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76
η 
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. 

Για την 1
η
 εταιρική χρήση ως Α.Ε. από 1/8/2014 έως 31/12/2014. 

 

Κύριοι μέτοχοι,  

Σας καλωσορίζουμε στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μας, ευχόμενοι 

οι εργασίες της να αποβούν χρήσιμες για την παραπέρα πορεία τόσο της Εταιρείας όσο και 

ευρύτερα του αγροτικού κόσμου στον Νομό Χανίων που δοκιμάζεται έντονα τα τελευταία 

χρόνια και εξ’ αιτίας των λαθών και ανεύθυνων ενεργειών που έγιναν στο συνεταιριστικό 

χώρο. 

            Η εν λόγω εταιρική χρήση που έληξε την 31/12/2014 αφορά την 1
η
 εταιρική χρήση 

της μετατραπείσας “Κεντρική Ένωση Χανίων ΣΥΝ.Π.Ε.” στην Ανώνυμη Εταιρεία 

“Κεντρική Ένωση Χανίων Α.Ε.Σ. Α.Ε.” η οποία πραγματοποιήθηκε βάσει των διατάξεων 

του Ν.4015/2011,του Ν.2810/2000 και του Ν.2190/1920 με ισολογισμό μετατροπής της 

31/07/2014 και η οποία εγκρίθηκε βάσει της απόφασης Νο 4503 της  20/10/2014 της 

Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 11931/10-11-2014).    

 Για το χρονικό διάστημα από 1/8/2014 έως 31/12/2014 που συζητάμε σήμερα, στον 

ισολογισμό εμφανίζονται ζημίες ύψους 10.222,10 Ευρώ, που αν έλειπαν έκτακτα έσοδα 

παρελθουσών χρήσεων ύψους περί τα 51.000 Ευρώ, οι ζημιές θα ήταν προσαυξημένες 

κατά το ποσό αυτό. Αν τώρα ληφθούν υπ’ όψιν και οι ζημιές του πρώτου επταμήνου του 

2014 ύψους 31.909,95 Ευρώ, τότε βλέπουμε ότι η χρήση του 2014, έχει συνολικά ζημιές 

περί τις 93.131 Ευρώ επί της ουσίας. Η κατάσταση αυτή αποδίδεται στη συνεχιζόμενη 

μείωση του τζίρου των δραστηριοτήτων μας, λόγω  της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας 

που περιορίζει το διαθέσιμο κεφάλαιο των πελατών για αγορές, το σκληρό και πολλές 

φορές αθέμιτο ανταγωνισμό, αλλά και σε νοοτροπίες παρελθουσών εποχών που δεν έχουν 

εντελώς εξαλειφθεί από τους εργαζομένους μας αν και οι τωρινές συνθήκες το επιβάλλουν. 

Πιο αναλυτικά τώρα η μεταβολή των τζίρων ανά δραστηριότητα συγκρίνοντας το 

τελευταίο πεντάμηνο του 2014 με το αντίστοιχο του 2013 έχει ως εξής: 

Πρατήριο αγροτικών εφοδίων    4,88% 

Τμήμα Ζωοτροφών   -10,95% 

Εμφιαλωτήριο Οίνων   -11,19% 

 



Αν συγκρίνουμε τώρα ολόκληρο το 2014 με το 2013, οι μεταβολές των τζίρων έχουν ως 

εξής: 

Πρατήριο αγροτικών εφοδίων   -1,93% 

Τμήμα Ζωοτροφών   -14,28% 

Εμφιαλωτήριο Οίνων     -4,67% 

Τέλος συγκρίνοντας τους τζίρους το Α’ τετράμηνο του 2015 με το αντίστοιχο του 2014 

έχουμε: 

Πρατήριο αγροτικών εφοδίων    2,21% 

Τμήμα Ζωοτροφών   -10,30% 

Εμφιαλωτήριο Οίνων     -0,18% 

Ένα πρώτο συμπέρασμα είναι το ότι στο Πρατήριο αγροτικών εφοδίων οι τζίροι 

σταθεροποιούνται αποκτώντας μάλιστα δυναμική ανόδου και τα τρία τελευταία χρόνια η 

δραστηριότητα έχει γίνει κερδοφόρα σε αντίθεση με τα 32 προηγούμενα χρόνια που ήταν 

πάντα ζημιογόνος. Η βελτίωση οφείλεται στους εκσυγχρονισμούς που συνεχώς γίνονται 

αλλά κυρίως στην αλλαγή νοοτροπιών και συμπεριφορών των εργαζομένων μας προς τους 

πελάτες. 

 Η κυρίαρχη άποψη είναι ότι το Πρατήριο λόγω της δεσπόζουσας θέσεως που 

κατέχει και των μεγάλων χώρων που διαθέτει, έχει ακόμα μεγάλα περιθώρια βελτίωσης και 

ανάπτυξης και προς αυτή την κατεύθυνση επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας. 

 Δυστυχώς, οι άλλες δυο δραστηριότητες που παραδοσιακά και επί δεκαετίες ήταν 

κερδοφόρες αντιμετωπίζουν πλέον σοβαρά ζητήματα λόγω συνεχόμενων μειώσεων του 

τζίρου τους τα τελευταία χρόνια. 

Πρέπει ν’ αναφέρουμε όμως ότι στο Τμήμα Ζωοτροφών που έχει και τις μεγαλύτερες 

μειώσεις τζίρου, η Εταιρεία μας συνειδητά συνέβαλε σε αυτή την εξέλιξη, 

απομακρύνοντας μη φερέγγυους πελάτες καθόσον χάνονταν χρήματα αφού αρκετές 

απαιτήσεις κατέληγαν επισφαλείς. Ακόμα λόγω των συγκυριών, οι κτηνοτρόφοι ταΐζουν 

πλέον με φειδώ ενώ εισέρχονται στην αγορά νέοι έμποροι που διεκδικούν κομμάτι από την 

πίτα που συρρικνώνεται. 

 Σε ότι αφορά τα εμφιαλωμένα κρασιά, είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια 

λιγοστεύουν αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να πάρουν την οικογένειά τους και να πάνε 

στην ταβέρνα για να φάνε και να πιουν εμφιαλωμένο κρασί. Είναι γνωστό επίσης ότι 

εισάγονται φθηνά κρασιά που βρίσκουν όλο και περισσότερους αγοραστές για ευνόητους 

λόγους. 



 Είναι σαφές ότι πρέπει να κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατόν προκειμένου να 

ανακάμψουν οι πωλήσεις μας χωρίς να κινδυνεύουν τα χρήματά μας ή να εφεύρουμε νέες 

εργασίες. Αν δεν τα καταφέρουμε και προκειμένου να επιβιώσουμε, θα αναγκαστούμε να 

μειώσουμε το λειτουργικό κόστος με ότι αυτό συνεπάγεται. 

 Ένα άλλο σοβαρό ζήτημα που μας απασχολεί, είναι η γήρανση του μηχανολογικού 

εξοπλισμού που διαθέτει η Εταιρεία (το εμφιαλωτήριο οίνων μας στο ΒΙΟ. ΠΑ. Σούδας, 

λειτουργεί ήδη 29 χρόνια, τα φορτηγά αυτοκίνητα και τα κλάρκ σε όλες τις 

δραστηριότητες, αγοράστηκαν μεταχειρισμένα πριν πολλά χρόνια, τα μηχανικά μέρη στα 

Σιλό Σούδας λειτουργούν ήδη 27 χρόνια) και είναι πιθανόν πια ανά πάσα στιγμή να 

δημιουργηθούν λειτουργικά προβλήματα που θα απαιτήσουν κεφάλαια για επιδιόρθωση ή 

αντικατάσταση μηχανικών μερών. 

 Τέλος, ένα άλλο σοβαρό ζήτημα που φαίνεται να ξεπροβάλλει όπως εξελίσσονται 

τα πράγματα, είναι το κατά πόσο το τραπεζικό σύστημα θα μπορεί και θα θέλει μελλοντικά 

να δανειοδοτεί εμάς ή τους προμηθευτές μας προκειμένου να ασκούμε απρόσκοπτα τις 

δραστηριότητές μας. 

 Η σίγουρη λύση για την επιχείρηση του αύριο είναι να διαθέτει ίδια κεφάλαια και 

να μην εξαρτάται από τον τραπεζικό δανεισμό. Σε αυτό το πλαίσιο μπαίνει ξανά στο 

τραπέζι η αξιοποίηση του ακινήτου μας στην πλατεία Κατεχάκη 12 στα Χανιά που αν 

βρεθεί αγοραστής ξεπληρώνουμε την τράπεζα, γλιτώνουμε την επιβάρυνση από τόκους, 

εκσυγχρονίζουμε τον μηχανολογικό εξοπλισμό μας και αποκτούμε κεφάλαιο κίνησης για 

την εύρυθμη λειτουργία των δραστηριοτήτων μας. 

Γενικά το να λειτουργεί σήμερα μια επιχείρηση αποτελεσματικά, δεν είναι εύκολη 

υπόθεση κάτω από τις συνθήκες ασφυξίας που έχουν διαμορφωθεί. Δεν είναι όμως και 

αδύνατον μια που την ίδια οικονομική συγκυρία βιώνουν και όλες οι άλλες επιχειρήσεις. 

Στην περίπτωσή μας μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε και συγκριτικό πλεονέκτημα 

καθόσον έχουμε καθαρή θέση θετική και δεν οφείλουμε τίποτα ληξιπρόθεσμο σε κανέναν 

(Δημόσιο, Τράπεζες, Εργαζομένους, Ασφαλιστικά ταμεία, Προμηθευτές κ.λ.π). 

Διαθέτουμε δε κύρος και αξιοπιστία στην αγορά που σκοπεύουμε να διαφυλάξουμε ως 

κόρη οφθαλμού.  

Επιτρέπουμε λοιπόν στους εαυτούς μας να αισιοδοξούμε ότι θα τα βγάλουμε πέρα και θα 

κάνουμε οτι περνά από το χέρι μας για να το πετύχουμε. 

     Για πληρέστερη ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση της Ένωσης ,  παραθέτονται 

στη συνέχεια τα εξής  στοιχεία: 

Α) Ανάλυση  των ακινήτων και των χρεογράφων της Ένωσης:  



 

    Ι.       Γήπεδα- Οικόπεδα 

 

Περιοχή                          Διεύθυνση            Συμβ..Αγοράς(τμ.)     Μετά τη ρυμοτόμηση(τμ.)  

 

1.Λιμάνι Χανίων     Πλατεία Κατεχάκη  12               ----                                     257,76 

2.Βαρούσι Χανίων  Παπαμαλέκου           5              95,00                                      2,00 

3.Βαρούσι Χανίων  Παπαμαλέκου           5              72,82                                     11,55 

4.Βαρούσι Χανίων  Κισσάμου             118          2.331,36                                2.259,65   

5.Σούδα                   Βιοτ..Πάρκο Χανίων            7.668,48  

   Σούδα                   (νεώτερη επιμέτρηση)          7.600,75                                6.553,66                                            

6.Νεροκούρου         Μακρυνάρι                         32.083,05        

   Νεροκούρου        (νεώτερη επιμέτρηση)         31.731,70 

                          

ΙΙ.  Κτίρια-Κτιριακές εγκαταστάσεις              Χρήσεις                              Εμβαδόν(τμ.)     

 

 1.Λιμάνι Χανίων     Πλατεία Κατεχάκη 12     Εστιατόριο                                  300,46 

 2.Βαρούσι Χανίων  Κισσάμου             118     Παλιά κτίρια (αποθήκες πρατ.)   336,45      

 3.Βαρούσι Χανίων  Κισσάμου             118     Νέα    κτίρια  (πρατ.-γραφεία)  1.490,20                                                          

 4.Βαρούσι Χανίων  Παπαμαλέκου           5     Παλιό κτίριο (αποθήκες πρατ.)     73,47 

 5.Σούδα                   Βιοτ..Πάρκο Χανίων       Εμφιαλωτήριο                          2.214,60     

 6.Νεροκούρου        Μακρυνάρι                       Σιλό Ζωοτροφών                         532,85   

 7.Νεροκούρου        Μακρυνάρι                       Εγκαταστάσεις Φυτωρίου             51,34 

 

Στα υπ’αριθμό 2,3,5,6 ανωτέρω γήπεδα και όσο αφορά το υπ’αριθμό 4 ανωτέρω γήπεδο 

κατά το 1/7, έχουν εγγραφεί υποθήκες συνολικού ποσού 2.080.000 Ευρώ υπέρ Τρ. 

Πειραιώς για  υπόλοιπο δανείου αξίας, κατά την 31-12-2014 ,         254.444,80 Ευρώ.  

 

 ΙΙΙ. Χρεόγραφα 

 

 Επωνυμία                                        Αριθμός.Μετοχών                      Αξία  κτήσης           

Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης            3.647                                        9.977,99     

Ανατολή Α.Β.Ε.                                 107.117                                      50.407,42 

Βιοχύμ                                                    4.000                                      19.568,60 

Τράνς  Ευρωκρέτα                                    205                                           601,61    

Αγροτικές Συν)κές Εκδόσεις                    100                                             29,35 

Τράπεζα Χανίων                       (μερίδες)     5                                           145,00 

                          

Β) Ορισμένοι αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης. 

 

    Αριθμοδείκτες  οικονομικής διάρθρωσης: 

                                                          31/12/2014                  

 

Κυκλοφορούν ενεργητικό              1.324.380,45=22,91%           

Σύνολο ενεργητικού                       5.781.469,41                         

 

Πάγιο ενεργητικό                          4.449.843,45=76,97%             .   

Σύνολο ενεργητικού                      5.781.469,41                         

  



Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε 

κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό. 

 

Ίδια  κεφάλαια                                4.449.173,71=378,39%                   

Σύνολο υποχρεώσεων                   1.175.813,57                       

 

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Οργάνωσης. 

 

Σύνολο υποχρεώσεων                  1.175.813,57 =20,34%                         

Σύνολο παθητικού                        5.781.469,41                             

 

Ίδια  κεφάλαια                              4.449.173,71=76,96%                             

Σύνολο παθητικού                        5.781.469,41                                                                  

 

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της οργάνωσης. 

 

Ίδια κεφάλαια                              4.449.173,71=99,98%           

Πάγιο ενεργητικό                        4.449.843,45  

 

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της οργάνωσης 

από τα ίδια κεφάλαια. 

 

Κυκλοφορούν ενεργητικό                1.324.380,45=112,64%    

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις        1.175.813,57                                                        

 

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της οργάνωσης να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος  ενεργητικού. 

 

Κεφάλαιο κίνησης                              148.566,88=11,22%        

Κυκλοφορούν ενεργητικό               1.324.380,45                                     

 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του κυκλοφορούντος  

ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα  των διαρκών κεφαλαίων(Ιδίων 

κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).         

 

ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 



 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

 

Βεβαιώνεται ότι  η ανωτέρω έκθεση του Δ.Σ., που αποτελείται από πέντε (5) σελίδες, είναι 

αυτή που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου πού χορηγήσαμε με ημερομηνία       

29 Μαΐου 2015.       

 

 

                                                Αθήνα   29  Μαΐου  2015 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

            

 

 

 

 

 

 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12801  

ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Ε.Π.Ε                                                               

 

  

                                                                                            

                                                                                                           

                 Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 138                                                  

                         Πατησίων 75, 104 34, Αθήνα 

 

 

 


