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ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

SLATOS Α.Ε. (SAMPLESLATOS123)
Αγίων Αναργύρων 68, Θεσσαλονίκη 54634, Θεσσαλονίκη
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Μισθωμένο
τηλ. 2310777601, fax. 2310777606
web. www.sampleslatos.gr, email. info@sampleslatos.gr

Α.Φ.Μ.: 001723168
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 6255/02/Β/86/138
ΝΟΜ. ΜΟΡΦΗ: Ανώνυμη Εταιρία
ΕΤΟΣ ΙΔΡ.: 1981
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Ενεργή

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: SAMPLESLATOS123
ΚΛΑΔΟΣ: Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής (158.2)
ΜΕΛΗ Δ.Σ - ΣΤΕΛΕΧΗ

Δείγμα-Παναγιωτόπουλος Ιωάννης - ΕΝ.ΘΗΤΕΙΑΣ 08/02/2012 - Πρόεδρος ΔΣ, Διευθύνων Σύμβουλος
Δείγμα-Παναγιωτόπουλος Κωνσταντίνος - Μέλος ΔΣ
Δείγμα-Κυριακίδης Θεόδωρος Χρήστος - ΕΝ.ΘΗΤΕΙΑΣ 08/02/2012 - Μέλος ΔΣ, Νόμιμος Εκπρόσωπος
Δείγμα-Χριστόπουλος Γεώργιος Σπυρίδων - ΕΝ.ΘΗΤΕΙΑΣ 08/02/2012 - Μέλος ΔΣ

b+

Η κατηγορία 'b' αντιπροσωπεύει σημαντικό επίπεδο πιστωτικού κινδύνου και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ελλιπή ικανότητα
για την εξυπηρέτηση των χρηματοοικονομικών τους υποχρεώσεων. Οι επιχειρήσεις είναι ευάλωτες σε ενδεχόμενες δυσμενείς συνθήκες.

Στοιχεία Αξιολόγησης
Credit Score / Επίπεδο αξιολόγησης

b+ / Μέτριο

Επίπεδο κινδύνου

Σημαντικό

Ημερομηνία αξιολόγησης

28 Φεβ 2017

Υπόδειγμα αξιολόγησης

GRC900101

Προηγούμενη αξιολόγηση

b / 22 Ιουν 2016

Έτος τελευταίων οικονομικών στοιχείων

2015

Κύκλος εργασιών έτους

14.681.224,82

Κατάταξη Επιχείρησης

Επίπεδο Κινδύνου
Χαμηλός Κίνδυνος

aaa

aa

a

Μέτριος Κίνδυνος

bbb

bb

b

Υψηλός Κίνδυνος

ccc

cc

c

d

Αναμενόμενη πιθανότητα αθέτησης

Εκατοστημόριο

31 - 30% των υπόλοιπων επιχειρήσεων έχει καλύτερη
πιστοληπτική αξιολόγηση.

Η σύγκριση πραγματοποείται μεταξύ Ελληνικών επιχειρήσεων νομικής μορφής Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Μ.Ε.Π.Ε. με
πλήρη οικονομικά στοιχεία.

1 έτος

3,10%

2 έτη

7,13%

3 έτη

21,03%

Ανώτατο όριο πίστωσης
Ανώτατο όριο πίστωσης

651.000,00

Αποποίηση ευθύνης: Το ανώτατο όριο πίστωσης είναι ενδεικτικό, και προκύπτει από την ανάλυση πιστοληπτικής αξιολόγησης της επιχείρησης, σύμφωνα με δημόσια διαθέσιμα ή κατά δήλωση συλλεχθέντα στοιχεία. Η Infobank
Hellastat δεν φέρει ευθύνη από τη χρήση και την αξιολόγηση των πληροφοριών του παρόντος δελτίου. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.
Credit Score

Επίπεδο αξιολόγησης

Επίπεδο κινδύνου

Ερμηνεία

aaa

Άριστο

Κατώτατο

Η κατηγορία 'aaa' αντιπροσωπεύει το χαμηλότερο επίπεδο πιστωτικού κινδύνου και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι εποίες έχουν εξαιρετικά ισχυρή
ικανότητα για την εξυπηρέτηση των χρηματοοικονομικών τους υποχρεώσεων. Οι επιχειρήσεις είναι εξαιρετικά απίθανο να επηρεαστούν απο
ενδεχόμενες δυσμενείς συνθήκες.

aa

Πολύ Υψηλό

Πολύ Χαμηλό

Η κατηγορία 'aa' αντιπροσωπεύει πολύ χαμηλό επίπεδο πιστωτικού κινδύνου και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πολύ ισχυρή ικανότητα για
την εξυπηρέτησης των χρηματοοικονομικών τους υποχρεώσεων. Οι επιχειρήσεις είναι απίθανο να επηρεαστούν από ενδεχόμενες δυσμενείς συνθήκες.

a

Υψηλό

Χαμηλό

Η κατηγορία 'a' αντιπροσωπεύει χαμηλό επίπεδο πιστωτικού κινδύνου και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ισχυρή ικανότητα για την
εξυπηρέτηση των χρηματοοικονομικών τους υποχρεώσεων. Οι επιχειρήσεις είναι πιθανό να επηρεαστούν ελάχιστα από ενδεχόμενες δυσμενείς
συνθήκες.

bbb

Ικανοποιητικό

Περιορισμένο

Η κατηγορία 'bbb' αντιπροσωπεύει περιορισμένο επίπεδο πιστωτικού κινδύνου και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν επαρκή ικανότητα
για την εξυπηρέτηση των χρηματοοικονομικών τους υποχρεώσεων. Οι επιχειρήσεις είναι πιθανό να επηρεαστούν σχετικά από ενδεχόμενες δυσμενείς
συνθήκες.

bb

Μέσο

Μέτριο

Η κατηγορία 'bb' αντιπροσωπεύει μέτριο επίπεδο πιστωτικού κινδύνου και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν οριακή ικανότητα για την
εξυπηρέτηση των χρηματοοικονομικών τους υποχρεώσεων. Οι επιχειρήσεις είναι ευαίσθητες σε ενδεχόμενες δυσμενείς συνθήκες.

b

Μέτριο

Σημαντικό

Η κατηγορία 'b' αντιπροσωπεύει σημαντικό επίπεδο πιστωτικού κινδύνου και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ελλιπή ικανότητα για την
εξυπηρέτηση των χρηματοοικονομικών τους υποχρεώσεων. Οι επιχειρήσεις είναι ευάλωτες σε ενδεχόμενες δυσμενείς συνθήκες.

ccc

Χαμηλό

Υψηλό

Η κατηγορία 'ccc' αντιπροσωπεύει υψηλό επίπεδο πιστωτικού κινδύνου και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αδύναμη ικανότητα για την
εξυπηρέτηση των χρηματοοικονομικών τους υποχρεώσεων. Οι επιχειρήσεις είναι εξαιρετικά ευάλωτες σε ενδεχόμενες δυσμενείς συνθήκες.

cc

Πολύ Χαμηλό

Πολύ Υψηλό

Η κατηγορία 'cc' αντιπροσωπεύει πολύ υψηλό επίπεδο πιστωτικού κινδύνου και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πολύ αδύναμη ικανότητα
για την εξυπηρέτηση των χρηματοοικονομικών τους υποχρεώσεων. Οι επιχειρήσεις είναι ήδη ευάλωτες.

c

Χείριστο

Ανώτατο

Η κατηγορία 'c' αντιπροσωπεύει το υψηλότερο επίπεδο πιστωτικού κινδύνου και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν εξαιρετικά αδύναμη
ικανότητα για την εξυπηρέτηση των χρηματοοικονομικών τους υποχρεώσεων. Οι επιχειρήσεις είναι ήδη εξαιρετικά ευάλωτες.

d

-

Σε Αθέτηση

Η κατηγορία 'd' δεν αποτελεί διαβάθμιση, δηλώνει ότι η επιχείρηση έχει ήδη πτωχεύσει ή εκκρεμεί αίτηση για πτώχευση ή για προστασία από τους
πιστωτές.
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ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Διευκρινήσεις
Οι αξιολογήσεις (credit scores) όλων των κατηγοριών, εκτός της υψηλότερης (aaa) και των δύο χαμηλότερων (cc και c), μπορούν να εμπεριέχουν μία επιπρόσθετη βαθμονόμηση, το συν (+) ή το μείον (-), που διαφοροποιεί
περαιτέρω τις αξιολογήσεις στη συγκεκριμένη κατηγορία. Το συν (+) αντιπροσωπεύει αξιολογήσεις που βρίσκονται προς το άνω άκρο της συγκεκριμένης κατηγορίας, το μείον (-) αντιπροσωπεύει αξιολογήσεις που
βρίσκονται προς το κάτω άκρο και η μη ύπαρξη περαιτέρω βαθμονόμησης υποδηλώνει πως η αξιολόγηση βρίσκεται στο μέσο της κατηγορίας.
Εκτός των κατηγοριών της κλίμακας αξιολόγησης, η Infobank Hellastat χρησιμοποιεί επίσης το σύμβολο 'NR' για τις οντότητες που δεν αξιολογεί.

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Περιορισμός ευθύνης: H Ιnfobank Hellastat δεν εγγυάται την ακρίβεια, πληρότητα, επικαιροποίηση ή αξιοπιστία των παρεχόμενων πληροφοριών, λαμβανομένου υπόψη του τεράστιου όγκου των δεδομένων και του
απαιτούμενου χρόνου επεξεργασίας τους. Σε καμία περίπτωση, οι πληροφορίες αυτές δεν αποτελούν οικονομική ή άλλου είδους συμβουλή της Ιnfobank Hellastat προς τον πελάτη. H Ιnfobank Hellastat δεν ευθύνεται (στο
βαθμό που επιτρέπει ο νόμος τον περιορισμό της ευθύνης) για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια προερχόμενη από τη χρήση ή αξιολόγηση των παρεχόμενων πληροφοριών, τυχόν δε αξίωση του πελάτη για αποζημίωση δεν
μπορεί να υπερβεί το ποσό που θα έχει αυτός καταβάλει στην Ιnfobank Hellastat.
Εμπιστευτικότητα – Δικαιώματα ιδιοκτησίας: Ο πελάτης οφείλει να χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες πληροφορίες με απόλυτη εχεμύθεια, μόνο για ενδοεπιχειρησιακή του χρήση. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή
μεταβίβαση των πληροφοριών από τον πελάτη σε τρίτους, ολικά ή μερικά.
Προσωπικά δεδομένα: Εφόσον κατά την παροχή των πληροφοριών από την Infobank Hellastat στον πελάτη περιέχονται προσωπικά δεδομένα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Ν. 2472/1997 και οι αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής.
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ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Εξαιρετική συναλλακτική συμπεριφορά. Η οντότητα εμφανίζει διαχρονικά συνεπέστατη συμπεριφορά πληρωμών των υποχρεώσεών της και
δεν παρουσιάζει επιβαρυντικά στοιχεία κατά την τελευταία 5ετία.
Ποσ.
ΑΕ

Ακάλυπτες επιταγές

ΔΣ

Διαμαρτυρημένες
συναλλαγματικές

ΔΠ

Διαταγές πληρωμής

2017

Ποσό

Ποσ.

2016

Ποσό

Ποσ.

2015

Ποσό

Ποσ.

2014

AAA

Ποσό

Ποσ.

2
2

10.000
10.000

10
10

2
1

150.000
75.000

2013

Ποσό
500
500

ΠΑΚ Πλειστηριασμός ακινήτων
ΠΑΚ Πλειστηριασμός κινητών
ΚΑΚ Κατάσχεση ακινήτων
ΑΠ

Αίτηση πτώχευσης

ΚΠ

Απόφαση πτώχευσης

ΥΠ

Υποθήκες - προσημειώσεις

ΑΣ

Αίτηση συνδιαλλαγής

ΑΠΣ Απόφαση συνδιαλλαγής
Επιβαρυντικά σε ισχύ (κόκκινο χρώμα) / Επιβαρυντικά τακτοποιημένα (πράσινο χρώμα)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η αξιολόγηση συναλλακτικής συμπεριφοράς που παρέχει η Infobank Hellastat βασίζεται σε τυποποιημένα κριτήρια τα οποία είναι κοινά για όλες τις οντότητες και δε λαμβάνουν υπ’ όψιν τα ειδικά χαρακτηριστικά /
μεγέθη τους. Η Infobank Hellastat συστήνει στους πελάτες της την προσεκτική εξέταση του ιστορικού συναλλακτικής συμπεριφοράς καθώς και τη συλλογή / ζήτηση επιπρόσθετων πληροφοριών από την Infobank Hellastat ή /
και άλλες πηγές για την πληρέστερη αξιολόγηση της οντότητας.
Αξιολόγηση
Συμπεριφοράς

Περιγραφή

Είδος
Επιβαρυντικού

Αθροιστικά
Τεμάχια

Συνολική
Αξία (Α)

Έτος
Εμφάνισης (Ε)

AAA

Εξαιρετική συναλλακτική συμπεριφορά. Η οντότητα εμφανίζει διαχρονικά συνεπέστατη συμπεριφορά πληρωμών των
υποχρεώσεών της και δεν παρουσιάζει επιβαρυντικά στοιχεία κατά την τελευταία 5ετία.

Α / A-

Ικανοποιητική συναλλακτική συμπεριφορά. Η οντότητα δεν έχει εμφανίσει ουσιαστικά προβλήματα καθυστερήσεων πληρωμών
κάποιων υποχρεώσεών της κατά το παρελθόν. Η οντότητα παρουσιάζει επιβαρυντικά στοιχεία που εμφανίστηκαν πριν από 4 ή 5
έτη και αφορούν χρηματικά ποσά μικρότερα των €1.000.

ΑΕ,ΔΣ,ΔΠ

<=3

A<=1000

4<=E<=5

B / B-

Μέτρια συναλλακτική συμπεριφορά. Η οντότητα έχει εμφανίσει μη σημαντικά προβλήματα καθυστερήσεων πληρωμών
κάποιων υποχρεώσεών της κατά το παρελθόν. Η οντότητα παρουσιάζει επιβαρυντικά στοιχεία που εμφανίστηκαν πριν από 4 ή 5
έτη και αφορούν χρηματικά ποσά μεγαλύτερα των €1.000 και μικρότερα των €5.000.

ΑΕ,ΔΣ,ΔΠ

<=3

A>=1000

4<=E<=5

C / C-

Επισφαλής συναλλακτική συμπεριφορά. Η οντότητα έχει εμφανίσει σημαντικά προβλήματα καθυστερήσεων πληρωμών
κάποιων υποχρεώσεών της κατά το παρελθόν. Η οντότητα παρουσιάζει επιβαρυντικά στοιχεία που εμφανίστηκαν πριν από 4 ή 5
έτη και αφορούν χρηματικά ποσά μεγαλύτερα των €5.000.

ΑΕ,ΔΣ,ΔΠ

<=3

A>=5000

4<=E<=5

D / D-

Αδύναμη συναλλακτική συμπεριφορά. Η οντότητα έχει εμφανίσει σημαντικά προβλήματα καθυστερήσεων πληρωμών κάποιων
υποχρεώσεών της κατά το πρόσφατο παρελθόν. Η οντότητα παρουσιάζει επιβαρυντικά στοιχεία που εμφανίστηκαν κατά την
τελευταία 3ετία και αφορούν χρηματικά ποσά μικρότερα των €3.000.

ΑΕ,ΔΣ,ΔΠ

<=3

A<=3000

E<=3

E / E-

Κακή συναλλακτική συμπεριφορά. Η οντότητα έχει εμφανίσει πολύ σημαντικά προβλήματα καθυστερήσεων πληρωμών
κάποιων υποχρεώσεών της κατά το πρόσφατο παρελθόν. Η οντότητα παρουσιάζει επιβαρυντικά στοιχεία που εμφανίστηκαν
κατά την τελευταία 3ετία και αφορούν χρηματικά ποσά μεγαλύτερα των €3.000.

ΑΕ,ΔΣ,ΔΠ

<=3

A>=3000

E<=3

0

Πολύ κακή συναλλακτική συμπεριφορά. Η οντότητα έχει εμφανίσει προβλήματα καθυστερήσεων πληρωμών κάποιων
υποχρεώσεών της κατά το πολύ πρόσφατο παρελθόν. Η οντότητα παρουσιάζει επιβαρυντικά στοιχεία που εμφανίστηκαν κατά
το τελευταίο έτος.

ΑΕ,ΔΣ,ΔΠ

>=1

Δεν εξετάζεται

E<=1

F

Η οντότητα έχει εμφανίσει προβλήματα επιβίωσης κατά το παρελθόν. Η οντότητα παρουσιάζει ουσιαστικά επιβαρυντικά
στοιχεία που εμφανίστηκαν κατά την τελευταία 5ετία.

ΠΑΚ,ΚΑΚ,ΑΠ
ΚΠ,ΑΣ,ΑΠΣ

>=1

Δεν εξετάζεται

E<=5

N

Η οντότητα είναι νεοϊδρυθείσα (έχει ιδρυθεί κατά το τελευταίο έτος) και δεν παρουσιάζει ιστορικό συναλλακτικής
συμπεριφοράς.

-

-

Η ένδειξη - (μείον) αποδίδεται στις αξιολογήσεις σε περίπτωση που τα επιβαρυντικά στοιχεία ξεπερνούν τα 3 τεμάχια (Αθροιστικά Τεμάχια >= 4).
ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ:
Περιορισμός ευθύνης: H Ιnfobank Hellastat δεν εγγυάται την ακρίβεια, πληρότητα, επικαιροποίηση ή αξιοπιστία των παρεχόμενων πληροφοριών, λαμβανομένου υπόψη του τεράστιου όγκου των δεδομένων και του
απαιτούμενου χρόνου επεξεργασίας τους. Σε καμία περίπτωση, οι πληροφορίες αυτές δεν αποτελούν οικονομική ή άλλου είδους συμβουλή της Ιnfobank Hellastat προς τον πελάτη. H Ιnfobank Hellastat δεν ευθύνεται (στο
βαθμό που επιτρέπει ο νόμος τον περιορισμό της ευθύνης) για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια προερχόμενη από τη χρήση ή αξιολόγηση των παρεχόμενων πληροφοριών, τυχόν δε αξίωση του πελάτη για αποζημίωση δεν
μπορεί να υπερβεί το ποσό που θα έχει αυτός καταβάλει στην Ιnfobank Hellastat.
Εμπιστευτικότητα – Δικαιώματα ιδιοκτησίας: Ο πελάτης οφείλει να χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες πληροφορίες με απόλυτη εχεμύθεια, μόνο για ενδοεπιχειρησιακή του χρήση. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή
μεταβίβαση των πληροφοριών από τον πελάτη σε τρίτους, ολικά ή μερικά.
Προσωπικά δεδομένα: Εφόσον κατά την παροχή των πληροφοριών από την Infobank Hellastat στον πελάτη περιέχονται προσωπικά δεδομένα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Ν. 2472/1997 και οι αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
Ποσά (€)
15-14

Μεταβολές
14-13

2015

2014

2013

1.946.308,18
20.539,92
12.290.811,15
14.257.659,25
4.917.871,55
0,00
377.252,74
8.962.534,96
14.257.659,25
1.700.000,00

5.144.804,43
20.000,00
7.999.098,62
13.163.903,05
12.101.436,69
50.000,00
0,00
1.012.466,36
13.163.903,05
0,00

5.614.437,65
20.000,00
7.704.458,10
13.338.895,75
12.071.903,70
50.000,00
0,00
1.216.992,05
13.338.895,75
0,00

-62,17%
2,70%
53,65%
8,31%
-59,36%
-100,00%

14.681.224,82
2.429.854,36
16,54%
1.470.453,71
10,02%
1.222.951,52
1.147.533,99
7,82%
828.086,99

16.664.806,78
1.425.006,19
7,12%
872.107,28
5,23%
261.038,30
322.589,07
1,94%
228.918,58

20.335.401,83
1.578.192,65
7,76%
1.080.236,66
5,31%
472.193,95
524.636,17
2,58%
419.921,11

15-13

Ποσοστιαία Σύνθεση
2015
2014
2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ασώματες & ενσώματες ακινητοποιήσεις
Συμμετοχές & λοιπά στοιχεία
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Συνολικό ενεργητικό
Ίδια κεφάλαια
Προβλέψεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Συνολικό παθητικό
Λογαριασμοί τάξεως

-8,36%
3,82%
-1,31%
0,24%

-41,12%
1,34%
26,30%
3,39%
-36,17%

13,65%
0,14%
86,20%
100,00%
34,49%

39,08%
0,15%
60,77%
100,00%
91,93%
0,38%

42,09%
0,15%
57,76%
100,00%
90,50%
0,37%

785,22%
8,31%

-16,81%
-1,31%

171,38%
3,39%

2,65%
62,86%
100,00%
11,92%

7,69%
100,00%

9,12%
100,00%

-11,90%
70,52%
132,37%
68,61%
91,39%
368,50%
255,73%
303,79%
261,74%

-18,05%
-9,71%
-8,28%
-19,27%
-1,48%
-44,72%
-38,51%
-24,97%
-45,49%

-15,03%
24,08%
45,99%
16,67%
37,31%
60,93%
47,90%
74,06%
40,43%

100,00%
16,55%

100,00%
8,55%

100,00%
7,76%

10,02%

5,23%

5,31%

8,33%
7,82%

1,57%
1,94%

2,32%
2,58%

5,64%

1,37%

2,06%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
Κύκλος εργασιών
Μικτά αποτελέσματα
Μικτό περιθώριο
Κέρδη προ τόκων, φόρων & αποσβέσεων
Περιθώριο ΚΠΤΦΑ
Κέρδη προ τόκων & φόρων
Κέρδη προ φόρων
Καθαρό περιθώριο
Κέρδη χρήσης μετά φόρων

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
Ο εγχώριος κλάδος της βιοτεχνικής αρτοποιίας απαρτίζεται από περίπου 14.400 φούρνους. Η συντριπτική πλειοψηφία των αρτοποιείων αποτελείται από ατομικές και οικογενειακές επιχειρήσεις
που λειτουργούν σε συνοικιακό επίπεδο, ενώ οι μεγαλύτερες εταιρείες (Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) είναι ολιγάριθμες. Το γεγονός αυτό οδηγεί στον κατακερματισμό της παραγωγής και το χαμηλό βαθμό
συγκέντρωσης.
Περίπου τα ? της βιοτεχνικής αγοράς σε όρους εσόδων καταλαμβάνεται από τον τομέα του φρέσκου ψωμιού και διαφόρων προϊόντων αρτοποιίας, με τάση μάλιστα ενίσχυσης του μεριδίου
έναντι των προϊόντων ζαχαροπλαστικής.
Η εικόνα στον τομέα των τυποποιημένων αρτοσκευασμάτων που παράγονται από τις οργανωμένες αρτοβιομηχανίες είναι διαφορετική, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης καλύπτεται
από μικρό αριθμό επιχειρήσεων. Τα είδη αυτά ενισχύουν διαχρονικά το μερίδιο αγοράς τους σε σχέση με τα προϊόντα των συνοικιακών φούρνων. Οι βιομηχανίες επωφελούνται από την
αυτοματοποιημένη παραγωγική διαδικασία τους, καθώς μπορούν να παράγουν μεγαλύτερες ποσότητες με μικρότερο κόστος και να προσφέρουν έτσι ανταγωνιστικές τιμές στο κοινό.
Η συγκεκριμένη αγορά απαρτίζεται από λίγες μεγάλες βιομηχανικές μονάδες και αρκετές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι μεγαλύτερες αρτοβιομηχανίες της χώρας διανέμουν τα προϊόντα τους
κυρίως μέσω των δικτύων των super market και δευτερευόντως μέσω μικρών σημείων πώλησης, καλύπτοντας έτσι γεωγραφικά αρκετές περιοχές της χώρας. Αντιθέτως, οι εταιρείες μικρότερου
μεγέθους απευθύνονται σε τοπικές αγορές.
Μεταξύ των συσκευασμένων ειδών αρτοποιίας που διακινούνται στα super market, σημαντικά μερίδια αγοράς έχουν κατακτήσει τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (private label) με πλεονέκτημα
τη χαμηλότερη τιμή τους. Ενδεικτικά, στο συσκευασμένο ψωμί οι εν λόγω κωδικοί κατέχουν ήδη το 50% της αγοράς.
Η οικονομική ύφεση και η πολιτική δημοσιονομικής προσαρμογής έχουν αρχίσει να πλήττουν και τον κλάδο τόσο της βιοτεχνικής, όσο και της βιομηχανικής αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής,
καθώς οι καταναλωτές περιορίζουν τις δαπάνες ακόμα και είδη πρώτης ανάγκης όπως το ψωμί και τα αρτοσκευάσματα.
Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη για λογαριασμό της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος από την εταιρεία MARC A.E., το 2012 το 1/5 των καταναλωτών μείωσε την κατανάλωση ψωμιού, με
αποτέλεσμα περίπου 9 στους 10 φούρνους να σημειώσουν κάμψη εσόδων, με τη μέση μείωση ανά φούρνο να διαμορφώνεται σε 36,7%. Η υποχώρηση της αγοράς προέρχεται κυρίως από τα
προϊόντα ζαχαροπλαστικής και τα αρτοσκευάσματα, ενώ η μείωση της κατανάλωσης φρέσκου ψωμιού είναι μικρότερη.
Οι περισσότερες αρτοποιίες επωμίζονται υψηλές ζημιές, καθώς λόγω της περιορισμένης αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών διατηρούν τις τιμές τους σταθερές, απορροφώντας παράλληλα
τις αυξήσεις στις τιμές των πρώτων υλών (ιδίως στο αλεύρι) και γενικότερα στο λειτουργικό κόστος.
Σημαντική άνοδο δεικνύουν οι βιομηχανίες που παράγουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας για λογαριασμό συνεργαζόμενων αλυσίδων super market. Οι εν λόγω μονάδες επωφελούνται από τη
στροφή των Ελλήνων καταναλωτών σε φθηνότερα, μη επώνυμα προϊόντα λόγω του περιορισμένου εισοδήματός τους.
Η εφαρμογή του Ν. 4072/2012 επέτρεψε στα super market την παραγωγή και πώληση προϊόντων μέσω της μεθόδου bake off, καταργώντας τους μέχρι πρότινος περιορισμούς ως προς τα
απαιτούμενα τετραγωνικά μέτρα. Η μεταρρύθμιση αυτή επέτρεψε στις αρτοβιομηχανίες και τις αλυσίδες του λιανεμπορίου να υλοποιήσουν σημαντικές επενδύσεις για την ανάπτυξη των
ανάλογων προϊόντων και εγκαταστάσεων αντίστοιχα, καταρτίζοντας μεταξύ τους συνεργασίες.
Από την έναρξη ισχύος του νόμου το 2012 έως και το πρώτο τρίμηνο του 2014, οι ποσότητες του βιομηχανοποιημένου ψωμιού που διατίθενται στα super market έχουν αυξηθεί κατά 25%. Ωστόσο,
εξακολουθούν να καταλαμβάνουν μικρό ποσοστό της συνολικής αγοράς σε όρους αξίας (μόνο 2,5%).

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Εταιρεία
Συνολικό ενεργητικό
Πάγιο ενεργητικό
Ίδια κεφάλαια
Υποχρεώσεις
Κύκλος εργασιών
Κέρδη προ τόκων, φόρων & αποσβέσεων
Κέρδη προ φόρων
Εμπορικός Κύκλος
Ημέρες απαιτήσεων
Ημέρες αποθεμάτων
Ημέρες προμηθευτών

Κλάδος

2015

Μεταβολή

Αξιολόγηση

Μέση τιμή

Μέση μεταβολή

Αξιολόγηση

14.257.659,25
1.966.848,10
4.917.871,55
9.202.386,70
14.681.224,82
1.470.453,71
1.147.533,99
117
182
125
190

8,31%
-61,92%
-59,36%
808,91%
-11,90%
68,61%
255,73%
20,86%
190,72%
127,87%
808,53%

Βελτίωση
Επιδείνωση
Επιδείνωση
Επιδείνωση
Επιδείνωση
Βελτίωση
Βελτίωση
Επιδείνωση
Επιδείνωση
Επιδείνωση
Βελτίωση

13.415.733,37
9.436.455,57
5.783.324,36
7.630.991,92
7.261.599,87
727.833,51
356.846,51
82
119
21
176

-0,07%
-4,40%
1,04%
2,24%
-1,36%
-3,89%
-2,03%
-14,58%
22,68%
-12,50%
-0,56%

Επιδείνωση
Επιδείνωση
Βελτίωση
Επιδείνωση
Επιδείνωση
Επιδείνωση
Επιδείνωση
Βελτίωση
Επιδείνωση
Βελτίωση
Επιδείνωση

Με πράσινο χρώμα οι δείκτες οι οποίοι υπερβαίνουν τις μέσες κλαδικές τιμές, με κόκκινο οι δείκτες οι οποίοι υπολείπονται του κλάδου.
Η κατάταξη αφορά σε δείγμα επιχειρήσεων του κλάδου και περιλαμβάνονται 129 εταιρίες.
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ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Εταιρεία
Ξένα προς ίδια κεφάλαια
Μικτό περιθώριο
Περιθώριο ΚΠΤΦΑ
Καθαρό περιθώριο

Κλάδος

2015

Μεταβολή

Αξιολόγηση

Μέση τιμή

Μέση μεταβολή

Αξιολόγηση

1,87
16,54%
10,02%
7,82%

2.136,56%
132,37%
91,39%
303,79%

Επιδείνωση
Βελτίωση
Βελτίωση
Βελτίωση

1,29
37,56%
8,39%
2,68%

10,26%
1,05%
-1,64%
7,63%

Επιδείνωση
Βελτίωση
Επιδείνωση
Βελτίωση

Με πράσινο χρώμα οι δείκτες οι οποίοι υπερβαίνουν τις μέσες κλαδικές τιμές, με κόκκινο οι δείκτες οι οποίοι υπολείπονται του κλάδου.
Η κατάταξη αφορά σε δείγμα επιχειρήσεων του κλάδου και περιλαμβάνονται 129 εταιρίες.

ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
Ενεργητικό
Πάγιο Ενεργητικό
Ίδια κεφάλαια
Υποχρεώσεις
Πωλήσεις
ΚΠΤΦΑ
Κέρδη προ φόρων

Θέση Εταιρείας

Συμμετοχή Εταιρείας

Πρώτη Εταιρεία

Μέγεθος

Συμμετοχή

13
27
16
12
13
14
8

0,82%
0,16%
0,66%
0,93%
1,57%
1,57%
2,49%

CHIPITA Α.Ε.
CHIPITA Α.Ε.
CHIPITA Α.Ε.
CHIPITA Α.Ε.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε. Ι. Α.Ε.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε. Ι. Α.Ε.
CHIPITA Α.Ε.

657.472.000,00
596.381.000,00
339.942.000,00
317.530.000,00
135.576.830,00
15.008.607,00
13.187.000,00

37,99%
48,99%
45,57%
32,26%
14,47%
15,99%
28,65%
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