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EKΘΕΣΗ 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΧΡ. Φ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  Α.Ε. 
ΠΡΟΣ  ΤΗΝ 

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  2016. 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας σας  
παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος 2016. 
      
Τα κυριότερα σημεία της περασμένης χρήσης είναι τα εξής: 

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας 

Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) κατά την χρήση 01/01/2016 έως 31/12/2016 ανήλθε 

στο ποσό των 5.514.020,13 ευρώ ενώ κατά την προηγούμενη χρήση στο ποσό των 

5.290.299,69 ευρώ. 

Τα μικτά κέρδη της εταιρείας ανήλθαν στη χρήση 2016 σε 610.778,83 ευρώ ενώ στη  

χρήση 2015 σε 683.529,48 ευρώ. Τα έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας ανήλθαν σε  

174.665,98 ευρώ έναντι 193.933,70 ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Τα έξοδα 

λειτουργίας διάθεσης ανήλθαν σε 327.599,39 ευρώ έναντι 358.532,84 ευρώ της 

προηγούμενης χρήσης. Οι λειτουργικές αποσβέσεις ανήλθαν στο ποσό των 

40.256,61 ευρώ έναντι 37.310,22 ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Οι τόκοι-έξοδα 

κατά τη χρήση αυτή ανήλθαν σε 105.447,34 ευρώ έναντι 118.717,72 ευρώ της 

προηγούμενης χρήσης. 

 Με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν και όσα απεικονίζονται στον Ισολογισμό, στη 

χρήση 2016 η εταιρία παρουσίασε ζημίες μετά φόρων της τάξεως των -54.788,70 

ευρώ έναντι ζημιών μετά φόρων ποσού -93.762,77 ευρώ της προηγούμενης χρήσης. 

 

2.     Οικονομική θέση της εταιρείας  

 Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι θετική και απεικονίζεται στα 

στοιχεία του ισολογισμού.  

Η καθαρή θέση κατά την 31/12/2016 ανέρχονται σε ποσό 957.246,18 ευρώ έναντι  

752.010,65 ευρώ της προηγούμενης χρήσεως. 

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2016 και 2015 

έχουν ως εξής: 

       

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 

 
 

 

31.12.2016 

  

31.12.2015 

 Κυκλοφορούν ενεργητικό 2.823.286,96 85,00% 

 

2.057.506,68 81,49% 

Σύνολο ενεργητικού 3.321.346,83 

  

2.524.774,91 

 

      Πάγιο ενεργητικό 490.502,02 14,77% 

 

459.710,38 18,21% 

Σύνολο ενεργητικού 3.321.346,83 

  

2.524.774,91 
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Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό 
και πάγιο ενεργητικό. 

      Ίδια κεφάλαια 957.246,18 40,49% 

 

752.010,65 42,42% 

Σύνολο υποχρεώσεων 2.364.100,65 

  

1.772.764,26 

 

      Ο παραπάνω δείκτης  δείχνει και αποτυπώνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας. 

      Σύνολο υποχρεώσεων 2.364.100,65 71,18% 

 

1.772.764,26 70,21% 

Σύνολο παθητικού 3.321.346,83 

  

2.524.774,91 

 

      Ίδια κεφάλαια 957.246,18 28,82% 

 

752.010,65 29,79% 

Σύνολο παθητικού 3.321.346,83 

  

2.524.774,91 

 

      Οι παραπάνω δείκτες  δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας, η οποία εξακολουθεί 
και παραμένει λίαν περιορισμένη   

      Ίδια κεφάλαια 957.246,18 195,16% 

 

752.010,65 163,58% 

Πάγιο ενεργητικό 490.502,02 

  

459.710,38 

 

      Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από 
τα Ίδια Κεφάλαια. 

      Κυκλοφορούν ενεργητικό 2.823.286,96 123,44% 

 

2.057.506,68 126,21% 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.287.195,28 

  

1.630.220,06 

 

      Ο δείκτης αυτός  δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. 

 
 

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 

 

 

31.12.2016 

  

31.12.2015 

 Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 3.315,80 0,06% 

 

12.708,68 0,24% 

Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 5.514.020,13 

  

5.290.299,69 

 

      Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των 
εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων. 

      

      Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων 6.761,29 0,12% 

 

-92.962,77 -1,75% 

Σύνολο εσόδων 5.518.349,41 

  

5.297.133,66 

 

      Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα 
συνολικά της έσοδα 

 

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι   
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Για το 2017 είμαστε βέβαιοι ότι τα αποτελέσματα θα είναι θετικότερα. 

Θα προσπαθήσουμε να διευρύνουμε τις πωλήσεις σε νέους πελάτες και σε νέες 

περιοχές της Ελλάδος συμβάλλοντας σημαντικά στην επίτευξη του στόχου με τη 

πρόσληψη νέου πωλητή γεωπόνου.  

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί και λοιποί κίνδυνοι και οι αντίστοιχες προβλέψεις 

αντιμετώπισής τους από την Εταιρεία ώστε να περιορισθούν ή/και απαλειφθούν οι 

όποιες παρενέργειες από τους κινδύνους αυτούς είναι οι παρακάτω: 

     α) κίνδυνος μεταβολής τιμών: για την αντιμετώπιση του κινδύνου αυτού η Εταιρεία 

προσπαθεί να προσαρμόζει ανάλογα την γενικότερη εμπορική πολιτική της, ώστε με 

τους συγκεκριμένους τρόπους ο εν λόγω κίνδυνος να καθίσταται ελεγχόμενος και να 

μετακυλύεται η όποια αύξηση τους κόστους λειτουργίας της  στον τελικό πελάτη-

αποδέκτη των υπηρεσιών 

     β) πιστωτικός κίνδυνος: η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα σημαντικούς 

πιστωτικούς κινδύνους, δεδομένου ότι έχει υιοθετήσει αυστηρά κριτήρια υψηλής 

πιστοληπτικής ικανότητας για το σύνολο των συναλλασσόμενων με αυτή και ελέγχει 

σε διαρκή βάση και θέτει σε αξιολόγηση την τήρηση των εν λόγω κριτηρίων. 

Παράλληλα θα παρέχει εμπορικές πιστώσεις με σκοπό να ελαχιστοποιήσει τις  

επισφάλειες και παράλληλα έχει ήδη μειώσει τον χρόνο πίστωσης προς του πελάτες  

σε σχέση με το 2016. 

      γ) κίνδυνος ρευστότητας: ο κίνδυνος ρευστότητας εκτιμάται σε χαμηλά επίπεδα, 

δεδομένου ότι η Εταιρεία έχει στην κατοχή της επαρκή διαθέσιμα κεφάλαια. 

Γενικότερα η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στην 

διαχείριση των ταμειακών εισροών και εκροών σε μόνιμη, διαρκή και σταθερή βάση, 

ώστε η Εταιρεία να έχει την δυνατότητα να ανταποκρίνεται με άνεση και αμεσότητα 

στις ταμειακές της υποχρεώσεις.  

      δ) κίνδυνος ταμειακών ροών: τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμειακές ροές της 

Εταιρείας δεν επηρεάζονται σημαντικά από τις μεταβολές των επιτοκίων, καθόσον ο 

τραπεζικός δανεισμός είναι απολύτως ελεγχόμενος, ενώ παράλληλα η Εταιρεία 

παράγει θετικές οργανικές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. 

     ε) επιτοκιακός κίνδυνος: ο συγκεκριμένος κίνδυνος είναι απολύτως ελεγχόμενος 

καθώς η Εταιρεία έχει προχωρήσει σε κατάρτιση  δανειακών συμβάσεων με 

επιτοκιακούς όρους που δεν επηρεάζονται ιδιαίτερα από τις μεταβολές στις 

κρατούσες συνθήκες, ενώ ταυτόχρονα με τη συνετή διαχειριστική της πολιτική 

σταδιακά αποπληρώνει τις μακροπρόθεσμες τραπεζικές της υποχρεώσεις και 

καλύπτει εμπρόθεσμα και εις ολόκληρο τις βραχυπρόθεσμες τραπεζικές της. 

    στ)  συναλλαγματικός κίνδυνος: η Εταιρεία δεν υπόκεινται σε συναλλαγματικό 

κίνδυνο καθώς οι συναλλαγές της πραγματοποιούνται κυρίως σε ευρώ, ενώ οι όποιες 
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εισαγωγές πραγματοποιηθούν σε δολάρια Αμερικής , διαχειρίζονται μέσω 

τραπεζικών προϊόντων που ελαχιστοποιούν τον συναλλαγματικό κίνδυνο.   

     ζ) Η εταιρεία ελέγχτηκε φορολογικά με τακτικό έλεγχο από την ΔOY ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

για τις χρήσεις 2007 έως και 2010. 

     η) Η εταιρεία ελέγχεται φορολογικά για τις χρήσεις 2011 έως και 2016 σύμφωνα  

με την παρ. 5 αρθ.  82 του Ν 2238/1994. 

 

4. Περιβαλλοντικά ζητήματα 
 

Προτεραιότητα της Εταιρείας αποτελεί η πρόληψη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 

απορρέουν από τη δραστηριότητά της, καθώς και η συνεχής σχετική νομοθετική 

συμμόρφωση.  

 
 

5. Εργασιακά ζητήματα 
 

Η Εταιρεία εφαρμόζει πλήρως τις διατάξεις τις εργατικής νομοθεσίας. Επίσης η 

Εταιρεία φροντίζει για τη δημιουργία δίκαιου και ασφαλούς εργασιακού 

περιβάλλοντος, το οποίο προσφέρει δυνατότητες ανάπτυξης για όλους τους 

εργαζομένους. 

 

6. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα 

Η εταιρεία, κατά την 31.12.2016, δεν κατείχε τέτοια χρηματοοικονομικά μέσα. 

 
7. Υποκαταστήματα εταιρείας 
 

Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα. 

 
8. Ακίνητα της εταιρίας 

Η εταιρεία έχει στην κυριότητά της ένα γήπεδο στην Κόρινθο στη θέση Μπαθαρίστρα 

ή Άμμος, αξίας 207.744,94 ευρώ, επί του οποίου έχει ανεγερθεί κτίριο (γραφεία & 

αποθήκες) αξία 358.548,41 ευρώ. Επίσης, η εταιρεία διαθέτει ένα διαμέρισμα στην 

Αθήνα επί της οδού Αιγύπτου 13-14 αξίας 112.201,11 ευρώ.  

 
7. Ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές    
 

 Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσης χρήσης όπως και τον 

συνοδεύοντα λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως εφαρμόσθηκαν οι ακόλουθες 

βασικές λογιστικές αρχές. 

 
α) Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών 
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Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως 

πλέον της αξίας βελτιώσεων προσθηκών και νομίμων αναπροσαρμογών μειωμένα 

με τις αποσβέσεις τους. 

 
β) Αποτίμηση αποθεμάτων 

 
Τα αποθέματα της 31-12-2016 των εμπορευμάτων αποτιμήθηκαν στη χαμηλότερη 

αξία μεταξύ της αξίας κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος) και της τρέχουσας τιμής 

αγοράς των κατά την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού. 

Για  τον υπολογισμό της αξίας κτήσης όλων των αποθεμάτων των Εμπορευμάτων 

εφαρμόσθηκε η μέθοδος FIFO. 

 
γ) Αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα 
 

Κατά την 31.12.2016 δεν υπήρχαν απαιτήσεις, υποχρεώσεις παρά μόνο διαθέσιμο 

συνάλλαγμα σε ξένο νόμισμα (Δολάρια). 

 
8 .   Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την 
ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης. 
 

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο 

γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την 

πορεία της εταιρίας. 

 

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Κόρινθος, 30 Ιουνίου 2017 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ 

 
 

 
ΕΛΕΝΗ ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ 

 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
 Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που 

αποτελείται από πέντε (5) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου 

που χορήγησα με ημερομηνία 25 Ιουλίου 2017. 

 

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2017 

Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

 

   ΙΩΑΝΝΑ Δ. ΦΛΩΡΟΥ 
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Αρ Μ ΣΟΕΛ 15061 
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

μέλος της Crowe Horwath International 
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 



2016 2015

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 5.514.020,13 5.290.299,69

Κόστος πωλήσεων 4.903.241,30 4.606.770,21

Μικτό αποτέλεσμα 610.778,83 683.529,48

Λοιπά συνήθη έσοδα 249,48 178,72

611.028,31 683.708,20

Έξοδα διοίκησης 174.665,98 193.933,70

Έξοδα διάθεσης 327.599,39 358.532,84

Λοιπά έξοδα και ζημιές 634,11 112.141,96

Λοιπά έσοδα και κέρδη 4.079,60 6.470,51

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 112.208,43 25.570,21

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 0,20 184,74

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 105.447,34 118.717,72

Αποτέλεσμα προ φόρων 6.761,29 -92.962,77

Φόροι εισοδήματος 61.549,99 800,00

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους -54.788,70 -93.762,77

                                                                                                          ΚΟΡΙΝΘΟΣ  30/06/2017

                Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                                                            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ                                                      Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΛΕΝΗ  ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ                        ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡ. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ                                   ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

                 ΑΔΤ    Τ 381799                                                                                                                                                ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 100299 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ :  115545537000

ΧΡΗΣΤΟΣ Φ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία 
(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις)   Ποσά σε Ευρώ

Υπόδειγμα Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014
31ης Δεκεμβρίου 2016  -  19η  Εταιρική χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016) 



 

 

 

 ΧΡΗΣΤΟΣ Φ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 

 

 

2
ο
 ΧΛΜ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ, Τ.Κ. 20100 

Αρ.Μ.Α.Ε. 41225/24/Β/98/17 

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 115545537000 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

χρήσεως 

 

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 

 

  



 

ΧΡΗΣΤΟΣ Φ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2016  
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας  

«ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε.» 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΦΩΤ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε. 

», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31
ης

 Δεκεμβρίου 2016 και την κατάσταση 

αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό 

προσάρτημα.  

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για 

εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται 

δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη 

ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Ευθύνη του Ελεγκτή 
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου, πού έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία 

(ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες 

δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση 

εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από 

ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών 

τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της 

εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που 

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο 

ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη 

παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό 

ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση 

γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος 

περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων 

που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και 

αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και 

κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης 

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής θέματα: 1) Στις εμπορικές απαιτήσεις από πελάτες 

περιλαμβάνονται επισφαλείς-επίδικες και σε καθυστέρηση απαιτήσεις, συνολικού ποσού 

372.637,00 ευρώ, για τις οποίες η διενεργηθείσα απομείωση ποσού 111.929,00 ευρώ 

υπολείπεται της απαιτούμενης  κατά 186.181,00 ευρώ. Η μη διενέργεια της απαιτούμενης 
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απομείωσης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές, που προβλέπονται από τα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα, με συνέπεια, η αξία των εμπορικών απαιτήσεων από πελάτες και τα ίδια 

κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά 186.181,00 ευρώ και τα αποτελέσματα της 

κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων αυξημένα κατά 31.681,00 ευρώ και 154.500,00 

ευρώ αντίστοιχα. 2) 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 42.660,00 ευρώ, με συνέπεια οι προβλέψεις για 

παροχές σε εργαζομένους να εμφανίζονται μειωμένες, τα αποτελέσματα των προηγουμένων 

χρήσεων και τα Ίδια Κεφάλαια αυξημένα κατά το ποσό αυτό. 

 

Γνώμη με Επιφύλαξη 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην 

παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας 

«ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε.» κατά την 31
η
 Δεκεμβρίου 2016, τη χρηματοοικονομική της επίδοση για 

τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης 

του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  

(μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί 

σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το 

περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες  χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 

που έληξε την 31/12/2016. 

 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία «ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΦΩΤ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε.»  
και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει  ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης 

του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 Aθήνα, 25 Ιουλίου 2017 

Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

 

             ΙΩΑΝΝΑ Δ. ΦΛΩΡΟΥ 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 15061 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016 
 

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

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία 
      

Ενσώματα πάγια       

Ακίνητα 6.1 328.190,04 277.391,28 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 5.132,80 8.340,80 

Λοιπός εξοπλισμός 6.1 36.993,29 49.304,37 

Επενδύσεις σε ακίνητα 6.2 120.185,72 124.673,76 

Σύνολο   490.501,85 459.710,21 

Άυλα πάγια στοιχεία       

Λοιπά άυλα 6.3 0,17 0,17 

Σύνολο   0,17 0,17 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία 
      

Δάνεια και απαιτήσεις   7.557,85 7.557,85 

Σύνολο   7.557,85 7.557,85 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων   498.059,87 467.268,23 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία 
      

Αποθέματα       

Εμπορεύματα   489.853,53 311.705,27 

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά   2.644,90 1.213,29 

Προκαταβολές για αποθέματα   47,57 119.179,76 

Σύνολο   492.546,00 432.098,32 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και 

προκαταβολές 
      

Εμπορικές απαιτήσεις 7.1 2.200.683,90 1.408.776,06 

Λοιπές απαιτήσεις   103.429,45 20.804,79 

Προπληρωμένα έξοδα   5.338,42 160.485,98 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7.2 21.289,19 35.341,53 

Σύνολο   2.330.740,96 1.625.408,36 

Σύνολο κυκλοφορούντων   2.823.286,96 2.057.506,68 

Σύνολο ενεργητικού   3.321.346,83 2.524.774,91 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ  Σημ. 31/12/2016 31/12/2015 

Καθαρή θέση       

Καταβλημένα κεφάλαια       

Κεφάλαιο   937.296,00 677.162,40 

Σύνολο   937.296,00 677.162,40 

Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων   0,00 109,37 

Σύνολο   0,00 109,37 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο       

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού   122.913,81 122.913,81 

Αποτελέσματα εις νέο   -102.963,63 -48.174,93 

Σύνολο   19.950,18 74.738,88 

Σύνολο καθαρής θέσης   957.246,18 752.010,65 

Υποχρεώσεις       

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις       

Δάνεια   70.283,25 131.842,48 

Κρατικές επιχορηγήσεις   6.622,12 10.701,72 

Σύνολο   76.905,37 142.544,20 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       

Τραπεζικά δάνεια   1.133.419,87 639.756,80 

Βραχυπρόθεσμο μέρος 

μακροπροθέσμων δανείων 
  120.494,63 134.194,23 

Εμπορικές υποχρεώσεις 9.1 745.785,65 707.091,45 

Φόρος εισοδήματος   0,00 800,00 

Λοιποί φόροι και τέλη   155.399,76 83.000,21 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης   10.505,99 11.564,70 

Λοιπές υποχρεώσεις   121.589,38 52.123,42 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα   0,00 1.689,25 

Σύνολο   2.287.195,28 1.630.220,06 

        

Σύνολο υποχρεώσεων   2.364.100,65 1.772.764,26 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων 

και υποχρεώσεων 
  3.321.346,83 2.524.774,91 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 

 

 

  2016 2015 

Κύκλος εργασιών 

(καθαρός) 
5.514.020,13 5.290.299,69 

Κόστος πωλήσεων -4.903.241,30 -4.606.770,21 

Μικτό αποτέλεσμα 610.778,83 683.529,48 

Λοιπά συνήθη έσοδα 249,48 178,72 

  611.028,31 683.708,20 

Έξοδα διοίκησης -174.665,98 -193.933,70 

Έξοδα διάθεσης -327.599,39 -358.532,84 

Λοιπά έξοδα και ζημιές -634,11 -112.141,96 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 4.079,60 6.470,51 

Αποτελέσματα προ 

τόκων και φόρων 
112.208,43 25.570,21 

Πιστωτικοί τόκοι και 

συναφή έσοδα 
0,20 184,74 

Χρεωστικοί τόκοι και 

συναφή έξοδα 
-105.447,34 -118.717,72 

Αποτέλεσμα προ φόρων 6.761,29 -92.962,77 

Φόροι εισοδήματος -61.549,99 -800,00 

Αποτέλεσμα περιόδου 

μετά από φόρους 
-54.788,70 -93.762,77 

 

 

 

 



ΧΡΗΣΤΟΣ Φ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2016  

 

 

8 

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:                    ΧΡΗΣΤΟΣ Φ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.  

β) Νομικός τύπος:            Ανώνυμη εταιρεία 

γ) Περίοδος αναφοράς:     1.1.2016 - 31.12.2016 

δ)  Διεύθυνση της έδρας:   2o χλμ Κορίνθου - Εξαμιλίων, Τ.Κ. 20100 

ε) Α.Μ.Α.Ε.:                   41225/24/Β/98/17 

ΓΕ.ΜΗ.:                      115545537000. 

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

κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία μικρή 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 

Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την 

προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 

 

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.   

Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των  παγίων, τις συμμετοχές, 

την απομείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίμηση της εύλογης αξίας εφόσον επιλέγεται η 

εφαρμογή της. 
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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,  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: 

 Κτίρια και τεχνικά έργα: 25 έτη ( 4% ) 

 Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός: 10 έτη ( 10% ) 

 Μεταφορικά μέσα επιβατικά: 6,25 έτη ( 16% ) 

 Μεταφορικά μέσα φορτηγά κ.λπ.: 8,33 έτη ( 12% ) 

 Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων: 10 έτη ( 10%) 

 Υπολογιστές γραφείων: 5 έτη ( 20% ) 

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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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 λογισμικά προγράμματα.  

Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών προγραμμάτων καθώς 

και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, μειωμένη 

κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν απομειώσεων της αξίας τους. Σημαντικές 

μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα λογισμικά προγράμματα όταν προσαυξάνουν την απόδοση 

τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών.  

Η απόσβεση των λογισμικών προγραμμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου αποσβέσεως σε 5 έτη.  

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 απομειώσεως 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. 

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. 

 



ΧΡΗΣΤΟΣ Φ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2016  

 

 

11 

 

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. 

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, 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 
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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 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέματα αποτιμούνται στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή 
μεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το κόστος κτήσεως 
προσδιορίζεται με τη μέθοδο της σειράς εξαντλήσεως (F.I.F.O.). Στην περίπτωση αποτιμήσεως στην καθαρή 
ρευστοποιήσιμη αξία, η ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται ως κόστος πωληθέντων, εκτός αν είναι 
σημαντική, οπότε ενσωματώνεται στο κονδύλι «απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων». 

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.  

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.  
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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. 

 
3.1.10. Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαμβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων καταχωρίζονται ως 
αναβαλλόμενα έσοδα (έσοδα επόμενων περιόδων) και μεταφέρονται τμηματικά στα αποτελέσματα ως έσοδα 
κατ' αναλογία των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων για τα οποία ελήφθησαν, ενώ αυτές που λαμβάνονται 
για κάλυψη εξόδων καταχωρίζονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην ίδια περίοδο που καταχωρίζονται και 
τα αντίστοιχα έξοδα. 

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. 

 Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συμβόλαια καταχωρίζονται με τη μέθοδο 
του ποσοστού ολοκληρώσεως. 

 Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους 
καταχωρίζονται ως εξής: 

 Oι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας με 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. 

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 
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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 

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 2016 δεν εντοπίστηκε σφάλμα προηγούμενης περιόδου. 

 

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 

Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του 

ισολογισμού. 
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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 Σύνολο 
Μηχαν/κός 

εξοπλισμός 

Λοιπός 

εξοπλισμός 

Αξία κτήσεως     

 

    

Υπόλοιπο 1.1.2015 207.744,94 414.275,33 622.020,27 32.660,00 191.669,94 

Προσθήκες περιόδου 0,00 3.527,72 3.527,72 0,00 33.307,89 

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 

Υπόλοιπο 31.12.2015 207.744,94 417.803,05 625.547,99 32.660,00 223.377,83 

Σωρευμένες αποσβέσεις 

και απομειώσεις  
  

 
    

Υπόλοιπο 1.1.2015 0,00 335.390,61 335.390,61 21.111,20 155.581,94 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 12.766,10 12.766,10 3.208,00 16.848,08 

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 1.643,44 

Υπόλοιπο 31.12.2015 0,00 348.156,71 348.156,71 24.319,20 174.073,46 

Καθαρή λογιστική αξία 

31.12.2015 
207.744,94 69.646,34 277.391,28 8.340,80 49.304,37 

Αξία κτήσεως  
 

  
 

    

Υπόλοιπο 1.1.2016 207.744,94 417.803,05 625.547,99 32.660,00 223.377,83 

Προσθήκες περιόδου 0,00 62.729,16 62.729,16 0,00 8.319,09 

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

Υπόλοιπο 31.12.2016 207.744,94 480.532,21 688.277,15 32.660,00 231.696,92 

Σωρευμένες αποσβέσεις 

και απομειώσεις 
    

 
    

Υπόλοιπο 1.1.2016 0,00 348.156,71 348.156,71 24.319,20 174.073,46 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 11.930,40 11.930,40 3.208,00 20.630,17 

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

Υπόλοιπο 31.12.2016 0,00 360.087,11 360.087,11 27.527,20 194.703,63 

Καθαρή λογιστική αξία 

31.12.2016 
207.744,94 120.445,10 328.190,04 5.132,80 36.993,29 
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6.2. Επενδυτικά ακίνητα 

Πίνακας μεταβολών επενδυτικών 

ακινήτων 
Κτίρια  

Αξία κτήσεως    

Υπόλοιπο 1.1.2015 188.628,36 

Υπόλοιπο 31.12.2015 188.628,36 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις   

Υπόλοιπο 1.1.2015 59.466,56 

Αποσβέσεις περιόδου 4.488,04 

Υπόλοιπο 31.12.2015 63.954,60 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015 124.673,76 

Αξία κτήσεως    

Υπόλοιπο 1.1.2016 188.628,36 

Υπόλοιπο 31.12.2016 188.628,36 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις   

Υπόλοιπο 1.1.2016 63.954,60 

Αποσβέσεις περιόδου 4.488,04 

Υπόλοιπο 31.12.2016 68.442,64 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2016 120.185,72 
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6.3. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

  
Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων 

στοιχείων 
Λοιπά άυλα στοιχεία 

Αξία κτήσεως    

Υπόλοιπο 1.1.2015 34.107,17 

Υπόλοιπο 31.12.2015 34.107,17 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις   

Υπόλοιπο 1.1.2015 34.107,00 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2015 34.107,00 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015 0,17 

Αξία κτήσεως    

Υπόλοιπο 1.1.2016 34.107,17 

Υπόλοιπο 31.12.2016 34.107,17 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις   

Υπόλοιπο 1.1.2016 

 
34.107,00 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2016 34.107,00 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2016 0,17 
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  7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 

7.1  Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

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

Πελάτες                   787.824,77 898.274,81 

Πελάτες  επίδικοι - επισφαλείς 358.484,55 133.195,63 

Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων 1.166.303,68 489.234,72 

 Μερικό σύνολο 2.312.613,00 1.520.705,16 

Μείον: Προβλέψεις επισφαλών 

απαιτήσεων 
-111.929,10 -111.929,10 

Σύνολο 2.200.683,90 1.408.776,06 

 
Στην παρούσα χρήση έγινε ανακατάταξη στα ποσά των κονδυλίων  Εμπορικές απαιτήσεις  και 

Προβλέψεις της προηγούμενης χρήσης για να είναι συγκρίσιμα με αυτά της κλειόμενης χρήσης. 

Ανακατατάξεις σε κονδύλια του ισολογισμού της προηγούμενης χρήσης 

Εμπορικές απαιτήσεις 

 Δημοσιοποιημένα υπόλοιπα 31.12.2015 1.520.705,16 

Ανακατάταξη -111.929,10 

Διορθωμένα υπόλοιπα 31.12.2015 1.408.776,06 

Προβλέψεις 

 Δημοσιοποιημένα υπόλοιπα 31.12.2015 111.929,10 

Ανακατάταξη -111.929,10 

Διορθωμένα υπόλοιπα 31.12.2015 0,00 

 

7.2 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

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

Ταμείο 6.943,21 8.513,53 

Καταθέσεις όψεως 14.345,98 26.828,00 

      

Σύνολο 21.289,19 35.341,53 
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8. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως 

 
Το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 16.560 κοινές με δικαίωμα ψήφου μετοχές 

ονομαστικής αξίας 56,60 ευρώ η κάθε μία και ανέρχεται σε 937.296,00 ευρώ. 

Στην περίοδο έγινε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ 260.133,60. 

Τακτικό αποθεματικό 55.182,98 ευρώ και λοιπά αποθεματικά 67.730,83 ευρώ.  

 

9. Προβλέψεις 

 
Η εταιρεία δε σχηματίζει προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία. 

 

10. Υποχρεώσεις 
 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Εμπορικές υποχρεώσεις 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

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

 Προμηθευτές 714.523,97 707.091,45 

Επιταγές πληρωτέες 6.419,18 0,00 

Προκαταβολές πελατών 24.842,50 0,00 

Σύνολο 745.785,65 707.091,45 

 

 

11. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας 
 

Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες: 

 

Έσοδα 31/12/2016 31/12/2015 

Πωλήσεις εμπορευμάτων 5.510.735,69 5.286.767,19 

Πωλήσεις υπηρεσιών 3.284,44 3.532,50 

Σύνολο 5.514.020,13 5.290.299,69 
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Έξοδα 31/12/2016 31/12/2015 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 283.025,67 311.055,87 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 15.971,63 13.051,00 

Παροχές τρίτων  60.875,88 54.471,95 

Φόροι - τέλη 14.769,88 12.457,29 

Διάφορα έξοδα 102.199,23 124.120,21 

Τόκοι και συναφή έξοδα 105.447,34 118.717,72 

Αποσβέσεις παγίων 40.256,61 37.310,22 

Προβλέψεις για απόσβεση 

επισφαλών απαιτήσεων 
111.929,10 111.929,10 

Σύνολο 734.475,34 783.113,36 

 

 

 
 
12. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού 
 

Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα: 

  31/12/2016 31/12/2015 

Διοικητικό προσωπικό  8 8 

Εργατοτεχνικό προσωπικό  2 3 

Σύνολο  10 11 

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

  31/12/2016 31/12/2015 

Μισθοί και ημερομίσθια 228.664,90 246.957,93 

Κοινωνικές επιβαρύνσεις 54.360,77 50.373,46 

Σύνολο 283.025,67 297.331,39 

 
 
13  Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

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

εμφανίζονται στον ισολογισμό 
 

α) Εγγυήσεις  

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση 
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β) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Η εταιρεία έχει υπαχθεί σε έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του 

άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013 για την χρήση 2016. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και η έκθεση 

φορολογικής συμμόρφωσης προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων 

χρήσεως 2016. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές 

υποχρεώσεις, εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Για τις χρήσεις 2011 έως και 2015, οι σχετικές εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης έχουν υποβληθεί 

εμπρόθεσμα στις φορολογικές αρχές. 

Κατά της εταιρείας δεν έχει ασκηθεί καμία αγωγή και για τον λόγο αυτό δεν έχει γίνει σχηματισμός 

οποιασδήποτε προβλέψεως στις οικονομικές καταστάσεις. 

                                           Κόρινθος, 30.06.2017 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

   

 
          

         ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ                       ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                         ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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EKΘΕΣΗ 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΧΡ. Φ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  Α.Ε. 
ΠΡΟΣ  ΤΗΝ 

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  2016. 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας σας  
παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος 2016. 
      
Τα κυριότερα σημεία της περασμένης χρήσης είναι τα εξής: 

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας 

Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) κατά την χρήση 01/01/2016 έως 31/12/2016 ανήλθε 

στο ποσό των 5.514.020,13 ευρώ ενώ κατά την προηγούμενη χρήση στο ποσό των 

5.290.299,69 ευρώ. 

Τα μικτά κέρδη της εταιρείας ανήλθαν στη χρήση 2016 σε 610.778,83 ευρώ ενώ στη  

χρήση 2015 σε 683.529,48 ευρώ. Τα έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας ανήλθαν σε  

174.665,98 ευρώ έναντι 193.933,70 ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Τα έξοδα 

λειτουργίας διάθεσης ανήλθαν σε 327.599,39 ευρώ έναντι 358.532,84 ευρώ της 

προηγούμενης χρήσης. Οι λειτουργικές αποσβέσεις ανήλθαν στο ποσό των 

40.256,61 ευρώ έναντι 37.310,22 ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Οι τόκοι-έξοδα 

κατά τη χρήση αυτή ανήλθαν σε 105.447,34 ευρώ έναντι 118.717,72 ευρώ της 

προηγούμενης χρήσης. 

 Με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν και όσα απεικονίζονται στον Ισολογισμό, στη 

χρήση 2016 η εταιρία παρουσίασε ζημίες μετά φόρων της τάξεως των -54.788,70 

ευρώ έναντι ζημιών μετά φόρων ποσού -93.762,77 ευρώ της προηγούμενης χρήσης. 

 

2.     Οικονομική θέση της εταιρείας  

 Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι θετική και απεικονίζεται στα 

στοιχεία του ισολογισμού.  

Η καθαρή θέση κατά την 31/12/2016 ανέρχονται σε ποσό 957.246,18 ευρώ έναντι  

752.010,65 ευρώ της προηγούμενης χρήσεως. 

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2016 και 2015 

έχουν ως εξής: 

       

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 

 
 

 

31.12.2016 

  

31.12.2015 

 Κυκλοφορούν ενεργητικό 2.823.286,96 85,00% 

 

2.057.506,68 81,49% 

Σύνολο ενεργητικού 3.321.346,83 

  

2.524.774,91 

 

      Πάγιο ενεργητικό 490.502,02 14,77% 

 

459.710,38 18,21% 

Σύνολο ενεργητικού 3.321.346,83 

  

2.524.774,91 
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Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό 
και πάγιο ενεργητικό. 

      Ίδια κεφάλαια 957.246,18 40,49% 

 

752.010,65 42,42% 

Σύνολο υποχρεώσεων 2.364.100,65 

  

1.772.764,26 

 

      Ο παραπάνω δείκτης  δείχνει και αποτυπώνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας. 

      Σύνολο υποχρεώσεων 2.364.100,65 71,18% 

 

1.772.764,26 70,21% 

Σύνολο παθητικού 3.321.346,83 

  

2.524.774,91 

 

      Ίδια κεφάλαια 957.246,18 28,82% 

 

752.010,65 29,79% 

Σύνολο παθητικού 3.321.346,83 

  

2.524.774,91 

 

      Οι παραπάνω δείκτες  δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας, η οποία εξακολουθεί 
και παραμένει λίαν περιορισμένη   

      Ίδια κεφάλαια 957.246,18 195,16% 

 

752.010,65 163,58% 

Πάγιο ενεργητικό 490.502,02 

  

459.710,38 

 

      Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από 
τα Ίδια Κεφάλαια. 

      Κυκλοφορούν ενεργητικό 2.823.286,96 123,44% 

 

2.057.506,68 126,21% 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.287.195,28 

  

1.630.220,06 

 

      Ο δείκτης αυτός  δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. 

 
 

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 

 

 

31.12.2016 

  

31.12.2015 

 Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 3.315,80 0,06% 

 

12.708,68 0,24% 

Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 5.514.020,13 

  

5.290.299,69 

 

      Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των 
εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων. 

      

      Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων 6.761,29 0,12% 

 

-92.962,77 -1,75% 

Σύνολο εσόδων 5.518.349,41 

  

5.297.133,66 

 

      Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα 
συνολικά της έσοδα 

 

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι   
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Για το 2017 είμαστε βέβαιοι ότι τα αποτελέσματα θα είναι θετικότερα. 

Θα προσπαθήσουμε να διευρύνουμε τις πωλήσεις σε νέους πελάτες και σε νέες 

περιοχές της Ελλάδος συμβάλλοντας σημαντικά στην επίτευξη του στόχου με τη 

πρόσληψη νέου πωλητή γεωπόνου.  

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί και λοιποί κίνδυνοι και οι αντίστοιχες προβλέψεις 

αντιμετώπισής τους από την Εταιρεία ώστε να περιορισθούν ή/και απαλειφθούν οι 

όποιες παρενέργειες από τους κινδύνους αυτούς είναι οι παρακάτω: 

     α) κίνδυνος μεταβολής τιμών: για την αντιμετώπιση του κινδύνου αυτού η Εταιρεία 

προσπαθεί να προσαρμόζει ανάλογα την γενικότερη εμπορική πολιτική της, ώστε με 

τους συγκεκριμένους τρόπους ο εν λόγω κίνδυνος να καθίσταται ελεγχόμενος και να 

μετακυλύεται η όποια αύξηση τους κόστους λειτουργίας της  στον τελικό πελάτη-

αποδέκτη των υπηρεσιών 

     β) πιστωτικός κίνδυνος: η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα σημαντικούς 

πιστωτικούς κινδύνους, δεδομένου ότι έχει υιοθετήσει αυστηρά κριτήρια υψηλής 

πιστοληπτικής ικανότητας για το σύνολο των συναλλασσόμενων με αυτή και ελέγχει 

σε διαρκή βάση και θέτει σε αξιολόγηση την τήρηση των εν λόγω κριτηρίων. 

Παράλληλα θα παρέχει εμπορικές πιστώσεις με σκοπό να ελαχιστοποιήσει τις  

επισφάλειες και παράλληλα έχει ήδη μειώσει τον χρόνο πίστωσης προς του πελάτες  

σε σχέση με το 2016. 

      γ) κίνδυνος ρευστότητας: ο κίνδυνος ρευστότητας εκτιμάται σε χαμηλά επίπεδα, 

δεδομένου ότι η Εταιρεία έχει στην κατοχή της επαρκή διαθέσιμα κεφάλαια. 

Γενικότερα η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στην 

διαχείριση των ταμειακών εισροών και εκροών σε μόνιμη, διαρκή και σταθερή βάση, 

ώστε η Εταιρεία να έχει την δυνατότητα να ανταποκρίνεται με άνεση και αμεσότητα 

στις ταμειακές της υποχρεώσεις.  

      δ) κίνδυνος ταμειακών ροών: τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμειακές ροές της 

Εταιρείας δεν επηρεάζονται σημαντικά από τις μεταβολές των επιτοκίων, καθόσον ο 

τραπεζικός δανεισμός είναι απολύτως ελεγχόμενος, ενώ παράλληλα η Εταιρεία 

παράγει θετικές οργανικές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. 

     ε) επιτοκιακός κίνδυνος: ο συγκεκριμένος κίνδυνος είναι απολύτως ελεγχόμενος 

καθώς η Εταιρεία έχει προχωρήσει σε κατάρτιση  δανειακών συμβάσεων με 

επιτοκιακούς όρους που δεν επηρεάζονται ιδιαίτερα από τις μεταβολές στις 

κρατούσες συνθήκες, ενώ ταυτόχρονα με τη συνετή διαχειριστική της πολιτική 

σταδιακά αποπληρώνει τις μακροπρόθεσμες τραπεζικές της υποχρεώσεις και 

καλύπτει εμπρόθεσμα και εις ολόκληρο τις βραχυπρόθεσμες τραπεζικές της. 

    στ)  συναλλαγματικός κίνδυνος: η Εταιρεία δεν υπόκεινται σε συναλλαγματικό 

κίνδυνο καθώς οι συναλλαγές της πραγματοποιούνται κυρίως σε ευρώ, ενώ οι όποιες 
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εισαγωγές πραγματοποιηθούν σε δολάρια Αμερικής , διαχειρίζονται μέσω 

τραπεζικών προϊόντων που ελαχιστοποιούν τον συναλλαγματικό κίνδυνο.   

     ζ) Η εταιρεία ελέγχτηκε φορολογικά με τακτικό έλεγχο από την ΔOY ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

για τις χρήσεις 2007 έως και 2010. 

     η) Η εταιρεία ελέγχεται φορολογικά για τις χρήσεις 2011 έως και 2016 σύμφωνα  

με την παρ. 5 αρθ.  82 του Ν 2238/1994. 

 

4. Περιβαλλοντικά ζητήματα 
 

Προτεραιότητα της Εταιρείας αποτελεί η πρόληψη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 

απορρέουν από τη δραστηριότητά της, καθώς και η συνεχής σχετική νομοθετική 

συμμόρφωση.  

 
 

5. Εργασιακά ζητήματα 
 

Η Εταιρεία εφαρμόζει πλήρως τις διατάξεις τις εργατικής νομοθεσίας. Επίσης η 

Εταιρεία φροντίζει για τη δημιουργία δίκαιου και ασφαλούς εργασιακού 

περιβάλλοντος, το οποίο προσφέρει δυνατότητες ανάπτυξης για όλους τους 

εργαζομένους. 

 

6. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα 

Η εταιρεία, κατά την 31.12.2016, δεν κατείχε τέτοια χρηματοοικονομικά μέσα. 

 
7. Υποκαταστήματα εταιρείας 
 

Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα. 

 
8. Ακίνητα της εταιρίας 

Η εταιρεία έχει στην κυριότητά της ένα γήπεδο στην Κόρινθο στη θέση Μπαθαρίστρα 

ή Άμμος, αξίας 207.744,94 ευρώ, επί του οποίου έχει ανεγερθεί κτίριο (γραφεία & 

αποθήκες) αξία 358.548,41 ευρώ. Επίσης, η εταιρεία διαθέτει ένα διαμέρισμα στην 

Αθήνα επί της οδού Αιγύπτου 13-14 αξίας 112.201,11 ευρώ.  

 
7. Ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές    
 

 Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσης χρήσης όπως και τον 

συνοδεύοντα λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως εφαρμόσθηκαν οι ακόλουθες 

βασικές λογιστικές αρχές. 

 
α) Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών 
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Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως 

πλέον της αξίας βελτιώσεων προσθηκών και νομίμων αναπροσαρμογών μειωμένα 

με τις αποσβέσεις τους. 

 
β) Αποτίμηση αποθεμάτων 

 
Τα αποθέματα της 31-12-2016 των εμπορευμάτων αποτιμήθηκαν στη χαμηλότερη 

αξία μεταξύ της αξίας κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος) και της τρέχουσας τιμής 

αγοράς των κατά την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού. 

Για  τον υπολογισμό της αξίας κτήσης όλων των αποθεμάτων των Εμπορευμάτων 

εφαρμόσθηκε η μέθοδος FIFO. 

 
γ) Αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα 
 

Κατά την 31.12.2016 δεν υπήρχαν απαιτήσεις, υποχρεώσεις παρά μόνο διαθέσιμο 

συνάλλαγμα σε ξένο νόμισμα (Δολάρια). 

 
8 .   Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την 
ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης. 
 

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο 

γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την 

πορεία της εταιρίας. 

 

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Κόρινθος, 30 Ιουνίου 2017 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ 

 
 

 
ΕΛΕΝΗ ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ 

 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
 Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που 

αποτελείται από πέντε (5) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου 

που χορήγησα με ημερομηνία 25 Ιουλίου 2017. 

 

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2017 

Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

 

   ΙΩΑΝΝΑ Δ. ΦΛΩΡΟΥ 
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Αρ Μ ΣΟΕΛ 15061 
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

μέλος της Crowe Horwath International 
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 



2016 2015

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια

Ακίνητα 328.190,04 353.818,53

Μηχανολογικός εξοπλισμός 5.132,80 8.340,80

Λοιπός εξοπλισμός 36.993,29 49.304,37

Επενδύσεις σε ακίνητα 120.185,72 48.246,51

Λοιπά ενσώματα στοιχεία 0,00 0,00

Σύνολο 490.501,85 459.710,21

Άυλα πάγια στοιχεία

Λοιπά άυλα 0,17 0,17

Σύνολο 0,17 0,17

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Δάνεια και απαιτήσεις 7.557,85 7.557,85

Λοιπά 0,00 0,00

Σύνολο 7.557,85 7.557,85

Αναβαλλόμενοι φόροι 0,00 0,00

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 498.059,87 467.268,23

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα

Εμπορεύματα 489.853,53 311.705,27

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 2.644,90 1.213,29

Προκαταβολές για αποθέματα 47,57 119.179,76

Σύνολο 492.546,00 432.098,32

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

Εμπορικές απαιτήσεις 2.200.683,90 1.408.776,06

Λοιπές απαιτήσεις 103.429,45 20.804,79

Προπληρωμένα έξοδα 5.338,42 160.485,98

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 21.289,19 35.341,53

Σύνολο 2.330.740,96 1.625.408,36

Σύνολο κυκλοφορούντων 2.823.286,96 2.057.506,68

Σύνολο ενεργητικού 3.321.346,83 2.524.774,91

Καθαρή θέση

Καταβλημένα κεφάλαια

Κεφάλαιο 937.296,00 677.162,40

Σύνολο 937.296,00 677.162,40

Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων 0,00 109,37

Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών 0,00 0,00

Σύνολο 0,00 109,37

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 122.913,81 122.913,81

Αποτελέσματα εις νέο -102.963,63 -48.174,93

Σύνολο 19.950,18 74.738,88

Συναλλαγματικές διαφορές 0,00 0,00

Σύνολο καθαρής θέσης 957.246,18 752.010,65

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια 70.283,25 131.842,48

Κρατικές επιχορηγήσεις 6.622,12 10.701,72

Αναβαλλόμενοι φόροι 0,00 0,00

Σύνολο 76.905,37 142.544,20

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια 1.133.419,87 639.756,80

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων 120.494,63 134.194,23

Εμπορικές υποχρεώσεις 745.785,65 707.091,45

Φόρος εισοδήματος 0,00 800,00

Λοιποί φόροι και τέλη 155.399,76 83.000,21

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 10.505,99 11.564,70

Λοιπές υποχρεώσεις 121.589,38 52.123,42

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 0,00 1.689,25

Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00

Σύνολο 2.287.195,28 1.630.220,06

Σύνολο υποχρεώσεων 2.364.100,65 1.772.764,26

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 3.321.346,83 2.524.774,91

          ΚΟΡΙΝΘΟΣ  30/06/2017

                          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.         Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                        Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

       ΕΛΕΝΗ  ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡ. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ             ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ

                            ΑΔΤ    Τ 381799              ΑΔΤ ΑΗ 728933    ΑΔΤ ΑΙ 233044 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 100299 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ :   115545537000

ΧΡΗΣΤΟΣ Φ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)  Ποσά σε Ευρώ

Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014
31ης Δεκεμβρίου 2016  -  19η  Εταιρική χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016) 


