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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

της Εταιρείας 

«ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ ΑΕΒΕ.» 

 

Επί των Xρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017 

 

 

1. ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ 
 

Κατά το έτος 2017 ο καθαρός κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε 28.308.754,09  Ευρώ αντί των 29.007.000,21 

Ευρώ του 2016. Τα έξοδα Διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε 1.403.065,35 Ευρώ αντί των 1.373.443,65 Ευρώ του 

2016 και τα έξοδα λειτουργίας Διάθεσης σε 8.247.875,75 Ευρώ αντί των 7.709.800,70 Ευρώ του 2016, ενώ τα λοιπά 

λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε 298.829,84 Ευρώ αντί των 113.884,80 Ευρώ του 2016, τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 

σε 294.266,77 Ευρώ αντί των 209.039,19 Ευρώ του 2016 και τα χρηματοπιστωτικά σε πιστωτικούς τόκους & συναφή 

έσοδα 7.121,68 Ευρώ αντί των 1.820,06 Ευρώ του 2016 και σε χρεωστικούς τόκους & συναφή έξοδα 216.089,92 

Ευρώ αντί των 46.288,68 Ευρώ του 2016, τα καθαρά κέρδη προ φόρων σε 1.808.435,28 Ευρώ αντί των 3.514.266,77 

Ευρώ του 2016. 

 

Η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31/12/2017 κρίνεται ικανοποιητική. Τα ίδια κεφάλαια κατά την 

31/12/2017 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 33.092.441,66 έναντι Ευρώ 31.801.894,32 της προηγούμενης χρήσεως. 

 

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας για τις χρήσεις 2017 και 2016 έχουν ως εξής: 
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2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

Την 13
η
 Φεβρουαρίου 2017 κοινοποιήθηκε στην Εταιρεία 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. Στη 

συνέχεια και συγκεκριμένα την 6
η
 Ιουνίου 2017 ξεκίνησε η διαπραγμάτευση της μετοχής της Eταιρείας με τον κωδικό 

ΚΟΥΤΑΡΗ/KOUTARI. 

 

Εντός του 2017 ολοκληρώθηκε και η κατασκευή νέων υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων της Eταιρείας στο Ηράκλειο 

της Κρήτης. Η παράδοση των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων έγινε από την κατασκευάστρια εταιρεία στις 20 Ιουλίου 

2017. 

 

Υποκαταστήματα Εταιρείας 

 

Η Eταιρεία 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. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 

Πληροφορίες για Εργασιακά και Κοινωνικά Θέματα 

Η Εταιρεία απασχολούσε 319 άτομα στο 2017, έναντι των 312 στο 2016 με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου. 
 

Η προώθηση των ίσων ευκαιριών και η προστασία της διαφορετικότητας αποτελούν βασικές αρχές της Εταιρείας. Η 

Διοίκηση της Εταιρείας δεν κάνει διακρίσεις στην πρόσληψη/ επιλογή, στις αποδοχές, στην εκπαίδευση, την ανάθεση 

εργασιακών καθηκόντων ή σε οποιεσδήποτε λοιπές εργασιακές δραστηριότητες. Οι παράγοντες που αποκλειστικά 

λαμβάνονται υπόψη είναι η εμπειρία, η προσωπικότητα, η θεωρητική κατάρτιση, τα προσόντα, η αποδοτικότητα και 

οι ικανότητες του ατόμου.  

 

Η Εταιρεία τάσσεται υπέρ του σεβασμού της διαφορετικότητας κάθε υπαλλήλου και δεν αποδέχεται συμπεριφορές 

που ενδέχεται να δημιουργήσουν διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής. 

 

Βασική αρχή που διέπει τη λειτουργία της Εταιρείας αποτελεί η διαρκής επιμόρφωση και εκπαίδευση του 

προσωπικού και η ενίσχυση της εταιρικής συνείδησης σε όλα τα επίπεδα των λειτουργιών και δραστηριοτήτων της. 

Σειρά σχετικών επιμορφωτικών σεμιναρίων πραγματοποιήθηκαν  κατά την διάρκεια της χρήσης 2017, καθώς βασικό 

μέλημα της Εταιρείας είναι η διαρκής επικαιροποίηση της γνώσης και η διατήρηση του συνόλου του προσωπικού 

στην αιχμή της ενημέρωσης.  
 

Στην Εταιρεία τα δικαιώματα των εργαζομένων γίνονται απολύτως σεβαστά και υπάρχει κλίμα εργασιακής ειρήνης. 

Επίσης, τηρεί την Εργατική Νομοθεσία. Στην χρήση 2017, κανένα όργανο ελέγχου δεν καταλόγισε παραβάσεις της 

Εργατικής Νομοθεσίας. 
 

Η Εταιρεία διασφαλίζει κάθε φορά τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και των χώρων ευθύνης 

της. Προς τούτο θέτει κανόνες υγιεινής και ασφάλειας με ειδικούς κανονισμούς ασφαλείας, ανακοινώσεις και 

οδηγίες. Επιπλέον, απασχολεί ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα πυρασφάλειας για τη χρήση μέσων πυρόσβεσης 

(φορητών πυροσβεστήρων)  τηρώντας τους κανόνες πυρασφάλειας μέτρα για την προστασία της ασφάλειας και της 

υγείας των εργαζομένων στο χώρο εργασίας. Κάθε χρόνο γίνονται δύο ασκήσεις πυρασφάλειας και μία με την 

πυροσβεστική. Επίσης υπάρχει ομάδα πυρασφάλειας που απαρτίζεται από εκπαιδευμένα άτομα. 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Αποτελεί πολιτική της «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε», η διασφάλιση της ασφάλειας και υγιεινής των 

προϊόντων της με την εφαρμογή και τον έλεγχο όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με αυτή, τις πρώτες ύλες, την 

παραγωγή και τον έλεγχο ασφάλειας των προϊόντων, μέχρι τη παράδοση και την μετέπειτα εξυπηρέτηση των 

πελατών, καθώς και η κάλυψη των απαιτήσεων της Νομοθεσίας για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων τα 

οποία παρασκευάζει μέσω της εφαρμογής των απαιτήσεων του ISO 22000:2005,BRC (British Retail Consortium), IFS 

(International Food Standard) και HALAL.  
 

Επίσης, πολιτική της επιχείρησης είναι να παράγει και να προμηθεύει προϊόντα ζύμης, τα οποία ανταποκρίνονται 

πλήρως στις διαμορφούμενες απαιτήσεις ποιότητας των πελατών της, μέσα από την εφαρμογή διεργασιών που, 

παράλληλα, επηρεάζουν ελεγχόμενα το περιβάλλον και την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.  

Η ανώτατη Διοίκηση της «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε»  διασφαλίζει: 

• Την ικανοποίηση των πελατών της και την συμβολή της διασφάλιση της υγείας τους μέσα στην  διατροφική 

αλυσίδα. 

• Την παραγωγή, αποθήκευση και διακίνηση  των προϊόντων κάτω από πλήρως ελεγχόμενες συνθήκες υγιεινής 

και ασφάλειας σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 και σύμφωνα με τις διμερώς συμφωνημένες απαιτήσεις  

των πελατών.  

• Την γνωστοποίηση της πολιτικής της ασφάλειας και ποιότητας των τροφίμων και την συνεχόμενη εκπαίδευση 

του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας και ποιότητας. 

• Την γνωστοποίηση της πολιτικής της ασφάλειας των τροφίμων σε προμηθευτές και υπεργολάβους καθώς και 

σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια των τροφίμων 

• Την συνεχή βελτίωση μέσα από την θέσπιση μετρήσιμων στόχων και συνεχόμενων ανασκοπήσεων 

• Σεβασμό στο περιβάλλον με την χρήση ανακυκλούμενων  υλικών συσκευασίας  

 

Γίνονται εκπαιδεύσεις σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας ετησίως. 

Η ασφάλεια είναι βασική ευθύνη της Διοίκησης και παράλληλα αποτέλεσμα δέσμευσης και καλής συνεργασίας 

μεταξύ των στελεχών και των εργαζομένων. 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 

Η Εταιρεία δεσμεύεται να λειτουργεί με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και στους κοινωνικούς εταίρους της, την 

πλήρη συμμόρφωση της προς την ισχύουσα νομοθεσία  και επιδιώκει στην προώθηση περιβαλλοντικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας, τόσο από την πλευρά της Διοίκησης όσο και από την πλευρά των εργαζομένων της. 

Λειτουργεί επιτροπή περιβάλλοντος και ομάδα υγιεινής και ασφάλειας. 

 

Η Περιβαλλοντική Πολιτική της ALFA Αθ.Κουκουτάρης Α.Ε.Β.Ε. στηρίζεται στις παρακάτω βασικές αρχές, πάνω στις 

οποίες έχει αναπτυχθεί το πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

• Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία 

Η λειτουργία είναι απολύτως συμβατή με την ισχύουσα περιβαλλοντική κοινοτική και εθνική νομοθεσία. 

• Συνεργασία με αδειοδοτημένες εταιρείες 

Οι συνεργαζόμενες εταιρίες σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων (συλλογή, μεταφορά, αξιοποίηση, διάθεση) να 

έχουν όλες τις απαραίτητες άδειες και να ακολουθούν πρακτικές διαχείρισης σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία.  

• Εγκατάσταση και λειτουργία ειδικών συστημάτων παροχής θερμού νερού και αέρα. 

Ειδικό σύστημα για την θέρμανση του ύδατος τόσο για την χρήση του στην παραγωγική διαδικασία αλλά και για 

την έμμεση ανθρώπινη κατανάλωση και ειδικό σύστημα παροχής θερμού αέρα. 

• Εκπαίδευση και συνεχής βελτίωση 

Το προσωπικό της Εταιρείας ενημερώνεται και ευαισθητοποιείται στα θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Οι 

στόχοι της Εταιρείας μπορούν να επιτευχθούν μόνο με τη συμμετοχή κάθε εργαζόμενου.  
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• Στελέχωση Ομάδα Περιβάλλοντος 

Λειτουργία και στελέχωση ομάδας περιβάλλοντος για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της 

περιβαλλοντικής πολιτικής της Εταιρείας. 

 

Η επιχειρηματική ανάπτυξη της Εταιρείας βασίζεται στην προστασία του περιβάλλοντος και τις αρχές της Βιώσιμης 

Ανάπτυξης. 

 

Η διαχείριση της ενέργειας και ο περιορισμός της κατανάλωσής της αποτελούν σημαντικές παραμέτρους της 

περιβαλλοντικής υπευθυνότητας της Εταιρείας. Στην κατεύθυνση αυτή πραγματοποιήθηκαν οι εξής δράσεις: 

- έχει προγραμματιστεί η αντικατάσταση των λαμπτήρων στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Εταιρείας με λαμπτήρες 

τεχνολογίας LED, ενέργεια που επίσης κατατείνει στον περιορισμό της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται 

- εγκατάσταση κάδων ανακύκλωσης φορητών ηλεκτρικών στηλών (μπαταριών) και ηλεκτρονικών συσκευών. 

 

Η Εταιρεία έχει ενταχθεί στο σύστημα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρησης αποβλήτων και καταβάλει κατ’έτος 

ύψος χρηματικών εισφορών που αντιστοιχούν στις ποσότητες συσκευασιών που διαθέτει η Εταιρεία στην αγορά. Με 

βάση την έκθεση αποβλήτων για το 2017 η Εταιρεία ανακύκλωσε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eπιπλέον, η Εταιρεία έχει διενεργήσει μελέτη ΑΤΕΞ (πιθανότητα εκρήξιμης ατμόσφαιρας) και μετρήσεις θορύβου 

εσωτερικά και εξωτερικά (οι εξωτερικές κατατάσσονται επιπλέον και  στην κατηγορία της περιβαλλοντικής 

ρύπανσης). 

 

Τέλος, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις αέριας ρύπανσης και συγκεκριμένα ΑΣ2,5 και ΑΣ10 στις 10 και 11 Οκτωβρίου 

του 2017 στον χώρο των εγκαταστάσεων της Εταιρείας.  

Με τη χρήση της συσκευής ThermoS CIENTIFIC ΜΙΕ pDR-1500 (SERIAL 0115249958), πραγματοποιήθηκαν ποιοτικές 

μετρήσεις Αιωρούμενων Σωματιδίων διαμέτρου 10μm (κόκκινος κυκλώνας) και 2,5μm (μπλέ κυκλώνας).  

Η ποιοτική ανάλυση αιωρούμενων σωματιδίων (πρωτογενή και δευτερογενή σωματίδια που προέρχονται από 

ανθρώπινες δραστηριότητες) αφορά τα εξής σωματίδια: θειϊκά SO4-2, νιτρικά NO3-, αμμωνιακά NH4+. οξείδια 

αζώτου NOx, μεταβατικά στοιχεία μετάλλων όπως, στοιχειακό άνθρακα (αιθάλη) και οργανικές ενώσεις που 

προέρχονται από διαδικασίες καύσης βιομηχανικές δραστηριότητας. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί η Εταιρεία Alfa 

για την κάλυψη των αναγκών της (θέρμανση κτιρίου, στόφες κτλ.) είναι το υγραέριο (LPG). Δεν χρειάζεται να γίνει 

μέτρηση για πτητικούς υδρογονάνθρακες (VOC’s) εφόσον δεν υπάρχουν στις εγκαταστάσεις τις Εταιρείας για τις 

ανάγκες της παραγωγικής της δραστηριότητας. Σύμφωνα με τις παραπάνω μετρήσεις οι εκπομπές της Εταιρείας ήταν 

εντός των νομοθετικών ορίων. 

 

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
 

Η Εταιρεία ως εργοδότης έχει την υποχρέωση: 

- Να τηρεί την αρχή της ισότητας στις εργασιακές σχέσεις σε όλες τις εκφάνσεις της, περιλαμβανομένης της 

ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 

- Nα καλύπτει τους εργαζόμενους με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου σύμφωνα με όσα ορίζονται από 

την Εργατική Νομοθεσία. 

Η προώθηση των ίσων ευκαιριών και η προστασία της διαφορετικότητας αποτελούν βασικές αρχές της Εταιρείας. Η 

Διοίκηση δεν κάνει διακρίσεις στην πρόσληψη/ επιλογή, στις αποδοχές, στην εκπαίδευση, την ανάθεση 

εργασιακών καθηκόντων ή σε οποιεσδήποτε λοιπές εργασιακές δραστηριότητες. Οι παράγοντες που αποκλειστικά 

λαμβάνονται υπόψη είναι η εμπειρία, η προσωπικότητα, η θεωρητική κατάρτιση, τα προσόντα, η αποδοτικότητα 

και οι ικανότητες του ατόμου.  

Περιγραφή Ποσότητα (τόνοι) 

Υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία 415,1 

Πλαστική συσκευασία 47,1 

Συσκευασία από χαρτί ή χαρτόνι 108,4 

Σίδηρος ή χάλυβας 4,3 

Πλαστικά 6,0 

Μπαταρίες μολύβδου 300,0 
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Η Εταιρεία παροτρύνει και ζητά από όλους τους εργαζομένους αυτής να σέβονται τη διαφορετικότητα κάθε 

υπαλλήλου ή προμηθευτή ή πελάτη της Εταιρείας και να μην αποδέχονται συμπεριφορές που ενδέχεται να 

δημιουργούν διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής. 

 

- Πληροφορίες για Θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Η  Εταιρεία τηρεί τις υποχρεώσεις που επιβάλλoνται από τη νομοθεσία σχετικά με την  Προστασία Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ιδιωτικής Ζωής στον τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) και οι σύμφωνες με 

αυτούς κανονιστικές πράξεις της ΑΠΔΠΧ, όπως εκάστοτε ισχύουν.  

 

Παράλληλα η Εταιρεία προετοιμάζεται για την μετάβαση στο καθεστώς GDPR και κατά το 2017 διεξήγαγε έρευνα 

αγοράς για την επιλογή αναγνωρισμένου συμβούλου ασφαλείας, ως εξωτερικό σύμβουλο προκειμένου να 

συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 (για την προστασία προσωπικών 

δεδομένων) ο οποίος τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις 

25.05.2018, μέσω του οποίου διαμορφώνεται ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων σε 

ολόκληρη την ΕΕ, αντικαθιστώντας εθνικούς νόμους και καταργώντας την υφιστάμενη νομοθεσία. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ 
 

Η Εταιρεία αποδίδει ύψιστη σημασία στην προώθηση της διαφάνειας, τη συμμόρφωση με το εκάστοτε ισχύον 

κανονιστικό πλαίσιο και την καταπολέμηση κρουσμάτων διαφθοράς. Για την Εταιρεία η μακροχρόνια και ισχυρή 

σχέση εμπιστοσύνης που έχει εδραιώσει με τους πελάτες, τους μετόχους, τους επενδυτές, τους προμηθευτές και τις 

εποπτικές αρχές αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία αυτής και η διαφύλαξή της συνιστά 

απόλυτη προτεραιότητα, οπότε έχει καταστήσει απόλυτα σαφή προς το σύνολο των εργαζομένων της και των μελών 

της Διοίκησης την πρόθεσή της να αντιμετωπίζει άμεσα τέτοιες περιπτώσεις, προβαίνοντας στις απαραίτητες 

ενέργειες.  

 

Η Εταιρεία απαγορεύει ρητώς την προσφορά ή την αποδοχή δωρεών, καθώς και κάθε άλλη εξωγενή ωφέλεια που 

σχετίζεται με την εκτέλεση των καθηκόντων των εργαζομένων της. Στο πεδίο της εν λόγω απαγόρευσης εμπίπτει το 

σύνολο του προσωπικού της Εταιρείας, περιλαμβανομένων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του συνόλου 

των διευθυντικών στελεχών. 

 

4. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017 
 

Σημαντικοί κίνδυνοι και αβεβαιότητες σχετικά με τη δραστηριότητα της Εταιρείας δεν διαφαίνονται μέσα από την 

λειτουργία της Eταιρείας και υφίστανται μόνον λόγω της οικονομικής κρίσης της χώρας. Οι συνήθεις 

χρηματοοικονομικοί και λοιποί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία είναι οι ακόλουθοι: 

 

Κίνδυνος σχετικός με την ασφάλεια των τροφίμων: Τα πιστοποιητικά ποιότητας της Εταιρείας σε ασφάλεια και 

ποιότητα τροφίμων είναι ISO 22000:2005, IFS ver.6 , BRC issue 7, HALAL. Η Εταιρεία διαθέτει και καταβάλλει όλους 

τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού της, ενώ 

παράλληλα διαθέτει τον απαραίτητο σύγχρονο εξοπλισμό, ώστε να ικανοποιεί τις εκφρασμένες απαιτήσεις των 

πελατών-καταναλωτών της, καθώς και την τήρηση της νομοθεσίας. Η Εταιρεία εφαρμόζει μία αυστηρή πολιτική 

ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων προκειμένου να προσφέρονται στους πελάτες του τα πλέον ποιοτικά και 

ασφαλή προϊόντα και ακολουθεί πιστά και αυστηρά όλους τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής. 

 

Κίνδυνος αύξησης των τιμών των πρώτων υλών: Στην παραγωγή της Eταιρείας συμμετέχει ένας μεγάλος αριθμός A’ 

και Β’ Υλών και υλικών συσκευασίας. Η Διοίκηση της Εταιρείας συνεργάζεται μακροχρόνια με προμηθευτές των υλών 

αυτών και παρακολουθεί τις σχετικές αγορές, ώστε να μπορεί να δράσει προληπτικά όπου αυτό είναι εφικτό, 

δεδομένου ότι η δυνατότητα μετακύλησης ενδεχομένων αυξήσεων των τιμών των πρώτων υλών στα προϊόντα της 

κρίνεται περιορισμένη στο παρόν οικονομικό περιβάλλον. 
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Κίνδυνοι που σχετίζονται με το μακροοικονομικό περιβάλλον: Οι οικονομικές και πολιτικές συνθήκες και 

αβεβαιότητες που ισχύουν στην Ελλάδα, όπως η πολιτική λιτότητας που εφαρμόζεται από την Ελληνική Κυβέρνηση, 

το σημαντικό ποσοστό ανεργίας, η οικονομική ύφεση καθώς και η τρέχουσα οικονομική κρίση έχουν αντίκτυπο και 

δημιουργούν κινδύνους στη δραστηριότητα και λειτουργία της Εταιρείας. Μεταβολές στην καταναλωτική 

συμπεριφορά λόγω της ύφεσης, της εφαρμογής της πολιτικής λιτότητας από την Ελληνική κυβέρνηση και της 

υψηλής  ανεργίας θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη ζήτηση των καταναλωτικών προϊόντων επιδρώντας δυσμενώς 

στην αναγνώριση του εσόδου της Εταιρείας και γενικότερα στη δραστηριότητα, στη χρηματοοικονομική κατάσταση, 

στα αποτελέσματα και στις προοπτικές της Εταιρείας. 
 

Πιστωτικός Κίνδυνος: Η μέγιστη έκθεση της Εταιρείας 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 Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου σε μεμονωμένους αντισυμβαλλόμενους. 
 

Κίνδυνος ρευστότητας: Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας της Εταιρείας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του 

κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. Η Εταιρεία διαθέτει 

επαρκή χρηματικά διαθέσιμα για την αντιμετώπιση πιθανών αναγκών ρευστότητας. 

 

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ημερομηνίες λήξεως των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31 Δεκεμβρίου 

2017 και 2016 αντίστοιχα που απορρέουν από τις σχετικές συμβάσεις σε μη προεξοφλημένες τιμές. 

 

Ποσά χρήσης 2017 Άμεσα καταβλητέα
 Λιγότερο από 

6 μήνες 
6-12 μήνες 2 με 5 έτη >5 έτη Σύνολο

Δάνεια Τραπεζών - 306.517,11      301.699,32       731.349,68      - 1.339.566,11    

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 2.260.688,31          6.332.446,14   - - - 8.593.134,45    

Σύνολο 2.260.688,31          6.638.963,25   301.699,32       731.349,68      - 9.932.700,56    

Ποσά χρήσης 2016 Άμεσα καταβλητέα
 Λιγότερο από 

6 μήνες 
6-12 μήνες 2 με 5 έτη >5 έτη Σύνολο

Δάνεια Τραπεζών - 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          5.248.283,03   312.067,44       1.339.566,11   - 8.660.489,88     
 

5. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Η Εταιρεία 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 Εταιρείας. 
 

Οι συναλλαγές της Εταιρείας και τα υπόλοιπα των λογαριασμών με τα συνδεδεμένα μέρη αναφέρονται παρακάτω: 

 

Σχέση με την Εταιρεία Περίοδος που λήγει
 Πωλήσεις προς 

συνδεδεμένα μέρη 

Αγορές από 

συνδεδεμένα μέρη

31.12.2017 1.796.363,72                           -                                                  

31.12.2016 1.954.579,59                           -                                                  

Σχέση με την Εταιρεία Περίοδος που λήγει
 Ποσά που οφείλουν τα 

συνδεδεμένα μέρη 

Ποσά που οφείλονται 

στα συνδεδεμένα μέρη

31.12.2017 1.890.450,63                           -                                                  

31.12.2016 1.870.135,71                           -                                                  

Συνδεδεμένες Εταιρείες

Συνδεδεμένες Εταιρείες
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6. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 

 

Τον περασμένο χρόνο η πορεία της δραστηριότητας της Εταιρείας μας, κατέδειξε τη σταθεροποίηση σε υψηλά 

επίπεδα τόσο στην εγχώρια όσο και στις διεθνείς αγορές. Οι προοπτικές μας για το 2018 πιστεύουμε ότι είναι η 

βελτίωση της επιχειρηματικής δράσης, η εισαγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων, 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 της Εταιρείας. 

 

 

Κοζάνη, 30 Απριλίου 2018 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος   Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

 

     Κουκουτάρης Διονύσιος       Κουκουτάρης Γεώργιος 

 

 

 

 

Το Μέλος Δ.Σ. 

 

 

 

 

Ράμμος Νικόλαος 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
Προς τους Μετόχους της εταιρείας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 

 
Έκθεση Ελέγχου ε̟ί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 

 

Γνώµη 

Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆. 

ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε. (η Εταιρεία), οι ο̟οίες α̟οτελούνται α̟ό την κατάσταση χρηµατοοικονοµικής 
θέσης της 31 ∆εκεµβρίου 2017, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 
ταµειακών ροών της χρήσεως ̟ου έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και ̟ερίληψη σηµαντικών λογιστικών 
αρχών και µεθόδων και λοι̟ές ε̟εξηγηµατικές ̟ληροφορίες. 
 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις ̟αρουσιάζουν εύλογα, α̟ό κάθε 
ουσιώδη ά̟οψη, την χρηµατοοικονοµική θέση της εταιρείας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 

κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2017, τη χρηµατοοικονοµική της ε̟ίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση 
̟ου έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυ̟α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ό̟ως 
αυτά έχουν υιοθετηθεί α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση. 
 
Βάση γνώµης 

∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυ̟α Ελέγχου (∆ΠΕ) ό̟ως αυτά έχουν 
ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία. Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα ̟ρότυ̟α αυτά ̟εριγράφονται 
̟εραιτέρω στην ̟αράγραφο της έκθεσής µας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων”. Είµαστε ανεξάρτητοι α̟ό την Εταιρεία καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισµού µας σύµφωνα µε 
τον Κώδικα ∆εοντολογίας για Ε̟αγγελµατίες Ελεγκτές του Συµβουλίου ∆ιεθνών Προτύ̟ων ∆εοντολογίας 
Ελεγκτών, ό̟ως αυτός έχει ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία και τις α̟αιτήσεις δεοντολογίας ̟ου 
σχετίζονται µε τον έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουµε εκ̟ληρώσει τις 
δεοντολογικές µας υ̟οχρεώσεις σύµφωνα µε τις α̟αιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και του 
̟ροαναφερόµενου Κώδικα ∆εοντολογίας. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια ̟ου έχουµε α̟οκτήσει 
είναι ε̟αρκή και κατάλληλα να ̟αρέχουν βάση για τη γνώµη µας. 
 
Σηµαντικότερα θέµατα ελέγχου 

Τα σηµαντικότερα θέµατα ελέγχου είναι εκείνα τα θέµατα ̟ου, κατά την ε̟αγγελµατική µας κρίση, ήταν 
εξέχουσας σηµασίας στον έλεγχό µας ε̟ί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσεως. Τα 
θέµατα αυτά και οι σχετιζόµενοι κίνδυνοι ουσιώδους ανακρίβειας αντιµετω̟ίστηκαν στο ̟λαίσιο του 
ελέγχου των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων ως σύνολο, για τη διαµόρφωση της γνώµης µας ε̟ί αυτών 
και δεν εκφέρουµε ξεχωριστή γνώµη για τα θέµατα αυτά. 
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Σηµαντικότερα θέµατα ελέγχου Αντιµετώ̟ιση ελεγκτικού θέµατος 

Ανακτησιµότητα εµ̟ορικών α̟αιτήσεων  
 

Ό̟ως αναφέρεται στη σηµείωση 12 των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων την 31η 
∆εκεµβρίου 2017, οι εµ̟ορικές α̟αιτήσεις της 
Εταιρείας ανέρχονται € 11.114.889,60                  
(€ 9.074.960,85 την 31.12.2016). Στα ανωτέρω 
̟οσά ̟εριλαµβάνεται και σχετική 
συσσωρευµένη α̟οµείωση η ο̟οία ανέρχεται σε 
€ 778.918,64 (€ 1.250.446,10 την 31.12.2016).  

Οι εµ̟ορικές α̟αιτήσεις της Εταιρείας 
̟εριλαµβάνουν  κυρίως α̟αιτήσεις α̟ό ̟ελάτες 
χονδρικής εσωτερικού και εξωτερικού. Η 
γενικότερη οικονοµική κρίση και η 
συνεχιζόµενη ύφεση κατά τη διάρκεια του 
τρέχοντος έτους, αύξησε τους κινδύνους 
ε̟ισφάλειας α̟ό τους ̟ελάτες εσωτερικού της 
Εταιρείας λόγω κυρίως της γενικευµένης 
έλλειψης ρευστότητας. Η Εταιρεία εκτίθεται σε 
αυξηµένο ̟ιστωτικό κίνδυνο όταν οι ̟ελάτες 
αδυνατούν να αντα̟εξέλθουν στις συµβατικές 
τους υ̟οχρεώσεις. 

Η ∆ιοίκηση για να εκτιµήσει το ̟οσό της 
α̟οµείωσης των εµ̟ορικών της α̟αιτήσεων, 
αξιολογεί την ανακτησιµότητα των εµ̟ορικών 
α̟αιτήσεων ε̟ισκο̟ώντας την ληκτότητα των 
υ̟ολοί̟ων των ̟ελατών, το ̟ιστωτικό ιστορικό 
τους και την διευθέτηση των µεταγενέστερων 
̟ληρωµών σύµφωνα µε τον εκάστοτε 
διακανονισµό. 

∆εδοµένης της σηµαντικότητας του κονδυλίου 
στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και του 
ε̟ι̟έδου της κρίσης και των εκτιµήσεων ̟ου 
α̟αιτήθηκαν α̟ό τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας 
{σηµείωση 2.4(δ)}, θεωρούµε ̟ως αυτό α̟οτελεί 
ένα α̟ό τα σηµαντικότερα θέµατα ελέγχου. 

 

Οι ελεγκτικές µας διαδικασίες σχετικά µε την 
ανακτησιµότητα των εµ̟ορικών α̟αιτήσεων 
̟εριλάµβαναν, µεταξύ άλλων: 
 

• Την κατανόηση και την εξέταση των 
διαδικασιών ̟ιστωτικού ελέγχου της 
Εταιρείας καθώς και των βασικών δικλίδων 
σχετικά µε τη χορήγηση ̟ιστώσεων στους 
̟ελάτες. 

• Την εκτίµηση των ̟αραδοχών και της 
µεθοδολογίας ̟ου χρησιµο̟οιήθηκε α̟ό την 
Εταιρεία για τον ̟ροσδιορισµό της 
ανακτησιµότητας των εµ̟ορικών της 
α̟αιτήσεων ή του χαρακτηρισµού τους ως 
ε̟ισφαλείς. 

• Την εξέταση των α̟αντητικών ε̟ιστολών 
των δικηγόρων, για θέµατα ̟ου χειρίστηκαν 
κατά τη διάρκεια του έτους για τον 
εντο̟ισµό τυχόν θεµάτων ̟ου υ̟οδεικνύουν 
υ̟όλοι̟α α̟ό εµ̟ορικές α̟αιτήσεις ̟ου δεν 
είναι ανακτήσιµα στο µέλλον. 

• Την εξέταση της ληκτότητας των υ̟ολοί̟ων 
των εµ̟ορικών α̟αιτήσεων στο τέλος της 
χρήσης και τον εντο̟ισµό τυχόν οφειλετών 
µε οικονοµική δυσχέρεια. Συζήτηση µε τη 
∆ιοίκηση και αξιολόγηση των δηµοσίως 
διαθεσίµων στοιχείων και ̟ληροφοριών. 

• Τον ε̟αναϋ̟ολογισµό της α̟οµείωσης των 
εµ̟ορικών α̟αιτήσεων λαµβάνοντας υ̟όψη 
συγκεκριµένες ̟αραµέτρους για οφειλέτες, 
ό̟ως την ληκτότητα υ̟ολοί̟ων, τους 
µεγάλους οφειλέτες και τους οφειλέτες 
υψηλού κινδύνου. 

• Την αξιολόγηση ανακτησιµότητας των 
υ̟ολοί̟ων συγκρίνοντας τα ̟οσά του 
τέλους της χρήσης µε µεταγενέστερες 
εισ̟ράξεις/τακτο̟οιήσεις. 

• Ε̟ι̟λέον αξιολογήσαµε την ε̟άρκεια και 
την καταλληλότητα των γνωστο̟οιήσεων 
στη σηµείωση 12 των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων.  
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Σηµαντικότερα θέµατα ελέγχου Αντιµετώ̟ιση ελεγκτικού θέµατος 

Α̟οθέµατα – κόστος ̟αραγωγής  
 

Ό̟ως αναφέρεται στη σηµείωση 11 των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, την 31η 
∆εκεµβρίου 2017, η Εταιρεία κατέχει 
α̟οθέµατα € 3.871.535,99 (€ 3.730.292,74 την 
31.12.2016). 

Ό̟ως ̟εριγράφεται στη σηµείωση 3ζ. (Βασικές 
λογιστικές αρχές) των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων, τα α̟οθέµατα α̟οτιµώνται στη 
χαµηλότερη τιµή µεταξύ κόστους κτήσεως και 
καθαρής ρευστο̟οιήσιµης αξίας. 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας ̟ροβαίνει στις 
κατάλληλες εκτιµήσεις στηριζόµενη στη 
ληκτότητα των κωδικών των α̟οθεµάτων για 
τον ̟ροσδιορισµό των κατάλληλων 
α̟οµειώσεων για ̟αρωχηµένα α̟οθέµατα. 
Ε̟ι̟λέον η Εταιρεία, σε κάθε ̟ερίοδο 
αναφοράς ̟ροβαίνει σε φυσική καταστροφή 
των χαρακτηρισθέντων ̟ρος α̟αξίωση 
α̟οθεµάτων. 

Αναγνωρίσαµε την ̟εριοχή των α̟οθεµάτων 
– κόστους ̟αραγωγής ως ένα α̟ό τα 
σηµαντικότερα θέµατα ελέγχου κυρίως λόγω 
των εκτιµήσεων ̟ου α̟αιτούνται τόσο στην 
ε̟ιµέτρηση της αξίας των α̟οθεµάτων, όσο 
και στον υ̟ολογισµό τους κόστους 
̟αραγωγής, καθώς και της σηµαντικής τους 
ε̟ί̟τωσης στην διαµόρφωση των 
α̟οτελεσµάτων χρήσης. 

 

Αξιολογήσαµε το εύλογο των ̟αραδοχών της 
∆ιοίκησης ̟ου εφαρµόστηκαν για την α̟οτίµηση 
της αξίας των α̟οθεµάτων και τον υ̟ολογισµό του 
κόστους ̟αραγωγής α̟ό: 
 

• Εξέταση των εσωτερικών δικλείδων ασφαλείας 
σχετικά µε το κύκλωµα ̟αρακολούθησης της 
α̟οθήκης, της κοστολόγησης των ̟ροϊόντων 
των α̟ογραφών και της ε̟ιµέτρησης της αξίας 
των α̟οθεµάτων στο τέλος της διαχειριστικής 
χρήσης. 

• Εξέταση της ορθότητας και της συνέ̟ειας στην 
εφαρµογή λογισµού του κόστους. 

• Την ̟αρακολούθηση της φυσικής α̟ογραφής 
στον κύριο α̟οθηκευτικό χώρο. 

• Την εξέταση δείγµατος ̟ρώτων υλών µε σκο̟ό 
την ε̟ιβεβαίωση του ορθού υ̟ολογισµού του 
κόστους κτήσης τους σύµφωνα µε τα 
τιµολόγια αγορών και τον ορθό ε̟ιµερισµό 
των εξόδων αγοράς. 

• Την εξέταση της ̟ληρότητας της α̟οτίµησης 
µε την σύγκριση της καθαρής 
ρευστο̟οιήσιµης αξίας, ̟ου εκτιµήσαµε µε τη 
χρήση λογισµικού ανάλυσης δεδοµένων για 
δείγµα ̟ωλήσεων µετά την ηµεροµηνία 
αναφοράς, µε το κόστος κτήσης των 
α̟οθεµάτων. 

• Την εξέταση του ισοζυγίου α̟οθήκης µε τη 
χρήση λογισµικού ανάλυσης δεδοµένων για 
τον εντο̟ισµό ακίνητων και βραδέως 
κινούµενων α̟οθεµάτων. 

• Ε̟ι̟λέον αξιολογήσαµε την ε̟άρκεια και την 
καταλληλότητα των γνωστο̟οιήσεων στη 
σηµείωση 11 των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων. 
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Άλλες ̟ληροφορίες  

Η διοίκηση είναι υ̟εύθυνη για τις άλλες ̟ληροφορίες. Οι άλλες ̟ληροφορίες ̟εριλαµβάνουν την Έκθεση 
∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για την ο̟οία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση ε̟ί Άλλων 
Νοµικών και Κανονιστικών Α̟αιτήσεων”, αλλά δεν ̟εριλαµβάνουν τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 
και την έκθεση ελέγχου ε̟ί αυτών. 
 
Η γνώµη µας ε̟ί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων δεν καλύ̟τει τις άλλες ̟ληροφορίες και δεν 
εκφράζουµε µε τη γνώµη αυτή ο̟οιασδή̟οτε µορφής συµ̟έρασµα διασφάλισης ε̟ί αυτών. 
 
Σε σχέση µε τον έλεγχό µας ε̟ί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, η ευθύνη µας είναι να αναγνώσουµε 
τις άλλες ̟ληροφορίες και, µε τον τρό̟ο αυτό, να εξετάσουµε εάν οι άλλες ̟ληροφορίες είναι ουσιωδώς 
ασυνε̟είς µε τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις ή τις γνώσεις ̟ου α̟οκτήσαµε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς 
φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλµένες. Εάν, µε βάση τις εργασίες ̟ου έχουµε εκτελέσει, καταλήξουµε στο 
συµ̟έρασµα ότι υ̟άρχει ουσιώδες σφάλµα σε αυτές τις άλλες ̟ληροφορίες, είµαστε υ̟οχρεωµένοι να 
αναφέρουµε το γεγονός αυτό. ∆εν έχουµε τί̟οτα να αναφέρουµε σχετικά µε το θέµα αυτό. 

Σηµαντικότερα θέµατα ελέγχου Αντιµετώ̟ιση ελεγκτικού θέµατος 

Αναγνώριση εσόδων  
 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε για 
την χρήση ̟ου έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2017 
σε € 28.308.754,09 (€ 29.007.000,21 για την 
χρήση ̟ου έληξε την 31.12.2016). 

Σχετική αναφορά για τα έσοδα γίνεται στις 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις στη 
σηµείωση 3µ (βασικές λογιστικές αρχές) και 
στη σηµείωση 4 (έσοδα) των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

Αναφορικά µε τον κλάδο ̟αραγωγής και 
εµ̟ορίας κατεψυγµένων ̟ροϊόντων ζύµης 
αξιολογήθηκε ότι υφίσταται αυξηµένος 
κίνδυνος α̟άτης στην ορθή αναγνώριση των 
εσόδων. O κίνδυνος σχετίζεται µε την 
ακρίβεια και ̟ληρότητα των υ̟ολογιζόµενων 
εκ̟τώσεων ̟ρος τους ̟ελάτες λόγω ε̟ίτευξης 
στόχων ̟ωλήσεων ή ειδικών συµφωνιών, 
καθώς η εν λόγω ̟εριοχή είναι, ενδογενώς, 
̟ερισσότερο ε̟ιρρε̟ής στην ̟αραβίαση των 
δικλίδων α̟ό τη ∆ιοίκηση. 

 

Οι βασικές ελεγκτικές διαδικασίες ̟ου 
̟ραγµατο̟οιήσαµε ̟εριλάµβαναν µεταξύ άλλων τα 
ακόλουθα: 
 

• Κατανόηση των ̟ολιτικών και διαδικασιών για 
την αναγνώριση των εσόδων καθώς και των 
δικλείδων ασφαλείας, σχετικά µε τις εκ̟τώσεις 
λόγω ε̟ίτευξης στόχων ̟ωλήσεων ή ειδικών 
συµφωνιών µε ̟ελάτες, καταγραφή της φύσης και 
των ̟ιθανών ιδιαιτεροτήτων ανά ̟εριοχή και 
αξιολόγηση της ύ̟αρξης τυχόν ασυνήθιστων ή 
µοναδικών συναλλαγών. 

• Έλεγχο του ορθού διαχωρισµού των χρήσεων, 
εξετάζοντας ̟ωλήσεις ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκαν 
κοντά στην ηµεροµηνία λήξης της ̟εριόδου 
αναφοράς και αµέσως µετά α̟ό αυτή, µέσω 
συσχέτισης των τιµολογίων µε τα αντίστοιχα 
δελτία α̟οστολής. 

• Στοχευόµενες αναλυτικές διαδικασίες για τον 
εντο̟ισµό τυχόν ασυνήθιστων µεταβολών και 
συναλλαγών ̟ου χρήζουν ̟εραιτέρω 
διερεύνησης. 

• Εξέταση σηµαντικών συµβάσεων ̟ελατών για 
τον εντο̟ισµό, την καταγραφή και την 
κατανόηση ̟ερί̟λοκων όρων και ̟ροϋ̟οθέσεων, 
µε σκο̟ό να διασφαλιστεί η καταλληλόλητα του 
ακολουθούµενου λογιστικού χειρισµού µε βάση 
τις υφιστάµενες Λογιστικές αρχές και µέθοδοι 
αναγνώρισης των εσόδων. 

• Σε δείγµα εκδοθέντων ̟ιστωτικών τιµολογίων, 
διενεργήσαµε ε̟αναϋ̟ολογισµό των εκ̟τώσεων 
βάσει του ε̟ιβεβαιωµένου τζίρου ανά ̟ερί̟τωση 
και των όρων των συµβάσεων. 
Ε̟ι̟λέον αξιολογήσαµε την ε̟άρκεια και την 
καταλληλότητα των γνωστο̟οιήσεων στη 
σηµείωση 4 των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων. 
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Ευθύνες της διοίκησης και των υ̟ευθύνων για τη διακυβέρνηση ε̟ί των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων  

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη ̟αρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ ό̟ως αυτά έχουν υιοθετηθεί α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση, ό̟ως και για 
εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου ̟ου η διοίκηση καθορίζει ως α̟αραίτητες, ώστε να καθίσταται 
δυνατή η κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων α̟αλλαγµένων α̟ό ουσιώδες σφάλµα, ̟ου 
οφείλεται είτε σε α̟άτη είτε σε λάθος. 
 
Κατά την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υ̟εύθυνη για την 
αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστο̟οιώντας ό̟ου 
συντρέχει τέτοια ̟ερί̟τωση, τα θέµατα ̟ου σχετίζονται µε τη συνεχιζόµενη δραστηριότητα και τη χρήση της 
λογιστικής βάσης της συνεχιζόµενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε ̟ροτίθεται να 
ρευστο̟οιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική 
ε̟ιλογή α̟ό το να ̟ροχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες. 
 
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων  

Οι στόχοι µας είναι να α̟οκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά ̟όσο οι χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι α̟αλλαγµένες α̟ό ουσιώδες σφάλµα, ̟ου οφείλεται είτε σε α̟άτη είτε 
σε λάθος και να εκδώσουµε έκθεση ελεγκτή, η ο̟οία ̟εριλαµβάνει τη γνώµη µας. Η εύλογη διασφάλιση 
συνιστά διασφάλιση υψηλού ε̟ι̟έδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος ̟ου διενεργείται σύµφωνα µε 
τα ∆ΠΕ, ό̟ως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, θα εντο̟ίζει ̟άντα ένα ουσιώδες 
σφάλµα, όταν αυτό υ̟άρχει. Σφάλµατα δύναται να ̟ροκύψουν α̟ό α̟άτη ή α̟ό λάθος και θεωρούνται 
ουσιώδη όταν, µεµονωµένα ή αθροιστικά, θα µ̟ορούσε εύλογα να αναµένεται ότι θα ε̟ηρέαζαν τις 
οικονοµικές α̟οφάσεις των χρηστών, ̟ου λαµβάνονται µε βάση αυτές τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. 
 
Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ ό̟ως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, 
ασκούµε ε̟αγγελµατική κρίση και διατηρούµε ε̟αγγελµατικό σκε̟τικισµό καθ’ όλη τη διάρκεια του 
ελέγχου. Ε̟ίσης: 
 

• Εντο̟ίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, 
̟ου οφείλεται είτε σε α̟άτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες ̟ου 
αντα̟οκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και α̟οκτούµε ελεγκτικά τεκµήρια ̟ου είναι ε̟αρκή και 
κατάλληλα για να ̟αρέχουν βάση για την γνώµη µας. Ο κίνδυνος µη εντο̟ισµού ουσιώδους σφάλµατος 
̟ου οφείλεται σε α̟άτη είναι υψηλότερος α̟ό αυτόν ̟ου οφείλεται σε λάθος, καθώς η α̟άτη µ̟ορεί να 
εµ̟εριέχει συµ̟αιγνία, ̟λαστογραφία, εσκεµµένες ̟αραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή ̟αράκαµψη 
των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.  

 

• Κατανοούµε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου ̟ου σχετίζονται µε τον έλεγχο, µε σκο̟ό το σχεδιασµό 
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις ̟εριστάσεις, αλλά όχι µε σκο̟ό την διατύ̟ωση γνώµης ε̟ί 
της α̟οτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 

 

• Αξιολογούµε την καταλληλόλητα των λογιστικών αρχών και µεθόδων ̟ου χρησιµο̟οιήθηκαν και το 
εύλογο των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστο̟οιήσεων ̟ου έγιναν α̟ό τη διοίκηση. 

 

• Α̟οφαινόµαστε για την καταλληλόλητα της χρήσης α̟ό τη διοίκηση της λογιστικής βάσης της 
συνεχιζόµενης δραστηριότητας και µε βάση τα ελεγκτικά τεκµήρια ̟ου α̟οκτήθηκαν για το εάν υ̟άρχει 
ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά µε γεγονότα ή συνθήκες ̟ου µ̟ορεί να υ̟οδηλώνουν ουσιώδη 
αβεβαιότητα ως ̟ρος την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν 
συµ̟εράνουµε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είµαστε υ̟οχρεωµένοι στην έκθεση ελεγκτή να 
ε̟ιστήσουµε την ̟ροσοχή στις σχετικές γνωστο̟οιήσεις των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων ή εάν 
αυτές οι γνωστο̟οιήσεις είναι ανε̟αρκείς να διαφορο̟οιήσουµε τη γνώµη µας. Τα συµ̟εράσµατά µας 
βασίζονται σε ελεγκτικά τεκµήρια ̟ου α̟οκτώνται µέχρι την ηµεροµηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, 
µελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως α̟οτέλεσµα η Εταιρεία να ̟αύσει να λειτουργεί 
ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα. 
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• Αξιολογούµε τη συνολική ̟αρουσίαση, τη δοµή και το ̟εριεχόµενο των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων, συµ̟εριλαµβανοµένων των γνωστο̟οιήσεων, καθώς και το κατά ̟όσο 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις α̟εικονίζουν τις υ̟οκείµενες συναλλαγές και τα γεγονότα µε τρό̟ο 
̟ου ε̟ιτυγχάνεται η εύλογη ̟αρουσίαση. 

 
Μεταξύ άλλων θεµάτων, κοινο̟οιούµε στους υ̟εύθυνους για τη διακυβέρνηση, το σχεδιαζόµενο εύρος και 
το χρονοδιάγραµµα του ελέγχου, καθώς και σηµαντικά ευρήµατα του ελέγχου, συµ̟εριλαµβανοµένων 
ό̟οιων σηµαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντο̟ίζουµε κατά τη διάρκεια του ελέγχου 
µας. 
 
Ε̟ι̟λέον, δηλώνουµε ̟ρος τους υ̟εύθυνους για τη διακυβέρνηση ότι έχουµε συµµορφωθεί µε τις σχετικές 
α̟αιτήσεις δεοντολογίας ̟ερί ανεξαρτησίας και γνωστο̟οιούµε ̟ρος αυτούς όλες τις σχέσεις και άλλα 
θέµατα ̟ου µ̟ορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι ε̟ηρεάζουν την ανεξαρτησία µας και τα σχετικά µέτρα 
̟ροστασίας, ό̟ου συντρέχει ̟ερί̟τωση. 
 
Α̟ό τα θέµατα ̟ου γνωστο̟οιήθηκαν στους υ̟εύθυνους για τη διακυβέρνηση, καθορίζουµε τα θέµατα 
εκείνα ̟ου ήταν εξέχουσας σηµασίας για τον έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της τρέχουσας 
̟εριόδου και ως εκ τούτου α̟οτελούν τα σηµαντικότερα θέµατα ελέγχου. 
 
Έκθεση ε̟ί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Α̟αιτήσεων 

 
 Έκθεση ∆ιαχείρισης ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

Λαµβάνοντας υ̟όψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της ̟αραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 
(µέρος Β), σηµειώνουµε ότι: 
 
α) Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες νοµικές α̟αιτήσεις του άρθρου 43α και της ̟αραγράφου 1 (̟ερι̟τώσεις γ’ και δ’) του άρθρου 
43ββ του κ.ν. 2190/1920 και το ̟εριεχόµενο αυτής αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις της χρήσης ̟ου έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2017.  

 
β) Με βάση τη γνώση ̟ου α̟οκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για την εταιρεία ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆. 

ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε.  και το ̟εριβάλλον της, δεν έχουµε εντο̟ίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην 
Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΑUDIT PLUS Α.Ε. 
Μεταµορφώσεως 1 & 
Λ. Πεντέλης 104, 
TK 152.34, Χαλάνδρι 
ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ.: 172 

 Χαλάνδρι, 30 Α̟ριλίου 2018 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 
 

Κωνσταντίνος Μαρ. Αντάκης 
ΑΜ ΣΟΕΛ: 21271 
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ΕΤΗΣΙΕΣ  

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

 

 

 

 

 

 

για την οικονομική χρήση 

 

από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017 

 

 

 

 

 

 

 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

 

2017 2016

Έσοδα 4 28.308.754,09       29.007.000,21            

Κόστος πωλήσεων 8 (16.635.846,40)      (16.460.174,86)           

Μικτό κέρδος  11.672.907,69       12.546.825,35            

Έξοδα διοίκησης 8 (1.403.065,34)        (1.373.443,65)             

Έξοδα διάθεσης 8 (8.247.875,75)        (7.709.800,70)             

Λοιπά λειτουργικά έξοδα (298.829,85)           (113.884,80)                

Λοιπά έσοδα εκμετάλευσης 294.266,77            209.039,19                 

Χρηματοοικονομικά  έσοδα 7 7.121,68                1.820,06                     

Χρηματοοικονομικά  έξοδα 7 (216.089,92)           (46.288,68)                  

Κέρδη  προ φόρων 1.808.435,28         3.514.266,77              

Φόρος εισοδήματος 9 (512.685,66)           (1.259.671,63)             

Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους (Α) 1.295.749,62         2.254.595,14              

Λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήματα που δε θα ταξινομηθούν στην 

κατάσταση συνολικού εισοδήματος σε επόμενες περιόδους

Zημίες από επαναμέτρηση προγραμμάτων καθορισμένων παροχών 22 (7.327,16)               (3.754,54)                    

Φόρος εισοδήματος 9 2.124,88                1.088,82                     

Καθαρά λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήματα που δε θα ταξινομηθούν 

στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος σε επόμενες περιόδους (B)
(5.202,28)               (2.665,72)                    

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Α) + (Β) 1.290.547,34         2.251.929,42              

Κέρδη ανά μετοχή (βασικά και απομειωμένα) 0,06                       0,11                            

Μέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών (βασικός και απομειωμένος) 21.000.000,00       21.000.000,00            

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Σημ.
1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31
 
Δεκεμβρίου 2017 

 (ποσά σε ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

 

2017 2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 10 21.459.768,14          18.663.058,04          

Ασώματα πάγια στοιχεία 171.622,80               89.660,10                 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 22.616,64                 22.572,62                 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 21.654.007,58          18.775.290,76          

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα 11 3.871.535,99            3.730.292,74            

Εμπορικές απαιτήσεις 12 11.114.889,60          9.074.960,85            

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 13 1.017.576,16            476.393,55               

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων14 992.783,00               -                                

Χρηματικά  διαθέσιμα 15 8.135.923,63            12.109.708,88          

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 25.132.708,38          25.391.356,02          

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 46.786.715,96          44.166.646,78          

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ιδια Κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 16 6.300.000,00            6.300.000,00            

Λοιπά αποθεματικά 17 11.055.355,44          10.973.315,21          

Κέρδη εις νέον 15.737.086,22          14.528.579,11          

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 33.092.441,66          31.801.894,32          

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Μακροπρόθεσμα δάνεια 18 714.276,10               1.285.696,98            

Επιχορηγήσεις 21 851.909,24               908.095,88               

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 22 443.910,36               364.091,36               

Aναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 9 2.519.623,28            2.543.307,19            

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 4.529.718,98            5.101.191,41            

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές 19 7.658.407,50            5.632.965,13            

Bραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων 18 571.420,87               571.420,88               

Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι -                               -                                

Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 20 934.726,95               1.059.175,04            

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 9.164.555,32            7.263.561,05            

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 46.786.715,96          44.166.646,78          

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

31 Δεκεμβρίου
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31
 
Δεκεμβρίου 2017 

 (ποσά σε ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

 
 

Μετοχικό κεφάλαιο Τακτικό αποθεματικό
Λοιπά 

αποθεματικά
Κέρδη  εις νέο Σύνολο

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 1 Ιανουαρίου 2016 6.300.000,00                   1.187.927,38              7.747.998,98         15.314.038,54   30.549.964,90   

Kέρδη μετά από φόρους -                                       -                                  -                             2.254.595,14     2.254.595,14     

Καθαρά λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήματα -                                       -                                  -                             (2.665,72)           (2.665,72)           

Μερίσματα πληρωτέα -                                       -                                  -                             (1.000.000,00)    (1.000.000,00)    

Μεταφορά σε αποθεματικά -                                       131.951,55                 1.905.437,30         (2.037.388,85)    -                         

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 31 Δεκεμβρίου 2016 6.300.000,00                   1.319.878,93              9.653.436,28         14.528.579,11   31.801.894,32   

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 1 Ιανουαρίου 2017 6.300.000,00                   1.319.878,93              9.653.436,28         14.528.579,11   31.801.894,32   

Kέρδη μετά από φόρους -                                       -                                  -                             1.295.749,62     1.295.749,62     

Καθαρά λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήματα -                                       -                                  -                             (5.202,28)           (5.202,28)           

Μεταφορά σε αποθεματικά -                                       82.040,23                   -                             (82.040,23)         -                         

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 31 Δεκεμβρίου 2017 6.300.000,00                   1.401.919,16              9.653.436,28         15.737.086,22   33.092.441,66   

-37.005.407,13

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

 
 
 
 
 
 



 

Σελίδα 21 από 52 

 

 

 

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

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

 

2017 2016

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων 1.808.435,28                     3.514.266,77                

Προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 6 950.467,22                        957.989,78                   

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 21 (56.186,64)                         (59.188,66)                    

(Kέρδος)/ Ζημία από πώληση ενσώματων παγίων (3.501,83)                           71.214,96                     

Χρηματοοικονομικά (έσοδα) / έξοδα 7 208.968,24                        44.468,62                     

Κέρδη από αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων στην εύλογη αξία 

μέσω των αποτελεσμάτων
14 (4.268,71)                           -                                    

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 5 113.093,90                        82.643,22                     

Λοιπές προβλέψεις 12 -                                         478.446,10                   

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης 3.017.007,46                     5.089.840,79                

(Αύξηση)/Μείωση:

Αποθέματα (141.243,25)                       (324.190,98)                  

Εμπορικές απαιτήσεις (2.039.928,75)                    (1.323.913,06)               

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 62.632,19                          34.184,67                     

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (44,02)                                (1.067,00)                      

Αύξηση/(Μείωση):

Προμηθευτές 2.025.442,37                     1.417.110,78                

Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (124.448,09)                       77.118,39                     

Τόκοι πληρωθέντες (216.089,92)                       (28.581,18)                    

Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού 22 (40.602,06)                         (45.497,40)                    

Φόροι πληρωθέντες (1.138.059,49)                    (1.177.579,96)               

Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες 1.404.666,44                     3.717.425,05                

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Ληφθείσες επιχορηγήσεις 21 -                                         169.043,25                   

Αγορές ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων (3.835.518,09)                    (2.618.530,73)               

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 9.879,90                            2.763,00                       

Αγορές χρηματοοικονομικών στοιχείων 14 (988.514,29)                       -

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 7.121,68                            1.820,06                       

Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες (4.807.030,80)                    (2.444.904,42)               

Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες

Χορηγηθέντα δάνεια -                                         2.041.473,99                

Αποπληρωμή δανεισμού (571.420,89)                       (166.648,63)                  

Μερίσματα πληρωθέντα 17 -                                         (1.000.000,00)               

Ταμειακές (εκροές)/εισροές (από)/για χρηματοοικονομικές 

δραστηριότητες
(571.420,89)                       874.825,36                   

Καθαρή αύξηση/(μείωση) χρηματικών διαθεσίμων (3.973.785,25)                    2.147.345,99                

Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσης 14 12.109.708,88                   9.962.362,89                

Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της χρήσης 14 8.135.923,63                     12.109.708,88              

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Σημ.
1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ  

ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡEΙΑ:  

 

Η «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» (εφεξής καλούμενη «Εταιρεία» ή «ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ») ιδρύθηκε στην 

Κοζάνη το 1985 ως ανώνυμη Εταιρεία, έπειτα από την συγχώνευση των δύο ομόρρυθμων εταιριών Αθ. 

Κουκουτάρης Ο.Ε. και Αικατερίνη Κουκουτάρη Ο.Ε. 

 

Η έδρα της Εταιρείας είναι ο νομός Κοζάνης, ενώ τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στην 1
ο
 χλμ. Κοζάνης- 

Αργίλου 501 00. Η διάρκεια της Εταιρείας, 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 Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού της είναι η εμπορία και 

αντιπροσώπευση νωπών αλλά και κατεψυγμένων τροφίμων και ποτών. Επιπλέον, η Εταιρεία έχει σαν σκοπό την 

παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης αγαθών τρίτων. 

 

Την 13
η
 Φεβρουαρίου 2017 κοινοποιήθηκε στην Εταιρεία 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. 

Στη συνέχεια και συγκεκριμένα την 6
η
 Ιουνίου 2017 ξεκίνησε η διαπραγμάτευση της μετοχής της Εταιρείας με 

τον κωδικό ΚΟΥΤΑΡΗ/KOUTARI. 

 

Η Εταιρεία διατηρεί υποκαταστήματα στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα και Ηράκλειο Κρήτης. 

 

Ο αριθμός προσωπικού της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ανέρχεται στα 319 άτομα. Στις 31 Δεκεμβρίου 

2016 ο αντίστοιχος αριθμός του προσωπικού ήταν 312 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 Εταιρείας. 

 

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 Εταιρεία διατηρεί τα λογιστικά βιβλία της με βάση το Νόμο 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, το 

Νόμο 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών και τη φορολογική νομοθεσία. Οι συνημμένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν βασιστεί στα λογιστικά βιβλία κατάλληλα προσαρμοσμένες με 

ορισμένες εγγραφές εκτός λογιστικών βιβλίων για την συμμόρφωση με τα ΔΠΧΑ. 
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2.3 Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων: 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την 

χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017, στις 30 Απριλίου, 2018. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 

 

2.4 Σημαντικές Λογιστικές Εκτιμήσεις και Κρίσεις: 

 

Η Εταιρεία 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 χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις. 

 

(β) Συντελεστές απόσβεσης: Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας 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 Εταιρείας 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 

Εταιρείας, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων 

εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται. 

 

 (ε)  Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού: Το κόστος της αποζημίωσης προσωπικού καθορίζεται με 

βάση αναλογιστικές εκτιμήσεις. Οι αναλογιστικές εκτιμήσεις απαιτούν από τη διοίκηση τη 

διενέργεια παραδοχών σχετικών με την μελλοντική αύξηση μισθών, προεξοφλητικών επιτοκίων, 

ποσοστά θνησιμότητας κλπ. Η διοίκηση σε κάθε ημερομηνία αναφοράς όπου επανεξετάζεται η 

σχετική πρόβλεψη δίνει την καλύτερη δυνατή εκτίμηση σχετικά με τις προαναφερθείσες 

παραμέτρους. 
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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 Εταιρείας 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  Ετήσιος Συντελεστής Απόσβεσης 

Κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων  2% 

Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός  4% 

Μεταφορικά μέσα  5% 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός  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  Ετήσιος Συντελεστής Απόσβεσης 

Λογισμικά προγράμματα  30% 

 

(ε) 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 Εταιρεία 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 Εταιρείας 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 Εταιρεία 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) Αποθέματας: Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσης και καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας. Η τιμή κτήσης υπολογίζεται βάσει της μεθόδου του μέσου σταθμικού κόστους. Το 

κόστος των ετοίμων προϊόντων και της παραγωγής σε εξέλιξη προσδιορίζεται με τη μέθοδο του σταθμικού 

κόστους και αποτελείται από τις πρώτες ύλες, το άμεσο κόστος εργασίας και τα γενικά βιομηχανικά έξοδα τα 

οποία κατανέμονται με βάση την κανονική παραγωγική δυναμικότητα. Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα ή 

απαξιωμένα αποθέματα σχηματίζεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο. 
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(η) 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. 

 

(θ) Χρηματικά Διαθέσιμα: Η Εταιρεία 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. 

 

(ι) 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.  

 

(κ) Προβλέψεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις: Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία 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. 

 

(λ) Φόροι Εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος): Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 

υπολογίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία της Ελλάδας . 

 

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.  
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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 

 

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 
 

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. 

 

(μ) 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 Εταιρεία.  
 

(ν) 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. 
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(ξ) Διανομή Μερίσματος: Η διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας παρουσιάζεται στις 

οικονομικές καταστάσεις ως υποχρέωση κατά τη χρήση που εγκρίνεται η διανομή του μερίσματος από 

τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

 

(ο) Μετοχικό κεφάλαιο: Το μετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των μετοχών της Εταιρείας που έχουν 

εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. Το τίμημα που καταβάλεται 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. 

 

(π) 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 Εταιρεία 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 

Εταιρεία 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 Εταιρεία 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 Εταιρείας 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 Εταιρεία 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 Εταιρείας είναι η αξία του μεταβιβαζόμενου 

στοιχείου που δύναται η Εταιρεία να επαναγοράσει, με εξαίρεση την περίπτωση ενός 

δικαιώματος πώλησης του στοιχείου το οποίο αποτιμάται σε εύλογες αξίες, όπου η 

συνεχιζόμενη συμμετοχή της Εταιρείας περιορίζεται στην χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης 

αξίας του μεταβιβαζόμενου στοιχείου και την τιμή άσκησης του δικαιώματος.  

 

(ii) Χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού: Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού από-

αναγνωρίζονται 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 Εταιρεία έχει υιοθετήσει κατά την 1 Ιανουαρίου 

2017. Ωστόσο, δεν έχουν σημαντική επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ή δεν είχαν 

εφαρμογή για την Εταιρεία. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 

ΔΛΠ 7 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις”  

Οι τροποποιήσεις εισάγουν υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται από 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες.  

ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) “Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες 

ζημιές”  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών 

απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές που έχουν προκύψει από δάνεια που επιμετρώνται στην εύλογη 

αξία.  

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 υφιστάμενο μοντέλο του ΔΛΠ 39. Η Εταιρεία θα εφαρμόσει το νέο 

πρότυπο την 1
η
 Ιανουαρίου 2018 και δεν θα αναπροσαρμόσει την συγκριτική πληροφόρηση. Για τις εμπορικές 

απαιτήσεις, η Εταιρεία θα εφαρμόσει την απλοποιημένη μέθοδο για να υπολογίσει τις αναμενόμενες πιστωτικές 

ζημίες καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των εμπορικών απαιτήσεων της. Κατά τη χρήση 2017, η Εταιρεία έχει 

πραγματοποιήσει μία αξιολόγηση της επίδρασης του προτύπου και κατέληξε ότι η επίδραση από την εφαρμογή 

του θα αφορά κυρίως στην απομείωση των εμπορικών απαιτήσεων. Η συγκεκριμένη αξιολόγηση, βασίστηκε σε 

πρόσφατη διαθέσιμη πληροφόρηση και υπόκειται σε αλλαγές, που ενδέχεται να προκύψουν από επιπλέον 

υποστηρικτικό υλικό που θα είναι διαθέσιμες στην Εταιρεία όταν και θα εφαρμόσει το πρότυπο το 2018. Η 

Εταιρεία δεν αναμένει, κατά την εφαρμογή του προτύπου, ουσιαστική επίδραση στην χρηματοοικονομική της θέση 

από την εφαρμογή του προτύπου.  

ΔΠΧΑ 9 (Τροποποιήσεις) “Δικαιώματα πρόωρης αποπληρωμής με καταβολή αρνητικής ποινής εξόφλησης” 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019). Οι τροποποιήσεις 

παρέχουν στις εταιρείες την δυνατότητα, εφόσον πληρούν μία συγκεκριμένη συνθήκη, να επιμετρούν 

χρηματοοικονομικά στοιχεία με δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής και καταβολή αρνητικής ποινής εξόφλησης 

(negative compensation) στο αναπόσβεστο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων 

αντί στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. Η Εταιρεία δεν μπορεί να εφαρμόσει νωρίτερα τις τροποποιήσεις 

καθώς δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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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 εταιρειών 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 ως αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. H Εταιρεία θα 

εφαρμόσει το πρότυπο αναδρομικά με τη σωρευτική επίδραση της αρχικής εφαρμογής να αναγνωρίζεται κατά την 

ημερομηνία αρχικής εφαρμογής την 1
η
 Ιανουαρίου 2018 ως προσαρμογή στο υπόλοιπο ανοίγματος των κερδών εις 

νέον, χωρίς να αναπροσαρμόσει τα συγκριτικά στοιχεία. 

Η Εταιρεία πραγματοποίησε μία αξιολόγηση στις πηγές εσόδου της, εφαρμόζοντας τα πέντε βήματα που 

περιγράφονται στο πρότυπο, προκειμένου να εντοπίσει τις περιοχές που ενδέχεται να επηρεάζεται. Η διοίκηση της 

Εταιρείας κατέληξε ότι γενικά οι συμβάσεις με πελάτες αποτελούνται από μία υποχρέωση εκτέλεσης ή παροχής 

υπηρεσίας και οι τιμές είναι σταθερές και προκύπτουν από τιμοκαταλόγους. Το έσοδο αναγνωρίζεται την στιγμή 

που παρέχεται η υπηρεσία στον πελάτη. Βασιζόμενη στην αξιολόγηση αυτή, η Εταιρεία κατέληξε ότι το 

συγκεκριμένο πρότυπο δεν θα έχει σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις. 

 

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. Η Εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική της αξιολόγηση για την πιθανή επίδραση του 

προτύπου στις Χρηματοικονομικές της Καταστάσεις. Η Εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική της αξιολόγηση για την 

πιθανή επίδραση του προτύπου στις Χρηματοικονομικές της Καταστάσεις. Η Εταιρεία δεν αναμένει επίπτωση από 

την εφαρμογή του προτύπου στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις.   

 

ΔΠΧΑ 17 “Ασφαλιστήρια συμβόλαια” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1 Ιανουαρίου 2021). Το ΔΠΧΑ 17 εκδόθηκε τον Μάιο του 2017 και αντικαθιστά το ΔΠΧΑ 4. Το ΔΠΧΑ 17 καθιερώνει 

τις αρχές  για την αναγνώριση, επιμέτρηση και παρουσίαση των ασφαλιστήριων συμβολαίων που βρίσκονται στο 

πεδίο εφαρμογής του προτύπου καθώς και τις σχετικές γνωστοποιήσεις. Σκοπός του προτύπου είναι να 

διασφαλίσει ότι μία οντότητα παρέχει σχετικές πληροφορίες οι οποίες να παρουσιάζουν την εύλογη εικόνα σχετικά 

με  αυτά τα συμβόλαια. Το νέο πρότυπο επιλύει τα προβλήματα συγκρισιμότητας που είχε δημιουργήσει το ΔΠΧΑ 4 

καθώς απαιτεί όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια να λογιστικοποιούνται με τρόπο συνεπή. Οι ασφαλιστικές 

υποχρεώσεις θα επιμετρώνται σε τρέχουσες αξίες και όχι σε ιστορικό κόστος.  Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί 

ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΠΧΑ 2 (Τροποποιήσεις) “Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από 

την αξία των μετοχών” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2018).Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με την βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές που 

εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με 

τροποποιήσεις σε όρους που μεταβάλλουν μία παροχή που διακανονίζεται σε μετρητά σε παροχή που 

διακανονίζεται σε συμμετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν μία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ΔΠΧΑ 2 με 

βάση την οποία μία παροχή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ ολοκλήρου σε 

συμμετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη 

των φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζομένων που προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από την αξία των 

μετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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ΔΠΧΑ 4 (Τροποποιήσεις) “Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα στο ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστήρια 

συμβόλαια”  (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018). Οι 

τροποποιήσεις εισάγουν δύο προσεγγίσεις. Το τροποποιημένο πρότυπο θα α) παρέχει την επιλογή σε όλες τις 

οντότητες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια να αναγνωρίζουν στα λοιπά συνολικά εισοδήματα και όχι στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων τις τυχόν αποκλίσεις που θα προκύψουν λόγω της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 πριν την 

έκδοση του νέου προτύπου για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, και β) παρέχει στις οντότητες, οι δραστηριότητες των 

οποίων αφορούν κυρίως τον κλάδο των ασφαλίσεων, την επιλογή για προσωρινή απαλλαγή από την εφαρμογή του 

ΔΠΧΑ 9 έως το 2021. Οι οντότητες οι οποίες  θα αναβάλουν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, θα συνεχίσουν να 

εφαρμόζουν το υπάρχον πρότυπο ΔΛΠ 39 για τα χρηματοοικονομικά μέσα.  

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. 

IAS 28 (Τροποποιήσεις) “Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες” (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019). Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι 

οντότητες πρέπει να λογιστικοποιούν τις μακροπρόθεσμες συμμετοχές τους σε μία  συγγενή εταιρεία ή 

κοινοπραξία - στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης - με βάση το ΔΠΧΑ 9. Οι τροποποιήσεις 

δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 22 “Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018). Η Διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με πως 

προσδιορίζεται η ημερομηνία της συναλλαγής όταν εφαρμόζεται το πρότυπο που αφορά τις συναλλαγές σε ξένο 

νόμισμα, ΔΛΠ 21. Η  Διερμηνεία έχει εφαρμογή όταν μία οντότητα είτε καταβάλει, είτε εισπράττει προκαταβολικά 

τίμημα για συμβάσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα. Η Διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 “Αβεβαιότητα σχετικά με τον χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος” (εφαρμόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019). Η Διερμηνεία παρέχει επεξηγήσεις 

ως προς την αναγνώριση και επιμέτρηση του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει 

αβεβαιότητα σχετικά με την φορολογική αντιμετώπιση κάποιων στοιχείων. Το Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 έχει εφαρμογή σε 

όλες τις πτυχές της λογιστικοποίησης του φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει τέτοια αβεβαιότητα, 

συμπεριλαμβανομένου του φορολογητέου κέρδους/ζημιάς, της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων 

και υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζημιές και τους φορολογικούς συντελεστές. Η Διερμηνεία 

δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ  (Κύκλος 2014 – 2016)  

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε δύο ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις 

δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 12 “Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες” 

H τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με το ότι η υποχρέωση για παροχή των γνωστοποιήσεων του 

ΔΠΧΑ 12 έχει εφαρμογή σε συμμετοχές σε οντότητες που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούμενες προς 

πώληση, εκτός της υποχρέωσης για παροχή συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Η τροποποίηση 

εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017.  

 

ΔΛΠ 28 “Συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες” 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινήσεις ως προς το ότι όταν οι οργανισμοί διαχείρισης επενδύσεων 

κεφαλαίων, τα αμοιβαία κεφάλαια, και οντότητες με παρόμοιες δραστηριότητες εφαρμόζουν την επιλογή να 

επιμετρούν τις συμμετοχές σε συγγενείς ή κοινοπραξίες σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, αυτή η επιλογή 

θα πρέπει να γίνει ξεχωριστά για κάθε συγγενή ή κοινοπραξία κατά την αρχική αναγνώριση. Η τροποποίηση 

εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018.  

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ (Κύκλος 2015 – 2017) (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019) 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνουν αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν 

έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 3 “Συνενώσεις επιχειρήσεων”  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε προηγουμένως σε μία 

από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά τον έλεγχο της επιχείρησης αυτής. 

 

ΔΠΧΑ 11 “Από κοινού συμφωνίες” 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα δεν επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε προηγουμένως σε 

μία από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά από κοινού έλεγχο στην επιχείρηση αυτή.  

 

ΔΛΠ 12 “Φόροι εισοδήματος”  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα λογιστικοποιεί όλες τις επιπτώσεις στο φόρο εισοδήματος 

από πληρωμές μερισμάτων με τον ίδιο τρόπο.  

 

IAS 23 “Κόστος δανεισμού” 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα χειρίζεται ως μέρος του γενικού δανεισμού οποιοδήποτε 

δάνειο αναλήφθηκε ειδικά για την ανάπτυξη ενός περιουσιακού στοιχείου όταν το στοιχείο αυτό είναι έτοιμο 

για τη χρήση την οποία προορίζεται ή την πώλησή του. 

 

ΔΛΠ 19: Μεταβολή, περικοπή ή διακανονισμός προγράμματος καθορισμένων παροχών (Τροποποιήσεις).Οι 

τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 

ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις απαιτούν τις οντότητες να χρησιμοποιούν 

επικαιροποιημένες αναλογιστικές παραδοχές για τον προσδιορισμό του κόστους  τρέχουσας απασχόλησης και 

του καθαρού τόκου για το υπόλοιπο της ετήσιας περιόδου αναφοράς, μετά την πραγματοποίηση μιας 

μεταβολής, περικοπής ή ενός διακανονισμού του προγράμματος καθορισμένων παροχών. Οι τροποποιήσεις 

διευκρινίζουν επίσης, πως επηρεάζεται η εφαρμογή των απαιτήσεων του ανώτατου ορίου του περιουσιακού 

στοιχείου, από το λογιστικό χειρισμό μιας μεταβολής, περικοπής ή ενός διακανονισμού του προγράμματος 

καθορισμένων παροχών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διοίκηση 

του Εταιρείας βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του εν λόγω προτύπου στις 

χρηματοοικονομικές της καταστάσεις. 
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4. ΕΣΟΔΑ: 

 

Τα έσοδα αναλύονται ως εξής: 
 

2017 2016

Πωλήσεις προϊόντων 28.117.066,40        28.875.282,97        

Λοιπές πωλήσεις 191.687,69              131.717,24              

Σύνολο 28.308.754,09       29.007.000,21       

1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου

 

 

5. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: 

 

Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού αναλύονται ως εξής : 

2017 2016

Μισθοί και ημερομίσθια 5.483.058,56          5.066.088,73          

Ασφαλιστικές εισφορές (Σημείωση 22) 1.475.113,08          1.367.731,56          

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 113.093,90              82.643,22                

Λοιπά έξοδα προσωπικού 74.320,16                 43.218,54                

Σύνολο 7.145.585,70          6.559.682,05         

1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου

 

 

6. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ: 
 

 

Οι αποσβέσεις αναλύονται ακολούθως: 

 

2017 2016

Αποσβέσεις κτιρίων 154.494,20          138.298,09          

Αποσβέσεις μηχανημάτων 569.340,68          545.730,98          

Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων 107.808,14          103.552,04          

Αποσβέσεις επίπλων - λοιπού εξοπλισμού 85.965,84            148.620,98          

Σύνολο αποσβέσεων ενσώματων παγίων στοιχείων 

(Σημείωση 10) 917.608,87          936.202,08          

Αποσβέσεις λογισμικών και λοιπών ασώματων πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων 32.858,35            21.787,69            

Σύνολο αποσβέσεων ασώματων παγίων στοιχείων 32.858,35            21.787,69            

Σύνολο 950.467,22          957.989,78          

1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου
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7. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ / (ΕΞΟΔΑ): 
 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) αναλύονται ως εξής: 

2017 2016

Χρεωστικοί τόκοι 57.997,99                  42.686,87                    

Συναλλαγματικές διαφορές 136.983,13                309,52                           

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 21.108,80                  3.292,29                       

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 216.089,92               46.288,68                    

Πιστωτικοί τόκοι καταθέσεων (Σημείωση 14) 7.121,68                     1.820,06                       

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 7.121,68                    1.820,06                      

Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα 208.968,24               44.468,62                    

1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου

 

8. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ: 

 

Τα έξοδα (κόστος πωλήσεων, έξοδα διοίκησης, έξοδα διάθεσης) αναλύονται ως εξής: 
 

 

2017 2016

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(Σημείωση 5) 7.145.585,70       6.559.682,05       

Αμοιβές τρίτων 514.359,67          499.016,83          

Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής 699.198,28          663.228,61          

Επισκευές και συντηρήσεις 603.589,47          569.235,15          

Ενοίκια 184.596,85          184.236,65          

Ασφάλιστρα 140.779,06          168.384,22          

Παροχές τρίτων 150.834,74          151.048,74          

Φόροι και τέλη 203.844,87          184.048,16          

Έξοδα μεταφορών 811.092,69          798.642,81          

Έξοδα ταξιδίων 241.370,26          210.651,85          

Έξοδα προβολής και διαφήμισης 1.814.875,94       1.817.829,95       

Διάφορα έξοδα 658.862,00          357.772,22          

Αποσβέσεις (Σημείωση 6) 950.467,22          957.989,78          

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (Σημείωση 12) 16.827,52            478.446,10          

Αναλώσεις αποθεμάτων 12.150.503,22     11.943.206,09     

Σύνολο 26.286.787,49     25.543.419,21     

1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου

 
 

Τα παραπάνω έξοδα κατανέμονται ως εξής: 

 

2017 2016

Κόστος πωληθέντων 16.635.846,40     16.460.174,86     

Έξοδα διοίκησης 1.403.065,34       1.373.443,65       

Έξοδα διάθεσης 8.247.875,75       7.709.800,70       

26.286.787,49     25.543.419,21     

1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου
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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: 

 

2017 2016

Τρέχων φόρος εισοδήματος 534.244,69                1.121.349,79             

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος (21.559,03)                 138.321,84                

Συνολική (πίστωση)/χρέωση για φόρους εισοδήματος που απεικονίζεται 

στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος
512.685,66                1.259.671,63             

Καθαρά αναλογιστικά κέρδη/ (ζημίες) (2.124,88)                   (1.088,82)                  

Συνολική (πίστωση)/χρέωση για φόρους εισοδήματος που απεικονίζεται 

στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος
(2.124,88)                   (1.088,82)                  

1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου

 
 

 

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: 

 

2017 2016

Κέρδη προ φόρων εισοδήματος 1.808.435,28             3.514.266,77             

Φόροι εισοδήματος υπολογισμένοι με τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή 

(2017:29%,  2016:29%)
524.446,23                1.019.137,36             

Φορολογική επίδραση μη φορολογηθέντων εσόδων και εξόδων που δεν 

εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς
68.766,28                  43.435,76                  

Αντιλογισμός/Επίδραση από αναβαλλόμενους φόρους και φόρους 

εισοδήματος που υπολογίστηκαν σε κονδύλια εντός της κλειόμενης χρήσης   
39.473,14                  197.098,51                

Φόρος  προηγούμενων χρήσεων (120.000,00)               -                                

Φόροι εισοδήματος που εμφανίζονται στην κατάσταση συνολικού 

εισοδήματος 512.685,66                1.259.671,63             

1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου

 

 

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 Εταιρεία «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 Εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση 

των Μετόχων.  

 

Για τη χρήση του 2011 έως και 2016, η Εταιρεία 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 Εταιρεία, ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2017 ήδη διενεργείται από τους νόμιμους ελεγκτές 

της. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η Διοίκηση της Εταιρείας δεν αναμένει να 

προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και 

απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

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: 

 

2017 2016

Υπόλοιπο έναρξης (2.543.307,19)            (2.406.074,17)           

Φόρος αποτελεσμάτων χρήσεως [πίστωση/(χρέωση)] 21.559,03                  (138.321,84)              

Φόρος αποτελεσμάτων συγκεντρωτικών εσόδων 2.124,88                    1.088,82                    

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως (2.519.623,28)            (2.543.307,19)           

31 Δεκεμβρίου
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H κίνηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων/υποχρεώσεων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 και 2016 

έχει ως ακολούθως: 

 

1 Ιανουαρίου 2017

(Χρέωση)/ Πίστωση στην 

κατάσταση συνολικού 

εισοδήματος

31 Δεκεμβρίου 2017

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 105.586,50            23.147,50                         128.734,00               

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 161.987,54            - 161.987,54               

Σύνολο 267.574,04            23.147,50                         290.721,54               

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:

Ενσώματα και ασώματα περιουσιακά στοιχεία (2.810.881,23)        536,41                              (2.810.344,82)           

Σύνολο (2.810.881,23)        536,41                              (2.810.344,82)           

Καθαρή αναβαλλόμενη φορολογική 

υποχρέωση (2.543.307,19)        23.683,91                         (2.519.623,28)           

1 Ιανουαρίου 2016

(Χρέωση)/ Πίστωση στην 

κατάσταση συνολικού 

εισοδήματος

31 Δεκεμβρίου 2016

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 71.308,28              34.278,22                         105.586,50               

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 161.987,54            -                                        161.987,54               

Σύνολο 233.295,82            34.278,22                         267.574,04               

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:

Ενσώματα και ασώματα περιουσιακά στοιχεία (2.639.369,99)        (171.511,24)                      (2.810.881,23)           

Σύνολο (2.639.369,99)        (171.511,24)                      (2.810.881,23)           

Καθαρή αναβαλλόμενη φορολογική 

υποχρέωση (2.406.074,17)        (137.233,02)                      (2.543.307,19)            
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10. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 
 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία αναλύονται ως εξής: 

 

Οικόπεδα
Κτίρια - Εγκ/σεις 

Κτιρίων

Μηχανήματα & 

Μηχανολογικός 

εξοπλισμός

Μεταφορικά 

Μέσα

Έπιπλα & 

Λοιπός 

Εξοπλισμός

Πάγια Υπό 

Εκτέλεση

Σύνολο 

Ενσώματων 

Παγίων

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 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     

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)           

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016 1.603.279,06    6.126.972,75       11.934.646,65     1.720.426,54    2.802.760,42    1.333.217,95     25.521.303,36     

Προσθήκες -                        21.085,00            191.898,06          1.860,00           178.213,32       3.327.640,67     3.720.697,05       

Μεταφορές 3.929,42           1.792.544,81       303.548,40          20.522,13         24.320,68         (2.144.865,44)    -                           

Πωλήσεις / Διαγραφές -                        (6.377,89)            -                           -                        (7.496,26)          -                         (13.874,15)           

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 1.607.208,48    7.934.224,67       12.430.093,11     1.742.808,67    2.997.798,16    2.515.993,18     29.228.126,26     

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Αποσβέσεις έως 1 Ιανουαρίου 2016 -                        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       -                         936.231,86          

Πωλήσεις / Διαγραφές -                        -                          -                           (25.742,44)        -                        -                         (25.742,44)           

Αποσβέσεις έως 31 Δεκεμβρίου 2016 -                        775.996,56          2.999.811,68       479.354,49       2.603.082,61    -                         6.858.245,33       

Αποσβέσεις -                        154.494,21          569.340,69          107.808,14       85.965,84         -                         917.608,88          

Πωλήσεις / Διαγραφές -                        -                          -                           -                        (7.496,08)          -                         (7.496,08)             

Αποσβέσεις έως 31 Δεκεμβρίου 2017 -                        930.490,77          3.569.152,37       587.162,63       2.681.552,37    -                         7.768.358,13       

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ

Αναπόσβεστη αξία 1 Ιανουαρίου 2016 1.470.271,30    5.468.252,92       8.500.840,79       1.292.955,95    255.694,51       98.325,00          17.086.340,47     

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2016 1.603.279,06    5.350.976,19       8.934.834,97       1.241.072,05    199.677,81       1.333.217,95     18.663.058,04     

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2017 1.607.208,48    7.003.733,90       8.860.940,74       1.155.646,04    316.245,79       2.515.993,18     21.459.768,14      
 

Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ενσώματων παγίων στοιχείων. 
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11. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ: 
 

Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής: 

 
 

2017 2016

Εμπορεύματα 41.632,89                        11.621,63                     

Προϊόντα 2.126.112,10                  2.108.572,21              

Παραγωγή σε εξέλιξη 30.197,17                        46.142,14                     

Α’ και Β’ ύλες, αναλώσιμα υλικά και υλικά συσκευασίας 1.673.593,83                  1.563.956,76              

Σύνολο 3.871.535,99                 3.730.292,74              

31 Δεκεμβρίου

 
 

Το συνολικό κόστος αναλώσεων της χρήσης 2017 ανήλθε σε € 12.150.503,22, ενώ της χρήσης 2016 ανήλθε σε € 

11.943.206,09. Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2017 η εταιρεία προχώρησε σε καταστροφή απαξιωμένων 

αποθεμάτων συνολικής αξίας € 96.865,79. 

  

12. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: 
 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής  
 

2017 2016

Πελάτες εσωτερικού 5.396.981,00                5.517.065,23              

Πελάτες εξωτερικού 1.466.359,53                1.337.290,85              

Ν.Π.Δ.Δ. & Δημόσιο 23.893,28                       39.878,95                     

Πελάτες ενδοκοινοτικοί 1.563.304,49                1.831.688,68              

Σύνολο πελατών 8.450.538,30                8.725.923,71              

Γραμμάτια και επιταγές εισπρακτέες 3.443.269,94                1.599.483,24              

Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις (778.918,64)                   (1.250.446,10)             

Σύνολο 11.114.889,60             9.074.960,85              

31 Δεκεμβρίου

 

 

Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις αναλύεται ως εξής: 

 
 

2017 2016

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 1.250.446,10                772.000,00                  

Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη (488.354,98)                   -                                       

Επιβάρυνση αποτελεσμάτων χρήσης (Σημείωση 8) 16.827,52                       478.446,10                  

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 778.918,64                    1.250.446,10               
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Η χρονική απεικόνιση των πελατών έχει ως εξής: 

 

2017 2016

Δεν είναι σε καθυστέρηση και δεν είναι απομειωμένα 5.350.503,75                5.002.748,95              

Είναι σε καθυστέρηση αλλά όχι απομειωμένα

61-90 ημέρες 751.975,39                    576.286,75                  

91-180 ημέρες 813.378,77                    888.470,27                  

181-270 ημέρες 329.311,38                    697.739,31                  

271-360 ημέρες 145.025,10                    419.905,06                  

>360 ημέρες 1.060.343,91                1.140.773,37              

Σύνολο 8.450.538,30                8.725.923,71              
 

 

Στο υπόλοιπο της χρονικής απεικόνισης των πελατών άνω των 360 ημερών κατά την 31
η
 Δεκεμβρίου 

2017 και 2016 περιλαμβάνονται και υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη ποσού € 533.987,05 και € 

393.517,07 αντίστοιχα. Επιπλέον έχει διενεργηθεί σωρευτικά πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 

ποσού € 778.918,64 και € 1.250.446,10 για τις χρήσεις 2017 και 2016 αντίστοιχα. 
 

13. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: 

 

Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

 

2017 2016

Απαιτήσεις από το Δημόσιο 610.001,86                             101.748,40                             

Έξοδα επόμενων χρήσεων 94.198,84                               95.676,64                                

Χρηματικές διευκολύνσεις προσωπικού 29.800,00                               34.900,00                                

Απαιτήσεις αποζημιώσεων ασφαλιστικών εταιρειών -                                                  32.334,75                                

Προκαταβολές σε προμηθευτές 260.869,16                             160.749,49                             

Λοιποί χρεώστες 22.706,30                               50.984,27                                

Σύνολο 1.017.576,16                        476.393,55                             

31 Δεκεμβρίου

 

 

14. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΑ ΣΕ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ:  

 

Η Εταιρεία κατά την 16
η
 Αυγούστου 2017 προέβη στην αγορά τριών μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων από την UBS 

συνολικής αξίας € 988.514,29. Η εύλογη αξία των μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων κατά την 31
η
 Δεκεμβρίου 2017 

ανήλθε στο ποσό των € 992.783,00 και το κέρδος που προέκυψε ποσού € 4.268,71 περιλαμβάνεται στα λοιπά 

λειτουργικά έξοδα. 

 

Το κόστος εισόδου και το κόστος φύλαξης των αμοιβαίων κεφαλαίων ανήλθε σε 1% (εφάπαξ) και 0,3575% (ετησίως) 

αντίστοιχα και περιλαμβάνεται στα χρηματοοικονομικά έξοδα (Σημ. 7).  
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15. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ:  
 

 

Τα χρηματικά διαθέσιμα αναλύονται ως εξής: 
 

2017 2016

Ταμείο 62.482,02                                     28.492,21                                      

Καταθέσεις όψεως 8.073.441,61                               12.081.216,67                             

Σύνολο 8.135.923,63                              12.109.708,88                            

31 Δεκεμβρίου

 
 

 

 

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 Εταιρεία κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 σε € 7.121,68 (31 Δεκεμβρίου 

2016: € 1.820,06) και περιλαμβάνονται στα χρηματοοικονομικά έσοδα στις συνημμένες καταστάσεις συνολικού 

εισοδήματος (Σημείωση 7). 

16. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 

Κατά την σύσταση της Εταιρείας 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. 

 

Με την από την 15
η
 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. 

 

Με την από την 30
η
 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. 

 

Με την από την 30
η
 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. 

 

Με την από 29
η
 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.ν από 31
η
 Δεκεμβρίου 2014 

απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 
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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. 

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 31
η
 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 Εταιρείας ανέρχεται 

κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 και 31
η
 Δεκεμβρίου 2017 στο ποσό € 6.300.000,00 διαιρούμενο σε 21.000.000 

μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,30 κάθε μία. 

 

17. ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ: 
 

 

Τα λοιπά αποθεματικά αναλύονται ως εξής: 

 

2017 2016

Τακτικό αποθεματικό 1.319.878,93                            1.319.878,93                                

Αφορολόγητα αποθεματικά 5.188.893,98                            5.188.893,98                                

Ειδικά αποθεματικά 4.464.542,30                            4.464.542,30                                

Σύνολο Αποθεματικών 10.973.315,21                         10.973.315,21                             

31 Δεκεμβρίου

 

 

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 Εταιρείας. 
 

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 

Εταιρεία 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 

Εταιρείας 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. 
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18. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: 

Σύμφωνα με την Ελληνική εταιρική νομοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται σε κάθε χρήση να διανείμουν 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 παράγραφο 

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 εταιρείας σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση. Το 

αποθεματικό αυτό υποχρεούται η ανώνυμη εταιρεία, 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. 

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 1, του άρθρου 44α, του Νόμου 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, απαγορεύεται 

η διανομή μερίσματος στους μετόχους εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο 

των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως εμφανίζεται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης είναι ή, μετά 

από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα 

αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό. Το ποσό αυτού του 

μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμα κληθεί να καταβληθεί. 

 

Για την χρήση 2016 δεν προτάθηκε μέρισμα από το Διοικητικό Συμβούλιο και η μη διανομή μερίσματος εγκρίθηκε 

από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.  

19. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ 
 

Η Εταιρία εντός προηγούμενης χρήσης 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: 

  

 

2017 2016

Μακροπρόθεσμα Δάνεια

Μακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο 1.285.696,97                           1.857.117,86                            

Μείον: Βραχυπρόθεσμο μέρος 571.420,87                               571.420,88                                

Σύνολο μακροπροθέσμου τραπεζικού δανείου 714.276,10                              1.285.696,98                           

31 Δεκεμβρίου

 
 

Το δάνειο θα εξοφληθεί σε 14 τριμηνιαίες ισόποσες χρεολυτικές δόσεις αρχής γενομένης την 30η Νοεμβρίου 

2016 και λήξης την 29η Φεβρουαρίου 2020. Η Εταιρεία 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 2017 

ανήλθαν σε € 57.362,72 και περιλαμβάνονται στα χρηματοοικονομικά έξοδα (Σημείωση 7) στις συνημμένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 
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20. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ: 

 

Οι προμηθευτές αναλύονται ως εξής: 

 

2017 2016

Προμηθευτές εσωτερικού 4.050.518,98                           4.650.048,38                            

Προμηθευτές εξωτερικού 384.991,51                               408.341,75                                

Μεταχρονολογημένες επιταγές πληρωτέες 3.222.897,01                           574.575,00                                

 Σύνολο 7.658.407,50                          5.632.965,13                           

31 Δεκεμβρίου

 
 

21. ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: 

 

Οι δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

 

2017 2016

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 361.072,79                                  374.855,15                                 

Αμοιβές προσωπικού πληρωτέες 325.247,86                                  348.209,68                                 

Λοιποί φόροι & τέλη 107.920,77                                  122.947,26                                 

Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 79.275,51                                    101.328,09                                 

Προκαταβολές πελατών 61.191,43                                    111.814,77                                 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 18,59                                             20,09                                             

 Σύνολο 934.726,95                                 1.059.175,04                             

31 Δεκεμβρίου

 

 

22. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ: 

 

Οι επιχορηγήσεις αναλύονται ως εξής: 
 

 

2017 2016

Αναπόσβεστο υπόλοιπο έναρξης 908.095,88                         798.241,29                       

Αναγνώριση επιχορηγήσεων εντός της χρήσης -                                              169.043,25                       

Αποσβέσεις χρήσης (56.186,64)                          (59.188,66)                        

Αναπόσβεστο  υπόλοιπο λήξης 851.909,24                         908.095,88                      

31 Δεκεμβρίου

 

 

Η επιχορήγηση που αναγνωρίστηκε στη προηγούμενη 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.   

 

Οι αποσβέσεις επιχορηγήσεων περιλαμβάνονται στο κονδύλι λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης στην κατάσταση 

συνολικού εισοδήματος. 
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23. 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 2017 και 2016 ανήλθαν σε σε € 1.475.113,08 και € 1.367.731,56 (Σημείωση 5). 

 

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 

Εταιρεία 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 Εταιρείας που 

απορρέουν από την υποχρέωσή του να καταβάλει αποζημιώσεις λόγω συνταξιοδότησης. Οι λεπτομέρειες και οι 

βασικές υποθέσεις της αναλογιστικής μελέτης την 31 Δεκεμβρίου 2017 και 2016 για την Εταιρεία έχουν ως εξής: 

 

 

2017 2016

Παρούσα αξία υποχρέωσης έναρξης χρήσης 364.091,36                              323.191,00                             

Κόστος υπηρεσίας 69.102,97                                50.496,91                                

Χρηματοοικονομικό κόστος 6.634,11                                   4.847,87                                  

Κόστος τερματικών παροχών 37.356,81                                27.298,44                                

Παροχές πληρωθείσες εντός της χρήσης (40.602,06)                               (45.497,40)                              

Αναλογιστικό (κέρδος)/ ζημία 7.327,16                                   3.754,54                                  

Παρούσα αξία υποχρέωσης τέλους χρήσης 443.910,36                             364.091,36                             

Συστατικά του καθαρού περιοδικού κόστους συνταξιοδότησης 

Κόστος υπηρεσίας 69.102,97                                50.496,91                                

Χρηματοοικονομικό κόστος 6.634,11                                   4.847,87                                  

Κόστος τερματικών παροχών 37.356,81                                27.298,44                                

Συνολική χρέωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων (Σημείωση 6) 113.093,90                             82.643,22                               

Αναλογιστικό (κέρδος)/ ζημία 7.327,16                                   3.754,54                                  

Συνολική χρέωση στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος 120.421,06                             86.397,76                               

Συμφωνία υποχρεώσεων παροχών

Καθαρή αξία υποχρέωσης έναρξης χρήσης 364.091,36                              323.191,00                             

Χρέωση στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος 120.421,06                              86.397,76                                

Πληρωθείσες παροχές (40.602,06)                               (45.497,40)                              

Καθαρή αξία υποχρέωσης στο τέλος  χρήσης 443.910,36                             364.091,36                             

Βασικές Υποθέσεις :

Προεξοφλητικό επιτόκιο 2,00% 2,00%

Ποσοστό αύξησης αμοιβών 0,00% 0,00%

31 Δεκεμβρίου
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Η ανάλυση ευαισθησίας των σημαντικών παραδοχών που χρησιμοποιήθηκαν στην αναλογιστική μελέτη για την 

Εταιρεία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 και 2016 εμφανίζεται κατωτέρω: 

 

2017

Επίπεδο Ευαισθησίας 1% αύξηση 1% μείωση

Επίπτωση στη συγκεκριμένη υποχρέωση (72.747,67)       90.914,17         

2016

Επίπεδο Ευαισθησίας 1% αύξηση 1% μείωση

Επίπτωση στη συγκεκριμένη υποχρέωση (66.986,82)       85.901,92         

Επιτόκιο Προεξόφλησης

Επιτόκιο Προεξόφλησης

 
 

24. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ: 
 

Η Εταιρεία 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 Εταιρείας. 
 

Οι συναλλαγές της Εταιρείας και τα υπόλοιπα των λογαριασμών με τα συνδεδεμένα μέρη αναφέρονται 

παρακάτω: 

 

Σχέση με την Εταιρεία Περίοδος που λήγει
 Πωλήσεις προς 

συνδεδεμένα μέρη 

Αγορές από 

συνδεδεμένα μέρη

31.12.2017 1.796.363,72                           -                                                  

31.12.2016 1.954.579,59                           -                                                  

Σχέση με την Εταιρεία Περίοδος που λήγει
 Ποσά που οφείλουν τα 

συνδεδεμένα μέρη 

Ποσά που οφείλονται 

στα συνδεδεμένα μέρη

31.12.2017 1.890.450,63                           -                                                  

31.12.2016 1.870.135,71                           -                                                  

Συνδεδεμένες Εταιρείες

Συνδεδεμένες Εταιρείες

 
 

Οι πωλήσεις προς συνδεδεμένα μέρη αφορούν αποκλειστικά σε πωλήσεις ετοίμων προϊόντων της Εταιρείας. 
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25. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: 

 

Αντιδικίες και Διεκδικήσεις: Η Εταιρεία εμπλέκεται σε διάφορες νομικές υποθέσεις και νομικές διαδικασίες 

στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της. Η διοίκηση καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας εκτιμούν 

ότι όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις αναμένεται να διευθετηθούν χωρίς σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στη 

χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας και στα αποτελέσματα αυτής.  

 

Δεσμεύσεις: 

 

Ενοίκια : Η Εταιρεία 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 2017 και 2016 αναλύονται ως εξής: 

 

2017 2016

Εντός ενός έτους 91.060,01                       117.877,50                        

2-5 έτη 57.288,63                       120.748,00                        

Σύνολο 148.348,64                    238.625,50                        

31 Δεκεμβρίου

 
 

Εγγυήσεις: Η Εταιρεία εκδίδει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους. Στον παρακάτω πίνακα 

περιέχεται η ανάλυση αυτών των εγγυητικών επιστολών όπως έχει διαμορφωθεί την 31 Δεκεμβρίου 2017 και 

2016:  

 

2017 2016

Καλής εκτέλεσης συμβάσεων 26.672,60                       26.672,60                           

Σύνολο 26.672,60                      26.672,60                          

31 Δεκεμβρίου

 

 

26. 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 Εταιρεία 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 2017 και 2016, η Εταιρεία κατείχε τα παρακάτω χρηματοοικονομικά μέσα που 

αποτιμώνται στην εύλογη αξία:   

 

 

31.12.2017 Επίπεδο 1  Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμα δάνεια (συμπεριλαμβανομένου  και 

του βραχυπρόθεσμου μέρους τους)
-                         1.339.566,11  -                         1.339.566,11  

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω 

των αποτελεσμάτων
992.783,00    -                           -                         992.783,00      

31.12.2016 Επίπεδο 1  Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμα δάνεια (συμπεριλαμβανομένου  και 

του βραχυπρόθεσμου μέρους τους)
-                         1.968.349,71  -                         1.968.349,71  

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω 

των αποτελεσμάτων
-                         -                           -                         -                           

 

 

Πιστωτικός Κίνδυνος: Η μέγιστη έκθεση της Εταιρείας 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 Εταιρεία δεν έχει 

σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου σε μεμονωμένους αντισυμβαλλόμενους. Επιπλέον οι 

καταθέσεις της Εταιρείας είναι επενδυμένες σε τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του 

εξωτερικού με πιστοληπτική αξιολόγηση (Moody's credit rating) ως εξής:  

 

31 Δεκεμβρίου

2017

Aa3 1.493.847,71       

A1 999.907,10          

A3 1.611.671,31       

P-1 1.999.875,00       

Caa2 30.493,45            

Caa3 893.066,22          

Άνευ πιστοληπτικής 

αξιολόγησης 1.044.580,82       

Σύνολο 8.073.441,61        
 

Κίνδυνος ρευστότητας: Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας της Εταιρείας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του 

κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. Η Εταιρεία διαθέτει 

επαρκή χρηματικά διαθέσιμα για την αντιμετώπιση πιθανών αναγκών ρευστότητας. 
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Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ημερομηνίες λήξεως των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31 

Δεκεμβρίου 2017 και 2016 αντίστοιχα που απορρέουν από τις σχετικές συμβάσεις σε μη προεξοφλημένες 

τιμές. 

 

Ποσά χρήσης 2017 Άμεσα καταβλητέα
 Λιγότερο από 

6 μήνες 
6-12 μήνες 2 με 5 έτη >5 έτη Σύνολο

Δάνεια Τραπεζών - 306.517,11      301.699,32       731.349,68      - 1.339.566,11    

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 2.260.688,31          6.332.446,14   - - - 8.593.134,45    

Σύνολο 2.260.688,31          6.638.963,25   301.699,32       731.349,68      - 9.932.700,56    

Ποσά χρήσης 2016 Άμεσα καταβλητέα
 Λιγότερο από 

6 μήνες 
6-12 μήνες 2 με 5 έτη >5 έτη Σύνολο

Δάνεια Τραπεζών - 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          5.248.283,03   312.067,44       1.339.566,11   - 8.660.489,88    

  

* 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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27. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα γεγονότα της 31 Δεκεμβρίου 2017 που ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά την 

οικονομική θέση της Εταιρείας. 

 

 

 

 

 

 

 

Κοζάνη, 30 Απριλίου 2018 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. &  Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.  

Διευθύνων Σύμβουλος   

 

 

 

 

 

 

 

  

Κουκουτάρης Διονύσιος  Κουκουτάρης Γεώργιος 

Α.Δ.Τ. ΑΕ 332043  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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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Δ. 

ΚΟΥΚΟΥΤΑΡ

ΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 

Ετήσια 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Δ. 

ΚΟΥΚΟΥΤΑΡ

ΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 

Ετήσια 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

 

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, η έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και η Έκθεση 

διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι καταχωρημένες στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.alfapastry.com 

 

 


