ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. υπό την επωνυμία
«Σ. ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ - ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ»
προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για έγκριση των οικονομικών
καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1.07.2014 – 30.06.2015
Κύριοι Μέτοχοι ,
Σύμφωνα με το άρθρο 43α, παρ.3 του ΚΝ 2190/20, σας υποβάλλουμε την
παρούσα έκθεση πεπραγμένων της 23ης εταιρικής χρήσης (1.07.2014 –
30.06.2015), με την οποία σας παρέχουμε τις εξής συμπληρωματικές
πληροφορίες επί των οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διαχειρίσεως
της εν λόγω χρήσεως.
1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας
1.1 Η εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας κατά τη χρήση 1.07.2014 - 30.06.2015
κρίνεται ως ικανοποιητική, με δεδομένο τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των
καταναλωτών, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα, τη μείωση των σημείων
πώλησης προιόντων της εταιρίας με απόφαση του μέχρι 31.12.2014 προέδρου
και διευθύνοντος συμβούλου αυτής, τη διενεργηθείσα, βάσει προγενέστερης
συμβατικής δέσμευσης της εταιρείας, ανακαίνιση του υποκαταστήματος της
εταιρείας στο εμπορικό κέντρο Cosmos και τη διαφορετική πολιτική πώλησης
στους πελάτες χονδρικής. Ο κύκλος εργασιών κατά τη χρήση 1.07.2014 30.06.2015 ανήλθε στο ποσό των € 2.477.754,02 έναντι € 2.742.366,99 της
προηγούμενης χρήσης, μειωμένος κατά 9,64%.
1.2 Η πορεία των εργασιών της παρούσας χρήσεως μας, δεδομένων των ανωτέρω
δυσκολιών, επιτρέπουν συγκρατημένη αισιοδοξία για το μέλλον και την
εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας.
2. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της εταιρείας
2.1 Η απεικονιζόμενη αξία των παγίων στο ισολογισμό είναι η αξία κτήσεως τους
μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.
2.2 Οι λογαριασμοί του κυκλοφορούντος ενεργητικού μειώθηκαν κατά 79.409,66
ευρώ ήτοι κατά 13,98% λόγω μείωσης των εμπορικών απαιτήσεων και των
διαθεσίμων.
2.3 Δεν έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά την παρούσα χρήση.
2.4 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις : Απεικονίζουν κυρίως υποχρεώσεις προς τους
προμηθευτές εσωτερικού, φόρους, ασφαλιστικούς οργανισμούς και επιταγές
πληρωτέες, παρουσίασαν αύξηση κατά 56.784,27 ευρώ ήτοι 10,71%.

2.5 Αποσβέσεις των παγίων στοιχειών έγιναν με τη σταθερή μέθοδο.
3. Ανάλυση αποτελεσμάτων χρήσης
3.1 Τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης ήταν ζημιογόνα κατά το ποσό των
€ 69.123,39 έναντι ζημιών της προηγούμενης χρήσης € 90.176,59.
4. Διάθεση Αποτελεσμάτων
Οι ζημίες χρήσης συναθροισμένες με το υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων
ανέρχονται σε 594.914,81 ευρώ και επιβαρύνουν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας.
5. Σημαντικά Γεγονότα
5.1 Μέχρι την υποβολή της Έκθεσης αυτής έχουν συμβεί τα ακόλουθα γεγονότα,
τα οποία δεν εμπίπτουν μεν εξολοκλήρου στην χρήση, στην οποία αφορούν οι
υποβληθείσες στη Γ.Σ. οικονομικές καταστάσεις, αλλά επηρεάζουν σημαντικά την
οικονομική θέση και πορεία της εταιρείας στην επόμενη χρήση:
(α) Το νέο διοικητικό συμβούλιο επιχείρησε να εναρμονίσει την τιμή πώλησης
των προϊόντων, το ποσοστό της έκπτωσης και χρόνο αποπληρωμής των
υποχρεώσεων των δύο πελατών χονδρικής της εταιρείας, κυρίου Απόστολου
Χατζηαγόρου και της εταιρείας «Γεώργιος Χατζηφωτίου και ΣΙΑ ΕΕ». Παρά τις
επανειλημμένες έγγραφες οχλήσεις του, η εταιρία «Γεώργιος Χατζηφωτίου και
ΣΙΑ ΕΕ» (εφεξής ΕΕ) δεν συμμορφώθηκε, με αποτέλεσμα το δσ της εταιρείας να
προβεί σε έγγραφη τροποποιητική καταγγελία της σύμβασης προμηθείας με την
ΕΕ.
Την 1.7.2015 επιβλήθηκαν περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων, με αποτέλεσμα
το δσ της εταιρείας να ζητήσει από τους ανωτέρω πελάτες χονδρικής να
εξοφλούν, πλέον, προκαταβολικά τις παραγγελίες τους με μετρητά, όπως,
άλλωστε, πράττουν και σχεδόν όλοι οι προμηθευτές της εταιρείας.
Η ΕΕ, όπως διαπιστώθηκε εκ των υστέρων, ξεκίνησε να πωλεί αλλότριας
προέλευσης προϊόντα με τα σήματα και τα διακριτικά γνωρίσματα της εταιρείας.
Επιπλέον, ο Γεώργιος Χατζηφωτίου, διαχειριστής και μόνος ομόρρυθμος εταίρος
της ΕΕ, ίδρυσε ανταγωνιστική επιχείρηση και κατέθεσε αίτηση για καταχώριση
κοινοτικού σήματος.
Ακολούθως, η ΕΕ πωλούσε προϊόντα αλλότρια προέλευσης με τα δικά μας σήματα
και διακριτικά γνωρίσματα, αλλά και με το διακριτικό γνώρισμα «Γεώργιος
Χατζηφωτίου».
Η εταιρεία κατήγγειλε τη σύμβαση παραχώρησης σημάτων και διακριτικών
γνωρισμάτων, που είχε με την ΕΕ.
(β) Επιβλήθηκε νέος φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) στην πώληση των
προϊόντων της εταιρείας, ανερχόμενος, πλέον, από τον Αύγουστο του 2015 σε 23
% από 13 % έως τότε.
Μετά τα παραπάνω, κ.κ. Μέτοχοι σας καλούμε:
1. Να εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης 1.07.201430.06.2015,

2. Να απαλλάξετε εμάς ως μέλη του ΔΣ και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα
πεπραγμένα της χρήσης 1.07.2014 - 30.06.2015 σύμφωνα με το νόμο και το
καταστατικό.
3. Να διορίσετε δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς Ελεγκτές για τη
χρήση 1.07.2015 – 30.06.2016.
Ακριβές αντίγραφο
Κάτω Σχολάρι, 27 Νοεμβρίου 2015

