ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ
για την Οικονομική Χρήση 2016
(1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016)

Σύμφωνα με
το Ν. 3556/2007

AΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Αριθμός ΓΕ.ΜΗ 121576036000
1ο χλμ. Κοζάνης- Αργίλου - 501 00 Κοζάνη
http://www.alfa.org.gr

Σελίδα 1 από 42

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.................................................................................................................................... 3
ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ............................................................................................................................ 7
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ......................................................... 10
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ........................................................................................... 11
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016................................................ 12
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ................................. 13
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ................... 14
1.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: .......................................................................................................................... 14
2.
ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: .................................................................................. 14
3.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: .................................................................................................................................................. 16
4.
ΕΣΟΔΑ:................................................................................................................................................................................... 25
5.
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:...................................................................................................................................... 25
6.
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ: .......................................................................................................................................................................... 25
7.
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ / (ΕΞΟΔΑ): .......................................................................................................................... 26
8.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ: ............................................................................................................................................................... 26
9.
ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ: ......................................................................................................................................................... 27
10.
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:................................................................................................................................................. 30
11.
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ: ........................................................................................................................................................................ 31
12.
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ...................................................................................................................................................... 31
13.
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ............................................................................................................................ 32
14.
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ: ...................................................................................................................................................... 32
15.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:.......................................................................................................................................................... 33
16.
ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ: ......................................................................................................................................................... 34
17.
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: ......................................................................................................................................................................... 34
18.
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ .................................................................................................................................................. 35
19.
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ: .................................................................................................................................................................... 35
20.
ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: ...................................................................................... 35
21.
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ: .................................................................................................................................................................... 36
22.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: ................................................................................................. 37
23.
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ: .......................................................................................................................................................... 38
24.
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: .................................................................................................................. 39
25.
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ: ............................................................................................................................................ 39
26.
ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ: ................................................................................................................................................ 41
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ........................................................ 42

Σελίδα 2 από 42

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016
(ποσά σε ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της Εταιρίας
«ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ ΑΕΒΕ.»
Επί των Οικονομικών Καταστάσεων
της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016

1.

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ

Κατά το έτος 2016 ο καθαρός κύκλος εργασιών εκ πωλήσεως προϊόντων ανήλθε σε 29.007.000,21 Ευρώ αντί των
26.690.851,31 Ευρώ του 2015. Τα έξοδα Διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε 1.373.443,65 Ευρώ αντί των
1.122.917,46 Ευρώ του 2015 και τα έξοδα λειτουργίας Διάθεσης σε 7.709.800,70 Ευρώ αντί των 6.962.854,95
Ευρώ του 2015, ενώ τα λοιπά λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε 113.884,80 Ευρώ αντί των 134.908,56 Ευρώ του
2015, τα Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης σε 209.039,19 Ευρώ αντί των 192.626,55 Ευρώ του 2015 και τα
χρηματοπιστωτικά σε Πιστωτικούς τόκους & συναφή έσοδα 1.820,06 Ευρώ αντί των 5.349,38 Ευρώ του 2015 και
σε Χρεωστικούς τόκους & συναφή έξοδα 46.288,68 Ευρώ αντί των 5.974,85 Ευρώ του 2015, τα καθαρά κέρδη
προ φόρων σε 3.514.266,77 Ευρώ αντί των 3.194.844,48 Ευρώ του 2015.
Η οικονομική κατάσταση της εταιρίας κατά την 31/12/2016 κρίνεται ικανοποιητική. Τα ίδια κεφάλαια κατά την
31/12/2016 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 31.801.894,32 έναντι Ευρώ 30.549.964,90 της προηγούμενης χρήσεως.
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρίας για τις χρήσεις 2016 και 2015 έχουν ως εξής:

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων
Συνολικά έσοδα

31 Δεκεμβρίου
2016
3.514.266,77
29.007.000,21

31 Δεκεμβρίου
2015
12%

3.194.844,48
26.690.851,31

12%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων
Ίδια κεφάλαια

3.514.266,77
31.801.894,32

11%

3.194.844,48
30.549.964,90

10%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

Μικτά αποτελέσματα

12.546.825,35

Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών

29.007.000,21

43%

11.223.524,37
26.690.851,31

42%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της
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Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

31 Δεκεμβρίου
2016

Κυκλοφορούν ενεργητικό

25.391.356,02

Σύνολο ενεργητικού

44.166.646,80

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

18.775.290,78

Σύνολο ενεργητικού

44.166.646,80

31 Δεκεμβρίου
2015
57%

43%

22.108.536,76
39.296.197,54

17.187.660,78
39.296.197,54

56%

44%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφορούν ενεργητικό
και μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων.
Ίδια κεφάλαια

31.801.894,32

Σύνολο υποχρεώσεων

12.364.752,48

Ο παραπάνω
δείκτης
αυτάρκεια της Εταιρείας.

δείχνει

12.364.752,48

Σύνολο παθητικού

44.166.646,79

Ίδια κεφάλαια

31.801.894,32

Σύνολο παθητικού

44.166.646,79
δείχνουν

30.549.964,90
8.746.232,64

349%

την οικονομική

Σύνολο υποχρεώσεων

Οι παραπάνω
δείκτες
εξάρτηση της εταιρείας

257%

28%

72%

8.746.232,64
39.296.197,54
30.549.964,90
39.296.197,54

22%

78%

την δανειακή

Ίδια κεφάλαια

31.801.894,32

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

18.775.290,78

169%

30.549.964,90
17.187.660,78

178%

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

25.391.356,02
7.263.561,06

350%

22.108.536,76
5.218.726,18

424%

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Σελίδα 4 από 42

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016
(ποσά σε ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
η

Την 13 Φεβρουαρίου 2017 κοινοποιήθηκε στην εταιρία η απόφαση έγκρισης της εισαγωγής της ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.
ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε. στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (Χ.Α.Κ.), μετά από συνεδρίαση του συμβουλίου αυτού.
Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας Έκθεσης βρίσκεται σε αναμονή η έναρξη διαπραγμάτευσης των
μετοχών της εταιρίας.
Υποκαταστήματα εταιρίας
Η εταιρία έχει τα εξής υποκαταστήματα:
α)

Αττική – Αχαρνές - Οδός Φιλελλήνων 5

β)

Θεσσαλονίκη – Καλλιθέα – Δ.Δ. Νεοχωρούδας

γ)

Ιωάννινα - Πασσαρώνος – Δ.Δ. Ζωοδόχου

δ)

Κρήτη – ΒΙΟΠΑ Φοινικιάς Ηρακλείου - Οδός Παναγίας Μαλέβη & Πηνελόπης

3. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017
Σημαντικοί κίνδυνοι και αβεβαιότητες σχετικά με τη δραστηριότητα της Εταιρίας δεν διαφαίνονται μέσα από την
λειτουργία της Eταιρείας και υφίστανται μόνον λόγω της οικονομικής κρίσης της χώρας.
Πιστωτικός Κίνδυνος: Η μέγιστη έκθεση της Εταιρίας σε πιστωτικό κίνδυνο, λόγω της μη εκτέλεσης των
υποχρεώσεων από τους αντισυμβαλλόμενους κατά την τρέχουσα χρήση, είναι η καταχωρημένη αξία των
στοιχείων αυτών όπως αναφέρεται στις συνημμένες καταστάσεις οικονομικής θέσης.
Η Εταιρία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου σε μεμονωμένους αντισυμβαλλόμενους.
Κίνδυνος ρευστότητας: Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας της Εταιρίας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του
κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. Η Εταιρία διαθέτει
επαρκή χρηματικά διαθέσιμα για την αντιμετώπιση πιθανών αναγκών ρευστότητας.
Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ημερομηνίες λήξεως των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31
Δεκεμβρίου 2016 και 2015 αντίστοιχα που απορρέουν από τις σχετικές συμβάσεις σε μη προεξοφλημένες τιμές.
Ποσά χρήσης 2016
Δάνεια Τραπεζών
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

Ποσά χρήσης 2015
Δάνεια Τραπεζών
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

Άμεσα
καταβλητέα
1.760.573,30
1.760.573,30

Άμεσα
καταβλητέα
1.306.269,59
1.306.269,59

Λιγότερο από 6
μήνες
316.716,16
4.931.566,87
4.931.566,87

Λιγότερο από 6
μήνες
3.846.846,30
3.846.846,30

6-12 μήνες

2 με 5 έτη

312.067,44
-

6-12 μήνες

>5 έτη

1.339.566,11
-

2 με 5 έτη
-

Σύνολο
-

>5 έτη
-

1.968.349,71
6.692.140,17
6.692.140,17

Σύνολο
-

5.153.115,89
5.153.115,89
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4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Η Εταιρία πουλάει έτοιμα προϊόντα κατά την συνήθη δραστηριότητα της σε ορισμένες εταιρίες που θεωρούνται
συνδεδεμένα μέρη. Οι συναφείς αυτές επιχειρήσεις είναι εταιρίες με σημαντική επιρροή στην λειτουργία τους
από την Διοίκηση ή τους μετόχους της Εταιρίας.
Οι συναλλαγές της Εταιρίας και τα υπόλοιπα των λογαριασμών με τα συνδεδεμένα μέρη αναφέρονται
παρακάτω:
Σχέση με την
Εταιρεία

Περίοδος που
λήγει

Συνδεδεμένες
Εταιρείες

31.12.2016
31.12.2015

Σχέση με την
Εταιρεία

Περίοδος που
λήγει

Συνδεδεμένες
Εταιρείες

31.12.2016
31.12.2015

Πωλήσεις προς
συνδεδεμένα μέρη

Αγορές από
συνδεδεμένα μέρη

1.954.579,59
1.656.622,52

-

Ποσά που οφείλουν
τα συνδεδεμένα μέρη

Ποσά που οφείλονται
στα συνδεδεμένα μέρη

1.870.135,71
1.748.312,09

-

5. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017
Τον περασμένο χρόνο η πορεία της δραστηριότητας της εταιρίας μας κατέδειξε τάση ανάπτυξης τόσο στην
εγχώρια όσο και στις διεθνείς αγορές. Οι προοπτικές μας για το 2017 πιστεύουμε ότι είναι η βελτίωση της
επιχειρηματικής δράσης, καθώς η έρευνα για την αρτιότητα και γενικότερα την βελτίωση των προϊόντων μας
είναι συνεχής, ενώ επίσης η αναζήτηση νέων αγορών με απώτερο σκοπό αύξηση των εξαγωγών μας παραμένει
διαρκής και ως εκ τούτων αναμένεται η συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας που χαρακτήρισε την προηγούμενη
χρήση.

Κοζάνη, 18 Mαϊου 2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Κουκουτάρης Διονύσιος

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Κουκουτάρης Γεώργιος

Το Μέλος Δ.Σ.

Ράμμος Νικόλαος
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε.»
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ
Α.Ε.Β.Ε., οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2016, τις
καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε
την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές
επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως
απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από
ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον
έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού έχουν ενσωματωθεί
στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με
κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης
διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα
ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται
στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των
εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη
παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρίας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση
της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των
εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση
της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρίας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε. κατά την 31η Δεκεμβρίου
2016, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία
αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν.
4336/2015, σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις
ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ.Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με
τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2016.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρία ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ
Α.Ε.Β.Ε.και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του
Διοικητικού της Συμβουλίου.

Αθήνα, 19 Mαϊου 2017
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Γεράσιμος Αναστ. Ζαφειράτος
Αρ. Μ ΣΟΕΛ 20901

AUDIT PLUS A.E.
Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 172
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ΕΤΗΣΙΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

για την οικονομική χρήση
από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016
(ποσά σε ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου
2016
2015

Σημ.
Έσοδα
Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος

4
8

29.007.000,21
(16.460.174,86)
12.546.825,35

26.690.851,31
(15.467.326,94)
11.223.524,37

Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά λειτουργικά έξοδα

8
8

(1.373.443,65)
(7.709.800,70)
(113.884,80)

(1.122.917,46)
(6.962.854,95)
(134.908,56)

Λοιπά έσοδα εκμετάλευσης

209.039,19

192.626,55

Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα

7
7

1.820,06
(46.288,68)

5.349,38
(5.974,85)

Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

9

3.514.266,77
(1.259.671,63)

3.194.844,48
(1.069.865,22)

2.254.595,14

2.124.979,26

(3.754,54)
1.088,82

(13.848,56)
4.016,08

(2.665,72)

(9.832,48)

2.251.929,42

2.115.146,78

0,1072

0,1007

21.000.000

21.000.000

Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους (Α)
Λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήματα που δε θα ταξινομηθούν στην
κατάσταση συνολικού εισοδήματος σε επόμενες περιόδους
Zημίες από επαναμέτρηση προγραμμάτων καθορισμένων παροχών
Φόρος εισοδήματος
Καθαρά λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήματα που δε θα ταξινομηθούν
στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος σε επόμενες περιόδους (B)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Α) + (Β)

22
9

Κέρδη ανά μετοχή (βασικά και απομειωμένα)
Μέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών (βασικός και απομειωμένος)

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016
(ποσά σε ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Σημ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Ασώματα πάγια στοιχεία
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Χρηματικά διαθέσιμα
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ιδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά αποθεματικά
Κέρδη εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα δάνεια
Επιχορηγήσεις
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
Aναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Bραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων
Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

31.12.2016

31.12.2015

10

18.663.058,04
89.660,10
22.572,62
18.775.290,76

17.086.310,70
79.844,44
21.505,64
17.187.660,78

11
12
13
14

3.730.292,74
9.074.960,85
476.393,55
12.109.708,88
25.391.356,02
44.166.646,78

3.406.101,76
8.229.493,89
510.578,22
9.962.362,89
22.108.536,76
39.296.197,54

15
16

6.300.000,00
10.973.315,21
14.528.579,11
31.801.894,32

6.300.000,00
8.935.926,36
15.314.038,54
30.549.964,90

18
21
22
9

1.285.696,98
908.095,88
364.091,36
2.543.307,20
5.101.191,42

798.241,29
323.191,00
2.406.074,17
3.527.506,46

19
18

5.632.965,13
571.420,88
1.059.175,04
7.263.561,05
44.166.646,78

4.215.854,35
65.610,29
937.261,54
5.218.726,18
39.296.197,54

20

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016
(ποσά σε ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Σημ.

Μετοχικό
κεφάλαιο

Τακτικό
αποθεματικό

Κέρδη εις νέο

6.300.000,00
-

(130.022,87)

28.934.818,12
2.124.979,26
(9.832,48)
(500.000,00)
-

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 31 Δεκεμβρίου 2015

6.300.000,00

1.187.927,38

7.747.998,98

15.314.038,54

30.549.964,90

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 1 Ιανουαρίου 2016
Kέρδη μετά από φόρους
Καθαρά λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήματα
Μερίσματα πληρωτέα
Μεταφορά σε αποθεματικά
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 31 Δεκεμβρίου 2016

6.300.000,00
6.300.000,00

1.187.927,38
131.951,55
1.319.878,93

7.747.998,98
1.905.437,30
9.653.436,28

15.314.038,54
2.254.595,14
(2.665,72)
(1.000.000,00)
(2.037.388,85)
14.528.579,11

30.549.964,90
2.254.595,14
(2.665,72)
(1.000.000,00)
31.801.894,31

17
16

130.022,87

7.747.998,98
-

13.828.914,63
2.124.979,26
(9.832,48)
(500.000,00)

Σύνολο

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 1 Ιανουαρίου 2015
Kέρδη μετά από φόρους
Καθαρά λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήματα
Μερίσματα πληρωτέα
Μεταφορά σε αποθεματικά

-

1.057.904,51
-

Λοιπά
αποθεματικά

-37.005.407,13
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016
(ποσά σε ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Σημ.
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
(Kέρδος)/ Ζημία από πώληση ενσώματων παγίων
Χρηματοοικονομικά (έσοδα) / έξοδα
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
Λοιπές προβλέψεις
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση)/Μείωση:
Αποθέματα
Εμπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Αύξηση/(Μείωση):
Προμηθευτές
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τόκοι πληρωθέντες
Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού
Φόροι πληρωθέντες
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις δανείων
Αποπληρωμή δανείων
Ληφθείσες επιχορηγήσεις
Αγορές ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα
Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Μερίσματα πληρωθέντα
Ταμειακές εκροές για χρηματοοικονομικές δραστηριότητες

6
21
7
5
12

22

21

17

Καθαρή αύξηση/(μείωση) χρηματικών διαθεσίμων

01.01-31.12.2016

01.01-31.12.2015

3.514.266,77

3.194.844,48

957.989,78
(59.188,66)
71.214,96
44.468,62
82.643,22
478.446,10
5.089.840,79

997.349,76
(33.488,70)
(315,47)
625,47
62.555,00
428.540,20
4.650.110,74

(324.190,98)
(1.323.913,06)
34.184,67
(1.067,00)

(105.334,77)
(2.065.157,36)
(55.395,78)
11.664,00

1.417.110,78
77.118,39
(28.581,18)
(45.497,40)
(1.177.579,96)
3.717.425,05

989.465,20
113.127,97
(5.974,85)
(13.848,18)
(1.611.516,87)
1.907.140,10

2.041.473,99
(166.648,63)
169.043,25
(2.618.530,73)
2.763,00
1.820,06
(570.079,06)

(1.357.890,41)
29.748,31
5.349,38
(1.322.792,72)

(1.000.000,00)
(1.000.000,00)

(950.000,00)
(950.000,00)

2.147.345,99

(365.652,62)

Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσης

14

9.962.362,89

10.328.015,51

Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της χρήσης

14

12.109.708,88

9.962.362,89

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ:
Η «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» (εφεξής καλούμενη «Εταιρία» ή «ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ») ιδρύθηκε στην
Κοζάνη το 1985 ως ανώνυμη Εταιρία, έπειτα από την συγχώνευση των δύο ομόρρυθμων εταιριών Αθ.
Κουκουτάρης Ο.Ε. και Αικατερίνη Κουκουτάρη Ο.Ε.
ο

Η έδρα της Εταιρίας είναι ο νομός Κοζάνης, ενώ τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στην 1 χλμ. ΚοζάνηςΑργίλου 501 00. Η διάρκεια της Εταιρίας, σύμφωνα με το Καταστατικό της, ανέρχεται σε 50 χρόνια, με
δυνατότητα επέκτασης της διάρκειας μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.
Οι βασικές δραστηριότητες της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού της είναι η εμπορία και
αντιπροσώπευση νωπών αλλά και κατεψυγμένων τροφίμων και ποτών. Επιπλέον, η Εταιρία έχει σαν σκοπό την
παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης αγαθών τρίτων.
Με την από 17/10/2016 ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων αποφασίστηκε η αίτηση εισαγωγής των μετοχών της Εταιρίας στη Νεοαναπτυσσόμενων Εταιριών
η
Αγορά (Ν.Ε.Α.) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Την 13 Φεβρουαρίου 2017 κοινοποιήθηκε στην εταιρία η
απόφαση έγκρισης της εισαγωγής της ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε. στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
(Χ.Α.Κ.), μετά από συνεδρίαση του συμβουλίου αυτού. Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας Έκθεσης
βρίσκεται σε αναμονή η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας.
Η Εταιρία διατηρεί υποκαταστήματα στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα και Ηράκλειο Κρήτης.
Ο αριθμός προσωπικού της Εταιρίας στις 31 Δεκεμβρίου 2016 ανέρχεται στα 312 άτομα. Στις 31 Δεκεμβρίου
2015 ο αντίστοιχος αριθμός του προσωπικού ήταν 272 άτομα.

2.

ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:
2.1

Βάση Σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων:
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.).
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους και με
την παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρίας.
Η προετοιμασία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, απαιτεί τη χρήση
κρίσιμων λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης απαιτείται η κρίση της Διοίκησης στην εφαρμογή των λογιστικών
αρχών που έχουν υιοθετηθεί. Οι τομείς που απαιτούν υψηλότερου βαθμού κρίση ή είναι εξαιρετικά
πολύπλοκοι ή οι τομείς όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις λογιστικές
καταστάσεις, αναφέρονται κατωτέρω στην σημείωση 2.4.

2.2. Οικονομικές Καταστάσεις με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα:
Η Εταιρία διατηρεί τα βιβλία της και προετοιμάζει οικονομικές καταστάσεις για φορολογικούς σκοπούς με
βάση τον Ελληνικό Εμπορικό Νόμο 2190/1920 και την φορολογική νομοθεσία. Οι συνημμένες οικονομικές
καταστάσεις έχουν βασιστεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις με βάση τα Ελληνικά Πρότυπα
κατάλληλα προσαρμοσμένες με ορισμένες εγγραφές εκτός βιβλίων για την συμμόρφωση με τα ΔΠΧΑ.
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2.3

Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ενέκρινε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την
χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016, στις 18 Mαϊου 2017. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις
τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

2.4

Σημαντικές Λογιστικές Εκτιμήσεις και Κρίσεις:
Η Εταιρία προβαίνει σε εκτιμήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις προκειμένου, είτε να επιλέξει τις
καταλληλότερες λογιστικές αρχές είτε σε σχέση με τη μελλοντική εξέλιξη γεγονότων και συναλλαγών. Οι
εν λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά προκειμένου να ανταποκρίνονται
στα τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην
προγενέστερη εμπειρία της Διοίκησης σε σχέση με το επίπεδο / όγκο των συναφών συναλλαγών ή
γεγονότων. Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδομένα, η εξέλιξη
των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων τους επόμενους 12
μήνες, έχουν ως κάτωθι:
(α)

Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος: Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάσει το ΔΛΠ 12
υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων που θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και
περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση, πρόβλεψη για τους πρόσθετους
φόρους που πιθανόν να προκύψουν από μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους και αναγνώριση
μελλοντικών φορολογικών ωφελειών. Η τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήματος ενδέχεται να
αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις οικονομικές καταστάσεις.

(β)

Συντελεστές απόσβεσης: Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας αποσβένονται σύμφωνα με
την υπολειπόμενη ωφέλιμη ζωή τους. Αυτές οι υπολειπόμενες ωφέλιμες ζωές επανεκτιμώνται
περιοδικά για να καθορίσουν κατά πόσο συνεχίζουν να είναι κατάλληλες. Οι πραγματικές ωφέλιμες
ζωές των πάγιων περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να διαφοροποιηθούν από παράγοντες όπως η
τεχνολογική καινοτομία και τα προγράμματα συντήρησης.

(γ)

Απομείωση ενσώματων παγίων στοιχείων: Τα ενσώματα πάγια στοιχεία ελέγχονται για σκοπούς
απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να
μην είναι ανακτήσιμη. Για τον υπολογισμό της αξίας χρήσεως η Διοίκηση εκτιμά τις μελλοντικές
ταμειακές ροές από το περιουσιακό στοιχείο ή την μονάδα ταμειακής ροής και να επιλέξει τον
κατάλληλο συντελεστή προεξόφλησης για να υπολογίσει την παρούσα αξία των μελλοντικών
ταμειακών ροών.

(δ)

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις: Η Διοίκηση της Εταιρίας προβαίνει σε περιοδική
επανεκτίμηση της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά με τις επισφαλείς απαιτήσεις σε συνάρτηση
της πιστωτικής της πολιτικής και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρίας,
τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των
υποθέσεων που διαχειρίζεται.
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3.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ:
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν
κατά την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης. Οι βασικές λογιστικές
αρχές που υιοθετήθηκαν κατά τη σύνταξη των συνημμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, είναι οι
ακόλουθες:
(α)

Μετατροπή Ξένων Νομισμάτων: Το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρίας είναι το Ευρώ.
Οι συναλλαγές σε άλλα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές
ισοτιμίες που ήταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κατά την ημερομηνία σύνταξης των
οικονομικών καταστάσεων τα νομισματικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που είναι
εκφρασμένα σε άλλα νομίσματα προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις τρέχουσες συναλλαγματικές
ισοτιμίες.
Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τη αποτίμηση τέλους χρήσεως νομισματικών στοιχείων σε
ξένα νομίσματα απεικονίζονται στις επισυναπτόμενες καταστάσεις αποτελεσμάτων. Τα κέρδη ή ζημίες
που προκύπτουν από συναλλαγές απεικονίζονται επίσης στις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως.

(β)

Ενσώματα Πάγια Στοιχεία: Τα ενσώματα πάγια στοιχεία αποτιμώνται στο κόστος κτήσης, μείον τις
συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις απομείωσής τους. Οι επισκευές και οι
συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης στην οποία πραγματοποιούνται. Σημαντικές
βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων παγίων εφόσον αυτές προσαυξάνουν την
ωφέλιμη ζωή, αυξάνουν την ικανότητα παραγωγής ή βελτιώνουν την αποδοτικότητα των αντίστοιχων
παγίων. Τα στοιχεία των παγίων διαγράφονται κατά την πώλησή ή την απόσυρσή τους ή όταν δεν
αναμένονται περαιτέρω οικονομικά οφέλη από τη συνεχιζόμενη χρήση τους.
Τα κέρδη ή οι ζημίες που προκύπτουν από την διαγραφή ενός παγίου περιλαμβάνονται στα
αποτελέσματα χρήσης κατά την οποία διαγράφεται το εν λόγω πάγιο.

(γ)

Αποσβέσεις Ενσώματων Παγίων Στοιχείων: Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση τη σταθερή μέθοδο
με συντελεστές οι οποίοι προσεγγίζουν τις σχετικές ωφέλιμες διάρκειες ζωής των σχετικών παγίων. Οι
συντελεστές που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής:
Είδος Παγίου
Κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων
Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός
Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Ετήσιος Συντελεστής Απόσβεσης
2%
4%
5%
15%-30%

Οι υπολειμματικές αξίες καθώς και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων επανεξετάζονται και
αναπροσαρμόζονται στο τέλος κάθε χρήσης, εφόσον κριθεί σκόπιμο. Όταν η αναπόσβεστη αξία ενός
ενσώματου παγίου είναι μεγαλύτερη από την ανακτήσιμη αξία, τότε η αξία του παγίου
αναπροσαρμόζεται στο ύψος του ανακτήσιμου ποσού.
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(δ)

Ασώματα Πάγια Στοιχεία: Τα ασώματα πάγια αποτελούνται κυρίως από λογισμικά προγράμματα.
Η απόσβεση των ασώματων ακινητοποιήσεων υπολογίζεται με βάση τη σταθερή μέθοδο με
συντελεστές οι οποίοι προσεγγίζουν τις σχετικές ωφέλιμες διάρκειες ζωής των σχετικών ασώματων
παγίων. Οι συντελεστές που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής:
Είδος Ασώματου Παγίου
Λογισμικά προγράμματα

(ε)

Ετήσιος Συντελεστής Απόσβεσης
30%

Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων: Με την εξαίρεση της υπεραξίας και των ασωμάτων παγίων
στοιχείων με απεριόριστη διάρκεια ζωής, τα οποία ελέγχονται για απομείωση τουλάχιστον σε ετήσια
βάση, οι λογιστικές αξίες των λοιπών μακροπρόθεσμων στοιχείων του ενεργητικού ελέγχονται για
σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί
να μην είναι ανακτήσιμη. Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το
ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημία απομείωσής του καταχωρείται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων χρήσεως. Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης
αξίας μείον έξοδα πώλησης και της αξίας χρήσεως. Εύλογη αξία μείον έξοδα πώλησης είναι το ποσό που
μπορεί να ληφθεί από τη πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς
συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά την αφαίρεση
κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η
καθαρή παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να
πραγματοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο που
αναμένεται να προκύψει από την διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του.
Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού ομαδοποιούνται στο
χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές δύναται να αναγνωριστούν ξεχωριστά.
Αντιλογισμός ζημίας απομείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίστηκε σε προηγούμενα
έτη, γίνεται μόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι οι εκτιμήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τον
υπολογισμό της ανακτήσιμης αξίας έχουν αλλάξει. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισμός
αναγνωρίζεται ως έσοδο.

(στ)

Επενδύσεις και Λοιπά (πρωτογενή) Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία: Τα (πρωτογενή)
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν και ρυθμίζονται από τις διατάξεις του ΔΛΠ 39,
ταξινομούνται ανάλογα με την φύση και τα χαρακτηριστικά τους σε μία από τις κάτωθι τέσσερις
κατηγορίες:
•
•
•
•

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων,
Απαιτήσεις και δάνεια,
Διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις,
Διακρατούμενες έως την λήξη επενδύσεις.

Τα εν λόγω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσεως που
αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία, πλέον σε ορισμένες περιπτώσεις των άμεσων δαπανών
απόκτησης/συναλλαγής. Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την
ημερομηνία της συναλλαγής που είναι και η ημερομηνία που η Εταιρία δεσμεύεται να αγοράσει ή να
πωλήσει το στοιχείο.
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Η κατηγοριοποίηση των ανωτέρω χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται μετά την αρχική
αναγνώριση και όπου επιτρέπεται, επανεξετάζεται και πιθανόν αναθεωρείται περιοδικά.
(i)

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων:
Πρόκειται για το εμπορικό χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας που περιλαμβάνει επενδύσεις που
αποκτήθηκαν με σκοπό την ρευστοποίησή τους στο άμεσο μέλλον καθώς και τα χρηματοοικονομικά
στοιχεία που αναγνωρίζονται σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. Κέρδη ή ζημίες από την
αποτίμηση των συγκεκριμένων στοιχείων καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως.

(ii)

Απαιτήσεις και δάνεια:
Οι απαιτήσεις και τα δάνεια που δημιουργούνται, αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με βάση
την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Κέρδη και ζημίες καταχωρούνται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων της χρήσεως όταν τα σχετικά κονδύλια διαγράφονται ή απομειώνονται, καθώς
επίσης και μέσω της διαδικασίας απόσβεσης. Οι λογαριασμοί απαιτήσεων κατά πελατών,
αναγνωρίζονται στην τιμολογιακή τους αξία και συνήθως εισπράττονται σε χρονικό διάστημα
μεταξύ 30 έως 120 ημερών.
Δημιουργείται πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις όταν η είσπραξή τους θεωρείται πλέον
αβέβαια. Η πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης και
αναπροσαρμόζεται κάθε φορά που απαιτείται. Οι απαιτήσεις οι οποίες έχουν καταστεί ανεπίδεκτες
είσπραξης διαγράφονται με μείωση της ήδη σχηματισθείσας πρόβλεψης.

(iii) Διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις:
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε καμία από τις
ανωτέρω κατηγορίες χαρακτηρίζονται και ταξινομούνται σαν διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις.
Μετά την αρχική αναγνώριση, οι διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις αποτιμώνται στην εύλογη
αξία και τα προκύπτοντα κέρδη και ζημίες καταχωρούνται απ’ ευθείας σε διακεκριμένο κονδύλι της
καθαρής θέσης μέχρι την πώληση ή την διαγραφή ή την απομείωση της επένδυσης.
Η τρέχουσα αξία των εν λόγω επενδύσεων που εμπορεύονται σε οργανωμένη χρηματιστηριακή
αγορά προκύπτει από την σχετική χρηματιστηριακή αξία της επένδυσης κατά την ημερομηνία
κλεισίματος. Αναφορικά με τις επενδύσεις που δεν εμπορεύονται σε ενεργή αγορά, η εύλογη αξία
υπολογίζεται με βάση σχετικές τεχνικές αποτίμησης. Αυτές οι τεχνικές βασίζονται σε πρόσφατες
αμφοτεροβαρείς συναλλαγές παρόμοιων επενδύσεων, με αναφορά στην χρηματιστηριακή αξία μίας
άλλης επένδυσης με παρεμφερή χαρακτηριστικά με αυτά της αποτιμώμενης, ή με ανάλυση
προεξοφλημένων χρηματοροών και μοντέλα αποτίμησης επενδύσεων.
(iv) Διακρατούμενες έως την λήξη επενδύσεις:
Μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία με συγκεκριμένες ή καθορισμένες πληρωμές και
συγκεκριμένες λήξεις κατηγοριοποιούνται ως διακρατούμενα έως την λήξη, όταν η Εταιρία έχει την
πρόθεση και ικανότητα να τα διακρατήσει έως την λήξη τους. Μετά την αρχική τους αναγνώριση οι
διακρατούμενες έως την λήξη επενδύσεις επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος τους μείον τυχόν
απομειώσή τους.
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία για τα οποία δε μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα η εύλογη αξία τους,
αποτιμώνται στο κόστος κτήσης τους μείον τυχόν απομείωση σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το ΔΛΠ
39.
(ζ)

Εμπορικές και Λοιπές Απαιτήσεις: Οι λογαριασμοί απαιτήσεων κατά πελατών, αναγνωρίζονται στην
τιμολογιακή τους αξία. Δημιουργείται πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις όταν η είσπραξή τους
θεωρείται πλέον αβέβαια. Η πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις επιβαρύνει τα αποτελέσματα της
χρήσης και αναπροσαρμόζεται κάθε φορά που απαιτείται. Οι απαιτήσεις οι οποίες έχουν καταστεί
ανεπίδεκτες είσπραξης διαγράφονται με μείωση της ήδη σχηματισθείσας πρόβλεψης.
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(η)

Χρηματικά Διαθέσιμα: Η Εταιρία θεωρεί τις προθεσμιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής ρευστότητας
επενδύσεις με αρχική λήξη μικρότερη των τριών μηνών ως χρηματικά διαθέσιμα. Για τη σύνταξη της
κατάστασης ταμειακών ροών, τα χρηματικά διαθέσιμα αποτελούνται από μετρητά και καταθέσεις σε
τράπεζες, καθώς και χρηματικά διαθέσιμα όπως προσδιορίζονται ανωτέρω.

(θ)

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις: Τα δάνεια αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος, που είναι η εύλογη αξία
του δανείου που λαμβάνεται, καθαρά από τα έξοδα έκδοσης που σχετίζονται με το δανεισμό. Μετά την
αρχική αναγνώριση, αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
Κέρδη ή ζημίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως είτε μέσω της διαδικασίας απόσβεσης είτε
κατά τη διαγραφή των σχετικών υποχρεώσεων.

(ι)

Προβλέψεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις: Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρία έχει
τρέχουσα νομική ή θεσμική υποχρέωση που απορρέει από γεγονότα του παρελθόντος, είναι πιθανό να
απαιτηθεί εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη για την εξόφληση της υποχρέωσης
αυτής, και εφόσον μπορεί να γίνει αξιόπιστη εκτίμηση του ποσού της υποχρέωσης.
Οι προβλέψεις αναθεωρούνται κατά την ημερομηνία κάθε ισολογισμού και προσαρμόζονται ώστε να
αντιπροσωπεύουν την τρέχουσα αξία του εξόδου που αναμένεται να απαιτηθεί για την εξόφληση της
υποχρέωσης. Αν η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, οι προβλέψεις
υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές με ένα συντελεστή προ
φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του
χρήματος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριμένα με την
υποχρέωση.
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά
γνωστοποιούνται εκτός αν η πιθανότητα εκροής πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι
ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά
γνωστοποιούνται όταν μία εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.

(κ)

Φόροι Εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος): Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
υπολογίζονται με βάση τις ανεξάρτητες οικονομικές καταστάσεις κάθε μίας από τις επιχειρήσεις που
περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική
νομοθεσία της Ελλάδας ή άλλων φορολογικών αρχών των χωρών στις οποίες λειτουργούν οι
επιχειρήσεις.
Οι φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τους φόρους εισοδήματος της τρέχουσα χρήσης με βάση τα
κέρδη κάθε επιχείρησης, όπως προσαρμόζονται στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, πρόσθετους
φόρους εισοδήματος που προκύπτουν από τους φορολογικούς ελέγχους των φορολογικών αρχών και
τους αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος βάσει των θεσμοθετημένων φορολογικών συντελεστών.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υποχρέωσης σε
όλες τις προσωρινές διαφορές κατά την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης μεταξύ της
φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, και τις λογιστικές τους αξίες
για σκοπούς χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές
διαφορές:
• Εκτός εάν η υποχρέωση για αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος προκύπτει από την απόσβεση
της υπεραξίας ή την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή παθητικού σε μία
συναλλαγή η οποία δεν είναι συνένωση εταιριών και κατά την στιγμή της συναλλαγής δεν
επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία, και
• Αναφορικά με τις προσωρινές φορολογικές διαφορές που σχετίζονται με επενδύσεις σε θυγατρικές,
συγγενείς εταιρίες και συμμετοχές σε κοινοπραξίες εκτός όπου ο χρόνος αντιστροφής των
προσωρινών διαφορών μπορεί να ελεγχθεί και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα
αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον.
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Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές
διαφορές και μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει
διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων προσωρινών
διαφορών και των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών.
•

•

Εκτός της περίπτωσης όπου η απαίτηση για αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος που σχετίζεται με τις
εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου του
ενεργητικού ή του παθητικού σε μια συναλλαγή που δεν αποτελεί συνένωση εταιριών και τη στιγμή
της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία, και
Αναφορικά με τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές που σχετίζονται με επενδύσεις σε
θυγατρικές, συγγενείς και συμμετοχές σε κοινοπραξίες, αναγνωρίζεται απαίτηση από
αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος στο βαθμό που είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές
αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον και θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το οποίο
θα χρησιμοποιηθεί έναντι των προσωρινών διαφορών.

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις επανεκτιμώνται σε κάθε ημερομηνία της κατάστασης
οικονομικής θέσης και μειώνονται στο βαθμό που δεν θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν αρκετά
φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων μέρος ή το σύνολο των απαιτήσεων από αναβαλλόμενους
φόρους εισοδήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τους
φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να είναι σε ισχύ την χρήση που η απαίτηση θα
πραγματοποιηθεί ή η υποχρέωση θα τακτοποιηθεί, και βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές
(και φορολογικούς νόμους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί ή ουσιαστικά θεσμοθετηθεί κατά
την ημερομηνία του κατάστασης οικονομικής θέσης.
Ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί απ’ ευθείας στα ίδια
κεφάλαια καταχωρείται απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια και όχι στην κατάσταση συνολικού
εισοδήματος.
(λ)

Αναγνώριση Εσόδων: Τα έσοδα αναγνωρίζονται με βάση την αρχή του δεδουλευμένου και μόνο εφόσον
μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα και είναι πιθανό τα οικονομικά οφέλη να εισρεύσουν στην Εταιρία.

(μ)

Προβλέψεις για Αποζημίωση Προσωπικού λόγω Συνταξιοδότησης: Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση
συνταξιοδότησης υπολογίζονται στη παρούσα αξία των μελλοντικών παροχών που έχουν συσσωρευτεί
κατά τη λήξη του έτους, με βάση την αναγνώριση δικαιώματος παροχών των εργαζομένων κατά την
διάρκεια της παροχής εργασίας. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τις οικονομικές και
αναλογιστικές παραδοχές και καθορίζονται χρησιμοποιώντας την αναλογιστική μέθοδο αποτίμησης των
εκτιμώμενων μονάδων υποχρέωσης (Projected Unit Credit Method). Τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες τα
οποία αναγνωρίζονται πλέον στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα και οι αναμενόμενες αποδόσεις των
προγραμμάτων περιουσιακών στοιχείων δεν αναγνωρίζονται στα Αποτελέσματα Χρήσης, ενώ υπάρχει
απαίτηση αναγνώρισης του τόκου επί της καθαρής υποχρέωσης (ή περιουσιακού στοιχείου)
καθορισμένης παροχής στα Αποτελέσματα Χρήσης, ο οποίος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας το
προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται για την επιμέτρηση της υποχρέωσης καθορισμένης
παροχής. Τα μη κατοχυρωμένα κόστη προϋπηρεσίας αναγνωρίζονται στα Αποτελέσματα Χρήσης στη
νωρίτερη ημερομηνία μεταξύ της ημερομηνίας πραγματοποίησης της τροποποίησης και της ημερομηνίας
αναγνώρισης του κόστους της σχετικής αναδιάρθρωσης ή τερματισμού.

(ν)

Διανομή Μερίσματος: Η διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρίας παρουσιάζεται στις
οικονομικές καταστάσεις ως υποχρέωση κατά τη χρήση που εγκρίνεται η διανομή του μερίσματος από
τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
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(ξ)

Μετοχικό κεφάλαιο: Το μετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των μετοχών της μητρικής Εταιρίας
που έχουν εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. Το τίμημα που καταβλήθηκε πλέον της ονομαστικής αξίας
ανά μετοχή καταχωρείται στον λογαριασμό « υπέρ το άρτιο» στα Ίδια Κεφάλαια. Άμεσες δαπάνες που
διενεργούνται σε σχέση με την έκδοση νέων μετοχών ή δικαιωμάτων καταχωρούνται στην καθαρή
θέση αφαιρετικά από τα έσοδα της έκδοσης.

(ο)

Από-αναγνώριση Χρηματοοικονομικών Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων:
(i) Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού: Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού (ή κατά
περίπτωση το μέρος ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού ή το μέρος μίας ομάδας
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού) από-αναγνωρίζονται όταν:
•
•

Τα δικαιώματα για την εισροή ταμειακών πόρων έχουν εκπνεύσει.
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα στην εισροή ταμειακών πόρων από το συγκεκριμένο στοιχείο
ενεργητικού αλλά έχει αναλάβει ταυτόχρονα μία υποχρέωση προς τρίτους να τα εξοφλήσει
πλήρως χωρίς σημαντική καθυστέρηση, υπό την μορφή μίας σύμβασης μεταβίβασης.Η Εταιρία
έχει μεταβιβάσει το δικαίωμα εισροής ταμειακών πόρων από το συγκεκριμένο στοιχείο
ενεργητικού ενώ παράλληλα είτε (α) έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα
οφέλη ή (β) δεν έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη, αλλά έχει
μεταβιβάσει τον έλεγχο του συγκεκριμένου στοιχείου. Όπου η Εταιρία έχει μεταβιβάσει τα
δικαιώματα εισροής ταμειακών πόρων από το συγκεκριμένο στοιχείο ενεργητικού αλλά
παράλληλα δεν έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη ή τον έλεγχο
του συγκεκριμένου στοιχείου, τότε το στοιχείο του ενεργητικού αναγνωρίζεται στο βαθμό της
συνεχιζόμενης συμμετοχής της Εταιρίας στο περιουσιακό στοιχείο αυτό. Η συνεχιζόμενη
συμμετοχή η οποία έχει τη μορφή εγγύησης επί του μεταβιβαζόμενου στοιχείου αποτιμάται
στην χαμηλότερη αξία μεταξύ του αρχικού υπολοίπου του στοιχείου ενεργητικού και του
μέγιστου ποσού που μπορεί η Εταιρία να κληθεί να καταβάλλει.
Όταν η συνεχιζόμενη συμμετοχή είναι υπό την μορφή δικαιωμάτων αγοράς και/ή πώλησης επί
του στοιχείου ενεργητικού (συμπεριλαμβανομένου και δικαιωμάτων που διακανονίζονται
ταμειακά), ο βαθμός συνεχιζόμενης εμπλοκής της Εταιρίας είναι η αξία του μεταβιβαζόμενου
στοιχείου που δύναται η Εταιρία να επαναγοράσει, με εξαίρεση την περίπτωση ενός
δικαιώματος πώλησης του στοιχείου το οποίο αποτιμάται σε εύλογες αξίες, όπου η
συνεχιζόμενη συμμετοχή της Εταιρίας περιορίζεται στην χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας
του μεταβιβαζόμενου στοιχείου και την τιμή άσκησης του δικαιώματος.

(ii) Χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού: Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού απόαναγνωρίζονται όταν η υποχρέωση, ακυρώνεται ή εκπνέει ή δεν υφίσταται πλέον. Στην περίπτωση
όπου μία υφιστάμενη υποχρέωση αντικαθίσταται από μία άλλη από τον ίδιο δανειστή αλλά με
ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή στην περίπτωση όπου υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές στους
όρους μίας υφιστάμενης υποχρέωσης, τότε από-αναγνωρίζεται η αρχική υποχρέωση και
αναγνωρίζεται μία νέα υποχρέωση και η διαφορά που προκύπτει στα υπόλοιπα αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα χρήσης.
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Αλλαγές στις λογιστικές αρχές και γνωστοποιήσεις
Οι λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν συνάδουν με εκείνες που είχαν υιοθετηθεί κατά την προηγούμενη
οικονομική χρήση εκτός από τα παρακάτω πρότυπα τα οποία η Εταιρία έχει υιοθετήσει κατά την 1
Ιανουαρίου 2016. Ωστόσο, δεν έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας ή δεν
είχαν εφαρμογή για την Εταιρία.
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες:
Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι
υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή
μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Εταιρίας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων
προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση
ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους»
Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές των εργαζομένων ή τρίτων μερών στα
προγράμματα καθορισμένων παροχών και απλοποιεί την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι
ανεξάρτητες του αριθμού των ετών που παρέχεται η εργασία, για παράδειγμα, εισφορές εργαζομένων που
υπολογίζονται βάση ενός σταθερού ποσοστού του μισθού.
ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης»
Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για
τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν
θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών οφελών που ενσωματώνονται
σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο.
ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις”
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ΔΛΠ 1 σχετικά με τις έννοιες της σημαντικότητας και της
συγκέντρωσης, την παρουσίαση των μερικών αθροισμάτων, την δομή των οικονομικών καταστάσεων και
τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών.
Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε ορισμένα
ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων
του ΣΔΛΠ.
ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς»
Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων της διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των
λειτουργικών τομέων.
ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιμέτρησης
βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιμολογίων σε περιπτώσεις όπου η
επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήμαντη.
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ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία»
Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο
αντιμετωπίζονται η προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι συσσωρευμένες
αποσβέσεις όταν μια οικονομική οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο της αναπροσαρμογής.
ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών»
Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει ως συνδεδεμένο μέρος μία εταιρία που
παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονομική οντότητα ή στην μητρική εταιρία της
οικονομικής οντότητας.
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ.
ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις»
Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να βοηθήσει τη διοίκηση να προσδιορίσει
εάν οι όροι μίας συμφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου το οποίο
έχει μεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόμενη ανάμειξη και διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις
που απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις – Συμψηφισμός
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν απαιτούνται για όλες τις ενδιάμεσες
περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το ΔΛΠ 34.
ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις
παροχών προσωπικού μετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σημαντικό είναι το νόμισμα στο οποίο
παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018).Το ΔΠΧΑ
9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και
συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το μοντέλο
των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9 καθιερώνει μία
προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και
αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39. Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης
του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές της καταστάσεις.
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018). Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο του 2014. Σκοπός του
προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα
συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιριών του ίδιου κλάδου,
διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να
εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική
στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα
με τρόπο που να απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο
αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. H Εταιρία βρίσκεται στη
διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 15 στις οικονομικές της καταστάσεις.
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ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2019. Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του
προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που
παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο
μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να
αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω
των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το
λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις
του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε
λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε
τύπο σύμβασης. H Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16 στις
οικονομικές της καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 7 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017). Οι τροποποιήσεις εισάγουν υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που
παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές
των υποχρεώσεων που προέρχονται από χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 40 (Τροποποιήσεις) “Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018).Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι
προκειμένου να μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταφορά προς ή από τα επενδυτικά ακίνητα θα πρέπει να
έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή στη χρήση. Προκειμένου να θεωρηθεί ότι έχει επέλθει αλλαγή στην χρήση
ενός ακινήτου, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσο το ακίνητο πληροί τον ορισμό και η αλλαγή στη χρήση
να μπορεί να τεκμηριωθεί. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δεν υπάρχουν άλλα πρότυπα ή διερμηνείες τα οποία είναι υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους και
τα οποία αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.
H Εταιρία δεν έχει υιοθετήσει νωρίτερα κάποιο πρότυπο, διερμηνεία ή τροποποίηση που έχει εκδοθεί
αλλά δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί.
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4.

ΕΣΟΔΑ:
Τα έσοδα αναλύονται ως εξής:

1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου
2016
2015
Πωλήσεις προϊόντων
Λοιπές πωλήσεις
Σύνολο

28.875.282,97
131.717,24
29.007.000,21

26.544.654,59
146.196,72
26.690.851,31

5. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:
Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού αναλύονται ως εξής :
1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου
2016
2015
Μισθοί και ημερομίσθια
Ασφαλιστικές εισφορές (Σημείωση 22)
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω
συνταξιοδότησης (Σημείωση 22)
Λοιπά έξοδα προσωπικού
Σύνολο

5.066.088,73
1.367.731,56

4.643.201,85
1.240.473,95

82.643,22

62.555,00

43.218,54
6.559.682,05

45.988,05
5.992.218,85

6. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ:
Οι αποσβέσεις αναλύονται ακολούθως:

1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου
2016
2015
Αποσβέσεις κτιρίων
Αποσβέσεις μηχανημάτων
Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων
Αποσβέσεις επίπλων - λοιπού εξοπλισμού

138.298,09
545.730,98
103.552,04
148.620,98

138.258,67
529.401,57
117.103,60
174.507,18

Σύνολο αποσβέσεων ενσώματων παγίων στοιχείων
(Σημείωση 10)

936.202,08

959.271,02

Αποσβέσεις λογισμικών και λοιπών ασώματων πάγιων
περιουσιακών στοιχείων

21.787,69

38.078,74

Σύνολο αποσβέσεων ασώματων παγίων στοιχείων

21.787,69

38.078,74

957.989,78

997.349,76

Σύνολο
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7. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ / (ΕΞΟΔΑ):
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) αναλύονται ως εξής:

1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου
2016
2015
Χρεωστικοί τόκοι
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων

42.686,87
3.601,81
46.288,68

615,04
5.359,81
5.974,85

Πιστωτικοί τόκοι καταθέσεων (Σημείωση 14)
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων
Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα

1.820,06
1.820,06
44.468,62

5.349,38
5.349,38
625,47

8. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ:
Τα έξοδα (κόστος πωλήσεων, έξοδα διοίκησης, έξοδα διάθεσης) αναλύονται ως εξής:

1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου
2016
2015
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(Σημείωση 5)
Αμοιβές τρίτων
Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής
Επισκευές και συντηρήσεις
Ενοίκια
Ασφάλιστρα
Παροχές τρίτων
Φόροι και τέλη
Έξοδα μεταφορών
Έξοδα ταξιδίων

6.559.682,05
499.016,83
663.228,61
569.235,15
184.236,65
168.384,22
151.048,74
184.048,16
798.642,81
210.651,85

5.992.218,85
440.542,80
729.768,02
444.541,14
168.098,67
158.209,98
98.037,44
158.816,46
723.820,12
205.734,01

Έξοδα προβολής, διαφήμισης, εκθέσεων και επιδείξεων

1.817.829,95

1.708.779,51

Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις (Σημείωση 6)

357.772,22
957.989,78

255.418,99
997.349,76

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (Σημείωση 12)

478.446,10

428.540,20

11.943.206,09
25.543.419,21

11.043.223,40
23.553.099,35

Αναλώσεις αποθεμάτων
Σύνολο
Τα παραπάνω έξοδα κατανέμονται ως εξής:

1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου
2016
2015
Κόστος πωληθέντων
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης

16.460.174,86
1.373.443,65
7.709.800,70
25.543.419,21

15.467.326,94
1.122.917,46
6.962.854,95
23.553.099,35
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9. ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ:
Με το φορολογικό νόμο Ν.4334/ΦΕΚ Α’ 80/16.07.2015 ο φορολογικός συντελεστής των νομικών
προσώπων που εδρεύουν στην Ελλάδα, ανέρχεται σε 29%.
Ο φόρος εισοδήματος, που απεικονίζεται στις οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Τρέχων φόρος εισοδήματος
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Συνολική (πίστωση)/χρέωση για φόρους εισοδήματος που
απεικονίζεται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος

1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου
2016
2015
1.121.349,79
1.109.323,05
138.321,84
(39.457,83)
1.259.671,63

1.069.865,22

Λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήματα
Καθαρά αναλογιστικά κέρδη/ (ζημίες)
Συνολική (πίστωση)/χρέωση για φόρους εισοδήματος που
απεικονίζεται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος

(1.088,82)

(4.016,08)

(1.088,82)

(4.016,08)

Η συμφωνία του φόρου εισοδήματος που εμφανίζεται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος και του
ποσού των φόρων εισοδήματος που καθορίζεται από την εφαρμογή του ελληνικού φορολογικού
συντελεστή στις ζημιές προ φόρων συνοψίζεται στα εξής:
1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου
2016
2015
Κέρδη προ φόρων εισοδήματος
Φόροι εισοδήματος υπολογισμένοι με τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή
(29% και 29% αντίστοιχα)
Φορολογική επίδραση μη φορολογηθέντων εσόδων και εξόδων που δεν
εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς
Αντιλογισμός/Επίδραση από αναβαλλόμενους φόρους και φόρους
εισοδήματος που υπολογίστηκαν σε κονδύλια εντός της κλειόμενης χρήσης
Φορολογική επίδραση από την αλλαγή φορολογικού συντελεστή
Φόροι εισοδήματος που εμφανίζονται στην κατάσταση συνολικού
εισοδήματος

3.514.266,77

3.194.844,48

1.019.137,36

926.504,90

43.435,76

47.164,40

197.098,51
-

96.195,92

1.259.671,63

1.069.865,22

Η ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις φορολογικές
αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση αλλά τα κέρδη ή οι ζημίες που
δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν
τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου, στιγμή κατά την οποία θα εκκαθαριστούν
και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημίες στο βαθμό που αναγνωρίζονται από τις
φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των κερδών των πέντε επόμενων
χρήσεων που ακολουθούν την χρήση που αφορούν.
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Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης:
Aπό τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης
που οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό
γραφείο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και Ν. 3190/1955 αντίστοιχα, υποχρεούνται να
λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλεπόταν στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 65Α του Ν.4174/2013 , το οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που
διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο
εκδίδει στην εταιρία «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόμιμος Ελεγκτής ή
ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών εντός δέκα ημερών από την
καταληκτική ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας από τη Γενική Συνέλευση
των Μετόχων.
Η ανέλεγκτη φορολογικά χρήση της Εταιρίας είναι το 2010.
Για τη χρήση του 2011 έως και 2015, η Εταιρία ελέγχθηκε φορολογικά από τους νόμιμους ελεγκτές της
όπως προβλεπόταν στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 65Α του
Ν.4174/2013.
Για την Εταιρία, ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2016 ήδη διενεργείται από τους νόμιμους ελεγκτές
της. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η Διοίκηση της Εταιρίας δεν αναμένει να προκύψουν
σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται στις
οικονομικές καταστάσεις.
Σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο των σχετικών ανέλεγκτων χρήσεων είναι πιθανό να επιβληθούν
πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα στην Εταιρία. Η Εταιρία θεωρεί ότι έχει σχηματίσει επαρκείς προβλέψεις (€
120 χιλ. περίπου) έναντι των πρόσθετων φόρων που πιθανόν να προκύψουν, βάσει της σχετικής εμπειρίας
από παλαιότερους φορολογικούς ελέγχους.
Οι αναβαλλόμενοι φόροι προσδιορίζονται στις προσωρινές διαφορές που υπάρχουν στα στοιχεία του
ενεργητικού και τις υποχρεώσεις με βάση τις αξίες των λογιστικών βιβλίων και τη φορολογική βάση και
υπολογίζονται με εφαρμογή των θεσπισμένων φορολογικών συντελεστών.
Η κίνηση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης / (υποχρέωσης) έχει ως εξής:

Υπόλοιπο έναρξης
Φόρος αποτελεσμάτων χρήσεως [πίστωση/(χρέωση)]
Φόρος αποτελεσμάτων συγκεντρωτικών εσόδων
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως

31 Δεκεμβρίου 2016
(2.406.074,17)
(138.321,84)
1.088,82

31 Δεκεμβρίου 2015
(2.449.548,08)
39.457,83
4.016,08

(2.543.307,20)

(2.406.074,17)
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H κίνηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων/υποχρεώσεων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 και 2015
έχει ως ακολούθως:

1 Ιανουαρίου 2016

(Χρέωση)/ Πίστωση στην
κατάσταση συνολικού
εισοδήματος

31 Δεκεμβρίου 2016

71.308,28
161.987,54
233.295,82

34.278,21
34.278,21

105.586,49
161.987,54
267.574,04

Σύνολο

(2.639.369,99)
(2.639.369,99)

(171.511,25)
(171.511,25)

(2.810.881,24)
(2.810.881,24)

Καθαρή αναβαλλόμενη φορολογική
υποχρέωση

(2.406.074,17)

(137.233,03)

(2.543.307,20)

1 Ιανουαρίου 2015

(Χρέωση)/ Πίστωση στην
κατάσταση συνολικού
εισοδήματος

31 Δεκεμβρίου 2015

67.765,26
89.299,55
157.064,81

3.543,02
72.687,99
76.231,01

71.308,28
161.987,54
233.295,82

Ενσώματα και ασώματα περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο

(2.606.612,89)
(2.606.612,89)

(32.757,10)
(32.757,10)

(2.639.369,99)
(2.639.369,99)

Καθαρή αναβαλλόμενη φορολογική
υποχρέωση

(2.449.548,08)

43.473,91

(2.406.074,17)

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Σύνολο
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:
Ενσώματα και ασώματα περιουσιακά στοιχεία

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Σύνολο
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:
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10. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία αναλύονται ως εξής:
Μηχανήματα &
Μηχανολογικός
εξοπλισμός

Κτίρια - Εγκ/σεις
Κτιρίων

Οικόπεδα

Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα & Λοιπός
Εξοπλισμός

Πάγια Υπό
Εκτέλεση

Σύνολο Ενσώματων
Παγίων

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015

1.470.271,30

5.863.140,17

10.219.043,77

1.598.626,30

2.577.753,41

161,00

21.728.995,94

Προσθήκες

-

242.781,45

735.877,72

95.874,54

132.241,72

98.325,00

1.305.100,43

Μεταφορές

-

-

-

-

161,00

(161,00)

-

1.470.271,30

6.105.921,62

10.954.921,49

1.694.500,84

2.710.156,13

98.325,00

23.034.096,37

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015
Προσθήκες

-

587,84

845.438,16

11.350,00

88.054,08

1.641.497,30

2.586.927,38

Μεταφορές

133.007,76

20.463,29

134.287,00

114.296,09

4.550,21

(406.604,35)

-

Πωλήσεις / Διαγραφές

-

-

-

(99.720,39)

-

-

(99.720,39)

1.603.279,06

6.126.972,75

11.934.646,65

1.720.426,54

2.802.760,42

1.333.217,95

25.521.303,37

Αποσβέσεις έως 1 Ιανουαρίου 2015

-

499.439,80

1.924.679,13

284.441,28

2.280.141,12

-

4.988.701,32

Αποσβέσεις

-

138.228,90

529.401,57

117.103,61

174.507,18

-

959.241,25

Πωλήσεις / Διαγραφές

-

-

-

-

(186,67)

-

(186,67)

Αποσβέσεις έως 31 Δεκεμβρίου 2015

-

637.668,70

2.454.080,70

401.544,89

2.454.461,62

-

5.947.755,91

Αποσβέσεις

-

138.327,86

545.730,98

103.552,04

148.620,98

-

936.231,85

Πωλήσεις / Διαγραφές

-

-

-

(25.742,43)

-

-

(25.742,43)

Αποσβέσεις έως 31 Δεκεμβρίου 2016

-

775.996,55

2.999.811,68

479.354,49

2.603.082,61

-

6.858.245,33

Αναπόσβεστη αξία 1 Ιανουαρίου 2015

1.470.271,30

5.363.700,37

8.294.364,64

1.314.185,02

297.612,29

161,00

16.740.294,62

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2015

1.470.271,30

5.468.252,92

8.500.840,79

1.292.955,96

255.694,51

98.325,00

17.086.340,47

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2016

1.603.279,06

5.350.976,20

8.934.834,97

1.241.072,05

199.677,81

1.333.217,95

18.663.058,04

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

-

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ

Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ενσώματων παγίων στοιχείων.
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11. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ:
Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής:

31 Δεκεμβρίου 2016

31 Δεκεμβρίου 2015

11.621,63
2.108.572,21
46.142,14
1.563.956,76
3.730.292,74

12.556,96
1.996.893,77
30.400,56
1.366.250,47
3.406.101,76

Εμπορεύματα
Προϊόντα
Παραγωγή σε εξέλιξη
Α’ και Β’ ύλες, αναλώσιμα υλικά και υλικά συσκευασίας
Σύνολο

Το συνολικό κόστος αναλώσεων της χρήσης 2016 ανήλθε σε € 11.943.206,09, ενώ της χρήσης 2015 ανήλθε σε
€ 11.043.223,40.

12. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής

31 Δεκεμβρίου 2016

31 Δεκεμβρίου 2015

Πελάτες εσωτερικού

5.517.065,23

3.768.628,67

Πελάτες εξωτερικού

1.337.290,85

1.287.506,48

Ν.Π.Δ.Δ. & Δημόσιο

39.878,95

37.072,22

Πελάτες ενδοκοινοτικοί

1.831.688,68

1.535.639,45

Σύνολο πελατών

8.725.923,71

6.628.846,82

Γραμμάτια και επιταγές εισπρακτέες

1.599.483,24

2.372.647,07

(1.250.446,10)

(772.000,00)

9.074.960,85

8.229.493,89

Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
Σύνολο

Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις αναλύεται ως εξής:

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης
Επιβάρυνση αποτελεσμάτων χρήσης (Σημείωση 8)
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως

31 Δεκεμβρίου 2016

31 Δεκεμβρίου 2015

772.000,00
478.446,10

343.459,80
428.540,20

1.250.446,10

772.000,00
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Η χρονική απεικόνιση των πελατών έχει ως εξής:

31 Δεκεμβρίου 2016

31 Δεκεμβρίου 2015

Δεν είναι σε καθυστέρηση και δεν είναι απομειωμένα

5.002.748,95

3.498.358,11

Είναι σε καθυστέρηση αλλά όχι απομειωμένα
61-90 ημέρες
91-180 ημέρες
181-270 ημέρες
271-360 ημέρες
>360 ημέρες

576.286,75
888.470,27
697.739,31
419.905,06
1.140.773,37

668.334,49
1.014.830,29
322.335,63
241.813,74
883.174,56

Σύνολο

8.725.923,71

6.628.846,82
η

Στο υπόλοιπο της χρονικής απεικόνισης των πελατών άνω των 360 ημερών κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 και
2015 περιλαμβάνονται και υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη ποσού € 393.517,07 και € 262.230,80 αντίστοιχα.
Επιπλέον έχει διενεργηθεί σωρευτικά πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων ποσού € 1.250.446,10 και € 772.000,00
για τις χρήσεις 2016 και 2015 αντίστοιχα.

13. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:
Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

31 Δεκεμβρίου 2016
Απαιτήσεις από το Δημόσιο
Απαίτηση είσπραξης επιχορηγήσεων
Έξοδα επόμενων χρήσεων
Χρηματικές διευκολύνσεις προσωπικού
Απαιτήσεις αποζημιώσεων ασφαλιστικών εταιρειών
Προκαταβολές σε προμηθευτές
Λοιποί χρεώστες
Σύνολο

101.748,40
95.676,64
34.900,00
32.334,75
160.749,49
50.984,27
476.393,55

31 Δεκεμβρίου 2015
106.369,42
59.479,09
93.362,05
48.140,56
28.783,57
174.443,53
510.578,22

14. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ:
Τα χρηματικά διαθέσιμα αναλύονται ως εξής:

31 Δεκεμβρίου 2016

31 Δεκεμβρίου 2015

Ταμείο
Καταθέσεις όψεως

28.492,21
12.081.216,67

25.410,36
9.936.952,53

Σύνολο

12.109.708,88

9.962.362,89

Οι καταθέσεις σε τράπεζες τοκίζονται με κυμαινόμενα επιτόκια που βασίζονται στα μηνιαία επιτόκια τραπεζών.
Τα έσοδα από τόκους από καταθέσεις όψεως και προθεσμίας σε τράπεζες λογιστικοποιήθηκαν με την μέθοδο
του δεδουλευμένου και ανήλθαν για την Εταιρία κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 σε € 1.820,06 (31 Δεκεμβρίου
2015: € 5.349,38) και περιλαμβάνονται στα χρηματοοικονομικά έσοδα στις συνημμένες καταστάσεις συνολικού
εισοδήματος (Σημείωση 7).
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15. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:
Κατά την σύσταση της Εταιρίας το εταιρικό κεφάλαιο ανερχόταν σε δρχ. 25.000.000 προερχόμενο από την
μετατροπή και συγχώνευση των Ομορρύθμων Εταιριών ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. διαιρεμένο σε 2.500 ονομαστικές μετοχές αξίας δρχ. 10.000 εκάστη.
Στην συνέχεια και με σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων το μετοχικό
κεφάλαιο αυξήθηκε διαδοχικά κατά δρχ. 475.000.000 με την καταβολή μετρητών και την έκδοση του
αντίστοιχου αριθμού μετοχών.
η

Με την από την 15 Δεκεμβρίου 2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η
αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε € 30 από δρχ. 10.000 (€ 29,347028) και η διαφορά € €
32.648,60 αποτέλεσε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και καλύφθηκε με την κατάθεση μετρητών. Με την ίδια
απόφαση πραγματοποιήθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 150.000,00 με την έκδοση 5.000 νέων
μετοχών ονομαστικής αξίας € 30 η κάθε μία. Το ποσό αυτό της αύξησης καλύφθηκε α) από την καταβολή
μετρητών ποσού € 91.343,95 και β) με την κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου της διαφοράς αναπροσαρμογής
ακινήτων ποσού € 58.656,05.
η

Με την από την 30 Ιουνίου 2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου κατά € 1.680.000,00 με την έκδοση 56.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας € 30 η κάθε
μία. Το ποσό αυτό της αύξησης καλύφθηκε α) από την κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου της διαφοράς
αναπροσαρμογής ακινήτων ποσού € 413.860,05, β) από την κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου του αφορολόγητου
αποθεματικού του Ν.1828/89 ποσού € 566.679,28, γ) από την κεφαλαιοποίηση του μέρους του υπολοίπου του
αφορολόγητου αποθεματικού του Ν.3220/04 που αφορά στις δαπάνες που ολοκληρώθηκαν κατά την χρήση
1/1/2003 – 31/12/2003 ποσού € 675.175,38, και δ) στην κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου κερδών εις νέο
ποσού € 24.285,29.
η

Με την από την 30 Ιουνίου 2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου κατά € 1.020.000,00 με την έκδοση 34.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας € 30 η κάθε
μία. Το ποσό αυτό της αύξησης καλύφθηκε α) από την κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου της διαφοράς
αναπροσαρμογής ακινήτων ποσού € 278.334,49, β) από την κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου του
αφορολόγητου αποθεματικού του Ν.3220/04 που σχηματίστηκε κατά την χρήση 2004 ποσού € 720.603,39, και γ)
από την κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου κερδών εις νέο ποσού € 21.062,12.
η

Με την από 29 Φεβρουαρίου 2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 1.530.000,00 με την έκδοση 51.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας €
30 η κάθε μία. Το ποσό αυτό της αύξησης καλύφθηκε με την κατάθεση μετρητών.
η

Με την από 31 Δεκεμβρίου 2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 420.000,00 με την έκδοση 14.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας €
30 η κάθε μία. Το ποσό αυτό της αύξησης καλύπτεται α) από την κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου της διαφοράς
αναπροσαρμογής ακινήτων ποσού € 357.737,95 , και β) από την κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου κερδών
εις νέο ποσού € 62.262,05.
η

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 ανέρχοταν στο ποσό των € 6.300.000,00
διαιρούμενο σε 210.000 μετοχές ονομαστικής αξίας € 30 η κάθε μία.
Με την Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 17/10/2016 αποφασίστηκε η μείωση
της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 30,00 σε € 0,30. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται
κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 στο ποσό € 6.300.000,00 διαιρούμενο σε 21.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας
€ 0,30 κάθε μία.
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16. ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ:
Τα λοιπά αποθεματικά αναλύονται ως εξής:

31 Δεκεμβρίου 2016
Τακτικό αποθεματικό
Αφορολόγητα αποθεματικά
Ειδικά αποθεματικά
Σύνολο Αποθεματικών

1.319.878,93
5.188.893,98
4.464.542,30
10.973.315,21

31 Δεκεμβρίου 2015
1.187.927,38
5.188.893,98
2.559.105,00
8.935.926,36

Τακτικό Αποθεματικό: Σύμφωνα με την ελληνική εταιρική νομοθεσία, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να
μεταφέρουν τουλάχιστον το 5% του ετήσιου καθαρού κέρδους τους, όπως αυτό απεικονίζεται στα βιβλία τους,
σε τακτικό αποθεματικό, μέχρι το αποθεματικό αυτό να ανέλθει στο ένα τρίτο του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό δεν δύναται να διανεμηθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της Εταιρίας.
Αφορολόγητα Αποθεματικά: Τα αφορολόγητα είτε ειδικώς φορολογηθέντα αποθεματικά αντιπροσωπεύουν
έσοδα τόκων, τα οποία είτε είναι αφορολόγητα ή έχουν φορολογηθεί με 15% στην πηγή τους. Το συγκεκριμένο
έσοδο δεν είναι φορολογητέο υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκή κέρδη από τα οποία μπορούν να
σχηματιστούν αντίστοιχα αφορολόγητα αποθεματικά. Με βάση την ελληνική φορολογική νομοθεσία, αυτό το
αποθεματικό εξαιρείται του φόρου εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα διανεμηθεί στους μετόχους. Η
Εταιρία δεν προτίθεται να διανείμει το συγκεκριμένο αποθεματικό και επομένως δεν έχει προβεί στον
υπολογισμό αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος που θα ήταν αναγκαίος κατά την περίπτωση διανομής του
αποθεματικού.
Ειδικά Αποθεματικά: Σύμφωνα με την ελληνική εταιρική νομοθεσία, οι επιχειρήσεις μπορούν να διατηρούν
ειδικά αποθεματικά δίχως ιδιαίτερο σκοπό, έπειτα από απόφαση των μετόχων τους στην ετήσια γενική
συνέλευση, ή εάν απαιτείται από το Καταστατικό. Το ειδικό αποθεματικό έχει δημιουργηθεί από μη
διανεμημένα κέρδη μετά φόρων των προηγουμένων χρήσεων.
Κατά τον Αύγουστο 2016 και έπειτα από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
Εταιρίας αποφασίστηκε η μεταφορά του ποσού € 1.905.437,30 από τα κέρδη εις νέον σε ειδικό αποθεματικό για
την ιδία συμμετοχή του επενδυτικού νόμου 3908/2011.

17. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ:
Σύμφωνα με την ελληνική εταιρική νομοθεσία, οι εταιρίες υποχρεούνται κάθε χρήση να διανέμουν σε μετρητά,
κάθε έτος στους μετόχους ποσοστό τουλάχιστον 35% επί των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση του τακτικού
αποθεματικού και ορισμένων κερδών από την εκποίηση μετοχών που περιγράφονται στην παρ. 1, του άρθρου 3,
του Α.Ν. 148/1967. Οι άνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται, αν η Γενική Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία
τουλάχιστον 65% αποφασίσει σχετικά. Στην περίπτωση αυτή, το μη διανεμόμενο μέρισμα μεταφέρεται στα
βιβλία της ανώνυμης εταιρίας σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση. Το αποθεματικό αυτό
υποχρεούται η ανώνυμη εταιρία, εντός τετραετίας από το χρόνο σχηματισμού του να το κεφαλαιοποιήσει, με
έκδοση νέων μετοχών που παραδίδει δωρεάν στους δικαιούχους. (παρ. 2 άρθρου 3 Α.Ν. 148/1967). Οι άνω
διατάξεις των παρ. 1 και 2 δεν εφαρμόζονται, εφόσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 70%
τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η ελληνική εταιρική νομοθεσία επίσης απαιτεί να
πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την διανομή μερίσματος, οι οποίες έχουν ως εξής:
(α) Απαγορεύεται η διανομή μερίσματος στους μετόχους εάν η καθαρή θέση της Εταιρίας, όπως εμφανίζεται
στην κατάσταση οικονομικής θέσης μετά από αυτή την διανομή είναι μικρότερη από τα ίδια κεφάλαια
πλέον των μη διανεμομένων αποθεματικών.
(β) Απαγορεύεται η διανομή μερίσματος στους μετόχους εάν το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων πρώτης
εγκατάστασης είναι μεγαλύτερο από τα έκτακτα αποθεματικά συν το υπόλοιπο κερδών εις νέο.
Για την χρήση 2015 προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση η
διανομή μερίσματος € 1.000.000,00, ποσό το οποίο εντός της τρέχουσας χρήσης καταβλήθηκε. Για το ως άνω
ποσό παρακρατήθηκε 10% ως φόρος μερισμάτων.
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18. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ
Η Εταιρία εντός της χρήσης 2016 προχώρησε σε δανεισμό, στα πλαίσια του επενδυτικού προγράμματος Jeremie, με
σκοπό την άντληση κεφαλαίου κίνησης. Το πρόγραμμα επιδοτεί το 50% του ετήσιου κυμαινόμενου επιτοκίου, το
οποίο ανέρχεται σε 2,95% . Η ανάλυση του μακροπρόθεσμου δανείου έχει ως εξής:

31 Δεκεμβρίου 2016
Μακροπρόθεσμα Δάνεια
Μακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο
Μείον: Βραχυπρόθεσμο μέρος
Σύνολο μακροπροθέσμου τραπεζικού δανείου

31 Δεκεμβρίου 2015

1.857.117,86
571.420,88
1.285.696,98

-

-

Το δάνειο θα εξοφληθεί σε 14 τριμηνιαίες ισόποσες χρεολυτικές δόσεις αρχής γενομένης την 30η Νοεμβρίου 2016
και λήξης την 29η Φεβρουαρίου 2020. Η Εταιρία δύναται να εξοφλήσει πρόωρα μερικώς ή ολικώς το υπόλοιπου του
δανείου χωρίς την καταβολή ανταλλάγματος.
Τα συνολικά έξοδα τόκων επί των μακροπρόθεσμων δανείων για χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016 ανήλθαν
σε € 41.500,92 και περιλαμβάνονται στα χρηματοοικονομικά έξοδα (Σημείωση 7) στις συνημμένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

19. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ:
Οι προμηθευτές αναλύονται ως εξής:

31 Δεκεμβρίου 2016
Προμηθευτές εσωτερικού
Προμηθευτές εξωτερικού
Μεταχρονολογημένες επιταγές πληρωτέες
Σύνολο

4.650.048,38
408.341,75
574.575,00
5.632.965,13

31 Δεκεμβρίου 2015
3.722.193,76
250.662,24
242.998,35
4.215.854,35

20. ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:
Οι δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:

31 Δεκεμβρίου 2016
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Αμοιβές προσωπικού πληρωτέες
Λοιποί φόροι & τέλη
Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα
Προκαταβολές πελατών
Αγορές υπό τακτοποίηση
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο

374.855,15
348.209,68
122.947,26
101.328,09
111.814,77
20,09
1.059.175,04

31 Δεκεμβρίου 2015
312.802,31
301.973,01
93.535,81
70.510,09
110.477,32
47.963,00
937.261,54
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21. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ:
Οι επιχορηγήσεις αναλύονται ως εξής:

31 Δεκεμβρίου 2016
Αναπόσβεστο υπόλοιπο έναρξης
Αναγνώριση επιχορηγήσεων εντός της χρήσης
Αποσβέσεις χρήσης
Αναπόσβεστο υπόλοιπο λήξης

798.241,29
169.043,25
(59.188,66)
908.095,88

31 Δεκεμβρίου 2015
772.250,90
59.479,09
(33.488,70)
798.241,29

Η επιχορήγηση που αναγνωρίστηκε στη τρέχουσα χρήση αφορά στο πρόγραμμα «Ενίσχυση των Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους Τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 του ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης η οποία εγκρίθηκε από την αρμόδια αρχή
Υπουργείο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & Ανταγωνιστικότητας, την 5η Φεβρουαρίου 2016 και το ποσό της επιχορήγησης €
120.000,00 εισπράχθηκε στις 16 Μαρτίου 2016.
Η επιχορήγηση που αναγνωρίστηκε στη προηγούμενη χρήση αφορά στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια –
Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων του ΕΠΑΝ II, η οποία εγκρίθηκε από την αρμόδια αρχή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, την 17η Δεκεμβρίου 2015 και το ποσό της επιχορήγησης € 59.479,09
εισπράχθηκε στις 17 Μαρτίου 2016.
Οι αποσβέσεις επιχορηγήσεων περιλαμβάνονται στο κονδύλι λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης στην κατάσταση
συνολικού εισοδήματος.
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22. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ:
α)

Σύνταξη: Οι υπάλληλοι της επιχείρησης καλύπτονται με ένα από τα διάφορα υποστηριγμένα από το
ελληνικό κράτος συνταξιοδοτικά ταμεία. Κάθε υπάλληλος απαιτείται να καταβάλει ένα ποσό του μηνιαίου
μισθού του στο ταμείο, μαζί με την επιχείρηση που καταβάλει επίσης ένα ποσό. Κατά την
συνταξιοδότηση, το ταμείο είναι αρμόδιο για την πληρωμή των συντάξεων των υπαλλήλων. Έτσι, η
επιχείρηση δεν έχει καμία νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση να πληρώσει μελλοντικές παροχές στο
πλαίσιο αυτού του σχεδίου. Οι εισφορές προς τα ασφαλιστικά ταμεία για τις χρήσεις που έληξαν την 31
Δεκεμβρίου 2016 και 2015 ανήλθαν σε σε € 1.367.731,56 και € 1.240.473,95 (Σημείωση 6).

β)

Αποζημιώσεις Αποχώρησης Προσωπικού: Βάσει του ελληνικού εργατικού δικαίου, οι υπάλληλοι και οι
εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης ή αποχώρησης με ποσό πληρωμής
που υπολογίζεται βάσει της αμοιβής του υπαλλήλου ή του εργαζομένου, την προϋπηρεσία και τον τρόπο
της λύσης της εργασιακής σχέσης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι υπάλληλοι ή οι εργαζόμενοι που
παραιτούνται ή απολύονται με αιτία δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης. Η πληρωτέα αποζημίωση σε
περίπτωση συνταξιοδότησης είναι ίση με το 40% του ποσού που θα ήταν πληρωτέο για απόλυση χωρίς
αιτία. Στην Ελλάδα σύμφωνα με την τοπική πρακτική, αυτά τα προγράμματα δεν χρηματοδοτούνται. Η
Εταιρία χρεώνει στα αποτελέσματα για δεδουλευμένες παροχές σε κάθε περίοδο με αντίστοιχη αύξηση
της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι πληρωμές παροχών που διενεργούνται στους συνταξιοδοτούμενους
κάθε περίοδο χρεώνονται έναντι αυτής της υποχρέωσης.

Μια εταιρία ανεξάρτητων αναλογιστών πραγματοποίησε εκτίμηση για τις υποχρεώσεις της Εταιρίας που
απορρέουν από την υποχρέωσή του να καταβάλει αποζημιώσεις λόγω συνταξιοδότησης. Οι λεπτομέρειες και οι
βασικές υποθέσεις της αναλογιστικής μελέτης την 31 Δεκεμβρίου 2016 και 2015 για την Εταιρία έχουν ως εξής:

31 Δεκεμβρίου 2016
Παρούσα αξία υποχρέωσης έναρξης χρήσης
Κόστος υπηρεσίας
Χρηματοοικονομικό κόστος
Κόστος τερματικών παροχών
Παροχές πληρωθείσες εντός της χρήσης
Αναλογιστικό (κέρδος)/ ζημία
Παρούσα αξία υποχρέωσης τέλους χρήσης
Συστατικά του καθαρού περιοδικού κόστους συνταξιοδότησης
Κόστος υπηρεσίας
Χρηματοοικονομικό κόστος
Κόστος τερματικών παροχών
Συνολική χρέωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων (Σημείωση 6)
Αναλογιστικό (κέρδος)/ ζημία
Συνολική χρέωση στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος
Συμφωνία υποχρεώσεων παροχών
Καθαρή αξία υποχρέωσης έναρξης χρήσης
Χρέωση στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος
Πληρωθείσες παροχές
Καθαρή αξία υποχρέωσης στο τέλος χρήσης

31 Δεκεμβρίου 2015

323.191,00
50.496,91
4.847,87
27.298,44
(45.497,40)
3.754,54
364.091,36

260.635,62
44.163,83
10.759,46
7.631,71
(13.848,18)
13.848,56
323.191,00

50.496,91
4.847,87
27.298,44
82.643,22
3.754,54
86.397,76

44.163,83
10.759,46
7.631,71
62.555,00
13.848,56
76.403,56

323.191,00
86.397,76
(45.497,40)
364.091,36

260.635,62
76.403,56
(13.848,18)
323.191,00

2,00%
0,00%

2,00%
0,00%

Βασικές Υποθέσεις :
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Ποσοστό αύξησης αμοιβών
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Η ανάλυση ευαισθησίας των σημαντικών παραδοχών που χρησιμοποιήθηκαν στην αναλογιστική μελέτη για την
Εταιρία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 και 2015 εμφανίζεται κατωτέρω:
31.12.2016
Επίπεδο Ευαισθησίας
Επίπτωση στη συγκεκριμένη υποχρέωση

Επιτόκιο Προεξόφλησης
1% αύξηση
1% μείωση
(59.667,00)
74.567,00

31.12.2015
Επίπεδο Ευαισθησίας
Επίπτωση στη συγκεκριμένη υποχρέωση

Επιτόκιο Προεξόφλησης
1% αύξηση
1% μείωση
(54.942,00)
70.456,00

23. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ:
Η Εταιρία πουλάει έτοιμα προϊόντα κατά την συνήθη δραστηριότητα της σε ορισμένες εταιρίες που θεωρούνται
συνδεδεμένα μέρη. Οι συναφείς αυτές επιχειρήσεις είναι εταιρίες με σημαντική επιρροή στην λειτουργία τους
από την Διοίκηση ή τους μετόχους της Εταιρίας.
Οι συναλλαγές της Εταιρίας και τα υπόλοιπα των λογαριασμών με τα συνδεδεμένα μέρη αναφέρονται
παρακάτω:
Σχέση με την
Εταιρεία

Περίοδος που
λήγει

Συνδεδεμένες
Εταιρείες

31.12.2016
31.12.2015

Σχέση με την
Εταιρεία

Περίοδος που
λήγει

Συνδεδεμένες
Εταιρείες

31.12.2016
31.12.2015

Πωλήσεις προς
συνδεδεμένα

Αγορές από
συνδεδεμένα

1.954.579,59
1.656.622,52
Ποσά που
οφείλουν τα
συνδεδεμένα
1.870.135,71
1.748.312,09

Ποσά που
οφείλονται στα
συνδεδεμένα
-

Οι πωλήσεις προς συνδεδεμένα μέρη αφορούν αποκλειστικά σε πωλήσεις ετοίμων προϊόντων της Εταιρίας.
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24. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:
Αντιδικίες και Διεκδικήσεις: Η Εταιρία εμπλέκεται σε διάφορες νομικές υποθέσεις και νομικές διαδικασίες στα
πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της. Η διοίκηση καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι της Εταιρίας εκτιμούν ότι
όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις αναμένεται να διευθετηθούν χωρίς σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στη
χρηματοοικονομική θέση της Εταιρίας και στα αποτελέσματα αυτής.
Δεσμεύσεις:
Ενοίκια : Η Εταιρία έχει συνάψει εμπορικές συμφωνίες λειτουργικής μίσθωσης επιβατικών αυτοκινήτων και
μίσθωσης χώρων γραφείου. Οι συμφωνίες αυτές έχουν μέση διάρκεια 1 έως 4 έτη με δυνατότητες ανανέωσης
σε ορισμένα από τα συμβόλαια. Οι μελλοντικές υποχρεώσεις με βάση τις ήδη υπογεγραμμένες συμβάσεις
ενοικίασης κτιρίων την 31 Δεκεμβρίου 2016 και 2015 αναλύονται ως εξής:
31 Δεκεμβρίου 2016

31 Δεκεμβρίου 2015

Εντός ενός έτους
2-5 έτη

117.877,50
120.748,00

119.598,26
59.527,48

Σύνολο

238.625,50

179.125,74

Εγγυήσεις: Η Εταιρία εκδίδει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους. Στον παρακάτω πίνακα
περιέχεται η ανάλυση αυτών των εγγυητικών επιστολών όπως έχει διαμορφωθεί την 31 Δεκεμβρίου 2016 και
2015:
31 Δεκεμβρίου 2016
Καλής εκτέλεσης συμβάσεων
Σύνολο

26.672,60
26.672,60

31 Δεκεμβρίου 2015
26.672,60
26.672,60

25. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ:
Εύλογη αξία: Τα ποσά που περιέχονται στις συνημμένες καταστάσεις οικονομικής θέσης για τα διαθέσιμα, τους
πελάτες και τις λοιπές απαιτήσεις, τις προκαταβολές, τους προμηθευτές, και τις λοιπές βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες αξίες λόγω της βραχυπρόθεσμης λήξης των
χρηματοοικονομικών αυτών μέσων.
Η εύλογη αξία των δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου προσεγγίζει τα ποσά που εμφανίζονται στην κατάσταση
οικονομικής θέσης.
Η Εταιρία παρέχει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις σχετικά με τον καθορισμό της εύλογης αξίας μέσω μιας
ιεράρχησης τριών επιπέδων.
• Χρηματοοικονομικά στοιχεία που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές η εύλογη αξία των οποίων
προσδιορίζεται με βάση τις δημοσιευμένες τιμές αγοράς που ισχύουν κατά την ημερομηνία αναφοράς για
όμοια περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις («Επίπεδο 1»).
• Χρηματοοικονομικά στοιχεία που δεν είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές η εύλογη αξία των οποίων
προσδιορίζεται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται είτε άμεσα είτε έμμεσα σε
δεδομένα της αγοράς κατά την ημερομηνία αναφοράς («Επίπεδο 2»)
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• Χρηματοοικονομικά στοιχεία που δεν είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές η εύλογη αξία των οποίων
προσδιορίζεται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που κατά βάση δεν στηρίζονται σε
δεδομένα της αγοράς («Επίπεδο 3»).
Κατά τη διάρκεια της χρήσης δεν υπήρξαν μεταφορές μεταξύ των επιπέδων 1 και 2, ούτε μεταφορές εντός και
εκτός του επιπέδου 3 για την μέτρηση της εύλογης αξίας.
Την 31 Δεκεμβρίου 2016 και 2015, η Εταιρία κατείχε τα παρακάτω χρηματοοικονομικά μέσα που αποτιμώνται
στην εύλογη αξία:

31.12.2016
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

Επίπεδο 1

Μακροπρόθεσμα δάνεια (συμπεριλαμβανομένου
και του βραχυπρόθεσμου μέρους τους)

31.12.2015
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

Επίπεδο 2
-

Επίπεδο 1

Μακροπρόθεσμα δάνεια (συμπεριλαμβανομένου
και του βραχυπρόθεσμου μέρους τους)

Επίπεδο 3

1.857.118

Επίπεδο 2
-

Σύνολο
-

1.857.118

Επίπεδο 3
-

Σύνολο
-

-

Πιστωτικός Κίνδυνος: Η μέγιστη έκθεση της Εταιρίας σε πιστωτικό κίνδυνο, λόγω της μη εκτέλεσης των
υποχρεώσεων από τους αντισυμβαλλόμενους κατά την τρέχουσα χρήση, είναι η καταχωρημένη αξία των
στοιχείων αυτών όπως αναφέρεται στις συνημμένες καταστάσεις οικονομικής θέσης.
Η Εταιρία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου σε μεμονωμένους αντισυμβαλλόμενους.
Κίνδυνος ρευστότητας: Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας της Εταιρίας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του
κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. Η Εταιρία διαθέτει
επαρκή χρηματικά διαθέσιμα για την αντιμετώπιση πιθανών αναγκών ρευστότητας.
Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ημερομηνίες λήξεως των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31
Δεκεμβρίου 2016 και 2015 αντίστοιχα που απορρέουν από τις σχετικές συμβάσεις σε μη προεξοφλημένες
τιμές.
Ποσά χρήσης 2016

Άμεσα
καταβλητέα

Δάνεια Τραπεζών

Λιγότερο από 6
μήνες

6-12 μήνες

2 με 5 έτη

>5 έτη

Σύνολο

-

316.716,16

312.067,44

1.339.566,11

-

1.968.349,71

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

1.760.573,30

4.931.566,87

-

-

-

6.692.140,17

Σύνολο

1.760.573,30

4.931.566,87

-

-

-

6.692.140,17

Ποσά χρήσης 2015
Δάνεια Τραπεζών
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

*

Άμεσα
καταβλητέα
1.306.269,59
1.306.269,59

Λιγότερο από 6
μήνες
3.846.846,30
3.846.846,30

6-12 μήνες

2 με 5 έτη
-

>5 έτη
-

Σύνολο
-

5.153.115,89
5.153.115,89

Τα υπόλοιπα προμηθευτών δεν είναι τοκοφόρα και διακανονίζονται σε διάστημα έως 180 ημέρες. Τα
υπόλοιπα των λοιπών υποχρεώσεων είναι επίσης μη τοκοφόρα και διακανονίζονται σε διάστημα έως 4 μήνες.
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26. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ:
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα γεγονότα της 31 Δεκεμβρίου 2016 που ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά την
οικονομική θέση της Εταιρίας.

Κοζάνη, 18 Μαϊου 2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. &
Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Κουκουτάρης Διονύσιος
Α.Δ.Τ. ΑΕ 332043

Κουκουτάρης Γεώργιος
Α.Δ.Τ. ΑΕ 332039

Ο Προϊστάμενος
του Λογιστηρίου

Διάφας Νικόλαος
Α.Δ.Τ. ΑΜ 398867
ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ. 0030129/ Α΄ ΤΑΞΗΣ
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, η έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και η Έκθεση
διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι καταχωρημένες στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.alfa.org.gr
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