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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 

 

Του Δ.Σ. της «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Θ. ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

Προς την Καταστατική Γενική Συνέλευση της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με την επωνυμία 
«ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Θ. ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

Κύριε πρόεδρε, κ.κ. Μέτοχοι, 

 

Σύμφωνα με τον Ν.4308/2014 και τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, υποβάλλουμε 
συνημμένως  στη  Γενική Συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις  της εταιρίας για τη χρήση 
31-12-2016,  με τις παρατηρήσεις μας  πάνω σ' αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε. 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας χρήσης, όπως και εκείνες της προηγούμενης 
έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Κ.Ν 4308/2014).  

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις του άρθρου 43α  του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 4336/2015. 

Στη συνέχεια  σας υποβάλλουμε την Έκθεση διαχειρίσεως για την εταιρική χρήση 1 Ιανουαρίου 
2016 - 31 Δεκεμβρίου 2016. 

 

1. Ανάλυση της Εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας κι 
της θέσης της 

 

Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές 

Οι βασικοί στόχοι της Εταιρείας περιλαμβάνουν:  

-  Διατήρηση της ηγετικής θέσης έναντι του ανταγωνισμού στις τεχνολογικές 
υπηρεσίες που προσφέρουμε.  

- Διατήρηση σταθερών στρατηγικών συμμαχιών με προμηθευτές και πελάτες.  

- Ενίσχυση της κερδοφορίας της Εταιρείας μέσω της διαχείρισης του λειτουργικού 
κόστους. 

 

Ανάλυση Επιδόσεων και Οικονομικής Θέσης της Εταιρείας   

Ακολουθεί συνοπτική αποτύπωση των αποτελεσμάτων της χρήσης και ανάλυση των 
σημαντικών αποκλίσεων της χρήσης σε σχέση την προηγούμενη χρήση: 

 

Ο κύκλος εργασιών για το 2016,  σημείωσε αύξηση κατά  3.382.948,45 ΕΥΡΩ σε σύγκριση με 
τον αντίστοιχο τζίρο του 2015, δηλαδή από 17.592.146,54 ΕΥΡΩ το 2015 έφθασε στα   
20.975.094,99 ΕΥΡΩ στο 2016, ποσοστό αύξησης κατά 19,23% περίπου. 
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Το μικτό περιθώριο κέρδους μας ήταν 17,91% ,ενώ την προηγούμενη χρήση ανερχόταν σε 
10,25%. 

Τα έξοδα διοίκησης της Εταιρείας ανήλθαν σε 491.324,57 ευρώ το 2016 έναντι 303.007,67 ευρώ 
το 2015 που σημαίνει ότι σημειώθηκε αύξηση περίπου 62,15%  

Τα έξοδα διάθεσης της Εταιρείας ανήλθαν σε 147.204,70 ευρώ το 2016 έναντι 106.889,57 ευρώ 
το 2015 που σημαίνει ότι σημειώθηκε αύξηση περίπου 37,72%  

Τα λοιπά έξοδα και ζημίες της Εταιρείας στη χρήση 2016 διαμορφώθηκαν σε 44.120,52 ευρώ 
έναντι 44.640,60 ευρώ στη χρήση 2015. 

Οι χρεωστικοί τόκοι και τα συναφή έξοδα ανήλθαν σε 307.441,86 ευρώ το 2016 έναντι 
224.811,35 ευρώ το 2015 παρουσιάζοντας αύξηση 82.630,51 ευρώ ως αποτέλεσμα της αύξησης 
και των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας.  

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
αποσβέσεων (EBITDA) της  χρήσης  το 2016 διαμορφώθηκαν σε κέρδη 2.511.957,29 ευρώ 
έναντι κερδών 743.690,62 ευρώ του 2015.Το EBITDA παρουσίασε αύξηση κυρίως λόγω της 
αύξησης των αποσβέσεων των παγίων περιουσιακών στοιχείων στην τρέχουσα χρήση σε σχέση 
με το αντίστοιχο ποσό στην προηγούμενη χρήση.  

Τα αποτελέσματα προ φόρων της χρήσης 2016 διαμορφώθηκαν σε κέρδη 2.091.758,96 ευρώ 
έναντι κερδών 419.242,49 ευρώ του 2015.  Η αύξηση των κερδών της τρεχούσης χρήσης 
περίπου 1.672.516,47 ευρώ , ήτοι ποσοστιαία αύξηση 398,94% οφείλεται  κυρίως στην αύξηση 
των πωλήσεων και στη σημαντική μείωση του κόστος πωληθέντος με τη διαρκή αναζήτηση 
νέων προμηθευτών. Η επιχείρηση έχει επιτύχει, μέσω των καλών ταμειακών της ροών, να 
εξασφαλίζει ευνοϊκές τιμές αγοράς των εμπορευμάτων της, μειώνοντας έτσι το κόστος 
πωληθέντων. 

Τα ενσώματα πάγια ανήλθαν σε 2.986.636,64 ευρώ το 2016 έναντι 3.042.587,83 ευρώ το 2015. 
Οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της 2016 ανήλθαν σε περίπου 
59.076,19 ευρώ και  αφορούν κυρίως αγορές μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. 

Τα αποθέματα ανήλθαν σε 9.983.200,15 ευρώ το 2016 έναντι 7.952.178,19 ευρώ το 2015. 

Οι εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας εμφανίζονται αυξημένες σε σχέση με την προηγούμενη 
χρήση και ανήλθαν σε 13.356.333,74 ευρώ έναντι 10.653.577,59 ευρώ γεγονός που αποδίδεται 
στην αύξηση του κύκλου εργασιών.  

Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας εμφανίζονται αυξημένες σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 
και ανήλθαν σε 509.825,73 ευρώ έναντι 95.609,73 ευρώ. 

Ο μακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας ανήλθε σε 987.000,00 ευρώ το 2016 
έναντι 1.407.000,00 ευρώ το 2015, ενώ ο βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός σε 
4.387.672,24 ευρώ το 2016 έναντι 2.640.009,08 ευρώ το 2015. Η αύξηση οφείλεται στην 
ανάγκη κεφαλαίου κίνησης για επέκταση των δραστηριοτήτων με την εισαγωγή νέων κωδικών 
στους καταλόγους των εμπορευμάτων της επιχείρησης. 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις της Εταιρείας εμφανίζονται αυξημένες σε σχέση με την προηγούμενη 
χρήση και ανήλθαν σε 3.726.093,84 ευρώ έναντι 2.481.719,54 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 
1.244.374,30 Ευρώ. 

Οι λοιπές υποχρεώσεις της Εταιρείας εμφανίζονται αυξημένες σε σχέση με την προηγούμενη 
χρήση και ανήλθαν σε 361.368,63 ευρώ έναντι 215.146,58 ευρώ. 
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2. Οικονομική θέση της εταιρείας : 

 

Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι ικανοποιητική και πρέπει να θεωρείται 
ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του Ισολογισμού της κλειόμενης χρήσεως. 

Η εταιρεία συγκαταλέγεται σε τοπικό και εθνικό επίπεδο στις μεγαλύτερες του κλάδου. Οι 
οικονομικοί δείκτες της εταιρείας είναι εξαιρετικά ευνοϊκοί και ο βαθμός οικονομικής αυτάρκειας 
πολύ ικανοποιητικός.  

Ο βαθμός χρηματοδότησης των ακινητοποιήσεων επίσης είναι άριστος και προσδίδει στην 
εταιρεία οικονομική ασφάλεια και σταθερότητα. Τα κεφάλαια κινήσεως που διαθέτει η εταιρεία 
κρίνονται επαρκή.  

 

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τη χρήση 2016  έχουν ως εξής: 

 

Δείκτες Οικονομικής Διαρθρώσεως 

      

1 Κυκλοφορούν ενεργητικό 
= 

24.291.306,30 
= 89,04% 

 Σύνολο Ενεργητικού 27.282.719,94 

      

2 Ίδια Κεφάλαια 
= 

16.695.473,54 
= 158,45% 

 Σύνολο Υποχρεώσεων 10.536.626,27 

      

3 Ίδια Κεφάλαια 
= 

16.695.473,54 
= 558,76% 

 Πάγιο Ενεργητικό 2.987.948,48 

      

4 Κυκλοφορούν ενεργητικό 
= 

24.291.306,30 
= 254,37% 

 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 9.549.626,27 

      

5 Κεφάλαιο Κίνησης 
= 

14.741.680,03 
= 60,69% 

 Κυκλοφορούν ενεργητικό 24.291.306,30 

 

 

 
    

Δείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 

      

1 Καθαρά αποτελέσματα εκμετάλλευσης 
= 

1.452.886,48 
= 6,93% 

 Πωλήσεις αποθεμάτων 20.975.094,99 

      

2 Καθαρά αποτελέσματα χρήσης (προ φόρων) 
= 

2.091.758,96 
= 12,53% 

 Ίδια Κεφάλαια 16.695.473,54 

      

3 Μικτά αποτελέσματα 
= 

3.757.346,90 
= 17,91% 

 Πωλήσεις αποθεμάτων 20.975.094,99 

      

4 Πωλήσεις αποθεμάτων 
= 

20.975.094,99 
= 125,63% 

 Ίδια Κεφάλαια 16.695.473,54 
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3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας : 

 

Η δραστηριότητα της εταιρείας πληροί τους περιβαντολογικούς όρους λειτουργίας. Η Εταιρεία 
δεσμεύεται να διατηρήσει μια περιβαλλοντικά ευαίσθητη και υπεύθυνη θέση και να διαχειριστεί 
ανάλογα τις δραστηριότητές της, εφαρμόζοντας προληπτικά μέτρα για την προστασία του 
περιβάλλοντος. 

Οι Περιβαλλοντικές Δράσεις της Εταιρείας αφορούν στην:  

- Ανακύκλωση   

- Χρήση φιλικότερων προς το περιβάλλον υλικών  

- Εξοικονόμηση ενέργειας σε όλους τους τομείς, στα γραφεία, στις μεταφορές, στην 
κατανάλωση χάρτου κλπ. 

 

4. Εργασιακά θέματα  

 

Η Εταιρεία σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους 
εργαζόμενους ανεξαρτήτου φύλου θρησκείας μειονότητας ή εθνικότητας.  

Προκειμένου η Εταιρεία έχει δημιουργήσει ένα ασφαλές και δίκαιο περιβάλλον εργασίας ενώ 
παράλληλα προσφέρει ικανοποιητικές αμοιβές σε όλους τους εργαζόμενους. 

Η  Εταιρεία τη χρήση 2016 απασχολούσε  κατά μέσο όρο 16  άτομα  έναντι 12  που απασχολούσε 
το  2015. 

 

5. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας  

 

Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρείας, για το 2017 
προβλέπεται να σταθεροποιηθεί  η πορεία της εταιρείας παρά της αντίξοες οικονομικές συνθήκες 
στην εσωτερική αγορά. 

Ήδη έχουν δρομολογηθεί οι απαραίτητες διαδικασίες για την προμήθεια επαρκών ποσοτήτων 
πρώτων υλών, εξεύρεση νέων αγορών, ώστε σε συνδυασμό με την υψηλή ποιότητα των 
προϊόντων μας, να αναμένονται θετικά αποτελέσματα και για το 2017.  
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6. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες και αντιμετώπισή τους 

 

Ο βασικός κίνδυνος για την οντότητα είναι το γενικότερο δυσχερές κλίμα που επικρατεί στη 
χώρα εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης που διανύουμε. Το ασταθές πολιτικό τοπίο, δεν επιτρέπει 
τις μακροχρόνιες προβλέψεις και τους μακροχρόνιους σχεδιασμούς. Το γενικό πρόγραμμα 
διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας εστιάζεται στις διακυμάνσεις των τιμών και επιδιώκει να 
ελαχιστοποιήσει πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις αυτών των διακυμάνσεων στην απόδοσή του. 

 

 6.1 Κίνδυνος μεταβολής τιμών 

Τα προϊόντα που εμπορεύεται η οντότητα παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις τιμών 
ακολουθώντας πορεία χρηματιστηριακών προϊόντων. Η διοίκηση της επιχείρησης, όντας πολύ 
καλά γνώστης της αγοράς, πραγματοποιεί όταν κρίνει εκείνη απαραίτητο, αγορές και πωλήσεις 
προκειμένου να διαφυλάξει την πορεία της επιχείρησης από τις διακυμάνσεις αυτές. 

 

 6.2 Πιστωτικοί Κίνδυνοι 

Προκειμένου να περιοριστεί ο πιστωτικός κίνδυνος που ελλοχεύει από την αδυναμία των 
αντισυμβαλλόμενων εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους προς την επιχείρηση, γίνεται έλεγχος 
της πιστοληπτικής ικανότητας των νέων αντισυμβαλλομένων της επιχείρησης. Επιπλέον, 
αναγνωρίζοντας την αδυναμία ορισμένων συμβαλλομένων να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις 
τους προς την οντότητα, η διοίκηση έχει προβεί σε πρόβλεψη επισφαλειών οι οποίες 
απεικονίζονται και στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης. 

 

 6.3 Κίνδυνοι ρευστότητας και ταμειακών ροών  

Τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης αποτιμώνται σε αξίες πολύ κοντά στην ρευστοποιήσιμη 
αξία τους. Με αυτό τον τρόπο η εικόνα της επιχείρησης αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα 
του ενεργητικού της επιχείρησης. Η ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων στην εγχώρια αγορά 
παρόλα αυτά, επηρεαζόμενη και από τη γενικότερη ύφεση στην οποία βρίσκεται η ελληνική 
οικονομία, συνεχίζει να είναι ένας αξιοσημείωτος κίνδυνος. Για τους παραπάνω λόγους η 
οντότητα επιλέγει να δραστηριοποιείται και να δημιουργεί σχέσεις συνεργασίας με αγορές εκτός 
των συνόρων της ελληνικής επικράτειας. 

Τέλος, οι υποχρεώσεις της επιχείρησης παρουσιάζουν πολύ μικρό χρόνο ενηλικίωσης γεγονός 
που αποδεικνύει ότι η οντότητα επιλέγει να εκπληρώνει άμεσα τις υποχρεώσεις της προς τρίτους. 

 

7. Δραστηριότητα στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης 

Η οντότητα δε διαθέτει τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, καθώς είναι μία αμιγώς εμπορική 
επιχείρηση 

 

8. Υποκαταστήματα 

Δεν υπάρχουν υποκαταστήματα της επιχείρησης, παρά μόνο μία αποθήκη η οποία 
δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες της επιχειρηματικής δραστηριότητας της οντότητας 
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9. Απόκτηση Ιδίων μετοχών  

 

Στην παρούσα χρήση δεν υπήρξε απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται από το άρθρο 16 
παρ 9 του Κ.Ν. 2190/20 

 

10. Άλλα σημαντικά γεγονότα 

 

Από τη λήξη της κλειομένης χρήσεως 2016 μέχρι την ημέρα συντάξεως της  παρούσας εκθέσεως 
δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ. 

Το παραπάνω αποτέλεσμα κρίνεται ικανοποιητικό από την διοίκηση της εταιρείας, λόγω της 
γενικής κατάστασης του κλάδου αλλά και ευρύτερα της Ελληνικής οικονομίας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως και όλοι οι εργαζόμενοι στην εταιρεία, με πλήρη και αρμονική 
συνεργασία, κατέβαλαν κάθε προσπάθεια για να πετύχουν τα κατά το δυνατόν καλύτερα 
οικονομικά  αποτελέσματα για την εταιρεία. 

 

 

Θεσσαλονίκη,  10 Σεπτεμβρίου 2017 

 

Ο Πρόεδρος 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 

 

 

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως που αποτελείται από 6 σελίδες, είναι αυτή 
που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 30/11/2017.  

 

Αθήνα,  30 Νοεμβρίου 2017 

 

 

TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

Μιχαλακοπούλου 91, 11528, Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 166 

 
Ανεξάρτητο μέλος της ΙΑΡΑ International 

 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

Θεόδωρος Ζερβός 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 17591 

 


