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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  Δ. Σ.   Νο 63 
 

 

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 31 Αυγούστου 2016  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 9:00 π.μ., 
στην έδρα της εταιρίας στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης του νομού Θεσσαλονίκης όπου 
έχει τα γραφεία της η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Θ. ΑΒΕΕ» 
(MΑΕ 60333/62/Β/06/0065), συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το διοικητικό 
συμβούλιο αυτής, το οποίο απαρτίζεται από τους: 

        1. Ιωαννίδης Θεόδωρος του Χρήστου και της Αποστολίας, έμπορος, που 
γεννήθηκε στη    Θεσσαλονίκη το έτος 1962 και κατοικεί στο Πανόραμα 
Θεσσαλονίκης, οδός Παχατουρίδη 29, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 160149 
Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 13-12-2006 από το  Α.Τ. 
Πανοράματος Θεσσαλονίκης , Πρόεδρος 

        2. Σιώτα Αικατερίνη του Γεωργίου και της Ανθούλας, σύζυγος Θεοδώρου 
Ιωαννίδη, νοικοκυρά, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1966 και 
κατοικεί στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, οδός Παχατουρίδη  29, κάτοχος του με 
αριθμό  ΑΒ 700360 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που                                
εκδόθηκε    την 19-10-2006 από το  Α.Τ. Πανοράματος , Αντιπρόεδρος 

       3. Ιωαννίδης Χρήστος του Θεοδώρου και της Αικατερίνης, φοιτητής, που 
γεννήθηκε στη   Θεσσαλονίκη το έτος 1990 και κατοικεί στο Πανόραμα 
Θεσσαλονίκης, οδός Παχατουρίδη 29, κάτοχος του με αριθμό ΑΑ252987 Δελτίου 
Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 07-03-2005 από το ΙΒ΄ Α.Τ. 
Θεσσαλονίκης, Μέλος 

     

Με την συμμετοχή των ανωτέρω τριών  μελών του Δ.Σ., την παρουσία του 
υπευθύνου του Λογιστηρίου άρχισε  η συνεδρίαση με το ακόλουθο θέμα: 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

      1)  Έγκριση του ισολογισμού της Εταιρείας, της καταστάσεως 
λογαριασμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως και της καταστάσεως λογαριασμού 
Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τη πρώτη χρήση. (1/1/2015-31/12/2015) 

      2)  Έγκριση διαθέσεως καθαρών κερδών. 

      3)  Σύνταξη εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την 
τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της χρήσεως 
1/1/2015-31/12/2015. 

     4)  Ορισμός της ημερομηνίας συγκλήσεως της ετήσιας τακτικής γενικής 
συνελεύσεως  των μετόχων που θα εγκρίνει τον ισολογισμό της χρήσεως 
2015. 

      
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, 
ο πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση 
των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως με την παραπάνω σειρά. 
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ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : Έγκριση ισολογισμού 31 Δεκεμβρίου  2015. 

 
O πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει τον ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσεως της         
31  Δεκεμβρίου 2015, καθώς και την ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων 
χρήσεως που έχουν ως τις επισυναπτόμενες καταστάσεις. 
 
Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία ο πρόεδρος του Δ.Σ. και  ο  
παριστάμενος υπεύθυνος του λογιστηρίου παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες 
και διευκρινήσεις, το  Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον παραπάνω ισολογισμό. 
 

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : Έγκριση διαθέσεως καθαρών κερδών. 

Στη συνέχεια, o πρόεδρος του Δ.Σ.  διαβάζει τον πίνακα διαθέσεως των καθαρών κερδών της 
κλεισθείσας χρήσεως 2015 που έχει ως εξής: 

 

            Ποσά   Ποσά 

            κλειομένης   προηγούμενης 

            
χρήσεως 

2015   χρήσεως 2014 

                  

      Καθαρά κέρδη χρήσεως     419.242,49   773.190,69 

  (-)   Διαφορές φορολογικού ελέγχου           

    προηγουμένων χρήσεων         0,00 

    
(+) Υπόλοιπο κερδών 
προηγουμένων χρήσεων        6.718.281,79   6.183.554,58 

    Σύνολο       7.137.524,28   6.956.745,27 

    ΜΕΙΟΝ:             

    1.Φόρος εισοδήματος     -147.511,98   -209.855,42 

                  

    2.Λοιποί μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό           

       κόστος φόροι         0,00 

      Κέρδη προς διάθεση     6.990.012,30   6.746.889,84 

                  

    
Η διάθεση των κερδών γίνεται 
ως εξής:             

    1. Τακτικό Αποθεματικό       
      

14.883,11   28.608,06 

    8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο         6.975.129,19   6.718.281,79 

            6.990.012,30   6.746.889,84 

 
Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο διαθέσεως των καθαρών κερδών, όπως  φαίνεται  
στον  παραπάνω  πίνακα. 

 

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Σύνταξη εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου 

 
Στη συνέχεια συντάσσεται η παρακάτω έκθεση πεπραγμένων του  Δ.Σ., προς τους 
κ. κ. μέτοχους της Εταιρίας. 
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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 31-12-2015,  με τις παρατηρήσεις μας  πάνω σ' αυτές και παρακαλούμε να τις 
εγκρίνετε. 
 
 

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας : 
 
Η κερδοφορία της επιχείρησης μειώθηκε ενώ ο  κύκλος εργασιών αυξήθηκε σε σχέση με 
την προηγούμενη χρήση και βρίσκεται  σε ικανοποιητικά για τον κλάδο επίπεδα. 
 
Ο κύκλος εργασιών για το 2015,  σημείωσε αύξηση κατά  2.645.973,12 ΕΥΡΩ σε σύγκριση 
με τον αντίστοιχο τζίρο του 2014, δηλαδή από 14.946.173,42 ΕΥΡΩ το 2014 έφθασε στα   
17.592.146,54 ΕΥΡΩ στο 2015, ποσοστό αύξησης κατά 17,70% περίπου.  
 
Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις που επισυνάπτονται, η εταιρεία έχει 
καθαρά κέρδη προ φόρων 419.242,49 ΕΥΡΩ, έναντι των 773.190,69  ΕΥΡΩ της 
προηγούμενης χρήσεως, ποσοστό μείωσης κατά 45,78%. 
 
Η μείωση των καθαρών κερδών, σε απόλυτες τιμές, σε σχέση με το 2014, με την 
ταυτόχρονη αύξηση του κύκλου εργασιών αποδίδεται κυρίως στην αύξηση του κόστους 
πωληθέντων. 
 
 

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.  
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Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τη χρήση 2015  έχουν ως 

εξής: 

Δείκτες Οικονομικής Διαρθρώσεως 

     2015 

1 Κυκλοφορούν ενεργητικό 
= 

19.108.343,00 
= 86,25% 

 Σύνολο Ενεργητικού 22.154.246,21 

      

2 Ίδια Κεφάλαια 
= 

15.242.587,06 
= 221,29% 

 Σύνολο Υποχρεώσεων 6.888.186,63 

      

3 Ίδια Κεφάλαια 
= 

15.242.587,06 
= 500,97% 

 Πάγιο Ενεργητικό 3.042.587,83 

      

4 Κυκλοφορούν ενεργητικό 
= 

19.108.343,00 
= 348,62% 

 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 5.481.186,63 

      

5 Κεφάλαιο Κίνησης 
= 

13.627.156,37 
= 71,31% 

 Κυκλοφορούν ενεργητικό 19.108.343,00 

      

Δείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 

      

1 Καθαρά αποτελέσματα εκμετάλλευσης 
= 

271.730,51 
= 1,54% 

 Πωλήσεις αποθεμάτων 17.592.146,54 

      

2 Καθαρά αποτελέσματα χρήσης (μετά φόρων) 
= 

271.730,51 
= 1,78% 

 Ίδια Κεφάλαια 15.242.587,06 

      

3 Μικτά αποτελέσματα 
= 

1.802.398,18 
= 10,24% 

 Πωλήσεις αποθεμάτων 17.592.146,54 

      

4 Πωλήσεις αποθεμάτων 
= 

17.592.146,54 
= 115,41% 

 Ίδια Κεφάλαια 15.242.587,06 

 
 
Κατά την διάρκεια του έτους στην εταιρεία απασχολήθηκαν κατά μέσο όρο 12 
εργατοϋπάλληλοι, έναντι 11 της προηγούμενης χρήσης.  
 
Η δραστηριότητα της εταιρείας πληροί τους περιβαλλοντολογικούς όρους λειτουργίας. 
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3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας : 
 

Όπως  προκύπτει  από  την  μέχρι  τώρα  πορεία  των  εργασιών της  εταιρείας,  για το 
2016 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 2016.  
 
   

4. 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. 
 
 4.1 Κίνδυνος μεταβολής τιμών 

Τα προϊόντα που εμπορεύεται η οντότητα παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις τιμών 
ακολουθώντας πορεία χρηματιστηριακών προϊόντων. Η διοίκηση της επιχείρησης, έχοντας 
πολύ καλή γνώση της αγοράς, πραγματοποιεί όταν κρίνει εκείνη απαραίτητο, αγορές και 
πωλήσεις προκειμένου να διαφυλάξει την επιχείρηση από ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες 
λόγω των διακυμάνσεων. 
 
 4.2 Πιστωτικός Κίνδυνος 

Προκειμένου να περιοριστεί ο πιστωτικός κίνδυνος που ελοχεύει από την αδυναμία των 
αντισυμβαλλόμενων να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς την επιχείρηση, γίνεται 
έλεγχος της πιστοληπτικής ικανότητας των νέων αντισυμβαλλομένων της επιχείρησης και 
επενακτίμηση εκείνης των υφιστάμενων. Επιπλέον, αναγνωρίζοντας την αδυναμία 
ορισμένων συμβαλλομένων να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς την οντότητα, η 
διοίκηση προβαίνει σε προβλέψεις απομειώσεων απαιτήσεων οι οποίες απεικονίζονται στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 
 
 4.3 Κίνδυνος ρευστότητας και ταμειακών ροών  
 
Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις 
χρηματικών διαθεσίμων και την διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω επαρκών 
πιστωτικών λειτουργιών. Η ρευστότητα της εταιρείας παρακολουθείται από την Διοίκηση 
σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης (με έμφαση στο 
απόθεμα που αποτελεί προϊόν διαπραγμάτευσης σε χρηματιστηριακές αγορές) αποτιμώνται 
σε αξίες που προσεγγίζουν τις τρέχουσες τιμές. Με αυτό τον τρόπο η πραγματική εικόνα 
της επιχείρησης αντικατοπτρίζεται κατά την καλύτερη δυνατή εκτίμηση στο ενεργητικό 
της. 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. 
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Τέλος, οι υποχρεώσεις της επιχείρησης παρουσιάζουν πολύ μικρό χρόνο ενηλικίωσης 
γεγονός που αποδεικνύει ότι η οντότητα εκπληρώνει άμεσα της υποχρεώσεις της προς 
τρίτους. 
 

5. Δραστηριότητα στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης 

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

6. Υποκαταστήματα 

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

 
7. Άλλα σημαντικά γεγονότα: 
 

Από τη λήξη της κλειομένης χρήσεως 2015 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. 

 
Κατόπιν αυτών συντάσσεται η Πρόσκληση Συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης, η 
οποία έχει ως εξής: 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

«ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Θ. ΑΒΕΕ 
  ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. 

 
Σύμφωνα με το Ν.2190/1920 και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται την 25η 
Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 στα γραφεία της Εταιρείας, στη 
βιομηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης  Δήμου Εχεδώρου όπου έχει τα γραφεία 
της η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Θ. Α.Β.Ε.Ε.» οι μέτοχοι της 
εν λόγω εταιρείας, σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση  για να αποφασίσουν στα 
παρακάτω ημερήσιας διάταξης  θέματα : 
 

1) Υποβολή της εκθέσεως του Δ.Σ. και των ελεγκτών και έγκριση του  ισολογισμού 
και των αποτελεσμάτων χρήσεως για την χρήση 1/1/2015-31/12/2015. 

2) Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την 
χρήση 1/1/2015-31/12/2015. 

3) Εκλογή Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, της χρήσης 
2016. 

Όσοι από τους κ.κ. μετόχους επιθυμούν να λάβουν μέρος στην τακτική γενική 
συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του καταστατικού. 
 
Το  διοικητικό  συμβούλιο  επικυρώνει  από  τώρα   τις   παραπάνω αποφάσεις 
του. 
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Ύστερα από αυτό λύθηκε η παραπάνω  συνεδρίαση  του  Δ.Σ.  αφού  
προηγουμένως  συντάχθηκε  και υπογράφηκε το  παρόν πρακτικό από όλα τα 
μέλη του Δ.Σ. 

  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                 Ο  Αντιπρόεδρος                              
 
 
 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                    ΣΙΩΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ             

 
            
 
Το Μέλος 
 
 
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 
 
Ακριβές αντίγραφο του πρακτικού συνεδριάσεως του Δ.Σ. της «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Θ. ΑΒΕΕ»  

 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,  31 / 08 / 2016 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 


