωδικός 
κλάδου 

Περιγραφή   Ο Όμιλος   Η Εταιρία 

    30.06.2016  30.06.2015  30.06.2016  30.06.2015 

515.2  Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και 
μεταλλευμάτων  9.559.378,93  10.583.303,51  7.796.728,37  8.212.321,06 

515.4  Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, καθώς και 
υδραυλικού και θερμαντικού εξοπλισμού 
και συναφών ειδών  1.473.346,60  1.395.762,11  1.239.036,70  1.292.451,50 

515.3  Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών 
υλικών και ειδών υγιεινής  27.723,32  21.731,27  27.723,32  21.731,27 

401.1  Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος  119.323,31  116.090,55  0,00  0,00 

 Σύνολα   11.179.772,16  12.116.887,44  9.063.488,39  9.526.503,83 
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4. Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 
 
Ο Όμιλος 
 
 
 
 

Γήπεδα 
Οικόπεδα 

Κτίρια 
& Κτιριακές 
εγκ/σεις 

Μηχανήματα 
& μηχ/κος 
εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα 
& λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακιν/σεις 
υπό 

εκτέλεση 
Σύνολο 

31.12.2014                     
Kόστος   3.613.841,90   8.024.771,08  2.041.394,62  1.383.687,41  1.366.819,05   2.200,00   16.432.714,06 
Σωρευμένες 
αποσβέσεις  0,00   ‐1.739.579,96  ‐550.318,83  ‐1.285.221,54  ‐1.319.092,47   0,00   ‐4.894.212,80 

Αναπόσβεστη αξία  3.613.841,90   6.285.191,12  1.491.075,79  98.465,87  47.726,58   2.200,00   11.538.501,26 

01.01‐31.12.2015                      
Υπόλοιπο έναρξης  3.613.841,90   6.285.191,12  1.491.075,79  98.465,87  47.726,58   2.200,00   11.538.501,26 
Προσθήκες  0,00   0,00  0,00  33.483,33  32.696,93   0,00   66.180,26 
Πωλήσεις  0,00   0,00  ‐2.942,10  ‐44.705,82  0,00   0,00   ‐47.647,92 
Αποσβέσεις περιόδου  0,00   ‐195.411,15  ‐76.179,23  ‐37.039,75  ‐27.671,03   0,00   ‐336.301,16 
Μειώσεις αποσβέσεων  0,00   0,00  2.275,40  44.705,79  0,00   0,00   46.981,19 

Αναπόσβεστη αξία 
31.12.2015  3.613.841,90   6.089.779,97  1.414.229,86  94.909,42  52.752,48   2.200,00   11.267.713,63 

31.12.2015                     
Kόστος   3.613.841,90   8.024.771,08  2.038.452,52  1.372.464,92  1.399.515,98   2.200,00   16.451.246,40 
Σωρευμένες 
αποσβέσεις  0,00   ‐1.934.991,11  ‐624.222,66  ‐1.277.555,50  ‐1.346.763,50   0,00   ‐5.183.532,77 

Αναπόσβεστη αξία  3.613.841,90   6.089.779,97  1.414.229,86  94.909,42  52.752,48   2.200,00   11.267.713,63 

01.01‐30.06.2016                      
Υπόλοιπο έναρξης  3.613.841,90   6.089.779,97  1.414.229,86  94.909,42  52.752,48   2.200,00   11.267.713,63 
Προσθήκες  0,00   0,00  0,00  51.996,01  26.996,33   0,00   78.992,34 
Πωλήσεις  0,00   0,00  0,00  ‐43.940,74  0,00   0,00   ‐43.940,74 
Αποσβέσεις περιόδου  0,00   ‐97.661,54  ‐35.198,26  ‐17.834,05  ‐14.029,89   0,00   ‐164.723,74 
Μειώσεις αποσβέσεων  0,00   0,00  0,00  43.940,71  0,00   0,00   43.940,71 

Αναπόσβεστη αξία 
30.06.2016  3.613.841,90   5.992.118,43  1.379.031,60  129.071,35  65.718,92   2.200,00   11.181.982,20 

 
Η Εταιρία     
 
 

Γήπεδα 
Οικόπεδα 

Κτίρια 
& Κτιριακές 
εγκ/σεις 

Μηχανήματα
& μηχ/κος 
εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα 
& λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακιν/σεις 
υπό 

εκτέλεση 
Σύνολο 

31.12.2014               
Κόστος   2.542.166,89   4.984.786,15  257.938,23  1.240.638,58  1.127.095,24   2.200,00   10.154.825,09 
Σωρευμένες 
αποσβέσεις  0,00   ‐1.221.940,90  ‐243.341,17  ‐1.156.405,02  ‐1.090.021,04   0,00   ‐3.711.708,13 
Αναπόσβεστη αξία  2.542.166,89   3.762.845,25  14.597,06  84.233,56  37.074,20   2.200,00   6.443.116,96 

01.01 – 31.12.2015                      
Υπόλοιπο έναρξης  2.542.166,89   3.762.845,25  14.597,06  84.233,56  37.074,20   2.200,00   6.443.116,96 
Προσθήκες  0,00   0,00  0,00  0,00  29.410,21   0,00   29.410,21 
Πωλήσεις  0,00   0,00  ‐2.942,10  ‐18.480,83  0,00   0,00   ‐21.422,93 
Αποσβέσεις περιόδου  0,00   ‐123.000,24  ‐4.031,59  ‐28.998,25  ‐22.032,16   0,00   ‐178.062,24 
Μειώσεις αποσβέσεων  0,00   0,00  2.275,40  18.480,81  0,00   0,00   20.756,21 
Αναπόσβεστη αξία 
31.12.2015  2.542.166,89   3.639.845,01  9.898,77  55.235,29  44.452,25   2.200,00   6.293.798,21 

31.12.2015               
Κόστος   2.542.166,89   4.984.786,15  254.996,13  1.222.157,75  1.156.505,45   2.200,00   10.162.812,37 
Σωρευμένες 
αποσβέσεις  0,00   ‐1.344.941,14  ‐245.097,36  ‐1.166.922,46  ‐1.112.053,20   0,00   ‐3.869.014,16 

Αναπόσβεστη αξία  2.542.166,89   3.639.845,01  9.898,77  55.235,29  44.452,25   2.200,00   6.293.798,21 

 
01.01 – 30.06.2016                      
Υπόλοιπο έναρξης  2.542.166,89   3.639.845,01  9.898,77  55.235,29  44.452,25   2.200,00   6.293.798,21 
Προσθήκες  0,00   0,00  0,00  42.796,01  26.424,33   0,00   69.220,34 
Πωλήσεις  0,00   0,00  0,00  ‐42.940,74  0,00   0,00   ‐42.940,74 
Αποσβέσεις περιόδου  0,00   ‐61.464,81  ‐1.642,97  ‐12.458,33  ‐12.620,06   0,00   ‐88.186,17 
Μειώσεις αποσβέσεων  0,00   0,00  0,00  42.940,72  0,00   0,00   42.940,72 

Αναπόσβεστη αξία 
30.06.2016  2.542.166,89   3.578.380,20  8.255,80  85.572,95  58.256,52   2.200,00   6.274.832,36 
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Για  την  εξόφληση  υποχρεώσεων  από  απόκτηση  ενσώματων  και  άυλων  περιουσιακών  στοιχείων,  οι  εταιρίες  του  ομίλου 
κατέβαλαν  στη  διάρκεια  της  τρέχουσας  περιόδου  το  ποσό  των  78.992,34  Ευρώ  εκ  των  οποίων  ποσό  69.220,34  αφορά  την 
μητρική εταιρία. 
 
5. Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία (Λογισμικό) 

 

Λογισμικά Προγράμματα  Ο Όμιλος  Η Εταιρία 

31.12.2014       
Κόστος κτήσεως   417.312,73   327.627,32 
Σωρευμένες αποσβέσεις   ‐413.215,77   ‐323.530,71 

Αναπόσβεστη αξία   4.096,96   4.096,61 

01.01 – 31.12.2015       

Υπόλοιπο έναρξης  4.096,96   4.096,61 

Προσθήκες  0,00   0,00 

Αποσβέσεις περιόδου  ‐1.644,46   ‐1.644,46 

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2015  2.452,50   2.452,15 

31.12.2015       
Κόστος κτήσεως   405.363,18   327.627,32 
Σωρευμένες αποσβέσεις   ‐402.910,68   ‐325.175,17 

Αναπόσβεστη αξία   2.452,50   2.452,15 

01.01‐30.06.2016       

Υπόλοιπο έναρξης  2.452,50   2.452,15 

Προσθήκες  0,00   0,00 

Αποσβέσεις περιόδου  ‐776,00   ‐776,00 

Αναπόσβεστη αξία 30.06.2016  1.676,50   1.676,15 

 
6. Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς  
 
Ακολούθως παρατίθεται ανάλυση των συμμετοχών της μητρικής εταιρίας καθώς και συνοπτικές οικονομικές πληροφορίες των 
θυγατρικών εταιριών που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με την μέθοδο της πλήρους ενοποίησης. 
 
6.1. Ανάλυση των συμμετοχών της μητρικής εταιρίας σε θυγατρικές  
 
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  30.06.2016  31.12.2015 

Γενική Εμπορίου Βορείου Ελλάδος Α.Ε  1.323.000,00  1.323.000,00 

Γενική Εμπορίου Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Α.Ε.  1.400.000,00  1.500.000,00 

Συνολικές επενδύσεις σε θυγατρικές (κόστος κτήσεως)  2.723.000,00  2.823.000,00 

 
Με  απόφαση  της  Τακτικής  Γενικής  Συνέλευσης  της  κατά  100%  θυγατρικής  εταιρίας  «Γενική  Εμπορίου  Ανανεώσιμες  Πηγές 
Ενέργειας  Α.Ε.»,  που  πραγματοποιήθηκε  στις  30.03.2016,  μειώθηκε  το  μετοχικό  της  κεφάλαιο  κατά  εκατό  χιλιάδες  (100.000) 
ευρώ.  Η  μείωση  του  κεφαλαίου  της  θυγατρικής  έγινε  με  ακύρωση  χιλίων  (1.000)  ονομαστικών  κοινών  μετοχών  ονομαστικής 
άξιας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία και επιστράφηκαν στην μητρική εταιρία μετρητά 100.000 ευρώ.  

Μετά την ανωτέρω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής ανέρχεται σε 1.400.000 ευρώ και διαιρείται σε 14.000 κοινές 
ονομαστικές μετοχές αξίας 100 ευρώ η κάθε μία. 

6.2. Συνοπτικά Οικονομικά στοιχεία Θυγατρικών Εταιριών (30.06.2016) 
 

Επωνυμία 
Χώρα  
Εγκ/σης 

Αξία Κτήσης 
Περιουσιακά 

Στοιχεία 
Υποχρεώσεις  Έσοδα 

Κέρδη ‐ Ζημίες   
 (προ φόρων) 

Ποσοστό 
Συμμετοχής 

Γενική Εμπορίου 
Βορείου Ελλάδος Α.Ε  Ελλάδα  1.323.000,00  7.242.865,22  3.111.901,00  2.588.516,07  58.431,09  75% 

Γενική Εμπορίου 
Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας Α.Ε.  Ελλάδα  1.400.000,00  1.530.004,14  3.743,08  119.323,31  35.003,89  100% 

 
6.3. Επενδύσεις σε συγγενείς 
 
  30.06.2016  31.12.2015 

Κόστος κτήσης   1.469.087,53  1.469.087,53 

Απομείωση  1.469.087,53  1.469.087,53 

Υπόλοιπο  0,00  0,00 
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Αφορά τη συμμετοχή της μητρικής εταιρίας κατά 20% στη τεχνική εταιρία ΦΕΡΚΑΛ ΑΤΕΒΕ. Η διοίκηση της εταιρίας εκτιμά ότι δεν 
αναμένεται μελλοντικό όφελος από την εν λόγω συμμετοχή. 
 
7. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  

 
Στην τρέχουσα περίοδο της χρήσης 2016, οι εταιρίες του ομίλου δεν σχημάτισαν νέες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις. Οι 
προβλέψεις  για  επισφαλείς  απαιτήσεις  της  συγκρίσιμης  περιόδου  της    προηγούμενης  χρήσης,  ανήλθαν  σε  Ευρώ  61.950  και 
45.000 για τον όμιλο και την εταιρία αντίστοιχα. Οι εύλογες αξίες   των απαιτήσεων  (Πελάτες, Λοιπές απαιτήσεις) συμπίπτουν 
περίπου με τις λογιστικές αξίες.  
 
8. Αποθέματα 
 
Δεν συνέτρεξε περίπτωση υποτίμησης αποθεμάτων των εταιριών του ομίλου στην τρέχουσα περίοδο. Στην αντίστοιχη περίοδο 
της  προηγούμενης  χρήσης  το  ποσό  της  υποτίμησης  των  αποθεμάτων  ανήλθε  στο  ποσό  των  Ευρώ  20.000  για  τον  όμιλο  και 
αφορούσε εξ΄ολοκλήρου την θυγατρική εταιρία «Γενική Εμπορίου Βορείου Ελλάδος Α.Ε.».  
 
9.  Μετοχικό κεφάλαιο και κεφάλαιο υπέρ το άρτιο 
 

  Αριθμός μετοχών  Κοινές μετοχές 
Εκδοθέν 
κεφάλαιο 

Υπέρ το άρτιο 
Ίδιες 

μετοχές 
Σύνολο 

1
η
 Ιανουαρίου 2015  24.060.000  24.060.000  7.218.000,00  7.428.524,26  0  14.646.524,26 

31
η
 Δεκεμβρίου 2015  24.060.000  24.060.000  7.218.000,00  7.428.524,26  0  14.646.524,26 

30
η
 Ιουνίου 2016  24.060.000  24.060.000  7.218.000,00  6.947.324,26  0  14.165.324,26 
 

Με  απόφαση  της  Τακτικής  Γενικής  Συνέλευσης  των  μετόχων  της  15.06.2016,  το  μετοχικό  κεφάλαιο  αυξήθηκε  κατά  ευρώ 
τετρακόσια ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια (481.200) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με 
αύξηση  της  ονομαστικής  αξίας  εκάστης  μετοχής  από  0,30  σε  0,32  ευρώ.  Επίσης,  με  απόφαση  της  ίδιας  Τακτικής  Γενικής 
Συνέλευσης,  το  μετοχικό  κεφάλαιο  μειώθηκε  κατά  ευρώ  τετρακόσια  ογδόντα  μία  χιλιάδες  διακόσια  (481.200)  με  επιστροφή 
μετρητών στους μετόχους με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,32 σε 0,30 ευρώ. 
 
Έτσι  το  μετοχικό  κεφάλαιο  της  εταιρίας  ανέρχεται  σε  ευρώ  επτά  εκατομμύρια  διακόσιες  δέκα  οκτώ  χιλιάδες  (7.218.000)  και 
διαιρείται  σε  είκοσι  τέσσερα  εκατομμύρια  εξήντα  χιλιάδες  (24.060.000)  κοινές  ονομαστικές  μετοχές,  ονομαστικής  αξίας 0,30 
ευρώ η κάθε μία. Όλες οι εκδοθείσες μετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως, έχουν δικαίωμα ψήφου και συμμετέχουν στη διανομή 
των κερδών. 
 
10. Αποθεματικά 

 
  Ο Όμιλος   Η Εταιρία 

  30.06.2016  31.12.2015  30.06.2016  31.12.2015 

Τακτικό Αποθεματικό   1.662.816,13  1.662.816,13  1.417.525,68  1.417.525,68 

Αποθεματικό κάλυψης ίδιας συμμετοχής (Ν.3299/04)  2.160.915,00  2.160.915,00  1.400.915,00  1.400.915,00 

Κέρδη από αποτίμηση στην εύλογη αξία διαθεσίμων για πώληση 
χρηματ/κών στοιχείων  69.487,76  69.487,76  69.487,76  69.487,76 

Σύνολα   3.893.218,89  3.893.218,89  2.887.928,44  2.887.928,44 

 
11.  Αποτελέσματα εις νέον (συσσωρευμένα κέρδη)  
 
  Ο Όμιλος   Η Εταιρία 

  30.06.2016  31.12.2015  30.06.2016  31.12.2015 

Υπόλοιπο κατά την έναρξη της χρήσης   4.327.173,52  4.210.098,93  3.414.589,04  3.374.821,65 

Καθαρά κέρδη (ζημίες) χρήσης, που αντιστοιχούν στους 
μετόχους της εταιρίας   325.253,80  652.524,59  341.644,53  560.967,39 

Δημιουργία τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου  0,00  ‐54.250,00  0,00  ‐40.000,00 

Διανεμηθέντα μερίσματα  ‐240.600,00  ‐481.200,00  ‐240.600,00  ‐481.200,00 

Υπόλοιπο στη λήξη της περιόδου/χρήσης  4.411.827,32  4.327.173,52  3.515.633,57  3.414.589,04 

 
12. Δάνεια 
 
Όλα τα δάνεια του ομίλου είναι σε ευρώ και έχουν χορηγηθεί από Ελληνικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό. Τα ποσά που είναι πληρωτέα εντός του επόμενου έτους από την ημερομηνία του ισολογισμού, χαρακτηρίζονται ως 
βραχυπρόθεσμα ενώ εκείνα που είναι πληρωτέα μετά από ένα έτος χαρακτηρίζονται ως μακροπρόθεσμα. Οι εύλογες αξίες των 
δανείων του ομίλου ταυτίζονται περίπου με τις λογιστικές αξίες.  
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  Ο Όμιλος  Η Εταιρία 

  30.06.2016  31.12.2015  30.06.2016  31.12.2015 

Βραχυπρόθεσμο μέρος ομολογιακών δανείων  0,00  375.000,00  0,00   375.000,00 

Βραχυπρόθεσμο μέρος Εντόκων δανείων  660.000,00  660.000,00  500.000,00   500.000,00 

Μακροπρόθεσμα  τραπεζικά έντοκα δάνεια  1.640.000,00  2.220.000,00  1.350.000,00   1.800.000,00 

Βραχυπρόθεσμα τραπεζικά έντοκα δάνεια  350.000,00  500.000,00  0,00   0,00 

Σύνολα   2.650.000,00  3.755.000,00  1.850.000,00   2.675.000,00 

 
Τα ομολογιακά δάνεια της μητρικής εταιρίας ήταν απλά μη μετατρέψιμα, διαιρούνταν σε απλές ανώνυμες ομολογίες σε φυσική 
μορφή,  παρείχαν  στους  ομολογιούχους  δικαίωμα  προς  απόληψη  τόκου  και  είχαν  διάρκεια  τέσσερα  (4)  και  πέντε  (5)  έτη.  Ο 
εκτοκισμός των δανείων γίνονταν ανά εξάμηνο, με εξαμηνιαίο επιτόκιο ίσο με το Euribor συν το περιθώριο επιτοκίου που είχε 
συμφωνηθεί  ανά  ομολογιούχο.  Η  τελευταία  δόση  των  δανείων  της  μητρικής  εταιρίας  εξοφλήθηκε  τον  Φεβρουάριο  της 
τρέχουσας χρήσης. 
 
Τον  Δεκέμβριο  του  2013  η  μητρική  εταιρία  και  η  θυγατρική  της  «Γενική  Εμπορίου  Βορείου  Ελλάδος  Α.Ε.»  στα  πλαίσια  του 
προγράμματος «Εξωστρέφεια» που υποστηρίζει η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και 
Ανάπτυξης  Α.Ε.»  (ΕΤΕΑΝ)  σε  συνεργασία  με  τα  εγχώρια  πιστωτικά  ιδρύματα,  προχώρησαν  στην  υπογραφή  συμβάσεων 
χρηματοδότησης με εγχώρια τράπεζα και έλαβαν το ποσό των 500.000,00 και 300.000,00 ευρώ  αντίστοιχα,   για την ενίσχυση 
του κεφαλαίου τους κίνησης, με σκοπό την αγορά και εισαγωγή εμπορευμάτων. Τα δάνεια έχουν χρονική διάρκεια   πέντε  (5) 
χρόνια, θα αποπληρωθούν σε είκοσι (20) ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις και έχουν σταθερό επιτόκιο 3,475%.  
 
Περαιτέρω,  τον  Φεβρουάριο  της  προηγούμενης  χρήσης  η  μητρική  εταιρία  για  την  ενίσχυση  του  κεφαλαίου  της  κίνησης, 
υπέγραψε σχετική σύμβαση δανείου και έλαβε από την τράπεζα EUROBANK ERGASIAS A.E. μακροπρόθεσμο δάνειο πενταετούς 
διάρκειας, ύψους 2.000.000  ευρώ, από πόρους  του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ». Ο εκτοκισμός  του δανείου γίνεται 
ανά εξάμηνο, με εξαμηνιαίο επιτόκιο ίσο με το Euribor συν το περιθώριο επιτοκίου που έχει συμφωνηθεί με την τράπεζα.  
 
Στα  πλαίσια  της  ίδιας  χρηματοδότησης  μέσω  του  ανωτέρω  τραπεζικού  ιδρύματος,  η  θυγατρική  εταιρία  «Γενική  Εμπορίου 
Βορείου  Ελλάδος  Α.Ε.».  έλαβε  τον  Απρίλιο  της  προηγούμενης  χρήσης  μακροπρόθεσμο  δάνειο  τετραετούς  διάρκειας,  ύψους 
400.000  ευρώ.  Ο  εκτοκισμός  του  δανείου  γίνεται  ανά  εξάμηνο,  με  εξαμηνιαίο  επιτόκιο  ίσο  με  το  Euribor  συν  το  περιθώριο 
επιτοκίου που έχει συμφωνηθεί με την τράπεζα. 
 
Το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ» διοχετεύει πόρους αποκλειστικά σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), µε την 
μορφή  επιχειρηµατικών  χορηγήσεων  που  παρέχονται  πάντοτε  µε  τη  µεσολάβηση  πιστωτικών  ιδρυµάτων  που  είναι 
εγκατεστηµένα  στην  Ελλάδα  και  λειτουργούν  ως  ενδιάµεσοι  χρηµατοπιστωτικοί  οργανισµοί  προκειµένου  να  επιτευχθεί  η 
χρηµατοδότηση.  Χρηματοδοτείται  κατά  50%  από  πόρους  του  Γερµανικού  ∆ηµοσίου,  υπό  την  διαχείριση  της  Γερµανικής 
Αναπτυξιακής Τράπεζας µε την επωνυµία «Kreditanstalt für Wiedraufbau» και κατά 50% από πόρους του Ελληνικού ∆ηµοσίου, 
υπό την διαχείριση της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «Εθνικό Ταµείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε.». 
 
Τα αποτελεσματικά ετήσια σταθμισμένα επιτόκια δανεισμού του ομίλου και της εταιρίας κατά την 30.06.2016 και 31.12.2015 
διαμορφώθηκαν ως εξής: 
 
  Ο Όμιλος  Η Εταιρία 

  30.06.2016  31.12.2015  30.06.2016  31.12.2015 

Ομολογιακά δάνεια  4.54%  3,59%  4,54%  4,32% 

Μακροπρόθεσμα Έντοκα δάνεια  4,10%  4,35%  4,03%  4,34% 

Βραχυπρόθεσμα Έντοκα δάνεια  4.93%  5,22%  0.00%  5,24% 

Συνολικός δανεισμός   4,26%  4,39%  4,11%  4,64% 

 
Οι  εξοφλήσεις  των  δανείων  σε  επίπεδο  ομίλου  στη  τρέχουσα  χρήση,  ανήλθαν  σε  1.105.000,00  Ευρώ  και  αφορούν  κατά 
825.000,00  Ευρώ  την  μητρική  εταιρία  και  κατά  280.000,00  Ευρώ  την  θυγατρική  εταιρία  «Γενική  Εμπορίου  Βορείου  Ελλάδος 
Α.Ε.». 
 
13. Κρατικές επιχορηγήσεις 
 
Η κίνηση του λογαριασμού των επιχορηγήσεων περιουσιακών στοιχείων είναι η εξής: 
 
  Ο Όμιλος  Η Εταιρία 

  30.06.2015  31.12.2015  30.06.2015  31.12.2015 

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης   1.436.058,94  1.486.426,46  647.154,74  668.966,30 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (μεταφορά στα αποτελέσματα)  ‐21.525,53  ‐50.367,52  ‐9.763,74  ‐21.811,56 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης    1.414.533,41  1.436.058,94  637.391,00  647.154,74 
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14. Προβλέψεις 
 
Όλες οι εταιρίες του ομίλου ελέγχθηκαν φορολογικά για τις χρήσεις 2011 έως και 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του 
άρθρου 82 του Ν. 2238/94  και τις διατάξεις του Ν. 4174/2013. 
 
Χρησιμοποιώντας στατιστικά στοιχεία από φορολογικούς ελέγχους παρελθόντων ελεγμένων φορολογικά χρήσεων, οι εταιρίες 
του  ομίλου  σχημάτισαν  πρόβλεψη  για  τις  ενδεχόμενες  φορολογικές  υποχρεώσεις  που  θα  προκύψουν  από  τον  φορολογικό 
έλεγχο της τρέχουσας περιόδου της χρήσης 2016. 
 
Όσον  αφορά  τις  προηγούμενες  χρήσεις,  η  θυγατρική  της  «Γενική  Εμπορίου  Βορείου  Ελλάδος  Α.Ε.»  έχει  ελεγχθεί  από  τις 
φορολογικές αρχές μέχρι και την χρήση 2009 και η ιδρυθείσα στη χρήση 2010, κατά 100% θυγατρική εταιρία «Γενική Εμπορίου 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Α.Ε.» δεν έχει ελεγθεί για το διάστημα της χρήσης 2010 (20.07.‐31.12.2010).  
 
Το  ποσό  των  17.108,94  ευρώ  που  εμφανίζεται  στο  λογαριασμό  «Προβλέψεις»  του  Ομίλου,  αφορά  σε  προβλέψεις  για  την 
ανέλεγκτη χρήση 2010 της θυγατρικής εταιρίας «Γενική Εμπορίου Βορείου Ελλάδος Α.Ε.» 
 
15. Φόρος εισοδήματος 

 
  Ο Όμιλος  Η Εταιρία 

  1.1‐30.06.2016  1.1‐30.06.2015  1.1‐30.06.2016  1.1‐30.06.2015 
Τρέχων φόρος περιόδου  131.510,56  220.176,21  114.301,89  140.569,13 

Φόροι προηγουμένων χρήσεων  4.453,93  0,00  1.855,22  0,00 

Αναβαλλόμενος φόρος   30.050,76  22.624,92  16.294,50  34.473,58 

Συνολικός φόρος  166.015,25  242.801,13  132.451,61  175.042,71 

 

Ο φόρος εισοδήματος της ενδιάμεσης περιόδου, έχει υπολογισθεί χρησιμοποιώντας τον μέσο συντελεστή φορολογίας που θα 
ισχύσει στη τρέχουσα χρήση, ο οποίος ανέρχεται σε 29%. Ο αντίστοιχος συντελεστής της προηγούμενης χρήσης ανέρχονταν σε 
29%.  Η  φορολογητέα  βάση  έχει  προσαυξηθεί  με  τις  μη  εκπιπτόμενες  δαπάνες  και  τις  προβλεπόμενες  λογιστικές  διαφορές 
φορολογικού ελέγχου. 
 
Ο  φόρος,  επί  των  κερδών  προ  φόρων  του  ομίλου  και  της  εταιρίας,  διαφέρει  από  το  θεωρητικό  ποσό  που  θα  προέκυπτε 
χρησιμοποιώντας τον φορολογικό συντελεστή, επί των κερδών. Η διαφορά έχει ως εξής: 

  Ο Όμιλος  Η Εταιρία 

  1.1‐30.06.2016  1.1‐30.06.2015  1.1‐30.06.2016  1.1‐30.06.2015 
Κέρδη προ φόρων   500.031,12  731.800,07  474.096,14  561.691,60 

Ισχύων φορολογικός συντελεστής   29%  29%  29%  29% 

Φόρος υπολογιζόμενος με βάση τους ισχύοντες 
φορολογικούς συντελεστές   145.009,02  212.222,02  137.487,88  162.890,56 
Φόρος, εισοδήματος που δεν υπόκειται σε φόρο ή 
που φορολογείται με ειδικό τρόπο  ‐6.242,40  ‐6.519,60  ‐22.406,48  ‐35.473,07 
Φόρος εξόδων μη αναγνωριζομένων για 
φορολ.σκοπούς   27.248,63  33.310,94  17.370,21  16.468,24 
Διαφορά φορολογικών συντελεστών στον 
υπολογισμό του τρέχοντος και του αναβαλλόμενου 
φόρου  0,00  3.787,77  0,00  31.156,98 

Σύνολα   166.015,25  242.801,13  132.451,61  175.042,71 

 

Ο σταθμισμένος μέσος φορολογικός συντελεστής  για  τον όμιλο,  στο πρώτο  εξάμηνο  της  χρήσης 2016  και 2015,  ανέρχεται  σε 
33,20% και 33,18% αντίστοιχα. Οι αντίστοιχοι συντελεστές της μητρικής εταιρίας ανέρχονται σε 27,94% και 31,16%.  

16. Κέρδη κατά μετοχή 
 
Βασικά  
Τα  βασικά  κέρδη  κατά  μετοχή  υπολογίζονται  με  διαίρεση  του  κέρδους  που  αναλογεί  στους  μετόχους  της  μητρικής,  με  τον 
σταθμισμένο  μέσο  αριθμό  των  κοινών  μετοχών  στην  διάρκεια  της  περιόδου,  εξαιρουμένων  των  ιδίων  κοινών  μετοχών  που 
αγοράσθηκαν από την επιχείρηση.  

  Ο Όμιλος 

  1.1‐30.06.2016  1.1‐30.06.2015 

Καθαρά κέρδη περιόδου   334.015,87  488.998,94 
Κατανέμονται σε:       
Μετόχους Εταιρίας  325.253,80  442.240,06 
Δικαιώματα Μειοψηφίας  8.762,07  46.758,88 
Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών    24.060.000  24.060.000 
Βασικά κέρδη (ζημίες) ανά μετοχή  0,0135  0,0184 
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17. Μερίσματα.  

 
Στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης καταβλήθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο το ποσό των 1.475,67 ευρώ για 
παραγραφέντα μερίσματα της χρήσης 2009. 
 
Σύμφωνα με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της μητρικής εταιρίας, που   πραγματοποιήθηκε την 15η 
Ιουνίου 2016,  το συνολικό μέρισμα της χρήσης 2015 ανήλθε σε 240.600 ευρώ  (0,010 ευρώ ανά μετοχή σε πλήθος 24.060.000 
μετοχών). Το καθαρό, μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος, μέρισμα συνολικού ποσού 216.540 ευρώ (0,009 ανά μετοχή) 
διανεμήθηκε στους μετόχους της εταιρίας την 18η Ιουλίου 2016.  
 
18. Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις  
 
Δεν  υπάρχουν  επίδικες  ή  υπό  διαιτησία  διαφορές  καθώς  και  αποφάσεις  δικαστικών  ή  διαιτητικών  οργάνων  που  να  έχουν 
επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία των εταιριών του Ομίλου. 
 
Ο Όμιλος έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια 
της συνήθους δραστηριότητας. Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Δεν 
αναμένονται πρόσθετες πληρωμές, μετά την ημερομηνία σύνταξης αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
 
Έναντι  των  πιστωτικών  ορίων,  που  έχουν  χορηγηθεί  από  τα  πιστωτικά  ιδρύματα  στις  εταιρίες  του  ομίλου,  δεν  έχουν 
παραχωρηθεί εμπράγματες ασφάλειες.  
 
Οι  χορηγηθείσες  τραπεζικές  εγγυητικές  επιστολές  συμμετοχής  σε  διαγωνισμούς  και  καλής  εκτελέσεως,  του  Ομίλου  και  της 
εταιρίας την 30.06.2016, ανέρχονταν στο ποσό των Ευρώ  399.947,55 και 305.795,24 αντίστοιχα. 
 

  Ο Όμιλος  Η Εταιρία 

  30.06.2016  31.12.2015  30.06.2016  31.12.2015 

Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης   138.917,21  202.581,38  109.601,69  155.720,26 

Εγγυητικές επιστολές συμμετοχής σε διαγωνισμούς   47.088,86  103.305,70  13.939,66  72.595,00 

Εγγυητικές επιστολές εγγυήσεων  47.818,63  47.719,45  47.818,63  47.719,45 

Σύνολα   233.824,70  353.606,53  171.359,98  276.034,71 

 
19. Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη 
 
Δεν υφίστανται εμπράγματα ή άλλα βάρη στα πάγια στοιχεία των εταιριών του Ομίλου. 
 
20. Δεσμεύσεις 
 
Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις. 
Δεδομένου  ότι  τα  βασικά  επενδυτικά  σχέδια  των  εταιριών  του  ομίλου  έχουν  ολοκληρωθεί,  δεν  υπάρχουν  κεφαλαιουχικές 
δαπάνες που έχουν αναληφθεί και δεν έχουν εκτελεστεί κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. 
 
21. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 
 
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου (30.06.2016) ήταν για τον Όμιλο 79 άτομα και 
για την εταιρία 61 άτομα. Στο τέλος της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης (30.06.2015) ήταν 80 και 61 άτομα για 
τον Όμιλο και  την εταιρία αντίστοιχα.  
 
22.  Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. 
 

Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π 24, σωρευτικά από την 
έναρξη της οικονομικής χρήσης μέχρι τη λήξη της καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρίας και του 
ομίλου στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από τις συγκεκριμένες συναλλαγές των συνδεδεμένων μερών.  

Οι  συναλλαγές  της  εταιρίας  και  τα ανεξόφλητα υπόλοιπα με  τις  θυγατρικές  της  καθώς  και  οι  συναλλαγές  και  τα ανεξόφλητα  
υπόλοιπα μεταξύ των θυγατρικών της, έχουν απαλειφθεί από τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία του ομίλου. 
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i) Έσοδα  
 
  Ο Όμιλος   Η Εταιρία 

  1.1‐30.06.2016  1.1‐30.06.2015  1.1‐30.06.2016  1.1‐30.06.2015 

Πωλήσεις αγαθών σε θυγατρικές εταιρίες  0,00  0,00  529.120,51   857.562,28 
Πωλήσεις Υπηρεσιών σε θυγατρικές εταιρίες  0,00  0,00  1.090,84   2.597,10 
Λοιπά έσοδα από θυγατρικές εταιρίες  0,00  0,00  20.406,17   20.438,00 
Μερίσματα από θυγατρικές εταιρίες  0,00  0,00  67.500,00   112.500,00 

Μερικά σύνολα  0,00  0,00  618.117,52   993.097,38 

Πωλήσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και τα 
μέλη της διοίκησης  3.317,99  1.675,22  3.317,99   1.675,22 

Γενικά σύνολα  3.317,99  1.675,22  621.435,51   994.772,60 

 
Οι πωλήσεις σε θυγατρικές εταιρίες, συνήθως παρέχονται στην βάση κόστους πλέον κέρδους το οποίο κυμαίνεται από 12% μέχρι 
18%. Οι πωλήσεις προς τα διευθυντικά στελέχη παρέχονται χωρίς την επίτευξη εμπορικού κέρδους. 

ii) Έξοδα ‐ Αγορές  
 
  Ο Όμιλος   Η Εταιρία 

  1.1‐30.06.2016  1.1‐30.06.2015  1.1‐30.06.2016  1.1‐30.06.2015 

Αγορές αγαθών από θυγατρικές εταιρίες  0,00  0,00  38.270,71  59.022,87 
Αγορές  υπηρεσιών από θυγατρικές εταιρίες  0,00  0,00  300,81  16.271,02 

Σύνολα   0,00  0,00  38.571,52  75.293,89 

 
Οι αγορές των αγαθών από συνδεδεμένα μέρη (θυγατρικές εταιρίες) συνήθως γίνονται στη βάση κόστους πλέον κέρδος, το οποίο 
κυμαίνεται από 10% μέχρι 15%.  

iii) Αμοιβές μελών Δ.Σ. & Διευθυντικού προσωπικού. 
 
  Ο Όμιλος   Η Εταιρία 

  1.1‐30.06.2016  1.1‐30.06.2015  1.1‐30.06.2016  1.1‐30.06.2015 

Μισθοί και λοιπές βραχυπρόθεσμες παροχές  217.598,61  226.153,28  207.398,61   215.953,28 
Παροχές λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
(Ν.2112/20)  978,89  963,24  978,89   963,24 

Σύνολα   218.577,50  227.116,52  208.377,50   216.916,52 

 
iv) Υπόλοιπα τέλους περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη. 
 
  Ο Όμιλος  Η Εταιρία 

  30.06.2016  31.12.2015  30.06.2016  31.12.2015 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη         

 Θυγατρικές  0,00  0,00  1.116.234,89  864.014,15 

Μερικά σύνολα  0,00  0,00  1.116.234,89  864.014,15 

 Διευθυντικά  στελέχη  και  μέλη  της 
διοίκησης  0,00  0,00  0,00  0,00 

Γενικά σύνολα  0,00  0,00  1.116.234,89  864.014,15 

         

  Ο Όμιλος   Η Εταιρία 

  30.06.2016  31.12.2015  30.06.2016  31.12.2015 

Υποχρεώσεις πληρωτέες σε συνδεδεμένα μέρη         

 Θυγατρικές  0,00  0,00  0,00  0,00 

Μερικά σύνολα  0,00  0,00  0,00  0,00 

 Διευθυντικά  στελέχη  και  μέλη  της 
διοίκησης  29.675,00  118.075,00  23.000,00  90.000,00 

Γενικά σύνολα  29.675,00  118.075,00  23.000,00  90.000,00 

 
23. Γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού 
 
Δεν  έχει  συμβεί  κάποιο  γεγονός  το  οποίο μπορεί  να  επηρεάσει  την  οικονομική  διάρθρωση ή  την  επιχειρηματική πορεία  του 
Ομίλου από τις 30.06.2016 μέχρι και την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων της παρούσης περιόδου.   
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Ασπρόπυργος,  08  Σεπτεμβρίου  2016 

 

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων 
Σύμβουλος 

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.  Ο Οικονομικός Διευθυντής  Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου 

       

Γεώργιος Κ. Κρεμύδας 

Α.Δ.Τ. Π 285492 

Κων/νος Γ. Κρεμύδας 

Α.Δ.Τ. ΑΙ 084184 

Θεόδωρος Β. Κονιδάρης 

Α.Δ.Τ. ΑΙ 538405 

Ιωάννης Σ. Καρβέλας 

Α.Δ.Τ. ΑΗ 633449 

 
 
 
 
 


