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ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Στις κατωτέρω δηλώσεις, προβαίνουν οι ακόλουθοι εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας:
1.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ως Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.
2.ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ως μέλος του Δ.Σ.
5.ΤΣΟΜΠΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ως μέλος του Δ.Σ.
Οι κάτωθι υπογράφοντες, υπό την ως άνω ιδιότητά μας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.»
δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουμε:
(α) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της «ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» για τη χρήση
01.01.2015-31.12.2015, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα,
απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, τα ίδια κεφάλαια και
τα κέρδη χρήσης της εταιρείας και εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» στις 30.08.2016.
(β) η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή, την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη
θέση της «ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.», συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των
κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΛΑΜΠΡΟΣ Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Α.Τ. AB. 078745

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ
Α.Τ. AB 773634

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΤΣΟΜΠΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Α.Τ. Χ.273993
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1. Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2015 του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
Επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με τα άρθρα 43α και 136 του Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλουμε στη Γενική Συνέλευσή σας τις
Οικονομικές Καταστάσεις της ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρεία) για τη χρήση 2015
που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), όπως
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η παρούσα έκθεση καθώς και οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις απεικονίζουν την πραγματική
κατάσταση της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 και παρακαλούμε για την
έγκριση αυτών.
Στη παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά, χρηματοοικονομικές πληροφορίες της Εταιρείας
«ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.»,
για την χρήση 2015,
σημαντικά γεγονότα που
διαδραματίσθηκαν στη περίοδο και η επίδρασή τους στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,
περιγράφονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που η εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει στην
ερχόμενη χρήση.
Ι. ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ
Ο κύκλος εργασιών της χρήσης 2015 έφτασε το ποσό των ευρώ 5.646.435,25 παρουσιάζοντας αύξηση
27,84% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση που ήταν ευρώ 4.416.648,39.
Ο συντελεστής μικτού κέρδους διαμορφώθηκε στα επίπεδα του 21,26% ενώ την προηγούμενη χρήση ο
συντελεστής μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 14,69%.
Τα έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης διαμορφώθηκαν στο ποσό των 915.145,49 € την τρέχουσα περίοδο
έναντι ποσού 884.688,34 € την προηγούμενη περίοδο, αντιπροσωπεύουν δε τ ο 16,21% επί του τζίρου
έναντι 20,03 % επί του τζίρου της προηγούμενης περιόδου.
Τα κέρδη προ τόκων, φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA),
από συνεχιζόμενες δραστηριότητες παρουσίασαν αύξηση στην τρέχουσα χρήση και ανήλθαν σε ευρώ
358.756,41 έναντι κερδών ευρώ 261.320,57 στην προηγούμενη.
Τα καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) μετά από φόρους της εταιρείας ανήλθαν σε ευρώ 3.907,24 έναντι
ζημιών 84.171,99 ευρώ το 2014.
ΙΙ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Το 2015 δεν ήταν µία χρονιά στην οποία συνέβησαν συνταρακτικές αλλαγές στον τομέα του εμπορίου.
Στην διάρκεια της χρήσης η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση επηρέασε δυσμενώς γενικά όλους τους
κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας. Η επίδραση των οικονομικών συνθηκών της τελευταίας 5ετίας είναι
αρνητική, με το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών να περιορίζεται σημαντικά με αποτέλεσμα την
επιδείνωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, την αύξηση της ανεργίας και την μείωση της καταναλωτικής
δαπάνης με ταυτόχρονη την ύπαρξη περιορισμών χρηματοδότησης των Πιστωτικών Ιδρυμάτων σε
καταναλωτές και επιχειρήσεις.
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Από τα ανωτέρω είναι προφανές ότι οι προοπτικές για το 2016, αλλά και το μεσοπρόθεσμο διάστημα είναι
συνυφασμένες με την πορεία της ελληνικής οικονομίας.
Αυτή είναι η πρώτη χρήση κατά την οποία η Εταιρεία συντάσσει τις Οικονομικές Καταστάσεις της
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). Αποφασίστηκε η υιοθέτηση
των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, από την κλειόμενη χρήση 2015 και για τον σκοπό
αυτό έχουν γίνει όλες οι αναγκαίες προσαρμογές στα βιβλία και στους λογαριασμούς της Εταιρείας, ώστε
οι αξίες να απεικονίζονται σύμφωνα με τα νέα πρότυπα.
Στην παρούσα χρήση η εταιρεία προχώρησε στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ως εξής :
Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 10 Ιανουαρίου 2015 αποφασίστηκε η
αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των τριακοσίων δύο χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα
ένα Ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (302.531,63), με την έκδοση ογδόντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων
εβδομήντα δύο (89.772) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ και τριάντα επτά λεπτών
(3,37) εκάστη. Η εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε με την εισφορά σε είδος της καθαρής θέσης
της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» αξίας 302.517,05 € (όπως αυτή προσδιορίστηκε με την
από 9/1/2015 με Αριθ.Πρωτ.: ΟΙΚ.6355/66, Έκθεση Εκτιμήσεως Εισφοράς Καθαρής Θέσης της Εκτιμητικής
Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/20 ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 και 1297/72, και
με καταβολή μετρητών 14,58 € για στρογγυλοποίηση.
Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 16 Αυγούστου 2015 αποφασίστηκε η
αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των εννιακοσίων τριών χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε
ευρώ και έξι λεπτών (€ 903.625,06) λόγω Συγχώνευσης της Εταιρείας με απορρόφηση των εταιρειών με
τις επωνυμίες «ΛΑΜΠΟΡΟ (LABORO) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και «AGROFERT
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ , ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ , ΕΜΠΟΡΙΚΗ , ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 έως 77α Κ.Ν. 2190 & 1-5 Ν.2166/1993. Η εν λόγω
συγχώνευση εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ. 220804/3837/30.08.2016 απόφαση της Περιφερειακής Ενότητας
Αιτωλοακαρνανίας (ΑΔΑ:7ΜΦΠ7Λ6-5Τ6).

Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 25 Σεπτεμβρίου 2015 αποφασίστηκε η
αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των πεντακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων
πενήντα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (€ 557.650,75) λόγω Συγχώνευσης της Εταιρείας με
απορρόφηση με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία " ΤΗΕ FOOD COMPANY ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ " σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 έως 77α Κ.Ν.
2190 & 1-5 Ν.2166/1993. Σημειώνουμε για την ανωτέρω συγχώνευση, έχουν ολοκληρωθεί οι
απαιτούμενες διαδικασίες και εκκρεμεί τη απόφαση έγκρισης από τις αρμόδιες υπηρεσίες ΓΕΜΗ Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε ευρώ έξι εκατομμύρια εβδομήντα
επτά χιλιάδες εκατόν δέκα ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά (€ 6.077.110,89) αποτελούμενο από ένα
εκατομμύριο οκτακόσιες τρεις χιλιάδες διακόσιες ενενήντα επτά (1.803.297,) ονομαστικές μετοχές
ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ τρία και τριάντα επτά λεπτά (€3,37) .
Δεν υπήρξαν άλλα γεγονότα ή σημαντικές αποφάσεις της Διοίκησης κατά τη διάρκεια της χρήσης 2015 εκ
των οποίων να επηρεάστηκαν τα αποτελέσματα της χρήσης.
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Σύνολο Ενεργητικού – Παθητικού
Το γενικό σύνολο Ενεργητικού – Παθητικού στις 31/12/2015 ανήλθε σε 13.994.348,76 ευρώ.
ΙΙΙ. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Στην παρούσα χρήση όπως και στην προηγούμενη, ο σημαντικότερος κίνδυνος για την εταιρεία
«ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.», εξακολουθεί να είναι η ελληνική οικονομική κρίση καθώς και οι
αλλαγές στην τιμολογιακή πολιτική των καυσίμων με άμεση συνέπεια τις επιπτώσεις της σε όλους τους
τομείς οικονομικής δραστηριότητας και γενικότερη επίπτωση στην επιχειρηματικότητα τη δυσκολία
ρευστότητας.
Σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις το 2016 η Ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να παρουσιάζει έντονα
χαρακτηριστικά ύφεσης, με χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.
Βασικός στόχος είναι η συνέχιση της ομαλής ταμειακής ρευστότητας.
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται με τη δυνατότητα της εταιρείας να εκπληρώνει τις χρηματοοικονομικές
της υποχρεώσεις όταν αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες. Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας
εστιάζεται στην ορθή διαχείριση του χρονικού συσχετισμού των ταμειακών ροών και στην ταυτόχρονη
εξασφάλιση επαρκών ταμειακών διαθεσίμων για την κάλυψη των τρεχουσών συναλλαγών. Οι ανάγκες
ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές περιόδους, σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση.
Πελάτες – Πιστώσεις πελατών
Στην παρούσα χρήση 2015 δεν υπήρξε δυσκολία εισπράξεως των απαιτήσεων. Δεν υπάρχει συγκέντρωση
του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις απαιτήσεις από πελάτες καθώς η εταιρεία έχει μεγάλο αριθμό
πελατών και ο πιστωτικός κίνδυνος διασπείρεται. Κάποιος ανάλογος κίνδυνος δεν φαίνεται πιθανός ούτε
στην επόμενη χρήση.
Δανεισμός – Επιτόκια δανεισμού
Στον χρηματοπιστωτικό τομέα η εταιρεία συνεργάζεται με Ελληνικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες αμοιβαίες επωφελείς συνεργασίες της εταιρείας με τα
πιστωτικά ιδρύματα, τα τρέχοντα εγκεκριμένα πιστωτικά όρια, τα τρέχοντα επιτόκια και τους υπόλοιπους
όρους συνεργασίας, δεν προβλέπονται τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα κίνδυνοι που ενδέχεται να
επηρεάσουν δυσμενώς την ομαλή λειτουργία της εταιρείας. Το ύψος τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας
ανέρχεται την 31/12/2015 σε 3.344.095,15 ευρώ.
Προσωπικό
Η διοίκηση της εταιρείας μαζί με το διοικητικό προσωπικό και τους πωλητές που διαθέτει, έχουν πλήρη
γνώση του αντικειμένου της εταιρείας και των συνθηκών της αγοράς συμβάλλοντας στην εύρυθμη
λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη της.
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Αγρίνιο 30.08.2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο

1.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ , Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
2.ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ , μέλος του Δ.Σ.
3.ΤΣΟΤΣΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ , μέλος του Δ.Σ.
4.ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ , μέλος του Δ.Σ.
5.ΤΣΟΜΠΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ , μέλος του Δ.Σ.
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2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ.Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας
"ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας "ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ",
ης
οι οποίες αποτελούνται οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου
2015, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που
έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές
επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται
δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε
σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον
έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. 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 για τη θεμελίωση της
ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 1.Στο λογαριασμό «Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία»
περιλαμβάνεται ποσό ευρώ 1.048.664,71 που αφορά σε «Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις». Στο κονδύλι
αυτό απεικονίζεται η αξία κτήσης μετοχών τεσσάρων ανωνύμων εταιρειών και μίας εταιρείας περιορισμένης
ευθύνης , μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οποίων δεν ελέγχονται από
Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Δεν τέθηκαν υπόψη μας στοιχεία σχετικά με την εύλογη αξία των συμμετοχών αυτών
και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για την ορθή αποτίμηση τους και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα
αποτελέσματα, για την κλειόμενη και την προηγούμενη χρήση καθώς και στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας. 2.Στις
εμπορικές απαιτήσεις από πελάτες περιλαμβάνονται και επισφαλείς-επίδικες απαιτήσεις, συνολικού ποσού ευρώ
2.565.000, για τις οποίες η διενεργηθείσα απομείωση ποσού ευρώ 1.000.000 υπολείπεται της απαιτούμενης κατά
ευρώ 1.100.000. Η μη διενέργεια της απαιτούμενης απομείωσης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές, που
προβλέπονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, με συνέπεια, η αξία των εμπορικών
απαιτήσεων από πελάτες, τα αποτελέσματα προηγουμένων χρήσεων και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται
αυξημένα κατά ευρώ 1.100.000. 3.Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, στην κλειόμενη χρήση δεν σχηματίστηκε πρόβλεψη για αποζημίωση
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ποσού ευρώ 40.000. Ως εκ τούτου η αξία του λογαριασμού
«Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους» εμφανίζεται μειωμένη κατά ευρώ 40.000, ενώ τα αποτελέσματα
προηγουμένων χρήσεων και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. 4.Οι φορολογικές υποχρεώσεις της
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εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά
αποτελέσματα της χρήσης αυτής, δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία, δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των
πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν
έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν έχουμε αποκτήσει
εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με
Επιφύλαξη’, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την
η
οικονομική θέση της Εταιρείας ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015, τη
χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α
α
(παρ.3 ) και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Πάτρα 2 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12811

K

M

C

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.

Α.Μ. ΕΛΤΕ: 039

Α.Μ. ΣΟΕΛ: 167
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3. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1 – 31/12/2015
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
Η κατάσταση οικονομικής θέσης της Εταιρείας για την χρήση 1/1 – 31/12/2015 και τα αντίστοιχα
συγκρίσιμα μεγέθη της προηγούμενης χρήσης έχουν ως εξής:
ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2 0 1 5
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια
Άύλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις Σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις

31/12/2015

31/12/2014

7.508.522,25
47.206,32
1.048.664,71
6.825,34
8.611.218,62

7.351.400,25
61.584,17
718.664,71
5.648,34
8.137.297,47

Σημείωση
5.1
5.2
5.3
5.4

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέματα

5.5

833.720,96

982.280,09

Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις

5.6

3.361.089,99

3.425.366,07

Λοιπές Απαιτήσεις
Επενδύσεις βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

5.7
5.8
5.9

744.628,97
164.646,75
279.043,47
5.383.130,14
13.994.348,76

613.802,18
3.626,75
382.153,70
5.407.228,79
13.544.526,26

5.10
5.11
5.12

6.077.110,89
2.159.585,97
1.841.592,00
(4.106.487,92)
5.971.800,94

4.313.303,44
2.634.281,47
1.787.082,98
(2.971.150,00)
5.763.517,89

5.13

825.107,12

911.283,69

5.14

152.946,15

152.946,15

5.15

230,68
978.283,95

331,03
1.064.560,87

5.16
5.17
5.18
5.19

3.110.238,91
18.388,98
3.344.095,15
571.540,83
7.044.263,87
8.022.547,82
13.994.348,76

3.196.503,73
12.680,89
3.192.338,62
314.924,26
6.716.447,50
7.781.008,37
13.544.526,26

Σύνολο Ενεργητικού

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικά εύλογης αξίας
Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα Εις Νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
Προβλέψεις
Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
Η κατάσταση συνολικών εσόδων της Εταιρείας για την χρήση 1/1 – 31/12/2015 και τα αντίστοιχα
συγκρίσιμα μεγέθη της προηγούμενης χρήσης έχουν ως εξής:
1/1 31/12/2015

1/1 31/12/2014

5.20
5.21

5.646.435,25
(4.571.627,84)
1.074.807,41

4.416.648,39
(3.767.832,02)
648.816,37

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και
επενδυτικών Αποτελεσμάτων

5.22
5.23
5.23

63.130,58
(516.989,12)
(398.156,37)

408.285,19
(501.709,76)
(382.978,58)

5.23

(8.649,85)

(43.330,35)

214.142,66

129.082,87

Χρηματοοικονομικά Έσοδα
Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Κέρδη/Ζημιές από αποτίμηση επενδύσεων

5.24
5.24
5.24

167,80
(245.570,96)
40.000,00

47,40
(223.695,33)
0,00

8.739,50

(94.565,06)

(4.832,26)
3.907,24

10.393,07
(84.171,99)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Σημ.

Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων
Μικτό Κέρδος

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (A)

5.25

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
Η κατάσταση μεταβολής των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την περίοδο 1/1 – 31/12/2015, και τα
συγκρίσιμα μεγέθη της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης έχουν ως εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
ποσά σε €
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης περιόδου
Καθαρό κέρδος / Ζημιά αναγνωριζόμενο απευθείας στα Ιδια
Κεφάλαια
Μεταβολή αποθεματικού εύλογης αξίας λόγω
αναπροσαρμογής αξίας ενσώματων περιουσιακών στοιχείων
Μεταφερθέντα στα αποτελέσματα αποθεματικά για συμ/σμο
ζημιών αρ.72,παρ.12 Ν.4172/13
Λοιπές μεταβολές ιδίων κεφαλαίων (λόγω συγχώνευσεων
Ν.2166/93 και αύξησης ΜΚ με εισφορά σε είδος της
ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.)
Επίδραση αλλαγή συντελεστή φορολογίας εισοδήματος
Λοιπές μεταβολές ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Περιόδου

01.01 - 31.12.2015

01.01 - 31.12.2014

5.763.517,89

6.049.251,15

3.907,24

-84.171,99

-474.695,50

87.942,70

0,00

-289.503,97

784.219,43
-105.148,12
0,00
5.971.800,94

...5.763.517,89
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Οι ταμειακές ροές της Εταιρείας για την περίοδο 1/1 – 31/12/2015, και τα αντίστοιχα συγκρίσιμα μεγέθη
της προηγούμενης χρήσης έχουν ως εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ποσά σε €

31.12.2015

31.12.2014

8.739,50

(94.565,06)

144.613,76
0,00
(4.832,26)

132.237,70
(331,03)

4.909,98
245.570,96

(190.701,99)

148.559,13
(491.083,23)
176.059,84

219.562,82
(359.221,66)
379.126,12

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβλημένα

(245.570,96)

(223.695,33)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες

(13.033,29)

86.106,90

(242.016,67)
167,80

47,40

(241.848,87)

47,40

15,40
193.523,55
(41.767,02)

0,00
271.499,19
0,00

151.771,93

271.499,19

(103.110,23)
382.153,70
279.043,47

357.653,49
24.500,21
382.153,70

Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσματα χρήσης προ φόρων
Πλέον/(μείον) προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Φόρος εισοδήματος
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα

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

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις Δανείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ενάρξεως περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξεως περιόδου

223.695,33

0,00
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4. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
4.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η Εταιρεία με επωνυμία «ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» (στο εξής ως «εταιρεία») εδρεύει
στον Δήμο Αγρινίου, 1ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ και καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο του Επιμελητηρίου Αχαΐας με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 27937012000.
Η εταιρεία «ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» συστάθηκε την 25 Σεπτεμβρίου 1995 βάσει του
καταστατικού της με αριθμό 1.886/21.09.1995 Συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αγρινίου Άννας
Παπαχρήστου Αραβαντινού.
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια.
Με την από 21.06.2016 απάφαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει
την Εταιρεία έχει ως εξής:
1.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ , Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνω ν Σύμβουλος.
2.ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ , μέλος του Δ.Σ.
3.ΤΣΟΤΣΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ , μέλος του Δ.Σ.
4.ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ , μέλος του Δ.Σ.
5.ΤΣΟΜΠΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ως μέλος του Δ.Σ.
Η θητεία του νέου διοικητικού συμβουλίου θα διαρκέσει μέχρι την 21.06.2021.
Στην παρούσα χρήση εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 της Εταιρείας «ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Α.Β.Ε.Ε.» εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την 30.08.2016.
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4.2. ΒΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:
4.2.1.Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων: Οι συνημμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν σε υποχρεωτική ισχύ την 31 Δεκεμβρίου 2015.
Δεν υπάρχουν Πρότυπα που να έχουν εφαρμοστεί πριν την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής τους.
Επίσης, οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους.
4.2.2.Καταστατικές Οικονομικές Καταστάσεις: Η εταιρεία τηρεί τα βιβλία της και ετοιμάζει τις
οικονομικές της καταστάσεις με βάση τον Ελληνικό Εμπορικό Νόμο και την ισχύουσα φορολογική
νομοθεσία, και στη συνέχεια πραγματοποιεί εξωλογιστικές εγγραφές προσαρμογής, προκειμένου να
καταρτίσει τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.
4.2.3. Χρήση εκτιμήσεων
Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., απαιτεί από τη Διοίκηση της
Εταιρείας, τη διενέργεια εκτιμήσεων και την υιοθέτηση παραδοχών, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν τα
περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τις γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και
υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς και τα έσοδα έξοδα που αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης.
Η εμπειρία του παρελθόντος και η εφαρμογή υποκειμενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία
για τη διενέργεια εκτιμήσεων, ενώ τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν
από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων και των σχετικών παραδοχών γίνονται σε
συνεχή βάση και αναγνωρίζονται στην χρήση που πραγματοποιήθηκαν και σε επόμενες, εάν
επηρεάζουν και την παρούσα και τις μελλοντικές χρήσεις.
4.2.4. Κύριες λογιστικές αρχές
Οι κύριες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων είναι οι
ακόλουθες:
4.2.4.1. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λογισμικό : Οι άδειες λογισμικού (εσωτερικώς και εξωτερικώς αποκτηθείσες) αποτιμώνται στο κόστος
κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά
την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία η οποία έχει οριστεί στα είκοσι έτη.
4.2.4.2. Ενσώματα πάγια
Τα κτίρια, μηχανήματα, μεταφορικά μέσα καθώς και τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισμός, αποτιμώνται
στην αξία κτήσης τους, μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις απομείωσης της
αξίας τους. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης κατά την οποία
πραγματοποιούνται. Σημαντικές βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων παγίων
εφόσον αυτές προσαυξάνουν την ωφέλιμη ζωή, αυξάνουν το επίπεδο παραγωγής ή βελτιώνουν την
αποδοτικότητα των αντίστοιχων παγίων.
Τα ενσώματα πάγια διαγράφονται κατά την πώληση ή την απόσυρσή τους ή όταν δεν αναμένονται
περαιτέρω οικονομικά οφέλη από τη συνεχιζόμενη χρήση τους. Τα κέρδη ή οι ζημιές που προκύπτουν
από τη διαγραφή ενός παγίου περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία
διαγράφεται το εν λόγω πάγιο.
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Οι αποσβέσεις των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων λογίζονται στα αποτελέσματα με τη μέθοδο της
σταθερής απόσβεσης, στη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των ενσώματων ακινητοποιήσεων,
δεδομένου ότι αυτή αντανακλά καλύτερα τον αναμενόμενο ρυθμό ανάλωσης των μελλοντικών
οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στα περιουσιακά στοιχεία. Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται.
Η εκτιμώμενη διάρκεια ωφέλιμης ζωής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων έχει ως ακολούθως:
Ωφέλιμη Ζωή
Κτήρια και εγκαταστάσεις κτηρίων
Μηχανήματα και τεχνικές εγκαταστάσεις
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Μεταφορικά μέσα

50 έτη
40 έτη
20 έτη
20 έτη

4.2.4.3. Αποθέματα
Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες ύλες , αναλώσιμα κ.τ.λ.) αποτιμήθηκαν
στην κατ’ είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως, της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας
τιμής αγοράς τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.
Το κόστος των ετοίμων και ημι-ετοίμων προϊόντων περιλαμβάνει όλα τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν
ώστε να βρεθούν στο τρέχον σημείο εναπόθεσης και επεξεργασίας τους και αποτελείται από πρώτες
ύλες, εργατικά, γενικά βιομηχανικά έξοδα (βασιζόμενο σε κανονική λειτουργική ικανότητα, αλλά χωρίς
να περιλαμβάνει κόστη δανεισμού) και συσκευασία. Το κόστος των πρώτων υλών και των ετοίμων
προϊόντων καθορίζεται με βάση το μέσο σταθμικό κόστος. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των ετοίμων
προϊόντων είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης στην κανονική λειτουργία της Εταιρείας μείον τα
εκτιμώμενα κόστη για την ολοκλήρωσή τους και τα εκτιμώμενα αναγκαία κόστη για την πώλησή τους. Η
καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των πρώτων υλών είναι το εκτιμώμενο κόστος αντικατάστασης στην
κανονική λειτουργία της επιχείρησης.
4.2.4.4. Λογαριασμοί απαιτήσεων
Οι λογαριασμοί απαιτήσεων εμφανίζονται στην ονομαστική τους αξία, μετά από προβλέψεις για τυχόν
μη εισπρακτέα υπόλοιπα. Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού όλες οι καθυστερημένες ή επισφαλείς
απαιτήσεις εκτιμώνται από τη διοίκηση για να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα σχετικής πρόβλεψης με
κριτήρια τη δυνατότητα του πελάτη να πληρώσει και την παλαιότητα των υπολοίπων του. Στην παρούσα
χρήση δεν έχουν προκύψει επισφαλείς απαιτήσεις, που να οδηγούν στη δημιουργία προβλέψεων.
Επιπρόσθετα η Εταιρεία εκτιμά ότι οι καθυστερημένες απαιτήσεις της θα εισπραχθούν σε βάθος χρόνου.
4.2.4.5. Χρηματικά Διαθέσιμα
Περιλαμβάνονται τα χρηματικά διαθέσιμα στο ταμείο και οι καταθέσεις στις τράπεζες. Επίσης
περιλαμβάνονται οι προθεσμιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις με αρχική
λήξη μικρότερη των τριών μηνών. Για τη σύνταξη των καταστάσεων ταμειακών ροών, τα χρηματικά
διαθέσιμα αποτελούνται από μετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες καθώς και χρηματικά διαθέσιμα όπως
προσδιορίζονται ανωτέρω.
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4.2.4.6. Φόρος Εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος)
Ο φόρος εισοδήματος στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως περιλαμβάνει τον τρέχοντα και τον
αναβαλλόμενο φόρο. Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται βάσει των φορολογητέων
κερδών της
εταιρείας όπως προκύπτουν από τη φορολογική της δήλωση. Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υποχρέωσης σε όλες τις προσωρινές διαφορές κατά την
ημερομηνία του ισολογισμού μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις
φορολογητέες προσωρινές διαφορές. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για
όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές και τις 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.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις εκτιμώνται σε κάθε ημερομηνία του ισολογισμού και
μειώνονται στο βαθμό που δε θεωρείται πιθανόν 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 τη 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 κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
Ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί απευθείας στα ίδια
κεφάλαια καταχωρείται απευθείας στα ίδια κεφάλαια και όχι στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
4.2.4.7. Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράμματα
Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται από τον Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά στον ιδιωτικό
τομέα (ΙΚΑ), ο οποίος χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρμακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόμενος
είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος του μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, ενώ τμήμα της
συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την Εταιρεία. Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταμείο
είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζομένους.
Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν έχει καμία νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση για την πληρωμή μελλοντικών
παροχών με βάση αυτό το πρόγραμμα.
4.2.4.8. Προβλέψεις για Αποζημίωση Προσωπικού λόγω Συνταξιοδότησης
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2112/20 η εταιρεία υποχρεούται στην καταβολή αποζημιώσεων στους
αποχωρούντες ή απολυόμενους υπαλλήλους της, Το ύψος των σχετικών αποζημιώσεων εξαρτάται από
τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και το λόγο αποχώρησης από την εταιρεία (απόλυση ή
συνταξιοδότηση). Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση συνταξιοδότησης υπολογίζονται στη προεξοφλημένη
αξία των μελλοντικών παροχών που έχουν σωρευθεί κατά τη λήξη του έτους, με βάση την αναγνώριση
δικαιώματος παροχών των εργαζομένων κατά τη διάρκεια αναμενόμενης εργασιακής ζωής. Οι ανωτέρω
υποχρεώσεις υπολογίζονται βάσει του ΚΝ 2190/20. Τα καθαρά κόστη συνταξιοδότησης της περιόδου
συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αποτελούνται από τη παρούσα αξία των
παροχών που έγιναν δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια του έτους, τους τόκους επί της υποχρέωσης
παροχών, το κόστος προγενέστερης υπηρεσίας, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες και όποια άλλα
πρόσθετα συνταξιοδοτικά κόστη.
Η εκτίμηση της Εταιρείας είναι ότι η διενεργηθείσα πρόβλεψη θα υπερκαλύψει την ενδεχόμενη
υποχρέωση για Αποζημίωση Προσωπικού λόγω Συνταξιοδότησης.
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4.2.4.9. Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία έχει παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση ως
αποτέλεσμα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή της μέσω εκροής πόρων και μία
αξιόπιστη εκτίμηση της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε
κάθε ημερομηνία ισολογισμού και προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν την παρούσα αξία του
εξόδου που αναμένεται να χρειαστεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Αν η επίδραση της χρονικής
αξίας του χρήματος είναι σημαντική, οι προβλέψεις υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναμενόμενες
μελλοντικές ταμειακές ροές με έναν 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 εάν η πιθανότητα μιας
εκροής πόρων που περιλαμβάνουν οικονομικά οφέλη είναι μικρή. Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν
αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται όταν μια εισροή οικονομικών
ωφελειών είναι πιθανή.
4.2.4.10. Έσοδα
Τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν τα οικονομικά οφέλη από την εμπορική δραστηριότητα ή παροχή
υπηρεσιών ή από άλλες συναλλαγές πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στην εταιρεία και τα σχετικά
ποσά μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα. Έσοδα από μερίσματα λογίζονται όταν οριστικοποιείται το
δικαίωμα είσπραξης από τους μετόχους με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Τα έσοδα
τόκων αναγνωρίζονται με βάση την λογιστική αρχή του δεδουλευμένου.
4.2.4.11.Μετοχικό Κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των μετοχών της Εταιρείας που έχουν εκδοθεί και είναι σε
κυκλοφορία. Το τίμημα που καταβλήθηκε πλέον της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή καταχωρείται στον
λογαριασμό «Διαφορά υπέρ το άρτιο» στα Ίδια Κεφάλαια.
Από τις διατάξεις περί νομοθεσίας των ανωνύμων εταιρειών, Κ.Ν. 2190/1920, επιβάλλονται περιορισμοί
σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής:
Η απόκτηση ιδίων μετοχών, με εξαίρεση την περίπτωση της απόκτησης με σκοπό την διανομή τους
στους εργαζομένους, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και
δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από το ποσό του
μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται
από τον Νόμο. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, γίνει κατώτερο από το ½
του μετοχικού κεφαλαίου το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την γενική συνέλευση,
μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την
υιοθέτηση άλλου μέτρου. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, καταστεί κατώτερο του
1/10 του μετοχικού κεφαλαίου και η γενική συνέλευση δεν λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, η εταιρία
μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Ετησίως,
αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού,
το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανομής μερίσματος, του τυχόν
χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού αποτελέσματα εις νέον. Ο σχηματισμός του αποθεματικού
αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το ύψος του φθάσει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Η
καταβολή ετησίου μερίσματος στους μετόχους σε μετρητά, και σε ποσοστό 35% τουλάχιστον των
καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και του καθαρού αποτελέσματος
από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, είναι
υποχρεωτική. Αυτό δεν έχει εφαρμογή, αν έτσι αποφασισθεί από την γενική συνέλευση των μετόχων με
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πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, το μη
διανεμηθέν μέρισμα μέχρι τουλάχιστον ποσοστού 35% επί των κατά τα ανωτέρω καθαρών κερδών,
εμφανίζεται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας με την
έκδοση νέων μετοχών που παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους. Τέλος, με πλειοψηφία
τουλάχιστον 70% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορεί να
αποφασίζει την μη διανομή μερίσματος. H εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με τις σχετικές διατάξεις που
επιβάλλονται από την νομοθεσία σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια.
4.2.4.12. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Τα δάνεια από τράπεζες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα
κόστη για την πραγματοποίηση των συναλλαγών αναφορικά με δανειακές συμβάσεις. Μεταγενέστερα
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος, βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.
Τα δάνεια που είναι εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα αποτιμώνται βάσει της τιμής κλεισίματος της
εκάστοτε ημερομηνίας ισολογισμού. Οποιαδήποτε διαφορά, μεταξύ των ποσών που εκταμιεύονται στην
εταιρεία από την τράπεζα (πλην των εξόδων για τη σύναψη των δανείων) και της αξίας εξόφλησης,
αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων, κατά τη διάρκεια της περιόδου δανεισμού. Η διοίκηση
της εταιρείας θεωρεί, ότι τα επιτόκια που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τα συναφθέντα δάνεια,
ισοδυναμούν με τα τρέχοντα επιτόκια της αγοράς και συνεπώς δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις
οποιασδήποτε προσαρμογής της αξίας, στην οποία απεικονίζονται οι δανειακές υποχρεώσεις στις
Οικονομικές Καταστάσεις.
Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, εκτός εάν η εταιρεία έχει το δικαίωμα να
αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία
κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων. οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά
στο κόστος. Μετά την αρχική καταχώρηση, τα δάνεια που είναι εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα
αποτιμώνται βάσει της τιμής κλεισίματος της εκάστοτε ημερομηνίας ισολογισμού. Τα έξοδα τόκων
αναγνωρίζονται επί τη βάση του δεδουλευμένου.
4.2.4.13.Κόστη Δανεισμού
Κόστος δανεισμού είναι οι τόκοι που απορρέουν από τον δανεισμό, καθώς και τα λοιπά έξοδα που
πραγματοποιούνται για τη σύναψη δανειακών συμβάσεων της εταιρείας, με χρηματοπιστωτικούς
οργανισμούς.
Στην ανωτέρω έννοια περιλαμβάνονται:
• τόκοι βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων τραπεζικών δανείων, καθώς και τόκοι υπεραναλήψεων,
• συμπληρωματικά έξοδα (π.χ. προμήθειες) που πραγματοποιούνται για τη σύναψη δανειακών
συμβάσεων και κατ’ επέκταση τη λήψη δανείων,
• χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις από χρηματοοικονομικές μισθώσεις και
• συναλλαγματικές διαφορές δανείων σε ξένο νόμισμα, κατά την έκταση που αυτές θεωρούνται
χρηματοοικονομικά έξοδα.
Σχετικά με την αναγνώριση του κόστους δανεισμού, η διοίκηση της εταιρείας έχει υιοθετήσει τη βασική
μέθοδο του -ΔΛΠ 23 ‘‘Κόστος -δανεισμού’’, κατά την οποία το εν λόγω κόστος αναγνωρίζεται στην
Κατάσταση Αποτελεσμάτων της χρήσης, στην οποία πραγματοποιείται. Η μέθοδος αυτή ακολουθείται
για οποιαδήποτε μορφή δανεισμού.
4.2.4.14. Λειτουργικό Νόμισμα και Νόμισμα Παρουσίασης
Τα στοιχεία των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας επιμετρούνται βάσει του νομίσματος του
πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί, δεδομένου, λοιπόν, ότι στην Ελλάδα,
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όπου δραστηριοποιείται το Υποκατάστημα, το λειτουργικό νόμισμα είναι το ευρώ (€), αυτό ορίζεται ως
το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων αυτής. Οι συναλλαγές σε άλλα
νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ήταν σε ισχύ
κατά την ημερομηνία των συναλλαγών.
4.2.4.15.Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Οι δραστηριότητες της Εταιρίας δεν την εκθέτουν σε σημαντικούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως
πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο αγοράς, συναλλαγματικό κίνδυνο, κίνδυνο επιτοκίων και κίνδυνο
ρευστότητας
Συγκέντρωση Πιστωτικού Κινδύνου: Δεν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις
απαιτήσεις από πελάτες καθώς η εταιρεία έχει μεγάλο αριθμό πελατών και ο πιστωτικός κίνδυνος
διασπείρεται. Ένα μεγάλο ποσοστό των πελατών αφορούν λιανικές πωλήσεις, συνεπώς υπάρχει άμεση
εξόφληση της απαίτησης. Επιπροσθέτως η εταιρεία κάνει επιλογή των πελατών της προκειμένου να
προχωρήσει σε εμπορική συνεργασία, ελέγχοντας την φερεγγυότητα του κάθε πελάτη.
Για τις προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις καθώς και για τα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα ο
πιστωτικός κίνδυνος θεωρείται αμελητέος.
Συναλλαγματικός κίνδυνος : Η χρηματοοικονομική κατάσταση και οι ταμειακές ροές της Εταιρίας δεν
εκτίθενται σε κίνδυνο από την επίδραση των διακυμάνσεων στις ισχύουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες.
Η Εταιρία δεν διαθέτει συναλλαγματικούς λογαριασμούς.
Κίνδυνος ρευστότητας : Η εταιρεία διαθέτει επαρκή ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και κατά
συνέπεια διατηρεί τον κίνδυνο αυτό σε χαμηλά επίπεδα.
4.2.5

Νέα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες που δεν έχουν ακόμα εφαρμογή

Έχουν γίνει τροποποιήσεις και βελτιώσεις σε υπάρχοντα Πρότυπα, στα οποία η ημερομηνία έναρξης
εφαρμογής τους είναι μεταγενέστερη της 1 Ιανουαρίου 2015 και δεν έχουν ληφθεί υπόψη για την
κατάρτιση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. Κανένα από αυτά δεν αναμένεται να έχει σημαντική
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Οι λογιστικές πολιτικές και οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των Οικονομικών
Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 είναι συνεπείς με αυτές που
χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31η
Δεκεμβρίου 2014.
Επίσης, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων έχει εκδώσει ορισμένα πρότυπα και
τροποποιήσεις προτύπων, τα οποία δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν
έχουν εφαρμοστεί πρόωρα από την Εταιρεία. Εξετάζονται οι πιθανές επιπτώσεις από την υιοθέτησή τους
στις Οικονομικές Καταστάσεις.

ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙ ΝΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2015

Σ ε λ ί δ α | 19

5. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
5.1 Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια

Μεταφορικά μέσα

Σύνολο

Αποσβέσεις
Σωρευμένες αποσβέσεις
31.12.2014
Αποσβέσεις χρήσης 2015
Μειώσεις αποσβεσμένων 2015
Σωρευμένες αποσβέσεις
31.12.2015
Υπόλοιπο την 31.12.2015

Λοιπός εξοπλισμός
(5)

Αξία κτήσης
Αξία κτήσης την 31.12.2014
Προσθήκες χρήσης
Μειώσεις χρήσης
Μεταβολές εκτίμησης
Αξία κτήσης την 31.12.2015

Μηχανήματα Τεχνικές
εγκαταστάσεις

Αποσβέσεις
Σωρευμένες αποσβέσεις
01.01.2014
Αποσβέσεις χρήσης 2014
Μειώσεις αποσβεσμένων
Σωρευμένες αποσβέσεις
31.12.2014
Υπόλοιπο την 31.12.2014

Κτίρια και τεχνικά
έργα

Αξία κτήσης
Αξία κτήσης την 01.01.2014
Προσθήκες χρήσης
Μειώσεις χρήσης
Μεταβολές εκτίμησης
Αξία κτήσης την 31.12.2014

Γήπεδα - Οικόπεδα

Τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισμός, αποτιμώνται στην αξία κτήσης τους. Οι σωρευμένες αποσβέσεις των
ενσώματων παγίων γίνονται σύμφωνα με την ωφέλιμη ζωή τους.

1.895.877,00
0,00
0,00

2.525.495,00
0,00
0,00
50.509,90
2.576.004,90

2.925.621,83
19.421,32
0,00
-21.114,30
2.923.928,85

35.512,00
0,00
0,00
-4.652,72
30.859,28

53.394,43
0,00
0,00
-82,91
53.311,52

7.435.900,26
19.421,32
0,00
24.659,97
7.479.981,55

0,00
50.509,90
0,00

0,00
73.626,08
0,00

0,00
1.775,60
0,00

0,00
2.669,72
0,00

0,00
128.581,30
0,00

0,00
1.895.877,00

50.509,90
2.525.495,00

73.626,08
2.850.302,77

1.775,60
29.083,68

2.669,72
50.641,80

128.581,30
7.351.400,25

1.895.877,00
0,00
0,00

2.576.004,90
0,00
0,00
50.509,90
2.626.514,80

2.923.928,85
707.760,53
0,00
-472.829,37
3.158.860,01

30.859,28
3.684,39
0,00
-6.231,32
28.312,35

53.311,52
17.481,53
0,00
-1.719,12
69.073,93

7.479.981,55
728.926,45
0,00
-430.269,91
7.778.638,09

0,00

50.509,90
50.509,90
0,00

73.626,08
86.730,08
0,00

1.775,60
1.638,40
0,00

2.669,72
2.656,16
0,00

128.581,30
141.534,55
0,00

0,00
1.895.877,00

101.019,80
2.525.495,00

160.356,16
2.998.503,85

3.414,00
24.898,35

5.325,89
63.748,04

270.115,85
7.508.522,25

1.895.877,00

1.895.877,00
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5.2

Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Έξοδα Πολυετούς Απόσβεσης:
Δικαιώματα-προγράμματα

Αξία κτήσης
Αξία κτήσης την 01.01.2014
Προσθήκες χρήσης
Μειώσεις χρήσης
Μεταβολές εκτίμησης
Αξία κτήσης την 31.12.2014
Αποσβέσεις
Σωρευμένες αποσβέσεις 01.01.2014
Αποσβέσεις χρήσης 2014
Μειώσεις αποσβεσμένων
Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2014
Υπόλοιπο την 31.12.2014

73.127,97
0,00
0,00
-7.887,40
65.240,57
0,00
3.656,40
0,00
3.656,40
61.584,17

Αξία κτήσης
Αξία κτήσης την 31.12.2014
Προσθήκες χρήσης
Μειώσεις χρήσης
Μεταβολές εκτίμησης
Αξία κτήσης την 31.12.2015

65.240,57
0,00
0,00
-11.298,64
53.941,93

Αποσβέσεις
Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2014
Αποσβέσεις χρήσης 2015
Μειώσεις αποσβεσμένων 2015
Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2015
Υπόλοιπο την 31.12.2015

3.656,40
3.079,21
0,00
6.735,61
47.206,32

5.3

Συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Υπόλοιπο Απογραφής :
ΣYMBOYΛOI ANAΠTYΞHΣ ΔYTIKHΣ EΛΛAΔOΣ
ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
AUG-SOLAR ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε.Π.Ε.
Σύνολο 01.01.2014
Προσθήκες Χρήσης 2014 :
ECO SENSE AE
ECO SOL AE
Σύνολο προσθηκών
Σύνολο 31.12.2015

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΧΩΡΑ
ΣΥΜ/ΤΟΧΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

58.664,71
395.000,00
265.000,00
718.664,71

99,95%
50,00%
24,00%

ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ

240.000,00
90.000,00
330.000,00
1.048.664,71

100,00%
100,00%

ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ
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5.4

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις & Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς
πώληση
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις:

EΓΓYHΣEIΣ ΔHM.OPΓANIΣMΩN
Δ.E.H.
ΕΥΔΑΠ
EΓΓYHΣEIΣ ENOIKIΩN
EΓΓYHΣH ΓPAΦEIOY AΓPINIOY
EΓΓYHΣH ENOIKIOY ΓPAΦEIOY ΑΘΗΝΩΝ

5.5

ΧΡΗΣΗ 2015
6.113,64
29,35
352,35
330,00

ΧΡΗΣΗ 2014

6.142,99

682,35
6.825,34

4.988,99
0,00
29,35
330,00

4.988,99

359,35
5.348,34

Αποθέματα

Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής:
31/12/2015
Εμπορεύματα
Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή
Υποπροϊόντα και υπολείμματα
Παραγωγή σε εξέλιξη
Πρώτες & Βοηθητικές ύλες - Υλικά συσκ.
Αναλώσιμα Υλικά
Ανταλλακτικά Πάγιων Στοιχείων

5.6

108.461,58
250.875,20
13.302,84
127.964,86
2.224,11
330.892,37
833.720,96

31/12/2014
60.060,97
228.240,20
29.739,16
0,00
178.352,05
1.434,73
484.452,98
982.280,09

Πελάτες & λοιπές εμπορικές απαιτήσεις

Ο λογαριασμός «Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις», αναλύεται ως εξής:
ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Λοιποί Πελάτες Λογ/σμός Eπίδικων Aπαιτήσεων
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ
Eπιταγές εισπρ. σε τράπεζες για Eγγύηση
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης
Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις
Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
Σύνολο

31/12/2015
2.208.469,16
450.556,96
16.700,00
77.866,81
1.413.952,06
-806.455,00
3.361.089,99
0,00
3.361.089,99

31/12/2014
2.234.181,48
445.860,26
16.700,00
41.772,72
1.493.306,61
-806.455,00
3.425.366,07
0,00
3.425.366,07

Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται προεξόφλησή τους κατά την
ημερομηνία του Ισολογισμού. Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων ταυτίζονται περίπου με τις λογιστικές
αξίες τους.
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5.7

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Απαιτήσεις

Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής:
ΕΛ. ΔΗΜΟΣΙΟ - ΠΡΟΚ/ΝΟΙ - ΠΑΡ/ΝΟΙ ΦΟΡΟΙ
ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης

5.8

31/12/2015
21.753,20
916.420,77
-193.545,00
744.628,97

31/12/2014
0,10
807.347,08
-193.545,00
613.802,18

Επενδύσεις βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα

Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΔΙΚ/ΤΑ
ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

5.9

31/12/2015
ΤΕΜ
ΑΞΙΑ
3.400,00
4.646,75
400.000,00
160.000,00
403.400,00
164.646,75

31/12/2014
ΤΕΜ
ΑΞΙΑ
148
3.626,75
0,00
148
3.626,75

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

ΤΑΜΕΙΟ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ EURO
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ Ξ.Ν.

31/12/2015
27.512,42
251.525,83
5,22
279.043,47

31/12/2014
882,33
381.266,15
5,22
382.153,70

Οι καταθέσεις βρίσκονται σε Ελληνικές Τράπεζες και τοκίζονται με κυμαινόμενα επιτόκια που βασίζονται
στα μηνιαία επιτόκια καταθέσεων τραπεζών και αφορούν καταθέσεις σε ευρώ.
5.10

Μετοχικό κεφάλαιο και κέρδη ανά μετοχή

Το μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται από κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα μιας ψήφου ανά μετοχή
στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων. Αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου γίνονται κατόπιν
απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
Στην παρούσα χρήση η εταιρεία προχώρησε στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ως εξής :
Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 10 Ιανουαρίου 2015 αποφασίστηκε η
αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των τριακοσίων δύο χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα
ένα Ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (302.531,63), με την έκδοση ογδόντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων
εβδομήντα δύο (89.772) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ και τριάντα επτά λεπτών
(3,37) εκάστη. Η εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε με την εισφορά σε είδος της καθαρής θέσης
της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» αξίας 302.517,05 € (όπως αυτή προσδιορίστηκε με
την από 9/1/2015 με Αριθ.Πρωτ.: ΟΙΚ.6355/66, Έκθεση Εκτιμήσεως Εισφοράς Καθαρής Θέσης της
Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/20 ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 και
1297/72, και με καταβολή μετρητών 14,58 € για στρογγυλοποίηση.
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Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 16 Αυγούστου 2015 αποφασίστηκε η
αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των εννιακοσίων τριών χιλιάδων εξακοσίων είκοσι
πέντε ευρώ και έξι λεπτών (€ 903.625,06) λόγω Συγχώνευσης της Εταιρείας με απορρόφηση των
εταιρειών με τις επωνυμίες «ΛΑΜΠΟΡΟ (LABORO) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
και «AGROFERT ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ , ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ , ΕΜΠΟΡΙΚΗ , ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 έως 77α Κ.Ν. 2190 & 1-5
Ν.2166/1993. Η εν λόγω συγχώνευση εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ. 220804/3837/30.08.2016 απόφαση της
Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας (ΑΔΑ:7ΜΦΠ7Λ6-5Τ6).
Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 25 Σεπτεμβρίου 2015 αποφασίστηκε η
αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των πεντακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων
πενήντα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (€ 557.650,75) λόγω Συγχώνευσης της Εταιρείας με
απορρόφηση με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία " ΤΗΕ FOOD COMPANY ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ " σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 έως 77α Κ.Ν.
2190 & 1-5 Ν.2166/1993. Σημειώνουμε για την ανωτέρω συγχώνευση, έχουν ολοκληρωθεί οι
απαιτούμενες διαδικασίες και εκκρεμεί τη απόφαση έγκρισης από τις αρμόδιες υπηρεσίες ΓΕΜΗ Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται την 31.12.2015 σε ευρώ έξι εκατομμύρια
εβδομήντα επτά χιλιάδες εκατόν δέκα ευρώ και οδόντα εννέα λεπτά (€ 6.077.110,89) αποτελούμενο από
ένα εκατομμύριο οκτακόσιες τρεις χιλιάδες διακόσιες ενενήντα επτά (1.803.297,) ονομαστικές μετοχές
ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ τρία και τριάντα επτά λεπτά (€3,37) .

5.11

Αποθεματικό Εύλογης Αξίας

Το αποθεματικό αναπροσαρμογής αξίας ενσώματων ακινητοποιήσεων ενσωματώνει την υπεραξία που
προέκυψε από την αποτίμηση στην εύλογη αξία των εδαφικών εκτάσεων, κτηριακών εγκαταστάσεων,
μηχανημάτων, μηχανολογικού εξοπλισμού , μεταφορικών μέσων και ανταλλακτικών παγίων στοιχείων.
Αποθεματικά εύλογης αξίας

31/12/2015
2.159.585,97

31/12/2014
2.634.281,47

Το εν λόγω αποθεματικό δημιουργήθηκε στις Χρήσεις 2013,2014,2015 ως εξής:
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ
Μεταβολή αποθεματικού εύλογης αξίας 2013
Μεταβολή αποθεματικού εύλογης αξίας 2014
Μεταβολή αποθεματικού εύλογης αξίας 2015

2.546.338,77
87.942,70
-474.695,50
2.159.585,97
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5.12 Λοιπά Αποθεματικά
Τα λοιπά αποθεματικά κυρίως αφορούν σε :
Tακτικό Aποθεματικό
Eιδικά Aποθεματικά
Διαφορές Aναπρ/γής αξίας λοιπών περ.στοιχείων
Aφορολόγητα Aποθεμ.Eιδικών Διαταξ.Nόμων
AΠOΘEMATIKO TOKΩN

31/12/2015
40.663,61
11.639,92
948.118,88
743.420,56
97.749,03
1.841.592,00

31/12/2014
29.136,39
11.639,92
948.118,88
743.420,56
54.767,23
1.787.082,98

Τα αποθεματικά αυτά δεν πρόκειται να διανεμηθούν στο άμεσο μέλλον και ως εκ τούτου δεν
υπολογίστηκε αναβαλλόμενος φόρος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Πρότυπο 12.
5.13

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις

Οι αναγνωριζόμενες αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατανέμονται, ως
ακολούθως:
Κίνηση προσωρινών διαφορών κατά τη διάρκεια της χρήσης 2013

ΓHΠΕΔΑ - OΙΚΟΠΕΔΑ
KΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
MΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΛΟΙΠΑ ΠΑΓΙΑ
ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ
ANTAΛΛAKTIKA ΠΑΓΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ

χρήση 2013
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
99.609,10
0,00
0,00
582.563,85
0,00
351.494,07
0,00
8.765,85
1.687,63
1.632,85
484.559,71
503.572,98
0,00
32.486,42
585.856,45 1.480.516,01
-894.659,57

Κίνηση προσωρινών διαφορών κατά τη διάρκεια της χρήσης 2014

ΓHΠΕΔΑ - OΙΚΟΠΕΔΑ
KΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
MΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΛΟΙΠΑ ΠΑΓΙΑ
ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ
ANTAΛΛAKTIKA ΠΑΓΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ

χρήση 2014
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
0,00
0,00
13.132,57
13.132,57
5.489,72
964,35
715,68
0,00
1.671,36
0,00
3.001,39
0,00
0,00
26.537,92
24.010,73
40.634,85

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

-16.624,12
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Κίνηση προσωρινών διαφορών κατά τη διάρκεια της χρήσης 2015

ΓHΠΕΔΑ - OΙΚΟΠΕΔΑ
KΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
MΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΛΟΙΠΑ ΠΑΓΙΑ
ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ
ANTAΛΛAKTIKA ΠΑΓΙΩΝ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
ΑΠΌ 26% ΣΕ 29%
ΣΥΝΟΛΟ

χρήση 2015
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
0,00
0,00
14.647,87
14.647,87
137.120,52
18.901,89
1.141,16
0,00
1.960,48
0,00
4.169,58
0,00
65.834,83
0,00
0,00
224.874,45

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

105.148,12
138.697,88

86.176,57

Υπόλοιπα προσωρινών διαφορών κατά τη συνολικά μέχρι την 31-12-2015

ΓHΠΕΔΑ - OΙΚΟΠΕΔΑ
KΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
MΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΛΟΙΠΑ ΠΑΓΙΑ
ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ
ANTAΛΛAKTIKA ΠΑΓΙΩΝ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
ΑΠΌ 26% ΣΕ 29%
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΑ
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
99.609,10
0,00
27.780,44
610.344,29
116.840,80
371.360,31
1.856,85
8.765,85
5.319,48
1.632,85
491.730,68
503.572,98
25.682,58
59.024,33
0,00
768.819,93

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2015

105.148,12
1.659.848,74

-825.107,12

Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος υπολογίζονται επί των προσωρινών φορολογικών διαφορών
μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των
υποχρεώσεων.
Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίσθηκε με το φορολογικό συντελεστή που ισχύει στο 2015, 29%.

5.14

Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία

Στους εργαζόμενους της εταιρείας καταβάλλεται εφάπαξ αποζημίωση του Ν.2112/20 κατά την
αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ως υποχρέωση παροχών προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία, την παρούσα αξία της νομικής δέσμευσης που έχει αναλάβει για την
καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης στο προσωπικό που αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης.
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31/12/2015

Υποχρεώσεις
Υπόλοιπο έναρξης
Πρόβλεψη χρήσης
Μείον: χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις
χρήσεων
Σύνολο

31/12/2014

152.946,15
0,00

152.946,15
0,00

0,00

0,00

152.946,15

152.946,15

Ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού για την τρέχουσα περίοδο ήταν 41 άτομα (2014: 36
άτομα).
5.15

Προβλέψεις
31/12/2015
230,68

Προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές

5.16

Προμηθευτές και Λοιπές Εμπορικές Υποχρεώσεις

Προμηθευτές
Γραμμάτια Πληρωτέα
Επιταγές Πληρωτέες
Σύνολο

5.17

31/12/2015

31/12/2014

2.645.544,51
0,00
464.694,40
3.110.238,91

2.880.002,27
0,00
316.501,49
3.196.503,76

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ
ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ

5.18

31/12/2014
331,03

31/12/2015
1.421,27
9.076,35
103,20
2.267,23
4.211,38
1.309,55
18.388,98

31/12/2014
0,00
8.466,79
0,00
0,00
4.214,10
0,00
12.680,89

Δανειακές υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Τραπεζικός δανεισμός
Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων

31/12/2015
0,00
0,00

31/12/2014
0,00
0,00
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Λοιπά-Πιστωτές Μακροπρόθεσμου
Χαρακτήρα
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

0,00

0,00

0,00

0,00

3.344.095,15

3.192.338,62

Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Τραπεζικός δανεισμός
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
πληρωτέες στην επόμενη
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων
Λοιπά-Πιστωτές Μακροπρόθεσμου
Χαρακτήρα
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων+
υποχρεώσεων χρημ/κης μίσθωσης

0,00

0,00

3.344.095,15

3.192.338,62

0,00

0,00

3.344.095,15

3.192.338,62

Σύνολο δανείων

3.344.095,15

3.192.338,62

Η λογιστική αξία των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεμων υποχρεώσεων αντικατοπτρίζει την εύλογη
αξία τους. Η Εταιρεία εκτίθεται στον κίνδυνο επιτοκίων λόγω του δανεισμού της. Tα τραπεζικά δάνεια
της Εταιρείας έχουν συναφθεί με κυμαινόμενα επιτόκια τα οποία μεταβάλλονται σε περίοδο από 1 έως 3
μήνες. Ανά τράπεζα τα δάνεια της Εταιρείας κατά την 31.12.2015 είχαν ως εξής :
EΘNIKH TPAΠEZA
AΛΦA TPAΠEZA Π I Σ T E Ω Σ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING Α.Ε.

5.19

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
Δεδουλευμένα έξοδα
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Προκ/λες πελατών
Μέτοχοι για εξόφληση Συμμετοχών
Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο

5.20

2.009.911,23
28.627,74
707.683,60
597.872,58
3.344.095,15

31/12/2015
83.366,92
0,00
43.042,68
24.407,05
330.000,00
90.724,18
571.540,83

31/12/2014
127.388,09
0,00
37.170,95
24.555,56
0,00
125.809,66
314.924,26

Κύκλος Εργασιών

Πωλήσεις :
Εμπορευμάτων
Προϊόντων έτοιμων και ημιτελών
Πρώτων και βοηθητικ. υλών-υλικών συσκευασ.

31/12/2015
63.574,00
5.576.844,75
6.016,50
5.646.435,25

31/12/2014
34.619,15
4.376.790,74
5.238,50
4.416.648,39
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5.21

Κόστος πωληθέντων

Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής:
Διαφορά Αποθεμάτων
Κόστος δαπανών παραγωγής
Σύνολο

5.22

1/1 - 31/12/2015
3.364.423,85
1.207.203,99
4.571.627,84

1/1 - 31/12/2014
2.705.139,92
1.062.692,10
3.767.832,02

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
1/1 - 31/12/2015

Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων
Eνοίκια Eδαφικών Eκτάσεων
Έσοδα παρεπομένων ασχολιών
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Έσοδα προηγουμένων χρήσεων

5.23

1/1 - 31/12/2014

-24.392,92
-34.880,28
-100,00
-2.232,00
-1.525,38
-63.130,58

0,00
-117.245,26
-289.503,97
-35,96
-1.500,00
-408.285,19

Έξοδα Διοίκησης / Διάθεσης /Λοιπά Έξοδα Εκμετάλλευσης

Έξοδα Διοίκησης

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι και τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Λοιπές προβλέψεις

Έξοδα Διάθεσης

1/1 - 31/12/2015

1/1 - 31/12/2014

201.931,23
74.290,17
38.089,20
43.844,72
32.340,87
7.660,18

172.128,23
52.204,70
132.710,32
6.192,74
19.742,59
0,00

398.156,37

382.978,58

1/1 - 31/12/2015

1/1 - 31/12/2014

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

111.935,55

166.753,29

Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι και τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Προβλέψεις

2.273,00
39.861,86
0,00
362.918,71
0,00

421,10
8.746,42
4.708,28
321.080,67
0,00

516.989,12

501.709,76
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Λοιπά Έξοδα Εκμετάλλευσης
Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης της χρήσης 2015 και 2014 έχουν ως εξής:
Άλλα λειτουργικά έξοδα
Λοιπά έκτακτα έξοδα
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο

5.24

1/1 31/12/2015
1.629,96
7.019,89
8.649,85

1/1 31/12/2014
29.542,78
13.787,57
43.330,35

Χρηματοοικονομικά Έσοδα/Έξοδα - Κέρδη/Ζημιές από αποτίμηση επενδύσεων

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα της εταιρείας αναλύονται ως εξής:
1/1 - 31/12/2015
Έσοδα τόκων από:
-'Λοιποί πιστωτικοί τόκοι
Έξοδα τόκων από:
ΤΟΚΟΙ - ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠ. ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠ. ΧΡΗΜ.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΗΜ/ΣΕΙΣ ΕΞΟΔΑ

Κέρδη/Ζημιές από αποτίμηση
επενδύσεων :
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΕ

5.25

1/1 - 31/12/2014

167,80

47,40

166.981,35
51.263,61
27.326,00
245.570,96

157.384,01
47.981,23
18.330,09
223.695,33

1/1 - 31/12/2015

1/1 - 31/12/2014

40.000,00

0,00

Φόρος Εισοδήματος
31/12/2015

Φόρος χρήσης
Αναβαλλόμενος φόρος
Σύνολο

2.267,23
2.565,03
4.832,26

31/12/2014
3.881,60
-14.274,67
-10.393,07
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6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν
σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και για το λόγο αυτό δεν
έχει σχηματιστεί καμία πρόβλεψη.
Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα
της χρήσης αυτής δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία, δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων
φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν
έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Σχετικά με τις φορολογικές
υποχρεώσεις της Εταιρείας για τις χρήσεις 2011 έως και 2014, εκδόθηκε από τον νόμιμο ελεγκτή Έκθεση
Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη ως προς την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων σε
φορολογικά αντικείμενα που ορίζει ο νόμος, ενώ για την τρέχουσα χρήση 2015 βρίσκεται σε εξέλιξη η
εργασία διασφάλισης φορολογικής συμμόρφωσης από τον νόμιμο ελεγκτή.
Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Δεν
αναμένονται πρόσθετες πληρωμές, κατά την ημερομηνία σύνταξης αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Πέρα τον ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης
Δεκεμβρίου 2015 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των
δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.
ΛΟΙΠΈΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
 Στην παρούσα χρήση δεν υπάρχουν εποχικά έσοδα ή ανώμαλα κόστη .
 Δεν υπήρξαν περιπτώσεις λογισμού εσόδων ή δαπανών τα οποία δεν αφορούν στην χρήση.
 Δεν υπάρχουν ασυνήθη κονδύλια στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Ετήσια Οικονομική Έκθεση, με βάση το άρθρο 4 του Ν.3556/2007, που
αποτελείται από 31 σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στη Έκθεση Ελέγχου που χορηγήθηκε με
ημερομηνία 2 Σεπτεμβρίου 2016.

Πάτρα 2 Σεπτεμβρίου 2016
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