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Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29)1
1.

Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

2.

Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και
κατατάσσεται στην κατηγορία των μεσαίων οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου
4308/2014.

3.

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη
συμφωνία με τον νόμο 4308/2014.

4.

Εάν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας
ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, γνωστοποιείται η φύση αυτών των παραγόντων,
καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους.
Δεν υπάρχουν

Β. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 άρθρου 29)
Για

την

παρακολούθηση

των

επιμέρους

στοιχείων

των

χρηματοοικονομικών

καταστάσεων, η εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές.
1.

Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον
αποσβέσεις.Τα ιδιοσχρησιμοποιούμενα κτίρια αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή
απόσβεσης 4% που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.

2.

Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις . Τα
επενδυτικά κτίρια αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% που
αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.

3.

Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις . Τα
λοιπά ενσώματα πάγια αποσβένονται με τους παρακάτω συντελεστές απόσβεσης,
που αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους:

4.

α/α

Περιγραφή

Συντελεστής απόσβεσης

(1)

Μηχανολογικός εξοπλισμός

10%

(2)

Φορτηγά Μεταφορικά μέσα

12%-

(3)

Επιβατηγά Αυτοκίνητα

16%

(4)

Εξοπλισμός Η/Υ

20%

Τα άυλα στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα της
αρχικής αναγνώρισης:
α) τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρώνται στο
κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις . Η απόσβεση των αύλων στοιχείων με
συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός του χρόνου αυτού. Για τα
στοιχεία χωρίς συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις
διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.
β) Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, ή με ωφέλιμη
οικονομική ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, επιμετρώνται στο
κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις με συντελεστή απόσβεσης 10%,

5.

Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία («Δάνεια και απαιτήσεις»
και «Χρεωστικοί τίτλοι», επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες
απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου
χαρακτήρα.

6.

Κατά την διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων
περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος
διάθεσης αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

7.

Τα πάσης φύσεως αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και
υλικά, βιολογικά αποθέματα) επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας

κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων
προσδιορίζεται με την μέθοδο FIFO. Οι ζημία που προκύπτει από την επιμέτρηση
των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία όταν αυτή είναι μικρότερη του
κόστους κτήσης, αναγνωρίζεται στις ζημίες απομείωσης και επιβαρύνει το κόστος
πωλήσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση ιδιαίτερα αυξημένων
ζημιών απομείωσης αποθεμάτων, τα σχετικά ποσά εμφανίζονται στο κονδύλι
«Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)» στην Κατάσταση
Αποτελεσμάτων με σκοπό την εύλογη παρουσίαση.
8.

Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης
μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης.

9.

Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα
ποσά). Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα
χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες
απομείωσης.

10. Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται στο κόστος
κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους
κτήσης και ανακτήσιμης αξίας.
11. Oι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία,
αναγνωρίζονται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την
ημερομηνία του ισολογισμού .
12. Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να
απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους.
13. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται
μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά. Όταν οι χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις εμπεριέχουν ή τεκμαίρεται ότι εμπεριέχουν σημαντικά ποσά που
αφορούν τόκους ή/και διαφορές υπέρ ή υπό τα άρτιο ή/και αρχικά κόστη, οι εν
λόγω χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος με
τη σταθερή μέθοδο. Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές

υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα ως χρηματοοικονομικό κόστος
(τόκοι έξοδα).
14. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται
αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που
καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι
κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή
εγκρίνονται οριστικά. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές
επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως έσοδα
(όπου το επιτρέπει ο νόμος των επιχορηγήσεων), στην ίδια περίοδο και με τρόπο
αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου
που

επιχορηγήθηκε.

Οι

κρατικές

επιχορηγήσεις

που

αφορούν

έξοδα

αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην
περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα
εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα
αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα
βαρύνουν τα αποτελέσματα. Με βάση το άρθρο 37 παρ 5 η εταιρία εξακολουθεί να
εμφανίζει στον Ισολογισμό τα αφορολόγητα αποθεματικά που υπήρχαν στα βιβλία
της μέχρι την 31.12.2014 βάσει των κείμενων φορολογικών διατάξεων και με βάση
το προηγούμενο λογιστικό πλαίσιο
15. Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται
μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το
διακανονισμό τους.
16. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά τον διακανονισμό
των

μη

χρηματοοικονομικών

υποχρεώσεων,

συμπεριλαμβανομένων

των

προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία
προκύπτουν.
17. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση
αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της
φορολογικής νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο
εισοδήματος και προσαυξήσεις.

18. Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: (α) μεταβιβάζονται στον
αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά
τους, (β) τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και (γ) τα οικονομικά
οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται
σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών
αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται σφόδρα
πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά και όταν
δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα
από παροχή υπηρεσιών επιμετρώνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης.
Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου. Tα μερίσματα
ή το εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων,
αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει
τη διανομή τους. Tα δικαιώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των σχετικών
συμβατικών όρων.
19. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του
δουλευμένου.
20. Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο
νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
οντότητας με την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη συναλλαγή. Στο
τέλος κάθε περιόδου αναφοράς: (α) τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την
ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του ισολογισμού, (β) τα μη νομισματικά
στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως,
μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης. Oι συναλλαγματικές
διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισμό νομισματικών στοιχείων ή από τη
μετατροπή τους με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής κατά την
αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη προγενέστερων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν.
21. Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται
αναδρομικά με τη διόρθωση:

α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της
καθαρής θέσης, για την σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη
και λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και
β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των
λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου.
22. Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία
διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές
περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά.
23. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.

Γ.ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤ/ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1.

Eνσώματα, άυλα και βιολογικά πάγια (παρ. 8 άρθρου 29)

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη
συμφωνία των λογαριασμών των ενσωμάτων παγίων, των βιολογικών παγίων και των
αύλων παγίων.
Πίνακας

μεταβολών

ενσώματων,

άυλων

και

βιολογικών

παγίων

περιόδου

Σύνολο (10)

Λοιπά
άυλα (14)

Σύνολο
παγίων (15)

852.737,92

6.788.700,05

145.457,89

35.265.907,78

411.758,65

295.191,32

273.926,88

0,00

273.926,88

6.135,00

987.011,85

12.755.645,34

13.920.154,60

19.426.662,28

6.209.889,01

852.737,92

7.062.626,93

151.592,89

40.561.036,70

4.175.149,69

4.175.149,69

14.893.515,07

4.881.542,46

646.012,89

5.527.555,35

111.824,18

24.708.044,29

386.220,92

386.220,92

1.008.307,52

470.490,39

40.223,57

510.713,96

10.319,40

1.915.561,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.561.370,61

4.561.370,61

15.901.822,59

5.352.032,85

686.236,46

6.038.269,31

122.143,58

26.623.606,09

8.194.274,73

9.358.783,99

3.524.839,69

857.856,16

166.501,46

1.024.357,62

29.449,31

13.937.430,61

867.779,26

8.332.499,62

296.730,00

4.011.387,07

4.308.117,07

Προσθήκες 2015 (31.12.2015)

0,00

411.758,65

1.164.509,26

Μεταφορικά
μέσα (9)

5.935.962,13

Κόστος κτήσης 01.01.2015
Επιμέτρηση Ακινήτων (Αρθ.37
Παρ 3.Ν4308/2014)

Αξία κτήσης

Λοιπός
εξοπλισμός
(8)

19.131.470,96

Κτήρια (2)

9.200.278,88

Γη (1)

Μηχανολογικ
ός
εξοπλισμός
(7)

Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο (3)

Ιδιοχρησ/μενα ακίνητα

Αξία κτήσης
Συντελεστής απόσβεσης

Κόστος κτήσης 31.12.2015

0

4

Αποσβέσεις
Σωρευμένες αποσβέσεις
01.01.2015
Αποσβέσεις 2015
Μειώσεις αποσβεσμένων 2015
Σωρευμένες αποσβέσεις
31.12.2015
Λογιστική αξία 31.12.2015

1.164.509,26

12

20

16

0

4.308.117,07

Σημείωση
Το κονδύλι του ισολογισμού «Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό
κατασκευή» ποσού 565.216,60 για το έτος 2015 αφορούν προκαταβολές για αγορές
μηχανημάτων για το τμήμα παραγωγής που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν εντός του έτους
2016.
2

Η φύση σημαντικών γεγονότων που προκύπτουν μετά το τέλος της περιόδου τα
οποία δεν αντικατοπτρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ή στον
ισολογισμό της κλειόμενης περιόδου, και τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις
τους. (παρ 9 άρθρου 29)

Δεν υπάρχου

3

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (παρ. 11 άρθρου 29)

Ο λογαριασμός του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού «Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι» δεν
εμφανίζει κανένα ποσό κατά το έτος 2015. Δεν υπάρχουν παράγωγα χρηματοοικονομικά
μέσα.
4

Καθαρή θέση (παρ. 12 άρθρου 29)

Το εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 2.260.105 μετοχές ονομαστικής αξίας
2,93 ευρώ η κάθε μία, και είναι ολοσχερώς καταβλημένο. Δεν υπήρχε μεταβολή του αριθμού
των μετοχών στη χρήση.(Δες παρακάτω πίνακα):

Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία στην αρχή του έτους

2015
2.260.105

2014
2.260.105

0

0

2.260.105

2.260.105

Εκδοθείσες μετοχές στη διάρκεια του έτους
Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία στο τέλος του έτους

Κατά τη διάρκεια του έτους 2015 η εταιρεία δε προέβη σε έκδοση νέων μετοχών ,οπότε δεν
έγινε καμία μεταβολή στο κεφάλαιο της εταιρείας.
Το κονδύλι «Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού» της καθαρής θέσης αναλύεται σύμφωνα
με τον παρακάτω πίνακα.
Μεταβολή κονδυλίου «Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού» στο έτος 2015
Αφορολόγητα
Τακτικό
αποθεματικά
αποθεματικό

Σύνολο

Υπόλοιπο στην
(01.01.2015)

αρχή

του

έτους

8.853.449,14

528.577,67

9.382.026,81

0

46.566,86

46.566,86

8.853.449,14

575.144,53

9.428.593,67

Κράτηση στη διάρκεια του έτους
Υπόλοιπο

στο

τέλος

του

έτους

(31.12.2015)

5

Εμπράγματες εγγυήσεις επί ακινήτων της εταιρείας (παρ. 13 άρθρου 29)

Για την εξασφάλιση δανείων

από ΕΤΕ έχουν χορηγηθεί εμπράγματες εξασφαλίσεις ως

ακολούθως: Προσημείωση υποθήκης ποσού € 3.600.000 επί της μονάδας παραγωγής ζύθου
σε ασφάλεια του κοινοπρακτικού δανείου.
6

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες μετά από 5 έτη (παρ. 14 άρθρου 29)

Από το σύνολο των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας, δεν υπάρχουν πληρωτέα
ποσά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. Τα αντίστοιχα ποσά της
προηγούμενης περιόδου ήταν Ευρώ 1.195.556.

7 Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των διακανονισμών, που δεν περιλαμβάνονται
στον Ισολογισμό καθώς και οι χρηματοοικονομικές επιπτώσεις των διακανονισμών
αυτών. (παρ 15 άρθρο 29)
Δεν υπάρχουν

8

Χρηματοοικονομικές

δεσμεύσεις,

εγγυήσεις

και

ενδεχόμενες

επιβαρύνσεις

(ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29)
Η χρήση του 2010 είναι ανέλεγκτη από τις φορολογικές αρχές και επομένως η φορολογική
υποχρέωση για τη χρήση αυτή δεν έχει καταστεί οριστική. Σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο,
είναι πιθανόν να επιβληθούν επιπλέον πρόστιμα και φόροι, τα ποσά των οποίων δεν μπορούν
να προσδιοριστούν με ακρίβεια επί του παρόντος. Ωστόσο εκτιμάται ότι δεν θα έχουν
σημαντική επίπτωση στην οικονομική θέση της Εταιρείας. Για τη χρήση 2015 η Εταιρεία έχει
υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Ο έλεγχος αυτός
βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί
μετά την δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015.

H εταιρία κατά πάγια τακτική δεν σχηματίζει πρόβλεψη για αποζημίωση του συνόλου του
προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2112/20.
9

Το ποσό και η φύση των επιμέρους στοιχείων των εσόδων ή των εξόδων που είναι
ιδιαίτερου ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας ( Παρ. 17 άρθρου 29 ) Ιδιαίτερα,
στην περίπτωση που από το νόμο προβλέπεται συμψηφισμός εσόδων και εξόδων
γνωστοποιούνται τα σχετικά κονδύλια και οι αξίες αυτών προ του συμψηφισμού.
Στο λογαριασμό ‘λοιπά έσοδα και κέρδη’ περιλαμβάνονται έσοδα από συναλλαγματικές διαφορές
€ 86.583,17 κέρδη από εκποίηση παγίων € 12.611,20.
Στο λογαριασμό Λοιπά έξοδα και ζημίες περιλαμβάνονται πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων
Ευρώ 350.065,54 συναλλαγματικές διαφορές € € 15.222,68 φορολογικά πρόστιμα € 32.537,15
προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων € 14.271,95 ζημιές από καταστροφή
ακατάλληλων αποθεμάτων € 53.685,54 και λοιπά έξοδα € 6.650,27

10

Ποσά τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και
υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20. ( Παρ. 18 άρθρου 29 )

Δεν υπάρχουν

11 Προτεινόμενη διάθεση κερδών (παρ. 19 άρθρου 29)
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στη συνεδρίαση της 30.04.2016, από
τα κέρδη του έτους 2015 ποσού 931.337,28 προτείνεται συνολικό ποσό κερδών του 2015 να
διανεμηθεί ως εξής:

Σύνολο κερδών περιόδου

2015

2014

931.337,28

420.229,83

46.566,86

21.543,07

Διανομή σε:
Τακτικό αποθεματικό
Αποθεματικό άρθρου

0,00

Μερίσματα προς μετόχους

550.000,00

360.000,00

Κέρδη εις νέο

584.770,42

38.686,76

360.000,00

280.000,00

Σύνολο κερδών περιόδου
Καταβληθέντα μερίσματα περιόδου

12 Το ποσό των μερισμάτων που καταβλήθηκε στην περίοδο (παρ 20)
Στην περίοδο καταβλήθηκαν μερίσματα ποσού ευρώ 360.000 από τα κέρδη της χρήσης 2014
που εγκρίθηκαν με την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30.06.2015.

13 Ο λογιστικός χειρισμός ζημιών της περιόδου (παρ 21)
Δεν συντρέχει περίπτωση

14 Πληροφορίες για το προσωπικό και τις σχετικές δαπάνες της περιόδου (παρ. 23
άρθρου 29)
Ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την περίοδο 2015 ανήλθε σε απασχολούμενους.
2015
29

2014
27

Μέσος όρος υπαλληλικού προσωπικού

54

53

Γενικός μέσος όρος απασχολούμενων

83

80

Μέσο όρος εργατικού προσωπικού

Το συνολικό κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού αναλύεται στον παρακάτω πίνακα.
Μισθοί και ημερομίσθια (μικτά ποσά)
Κοινωνικές επιβαρύνσεις (εργοδοτικές εισφορές)

2015
1.544.509,69

2014
1.549.918,38

400.567,05

422.003,25

13.705,10

0,00

1.958.781,84

1.971.921,63

Κόστος για παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Σύνολο κόστους μισθοδοσίας περιόδου

15

Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 25
άρθρου 29)

Την 31/12/2015 υπήρχαν προκαταβολές και πιστώσεις στον Κο. ΚΟΥΓΙΟ Π.ΒΑΣΙΛΕΙΟ και
στον Κο. ΤΣΙΓΚΟ Σ .ΙΩΑΝΝΗ, ποσού € 430.000 για την διεκπεραίωση διαφόρων υποθέσεων
της και κυρίως την εξεύρεση διάφορων επενδυτικών ευκαιριών στο εσωτερικό η εξωτερικό
της χώρας.
Υπόλοιπο την 31/12/2014
Προκαταβολές έτους 2015 Κουγιός/Τσίγκος

31/12/14
180.000,00
250.000,00

Σύνολο 31.12.2015

430.000,00

16

Αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 30 άρθρου 29)

Τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου δεν παρέχουν υπηρεσίες ως μέλη του Διοικητικού
συμβουλίου και συνεπώς δεν έχουν δοθεί αμοιβές για την συμμετοχή τους σε αυτό Αντιθέτως
έχουν δοθεί αμοιβές σε 3 μέλη του Διοικητικού συμβουλίου τους Παντελή Κουγιό, Στέργο
Τσίγκο και Παντελή Τσίγκο για τις υπηρεσίες που έχουν παράσχει στην εταιρία στα πλαίσια
της εργασίας τους και έχουν προ εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση και το συνολικό κόστος
τους περιλαμβάνεται στο λογαριασμό της μισθοδοσία της εταιρίας κατά ποσό Ευρώ 90.703,07
και στο λογαριασμό αμοιβές τρίτων κατά ποσό Ευρώ 56.380
17

Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη (παρ. 31 άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν συνδεδεμένα μέρη.
Οι πωλήσεις προς Εταιρία όπου μέτοχος είναι ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου
ανέρχονται σε ευρώ 391.174,19 τη χρήση 2015 και ευρώ 361.035,69 την προηγούμενη
χρήση. Οι απαιτήσεις από την εταιρία αυτή ανέρχονται σε € 154.185 και € 105.320 την
χρήση 2015 και 2014 αντίστοιχα.
18.Μέθοδος μετάβασης στα ΕΛΠ και επιπτώσεις στα κονδύλια των καταστάσεων
Η εταιρία υιοθέτησε το ιστορικό κόστος ως βάση επιμέτρησης των περιουσιακών στοιχείων
και των υποχρεώσεων της. Κατά την ημερομηνία πρώτης εφαρμογής, κάνοντας χρήση των
διατάξεων του άρθρου 37 του νομού 4308/14, επιμέτρησε τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα
της στην εύλογη αξία, με αποτίμηση που διενήργησε η εκτιμητική εταιρία Γ.
Καμπουρόπουλος & Σια ΕΕ με τον διακριτικό τίτλο Dorian Strategic Partners, την οποία
στην συνέχεια θεώρησε ως ιστορικό κόστος. Η υπεραξία που προέκυψε ευρώ 4.308.117,07
καταχωρήθηκε απευθείας στα αποτελέσματα εις νέο στην καθαρή θέση.
Επίσης η εταιρία κατά την ημερομηνία μετάβασης στο νέο λογιστικό πλαίσιο, κάνοντας
χρήση των διατάξεων του άρθρου 37 του νομού 4308/14, επιμέτρησε τις χρηματοοικονομικές
απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις της στις πραγματικές αξίες τους και οι προκύπτουσες
διαφορές ευρώ 4.361.364,10 καταχωρήθηκαν επίσης απευθείας στα αποτελέσματα εις νέο
στην καθαρή θέση παρουσιαζόμενη μετά την εν λόγο καταχώρηση στην συγκριτική περίοδο
2014.
Το κονδύλι του ισολογισμού «Λοιπά άυλα» λογιστικής (αναπόσβεστης) αξίας 10.151,44 κατά
την 31.12.2015 (11.439,10 την 31.12.2014) αφορά στο κονδύλι «Λοιπά έξοδα
εγκαταστάσεως», βάσει των προβλέψεων του προηγούμενου λογιστικού πλαισίου. Το σχετικό
κονδύλι δεν αναγνωρίζεται στο λογιστικό πλαίσιο των ΕΛΠ αλλά παραμένει στον ισολογισμό
δυνάμει της παραγράφου 5 του άρθρου 37 του νόμου, μέχρι την ολοσχερή απόσβεσή του, με
ετήσιο συντελεστή 10% επί της αξίας κτήσης.
Στις υποχρεώσεις ο φόρος εισοδήματος απεικονίζεται με βάση το παλαιό λογιστικό πλαίσιο
συμψηφιζόμενος με την αντίστοιχη προκαταβολή προηγούμενης χρήσης. Η τρέχουσα
προκαταβολή φόρου εισοδήματος θα αναγνωριστεί στην επόμενη χρήση. Ο φόρος
εισοδήματος χρήσης 2014 ενσωματώθηκε ως έξοδο στα αντίστοιχα κονδύλια της συγκριτικής
κατάστασης μειώνοντας έτσι το καθαρό αποτέλεσμα της συγκριτικής περιόδου. Τα οριστικά
μερίσματα εκ των κερδών του 2014 όπως εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση εντός του

2015 εμφανίστηκαν σε μείωση των αποτελεσμάτων εις νέο στην Κατάσταση Μεταβολών
Καθαρής θέσης του 2015.
Στα κονδύλια του έτους 2014 (συγκριτικά του 2015), και σε σχέση με τις δημοσιευμένες
καταστάσεις του έτους 2014, έχουν γίνει ανακατατάξεις για λόγους συγκρισιμότητας με βάση
το νέο πλαίσιο των ΕΛΠ
Ρόδος 10 Αυγούστου 2016
Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ.
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Βεβαιώνεται ότι το παρόν Προσάρτημα, της Ανώνυμης Εταιρείας «Βιομηχανία Αεριούχων
Ποτών ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε» είναι αυτό που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου
μου της χρήσεως 2015 που χορηγήσαμε με ημερομηνία 12 Αυγούστου 2016
Αθήνα, 12 Αυγούστου 2016
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
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