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Α.ΕΚΘΕΣΗΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέτουμε υπόψη σας για έγκριση τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31
Δεκεμβρίου 2016, οι οποίες έχουν συνταχθεί βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) και σας
παραθέτουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Με την λήξη της 17ης εταιρικής χρήσης η Εταιρεία παρουσιάζει, σύμφωνα με τις
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της, οι οποίες έχουν συνταχθεί για πρώτη φορά βάσει των Ε.Λ.Π., τα
παρακάτω οικονομικά στοιχεία:
Οι πωλήσεις της Εταιρείας κατά την χρήση του 2016, ανήλθαν σε 73.102.760,92 €από 70.029.789,59
€το 2015, αυξημένες κατά ποσοστό4,4% περίπου, ενώ το αποτέλεσμα μετά φόρων της κλειόμενης χρήσης
2016 ανήλθε σε κέρδοςποσού 403.657,06 € έναντιεπίσης κέρδους ποσού449.702,59 €της προηγούμενης
χρήσης 2015.
ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας διαμορφώθηκαν την κλειόμενη χρήση 2016 σε
σύγκριση με την προηγούμενη χρήση 2015, ως εξής:
Χρήση 2016
25.325.684,77
=
24.374.732,92

Έμμεσηρευστότητα

=

Κυκλοφορούνενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Ταμειακή ρευστότητα

=

Διαθέσιμα
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

656.732,67
24.374.732,92

Μακροπρόθεσμες
δανειακές υποχρεώσεις
προς ίδια κεφάλαια

Μακροπρόθεσμα δάνεια

4.388.674,58

=

Ξένα κεφάλαια προς
συνολικό ενεργητικό

1,04

=

0,03

=

32,30%

Χρήση 2015
25.279.805,86
=
23.267.276,63
636.550,27
23.267.276,63

1,09

=

0,03

=

42,69%

5.756.572,87

Ίδια κεφάλαια

13.585.292,74

13.484.647,68

=

Συνολικές Υποχρεώσεις
Σύνολοενεργητικού

30.625.972,58
44.615.653,95

=

68,64%

31.173.568,66
45.015.283,64

=

69,25%

Αποδοτικότητα
Ιδίωνκεφαλαίων

=

Καθαράκέρδη
Ίδια κεφάλαια

403.657,06
13.585.292,74

=

0,0297

449.702,59
13.484.647,68

=

0,0333

Αποδοτικότητα
ΕπενδυμένωνΚεφαλαίων

=

Καθαράκέρδη
ΣύνολοΕνεργητικού

403.657,06
44.615.653,95

=

0,0090

449.702,59
45.015.283,64

=

0,0100

Δείκτηςμικτούκέρδους

=

ΜικτόΚέρδος
Συνολικές πωλήσεις

8.543.258,73
73.102.760,92

=

11,69%

8.984.432,07
70.029.789,59

=

12,83%

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩN
Η Εταιρεία εκτίθεται σε ορισμένους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κίνδυνο αγοράς,
πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, καθώς και σε κινδύνους που πηγάζουν από τη γενικότερη
οικονομική ύφεση και αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει την ελληνική αλλά και την παγκόσμια αγορά.
Στο πλαίσιο της διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων η Διοίκηση διαμορφώνει τις διαδικασίες και τις
πολιτικές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική πρόληψη και διαχείριση του προκείμενου
κινδύνου. Επίσης, μεριμνά για την αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπομένων για το σκοπό αυτό
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διαδικασιών και ρυθμίσεων και ιδίως:
- καταγράφει και μεριμνά για την πολιτική των προσεγγίσεων και των μεθόδων υπολογισμού της
αξίας των ανοιγμάτων και της προσαρμογής της αξίας και των προβλέψεων αυτών
- εφαρμόζει πρόγραμμα προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και ειδικών αναλύσεων ευαισθησίας,
βάσει των οποίων εκτιμάται και ποσοτικά η έκθεση της Εταιρείας στους κινδύνους αυτούς
- μελετά δυνατότητες χρήσης ή απόκτησης χρηματοοικονομικών μέσων ή εργαλείων αντιστάθμισης
των κινδύνων
Η έκθεση της Εταιρείας στο κίνδυνο ρευστότητας και στον πιστωτικό κίνδυνο εξαρτάται στο μέλλον
από τους κινδύνους που απορρέουν από το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον της Εταιρείας και της
προοπτικές της ελληνικής και παγκόσμιας αγοράς.
Στο πλαίσιο της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου ρευστότητας η εταιρεία
διαμορφώνει ειδικές δικλείδες ασφαλείας, διαδικασίες και πολιτικές που είναι απαραίτητες για την
αποτελεσματική πρόληψη και διαχείριση των εν λόγω κινδύνων.
Αναφορικά με τον πιστωτικό κίνδυνο σημειώνεται ότι, οι πωλήσεις της Εταιρείας γίνονται κυρίως σε
πελάτες με αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων και καταβάλλεται προσπάθεια για την έγκαιρη είσπραξης των
απαιτήσεων και την ελαχιστοποίηση ζημιών από επισφαλείς πελάτες.Επιπλέον, η Εταιρεία προβαίνει σε
ασφάλιση των πιστώσεων σε πελάτες.
Αναφορικά με τον κίνδυνο ρευστότητας η εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητάς μέσω
προσεκτικής παρακολούθησης των προγραμματισμένων πληρωμών για μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις,
καθώς και των ταμειακών εκροών από την καθημερινή της δραστηριότητα. Οι ανάγκες ρευστότητας
παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές ζώνες (καθημερινή, εβδομαδιαία, μηνιαία βάση).
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Στην κλειόμενη χρήση έγινε τακτοποίηση του οφειλόμενου κεφαλαίου ποσού 33.012,00 €. Έτσι το
μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 5.945.922,00 € και διαιρείται σε 1.981.974 μετοχές αξίας 3,00
€ η κάθε μία.
ΥΠΑΡΞΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η εταιρεία διαθέτει έξι (6) υποκαταστήματα στη Λάρισα, στην Αθήνα, στις Σέρρες, στην Κομοτηνή,
στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη.
Τα ακίνητα τα οποία ανήκουν, κατά πλήρη κυριότητα, στην εταιρεία είναι τα ακόλουθα:
1. Αγρό, εκτάσεως 4.250τ.μ., που βρίσκεται στην θέση «Π. Κεραμίδι» της κτηματικής περιφέρειας Κατερίνης.
2. Αγρό, εκτάσεως 4.250 τ.μ., που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Κατερίνης.
3. Αγρό, εκτάσεως 4.400 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Κεραμίδι» της κτηματικής περιφέρειας Κατερίνης.
4. Αγρό, εκτάσεως 11.250 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Μουτσάρα» της κτηματικής περιοχής Κατερίνης.
5. Αγρό, εκτάσεως 4.400 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Παλιό Κεραμίδι» της κτηματικής περιοχής Κατερίνης.
6. Αγροτεμάχιο, εκτάσεως 6.498 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Σιδηροδρομική Γραμμή ή Λεύκα» της
κτηματικής περιοχής του Δ. Δ. Κορινού του Ν. Πιερίας.
7. Αγροτεμάχιο, εκτάσεως 8.124 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Λεύκα» της κτηματικής περιοχής του Δ. Δ.
Κορινού του Δήμου Κορινού Πιερίας.
8. Αγροτεμάχιο, εκτάσεως 25.121 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Ρεβένια» της κτηματικής περιοχής του Δ. Δ.
Κορινού του Δήμου Κορινού Πιερίας.
9. Αγρό, εκτάσεως 22.031 τ.μ., στη θέση «Τούμπες Νιάματα» της κτηματικής περιοχής του Δ. Δ. Κατερίνης.
10. Αγρό, εκτάσεως 15.172 τ.μ., στη θέση «Βλάχα» της κτηματικής περιοχής του Δ. Δ. Κατερίνης.
11. Αγρό, εκτάσεως 6.813 τ.μ., στη θέση «Ποτάμι» της κτηματικής περιοχής του Δ. Δ. Εξοχής του Δήμου
Ελαφίνας.
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12. Αγρό, εκτάσεως 4.332 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Κεραμίδι» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου
Κατερίνης.
13. Αγρό, εκτάσεως 4.400 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Κεραμίδι» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου
Κατερίνης.
14. Αγροτεμάχιο, εκτάσεως 12.626 τ.μ., στη θέση «Λουλουδιές» της κτηματικής περιοχής του Δ. Δ. Κορινού
του Δήμου Κορινού Πιερίας.
15. Αγρούς, εκτάσεως 11.062 τ.μ. και 4.076,25 τ.μ., στη θέση «Μουτσαρά» της κτηματικής περιοχής του
αγροκτήματος του Δ. Δ. Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης Πιερίας.
16. Αγρό, εκτάσεως 9.562 τ.μ., στη θέση «Μανταλίδι» της κτηματικής περιοχής του αγροκτήματος του Δ. Δ.
Καλλιθέας του Δήμου Παραλίας Πιερίας.
17. Αγρό, εκτάσεως 7.400 τ.μ., στη θέση «Μανταλίδι ή Βρέλιο» της κτηματικής περιοχής του αγροκτήματος
του Δ. Δ. Καλλιθέας του Δήμου Παραλίας Πιερίας.
18.Κληροτεμάχιο, εκτάσεως 4.312 τ.μ., στη θέση «Τσιντάτικο» της κτηματικής περιοχής του Δ. Δ. Κατερίνης
του Δήμου Κατερίνης.
19. Ενιαίο κληροτεμάχιο (προερχόμενο από τη συνένωση δύο όμορων κληροτεμαχίων), συνολικής εκτάσεως
8.500,00 τ.μ. στη θέση «Κεραμίδι» της κτηματικής περιοχής του Δ. Δ. Κατερίνης του ομώνυμου Δήμου.
20. Αγροτεμάχιο, εκτάσεως 6.720 τ.μ. στη θέση «Μπάρα Γανοχώρας» του Νομού Πιερίας.
21.Κληροτεμάχιο, εκτάσεως 5.177 τ.μ. στη θέση «Κεραμίδι» της κτηματικής περιοχής του Δ. Δ. Κατερίνης του
ομώνυμου Δήμου.
22.Κληροτεμάχιο, εκτάσεως 10.000 τ.μ. στη θέση «Ρεβένια» στην κτηματική περιοχή του Δ. Δ. Κορινού του
Δήμου Κορινού Πιερίας.
23.Κληροτεμάχιο, εκτάσεως 2.092 τ.μ. στη θέση «Μπάρα» στην κτηματική περιοχή του Δ. Δ. Γανόχωρας του
Δήμου Κατερίνης.
24.Κληροτεμάχια, συνολικής εκτάσεως 25.572 τ.μ. στη θέση «Κεραμίδι» της κτηματικής περιοχής του Δ. Δ.
Κατερίνης του ομώνυμου Δήμου.
25.Κληροτεμάχιο, εκτάσεως 5.418 τ.μ. στη θέση «Κεραμίδι» της κτηματικής περιοχής του Δ. Δ. Κατερίνης του
ομώνυμου Δήμου.
26. Αγρός, εκτάσεως 29.312 τ.μ. στη θέση «Ρεβένι» στην κτηματική περιοχή του Δ.Δ. Κορινού του ομώνυμου
Δήμου.
27. Αγρός, εκτάσεως 14.937 τ.μ. στη θέση «Τσαΐρια» ή «Ρεβένι» στην κτηματική περιοχή του Δ.Δ. Κορινού
του ομώνυμου Δήμου.
28. Αγρός, εκτάσεως 6.100 τ.μ. στη θέση «Κεραμίδι» της κτηματικής περιοχής του Δ. Δ. Κατερίνης του
ομώνυμου Δήμου.
29. Αγρός, εκτάσεως 4.375 τ.μ. στη θέση «Παλαιό Κεραμίδι» της κτηματικής περιοχής του Δ.Δ. Κατερίνης του
ομώνυμου Δήμου.
30.Κληροτεμάχιο, εκτάσεως 7.063 τ.μ. στο Δ.Δ. Εξοχής του Δήμου Ελαφίνας Νομού Πιερίας.
31.Κληροτεμάχιο, εκτάσεως 6.875 τ.μ. στη θέση «Κεραμίδι» του Δήμου Κατερίνης.
32. Αγροτεμάχιο, εκτάσεως 6.100 τ.μ. στη θέση «Κεραμίδι» του Δήμου Κατερίνης.
33.Κληροτεμάχιο, εκτάσεως 4.397 τ.μ., στη θέση «Κεραμίδι» του Δήμου Κατερίνης.
34.Κληροτεμάχιο, εκτάσεως 4.400 τ.μ., στη θέση «Κεραμίδι» του Δήμου Κατερίνης.
35. Αγροτεμάχιο, εκτάσεως 13.728 τ.μ., στη θέση «Βλάχα» του Δήμου Κατερίνης.
36. Αγροτεμάχιο, εκτάσεως 12.461,90 τ.μ., στη θέση «Παλιοχώρα» στον Κορινό Πιερίας.
37. Αγροτεμάχιο, εκτάσεως 17.000 τ.μ., στη θέση «Μελανόστρατα» ή «Κυδωνιές» στο Δ.Δ. Κίτρους του
Δήμου Πύδνας Πιερίας.
38. Αγροτεμάχιο, εκτάσεως 4.400 τ.μ., στη θέση «Κεραμίδι».
39. Αγροτεμάχιο, εκτάσεως 7.000 τ.μ., στη θέση «Κεραμίδι».
40. Αγροτεμάχιοστη θέση «Κεραμίδι», εκτάσεως 4.312 τ.μ..
41. Αγρός στη θέση «Κεραμίδι» εκτάσεως 7000 τ.μ..
Τα παραπάνω ακίνητα εκτιμήθηκαναπό ανεξάρτητο εκτιμητή για τις ανάγκες της μετάβασης στα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα στη συνολική αξία των 1.316.000,00 €.
Η εταιρεία διαθέτει κτιριακές εγκαταστάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται: γραφεία, πτηνοτροφεία,
πτηνοσφαγεία, εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού κ.λ.π, συνολικής εκτιμηθείσας,από ανεξάρτητο
εκτιμητή,αξίας ποσού 9.058.000,00€.
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ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η εταιρεία δεν διαθέτει λογαριασμούς καταθέσεων σε συνάλλαγμα ούτε επίσης χρεόγραφα
βραχυπρόθεσμης τοποθέτησης.
Δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις του άρθρου 43α παρ. 3.γ του Ν. 2190/20.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Η Εταιρεία είναι πτηνοτροφική επιχείρηση με σφαγείο και μονάδα καύσης υποπροϊόντων και
λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος:
1. Λειτουργεί Βιολογικός Καθαρισμός των υδάτων που προέρχονται από την παραγωγική
διαδικασία.
2. Έχει υπογραφεί σύμβαση με αδειοδοτημένη εταιρεία για την επεξεργασία των παραγόμενων
υποπροϊόντων σφαγής ( αίμα, πούπουλα, έντερα, κόκαλα κλπ).
3. Έχει υπογραφεί σύμβαση με εταιρεία εκτροφής γουνοφόρωνζώων για την παραλαβή των
υποπροϊόντων σφαγής (έντερα, πέτσες κλπ).
4. Διαθέτει δύο (2) καυστήρες για την αποτέφρωση ψόφιων πτηνών
5. Στο χώρο του σφαγείου υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης με συνεργαζόμενη εταιρεία.
Η λειτουργία του σφαγείου γίνεται με τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας,
Οι ανάγκες του σφαγείου σε νερό για την παραγωγική διαδικασία καλύπτονται από ιδιόκτητη
γεώτρηση.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η εταιρεία εφαρμόζει πολιτικές παροχής ίσων ευκαιριών ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας,
μειονεκτικότητας κλπ σε εργασιακά ζητήματα, ενώ λαμβάνει και όλα τα αναγκαία μέτρα υγιεινής και
ασφάλειας στο χώρο εργασίας. Επίσης, εφαρμόζονται πλήρως πολιτικές για το σεβασμό των δικαιωμάτων
των εργαζομένων και της συνδικαλιστικής τους ελευθερίας.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η εταιρεία δεν έχει δραστηριότητες στον τομέα αυτό.
ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η πορεία των εργασιών της Εταιρείας μας (Κύκλος Εργασιών) της χρήσεως που εξετάζουμε,
παρουσίασε αύξηση, της τάξεως του 4,4% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Η πορεία των εργασιών της εταιρείας από την λήξη της προηγούμενης χρήσεως μέχρι και σήμερα
βαίνει ικανοποιητική.
Τελειώνοντας, παρακαλούμε κ.κ. Μέτοχοι να εγκρίνετε τις υποβαλλόμενες Οικονομικές Καταστάσεις
και να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση
1/1/2016 – 31/12/2016.
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ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι τη σύνταξη της παρούσας δεν έχουν συμβεί γεγονότα
που επηρεάζουν σημαντικά την οικονομική κατάσταση της εταιρείας, ώστε να χρήζουν αναφοράς.
Κατερίνη, 10 Ιουνίου 2017
Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.
& Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος του Δ. Σ.

Αμβροσιάδης Θ. Ιωακείμ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 437589

Αμβροσιάδης Θ. Ιωάννης
Α.Δ.Τ. Χ 954113
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Β.ΕΚΘΕΣΗΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΟΡΚΩΤΟΥΕΛΕΓΚΤΗΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΑΜΒΡΟΣΙΑ∆ΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΞΟΧΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
Έκθεση Ελέγχου ε̟ί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΑΜΒΡΟΣΙΑ∆ΗΣ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΞΟΧΗΣ Α.Β.Ε.Ε., οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης
∆εκεµβρίου 2016, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών καθαρής θέσης και ταµειακών ροών της
χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης 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. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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.
Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από
κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας ΑΜΒΡΟΣΙΑ∆ΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
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ΕΞΟΧΗΣ Α.Β.Ε.Ε. κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2016, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις
ταµειακές της ροές2 για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα.
Έκθεση ε̟ί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Α̟αιτήσεων
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης
του ∆ιοικητικού 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 ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 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 και το περιβάλλον
της, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της
Συµβουλίου.
Ιωάννινα,29Αυγούστου2017
O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Στέργιος Κ. Ντέτσικας
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 41961
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Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατάλειτουργία
Κύκλοςεργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθηέσοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζημίες
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσμα προφόρων
Φόροιεισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

01.01 31.12.2016
73.102.760,92
-64.559.502,19
8.543.258,73
143.855,32
8.687.114,05
-302.452,07
-6.521.214,58
-8.963,87
-215.461,71
1.579,44
2.356,30
1.642.957,56
-1.097.640,89
545.316,67
-141.659,61
403.657,06

01.01 31.12.2015
70.029.789,59
-61.045.357,52
8.984.432,07
175.369,18
9.159.801,26
-356.617,82
-6.589.898,84
-110.272,09
-216.182,81
1.714,59
2,19
1.888.546,48
-1.181.589,13
706.957,35
-257.254,76
449.702,59

Οι σημειώσεις στις σελίδες 14έως21αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μηκυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή
Σύνολομη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Προκαταβολές για αποθέματα
Λοιπά αποθέματα
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Καταθέσειςιδιοκτητών
Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποτελέσματα ειςνέο
Σύνολο
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Κρατικές επιχορηγήσεις
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόροςεισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεωςδουλευμένα
Σύνολο
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

31.12.2016

31.12.2015

10.266.983,31
6.009.319,68
1.684.280,97
17.960.583,96

10.481.500,51
6.443.247,14
1.801.813,13
18.726.560,79

66.476,68
1.262.908,55
19.289.969,18

97.276,37
911.640,62
19.735.477,78

1.624.242,27
42.565,81
2.254.570,65
633.048,28
100.564,34
4.654.991,35

1.093.701,36
52.136,80
3.645.555,52
1.117.677,92
72.418,62
5.981.490,22

18.441.495,50
1.534.129,06
38.336,19
656.732,67
20.670.693,42
25.325.684,77

17.435.057,86
1.179.590,89
47.116,62
636.550,27
19.298.315,64
25.279.805,86

44.615.653,95

45.015.283,64

5.945.922,00
0,00
5.945.922,00

5.978.934,00
270.000,00
6.248.934,00

190.441,15
3.797.460,49
3.651.469,10
7.639.370,74
13.585.292,74

190.441,15
3.797.460,49
3.247.812,04
7.235.713,68
13.484.647,68

404.388,63

357.067,30

4.388.674,58
0,00
1.862.565,08
6.251.239,66

5.756.572,87
145.498,76
2.004.220,40
7.906.292,03

6.557.608,62
908.815,44
11.385.586,68
46.128,29
264.609,04
482.658,08
4.498.251,30
231.075,47
24.374.732,92
30.625.972,58

5.493.118,09
1.223.944,37
11.685.741,13
0,00
287.646,49
572.571,62
3.805.739,13
198.515,80
23.267.276,63
31.173.568,66

44.615.653,95

45.015.283,64

Οισημειώσεις στις σελίδες14έως21αποτελούναναπόσπαστομέροςτωνοικονομικώνκαταστάσεων.
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Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Κεφάλαιο

ΚαταθέσειςΙδιοκτητών
0,00

Αποθεματικά
νόμων&
κατ/κού
181.405,21

Υπόλοιπα 1/1/2015
Μεταβολές στοιχείωνστην
περίοδο
Καταθέσειςγια αύξησηκεφαλαίου
Εσωτερικέςμεταφορές
Διανομή αποτελεσμάτων που
εγκρίηθηκε από Γ.Σ.
Διανομές στουςφορείς
Αποτελέσματα περιόδου
Υπόλοιπο ΙδίωνΚεφαλαίων της
31/12/2015

5.978.934,00

5.978.934,00

270.000,00

190.441,15

Υπόλοιπα 1/1/2016
Μεταβολές στοιχείωνστην
περίοδο
Καταθέσειςγια αύξησηκεφαλαίου
Εσωτερικέςμεταφορές
Διανομή αποτελεσμάτων που
εγκρίηθηκε από Γ.Σ.
Διανομές στουςφορείς
Αποτελέσματα περιόδου
Υπόλοιπο ΙδίωνΚεφαλαίων της
31/12/2016

5.978.934,00

270.000,00

190.441,15

-33.012,00

-270.000,00

Αφορολόγητα
αποθεματικά

Αποτελέσματα
ειςνέο

Συνολικάίδια
κεφάλαια

3.698.960,49

2.905.645,39

12.764.945,09
0,00
270.000,00
0,00

270.000,00
9.035,94

-107.535,94

0,00

449.702,59

0,00
449.702,59

3.797.460,49

3.247.812,04

13.484.647,68

3.797.460,49

3.247.812,04

13.484.647,68

98.500,00

-303.012,00
0,00
0,00
0,00

5.945.922,00

0,00

190.441,15

3.797.460,49

403.657,06

0,00
403.657,06

3.651.469,10

13.585.292,74

Οι σημειώσεις στις σελίδες 14έως21αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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ΣΤ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Κατάσταση Χρηματοροών (έμμεσημέθοδος)

2016

2015

Χρηματοροές από λειτουργικέςδραστηριότητες
Αποτέλεσμα προφόρων

545.316,67

706.957,35

1.133.883,33

968.297,86

47.321,33

13.003,29

0,00

0,00

-141.655,32

-141.655,32

0,00

0,00

1.097.640,89

1.181.589,13

2.682.506,90

2.728.192,31

Μεταβολή αποθεμάτων

1.326.498,87

1.614.536,53

Μεταβολή απαιτήσεων

-1.352.195,38

710.479,41

166.467,64

-1.362.929,47

140.771,13

962.086,47

-1.097.640,89

-1.181.589,13

-95.531,32

-340.543,14

1.630.105,82

2.168.146,51

-688.374,74

-945.548,89

Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) συμμετοχών & χρεογράφων

0,00

0,00

Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρήμεταβολή)

0,00

0,00

Τόκοιεισπραχθέντες

0,00

0,00

Μερίσματα εισπραχθέντα

0,00

0,00

-688.374,74

-945.548,89

Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου

-303.012,00

270.000,00

Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια

-618.536,69

-2.038.915,22

0,00

0,00

-921.548,69

-1.768.915,22

Πλέον ή μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων παγίων
Προβλέψεις
Κέρδη και ζημιές από διάθεση στοιχείων
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στοιχείων
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)

Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης

Μεταβολή υποχρεώσεων

Μείον:
Πληρωμέςγια χρεωστικούςτόκους
Πληρωμέςγια φόροεισοδήματος
Σύνολο
Χρηματοροές από επενδυτικέςδραστηριότητες
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων

Σύνολο
Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο
Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων
Καθαρή μεταβολή στα ταμιακά διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης

20.182,40

-546.317,60

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου

636.550,27

1.182.867,87

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου

656.732,67

636.550,27

Οι σημειώσεις στις σελίδες 14έως21αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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Ζ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1.

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΞΟΧΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

2οχλμ Επαρχιακής οδού Κατερίνης – Π. Κεραμιδίου – 60100 – Κατερίνη

ΑΡ. ΓΕΜΗ:

052362648000

Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην
κατηγορία των μεγάλων οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.
Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο
4308/2014.
Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το
λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.
Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

2.

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

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

3.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 του άρθρου 29)

Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η
εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές.
3.1 Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημίες
απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα
ιδιοχρησιμοποιούμενα κτίρια αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 2,5% που αντανακλά
την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.Ειδικότερα τα κτίρια και τα οικόπεδα στην έναρξη της
συγκρίσιμης περιόδου (01.01.2014) αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία η οποία αποτελεί το τεκμαρτό
κόστος (deemedcost) σε αυτή την ημερομηνία.
3.2 Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις, και μείον ζημίες
απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα λοιπά
ενσώματα πάγια αποσβένονται με τους παρακάτω συντελεστές απόσβεσης,που αντανακλούν την
εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους:
α/α
(1)
(2)
(3)

Περιγραφή
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Μεταφορικά μέσα
Λοιπός Εξοπλισμός

Συντελεστής απόσβεσης
5%-6,67%
8,33%-10%
10%
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3.3 Τα άυλα πάγια με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον
αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι
μόνιμου χαρακτήρα. Η απόσβεση των αύλων στοιχείων με συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης
γίνεται εντός του χρόνου αυτού. Για τα στοιχεία χωρίς συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι
αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.
3.4 Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία («Δάνεια και απαιτήσεις» και
«Χρεωστικοί τίτλοι», επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι
αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.
3.5 Κατά την διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων περιουσιακών
στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης αυτών, αναγνωρίζεται ως
κέρδος/ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
3.6 Τα πάσης φύσεως αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και υλικά, βιολογικά
αποθέματα) επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής
ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο του
μέσου σταθμικού όρου. 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.
3.7 Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον τις
εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης.
3.8 Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά).
Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει
της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης.
3.9 Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης.
Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιμης αξίας.
3.10 Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, αναγνωρίζονται
και επιμετρώνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του
ισολογισμού.
3.11 Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό
ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους.
3.12 Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στα
ονομαστικά τους ποσά. Ότανοι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις εμπεριέχουν ή τεκμαίρεται ότι
εμπεριέχουν σημαντικά ποσά που αφορούν τόκους ή/και διαφορές υπέρ ή υπό τα άρτιο ή/και
αρχικά κόστη, οι εν λόγω χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος
με τη σταθερή μέθοδο. Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα ως χρηματοοικονομικό κόστος (τόκοι έξοδα).
3.13 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
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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.
3.14 Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα
στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.
3.15 Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά τον διακανονισμό των μη
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως
κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.
3.16 Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και
περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας και τις
διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις.
3.17 Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: (α) μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι
ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους, (β) τα αγαθά γίνονται
αποδεκτά από τον αγοραστή και (γ) τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να
επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. Τα έσοδα από
παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται
σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. Τα έσοδα από τόκους
λογίζονταιβάσει της αρχής του δουλευμένου.
3.18 Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δουλευμένου.
3.19 Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόμισμα στο
οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας με την ισχύουσα
συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη συναλλαγή. Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς: (α) τα
νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του ισολογισμού,
(β) τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρώνται στο κόστος
κτήσεως, μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης. Οισυναλλαγματικές διαφορές
που προκύπτουν από το διακανονισμό νομισματικών στοιχείων ή από τη μετατροπή τους με
ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη
προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της
περιόδου που προκύπτουν.
3.20 Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται αναδρομικά με
τη διόρθωση:
α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης,
για την σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής και της
τρέχουσας περιόδου, και
β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών
μεγεθών της συγκριτικής περιόδου.
3.21 Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία διαπιστώνεται
ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι
αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά.
3.22 Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.
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4.

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

4.1 Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4308/2014 για εκπλήρωση των υποχρεώσεων της
παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης (παρ. 6 άρθρου 29)
Δεν συντρέχει η περίπτωση.
4.2 Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα κονδύλια του
ισολογισμού (παρ. 7 άρθρου 29)
Στο κονδύλι των Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων «Δάνεια» απεικονίζεται το μακροπρόθεσμο
μέρος των τραπεζικών δανείων της Εταιρείας, ποσού 4.388.674,58 €. Οι δόσεις των δανείων αυτών που
είναι πληρωτέες στην επόμενη χρήση, συνολικού ποσού 908.815,44 €, απεικονίζονται στο κονδύλι των
Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων «Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων».
4.3 Ενσώματα, άυλα και βιολογικά πάγια (παρ. 8 άρθρου 29)
Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη συμφωνία
των λογαριασμών των ενσωμάτων παγίων, των βιολογικών παγίων και των αύλων παγίων.
Ενσώματα πάγια

Ακίνητα

Μηχ/κόςεξοπλισμός

Λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

Αξία κτήσηςτην 1 Ιανουαρίου 2015

10.855.528,72

10.599.507,65

3.293.068,29

24.748.104,66

Προσθήκες
Μειώσεις
Αξία κτήσηςτην 31 Δεκεμβρίου 2015

16.087,60
0,00
10.871.616,32

88.838,06
0,00
10.688.345,71

127.827,26
-240,00
3.420.655,55

232.752,92
-240,00
24.980.617,58

Προσθήκες
Αξία κτήσηςτην 31 Δεκεμβρίου 2016

11.967,26
10.883.583,58

288.679,22
10.977.024,93

30.070,02
3.450.725,57

330.716,50
25.311.334,08

Αποσβέσεις - απομειώσειςτην 1 Ιανουαρίου 2015

208.048,34

3.727.936,17

1.387.449,18

5.323.433,69

Αποσβέσεις
Αποσβέσεις - απομειώσειςτην 31 Δεκεμβρίου 2015

182.067,47
390.115,81

517.162,40
4.245.098,56

231.393,24
1.618.842,42

930.623,11
6.254.056,79

Αποσβέσεις
Αποσβέσεις - απομειώσειςτην 31 Δεκεμβρίου 2016

226.484,46
616.600,27

722.606,69
4.967.705,25

147.602,18
1.766.444,60

1.096.693,33
7.350.750,12

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2015

10.481.500,51

6.443.247,15

1.801.813,13

18.726.560,79

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2016

10.266.983,31

6.009.319,68

1.684.280,97

17.960.583,96

Άυλα πάγια στοιχεία

Λοιπά άυλα

Σύνολο

Αξία κτήσηςτην 1 Ιανουαρίου 2015

391.215,84

391.215,84

Προσθήκες
Αξία κτήσηςτην 31 Δεκεμβρίου 2015

51.672,59
442.888,43

51.672,59
442.888,43

Προσθήκες
Αξία κτήσηςτην 31 Δεκεμβρίου 2016

0,00
442.888,43

0,00
442.888,43

Αποσβέσεις - απομειώσειςτην 1 Ιανουαρίου 2015

307.937,30

307.937,30
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Αποσβέσεις
Αποσβέσεις - απομειώσειςτην 31 Δεκεμβρίου 2015

37.674,76
345.612,05

37.674,76
345.612,05

Αποσβέσεις
Αποσβέσεις - απομειώσειςτην 31 Δεκεμβρίου 2016

30.799,70
376.411,75

30.799,70
376.411,75

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2015

97.276,38

97.276,38

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2016

66.476,68

66.476,68

4.4 Εμπορικές απαιτήσεις
Οι εμπορικές απαιτήσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Εμπορικές απαιτήσεις
Πελάτες μη συνδεδεμένες οντότητες - ονομαστικό ποσό
Απομείωσημησυνδεδεμένων πελατών
Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων μη συνδεδεμένων οντοτήτων - ονομαστικό ποσό
Σύνολο

Χρήση 2016
15.357.178,02
-3.730.881,80
6.815.199,28
18.441.495,50

Χρήση 2015
14.312.084,87
-3.515.420,09
6.638.393,08
17.435.057,86

4.5 Λοιπές απαιτήσεις
Οι Λοιπές απαιτήσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Λοιπές απαιτήσεις
Άλλες απαιτήσεις από συνδεδεμένες οντότητες - ονομαστικό ποσό
Άλλες απαιτήσεις από μη συνδεδεμένες οντότητες - ονομαστικό ποσό
Εγγυήσεις
Σύνολο

Χρήση 2016
0,00
1.490.462,54
43.666,52
1.534.129,06

Χρήση 2015
33.012,00
1.105.195,37
41.383,52
1.179.590,89

Οι «Άλλες απαιτήσεις από μη συνδεδεμένες οντότητες» αφορούν: α) απαίτηση από το
Υπουργείο Ανάπτυξης ποσού 1.043.000,00 € από ένταξη της εταιρείας σε Αναπτυξιακό νόμο, β)
συμψηφιστέο στην επόμενη χρήση Φ.Π.Α. ποσού 391.602,01€, γ) προκαταβολές στο Ι.Κ.Α. για
οικοδομικά ένσημα ποσού 1.475,09 ευρώ, δ) απαιτήσεις από Factoring ποσού 29.885,44 € και ε)
απαίτηση από τρίτο ποσού 24.500,00 €.
4.6 Λοιπές υποχρεώσεις
Οι λοιπές υποχρεώσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Λοιπές υποχρεώσεις
Προκαταβολές μησυνδεδεμένων πελατών
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
Άλλες υποχρεώσεις προς μη συνδεδεμένες οντότητες
Σύνολο

Χρήση 2016
1.454.566,93
548.163,78
2.495.520,59
4.498.251,30

Χρήση 2015
1.402.908,28
495.052,01
1.907.778,84
3.805.739,13

Οι «Άλλες υποχρεώσεις προς μη συνδεδεμένες οντότητες» αφορούν υπόλοιπο υποχρέωσης
προςFactoring.

4.7 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (παρ. 11 άρθρου 29)
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Δεν υπάρχουν
4.8 Καθαρή θέση (παρ. 12 άρθρου 29)
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.981.974 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00€ η
κάθε μία και είναι ολοσχερώς καταβλημένο.
Το κονδύλι «Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού» της καθαρής θέσης αναλύεται σύμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα.
Τακτικό
αποθεματικό

Λοιπά
αποθεματικά

Υπόλοιπα 1/1/2015
Μεταβολές στοιχείωνστην περίοδο
Διανομές στους φορείς
Υπόλοιπο της 31/12/2015

153.614,21
0,00
9.035,94
162.650,15

27.791,00
0,00
0,00
27.791,00

181.405,21
0,00
9.035,94
190.441,15

Υπόλοιπα 1/1/2016
Μεταβολές στοιχείωνστην περίοδο
Διανομές στους φορείς
Υπόλοιπο της 31/12/2016

162.650,15
0,00
0,00
162.650,15

27.791,00
0,00
0,00
27.791,00

190.441,15
0,00
0,00
190.441,15

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

Σύνολο

Το κονδύλι «Αφορολόγητα αποθεματικά» της καθαρής θέσης δημιουργήθηκε βάσει των
διατάξεων διαφόρων αναπτυξιακών νόμων.
4.9 Εμπράγματες εγγυήσεις επί ακινήτων της εταιρείας (παρ. 13 άρθρου 29)
Επί των ακινήτων της εταιρείας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθηκών, ποσού 11.165.300,00
€, προς εξασφάλιση τραπεζικών δανείων, το ανεξόφλητο υπόλοιπο των οποίων, κατά την 31/12/2016
ανέρχονταν στο ποσό των 11.738.390,58 €.
4.10Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες μετά από 5 έτη (παρ. 14 άρθρου 29)
Αφορούν δόσεις μακροπρόθεσμων δανείων συνολικού ποσού 251.711,04 € στην Εθνική Τράπεζα.
4.11Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις)
εκτόςισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29)
Οι δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία αφορούν τις
προβλέψεις για αποζημίωση βάσει των προβλέψεων του Ν. 2112/1920.
Για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015, η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά με βάση το
άρθρο 82 παρ. 5 του Ν.2238/1994 και άρθρο 65Α παραγρ. 1 του Ν.4174/2013 αντίστοιχα και των
σχετικών αποφάσεων του Υπουργείου Οικονομικών.
Για τη χρήση 2016 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α παραγρ. 1 του Ν.4174/2013 και την ΠΟΛ.
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1165/23-11-2016. Ο έλεγχος έχει ξεκινήσει και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να
χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016. Ο εν λόγω δεν αναμένεται
να επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση στις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν ενσωματωθεί στις
Οικονομικές Καταστάσεις.
4.12Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού
Μέσος όρος προσωπικού
Διοικητικό προσωπικό
Εργατοτεχνικό προσωπικό
Σύνολο

Χρήση 2016
169
223
392

Χρήση 2015
157
243
400

Παροχές σε εργαζόμενους
Μικτές αποδοχές
Εργοδοτικές εισφορές
Λοιπές παροχές
Προβλέψεις για παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία (καθαρό ποσό)
Σύνολο

Χρήση 2016
4.860.262,00
1.279.315,59
22.503,68
47.321,33
6.209.402,60

Χρήση 2015
4.658.276,60
1.209.700,73
24.402,77
13.003,29
5.905.383,39

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

Χρήση 2016
186.417,14
62.595.531,41
10.030.127,57
290.684,80

Χρήση 2015
94.636,13
61.297.578,86
8.637.574,60
0,00

Σύνολο

73.102.760,92

70.029.789,59

4.13Ανάλυση του κύκλου εργασιών
Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής:

4.14 Προτεινόμενη διάθεση κερδών (παρ. 19 άρθρου 29)
Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση όπως το κέρδος μετά φόρων της
κλειόμενης χρήσης ποσού 403.657,06 € μεταφερθεί στα αποτελέσματα εις νέο.

4.15 Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 25 άρθρου 29)
Δεν υπάρχουν
4.16 Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 30 άρθρου 29)
Οι μικτές αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη χρήση 2016
ανήλθαν σε 102.854,32 €.
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4.17 Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη (παρ. 31 άρθρου 29)
Δεν υπάρχουν
4.18 Αμοιβές ελεγκτικού γραφείου (παρ. 32 άρθρου 29)
Οι συνολικές αμοιβές που έλαβε το ελεγκτικό γραφείο στην κλειόμενη χρήση ανήλθαν στο ποσό
των 18.600,00 €.
4.19 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού και Αξία περιουσιακών στοιχείων προς εκποίηση εντός των
επόμενων 12 μηνών
Δεν έχουν συμβεί σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού που δεν
αντικατοπτρίζονται στην κατάσταση των αποτελεσμάτων και τον Ισολογισμό της κλειόμενης περιόδου.
Η διοίκηση της εταιρείας δεν έχει λάβει απόφαση για εκποίηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων
στην επόμενη χρήση.
Κατερίνη, 10Ιουνίου 2017
Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.
& Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος του Δ. Σ.

Ο Λογιστής

Αμβροσιάδης Ιωακείμ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 437589

Αμβροσιάδης Ιωάννης
Α.Δ.Τ. Χ 954113

Μανωλόπουλος Οδυσσέας
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 329 – Α’ Τάξεως
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