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Α.ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέτουμε υπόψη σας για έγκριση τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31
Δεκεμβρίου 2016, οι οποίες έχουν συνταχθεί βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) και σας παραθέτουμε
τις παρακάτω επεξηγήσεις.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Με την λήξη της 20ης εταιρικής χρήσης η Εταιρεία παρουσιάζει, σύμφωνα με τις Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις της, οι οποίες έχουν συνταχθεί βάσει των Ε.Λ.Π., τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία:
Οι πωλήσεις της Εταιρείας κατά την χρήση του 2016, ανήλθαν σε 18.068.597,81 € από 17.573.402,22 € το 2015,
αυξημένες κατά ποσοστό 2,82% περίπου, παρόλο το οικονομικό περιβάλλον της Ελληνικής οικονομίας.
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το αποτέλεσμα μετά φόρων της κλειόμενης χρήσης 2016 ανήλθε σε κέρδος
ποσού 33.595,98 € έναντι επίσης κέρδους ποσού 170.123,50 € της προηγούμενης χρήσης.
ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας διαμορφώθηκαν την κλειόμενη χρήση 2016 σε σύγκριση με την
προηγούμενη χρήση 2015, ως εξής:

Ίδια Κεφάλαια

1.642.313,13

Κάλυψης Παγίας
περιουσίας μέσω
ιδίων κεφαλαίων

=

Κεφαλαιΐκής
Ανεξαρτησίας

=

Ίδια Κεφάλαια
Ξένα Κεφάλαια

=

Πάγιο
Ενεργητικό
Σύνολο
Ενεργητικού

=

Κυκλοφορούν
Ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις

=

Μεικτό Κέρδος
Κύκλος Εργασιών

=

Παγιοποίησης
Περιουσίας

Κυκλοφοριακής
Ρευστότητας

=

Περιθώριο Μεικτού
Κέρδους

=

Κυκλοφοριακής
Ταχύτητας Ιδίων
κεφαλαίων

=

Πάγιο
Ενεργητικό

Κύκλος Εργασιών
Ίδια κεφάλαια

=

1.608.717,15
= 172,80%

=

950.430,88

=

1.642.313,13
5.289.433,94

895.515,61

=

31,05%

=

950.430,88
=

13,71%

=

=

4.984.076,52

1.642.313,13

33,47%

=

13,96%

5.370.375,06
= 117,43%

18.068.597,81

=

6.414.640,67

5.852.566,19

=

1.608.717,15
4.805.923,52
895.515,61

6.931.747,07

2.654.272,60
18.068.597,81

= 179,64%

= 118,73%
4.523.022,58

=

14,69%

=

=
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=

2.783.850,88
=
17.573.402,22
17.573.402,22
1.608.717,15

15,84%

=
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩN
Η Εταιρεία εκτίθεται σε ορισμένους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κίνδυνο αγοράς , πιστωτικό κίνδυνο,
κίνδυνο ρευστότητας, καθώς και σε κινδύνους που πηγάζουν από τη γενικότερη οικονομική ύφεση και αβεβαιότητα
που χαρακτηρίζει την ελληνική αλλά και την παγκόσμια αγορά.
Η έκθεση της Εταιρείας στο κίνδυνο ρευστότητας και πιστωτικό είναι κίνδυνοι εξαρτώμενοι στο μέλλον από τους
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κινδύνους που απορρέουν από το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον της Εταιρείας και της προοπτικές της ελληνικής
και παγκόσμιας αγοράς.
Στο πλαίσιο της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου ρευστότητας η εταιρεία διαμορφώνει ειδικές
δικλείδες ασφαλείας, διαδικασίες και πολιτικές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική πρόληψη και διαχείριση
των εν λόγω κινδύνων.
Αναφορικά με τον πιστωτικό κίνδυνο σημειώνεται ότι, οι πωλήσεις της Εταιρείας γίνονται κυρίως σε πελάτες με
αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων και περιορίζεται σημαντικά λόγω της έγκαιρης είσπραξης των απαιτήσεων της και
της ελαχιστοποίησης ζημιών από επισφαλείς πελάτες.
Αναφορικά με τον κίνδυνο ρευστότητας η εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητάς μέσω προσεκτικής
παρακολούθησης των προγραμματισμένων πληρωμών για μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, καθώς και των ταμειακών
εκροών από την καθημερινή της δραστηριότητα. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές
ζώνες (καθημερινή, εβδομαδιαία, μηνιαία βάση).
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Δεν προέκυψε καμιά μεταβολή στο μετοχικό κεφάλαιο κατά την τρέχουσα χρήση.
ΥΠΑΡΞΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η Εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα.
Η Εταιρεία έχει στην κυριότητά της ένα γήπεδο, συνολικής εκτάσεως 2.795,33 τ.μ. και αξίας κτήσεως, μετά την
αναπροσαρμογή της 31/12/2012, ποσού 111.262,90 ευρώ.
Επί του ακινήτου αυτού έχει ανεγερθεί το εργοστάσιο επεξεργασίας κρεάτων, μετά των σχετικών ψυκτικών και λοιπών
αποθηκευτικών χώρων, συνολικής εκτάσεως 640,60 τ.μ. και αξίας κτήσεως, μετά την αναπροσαρμογή της 31/12/2004,
ποσού 642.911,37 ευρώ
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η Εταιρεία δεν διαθέτει λογαριασμούς καταθέσεων σε συνάλλαγμα ούτε επίσης χρεόγραφα βραχυπρόθεσμης
τοποθέτησης.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Εταιρεία δεν έχει δραστηριότητες στον τομέα αυτό
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η εταιρεία κατά την 31/12/2016 απασχολούσε 57 άτομα, έναντι 53 ατόμων την 31/12/2015.
Στην εταιρεία μας, επενδύουμε στους ανθρώπους, καθώς αναγνωρίζουμε και στηρίζουμε τη συμβολή τους στην
επιχειρηματική μας επιτυχία και τη μελλοντική μας ανάπτυξη. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση του ανθρώπινου
δυναμικού θεωρείται σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε
διαμορφώσει ένα εργασιακό περιβάλλον όπου το ανθρώπινο δυναμικό αισθάνεται ασφάλεια, ισονομία και αφοσίωση
στις εταιρικές αρχές και αξίες. Οι προαγωγές υλοποιούνται με αξιοκρατικούς κανόνες ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας ή
άλλων πτυχών. Ο σεβασμός των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των εργαζομένων μας αποτελεί για μας βασική
δέσμευση. Τέλος υπάρχει επαρκές σύστημα διασφάλισης της υγιεινής και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η εταιρεία αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης με βάση τις αρχές της
αειφόρου ανάπτυξης και σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα στοχεύει σε μια ισορροπημένη
οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. Στόχος μας είναι η αποτελεσματική και ορθολογική
διαχείριση των αποβλήτων μας, για την αειφόρο χρήση των πόρων και την πρόληψη της υποβάθμισης ή την
αποκατάσταση, διατήρηση ή βελτίωση του περιβάλλοντος. Ακολουθώντας τις ανωτέρω αρχές, την Οικουμενική
Διακήρυξη του Ο.Η.Ε για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις Συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, η εταιρεία
ασκεί τις δραστηριότητές της με τρόπο που εξασφαλίζει αφενός μεν την προστασία του περιβάλλοντος αφετέρου δε,
την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων της.
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ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η πορεία των εργασιών της Εταιρείας μας (Κύκλος Εργασιών) της χρήσεως που εξετάζουμε, παρουσίασε αύξηση, της
τάξεως του 2,82% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Η πορεία των εργασιών της Εταιρείας από την λήξη της προηγούμενης χρήσεως μέχρι και σήμερα βαίνει ικανοποιητική.
Τελειώνοντας, παρακαλούμε κ.κ. Μέτοχοι να εγκρίνετε τις υποβαλλόμενες Οικονομικές Καταστάσεις και να με
απαλλάξετε, όπως επίσης και τον Ορκωτό Ελεγκτή, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1/1/2016 –
31/12/2016.

ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι τη σύνταξη της παρούσας δεν έχουν συμβεί γεγονότα που επηρεάζουν
σημαντικά την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας, ώστε να χρήζουν αναφοράς.

Ιωάννινα, 20 Ιουλίου 2017
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΚΑΡΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Α.Δ.Τ. X 365011

ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ241228
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Β.ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΔΑΒΟΥΤΗΣ – ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε

τις

συνημμένες

χρηματοοικονομικές

καταστάσεις

της

Εταιρείας

ΔΑΒΟΥΤΗΣ

–

ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2016, την κατάσταση
αποτελεσμάτων, της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η
διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων
απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον
έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού έχουν ενσωματωθεί στην
Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες
δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για
το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα
ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην
κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο
ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις
περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της
εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που
χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής
παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει
είναι επαρκή και κατάλληλα τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι στις εμπορικές απαιτήσεις περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση
από την προηγούμενη χρήση, συνολικού ποσού ευρώ 880.000. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που
προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί απομείωση επί των απαιτήσεων αυτών, κατά
την εκτίμησή μας ποσού ευρώ 530.000. Λόγω του γεγονότος αυτού η αξία των εμπορικών απαιτήσεων από πελάτες και
τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 530.000 και τα αποτελέσματα της κλειόμενης και της
προηγούμενης χρήσης αυξημένα κατά 130.000 και 27.000 αντίστοιχα.
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Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος 2 που μνημονεύεται στην παράγραφο
«Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31/12/2016 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για
τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν.
4336/2015, σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα
με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής
αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2016.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία ΔΑΒΟΥΤΗΣ –
ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση
Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
γ) Ο λογαριασμός «Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή» ποσού 128.750 ευρώ,
αφορά στο σύνολό του ποσά που έχουν δοθεί σε μετόχους της εταιρείας και τα οποία εμπίπτουν στις απαγορευτικές
διατάξεις του άρθρου 23α του κωδ. Ν. 2190/1920.

Ιωάννινα, 24 Αυγούστου 2017
O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Αλέξανδρος Λ. Τσακανίκας
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 48641
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Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

01.01 31.12.2016

01.01 31.12.2015

18.068.597,81

17.573.402,22

Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)

21.436,33

52.845,87

Λοιπά συνήθη έσοδα

99.376,68

65.664,75

Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών
Παροχές σε εργαζόμενους
Αποσβέσεις

868,00

181,37

-15.335.765,27

-14.742.682,44

-1.567.987,79

-1.378.860,77

-81.549,00

-85.166,92

-804.691,87

-869.523,48

Λοιπά έξοδα και ζημίες

-52.455,03

-65.318,40

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)

-33.446,81

-31.964,87

Λειτουργικά έξοδα

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων

-6.635,84

0,00

Λοιπά έσοδα και κέρδη

17.766,87

9.051,05

325.514,08

527.628,38

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

0,00

0,00

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

-230.230,79

-234.627,11

Αποτέλεσμα προ φόρων

95.283,29

293.001,27

Φόροι εισοδήματος

-61.687,31

-122.877,77

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

33.595,98

170.123,50
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Δ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
31.12.2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Σύνολο
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή

31.12.2015

521.825,74
204.933,94
223.671,00
950.430,67

537.898,52
232.057,76
125.559,12
895.515,40

0,21
0,21
128.750,00

0,21
0,21
148.750,00

Σύνολο
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Προκαταβολές για αποθέματα
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

128.750,00
1.079.180,88

148.750,00
1.044.265,61

143,44
275.053,93
12.614,72
630.151,66
917.963,75

6.212,02
244.077,43
16.086,31
779.376,81
1.045.752,57

4.530.925,85
2.987,64
183.873,40
77.303,01
13.834,16
125.678,38

3.743.388,83
0,00
252.570,64
110.749,82
2.197,66
215.715,54

Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων

4.934.602,44
5.852.566,19

4.324.622,49
5.370.375,06

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

6.931.747,07

6.414.640,67

286.095,00
286.095,00

286.095,00
286.095,00

284.486,13
747.573,82
324.158,18

284.486,13
747.573,82
290.562,20

Σύνολο
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Σύνολο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

1.356.218,13
1.642.313,13

1.322.622,15
1.608.717,15

106.937,60
106.937,60

92.000,00
92.000,00

131.057,11
67.362,71
198.419,82

190.900,94
0,00
190.900,94

2.801.303,11
60.843,83
1.512.672,70
93.850,44
235.335,87
97.834,89
178.215,90
4.019,78

2.396.716,13
58.887,06
1.582.681,11
82.783,61
127.855,64
97.102,97
146.093,37
30.902,69

Σύνολο

4.984.076,52

4.523.022,58

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

5.182.496,34

4.713.923,52

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

6.931.747,07

6.414.640,67

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
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Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Κεφάλαιο
Υπόλοιπα 1/1/2014
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών
και λάθη
Μεταβολές στοιχείων στην
περίοδο
Εσωτερικές μεταφορές
Διανομές στους φορείς
Αποτελέσματα περιόδου
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της
31/12/2014
Υπόλοιπα 1/1/2015
Μεταβολές στοιχείων στην
περίοδο
Εσωτερικές μεταφορές
Διανομές στους φορείς
Αποτελέσματα περιόδου
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της
31/12/2015

254.304,00

Αποθεματικά
νόμων & κατ/κού
316.275,53

Αφορολόγητα
αποθεματικά
747.573,82

Αποτελέσματα
εις νέο
370.283,92

Συνολικά ίδια
κεφάλαια
1.688.437,27
0,00

31.791,00

-31.789,40

1,60
0,00
0,00
-79.721,72

-79.721,72

286.095,00

284.486,13

747.573,82

290.562,20

1.608.717,15

286.095,00

284.486,13

747.573,82

290.562,20

1.608.717,15
0,00
0,00
0,00

286.095,00

284.486,13

747.573,82

33.595,98

33.595,98

324.158,18

1.642.313,13
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ΣΤ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29)

1.

Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των
μεσαίων οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.
Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014.

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (παρ. 3 και 4 άρθρου 29)

2.

Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της
ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Η εταιρεία λειτουργεί με την παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 του άρθρου 29)

3.

Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η εταιρεία ακολουθεί
τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές.
3.1 Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης,
όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται με
ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 2,5% που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.
3.2 Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης,
όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα λοιπά ενσώματα πάγια
αποσβένονται με τους παρακάτω συντελεστές απόσβεσης, που αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη
οικονομική ζωή τους:
α/α

Περιγραφή

(1)

Μηχανολογικός εξοπλισμός

(2)

Μεταφορικά μέσα

(3)

Εξοπλισμός Η/Υ – Λοιπός εξοπλισμός

Συντελεστής απόσβεσης
5%
8,33%-10%
10%-20%

3.3 Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα της αρχικής
αναγνώρισης:
α)

τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον
αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου
χαρακτήρα. Η απόσβεση των αύλων στοιχείων με συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός
του χρόνου αυτού. Για τα στοιχεία χωρίς συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις
διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.

β)

Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, ή με ωφέλιμη οικονομική ζωή που δεν
μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις με συντελεστή
απόσβεσης 20%, και μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι
μόνιμου χαρακτήρα.

3.4 Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία («Δάνεια και απαιτήσεις» και «Χρεωστικοί τίτλοι»,
επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι
μόνιμου χαρακτήρα.
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3.5 Κατά την διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων περιουσιακών στοιχείων, η
διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην
κατάσταση αποτελεσμάτων.
3.6 Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον τις εκτιμώμενες
ζημίες απομείωσης.
3.7 Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). Μεταγενέστερα
επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου
και τυχόν ζημίες απομείωσης.
3.8 Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης.
Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιμης αξίας.
3.9 Oι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, αναγνωρίζονται και
επιμετρώνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
3.10 Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που
αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους.
3.11 Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά
τους ποσά.
3.12 Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην
περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα
ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται
οριστικά. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά
τους στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα
αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που
αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που
καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις
που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα
έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα.
3.13 Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο
ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.
3.14 Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά τον διακανονισμό των μη
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή
ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.
3.15 Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τον
φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου
για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις.
3.16 Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται
σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει
ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών επιμετρώνται με
την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του
δουλευμένου. Tα μερίσματα ή το εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων,
αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους. Tα
δικαιώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.
3.17 Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δουλευμένου.
3.18 Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόμισμα στο οποίο
καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας με την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία
κατά τη συναλλαγή. Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς: (α) τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την
ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του ισολογισμού, (β) τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε
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ξένο νόμισμα και επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως, μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης.
Oι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισμό νομισματικών στοιχείων ή από τη
μετατροπή τους με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά τη
σύνταξη προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου
που προκύπτουν.
3.19 Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται αναδρομικά με τη
διόρθωση:
3.20 α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης, για την
σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και
3.21 β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών μεγεθών της
συγκριτικής περιόδου.
3.22 Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία διαπιστώνεται ότι
προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές
δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά.
3.23 Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.

4.

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

4.1 Eνσώματα, άυλα και βιολογικά πάγια (παρ. 8 άρθρου 29)
Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη συμφωνία των
λογαριασμών των ενσωμάτων παγίων, των βιολογικών παγίων και των αύλων παγίων.
Πίνακας μεταβολών ενσώματων και άυλων και βιολογικών παγίων περιόδου:
Ενσώματα πάγια

Αξία κτήσης την 1
Ιανουαρίου 2015
Προσθήκες
Μειώσεις
Αξία κτήσης την 1
Ιανουαρίου 2016
Προσθήκες
Μειώσεις
Αξία κτήσης την 31
Δεκεμβρίου 2016
Αποσβέσεις - απομειώσεις
την 1 Ιανουαρίου 2015
Αποσβέσεις
Μειώσεις αποσβέσεων
Αποσβέσεις - απομειώσεις
την 1 Ιανουαρίου 2016
Αποσβέσεις
Μειώσεις αποσβέσεων
Αποσβέσεις - απομειώσεις
την 31 Δεκεμβρίου 2016

Ακίνητα

Μηχ/κός
εξοπλισμός

Λοιπός εξοπλισμός

Σύνολο

754.174,27

605.977,87

633.249,65

1.993.401,79

0,00
0,00

1.350,00
0,00

7.768,97
0,00

9.118,97
0,00

754.174,27

607.327,87

641.018,62

2.002.520,76

0,00
0,00

1.910,00
0,00

142.190,11
-11.900,00

144.100,11
-11.900,00

754.174,27

609.237,87

771.308,73

2.134.720,87

200.202,97

344.926,22

476.709,25

1.021.838,44

16.072,78
0,00

30.343,89
0,00

38.750,25
0,00

85.166,92
0,00

216.275,75

375.270,11

515.459,50

1.107.005,36

16.072,78
0,00

29.033,82
0,00

36.442,39
-4.264,16

81.549,00
-4.264,16

232.348,53

404.303,93

547.637,73

1.184.290,20
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Λογιστική αξία την 1
Ιανουαρίου 2015
Λογιστική αξία την 31
Δεκεμβρίου 2015
Λογιστική αξία την 31
Δεκεμβρίου 2016

553.971,30

261.051,65

156.540,40

971.563,35

537.898,52

232.057,76

125.559,12

895.515,40

521.825,74

204.933,94

223.671,00

950.430,67

Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα

Σύνολο

Αξία κτήσης την 1 Ιανουαρίου 2015

34.093,15

34.093,15

Προσθήκες
Μειώσεις
Αξία κτήσης την 31 Δεκεμβρίου 2015

0,00
0,00
34.093,15

0,00
0,00
34.093,15

Προσθήκες
Μειώσεις
Αξία κτήσης την 31 Δεκεμβρίου 2016

0,00
0,00
34.093,15

0,00
0,00
34.093,15

Αποσβέσεις - απομειώσεις την 1 Ιανουαρίου 2015

34.092,94

34.092,94

Αποσβέσεις
Μειώσεις
Αποσβέσεις - απομειώσεις την 31 Δεκεμβρίου 2015

0,00
0,00
34.092,94

34.092,94
34.092,94
34.092,94

Αποσβέσεις

0,00

34.092,94

Μειώσεις

0,00

34.092,94

34.092,94

34.092,94

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2015

0,21

0,21

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2015

0,21

0,21

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2016

0,21

0,21

Αποσβέσεις - απομειώσεις την 31 Δεκεμβρίου 2016

4.2 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (παρ. 11 άρθρου 29)
Ο λογαριασμός του κυκλοφορούντος ενεργητικού «Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία» ποσού 110.749,82 € την
31.12.2016 αναλύεται ως εξής:
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Χρήση 2016

Μετοχές εταιρειών εισηγμένων στο Χ.Α.Α.

114.997,95

Απομειώσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

-37.694,94

Σύνολο

77.303,01

Τα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στο κόστος κτήσης μειωμένα με τη πιθανή ζημιά απομείωσης.

4.3 Καθαρή θέση (παρ. 12 άρθρου 29)
Το εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 95.635 μετοχές ονομαστικής αξίας 3 ευρώ η κάθε μία, και
είναι ολοσχερώς καταβλημένο. Η μεταβολή του αριθμού των μετοχών, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:
Μετοχικό Κεφάλαιο

Χρήση 2016

Χρήση 2015
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Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία στην αρχή του έτους
Εκδοθείσες μετοχές στη διάρκεια του έτους
Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία στο τέλος του έτους

95.635

95.635

0

0

95.635

95.635

Το κονδύλι «Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού» της καθαρής θέσης αναλύεται σύμφωνα με τον παρακάτω
πίνακα.
Το κονδύλι «Αφορολόγητα αποθεματικά» της καθαρής θέσης δημιουργήθηκε βάσει των διατάξεων διαφόρων
αναπτυξιακών νόμων.

Υπόλοιπο 1/1/2015
Μεταβολές περιόδου
Υπόλοιπο 1/1/2016
Μεταβολές περιόδου
Υπόλοιπο 31/12/2016

Τακτικό
αποθεματικό

Διαφορές από
αναπροσαρμογή αξίας
λοιπών περ. στοιχείων

Έκτακτα
Αποθεματικά

Αφορολόγητα
Αποθεματικά
αναπτυξιακών νόμων

Σύνολο

87.267,39

0,00

197.218,74

747.573,82

1.032.059,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87.267,39

0,00

197.218,74

747.573,82

1.032.059,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87.267,39

0,00

197.218,74

747.573,82

1.032.059,95

4.4 Εμπράγματες εγγυήσεις επί ακινήτων της εταιρείας (παρ. 13 άρθρου 29)
Επί των ακινήτων της εταιρίας έχουν συνολικά εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις ποσού 797.490,83 € για
εξασφάλιση τραπεζικών δανείων συνολικού ποσού 2.951.628,30 €.

4.5 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες μετά από 5 έτη (παρ. 14 άρθρου 29)
Δεν υπάρχουν.

4.6 Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις)
εκτός ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29)
Εναντίον της εταιρείας έχουν ασκηθεί ορισμένες αγωγές από τις οποίες η εταιρεία εκτιμά ότι δε θα προκύψουν
σημαντικές επιβαρύνσεις.
Οι δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία αφορούν τις προβλέψεις για
αποζημίωση βάσει των προβλέψεων του Ν. 2112/1920.
Η χρήση 2010, μετά και την εκδοθείσα απόφαση του ΣτΕ 1738/2017 δεν θεωρούνται ανέλεγκτες, καθώς όσον
αφορά τη χρήση αυτή, μέχρι τη σύνταξη της παρούσης, δεν έχουν κοινοποιηθεί στην εταιρία εντολές ελέγχου από
την αρμόδια ΔΟΥ.
Για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015, η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά με βάση το άρθρο 82 παρ. 5
του Ν.2238/1994 και άρθρο 65Α παραγρ. 1 του Ν.4174/2013 αντίστοιχα και των σχετικών αποφάσεων του
Υπουργείου Οικονομικών.
Για τη χρήση 2016 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α παραγρ. 1 του Ν.4174/2013. Ο έλεγχος έχει ξεκινήσει και το
σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων
χρήσης 2016. Ο εν λόγω, δεν αναμένεται να επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση στις φορολογικές υποχρεώσεις
που έχουν ενσωματωθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις.
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Αξιόγραφα της εταιρίας ποσού 396.737,45 € έχουν δοθεί ως εγγύηση χρηματοδότησης σε Τραπεζικό Ίδρυμα.

4.7 Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού
Παροχές σε εργαζόμενους

Χρήση 2015

Μικτές αποδοχές
Εργοδοτικές εισφορές
Λοιπές παροχές
Προβλέψεις για παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Σύνολο
Μέσος όρος προσωπικού

Χρήση 2016

1.234.881,71
284.784,02
33.384,46
14.937,60

1.106.982,98

1.567.987,79

1.378.860,77

252.537,28
19.340,51
0,00

Χρήση 2016

Χρήση 2015

Διοικητικό προσωπικό

22

23

Εργατοτεχνικό προσωπικό

35

30

Σύνολο

57

53

4.8 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Το κονδύλι στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
31.12.2016

31.12.2015

Προβλέψεις για παροχές σε
εργαζομένους

106.937,60

92.000,00

Σύνολο

106.937,60

92.000,00

Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση προσωπικού προσδιορίσθηκαν βάσει του ν.2112/1920.
Η κίνηση της σχετικής πρόβλεψης των χρήσεων που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2016 και 2015 έχει ως εξής:
Καθαρή υποχρέωση 1 Ιανουαρίου 2015

98.000,00

Πρόβλεψη χρήσης (έξοδο)

0,00

Αναστροφή δημιουργηθείσας πρόβλεψης προηγ. χρήσης

-6.000,00

Καθαρή υποχρέωση 31 Δεκεμβρίου 2015

92.000,00

Πρόβλεψη χρήσης (έξοδο)

14.937,60

Αναστροφή δημιουργηθείσας πρόβλεψης προηγ. χρήσης

0,00

Καθαρή υποχρέωση 31 Δεκεμβρίου 2016

106.937,60

4.9 Ανάλυση του κύκλου εργασιών
Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής:

Κύκλος εργασιών
Πωλήσεις εμπορευμάτων
Πωλήσεις προϊόντων
Πωλήσεις λοιπών υλικών και παροχή υπηρεσιών
Σύνολο

Χρήση 2016
16.258.528,05
1.805.733,48
4.336,28
18.068.597,81

Χρήση 2015
15.559.884,51
2.009.033,77
4.483,94
17.573.402,22
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4.10Λοιπά έξοδα και ζημιές
Τα λοιπά έξοδα και ζημιές αναλύονται ως εξής:

Λοιπά έξοδα και ζημιές
Χρεωστικές συν/τικές διαφορές διακανονισμού
λοιπών στοιχείων ισολογισμού

Χρήση 2016

Χρήση 2015

-11,09

29,30

32.439,36

34.215,54

1.708,01

721,10

Πρόστιμα, προσαυξήσεις και ποινές

18.318,75

30.352,46

Σύνολο

52.455,03

65.318,40

Φόροι και τέλη (πλην φόρου εισοδήματος)
Άλλα ασυνήθη έξοδα και ζημίες

4.11Προτεινόμενη διάθεση κερδών (παρ. 19 άρθρου 29)
Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει η διανομή των κερδών να γίνει ως εξής:
Χρήση 2016
Σύνολο κερδών (περιόδου και προηγ. ετών)
324.158,18
Διανομή σε:
Τακτικό αποθεματικό
3.382.56
Μέρισμα προς μετόχους
0,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέο
320.775,62
4.12Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 25 άρθρου 29)
Σε προηγούμενο έτος, δόθηκε στο Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρίας, ποσό 148.750 ευρώ για την διεκπεραίωση
διαφόρων υποθέσεών της. Το εν λόγω ποσό απεικονίζεται στο λογαριασμό «Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα
στοιχεία».

4.13Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών μελών Διοίκησης (παρ. 30 άρθρου 29)
Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη χρήση
ανήλθαν στο ποσό των 187.015,32 € (2015: 171.000 €).

4.14 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Η φύση των συναλλαγών με τα συνδεδεμένα μέρη αφορά κατά κύριο λόγο σε: πωλήσεις εμπορευμάτων και
υπηρεσιών. Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη αναλύονται ως εξής:

Χρήση 2016

Χρήση 2015

350.380,46

453.654,56

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

2.690.737,28

2.187.769,05

Απαιτήσεις από συνδεμένα μέρη

1.843.666,17

1.832.044,53

19.045,49

0,00

187.015,32

171.000,00

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

Υποχρεώσεις προς συνδεμένα μέρη
Συναλλαγές και αμοιβές Βασικών
Διοικητικών Στελεχών (έξοδα)
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4.15 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού και Αξία περιουσιακών στοιχείων προς εκποίηση εντός
των επόμενων 12 μηνών
Δεν έχουν συμβεί σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού που δεν αντικατοπτρίζονται στην
κατάσταση των αποτελεσμάτων και τον Ισολογισμό της κλειόμενης περιόδου.
Η διοίκηση της εταιρείας δεν έχει λάβει απόφαση για εκποίηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων στην επόμενη
χρήση

Ιωάννινα, 20 Ιουλίου 2017
Η Πρόεδρος του Δ. Σ. & Δ/ΝΩΝ
Σύμβουλος

Η Αντιπρόεδρος

Ο Λογιστής

Καρύδη Αγγελική

Μαυριδόπουλος
Γεώργιος
Α.Δ.Τ. ΑΖ 241228

Γκλίναβος Κωνσταντίνος

Α.Δ.Τ. Χ 365011

Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 1941 – Α’ Τάξεως
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