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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος για τη χρήση που έληξε τη 31 Δεκεμβρίου
Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της 31 Δεκεμβρίου
Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για τη χρήση που έληξε τη 31 Δεκεμβρίου
Κατάσταση Ταμιακών Ροών για τη χρήση που έληξε τη 31 Δεκεμβρίου
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 31 Δεκεμβρίου
1. Γενικές πληροφορίες
2. Βάση Σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων
3. Βασικές Λογιστικές Πολιτικές
3.1 Συναλλαγές σε ξένα νομίσματα
3.2 Πωλήσεις σε πελάτες
3.3 Καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος
3.4 Φόροι
3.5 Κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
3.6 Αποθέματα
3.7 Προκαταβολές και δουλευμένα έσοδα
3.8 Ενσώματα πάγια
3.9 Μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία
3.10 Απομείωση ενσωμάτων παγίων
3.11 Βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
3.12 Προβλέψεις
3.13 Δουλευμένα έξοδα και έσοδα επομένων χρήσεων
3.14 Μερίσματα
3.15 Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
3.16 Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού
3.17 Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων
3.18. Νέα Πρότυπα και Διερμηνείες
4. Ενσώματα πάγια
5. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
6. Αναβαλλόμενη φορολογία
7. Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
8. Αποθέματα
9. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών
10. Μετοχικό κεφάλαιο
11. Τακτικό Αποθεματικό
12. Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
13. Έξοδα
14. Καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος
15. Φόρος εισοδήματος
16. Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις
17. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
18. Δεσμεύσεις για μισθώματα λειτουργικών μισθώσεων
19. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
20. Αμοιβή ελεγκτών
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Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
C.P.W. ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ ΑΕ
η
ΠΡΟΣ ΤΗΝ 12 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ 31ης Μαΐου 2019
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01/01/2018 - 31/12/2018
Κύριοι Μέτοχοι,
Σας καλέσαμε σε Γενική Συνέλευση για να σας εκθέσουμε τις δραστηριότητες της Εταιρείας κατά τη χρήση που
έληξε και να σας υποβάλλουμε για έγκριση τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του έτους 2018.
1. Διοικητικό Συμβούλιο
Στη χρήση που πέρασε το Διοικητικό Συμβούλιο από 01.01.2018 έως 31.12.2018 αποτέλεσαν οι κ.κ.:
Νικόλαος Εμμανουηλίδης του Χαραλαμπ
Rsymond Franke του Rolf

Προέδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος

01/01/18 – 31/12/18
01/01/18 - 10/05/18

Omar Samoud του Habib

Αντιπρόεδρος

11/05/18 - 31/12/18

Gerald Joseph Morris του Gerald

Μέλος

01/01/18 - 31/12/18

Brett Michael White του Brandley Neil

Μέλος

01/01/18 - 31/12/18

2.1. Εξέλιξη των εργασιών και οικονομική θέση
Η παρατεταμένη περίοδος οικονομικής αστάθειας συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2018. Οι αναλογικά
μικρές περίοδοι αισιοδοξίας δεν υπήρξαν επαρκείς για να ανακάμψουν την καταναλωτική εμπιστοσύνη με
αποτέλεσμα τη συνολική μείωση των πωλήσεων στο σύνολο των καταναλωτικών αγαθών.
Εξέλιξη των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της Εταιρείας για την κλειόμενη χρήση 2018.
•
•
•
•
•

Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) της Εταιρείας ανήλθε σε € 34.237 χιλ. έναντι € 33.231 χιλ. το 2017.
Κατά την χρήση 2018 προέκυψαν κέρδη μετά από φόρους που ανήλθαν σε 2.147 χιλ. έναντι € 1.825
χιλ. το 2017.
Οι συνολικές αποσβέσεις το 2018 ανήλθαν σε € 17 χιλ. έναντι € 7 χιλ. το 2017, οι δε χρεωστικοί τόκοι
και συναφή έξοδα ανήλθαν το 2018 σε € 16 χιλ. έναντι € 12 χιλ. το 2017.
Το Σύνολο των μη Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων της Εταιρείας ανήλθε στην παρούσα
χρήση σε € 225 χιλ. έναντι € 167 χιλ. το 2017.
Το Γενικό Σύνολο του Ενεργητικού της Εταιρείας ανήλθε σε € 9.646 χιλ. έναντι € 10.654 χιλ. το 2017.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ:

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
i) Κύκλος Εργασιών
ii) Κέρδη προ φόρων χρηματοοικονομικών, επενδύσεων &
αποσβέσεων (EBITDA)
iii) Κέρδη προ φόρων
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2018

2017

(000’s€)

(000’s€)

34.237

33.231

3.077

2.569

3.044

2.550
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Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
i) Καθαρά κέρδη προ φόρων / Πωλήσεις
ii) Καθαρά κέρδη μετά από φόρους / Πωλήσεις

8,89%

7,67%

6,27%

5,49%

88,03%

67,66%

97,67%

98,43%

100%

100%

5,47%

3,94%

130,71%

131,81%

Γ. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Καθαρά κέρδη χρήσης μετά από φόρους / Ίδια Κεφάλαια
Ε. ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ
i) Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία /σύνολο ενεργητικού
(ρευστότητα)
ii) Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις / Σύνολο Υποχρεώσεων (κάλυψη
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων)
iii) Ενσώματα πάγια & ασώματα περιουσιακά στοιχεία / Ίδια
Κεφάλαια (βαθμός παγιοποίησης)
iv) Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία / Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις (άμεση ρευστότητα)

2.2. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στη χρήση
Δε συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός για την εταιρεία.
2.3. Προοπτικές
Η βιομηχανία Τροφίμων αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους μεταποιητικούς κλάδους της Ε.Ε., σε όρους
κύκλου εργασιών, απασχόλησης και αριθμού επιχειρήσεων. Η αύξηση του ανταγωνισμού, οι νέες τάσεις των
καταναλωτών και η κρίση στις τιμές των τροφίμων είναι μερικές από τις βασικές προκλήσεις που
αντιμετωπίζει η βιομηχανία Τροφίμων στην Ευρώπη. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον των καταναλωτών για
τρόφιμα υγιεινά και ειδικής ποιότητας δημιουργεί προοπτικές για τρόφιμα συνδεδεμένα με το μοντέλο της
Μεσογειακής Διατροφής.
H ελληνική βιομηχανία τροφίμων κατέχει σήμερα την πρώτη θέση στην ελληνική οικονομία και αποτελεί τον
κλάδο με την υψηλότερη συμβολή σε όλα τα βασικά μεγέθη της μεταποίησης -πωλήσεις, προστιθέμενη αξία,
αριθμός επιχειρήσεων, απασχόληση. Οι επιχειρήσεις της βιομηχανίας τροφίμων χαρακτηρίζονται, επίσης, από
εξωστρέφεια και έντονη επενδυτική και εμπορική δραστηριότητα και έτσι έχουν καταφέρει να αποτελούν κύριο
μοχλό αναπτύξεως στη χώρα μας.
Στόχους αποτελούν η σταθερή και υψηλή ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων, κάτι που επιτυγχάνεται μέσω
της έρευνας και τεχνολογίας, η διατήρηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα προϊόντα και στο όνομα της
βιομηχανίας, καθώς και ο μακροπρόθεσμος σεβασμός στο περιβάλλον και η αναγνώριση της κοινωνικής ευθύνης
Στα πλαίσια των ανωτέρω συνθηκών, επιδιώκουμε να διατηρήσουμε σε χαμηλά επίπεδα τα κόστη μας
προκειμένου να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί στην αγορά, προσφέροντας στους καταναλωτές ένα ευρύ φάσμα
καινοτόμων προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές, και παράλληλα να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας στο να
υποστηρίζουμε την διατροφική αξία που προσφέρουν τα προϊόντα μας στους καταναλωτές εκπληρώνοντας το
σκοπό μας, που είναι «Να κάνουμε το πρωινό καλύτερο» (We make breakfast better).
2.4. Εργασιακά Ζητήματα
Η εργασιακή μας κουλτούρα βασίζεται στις αξίες μας, οι οποίες ξεκινούν από το σεβασμό: για τους εαυτούς μας,
για τους άλλους, για τη διαφορετικότητα και για το μέλλον. Οι τρόποι εργασίας και το ευέλικτο περιβάλλον μας
επιτρέπουν να προσαρμοζόμαστε σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται διαρκώς. Παράλληλα, προωθούμε ένα
περιβάλλον εργασίας χωρίς διακρίσεις και περιορισμούς κι αυτό μας βοηθά να αναδεικνύουμε το σκοπό και τις
αξίες μας στην καθημερινότητά μας, αξιοποιώντας τις διαφορετικές δεξιότητες, κουλτούρες, τις διαφορετικές
γνώμες, τη γνώση και την εμπειρία των ανθρώπων μας. Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα εμπειρίας και γνώσεων από
διαφορετικούς ανθρώπους σε ένα μεγάλο εύρος ειδικοτήτων. Υποστηρίζουμε και ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους
μας να αναπτυχθούν μέσα από ξεκάθαρους στόχους και ανατροφοδότηση, τους εμπνέουμε να δίνουν τον
καλύτερό τους εαυτό και ενισχύουμε το κίνητρο και την ανάπτυξή τους με συγκεκριμένα πλάνα και εκπαίδευση.
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Μέσα από συγκεκριμένες δράσεις υποστηρίζουμε την ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και την προσωπική ζωή,
την υγεία των εργαζομένων μας, την ισορροπία ανάμεσα στα φύλλα, την προστασία της μητρότητας και του
θηλασμού, καθώς και τη δυνατότητα διπλής καριέρας μεταξύ συντρόφων στην ίδια χώρα.
2.5. Περιβαλλοντικά Θέματα
Η εταιρεία εφαρμόζει πλήρως την ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους που απορρέουν από τις περιβαλλοντικές
και λειτουργικές άδειες των δραστηριοτήτων της. Επιπλέον, αναπτύσσει πρωτοβουλίες για την καλύτερη
περιβαλλοντική απόδοση των προϊόντων και των εργοστασίων από τα οποία παράγονται. Η εταιρεία δε διαθέτει
παραγωγική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Ωστόσο για τις υπόλοιπες δραστηριότητές της εφαρμόζει πρωτοβουλίες
για ανακύκλωση και κομποστοποίηση στα κεντρικά της γραφεία, βελτιστοποίηση δικτύου μεταφορών για
μικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος και βελτίωση συσκευασιών για καλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

2.6. Έρευνα
Με σκοπό την εξασφάλιση της επιτυχίας της Εταιρείας και εις το μέλλον, προσπάθειες θα καταβληθούν όπως και
στο παρελθόν, για την έρευνα νέων προϊόντων και για τη βελτίωση της ποιότητας των υπαρχόντων με τη στενή
συνεργασία της ORBE Ελβετίας και των θυγατρικών της ερευνητικών εταιρειών.

2.7. Διανομή Μερίσματος
Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει να διανεμηθεί μέρισμα 2,1 εκ. ευρώ.

2.8. Υποκαταστήματα της Εταιρείας
Δεν υπάρχουν.
2.9. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Συναλλαγματικός Κίνδυνος
Το σύνολο σχεδόν των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας είναι σε Ευρώ με αποτέλεσμα η έκθεσή της
σε συναλλαγματικό κίνδυνο να είναι σχεδόν ελάχιστη, και όπου υπήρχε κάναμε χρήση μέσων οικονομικής
αντασφάλισης για να καλύψουμε τον κίνδυνο έγκαιρα.
Πιστωτικός Κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι χονδρικές πωλήσεις γίνονται κατόπιν
ελέγχου της φερεγγυότητας του πελάτη, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις λαμβάνονται εγγυήσεις ή
προκαταβολές.
Κίνδυνος Ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα λόγω της κερδοφορίας της εταιρείας.
Μαρούσι, 15 Μαΐου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «C.P.W. ΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας

«C.P.W. ΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται
από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2018, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών
εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία
αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές
πληροφορίες.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την

«C.P.W. ΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ

31η

Δεκεμβρίου 2018, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις
ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βάση γνώμης
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται
περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών
καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας,
σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων
Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις
δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε
εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας
και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε
αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.
Άλλες πληροφορίες
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην
Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση
επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές
καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών.
Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν
εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών.
Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις
άλλες πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς
ασυνεπείς με τις οικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς
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φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε
στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι
να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.
Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες
τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η
κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της
ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια
περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής
αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την
Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να
προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο
σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να
εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά
διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ,
όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν
αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν,
μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές
αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη
διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις,
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες
που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή
και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους
σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η
απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς
διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης
επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.
• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το
εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.
• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσεως από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν
υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν
ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν
συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να
επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές
οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας
βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή.
Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει
να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
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• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων,
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις
απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη
παρουσίαση.
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του
ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών
ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
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 κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής
αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2018.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία «C.P.W. ΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε
εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
Αθήνα, 20 Μαΐου 2019

ΤΣΟΥΚΑΣ Κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 31731
ΣΟΛ Α.Ε.
Μέλος Δικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος για την χρήση που έληξε τη 31 Δεκεμβρίου
(ποσά σε ΕΥΡΩ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Σημείωση
Κύκλος εργασιών
Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έσοδα
Λειτουργικό κέρδος
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Κέρδος προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδος περιόδου
Λοιπά εισοδήματα
Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα

13
13
13

14
15

2018

2017

34.236.823

33.230.829

(17.742.296)
16.494.527
(11.944.312)
(1.756.035)
266.246
3.060.426
(16.090)
3.044.336
(897.606)
2.146.730
2.146.730

(16.908.876)
16.321.953
(11.843.666)
(2.051.328)
135.394
2.562.353
(11.944)
2.550.409
(724.973)
1.825.436
1.825.436

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 13 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών
των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
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Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 31 Δεκεμβρίου
(ποσά σε ΕΥΡΩ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
Σημείωση

2018

2017

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια

4

133.476

106.302

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

5

-

-

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

6
7

91.121

60.058

600
225.197

600
166.960

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέματα

8

2.835.799

2.051.894

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις

7

3.603.920

4.275.882

-

35.272

9

2.980.737

4.123.705

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

9.420.456

10.486.753

Σύνολο Ενεργητικού

9.645.653

10.653.713

Τρέχων φόρος εισοδήματος
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο

10

201.070

201.070

Λοιπά αποθεματικά

11

60.864

67.023

Κέρδη εις νέο

2.176.565

2.429.835

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

2.438.499

2.697.928

6.822.020
385.134

7.955.785

7.207.154

7.955.785

9.645.653

10.653.713

Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχων φόρος εισοδήματος
Σύνολο υποχρεώσεων

12

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 13 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών
των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
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Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου
(ποσά σε ΕΥΡΩ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεματικά

Κέρδη εις
νέο

Σύνολο
Ιδίων
Κεφαλαίων

1 Ιανουαρίου 2017
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου
Μέρισμα
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017
Επίδραση από την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου

201.070
201.070

2.604.404
1.825.436
(2.000.005)
2.429.835

-

67.023
67.023
(6.159)
-

2.146.730

2.872.497
1.825.436
(2.000.005)
2.697.928
(6.159)
2.146.730

Μέρισμα
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018

201.070

60.864

(2.400.000)
2.176.565

(2.400.000)
2.438.499

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 13 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
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Κατάσταση ταμιακών ροών για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου
(ποσά σε ΕΥΡΩ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Κέρδη προ φόρων
Προσαρμογές:
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων
Λοιπές προβλέψεις
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)

Σημείωση

2018
3.044.336

2017
2.550.409

4&5

17.145
24.525
16.090
3.102.096

7.110
11.944
2.569.463

(783.905)
671.962
(1.208.768)
(1.320.711)
1.781.385
(16.245)
(508.262)
1.256.878

(3.620)
229.763
189.043
(479.036)
(63.850)
2.505.613
(5.485)
(15.475)
2.484.653

155
155

(6.459)
(6.459)

(2.400.000)
(2.400.000)

(2.000.005)
(2.000.005)

(1.142.967)

478.189

4.123.704

3.645.515

2.980.737

4.123.704

14

Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης
Μείωση/ (αύξηση) αποθεμάτων
Αύξηση /μείωση απαιτήσεων
Αύξηση /(μείωση) υποχρεώσεων
Αύξηση /(μείωση) λοιπών προβλέψεων

Πληρωθέντες τόκοι
Πληρωθείς φόρος εισοδήματος
Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

14

Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Τόκοι εισπραχθέντες
Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Ταμιακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Μερίσματα πληρωθέντα
Ταμιακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα αυτών
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στην αρχή της
χρήσης
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στο τέλος της
χρήσης

14

9

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 13 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2018
1. Γενικές πληροφορίες
Η Εταιρεία είναι ανώνυμη εταιρεία εγγεγραμμένη στην Ελλάδα, που ιδρύθηκε το 2010. Σκοπός της
εταιρείας είναι η παραγωγή σε ίδιες εγκαταστάσεις ή σε εγκαταστάσεις τρίτων, η εισαγωγή − εξαγωγή, το
εμπόριο (απ’ ευθείας ή μέσω τρίτων), η διανομή και η προώθηση πωλήσεων και το μάρκετινγκ (marketing)
βρώσιμων δημητριακών για πρωινό και ράβδων δημητριακών για πρωινό καθώς και προϊόντων που
σχετίζονται με την κατανάλωση ή/και την προώθηση τέτοιων βρώσιμων προϊόντων (π.χ. μπολ, κ.τ.λ.).
Η διοίκηση της Εταιρείας εδρεύει στο Μαρούσι, στην οδό Πατρόκλου 4, Τ.Κ. 15125 .

2. Βάση Σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων
(α) Σημείωση Συμμόρφωσης
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. που έχουν εγκριθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν σε υποχρεωτική ισχύ την 31.12.2018.
(β) Βάση Αποτίμησης
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί με βάση την αρχή του δουλευμένου και το κόστος κτήσης.
(γ) Λειτουργικό Νόμισμα και Παρουσίαση
Οι οικονομικές καταστάσεις εκφράζονται σε Ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.
Όλα τα ποσά είναι στρογγυλοποιημένα σε ευρώ εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά.
(δ) Εφαρμογή Εκτιμήσεων και Κρίσεων
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 αναθεωρήσεις των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία αναθεωρούνται αν
αφορούν μόνο εκείνη την περίοδο, ή στην περίοδο της αναθεώρησης και στις μελλοντικές περιόδους, αν η
αναθεώρηση επηρεάζει και την τρέχουσα και τις μελλοντικές περιόδους. Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται
για/και επηρεάζουν, τα ενσώματα πάγια, τις επενδύσεις σε θυγατρικές και λοιπές εταιρίες, την απομείωση
των απαιτήσεων και τις προβλέψεις.
3. Βασικές Λογιστικές Πολιτικές
3.1 Συναλλαγές σε ξένα νομίσματα
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα αναγνωρίζονται με την συναλλαγματική ισοτιμία της ημερομηνίας
συναλλαγής. Νομισματικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που είναι εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα
μετατρέπονται με τις ισοτιμίες της ημερομηνίας ισολογισμού. Οι προκύπτουσες συναλλαγματικές διαφορές
αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος.
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3.2 Πωλήσεις σε πελάτες
Οι πωλήσεις στους πελάτες αντιπροσωπεύουν τις πωλήσεις αγαθών και παροχής υπηρεσιών σε τρίτους,
καθαρές από εκπτώσεις και φόρους επί πωλήσεων. Οι πωλήσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα κατά τον χρόνο
που οι σημαντικοί κίνδυνοι και οι ανταμοιβές της ιδιοκτησίας των αγαθών μεταφέρονται στον αγοραστή,
γεγονός που συνήθως λαμβάνει χώρα κατά την παράδοση των αγαθών στους πελάτες.
3.3 Καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος
Το κονδύλι αυτό περιλαμβάνει το χρηματοοικονομικό κόστος των δανείων και τα χρηματοοικονομικά
έσοδα που αποκτώνται από επενδύσεις και πωλήσεις με πίστωση.
3.4 Φόροι
(α) Τρέχων φόρος εισοδήματος
Περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας
φορολογικής νομοθεσίας και τον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον
φορολογικό έλεγχο. Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικού
Εισοδήματος της χρήσεως κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές
από την Εταιρεία.
(β) Αναβαλλόμενος φόρος
Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με βάση τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ
φορολογικής βάσης και λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Ο
αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται βάσει της μεθόδου της υποχρέωσης του Ισολογισμού, με τους
φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να ισχύουν κατά τον χρόνο αναστροφής των προσωρινών
διαφορών. Τυχόν μεταβολές στους φορολογικούς συντελεστές αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικού
Εισοδήματος, εκτός και αν σχετίζονται με στοιχεία που αναγνωρίζονται κατ’ ευθείαν στα Ίδια Κεφάλαια.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές
διαφορές. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες προσωρινές
διαφορές, με την προϋπόθεση ότι είναι πιθανό ότι θα υπάρξει επαρκές μελλοντικό φορολογητέο εισόδημα
έναντι του οποίου θα χρησιμοποιηθούν.
3.5 Κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Τα κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν τα ταμιακά διαθέσιμα και τα
ισοδύναμα αυτών καθώς και τις απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μειωμένες με
τις προβλέψεις για επισφάλειες.
Τα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών περιλαμβάνουν τα μετρητά στο ταμείο, τις καταθέσεις όψεως
και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι τριών μηνών επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και αμελητέου κινδύνου.
3.6 Αποθέματα
Τα υλικά και τα εμπορεύματα επιμετρούνται στο κόστος κτήσης. Η παραγωγή σε εξέλιξη και τα
ιδιοπαραγόμενα αποθέματα (προϊόντα) επιμετρούνται με βάση το κόστος παραγωγής τους. Το κόστος
παραγωγής περιλαμβάνει τα άμεσα παραγωγικά κόστη και μία κατάλληλη αναλογία των γενικών δαπανών
παραγωγής και των αποσβέσεων των εργοστασίων.
Το κόστος κτήσεως των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο του Mέσου Σταθμικού Όρου από τη
χρήση 2017, ενώ στα προηγούμενα έτη το κόστος κτήσεως των αποθεμάτων προσδιοριζόταν με την μέθοδο
FIFO. Η επίδραση από την αλλαγή λογιστικής πολιτικής στην προηγούμενη χρήση δεν εφαρμόστηκε
αναδρομικά καθώς η επίδραση αυτή ήταν ασήμαντη για τα μεγέθη της εταιρείας. Όταν το κόστος κτήσεως
των αποθεμάτων υπερβαίνει την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους αναγνωρίζεται ζημία ίση με την
διαφορά.
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3.7 Προκαταβολές και δουλευμένα έσοδα
Οι προκαταβολές και τα δουλευμένα έσοδα περιλαμβάνουν πληρωμές που γίνονται για το επόμενο έτος και
αναγνώριση εσόδων του τρέχοντος έτους τα οποία θα εισπραχθούν στο επόμενο.
3.8 Ενσώματα πάγια
Τα ενσώματα πάγια εμφανίζονται στο ανακτήσιμο κόστος κτήσεως. Οι αποσβέσεις γίνονται στα συστατικά
τμήματα των ενσωμάτων παγίων τα οποία έχουν όμοιες ωφέλιμες ζωές με την χρήση της σταθερής μεθόδου
απόσβεσης, έτσι ώστε να αποσβεσθεί το κόστος κτήσεως μέχρι την υπολειμματική αξία στην διάρκεια της
ωφέλιμης ζωής.
Βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων

Χρόνια μίσθωσης

Έπιπλα, σκεύη, λοιπός εξοπλισμός

3 – 8 χρόνια

Οχήματα

5 χρόνια

Οι ωφέλιμες ζωές και οι υπολειμματικές αξίες επανεξετάζονται ετησίως. Η επανεξέταση αυτή λαμβάνει
υπόψη της την αξία, την φύση των στοιχείων, την προτιθέμενη χρήση τους και την εξέλιξη της τεχνολογίας.
Η απόσβεση των ενσωμάτων παγίων κατανέμεται στις κατηγορίες των εξόδων τα οποία παρουσιάζονται
κατά λειτουργία στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος .
Τα χρηματοοικονομικά κόστη που αναλαμβάνονται κατά την διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου,
αναγνωρίζονται ως έξοδο. Οι βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται με βάση
τον χρόνο της μίσθωσης.
3.9 Μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώματα πάγια που αποκτώνται με μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται με αναγνώριση αντίστοιχης
υποχρέωσης και αποσβένονται σύμφωνα με την πολιτική της Εταιρείας για τα ενσώματα πάγια.
3.10 Απομείωση ενσωμάτων παγίων
Τα περιουσιακά στοιχεία που παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης
της αξίας τους ως εξής:
Τα στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή και δεν υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για
απομείωση ετησίως. Τα αποσβενόμενα περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται για απομείωση όταν υπάρχουν
ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να μην είναι ανακτήσιμη.
Ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται όταν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι μεγαλύτερη
από την ανακτήσιμη αξία του. Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη, μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένης
κατά τα απαιτούμενα κόστη ρευστοποίησης και της αξίας χρήσεως. Για σκοπούς εκτίμησης της ύπαρξης
απομείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία ομαδοποιούνται στα χαμηλότερα επίπεδα στα οποία παράγονται
ανεξάρτητες ταμιακές ροές ( ένταξη σε μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών). Τα περιουσιακά στοιχεία τα
οποία έχουν υποστεί απομείωση της αξίας τους, εξετάζονται σε ετήσια βάση για σκοπούς τυχόν
αναστροφής της ζημιάς απομείωσης.
3.11 Βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις παρακολουθούνται στο αποσβέσιμο κόστος με την
μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις
που λήγουν μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσης.
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3.12 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις περιλαμβάνουν υποχρεώσεις αβέβαιου χρόνου ή και ποσού που προκύπτουν από δικαστικές
διεκδικήσεις τρίτων και λοιπούς κινδύνους και άλλες συμβατικές υποχρεώσεις αν υπάρχουν κατά την
ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων. Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν υπάρχει νομική ή
τεκμαιρόμενη δέσμευση που προκύπτει από γεγονός του παρελθόντος και αναμένεται εκροή πόρων
αξιόπιστα προσδιοριζόμενη. Οι δεσμεύσεις για δικαστικές διεκδικήσεις τρίτων και λοιπούς κινδύνους,
αντικατοπτρίζουν τις εκτιμήσεις της διοίκησης για το αποτέλεσμα, με βάση τα γνωστά κατά την
ημερομηνία ισολογισμού γεγονότα.
3.13 Δουλευμένα έξοδα και έσοδα επομένων χρήσεων
Τα δουλευμένα έξοδα και τα έσοδα επομένων χρήσεων, περιλαμβάνουν, έξοδα που αφορούν την τρέχουσα
χρήση τα οποία θα πληρωθούν εντός της επόμενης χρήσεως και προεισπραχθέντα έσοδα που αφορούν την
επόμενη χρήση.
3.14 Μερίσματα
Τα μερίσματα που δίδονται από την Εταιρεία αναγνωρίζονται ως υποχρεώσεις κατά τον χρόνο που
εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Τα μερίσματα που αφορούν τη χρήση 2018
ανέρχονται στο ποσό των 2,1εκ €.
3.15 Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν από
γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξη των οποίων 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 οικονομικών καταστάσεων.
3.16 Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού
Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού,
προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αυτή
επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους. Οι προσαρμογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την
ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μη διορθωτικά,
μετά την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σημαντικά, στις
Σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων.
3.17 Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων
α)

Η Εταιρεία δεν είχε κατά τις 31.12.2018:
(i) Έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κυμαινόμενου επιτοκίου,
(ii) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώμενα στην εύλογη αξία μέσω της
Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος ή με μεταβολές της εύλογης αξίας αναγνωριζόμενες κατ’
ευθείαν στα Ίδια Κεφάλαια, μέσω της κατάστασης συνολικών εισοδημάτων
(iii) Απαιτήσεις ή υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα.
Συνεπώς, δεν ήταν εκτεθειμένη σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους που προέρχονται από τα ανωτέρω
στοιχεία.

β)

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι χονδρικές πωλήσεις γίνονται
κατόπιν ελέγχου της φερεγγυότητας του πελάτη, ενώ από συνεργάτες /διανομείς λαμβάνονται
εγγυήσεις.

γ)

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα λόγω της κερδοφορίας της εταιρείας.
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3.18 Νέα Πρότυπα και Διερμηνείες

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΜΕ ΙΣΧΥ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2018
«ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες». Το πρότυπο αντικατέστησε τα Πρότυπα 11 και 18 και τις
Διερμηνείες 13,15,18 και 31. Με βάση το πρότυπο αυτό η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ακολουθώντας 5
βασικά βήματα. Η εφαρμογή του προτύπου στην εταιρεία έγινε κατά την 01.01.2018 και δεν είχε
επιπτώσεις στα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τα αποτελέσματα και την καθαρή θέση.
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά στοιχεία».
Το ΔΠΧΑ 9 αντικατέστησε τις προβλέψεις του ΔΛΠ 39 αναφορικά με την αρχική αναγνώριση και την
μεταγενέστερη επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Με βάση την παράγραφο 7.2.15 του Δ.Π.Χ.Α. 9, η εταιρεία, δεν
εφάρμοσε το εν λόγω Δ.Π.Χ.Α. αναδρομικά.
Η εταιρεία εφάρμοσε την απλοποιημένη προσέγγιση της παραγράφου 5.5.15 του Δ.Π.Χ.Α. 9, βάσει της
οποίας ο αντίθετος λογαριασμός των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών από απαιτήσεις από πελάτες
προσδιορίζεται στο ποσό που προκύπτει με βάση τη συνολική διάρκεια των απαιτήσεων. Δεν υπήρξε
ποσοτική επίδραση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας.
ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΜΕ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΗΝ
Ή ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01.01.2019
«Νέο ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις». Προβλέπει την εισαγωγή ενός απλού μοντέλου μισθώσεων για τον μισθωτή
απαιτώντας την αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων για όλες τις μισθώσεις που έχουν
διάρκεια μεγαλύτερη των 12 μηνών. Ο εκμισθωτής συνεχίζει να ταξινομεί τις μισθώσεις ως λειτουργικές
και χρηματοδοτικές. Η εταιρεία εφάρμοσε πρόωρα το ΔΠΧΑ 16 με συνέπεια τα ενσώματα πάγια να
αυξηθούν κατά ευρώ 44.319 οι υποχρεώσεις ευρώ 50.478 και τα Ίδια Κεφάλαια της 01.01.2018 κατά
ευρώ (6.159)
«Εφαρμογή ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά στοιχεία με το ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστήρια συμβόλαια». Εγκρίθηκε
τον Σεπτέμβριο του 2016 και παρέχει απαλλαγή στην εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 μέχρι την 31.12.2020, στις
ασφαλιστικές οντότητες που εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 4. Δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία.
«Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλου 2015-2017». Αφορά διορθώσεις στα πρότυπα ΔΠΧΑ 3, ΔΠΧΑ
11, ΔΛΠ 12 και ΔΛΠ 23. Εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2017 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 01.01.2019. Δεν αναμένεται να έχει εφαρμογή στον όμιλο και την εταιρεία
«Μακροπρόθεσμα Συμφέροντα σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες – Τροποποίηση του ΔΛΠ 28». Εξετάζει αν
μακροπρόθεσμα συμφέροντα σε συγγενείς ή κοινοπραξίες που στην ουσία αποτελούν μέρος της καθαρής
επένδυσης, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 για σκοπούς απομείωσης. Εγκρίθηκε τον
Οκτώβριο του 2017 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2019. Δεν
αναμένεται να έχει εφαρμογή στην εταιρεία
«Χαρακτηριστικά Προπληρωμής με Αρνητική Αποζημίωση - Τροποποίηση του ΔΠΧΑ 9» Εξετάζει αν
χρεωστικοί τίτλοι θα μπορούσαν να έχουν συμβατικές χρηματοροές που είναι μόνο πληρωμές κεφαλαίου
και τόκου, αν οι συμβατικοί όροι επιτρέπουν την εξόφληση σε ποσό που θα ήταν μεγαλύτερο ή μικρότερο
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από το ανεξόφλητο ποσό του κεφαλαίου και του τόκου. Εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2017, με ισχύ για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2019. Δεν αναμένεται να έχει εφαρμογή στην
εταιρεία
«Διερμηνεία 23 Αβεβαιότητα επί φορολογικών χειρισμών» Εξετάζει αν είναι ενδεδειγμένη η αναγνώριση
τρέχουσας φορολογικής απαίτησης στην περίπτωση που η νομοθεσία απαιτεί να γίνουν πληρωμές σε σχέση
με αμφισβητούμενους φορολογικούς χειρισμούς. Εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2017 με ισχύ για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2019. Δεν αναμένεται να έχει εφαρμογή στην εταιρεία
«ΔΠΧΑ 17 Ασφαλιστικές Συμβάσεις». Αντικαθιστά το ΔΠΧΑ 4 και καθιερώνει αρχές για την αναγνώριση
επιμέτρηση παρουσίαση και γνωστοποιήσεις των εκδιδομένων ασφαλιστικών συμβάσεων. Εγκρίθηκε τον
Μάιο του 2017 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2021. Δεν έχει εφαρμογή
στην εταιρεία
«Τροποποίηση Προγράμματος Περικοπή και Διακανονισμός - Τροποποίηση του ΔΛΠ 19». Απαιτεί την
χρήση επκαιροποιημένων αναλογιστικών παραδοχών για τον προσδιορισμό του κόστους και του καθαρού
τόκου για το υπόλοιπο της ετήσιας περιόδου αναφοράς μετά την τροποποίηση του προγράμματος την
περικοπή ή τον διακανονισμό κατά την επιμέτρηση της υποχρέωσης καθορισμένης παροχής. Εγκρίθηκε
τον Φεβρουάριο του 2018 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2019. Δεν
αναμένεται να έχει εφαρμογή στην εταιρεία.
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4.

Ενσώματα πάγια
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία αναλύονται ως εξής:
Βελτιώσεις σε Μισθωμένα
ακίνητα
κτίρια
τρίτων-leased

Έπιπλα &
λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2017

177.758

31.415

209.173

Προσθήκες
31 Δεκεμβρίου 2017
1 Ιανουαρίου 2018
Προσθήκες
31 Δεκεμβρίου 2018

177.758
177.758
298.263

31.415
31.415
31.415

209.173
329.678
329.678

(64.346)

(31.415)

(95.761)

(7.110)
(71.456)
(71.456)
(7.110)
(78.566)

(31.415)
(31.415)
(31.415)

(7.110)
(102.871)
(179.057)
(17.145)
(196.202)

-

106.302

-

133.476

Σωρευμένες αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου 2017
Αποσβέσεις χρήσης
31 Δεκεμβρίου 2017
1 Ιανουαρίου 2018
Αποσβέσεις χρήσης
31 Δεκεμβρίου 2018
Αναπόσβεστη αξία 31
Δεκεμβρίου 2017
Αναπόσβεστη αξία 31
Δεκεμβρίου 2018

120.505
120,505

(76.186)
(10.035)
(86.221)

106.302
99.192

34.284

Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις επί των ενσωμάτων παγίων.

5.

Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λογισμικά
προγράμματα

1 Ιανουαρίου 2017

84.359

Προσθήκες

-

31 Δεκεμβρίου 2017
1 Ιανουαρίου 2018
Προσθήκες
31 Δεκεμβρίου 2018

84.359
84.359
84.359

Σωρευμένες αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου 2017
Αποσβέσεις χρήσης
31 Δεκεμβρίου 2017
1 Ιανουαρίου 2018
Αποσβέσεις χρήσης
31 Δεκεμβρίου 2018

(84.359)
(84.359)
(84.359)
(84.359)

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2017
Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2018

-
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6. Αναβαλλόμενη φορολογία
2018
(23.713)
114.834
91.121

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Αναβαλλόμενος φόρος

Υπόλοιπο στην αρχή της περιόδου
Χρέωση στα αποτελέσματα
Υπόλοιπο στο τέλος της περιόδου

Μακροπρόθεσμο
Βραχυπρόθεσμο
Υπόλοιπο στο τέλος της περιόδου

2017
(25.357)
85.415
60.058

2018

2017

60.058
31.063
91.121

241.530
(181.472)
60.058

2018
(23.713)
114.834
91.121

2017
(25.357)
85.415
60.058

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις - υποχρεώσεις
Διαφορά
αποσβέσεων

Επισφαλείς
Απαιτήσεις

Λοιπές
Προβλέψεις

Σύνολο

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017
Πίστωση – Χρέωση στην Κατάσταση Συνολικού
Εισοδήματος

(25.357)

55.328

30.087

60.058

1.644

(7.631)

37.050

31.063

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018

(23.713)

47.697

67.137

91.121
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7. Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
(α) Μακροπρόθεσμες εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Εμπορικές απαιτήσεις

2018

2017

600

600

2018
2.600.936
689.559
69.628
80.747
(278.163)
3.162.707

2017
3.261.172
624.523
118.379
36.988
(278.163)
3.762.899

441.813
3.603.920

18
508.896
4.669
4.275.882

(β) Βραχυπρόθεσμες εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Εμπορικές απαιτήσεις από εσωτερικό
Εμπορικές απαιτήσεις από εξωτερικό
Επιταγές εισπρακτέες
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις (σημ.17)
Μείον: Απομείωση εμπορικών απαιτήσεων
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο
Φόρος προστιθέμενης αξίας
Προκαταβολές
Λοιποί χρεώστες
Σύνολο

Η εύλογη αξία των απαιτήσεων δεν διαφέρει ουσιωδώς από την λογιστική αξία τους.
Η μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο ανέρχεται σε 3.603.920 € (2017: € 4.275.882).
Η Εταιρεία παρακολουθεί τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και σχηματίζει προβλέψεις για επισφάλειες σε
εξατομικευμένη βάση εφόσον κρίνεται ως πιθανή η αδυναμία είσπραξής τους. Ως μέτρο της αδυναμίας
της είσπραξης χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση η αντικειμενική δυσκολία ή η πτώχευση του οφειλέτη.
Επίσης, ως επισφάλειες θεωρούνται το σύνολο των απαιτήσεων που διεκδικούνται μέσω της δικαστικής
οδού, ανεξάρτητα της πιθανότητας είσπραξής τους. Κατά κανόνα η Εταιρεία διεκδικεί δικαστικά
ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις εφόσον το ύψος της απαίτησης δικαιολογεί το κόστος διεκδίκησης.
Η κίνηση του λογαριασμού των απομειώσεων για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής:
Υπόλοιπο 31.12.2017

278.162

Απομειώσεις χρήσεως

-

Διαγραφές χρήσεως

-

Υπόλοιπο 31.12.2018

278.162

Το συγκεκριμένο ποσό αφορά προβλέψεις βραχυπρόθεσμων επισφαλών απαιτήσεων.
Η εταιρεία εφάρμοσε την απλοποιημένη προσέγγιση της παραγράφου 5.5.15 του Δ.Π.Χ.Α. 9, βάσει της
οποίας ο αντίθετος λογαριασμός των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών από απαιτήσεις από πελάτες
προσδιορίζεται στο ποσό που προκύπτει με βάση τη συνολική διάρκεια των απαιτήσεων.
Δεν υπήρξαν πρόσθετες αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες κατά την 31.12.2018 στην Εταιρεία κατά την
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9.
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8. Αποθέματα
2018
2.611.960
4.894
218.945
2.835.799

Εμπορεύματα και έτοιμα προϊόντα
Υλικά συσκευασίας
Αποθέματα καθ’ οδόν
Σύνολο

2017
1.570.138
12.814
468.942
2.051.894

Το κόστος αναλώσεων των αποθεμάτων που βάρυνε την κατάσταση συνολικού εισοδήματος ανέρχεται σε
17.742.296 € (αντίστοιχα το 2017 ανερχόταν σε € 16.908.876).

9. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών
2018
9.880
2.970.857
2.980.737

Διαθέσιμα στο ταμείο
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις
Σύνολο

2017
6.372
4.117.332
4.123.704

10. Μετοχικό κεφάλαιο
Ίδρυση
Εισφορά περιουσιακών στοιχείων
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017
Κίνηση Χρήσης
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018

60.500
140.570
201.070
201.070

1. Το Αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ήταν € 60.500 και διαιρείτο σε 60.500 μετοχές. Με την
από 23-12-2010 Γενική Συνέλευση των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά € 140.570 με
εισφορά ενεργητικών και παθητικών στοιχείων του Ε.Ο.Ο.Σ. «Όμιλος Δημητριακών ΕΟΟΣ» με έκδοση
140.570 νέων μετοχών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε € 201.070 και διαιρείται σε 201.070
μετοχές.
2.Διαχείριση κεφαλαίου
Από τις διατάξεις περί νομοθεσίας των Ανωνύμων Εταιρειών, Κ.Ν. 2190/1920, όπως ίσχυε έως και την
ημερομηνία αναφοράς, επιβάλλονται περιορισμοί σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής:
α) Η απόκτηση ιδίων μετοχών, με εξαίρεση την περίπτωση της απόκτησης με σκοπό την διανομή τους
στους εργαζομένους, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δεν
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από το ποσό του
μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από
τον Νόμο.
β) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, γίνει κατώτερο από το ½ του
μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα
σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της Εταιρείας ή την
υιοθέτηση άλλου μέτρου.
γ) Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του μετοχικού
κεφαλαίου και η Γενική Συνέλευση δεν λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, η Εταιρεία μπορεί να λυθεί με
δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.
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δ) Η καταβολή ετησίου μερίσματος στους μετόχους σε μετρητά, και σε ποσοστό 35% τουλάχιστον των
καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και του καθαρού αποτελέσματος από
την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, είναι υποχρεωτική.
Τούτο δεν έχει εφαρμογή, αν έτσι αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία
τουλάχιστον 65% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, το μη διανεμηθέν
μέρισμα μέχρι τουλάχιστον ποσοστού 35% επί των κατά τα ανωτέρω καθαρών κερδών, εμφανίζεται σε
ειδικό λογαριασμό Αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας με την έκδοση νέων μετοχών
που παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους. Τέλος, με πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του
καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορεί να αποφασίζει την μη
διανομή μερίσματος.
3. H Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την νομοθεσία σε
σχέση με τα ίδια κεφάλαια.

11. Τακτικό Αποθεματικό
31 Δεκεμβρίου 2017
Κίνηση χρήσης

67.023
(6.159)

31 Δεκεμβρίου 2018

60.864

Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηματισμό του Τακτικού αποθεματικού,
το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανομής μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού
υπολοίπου του λογαριασμού Αποτελέσματα εις Νέον. Ο σχηματισμός του αποθεματικού αυτού καθίσταται
προαιρετικός, όταν το ύψος του φθάσει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό που έχει
σχηματίσει η εταιρεία ανέρχεται στο 1/3 του μετοχικού της κεφαλαίου. Τα ειδικά αποθεματικά σε περίπτωση
διανομής τους φορολογούνται με τον τρέχοντα συντελεστή.

12. Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
2018
3.183.591
2.876.277
682.039
55.588
24.525
6.822.020

Εμπορικές υποχρεώσεις
Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη
Δουλευμένα έξοδα
Λοιποί φόροι
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

2017
4.076.334
3.546.345
258.547
74.559
7.955.785

Όλες οι ανωτέρω υποχρεώσεις είναι εξοφλητέες εντός τριών μηνών κατά μέσον όρο από την ημερομηνία του
ισολογισμού.
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2017

2018

13. Έξοδα
Κόστος
πωληθέντων
17.742.296

Έξοδα
διάθεσης
-

Έξοδα
διοίκησης
-

Σύνολο
17.742.296

Κόστος
πωληθέντων
16.908.876

Έξοδα
διάθεσης
-

Έξοδα
διοίκησης
-

Σύνολο
16.908.876

Απόσβεση περιουσιακών στοιχείων

-

7.110

10.035

17.145

-

7.110

-

7.110

Ασφάλιστρα

-

1.306

8.949

10.255

-

18.091

571

18.662

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων

-

42.744

-

42.744

-

39.307

23.148

62.455

Αποθήκευτρα

-

607.601

-

607.601

-

581.083

-

581.083

Έξοδα μεταφορών

-

637.097

-

637.097

-

652.719

-

652.719

Έξοδα ταξιδιών

-

10.074

26.989

37.063

-

20.305

35.851

56.156

Έξοδα προβολής και διαφήμισης

-

6.027.380

345

6.027.725

-

6.088.430

-

6.088.430

Προμήθειες σε τρίτους

-

436.895

-

436.895

-

456.215

-

456.215

Αναλώσιμα υλικά

-

72.890

-

72.890

-

164.897

-

164.897

Χρήσεις δικαιωμάτων

-

1.711.841

-

1.711.841

-

1.661.540

-

1.661.540

Λοιπές αμοιβές τρίτων

-

1.584.967

1.669.118

3.254.085

-

1.713.564

1.828.774

3.542.338

Λοιπά
Συνολικό κόστος πωληθέντων, εξόδων
διοίκησης και διάθεσης

-

804.407

40.599

845.006

-

440.405

162.984

603.389

17.742.296

11.944.312

1.756.035

31.442.643

16.908.876

11.843.666

2.051.328

30.803.870

Αναλώσεις υλών
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14. Καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος
Τόκοι έξοδα
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
Τόκοι από βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις
Καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος

2018

2017

16.245
(155)
16.090

5.485
6.459
11.944

2018

2017

928.669
(31.063)
897.606

543.501
181.472
724.973

15. Φόρος Εισοδήματος
Τρέχων φόρος εισοδήματος
Αναβαλλόμενος φόρος
Διαφορά από έκπτωση φόρου
Σύνολο

Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων της εταιρίας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε χρησιμοποιώντας
τον σταθμισμένο μέσο συντελεστή φόρου. Η διαφορά έχει ως εξής:
2018
3.044.336
882.858
6.486
8.262
897.606

Κέρδη προ φόρων
Φόρος με βάση τον τρέχοντα συντελεστή
Διαφορά λόγω αλλαγών στον φορολογικό συντελεστή
Διαφορά φόρου επισφαλών απαιτήσεων
Μόνιμες φορολογικές διαφορές
Λοιπά
Φόρος
Πραγματικός συντελεστής

29%

2017
2.550.411
739.619
(15.983)
1.337
724.973
28%

16. Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις
Δεν υπάρχουν 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 2018. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και η έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης
προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2018. 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 2017, οι σχετικές
εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στις φορολογικές αρχές.

17. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Τα συνδεδεμένα μέρη της Εταιρείας είναι όλες οι εταιρείες του Ομίλου Nestle στο εξωτερικό καθώς επίσης τα μέλη του
Δ.Σ., η Διοίκηση και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας
(α)

Μέτοχοι
Πωλήσεις αγαθών
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Αγορές υπηρεσιών
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
(β)

Εταιρείες του διεθνούς Ομίλου
Πωλήσεις υπηρεσιών
Αγορές αγαθών
Αγορές υπηρεσιών
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις

3.196.269

3.600.717

5.894

4.945

1.877.942

1.945.768

2018

2017

249.103

116.449

16.654.077

15.001.206

2.544.178

2.706.928

74.799

32.043

998.335

1.600.577

18. Δεσμεύσεις για μισθώματα λειτουργικών μισθώσεων
Τα μελλοντικά ελάχιστα μισθώματα βάσει μη ακυρώσιμων λειτουργικών μισθώσεων έχουν ως εξής:
2018

2017

Μέχρι ένα έτος

31.080

37.560

Από ένα έως πέντε έτη

67.602

68.082

1.200

-

99.882

105.642

Μετά τα πέντε έτη
Σύνολο

19. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 15/05/2019 και
υπόκεινται στην έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία με βάση το νόμο και το καταστατικό έχει
δικαίωμα να τις τροποποιεί.
Δεν σημειώθηκε κανένα γεγονός μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.

20. Αμοιβή ελεγκτών
Οι αμοιβές των ελεγκτών για τη χρήση ανήλθαν σε € 25.000 και αφορούν τον τακτικό έλεγχο και την έκθεση
φορολογικής συμμόρφωσης. Οι ελεγκτές δεν παρέχουν άλλες υπηρεσίες στην εταιρεία.
Μαρούσι, 15 Μαΐου 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων
Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Διευθυντής του Λογιστηρίου

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

OMAR SAMOUD

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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