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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας  

«ΦΑΡΜΑ ΕΦΥΡΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΦΑΡΜΑ ΕΦΥΡΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό 
της 31

ης
 Δεκεμβρίου 2016, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και μεταβολών καθαρής θέσης 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 για τη θεμελίωση της 
ελεγκτικής μας γνώμης. 
 
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 

Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα κατωτέρω θέματα: 
1. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχουν 
διενεργηθεί αποσβέσεις χρήσεως καθώς και προηγούμενων χρήσεων επί των ενσώματων πάγιων στοιχείων 
συνολικού ποσού ευρώ 623.000 περίπου, με αποτέλεσμα η αξία του λογαριασμού αυτού και τα ίδια κεφάλαια να 
εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα και τα αποτελέσματα της κλειόμενης και της προηγούμενης χρήσης αυξημένα κατά 
ευρώ 306.000 και 63.000  περίπου αντίστοιχα. 
2. Στο λογαριασμό «Λοιπά Χρηματοοικονομικά Στοιχεία» , απεικονίζεται και η αξία κτήσης μετοχών ανωνύμων 
εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, ποσού ευρώ 67.088,53. Η εύλογη αξία αυτών των μετοχών ανέρχεται 
συνολικά στο ποσό ευρώ 111 περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα 
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί  απομείωση των μετοχών αυτών για την προκύπτουσα διαφορά 
ποσού ευρώ 66.977,53 με συνέπεια η αξία του λογαριασμού αυτού και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα 
αυξημένα και τα αποτελέσματα της κλειόμενης και της προηγούμενης χρήσης αυξημένα κατά ευρώ 36 και 1.941 
αντίστοιχα. 
3. Στο λογαριασμό «Λοιπά Χρηματοοικονομικά Στοιχεία», απεικονίζεται και η αξία κτήσης μεριδίων σε συνεταιριστική 
τράπεζα, ποσού ευρώ 67.045, η όποια εντός της χρήσης 2015 τέθηκε σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης και δεν 
αναμένεται η ικανοποίηση των μεριδιούχων από το προϊόν εκκαθάρισης. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, 
που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί  απομείωση αυτών των μεριδίων 
ποσού ευρώ 67.045 με συνέπεια η αξία του λογαριασμού αυτού, τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα της 
προηγούμενης χρήσης να εμφανίζονται αυξημένα κατά το ποσό αυτό. 
4. Στους λογαριασμούς «Εμπορικές Απαιτήσεις» και «Λοιπές Απαιτήσεις» περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε 
καθυστέρηση-επισφαλείς-επίδικες ποσού ευρώ 4.000.000 περίπου και 110.000 περίπου αντίστοιχα. Για τις 
απαιτήσεις αυτές, κατά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά 
Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί  απομείωση, κατά την εκτίμησή μας ποσού ευρώ 3.600.000. Λόγω του γεγονότος 
αυτού τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα, η αξία των εμπορικών απαιτήσεων αυξημένη κατά  ευρώ 
3.500.000, η αξία των λοιπών απαιτήσεων αυξημένη κατά  ευρώ 100.000 και τα αποτελέσματα της κλειόμενης και 
των προηγούμενων χρήσεων αυξημένα κατά 300.000 και 3.300.000 ευρώ αντίστοιχα. 
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5. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχουν 
λογιστικοποιηθεί δουλευμένοι τόκοι  τραπεζικών δανείων ποσού ευρώ 44.080,79, με συνέπεια ο λογαριασμός 
τραπεζικά δάνεια των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων να εμφανίζεται μειωμένος κατά το ποσό αυτό ενώ τα ίδια 
κεφάλαια και τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης ισόποσα  αυξημένα. 
6. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν 
σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 
2016, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 118.000 με συνέπεια οι προβλέψεις 
να εμφανίζονται μειωμένες κατά το ποσό αυτό, τα ίδια κεφάλαια ισόποσα  αυξημένα και τα αποτελέσματα της 
κλειόμενης χρήσης αυξημένα κατά ευρώ 9.000. 
7. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2008 έως 
2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία 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 των θεμάτων 1 έως 6 και τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος 7 που 
μνημονεύονται στην παράγραφο “Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη”, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΦΑΡΜΑ ΕΦΥΡΑ 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31

η
 Δεκεμβρίου 

2016 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά 
Λογιστικά Πρότυπα. 
 
Έμφαση Θέματος 

Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 2  του 
προσαρτήματος, όπου περιγράφονται τα αρνητικά αποτελέσματα της εταιρείας τα τελευταία έτη, οι αναλογικά 
μεγάλες παλαιές επισφάλειες, οι δυσκολίες στην εξυπηρέτηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων καθώς και οι 
ενέργειες που έχουν υιοθετηθεί από τη Διοίκηση, η αποτελεσματικότητα των οποίων είναι απαραίτητη για την 
απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Επιπλέον αναφέρεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920 λαμβανομένου υπόψη και των παρατηρήσεων του 
ελέγχου. 
 
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 «ΦΑΡΜΑ ΕΦΥΡΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην 
Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. γ) Στο λογαριασμό «Λοιπές Απαιτήσεις» περιλαμβάνονται και 
Απαιτήσεις κατά Οργάνων Διοίκησης ποσού ευρώ 1.147.246,76 οι οποίες εμπίπτουν  στις απαγορευτικές διατάξεις 
του άρθρου 23α του κωδ. Ν. 2190/1920. 
 
 

Αθήνα, 1η Σεπτεμβρίου 2017 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 
 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι.ΚΑΡΑΛΗΣ 

Α.Μ ΣΟΕΛ 40311 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
μέλος της Crowe Horwath International 

Φ. Νέγρη 3 Αθήνα 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31.12.2016 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2016 31/12/2015 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      

Ενσώματα πάγια      

Ακίνητα 6.1 2.707.250,38 2.777.005,03 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 655.110,90 768.828,28 

Λοιπός εξοπλισμός 6.1 53.973,16 17.979,39 

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 6.2 434.738,96 370.073,31 

Σύνολο  3.851.073,40 3.933.886,01 

       

Άυλα περιουσιακά στοιχεία      

Λοιπα Άυλα 6.3 10.499,86 8.266,50 

Σύνολο  10.499,86 8.266,50 

       

Προκαταβολές&μη κυκλοφορ. στοιχεία υπό κατασκευή 6.4 385.569,49 385.569,49 

       

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία      

Δάνεια και απαιτήσεις 7.1.1 16.111,01 16.111,01 

Συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς 7.1.2 2.000,00 2.000,00 

Σύνολο  18.111,01 18.111,01 

       

Αναβαλλόμενοι φόροι 14 0,00 0,00 

       

Σύνολο μη κυκλοφορούντων  4.265.253,76 4.345.833,01 

       

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      

Αποθέματα      

Έτοιμα και ημιτελή προιόντα  191.600,99 198.177,96 

Εμπορεύματα  27.343,59 24.897,48 

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά  176.817,08 192.885,83 

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία(Αποθ.)  461.457,59 450.670,33 

Προκαταβολές για αποθέματα  14.035,66 16.890,06 

Σύνολο  871.254,91 883.521,66 

       

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές      

Εμπορικές απαιτήσεις 7.1.3 4.814.033,47 5.141.803,26 

Λοιπές απαιτήσεις 7.1.5 1.312.442,76 1.275.605,81 

Προπληρωμένα έξοδα  96.304,65 117.049,51 

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 7.1.4 134.133,53 134.133,53 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7.1.6 48.078,41 32.315,54 

Σύνολο  6.404.992,82 6.700.907,65 

       

Σύνολο κυκλοφορούντων  7.276.247,73 7.584.429,31 

       

Σύνολο Ενεργητικού   11.541.501,49 11.930.262,32 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2016 31/12/2015 

Καθαρή θέση       

Καταβεβλημένα κεφάλαια       

Κεφάλαιο 8 4.145.499,96 4.145.499,96 

Σύνολο   4.145.499,96 4.145.499,96 

        

        

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο       

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 8 503.133,16 503.133,16 

Αφορολόγητα αποθεματικά 8 595.018,54 595.018,54 

Αποτελέσματα εις νέο   -3.184.946,79 -2.751.531,09 

Σύνολο   -2.086.795,09 -1.653.379,39 

        

Σύνολο Καθαρής θέσης   2.058.704,87 2.492.120,57 

        

Προβλέψεις       

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους 9.1 0,00 0,00 

Σύνολο   0,00 0,00 

        

Υποχρεώσεις       

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις       

Δάνεια 9.2.1 2.766.730,20 3.136.284,52 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 9.2.3 631.120,49 390.000,00 

Κρατικές επιχορηγήσεις 9.2.2 76.757,25 91.885,65 

Αναβαλλόμενοι φόροι 14 0,00 0,00 

Σύνολο   3.474.607,94 3.618.170,17 

        

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       

Τραπεζικά Δάνεια 9.2.1 843.430,75 1.181.088,39 

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων 9.2.1 779.247,98 474.247,77 

Εμπορικές υποχρεώσεις 9.3.1 3.463.461,73 3.092.168,49 

Φόρος εισοδήματος   0,00 0,00 

Λοιποί φόροι και τέλη   171.513,55 514.696,82 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης   571.731,46 299.543,10 

Λοιπές υποχρεώσεις 9.3.2 146.050,89 225.417,68 

Έξοδα χρήσης δουλευμένα   32.752,32 32.809,33 

Έσοδα επόμενων χρήσεων   0,00 0,00 

Σύνολο   6.008.188,68 5.819.971,58 

        

Σύνολο υποχρεώσεων   9.482.796,62 9.438.141,75 

        

Σύνολο Καθαρής Θέσης,Προβλέψεων και Υποχρεώσεων   11.541.501,49 11.930.262,32 

 

Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση. 

  Σημ. 31/12/2016 31/12/2015 
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Κύκλος εργασιών 10,16 6.798.894,10 6.801.349,39 

Κόστος Πωλήσεων 10 -6.512.067,27 -6.562.956,16 

Μικτό Αποτέλεσμα  286.826,83 238.393,23 

Λοιπά συνήθη έσοδα 10 1.531,05 8.584,00 

Σύνολο  288.357,88 246.977,23 

        

Έξοδα διάθεσης 10 -317.028,72 -366.337,70 

Έξοδα διοίκησης 10 -191.714,81 -257.852,33 

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)   0,00 0,00 

Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχέιων 10 418,20 723,00 

Λοιπά έξοδα και ζημιές 10 -45.883,93 -34.612,31 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 10 102.313,27 78.319,60 

Αποτελέσματα πρό φόρων και τόκων  -163.538,11 -332.782,51 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 10 470,00 1.560,00 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 10 -270.347,59 -330.547,02 

Αποτελέσματα προ φόρων  -433.415,70 -661.769,53 

Φόροι εισοδήματος  0,00 0,00 

Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους   -433.415,70 -661.769,53 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση.
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Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  

της  

31ης Δεκεμβρίου 2016 

(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014) 

 

 

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία 

α)  Επωνυμία: ΦΑΡΜΑ ΕΦΥΡΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε. 

β)  Νομικός τύπος: ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

γ)  Περίοδος αναφοράς: 1.1.2016 - 31.12.2016 

          δ)   Διεύθυνση της έδρας: ΚΟΥΤΑΛΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, 17ο ΧΙΛ. Ν. Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘ.-ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΚ 20008 

ε) Αρ.Μ.Α.Ε.: 10138/24/Β/86/66 

ΓΕ.ΜΗ.: 115492737000 

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την 

κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

ζ) Η εταιρεία  ανήκει στην κατηγορία μεσαία οντότητα. 

η)  Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία 

με τον παρόντα νόμο. 

θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό 

νόμισμα της Εταιρείας.  

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας 

          Λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης  που επικρατεί για ένατη  συνεχόμενη χρονιά, της 

οικονομικής ασφυξίας που μαστίζει  τον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα, καθώς και των συσσωρευμένων 

ζημιών των τελευταίων χρήσεων, η εταιρεία αντιμετωπίζει δυσκολίες στην αποπληρωμή των παλαιών 

υποχρεώσεών της προς τις τράπεζες , τους φόρους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους προμηθευτές της. 

     Είναι γεγονός πραγματικό ότι οι επισφάλειες  των απαιτήσεών της, από προγενέστερες χρήσεις, με ανοικτά 

παγωμένα υπόλοιπα και ακάλυπτες επιταγές, είναι πολύ μεγάλα για το μέγεθός της. Οι δικηγόροι της 

εταιρείας έχουν αναλάβει & κινητοποιηθεί για την είσπραξη των επίδικων και εκκρεμών υποθέσεων, ενώ 

έχουν ελαχιστοποιηθεί αν όχι μηδενιστεί οι περιπτώσεις δημιουργίας νέων επισφαλών απαιτήσεων. 
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     Η εταιρεία προσπαθεί να καλύψει τις παλαιές και τρέχουσες οφειλές της προς τους Ασφαλιστικούς 

οργανισμούς με την χρήση των ρυθμίσεων , ενώ με ρυθμίσεις αντιμετωπίζει και την αποπληρωμή των φόρων 

της. Παράλληλα, βρίσκεται στο στάδιο της  συγκέντρωσης των στοιχείων που απαιτούνται για την υπαγωγή 

της στον «Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων» του ν. 4469/2017. 

     Επίσης γίνεται περαιτέρω προσπάθεια περιορισμού του λειτουργικού της κόστους και έχει δοθεί ιδιαίτερη 

βαρύτητα στην αύξηση των πωλήσεων του κλάδου κρέατος, των παραγόμενων αλλαντικών και ιδιαίτερα των 

παραγόμενων  ζωοτροφών. 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η μείωση των χρεωστικών τόκων λόγω της σημαντικής μείωσης των 

μακροπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεών της. 

     Για την αντιμετώπιση του προβλήματος η διοίκηση, ύστερα από απαίτηση των τραπεζών στα πλαίσια 

αναδιαπραγματεύσεως των πιστωτικών ορίων, έχει εκπονήσει μελέτη προεξοφλήσεως μελλοντικών 

ταμειακών ροών για την επόμενη πενταετία, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται θετική μελλοντική πορεία 

της εταιρείας. Στα πλαίσια αυτά η Διοίκηση της Εταιρείας συνέταξε σχέδιο αναδιάρθρωσης και 

αναχρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεών της το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και  

από τις πιστώτριες τράπεζες. 

     Εντός του έτους 2014, η εταιρεία κατόρθωσε να αναδιαρθρώσει το ομολογιακό της δάνειο με την Εθνική 

Τράπεζα, ενώ εντός του 2015 ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση των δανείων της με την ALPHA BANK, 

επιμηκύνοντας τον χρόνο αποπληρωμής τους. 

     Εντός του έτους 2017 θα υποβληθεί νέα πρόταση στην  ALPHA BANK προκειμένου να επανεξεταστεί  το 

πλάνο αναδιάρθρωσης των δανείων της με την ALPHA BANK.  

     Επιπρόσθετα εξετάζει την δυνατότητα συνεργειών με  άλλες επιχειρήσεις προκειμένου να προχωρήσει το 

εγκεκριμένο επενδυτικό της σχέδιο για την παραγωγή βιοαερίου από τα κατάλοιπα της παραγωγικής της 

λειτουργίας. 

     Ύστερα από τις προαναφερόμενες ενέργειες η Διοίκηση εκτιμά ότι θα εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση, 

στο άμεσο μέλλον, ώστε να εξυπηρετηθούν οι χρηματοδοτικές και λειτουργικές ανάγκες της Εταιρείας, για την 

συνέχιση της πορείας της, καθώς και η πραγματοποίηση των επενδυτικών της σχεδίων. Στο πλαίσιο αυτό η 

Διοίκηση εξετάζει και την δυνατότητα αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η οποία όμως θα εξαρτηθεί από τις 

συνθήκες της αγοράς και από την πορεία της οικονομίας. 

 

3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι 

 
          Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια 

εκτιμήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών, τα 

αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. 

Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες 

που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα όμως, μπορεί να διαφέρουν από 

αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση.   
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Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των  παγίων, τις συμμετοχές, 

την απομείωση των απαιτήσεων, και τις προβλέψεις. 

 

3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι 

Η εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις ακόλουθες 

λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου.  

3.1.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

α) Αρχική καταχώριση 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο 

περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή 

επιδιωκόμενη χρήση.  

Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών, 

περιλαμβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα 

με το εν λόγω πάγιο στοιχείο. Επιπλέον περιλαμβάνει μια εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων 

που σχετίζονται έμμεσα με το ιδιοπαραγόμενο πάγιο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται 

στην περίοδο κατασκευής ή παραγωγής. Η εταιρεία δεν επιβαρύνει το κόστος των ιδιοπαραγόμενων πάγιων 

στοιχείων μακράς περιόδου κατασκευής ή παραγωγής με τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το μέρος που 

αναλογούν σε αυτό. 

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο αποσβέσιμο 

κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισμό του 

περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομειώσεως). 

Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή 

τους, η οποία εκτιμήθηκε ως ακολούθως: 

Η Διοίκηση της εταιρείας εκτίμησε και θεωρεί ότι η ωφέλιμη ζωή των ενσώματων παγίων είναι σε 

συνάρτηση με τους συντελεστές απόσβεσης που ορίζονται από τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 

Ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί την 

ανακτήσιμη αξία του. 

Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ελέγχονται για απομείωση όταν 

υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι μεγαλύτερες από τις ανακτήσιμες. Στην περίπτωση αυτή 

υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν 

την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζημία απομείωσης στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων. Το ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης 

αξίας (μείον τα απαιτούμενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας χρήσεως αυτών.  
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Για την εκτίμηση της αξίας χρήσεως, οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλούνται στην 

παρούσα αξία τους με την χρήση ενός προ φόρου προεξοφλητικού επιτοκίου, το οποίο αντανακλά τις 

τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήματος και για τους κινδύνους που 

σχετίζονται με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. 

γ) Διαγραφή 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν αναμένει 

μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους ή την πώλησή τους.  

3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία  

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν άδειες – παραχωρήσεις - δικαιώματα, λογισμικά 

προγράμματα, εμπορικές επωνυμίες και εμπορικά σήματα.  

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης  το οποίο περιλαμβάνει 

κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.  

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 άυλων 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 και μείον ζημίες 

απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. 

Η Διοίκηση της εταιρείας εκτίμησε και θεωρεί ότι η ωφέλιμη ζωή των άυλων παγίων (χωρίς συμβατικά 

καθορισμένο χρόνο χρήσης) είναι σε συνάρτηση με τους συντελεστές απόσβεσης που ορίζονται από τον 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 

Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

3.1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

3.1.3.1. Συμμετοχές 

Οι συμμετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υποκείμενες σε έλεγχο απομειώσεως της αξίας 

τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να μην είναι 

ανακτήσιμη. Ζημίες απομειώσεων καταχωρίζονται όταν η λογιστική αξία των συμμετοχών υπερβαίνει την 

ανακτήσιμη αξία τους. Ως ανακτήσιμη αξία θεωρείται η αξία χρήσεως που είναι η παρούσα αξία των 

αναμενόμενων μελλοντικών χρηματοροών από την συμμετοχή, στην επόμενη πενταετία και της 

υπολειμματικής της αξίας στο τέλος της πενταετίας. 
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3.1.3.2. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

α) Αρχική καταχώριση 

Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, δηλαδή 

στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει το σύνολο των 

ταμειακών διαθεσίμων (ή ταμειακών ισοδύναμων) ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που διατέθηκε για 

την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς. 

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται 

στο κόστος κτήσεώς τους (ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν ζημίες απομειώσεως, εκτός από τα έντοκα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεώς τους ή το επιτόκιο είναι 

σημαντικά, αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη σταθερή μέθοδο.   

Ζημία απομειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το ποσό που 

η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό. 

Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο 

είναι το μεγαλύτερο από: 

 Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, 

υπολογιζόμενη με τη χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου. 

 Την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πωλήσεως. 

Οι ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται ως κέρδη 

σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται μέχρι της αξίας 

που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζημία απομειώσεως.  

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου 

νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται στα 

αποτελέσματα.  

γ) Διαγραφή 

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και μόνον όταν εκπνεύσουν τα 

συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή μεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και 

τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού. 
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3.1.3.3. Διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων 

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. 

3.1.4. Φόροι εισοδήματος 

3.1.4.1. Τρέχων φόρος 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει: 

 Τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής 

νομοθεσίας. 

 Τον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο.  

Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της 

χρήσεως, κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την 

Εταιρεία. 

3.1.4.2. Αναβαλλόμενοι φόροι 

Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές μεταξύ 

λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισμού.  

Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων. 

3.1.5. Αποθέματα 

α) Αρχική καταχώριση 

Τα αποθέματα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που 

απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεμάτων στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη 

χρήση.  

Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών, 

περιλαμβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα 

με τα εν λόγω στοιχεία. Επιπλέον περιλαμβάνει μια εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που 

σχετίζονται έμμεσα με το ιδιοπαραγόμενο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο 

παραγωγής. Η εταιρεία δεν επιβαρύνει το κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων μακράς περιόδου 

παραγωγής ή ωριμάνσεως με τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το μέρος που αναλογούν σε αυτά. 

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Τα πάσης φύσεως αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και υλικά, βιολογικά 

αποθέματα) επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως (ή κόστους παραγωγής για τα 
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ιδιοπαραγόμενα) και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται με 

την μέθοδο FIFO. Η ζημία που προκύπτει από την επιμέτρηση των αποθεμάτων στην καθαρή 

ρευστοποιήσιμη αξία όταν αυτή είναι μικρότερη του κόστους κτήσης, αναγνωρίζεται στις ζημίες απομείωσης 

και επιβαρύνει το κόστος πωλήσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση ιδιαίτερα αυξημένων 

ζημιών απομείωσης αποθεμάτων, τα σχετικά ποσά εμφανίζονται στο κονδύλι «Απομειώσεις περιουσιακών 

στοιχείων (καθαρό ποσό)» στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων με σκοπό την εύλογη παρουσίαση. 

3.1.6. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόμενα ποσά) και  

αποτιμούνται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής 

του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομειώσεως. Η απομείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται 

στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την 

δέσμευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού. 

Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως και 

αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιμης αξίας, δηλαδή 

του ποσού που αναμένεται να ληφθεί. 

3.1.7. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και μεταγενέστερα, 

αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους, εκτός από τις μακροπρόθεσμης λήξεως, οι οποίες αποτιμούνται στο 

αποσβέσιμο κόστος με τη σταθερή μέθοδο. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο 

νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι 

σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσματα. 

β) Διαγραφή 

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση 

εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν 

υφίσταται πλέον.  

3.1.8. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο 

ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Διαφορές που προκύπτουν είτε 

κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καταχωρίζονται 

ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.  
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β) Διαγραφή 

Μια μη χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση 

εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν 

υφίσταται πλέον.  

3.1.9. Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που 

αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους, εκτός αν η αποτίμηση στην παρούσα αξία του ποσού που 

αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους έχει σημαντική επίδραση στα ποσά των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, που προκύπτουν από 

προγράμματα καθορισμένων παροχών, καταχωρίζονται και αποτιμούνται στα προκύπτοντα από τη 

νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

3.1.10. Κρατικές επιχορηγήσεις 

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. 

3.1.11. Έσοδα και έξοδα 

Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.  

Ειδικότερα: 

 Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται 

δουλευμένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την 

κυριότητά τους. 

 Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή. 

 Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα και θεωρείται 

σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. 
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 Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συμβόλαια καταχωρίζονται με τη μέθοδο 

της ολοκληρωμένης συμβάσεως.   

 Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους 

καταχωρίζονται ως εξής: 

 Οι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή 

μέθοδο.  

 Τα μερίσματα ή παρόμοιας φύσεως εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων 

οντοτήτων όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους. 

  Τα δικαιώματα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων. 

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δουλευμένου. 

3.1.12. Στοιχεία της καθαρής θέσεως 

Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στα 

ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί. 

3.1.13. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν 

από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί μόνο από το αν συμβούν ή δεν συμβούν 

ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. 

Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

3.1.14. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού 

Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, 

προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αυτή 

επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους. Οι προσαρμογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την 

ημερομηνία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μη διορθωτικά, μετά 

την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σημαντικά, στις σημειώσεις των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων.   

3.1.15. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε 

άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες 

συνθήκες, αναμένεται να πραγματοποιηθούν. 

3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και διόρθωση 

σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων 
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3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων 

Οι μεταβολές λογιστικών αρχών και μεθόδων, καταχωρίζονται με αναδρομική επαναδιατύπωση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της 

τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόμενα κονδύλια να είναι συγκρίσιμα. Στην παρούσα περίοδο δεν 

προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής. 

3.2.2. Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων 

Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία διαπιστώνεται ότι 

προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι μεταβολές 

αυτές δεν καταχωρίζονται αναδρομικά. 

3.2.3. Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων 

Οι διορθώσεις σφαλμάτων καταχωρίζονται με την αναδρομική διόρθωση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου.        

Στην παρούσα περίοδο δεν εντοπίστηκε σφάλμα προηγούμενης περιόδου. 

3.2.4. Λοιπές Πληροφορίες 

Στην παρούσα περίοδο 2016 για λόγους ορθής απεικόνισης μετονομάστηκε το κονδύλι «εμπορικό 

χαρτοφυλάκιο», που εμφανιζόταν στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2015 στο κυκλοφορούν 

ενεργητικό, σε «Λοιπά Χρηματοοικονομικά στοιχεία» του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Η μετονομασία αυτή 

δεν επηρεάζει την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα της κλειόμενης αλλά και των προηγούμενων χρήσεων. 

 

4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διατάξεως του νόμου 

για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 

γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή. Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη 

τέτοιας παρεκκλίσεως. 

 

5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα κονδύλια 

του ισολογισμού 

Στο κονδύλι «Δάνεια-Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» περιλαμβάνεται το μακροπρόθεσμο τμήμα € 

2.766.730,20 δανειακών υποχρεώσεων. Το αντίστοιχο βραχυπρόθεσμο τμήμα € 779.247,98 περιλαμβάνεται 

στο κονδύλι «Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων». Στο κονδύλι «Λοιπές μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις» περιλαμβάνεται το μακροπρόθεσμο τμήμα ρύθμισης οφειλών προς τη ΔΕΗ ποσού € 

200.524,65 (το αντίστοιχο βραχυπρόθεσμο τμήμα ποσού € 216.004,08 βρίσκεται στο κονδύλι «εμπορικές 

υποχρεώσεις»), το μακροπρόθεσμο τμήμα ρύθμισης οφειλών φόρων προς το δημόσιο ποσού € 326.595,84 

(το αντίστοιχο βραχυπρόθεσμο τμήμα ποσού € 171.513,55 βρίσκεται στο κονδύλι «Λοιποί φόροι τέλη») και τα 



ΦΑΡΜΑ ΕΦΥΡΑ Α.Β.Ε.Ε.      
 
 
     
 

           
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2016 

               
                                   

19 | Σ ε λ ί δ α  

 

μακροπροθέσμου λήξεως γραμμάτια πληρωτέα ποσού € 104.000 (το αντίστοιχο βραχυπρόθεσμο τμήμα 

ποσού € 421.000 βρίσκεται στο κονδύλι «εμπορικές υποχρεώσεις»). 

 

6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

6.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων 

στοιχείων ιδιοχρησιμοποιούμενων 
Γήπεδα Κτίρια 

Μηχανολογικό

ς εξοπλισμός 

Λοιπός 

εξοπλισμός 

Αξία κτήσεως          

Υπόλοιπο 1.1.2015 1.001.779,95 € 7.144.844,80 € 7.213.741,23 € 2.012.288,56 € 

Προσθήκες περιόδου 0,00 € 18.397,48 € 56.211,08 € 6.875,38 € 

Κεφαλαιοποίηση τόκων 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Διαφορά αναπροσαρμογής 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Μειώσεις περιόδου 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Μεταφορές περιόδου 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Υπόλοιπο 31.12.2015 1.001.779,95 € 7.163.242,28 € 7.269.952,31 € 2.019.163,94 € 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις         

Υπόλοιπο 1.1.2015 0,00 € 5.274.438,88 € 6.345.711,71 € 1.990.777,71 € 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 € 113.578,32 € 155.412,32 € 10.406,84 € 

Διαφορά αναπροσαρμογής 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Απομειώσεις περιόδου 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Αναστροφές απομειώσεων περιόδου 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Μεταφορές περιόδου 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Υπόλοιπο 31.12.2015 0,00 € 5.388.017,20 € 6.501.124,03 € 2.001.184,55 € 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015 1.001.779,95 € 1.775.225,08 € 768.828,28 € 17.979,39 € 

Αξία κτήσεως          

Υπόλοιπο 1.1.2016 1.001.779,95 € 7.163.242,28 € 7.269.952,31 € 2.019.163,94 € 

Προσθήκες περιόδου 0,00 € 0,00 € 1.856,94 € 43.819,79 € 

Κεφαλαιοποίηση τόκων 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Διαφορά αναπροσαρμογής 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Μειώσεις περιόδου 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Μεταφορές περιόδου 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Υπόλοιπο 31.12.2016 1.001.779,95 € 7.163.242,28 € 7.271.809,25 € 2.062.983,73 € 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις         

Υπόλοιπο 1.1.2016 0,00 € 5.388.017,20 € 6.501.124,03 € 2.001.184,55 € 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 € 69.754,65 € 115.574,32 € 7.826,02 € 

Διαφορά αναπροσαρμογής 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Απομειώσεις περιόδου 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Αναστροφές απομειώσεων περιόδου 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Μεταφορές περιόδου 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Υπόλοιπο 31.12.2016 0,00 € 5.457.771,85 € 6.616.698,35 € 2.009.010,57 € 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2016 1.001.779,95 € 1.705.470,43 € 655.110,90 € 53.973,16 € 
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6.2. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 

Πίνακας μεταβολών βιολογικών περιουσιακών 

στοιχείων 
Χρήση 2016 Χρήση 2015 

Αξία κτήσεως      

Υπόλοιπο ενάρξεως 518.149,63 384.714,05 

Προσθήκες περιόδου 108.883,91 133.435,58 

Κεφαλαιοποίηση τόκων 0,00 0,00 

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 

Μεταφορές περιόδου 0,00 0,00 

Υπόλοιπο λήξεως 627.033,54 518.149,63 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις     

Υπόλοιπο ενάρξεως 148.076,32 108.785,76 

Αποσβέσεις περιόδου 44.218,26 39.290,56 

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00 0,00 

Απομειώσεις περιόδου 0,00 0,00 

Αναστροφές απομειώσεων περιόδου 0,00 0,00 

Μεταφορές περιόδου 0,00 0,00 

Υπόλοιπο λήξεως 192.294,58 148.076,32 

Καθαρή λογιστική αξία λήξεως 434.738,96 370.073,31 
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6.3. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων Υπεραξία Δαπάνες αναπτύξεως Λοιπά άυλα στοιχεία 

Αξία κτήσεως        

Υπόλοιπο 1.1.2015 0,00 0,00 20.666,35 

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 0,00 

Κεφαλαιοποίηση τόκων 0,00 0,00 0,00 

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 

Μεταφορές περιόδου 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2015 0,00 0,00 20.666,35 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις       

Υπόλοιπο 1.1.2015 0,00 0,00 10.633,20 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 0,00 1.766,65 

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00 0,00 0,00 

Απομειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 

Αναστροφές απομειώσεων περιόδου 0,00 0,00 0,00 

Μεταφορές περιόδου 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2015 0,00 0,00 12.399,85 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015 0,00 0,00 8.266,50 

Αξία κτήσεως        

Υπόλοιπο 1.1.2016 0,00 0,00 20.666,35 

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 4.000,00 

Κεφαλαιοποίηση τόκων 0,00 0,00 0,00 

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 

Μεταφορές περιόδου 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2016 0,00 0,00 24.666,35 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις       

Υπόλοιπο 1.1.2016 0,00 0,00 12.399,85 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 0,00 1.766,64 

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00 0,00 0,00 

Απομειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 

Αναστροφές απομειώσεων περιόδου 0,00 0,00 0,00 

Μεταφορές περιόδου 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2016 0,00 0,00 14.166,49 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2016 0,00 0,00 10.499,86 
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6.4. Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 

     

Πίνακας μεταβολών προκαταβολών και μη 

κυκλοφορούντων στοιχείων υπό κατασκευή 
Προκαταβολές Κτίρια 

Μηχανολογικός 

εξοπλισμός 
Σύνολο 

Υπόλοιπο 1.1.2015 0,00 260.284,57 22.407,32 282.691,89 

Προσθήκες περιόδου 0,00 50.000,00 52.877,60 102.877,60 

Κεφαλαιοποίηση τόκων 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μεταφορές περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2015 0,00 310.284,57 75.284,92 385.569,49 

Υπόλοιπο 1.1.2016 0,00 310.284,57 75.284,92 385.569,49 

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 

Κεφαλαιοποίηση τόκων 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μεταφορές περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2016 0,00 310.284,57 75.284,92 385.569,49 

     

     

 

7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

 
7.1.1. Δάνεια και απαιτήσεις 

Ο λογαριασμός του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού «Δάνεια και απαιτήσεις» ποσού 16.111,01 € την 

31.12.2016, αφορά σε δοσμένες εγγυήσεις. 

7.1.2. Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 

Ο λογαριασμός του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού «Συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς» ποσού 

2.000,00 € την 31.12.2016, αφορά συμμετοχή της εταιρείας στην μη εισηγμένη εταιρεία                                 

«S.C. EFYRAFARM AGRO SRL(ΡΟΥΜΑΝΙΑ)» Κεφάλαιο: 2.000,00 ευρώ. 

7.1.3. Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Εμπορικές απαιτήσεις 31/12/2016 31/12/2015 

ΠΕΛΑΤΕΣ 1.605.579,36 1.559.682,61 

ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ-ΕΠΙΔΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ 2.920.996,06 2.924.169,65 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 0,00 338,59 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ (ΧΑΡΤΟΦΥΛ.) 70.458,05 27.208,68 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 217.000,00 630.403,73 

Σύνολο 4.814.033,47 5.141.803,26 
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7.1.4. Λοιπά Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 

Ο λογαριασμός του κυκλοφορούντος ενεργητικού «Εμπορικό Χαρτοφυλάκιο» ποσού 134.133,53 την 

31.12.2016, αφορά : 

ΧΡΕΟΓΡΑΦΟ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε 5 16.235,41 € 

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.Α. 
ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔ.& ΕΚΤΥΠ.ΑΕ 

(ΚΟ) 
4 34,60 € 

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ALPHA BANK (KO) 58 50.818,52 € 

ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
637 67.045,00 € 

 

7.1.5. Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές απαιτήσεις 31/12/2016 31/12/2015 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.147.246,76 1.147.246,76 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (ΦΠΑ) 23.415,13 0,00 

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 130.684,87 114.563,05 

Λ/ΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡ.ΠΡΑΚΑΤΑΒΟΛΩΝ& ΠΙΣΤΩ 11.096,00 13.796,00 

Σύνολο 1.312.442,76 1.275.605,81 
 

 

7.1.6. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 31/12/2016 31/12/2015 

Ταμείο 19.521,45 13.631,84 

Καταθέσεις όψεως 28.556,96 18.683,70 

Σύνολο 48.078,41 32.315,54 

   
 

8. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως 
 

Το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 1.410.034 κοινές με δικαίωμα ψήφου 

μετοχές ονομαστικής αξίας € 2,94 η κάθε μία και ανέρχεται σε € 4.145.499,96. 

Το κονδύλι «Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού» της καθαρής θέσης αναλύεται σύμφωνα με τον παρακάτω 
πίνακα. 
 

Τακτικό Αποθεματικό 84.909,49  

Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσιακών στοιχείων 4,18  

Υπεραξία από συγχώνευση με απορρόφηση 418.219,49  

Σύνολο 503.133,16 
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Το κονδύλι «Αφορολόγητα αποθεματικά» της καθαρής θέσης αναλύεται σύμφωνα με τον παρακάτω 

πίνακα. 

ΑΦΟΡ/ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Ν1262/82 179.717,64 

ΑΦΟΡ/ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Ν1892/90 257.910,85 

ΑΦΟΡ/ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Ν2061/98 155.360,21 

ΑΠΟΘ/ΚΟ ΑΠΟ ΑΠΛ/ΝΑ ΤΗΣ ΦΟΡ.ΕΙΣ. 2.029,84 

Σύνολο 595.018,54 
 

9. Προβλέψεις - Υποχρεώσεις 

 
9.1.  Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία 

Η εταιρεία δεν διενεργεί σχετική πρόβλεψη. 

9.2.  Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

9.2.1.  Δάνεια 

α) Εξασφαλίσεις δανείων 

Επί των γηπέδων και κτισμάτων της εταιρείας υφίστανται προσημειώσεις υποθήκης  € 3.011.804,84 

υπέρ  τραπεζών για κάλυψη μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανείων, τα υπόλοιπα των οποίων κατά 

την 31/12/2016 ανήρχετο στο ποσό των  € 4.389.408,93.  

  2016 2015 

Υποθήκες ΕΤΕ 293,47 293,47 

Προσημειώσεις ΕΤΕ 1.831.511,37 1.781.511,37 

Προσημειώσεις ALPHA 1.100.000,00 1.100.000,00 

Προσημ.Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου 80.000,00 80.000,00 

Σύνολο 3.011.804,84 2.961.804,84 
 

 (β) Χρόνος λήξεως δανειακών υποχρεώσεων 

Υπόλοιπο λήξεως 
Ομολογιακά 

δάνεια 

Τραπεζικά 

δάνεια 

Δάνεια 

χρηματοδοτικής 

μισθώσεως 

Σύνολο 

Βραχυπρόθεσμο τμήμα:         

Έως 1 έτος 141.614,85 1.481.063,88 0,00 1.622.678,73 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμου τμήματος 141.614,85 1.481.063,88 0,00 1.622.678,73 

Μακροπρόθεσμο τμήμα:         

1 έως 2 έτη 120.000,00 154.154,93 0,00 274.154,93 

2 έως 5 έτη 731.000,00 600.000,00 0,00 1.331.000,00 

Άνω των 5 ετών 0,00 1.161.575,27 0,00 1.161.575,27 

Σύνολο μακροπρόθεσμου τμήματος 851.000,00 1.915.730,20 0,00 2.766.730,20 

Γενικό Σύνολο 992.614,85 3.396.794,08 0,00 4.389.408,93 
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9.2.2. Κρατικές επιχορηγήσεις  

Η κίνηση του λογαριασμού παρατίθεται στον κατωτέρω πίνακα: 

Πίνακας μεταβολών κρατικών επιχορηγήσεων 
Χρήση 
2016 

Χρήση 
2015 

Υπόλοιπο ενάρξεως 91.885,65 108.401,57 

Ληφθείσες επιχορηγήσεις εντός της περιόδου 0,00 0,00 

Αποσβέσεις -15.128,40 -16.515,92 

Υπόλοιπο λήξεως 76.757,25 91.885,65 

 

9.2.3. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Η κίνηση του λογαριασμού παρατίθεται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 31/12/2016 31/12/2015 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΕΗ 200.524,65 0,00 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΦΟΡΩΝ 326.595,84 0,00 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΜΑΚΡΟΠΡ.ΛΗΞΕΩΣ 104.000,00 390.000,00 

 631.120,49 390.000,00 
 

9.3. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

9.3.1.  Εμπορικές υποχρεώσεις 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Εμπορικές υποχρεώσεις 31/12/2016 31/12/2015 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 2.169.741,38 1.802.138,15 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 421.000,00 514.000,00 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 872.720,35 776.030,34 

Σύνολο 3.463.461,73 3.092.168,49 

 

9.3.2. Λοιπές υποχρεώσεις 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές υποχρεώσεις 31/12/2016 31/12/2015 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 13.025,57 87.439,65 

ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 10.398,33 11.048,82 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 122.626,99 126.929,21 

Σύνολο 146.050,89 225.417,68 
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10. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας 

 

Ακολουθεί ανάλυση των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες: 

ΕΣΟΔΑ 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 

  31/12/2016 31/12/2015 

Κατηγορίες δραστηριότητας     

Βιομηχανική δραστηριότητα 5.265.199,04 5.278.088,54 

Εμπορική δραστηριότητα 589.928,73 420.833,74 

Παροχή υπηρεσιών 943.766,33 1.102.427,11 

Σύνολο 6.798.894,10 6.801.349,39 

Γεωγραφικές αγορές     

Εσωτερική αγορά 6.783.249,19 6.792.936,24 

Ευρωπαϊκή αγορά 15.644,91 8.413,15 

Αγορές τρίτων χωρών 0,00 0,00 

Σύνολο 6.798.894,10 6.801.349,39 

 

ΛΟΙΠΑ: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2016 2015 

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣ.ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 1.531,05 8.584,00 

ΤΟΚΟΙ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 470,00 1.560,00 

ΑΝΑΛΟΓ.ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩ 15.128,40 16.515,92 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Λ/ΣΜΩΝ ΧΡΕΩΣΤΩΝ-ΠΙΣΤ 79.466,79 7.356,41 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 91,61 0,00 

ΑΠΟΖΗΜ.ΑΣΦΑΛ.ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Ι.Χ ΦΟΡΤ.ΑΥΤΟΚΙΝ. 4.340,00 827,19 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΡΟΠΟΠ.ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΦΙΑ ΠΡΟΗΓ.ΕΤΟΥΣ 0,00 1.314,63 

ΚΕΡΔΗ ΕΚΠ.ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΥΠ.ΑΡΧ.ΚΛΕΩΝΩΝ 418,20 723,00 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΧΡ.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛ.ΠΕΛΑΤΕΣ 0,00 52.305,45 

ΕΚΠ.ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΑΠΟΘΕΜ.ΑΣΦΑΛ.ΖΩΗΣ  3.286,47 0,00 

 104.732,52 89.186,60 
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ΕΞΟΔΑ 

01/01/2016-31/12/2016       

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΜ/ΣΗ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΑ 

AMOIBEΣ & EΞOΔA ΠPOΣΩΠIKOY 830.735,16 98.486,73 163.215,87 0,00 0,00 1.092.437,76 

AMOIBEΣ KAI EΞOΔA TPITΩN 11.816,19 23.386,27 11.700,00 0,00 0,00 46.902,46 

ΠAPOXEΣ TPITΩN 446.162,43 24.348,44 32.548,53 0,00 0,00 503.059,40 

ΦOPOI - TEΛH  4.775,50 7.673,06 3.199,00 0,00 12.890,62 28.538,18 

ΔIAΦOPA EΞOΔA 60.364,59 23.824,68 65.580,05 0,00 0,00 149.769,32 

TOKOI KAI ΣYNAΦH EΞOΔA 0,00 0,00 0,00 270.347,59 0,00 270.347,59 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ  234.443,28 3.856,61 840,00 0,00 0,00 239.139,89 

ΚΑΥΣΙΜΑ 178.279,14 10.139,02 39.945,27 0,00 0,00 228.363,43 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΥΣΙΜΑ) 4.745.490,98 0,00 0,00 0,00 0,00 4.745.490,98 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Λ/ΣΜΩΝ ΧΡΕΩΣΤΩΝ-ΠΙΣΤ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ (ΦΟΡΩΝ-ΑΣΦΑΛ.ΤΑΜ.-ΚΟΚ) 0,00 0,00 0,00 0,00 28.889,07 28.889,07 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΑΕΕ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ (ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.171,00 1.171,00 

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΦΑΓΩΝ 
(ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ) 

0,00 0,00 0,00 0,00 2.383,05 2.383,05 

ΕΞΟΔΑ ΕΛΟΓΑΚ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΡΟΗΓ.ΕΤΟΥΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 550,19 550,19 

ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΙ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΑ 6.512.067,27 191.714,81 317.028,72 270.347,59 45.883,93 7.337.042,32 

       

01/01/2015-31/12/2015       

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΜ/ΣΗ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΑ 

AMOIBEΣ & EΞOΔA ΠPOΣΩΠIKOY 858.655,08 115.440,86 207.957,89 0,00 0,00 1.182.053,83 

AMOIBEΣ KAI EΞOΔA TPITΩN 4.852,88 33.322,92 4.000,00 0,00 0,00 42.175,80 

ΠAPOXEΣ TPITΩN 576.631,41 40.353,59 36.343,87 0,00 0,00 653.328,87 

ΦOPOI - TEΛH  13.683,00 26.851,86 3.985,00 0,00 0,00 44.519,86 

ΔIAΦOPA EΞOΔA 68.477,78 19.798,55 52.427,85 0,00 0,00 140.704,18 

TOKOI KAI ΣYNAΦH EΞOΔA 0,00 0,00 0,00 330.547,02 0,00 330.547,02 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ  313.987,25 6.467,44 0,00 0,00 0,00 320.454,69 

ΚΑΥΣΙΜΑ 239.137,65 15.617,11 61.623,09 0,00 0,00 316.377,85 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΥΣΙΜΑ) 4.487.531,11 0,00 0,00 0,00 0,00 4.487.531,11 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Λ/ΣΜΩΝ ΧΡΕΩΣΤΩΝ-ΠΙΣΤ 0,00 0,00 0,00 0,00 149,38 149,38 

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ (ΦΟΡΩΝ-ΑΣΦΑΛ.ΤΑΜ.-ΚΟΚ) 0,00 0,00 0,00 0,00 25.108,24 25.108,24 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΑΕΕ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. 0,00 0,00 0,00 0,00 5.101,72 5.101,72 

ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ (ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.233,00 1.233,00 

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΦΑΓΩΝ 
(ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ) 

0,00 0,00 0,00 0,00 2.309,10 2.309,10 

ΕΞΟΔΑ ΕΛΟΓΑΚ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΡΟΗΓ.ΕΤΟΥΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 710,87 710,87 

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΙ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΑ 6.562.956,16 257.852,33 366.337,70 330.547,02 34.612,31 7.552.305,52 
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11. Προτεινόμενη διάθεση κερδών 

 
Η κλειόμενη χρήση παρουσίασε ζημιογόνο αποτέλεσμα.  

 

12. Καταβληθέντα μερίσματα στην περίοδο 

 
Στην κλειόμενη περίοδο δεν καταβλήθηκαν μερίσματα. 

 

13. Λογιστικός χειρισμός ζημιών περιόδου 

 
Οι ζημίες της περιόδου μεταφέρθηκαν στην καθαρή θέση ως ζημίες εις νέο, προκειμένου να καλυφθούν 

με κέρδη επόμενων χρήσεων.  

 

14. Αναβαλλόμενοι φόροι 

 
Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων. 

 

15. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού 

 
Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα: 

 31/12/2016 31/12/2015 

Διοικητικό προσωπικό 19 19 
Εργατοτεχνικό προσωπικό 47 51 

Σύνολο 66 70 

 

Η εταιρεία σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής ποσά: 

  31/12/2016 31/12/2015 

Μισθοί και ημερομίσθια 846.443,38   921.532,07   

Κοινωνικές επιβαρύνσεις 227.716,43   243.536,29   

Αποζημιώσεις Απομακρ. 3.845,22   458,15   

Λοιπες Παρεπομ. Παροχες σε Εργαζ. 14.432,73   16.527,32   

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 0,00   0,00   

Σύνολο 1.092.437,76   1.182.053,83   
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16. Ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές περιοχές 

 

Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής: 

 

  31/12/2016 31/12/2015 

Κατηγορίες δραστηριότητας     

Βιομηχανική δραστηριότητα 5.265.199,04 5.278.088,54 

Εμπορική δραστηριότητα 589.928,73 420.833,74 

Παροχή υπηρεσιών 943.766,33 1.102.427,11 

Σύνολο 6.798.894,10 6.801.349,39 

Γεωγραφικές αγορές     

Εσωτερική αγορά 6.783.249,19 6.792.936,24 

Ευρωπαϊκή αγορά 15.644,91 8.413,15 

Αγορές τρίτων χωρών 0,00 0,00 

Σύνολο 6.798.894,10 6.801.349,39 

 

17. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 

 

  Υπόλοιπα 

31/12/2015 

Χορηγήσεις 

2016 

Τόκοι 

2016 

Επιστροφές 

2016 

Υπόλοιπα 

31/12/2016 

Σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου 1.147.246,76 0,00 0,00 0,00 1.147.246,76 

Σε διευθυντικά στελέχη 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο 1.147.246,76 0,00 0,00 0,00 1.147.246,76 
 

18. Συμμετοχές σε εταιρείες με απεριόριστη ευθύνη των εταίρων 

 

Δεν υπάρχουν τέτοιες συμμετοχές. 

19. Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του 

τελικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική 

 

Η εταιρεία δεν ανήκει σε τελικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις. 

20. Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μερικού 

συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική 

 

Η εταιρεία δεν ανήκει σε μερικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις. 

21. Τόπος στον οποίο διατίθενται οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
 

Δεν συντρέχει περίπτωση. 
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22. Αμοιβές σε μέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 

 

Η Εταιρεία επιβαρύνθηκε με τα κατωτέρω ποσά: 

 Αμοιβές 
Κοινωνικές 

επιβαρύνσεις 

Δεσμεύσεις για παροχές 

μετά την έξοδο από την 

υπηρεσία 

Σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη 
συμμετοχή τους στις  

συνεδριάσεις διοικητικού συμβουλίου 

- - - 

Σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου που 
ασκούν διευθυντικά καθήκοντα 

- - - 

Σε διευθυντικά στελέχη 32.174.98 7.999.88 - 

Σύνολο 32.174.98 7.999.88 - 

 

23. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη 

 

Η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει τις κατωτέρω συναλλαγές με συνδεμένα μέρη και στο τέλος της 

χρήσεως έχει τα κατωτέρω υπόλοιπα απαιτήσεων ή υποχρεώσεων από και προς συνδεμένα μέρη (οι 

συναλλαγές-υπόλοιπα με συνδεδεμένα φυσικά πρόσωπα αναφέρονται ανωτέρω παρ.17&22): 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΑΓΑΘΩΝ 

ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΓΟΡΕΣ  ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) 

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΠΑΡΡΑ ΔΗΜ.ΟΥΡΑΝΙΑ 235.036,53 316,32 19.576,32 

ΣΥΝΟΛΟ 235.036,53 316,32 19.576,32 

 

24. Αμοιβές για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για άλλες υπηρεσίες 

διασφαλίσεως 

 
Οι αμοιβές που χρεώθηκαν από τον νόμιμο ελεγκτή ανέρχονται: 

 31/12/2016 31/12/2015 

Για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων : 6.500,00 7.000,00 

των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για άλλες υπηρεσίες ελεγκτικής φύσης: 0,00 6.000,00 

των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για υπηρεσίες φορολογικών συμβουλών: 0,00 0,00 

 

25. Λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και συνδεόμενων με αυτά υποχρεώσεων, τα οποία η 

διοίκηση της εταιρείας έχει αποφασίσει να διαθέσει εντός των επόμενων δώδεκα μηνών 

 
Η διοίκηση της εταιρείας δεν έχει λάβει απόφαση να διαθέσει στο προσεχές διάστημα, και 

οπωσδήποτε στους επόμενους 12 μήνες, περιουσιακά στοιχεία και συνδεόμενες με αυτά υποχρεώσεις. 
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26. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου 

 
Η Εταιρεία δεν ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων. 

27. Διακανονισμοί (συμφωνίες) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με σημαντικές θετικές ή 

αρνητικές επιπτώσεις επί της εταιρείας 

 
Δεν υφίστανται τέτοιοι διακανονισμοί.  

28. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν 

εμφανίζονται στον ισολογισμό 

 

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις 

Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει μη ακυρώσιμες συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων που αφορούν την 

ενοικίαση ακινήτων. 

β) Εγγυήσεις - Προσημειώσεις 

Η ανάλυση παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα: 

  2016 2015 

Υποθήκες ΕΤΕ 293,47 293,47 

Προσημειώσεις ΕΤΕ 1.831.511,37 1.781.511,37 

Προσημειώσεις ALPHA 1.100.000,00 1.100.000,00 

Προσημ.Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου 80.000,00 80.000,00 

Εγγυητικές Επιστολές ΕΤΕ 60.000,00 60.000,00 

Σύνολο 3.071.804,84 3.021.804,84 

 

γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις 

χρήσεις 2008 έως 2010 και για την χρήση 2016. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων 

αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία 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. Για τις  χρήσεις 2011 έως και 2015,  οι σχετικές εκθέσεις 

φορολογικής συμμόρφωσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στις 

φορολογικές αρχές. 
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29. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

 
Δεν συνέβησαν τέτοια γεγονότα. 

 

Κουταλάς Κορινθίας, 23 Ιουνίου 2016 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
& ΔΙΕΥΘ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
 
 
 

  

ΠΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΡΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
ΑΔΤ Φ-280843 ΑΔΤ ΑΗ-998069 Α.Α.Ο.Ε.Ε. 18554 Α’ ΤΑΞΗΣ 

 
   
 
 
 

Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω προσάρτημα που αποτελείται από (32) σελίδες, είναι αυτό που αναφέρεται στο       

Πιστοποιητικό Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 01/09/2017. 

                                                                           

Αθήνα, 1η Σεπτεμβρίου 2017 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι. ΚΑΡΑΛΗΣ  
Α.Μ. Σ.ΟΕ.Λ 40311 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 
Αρ Μ  ΣΟΕΛ 125 

 


