
Αρμόδια Υπηρεσία - Περιφέρεια: Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης - Διεύθυνση Εταιρειών
Διεύθυνση διαδικτύου: www.royalsugar.gr

Ημερομηνία Έγκρισης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων:
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Πρόεδρος - Διευθ. Σύμβουλος: Καραθανάσης Χρήστος 

Μέλη Δ.Σ.: Ταγάρας Βασίλειος, 

Καραθανάσης Δημήτριος
Νόμιμος Ελεγκτής: Τιμόθεος Θ. Βλαχόπουλος
Ελεγκτική Εταιρεία: BDO  ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτή: Ανέλεγκτες Οικονομικές Καταστάσεις

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2018 31/12/2017 01/01/2018 - 31/12/2018 01/01/2017 - 31/12/2017
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 1.656 1.466 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/16 ) (153) 1.859
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7 5 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 901 (2.044)
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 388 53 Αύξηση / (μείωση) Μετοχικού Κεφαλαίου - -
Αποθέματα 2.500 3.145 Διανεμηθέντα μερίσματα - -
Απαιτήσεις από πελάτες 1.641 2.930 Λοιπές μεταβολές - 32
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 548 307 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/16) 747 (153)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.741 7.906

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο (1.650.000 μετοχές των 1,00 €) 1.650 1.650
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης (903) (1.803)
Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας (α) 747 (153) 01/01/2018 - 31/12/2018 01/01/2017 - 31/12/2017
Δικαιώματα μειοψηφίας (β) - - Λειτουργικές Δραστηριότητες
Σύνολο καθαρής θέσης (γ) = (α) + (β) 747 (153) Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 1.269 (2.056)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις - - Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.518 1.518 Αποσβέσεις 150 193
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 242 669 Προβλέψεις - -
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.233 5.872 Συναλλαγματικές διαφορές - -
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 5.993 8.059 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 114 132
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 6.741 7.906 Αποτελ/τα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημίες) επενδ. δραστηριότητας - 1.032

Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων 645 (1.838)
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων 1.038 (1.102)

01/01/2018 - 31/12/2018 01/01/2017 - 31/12/2017 Αύξηση /(μείωση)  υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (2.010) 2.010
Κύκλος εργασιών 21.065 23.967 Μείον:
Μικτά κέρδη / (ζημίες) 2.537 288 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (114) (100)
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών Καταβεβλημένοι φόροι - (29)
αποτελεσμάτων 1.382 (1.925) Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.092 (1.757)
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 1.269 (2.056) Επενδυτικές Δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) 901 (2.044) Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδ. - -
Κατανέμονται σε: Μετόχους εταιρείας 901 (2.044) Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (382) (94)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων 42 1.201
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) - - Τόκοι εισπραχθέντες 1 0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) 901 (2.044) Μερίσματα εισπραχθέντα - -
Κατανέμονται σε: Μετόχους εταιρείας Μείωση/(αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων (335) (24)

Σύνολο εισροών/εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (674) 1.084
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) 0,55 (1,24) Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €) Εισπράξεις από αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου - -

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 7.783 8.732
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 1.532 (1.732) Εξοφλήσεις δανείων (8.210) (8.495)

Εξοφλήσεις υποχρ. χρηματοδοτικών μισθώσεων (χρεολύσια) - -
Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες: Μερίσματα πληρωθέντα - -

Σύνολο εισροών/εκροών χρημ/κών δραστηριοτήτων (γ) (427) 236
1. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισμού της 31/12/2017. Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
2. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην εταιρεία είναι: ισοδύναμα της χρήσης (α)+(β)+(γ) (9) (437)

31/12/2018 31/12/2017 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 109 547
Μισθωτοί (κατά την παρατιθέμενη ημερομηνία): 16 16 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 101 109

Ημερομίσθιοι (κατά την παρατιθέμενη ημερομηνία): 7 7
Σύνολο 23 23

3. Επί των παγίων στοιχείων δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.

  

31/12/2018 31/12/2017

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης: 15 8
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης: 0 0
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης: 0 0

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

ROYAL SUGAR  Α.Β.Ε.Ε.
ΑΡ. ΓΕΜΗ 126019904000 ΕΔΡΑ: 9ο χιλ. Θεσσαλονίκης Κατερίνης -  ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΤΗΣ 5ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΌ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

(δημοσιευμένα βάσει του Ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ) 

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ROYAL SUGAR Α.Β.Ε.Ε.. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν

προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

5. Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και

υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας οικονομικής χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη,

όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής (σε χιλ. €):

6. Τα κέρδη / ζημίες ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση τον αριθμό των εκδοθέντων μετοχών της εταιρείας κατά το τέλος της

κλειόμενης χρήσης.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

7. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας δεν περιλαμβάνονται σε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ομίλου

εσωτερικού ή εξωτερικού. 

4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων, που ενδέχεται να έχουν

σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΙ 
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΤΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ                      
ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ            

Α.Δ.Τ.  ΑΚ 936332 

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ                      
ΟΡΕΣΤΗΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ                 

Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α' τάξης 
0117042

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πασχ. 

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ    Α.Δ.Τ.
ΑΖ 679562

http://www.royalsugar.gr/

