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 A. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01.01.2017-31.12.2017 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Στο πλαίσιο τόσο των διατάξεων του ν. 2190/1920 και των σχετικών αποφάσεων όσο και του 

Καταστατικού της «KENFOOD ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο 

«KENFOOD ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), σας υποβάλλουμε την παρούσα Ετήσια 

Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017, ήτοι από 1η Ιανουαρίου 2017 έως και 

31η Δεκεμβρίου 2017. 

 

Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 

43α παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και αναφέρεται στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

της 31ης Δεκεμβρίου 2017 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή. Οι Οικονομικές Καταστάσεις, 

συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). 

 

Η παρούσα έκθεση, περιέχει τον οικονομικό απολογισμό της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 

31η Δεκεμβρίου 2017, την προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη, τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά 

το 2017, την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων για την επόμενη χρήση, τις σημαντικές 

συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα τους μέρη, τη μερισματική πολιτική και τέλος τα 

σημαντικότερα γεγονότα που συντελέστηκαν μέχρι την ημερομηνία κατάρτισης των Οικονομικών 

Καταστάσεων. 

 

α. Οικονομικός Απολογισμός 2017 

α.1 Αποτελέσματα Χρήσης 

Ο Κύκλος Εργασιών για τη χρήση του 2017 στην Εταιρεία ανήλθε σε € 4,902 εκ. από € 4,040 εκ. το 

2016. Το Κόστος Πωλήσεων την κλειόμενη χρήση ανήλθε σε € 4,801 εκ. ενώ την περσινή ήταν € 4,174 εκ. 

 

Τα Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας και Διάθεσης στην Εταιρεία ανήλθαν στο ποσό των € 268 χιλ. και € 

115 χιλ. ενώ το 2016 ήταν € 98 χιλ. και € 50 αντίστοιχα. 

 

Τα Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα (Έξοδα - Έσοδα) στην Εταιρεία διαμορφώθηκαν στο 2,3% επί 

του Κύκλου Εργασιών ή σε απόλυτο νούμερο στα € 113 χιλ. 

 

Οι (Ζημίες) Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων στην 

Εταιρεία ήταν € -227 χιλ.  

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη όλα τα παραπάνω, τα Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως προ Φόρων και τα 

Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως μετά Φόρων στην Εταιρεία για το 2017 ήταν ζημιές  € 405 χιλ. και € 159 

χιλ. αντίστοιχα. 

 

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της Εταιρείας παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί : 
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Ποσά σε € 31/12/2017 31/12/2016 Μεταβολή % 

Πωλήσεις 4.902.925 4.040.489 21,34% 

Καθαρές ζημιές προ φόρων, χρημ/κών & 
επενδυτικών αποτ/των & αποσβέσεων 

-226.797 -274.444 -17,36% 

Ποσοστό επί των πωλήσεων -4,63% -6,79% -31,90% 

Καθαρές ζημιές προ φόρων, χρημ/κών & 
επενδυτικών αποτ/των 

-291.370 -347.227 -16,09% 

Ποσοστό επί των πωλήσεων -5,94% -8,59% -30,85% 

Καθαρές ζημιές προ φόρων -405.012 -629.814 -35,69% 

Ποσοστό επί των πωλήσεων -8,26% -15,59% -47,01% 

Καθαρές ζημιές μετά από φόρους -159.723 -710.866 -77,53% 

Ποσοστό επί των πωλήσεων -3,26% -17,59% -81,48% 

 

α.2 Ισολογισμός 

Το Ενεργητικό της Εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2017 ανήλθε σε € 6.196.778, παρουσιάζοντας αύξηση έναντι 

του 2016 κατά € 207.729, η οποία οφείλεται κυρίως σε αύξηση του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού.  

 

Τα Ίδια Κεφάλαια την 31η Δεκεμβρίου 2017 ήταν αρνητικά € 1.532.325 σε σχέση με € 1.373.581 στο τέλος 

της προηγούμενης χρήσης. 

 

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερβαίνουν 

κατά € 1.396.718 τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις. Η Εταιρεία εμφάνιζε δανειακές υποχρεώσεις κατά την 31η 

Δεκεμβρίου 2017 συνολικής αξίας € 508.198. 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν ετοιμαστεί στη βάση της δυνατότητας ομαλής συνέχισης της 

δραστηριότητας της, λαμβάνοντας υπόψη την επικείμενη συγχώνευση με απορρόφηση της Εταιρείας που θα 

πραγματοποιηθεί εντός του 2018. Ως εκ τούτου, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν 

προσαρμογές σχετικές με την ανακτησιμότητα και την ταξινόμηση των περιουσιακών στοιχείων του 

ενεργητικού, τα ποσά και την ταξινόμηση των υποχρεώσεων ή άλλες προσαρμογές οι οποίες τυχόν θα 

απαιτούνταν αν η Εταιρεία δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει ομαλά τις δραστηριότητές της. 

 

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας με βασικούς αριθμοδείκτες των οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας : 

 

 

Δείκτες 2017 2016 

Μεικτό Περιθώριο Κέρδους     

(Μικτά Αποτελέσματα/Πωλήσεις) 2,07% -3,31% 

Καθαρό Περιθώριο Κέρδους/ Ζημιάς     

(Καθαρά Αποτελέσματα/Πωλήσεις) -3,26% -17,59% 

Δανειακή Επιβάρυνση     

(Ξένα Κεφάλαια/Ίδια Κεφάλαια) -33,17% -38,89% 

Ρευστότητα     

(Κυκλοφ. Ενεργητικό/ Βραχυπρ. Υποχρεώσεις) 71,19% 80,33% 
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Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων     

(Καθαρά Κέρδη/Ίδια Κεφάλαια) 10,42% 51,75% 

 

β. Προβλεπόμενη Πορεία και Εξέλιξη 

Στόχος της Διοίκησης τα τελευταία χρόνια ήταν η βιωσιμότητα της Εταιρείας σε ένα αρνητικό 

οικονομικό περιβάλλον. Λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης στην ελληνική οικονομία που έχει επιφέρει τεράστια 

ύφεση και αστάθεια στην αγορά η Διοίκηση προσπαθούσε να διατηρήσει τα θεμελιώδη μεγέθη της 

Εταιρείας. Με γνώμονα τον στόχο αυτό, η Διοίκηση έχει έρθει από το Φεβρουάριο του 2015 σε συμφωνία με 

τον όμιλο εταιρειών Λούλη, αρχικά για εμπορική συνεργασία και στη συνέχεια για πλήρη απορρόφηση της 

Εταιρείας από τη θυγατρική Εταιρεία του όμιλο, «NutriBakeS». 

Κατά συνέπεια, η Εταιρεία από τις αρχές του 2015 έχει ενταχθεί σε έναν διεθνή όμιλο με ιστορία πάνω 

από 250 χρόνια οποίος τα τελευταία 20 χρόνια είναι συνάμα και ο ηγέτης στον κλάδο του στην Ελλάδα. Η 

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» φημίζεται παγκοσμίως για την υψηλή τεχνογνωσία της στον κλάδο της 

αλευροβιομηχανίας, τον σεβασμό της στο κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον και το δυνατό της δέσιμο με 

το προσωπικό της. 

Η συνεργασία αυτή αναμένεται να έχει θετικά αποτελέσματα και για τις δύο εταιρείες. Για την μεν 

«Kenfood» θα αποφέρει σε πρώτη φάση την επίλυση των όποιων θεμάτων βιωσιμότητας και εν συνεχεία θα 

της δώσει πιο άμεση και γρήγορη πρόσβαση σε μια βασική πρώτη ύλη που δεν είναι άλλη από το αλεύρι. 

Παράλληλα, θα δώσει την δυνατότητα στην «Kenfood» να έρθει σε επαφή με νέες τεχνολογίες και εξελίξεις 

στο παραγωγικό της κομμάτι. Για την «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» δε, η συνεργασία με την Εταιρεία της δίνει τη 

δυνατότητα επέκτασης και ανάπτυξης σε νέες αγορές και νέα προϊόντα τα οποία θα την κάνουν μια σύγχρονη 

βιομηχανία τροφίμων από αλευροβιομηχανία. 

Η συνεργασία αυτή στο απώτερο μέλλον θα επιφέρει διαμέσων των συνεργιών και των οικονομιών 

κλίμακας αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας και των δύο εταιρειών.              

 Η μεγάλη τεχνογνωσία του προσωπικού και η υψηλότατη ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων της 

Εταιρείας σε συνδυασμό με την εμπειρία και το μέγεθος της «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» είναι η μεγαλύτερη 

εγγύηση για το μέλλον.  

Το Φεβρουάριο του 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε τη συγχώνευση με 

απορρόφηση της Εταιρείας από την Εταιρεία «NutriBakeS Α.Ε.», με ισολογισμό μετασχηματισμού την 31 

Δεκεμβρίου 2016.  

Η διαδικασία απορρόφησης της Εταιρείας «KENFOOD ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ ΑΒΕΕ» από την Εταιρεία 

«NutriBakeS Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής Μειγμάτων Αρτοποιίας Ζαχαροπλαστικής», δεν ολοκληρώθηκε 

εντός του 2017, όπως αρχικά αναμενόταν, όμως θα ολοκληρωθεί εντός του 2018 βάσει και της από 

10.04.2018 ανακοίνωσης καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. της Έκθεσης Εκτίμησης από το Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο Αθηνών και Πειραιώς. 

    

γ. Σημαντικά Γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά το 2017 

Δεν υπήρξαν άλλα σημαντικά γεγονότα την τρέχουσα χρήση. 

 

δ. Κυριότεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον όπου το σημαντικότερο 

πρόβλημα είναι ότι η προσφορά είναι πολλαπλάσια της ζήτησης. Η Εταιρεία, και την εταιρική χρήση του 
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2017, δεν κατάφερε να είναι κερδοφόρα. Στόχος μας είναι εντός του 2018 να έχει ολοκληρωθεί η 

απορρόφηση της Εταιρείας από την Εταιρεία NutriBakeS Α.Ε. 

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας δημιουργούν διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, 

συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το 

συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου της Εταιρείας εστιάζεται στις διακυμάνσεις των 

χρηματοοικονομικών αγορών και έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις δυνητικές δυσμενείς επιπτώσεις αυτών 

των διακυμάνσεων στη χρηματοοικονομική απόδοσή της. Η Εταιρεία δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα ή συναλλαγές που δεν σχετίζονται με τις εμπορικές, επενδυτικές ή δανειοληπτικές 

δραστηριότητές της. 

Μέχρι σήμερα, η παγκόσμια οικονομική κρίση φαίνεται να επηρέασε ουσιωδώς τη δραστηριότητα 

της Εταιρείας, εν όψει όμως της επικείμενης απορρόφησης, τα αποτελέσματα αυτά αναμένεται να 

ανατραπούν. Το γεγονός ότι τα προϊόντα μας αποτελούν είδη πρώτης ανάγκης, η μειούμενη 

χρηματοοικονομική έκθεση της  Εταιρείας, καθώς και η σημαντικά ποιοτική και προϊοντική μας 

διαφοροποίηση, αποτελούν τα κύρια εφόδια που αυτή διαθέτει για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών 

συνεπειών της οικονομικής κρίσης. 

Οι συνήθεις χρηματοοικονομικοί και λοιποί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία είναι 

κίνδυνοι αγοράς (επιτόκια, κίνδυνος ρευστότητας, τιμές αγοράς, πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος μείωσης της 

ζήτησης λόγω γενικότερης καταναλωτικής ύφεσης). 

 

δ.1 Συναλλαγματικός Κίνδυνος 

Το σύνολο των συναλλαγών και υπολοίπων της Εταιρείας είναι σε Ευρώ. Η Διοίκηση της Εταιρείας 

παρακολουθεί διαρκώς τους συναλλαγματικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν και αξιολογεί την 

ανάγκη λήψης σχετικών μέτρων, πλην όμως κατά την παρούσα χρονική στιγμή ο εν λόγω κίνδυνος δεν 

υφίσταται. 

 

δ.2 Κίνδυνος Επιτοκίου 

Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις ανάγκες 

χρηματοδότησης της Εταιρείας. Περιορισμένος κίνδυνος από τη μεταβολή των επιτοκίων προέρχεται κυρίως 

από μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια. Πολιτική της Εταιρείας είναι να διατηρεί το σύνολο των 

δανείων σε κυμαινόμενο επιτόκιο εκτός από ένα τμήμα που το έχει σε σταθερό. Δεδομένου ότι ο δανεισμός 

της Εταιρείας είναι συνδεδεμένος με το Euribor, η μείωση του τελευταίου έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο στις 

χρηματοοικονομικές δαπάνες της Εταιρείας, ο οποίος όμως εξαλείφεται από την αύξηση των περιθωρίων τα 

τελευταία χρόνια. 

 

Ανάλυση Ευαισθησίας σε Μεταβολές των Επιτοκίων  

  

Μεταβλητότητα 
επιτοκίων 

Επίδραση στις Ζημίες προ 
Φόρων Εταιρείας 

Ποσά χρήσης 2017 
1,00% -4.050 

-1,00% 4.050 

    

Ποσά χρήσης 2016 
1,00% -6.298 

-1,00% 6.298 
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δ.3 Πιστωτικός Κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου λόγω της εμπορικής συμφωνίας 

με την «NutriBakeS Α.Ε.».  

 

δ.4 Κίνδυνος Ρευστότητας 

Η Εταιρεία αναμένεται να αντιμετωπίσει τα προβλήματα ρευστότητας της με την επικείμενη 

απορρόφησή της από την «Nutribakes A.E.» που θα ολοκληρωθεί εντός του 2018. 

 

δ.5 Κίνδυνος Απομείωσης Αποθεμάτων 

Η Εταιρεία φροντίζει πάντα να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιήσει τον 

κίνδυνο και τις ενδεχόμενες ζημιές λόγω απώλειας αποθεμάτων από φυσικές καταστροφές. Δυστυχώς εντός 

του 2016 δεν ήταν δυνατόν να αποφευχθεί μια ζημία λόγο καταστροφής αποθεμάτων ύψους € 313 χιλ. Πλέον 

η Εταιρεία λαμβάνει και πρόσθετα μέτρα ούτως ώστε να αποφευχθεί κάτι ανάλογο στο μέλλον.  

 

δ.6 Μείωση ζήτησης λόγω της γενικότερης καταναλωτικής ύφεσης 

Η Εταιρεία ανήκει στον κλάδο των τροφίμων και η ζήτηση στον κλάδο αυτό τα τελευταία χρόνια 

παρουσίασε μείωση στην Ελλάδα. Η συνέχιση της ύφεσης στην αγορά θα συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά 

τα αποτελέσματα της Εταιρείας.  

 

ε. Σημαντικές Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2017 οι συναλλαγές με τα 

συνδεδεμένα, κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24, με αυτήν μέρη ήταν : 

 
 31.12.2017 31.12.2016 

     

 Έσοδα / (Έξοδα) Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Έσοδα Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

Διευθυντικά 
στελέχη και 
μέλη της 
Διοίκησης 

(180) 5.403 - - 5.626 - 

Σύνολο (180) 5.403 - - 5.626 - 

 

 

ζ. Εταιρική κοινωνική ευθύνη και βιώσιμη ανάπτυξη 

Για την «KENFOOD ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε.», η Εταιρική Ευθύνη εστιάζεται σε ενέργειες που αφορούν το 

περιβάλλον, την κοινωνία, την υγιεινή και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Υλοποιούμε την εταιρική 

μας ευθύνη αναγνωρίζοντας την ανάγκη να είμαστε ενεργοί στην υποστήριξη και την ανάπτυξη των τοπικών 

κοινωνιών που γειτνιάζουν με τις εγκαταστάσεις μας, να παρέχουμε ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας για 

τους ανθρώπους μας και να επενδύουμε στην προστασία του. 

 

Μέριμνα για τους ανθρώπους μας  

Οι άνθρωποι της «KENFOOD ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε.» αποτελούν σταθερά το σημαντικότερο κεφάλαιο της 

Εταιρείας. Βασική μέριμνα αποτελεί η ασφάλεια και η υγεία στους εργασιακούς χώρους, ενώ η Εταιρεία 

επενδύει συνεχώς στην εκπαίδευση των εργαζόμενων και τους παρέχει ένα εργασιακό περιβάλλον μέσα στο 
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οποίο μπορούν να εξελιχθούν σε πνεύμα εμπιστοσύνης και αμοιβαίου σεβασμού. 

Η κουλτούρα της Εταιρείας διαπνέεται από τις αρχές της αξιοκρατίας, της ισότητας, της διαφάνειας και της 

δικαιοσύνης και ο ρόλος της είναι, να παρέχει στους εργαζομένους το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα 

μπορέσουν να αναπτυχθούν. 

 

Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία 

Βασική προτεραιότητα της Εταιρείας είναι η ασφάλεια στους χώρους εργασίας και, γι’ αυτό, επενδύουμε 

συνεχώς στην εκπαίδευση των εργαζομένων μας. Ο κύριος στόχος της Εταιρείας είναι «μηδενικά ατυχήματα» 

όσον αφορά στην υγιεινή και την ασφάλεια του προσωπικού. Προκειμένου να επιτύχουμε αυτό το στόχο, 

ακολουθούμε πιστά ένα πρόγραμμα βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας. 

Στα πλαίσια των ανωτέρω η Εταιρεία εφαρμόζει το πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 

9001:2008. 

 

Μέριμνα για την κοινωνία  

Για την Εταιρεία η αρμονική συνύπαρξη και η συνεργασία με την τοπική κοινωνία όπου δραστηριοποιείται, 

είναι πολύ σημαντική. Ως εκ τούτου, θεωρούμε υποχρέωσή μας να συνυπάρχουμε ενσυνείδητα και να 

υποστηρίζουμε έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες και το περιβάλλον των περιοχών, όπου 

δραστηριοποιούμαστε. Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και βιωσιμότητα των τοπικών 

κοινωνιών, υιοθετώντας και εφαρμόζοντας δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης. Στο πλαίσιο αυτό 

υποστηρίζουμε την τοπική απασχόληση. 

 

Εστίαση στους πελάτες και υπευθυνότητα στην προμηθευτική αλυσίδα 

Η Εταιρεία τοποθετεί τον πελάτη στο κέντρο της εταιρικής της φιλοσοφίας. Βασική αξία της Εταιρείας 

αποτελεί η πλήρης ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της και με βάση την αξία αυτή σχεδιάζει και 

προσαρμόζει ανάλογα τα προϊόντα της. Η Εταιρεία στοχεύει στην αύξηση της θετικής επίδρασης που 

προκύπτει από τη λειτουργία της στην οικονομία, στο περιβάλλον και στην κοινωνία. Μέριμνα της Εταιρείας 

είναι η διενέργεια προμηθειών με τρόπο υπεύθυνο, ενσωματώνοντας πρακτικές και κριτήρια 

περιβαλλοντικής και κοινωνικής υπευθυνότητας στις διαδικασίες που ακολουθεί. 

 

η. Σημαντικά Γεγονότα που συντελέστηκαν μέχρι την ημερομηνία κατάρτισης των Οικονομικών 

Καταστάσεων 

Σύμφωνα με το από 6η Φεβρουαρίου 2015 προσύμφωνο μεταβίβασης μετοχών μεταξύ της 

NUTRIBAKES ΑΕ κατά 70% θυγατρικής της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ και των μετόχων της Εταιρείας KENFOOD 

ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ ΑΒΕΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο της NUTRIBAKES ΑΕ αποφάσισε την 6η Φεβρουαρίου 2017, 

την συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας KENFOOD ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ ΑΒΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 68-77α του κ.ν. 2190/1920 και του αρ. 54 του ν. 4172/2013. Ως ισολογισμός μετασχηματισμού θα 

είναι αυτός που θα συνταχθεί με 31 Δεκεμβρίου 2016. Η ως άνω συγχώνευση τελεί υπό την αίρεση της 

λήψεως των κατά τον νόμο οριζόμενων αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα. 

 

Βάση της από 10.04.2018 ανακοίνωσης του Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρήθηκε η Έκθεση Εκτίμησης Συγχώνευσης 

από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και Πειραιώς. Ως εκ τούτου η συγχώνευση της 

Εταιρείας με την Kenfood Τροφογνωσία Α.Β.Ε.Ε. προχωρά και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2018.  
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θ. Λοιπές Πληροφορίες 

Δεν υπάρχουν άλλες ουσιώδης πληροφορίες. 

 

Κύριοι Μέτοχοι, κατόπιν όλων των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις Οικονομικές Καταστάσεις της 

Χρήσης 2017 (1 Ιανουαρίου 2017 - 31 Δεκεμβρίου 2017). 

 

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2018 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

Λεωνίδας Γ. Πιερακέας 

 

 

 



DFK PD AUDIT ΑΕ 

Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών, 

Λογιστών & Συμβούλων Επιχειρήσεων 

Πρεμετής 3, 151 25 Μαρούσι 

Tηλ.: +30 (210) 7249302 
Fax: +30 (210) 7212075 

ΑΜ ΣΟΕΛ: 163   ΑΜ ΕΛΤΕ:031 

www.pdaudit.gr   
 

9 
 

Β. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ  

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «KENFOOD ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε.» 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Γνώμη με επιφύλαξη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «KENFOOD ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε.» 

(η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 

2017, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, 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, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο της έκθεσής 

μας “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 

κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «KENFOOD ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε.» κατά την 31η 

Δεκεμβρίου 2017, 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 και συνάδουν με τις κανονιστικές απαιτήσεις του Κ. Ν. 2190/1920. 

 

Βάση για γνώμη με επιφύλαξη 

Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι επί του συνόλου των εμπορικών απαιτήσεων και των άλλων στοιχείων 

κυκλοφορούντος Ενεργητικού της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης περιλαμβάνονται απαιτήσεις 

συνολικού ποσού Ευρώ 3,3 εκ. περίπου, που κρίνονται επισφαλούς είσπραξης. Η Εταιρεία έχει σχηματίσει 

πρόβλεψη  για την κάλυψη πιθανής ζημίας από τη μη είσπραξη αυτών των απαιτήσεων ποσού Ευρώ 1 εκ. 

περίπου. Κατά τη γνώμη μας η σχηματισθείσα πρόβλεψη υπολείπεται της αναγκαίας κατά ποσό Ευρώ 2,3 εκ. 

περίπου. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων και τα ίδια κεφάλαια 

εμφανίζονται αυξημένα κατά Ευρώ 2,3 εκ. περίπου και τα αποτελέσματα της κλειόμενης και της 

προηγούμενης χρήσης αυξημένα κατά Ευρώ 0,4 εκ. και Ευρώ 1,9 εκ. περίπου, αντίστοιχα. 

 

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 

παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε 

ανεξάρτητοι από την Εταιρεία 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 γνώμη με επιφύλαξη. 

 

Έμφαση Θέματος 
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Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 25 των οικονομικών καταστάσεων όπου γίνεται αναφορά στην 

απόφαση που λήφθηκε από τη Διοίκηση της Εταιρείας να συγχωνευθεί με άλλη εταιρεία του κλάδου, η οποία 

αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους 2018. Το γεγονός αυτό έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των 

συνημμένων οικονομικών καταστάσεων.  Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση 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 βάσης 

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 προχωρήσει 

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 την 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 την 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. 
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• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης 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. 

• 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 χρήσης που έληξε την 31/12/2017. 

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

Α.Β.Ε.Ε.». και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του 

Διοικητικού της Συμβουλίου. 

γ) Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του κωδ. Ν.2190/1920. 

 

DFK PD AUDIT  AE 

Πρεμετής 3 

151 25 Μαρούσι 

Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ. 163 

Αθήνα,  11 Ιουλίου 2018 

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

Μαργαρίτα Α. Παναγιωτοπούλου 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 43511 
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Γ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε Ευρώ) 
 

   
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  31.12.2017 31.12.2016 
Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού      
Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια Στοιχεία 7 1.783.162 1.814.964 
Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 6 2.060 5.050 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 9 960.616 727.442 

Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων Στοιχείων Ενεργητικού  2.745.838 2.547.456 

Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού      
Αποθέματα 10 993.773 971.239 
Εμπορικές Απαιτήσεις 11 2.185.651 2.183.587 
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα  13 34.472 38.896 
Άλλα Στοιχεία Κυκλοφορούντος Ενεργητικού  12 237.044 247.871 

Σύνολο Κυκλοφορούντων Στοιχείων Ενεργητικού  3.450.940 3.441.593 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  6.196.778 5.989.049 

      
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Ίδια Κεφάλαια     
Μετοχικό Κεφάλαιο 14 293.000 293.000 
Άλλα Αποθεματικά  15 303.803 303.803 
Κέρδη/(Ζημίες) εις Νέον   (2.129.128) (1.970.384) 

    (1.532.325) (1.373.581) 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις        
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 16 270.000 325.000 
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 9 439.870 451.986 
Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω εξόδου από 
την Υπηρεσία 17 21.497 25.689 
Υποχεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης  18 2.076.461 2.173.955 
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις   73.617 101.705 

 Σύνολο Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων   2.881.445 3.078.335 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις       
Εμπορικές Υποχρεώσεις 19 1.122.784 935.283 
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 20 238.198 209.204 
Υποχρεώσεις από Φόρους 21 58.347 58.262 
Δεδουλευμένες & Λοιπές Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις 22 3.428.329 3.081.546 

 Σύνολο Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων   4.847.658 4.284.295 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   6.196.778 5.989.049 

 
 

 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις (σελ. 16-36) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ  (ποσά σε Ευρώ) 
 

    31.12.2017 31.12.2016 
Κύκλος Εργασιών 1 4.902.925  4.040.489  
Κόστος Πωλήσεων   (4.801.211) (4.174.216) 
Μικτά Κέρδη / (Ζημίες)   101.714  (133.727) 
        
Άλλα Λειτουργικά Έσοδα 2 2.909  275.812  
Έξοδα Διάθεσης 4 (115.225) (50.442) 
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 3 (268.761) (97.827) 
Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης 2 (12.047) (341.043) 
Χρηματοοικονομικό Κόστος (Καθαρό) 5 (113.602) (282.587) 
        
(Ζημιές) προ Φόρων   (405.012) (629.814) 
Φόρος Εισοδήματος 6 245.289  (81.052) 
(Ζημιές) μετά από Φόρους    (159.723) (710.866) 
Λοιπά Συνολικά Έσοδα    980  8.189  
Συγκεντρωτικά Συνολικά Αποτελέσματα (Ζημίες) μετά από Φόρους  (158.743) (702.677) 
(Ζημιές) προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών 
Αποτελεσμάτων και Συνολικών Αποσβέσεων   (226.837) (274.444) 

(Ζημιές) προ Φόρων, Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών 
Αποτελεσμάτων   (291.410) (347.227) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις (σελ. 16-36) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Έμμεση Μέθοδος) (Ποσά σε Ευρώ) 

 

  1.1-31.12.2017 1.1-31.12.2016 

Λειτουργικές Δραστηριότητες     
(Ζημίες) προ φόρων (405.012) (629.814) 
Αναπροσαρμογές για :     
Αποσβέσεις 64.573 72.783 

Απομειώσεις Ενσώματων και 'Άυλων Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων 0 (5.625) 
Προβλέψεις  (4.192) (245.320) 
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα κέρδη και ζημιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας 938  

7.228 

Τόκοι χρεωστικοί/ πιστωτικοί 113.642 282.587 

      

Μεταβολές στοιχείων Ενεργητικού και Υποχρεώσεων:     

Μείωση / ( Αύξηση ) Αποθεμάτων (22.534) 115.903 

Μείωση / ( Αύξηση ) Απαιτήσεων 11.753 539.627 

(Μείωση) / Αύξηση  υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 506.281 327.546 

Μείον :     

Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα καταβεβλημένα (113.642) (282.587) 

Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 151.807 182.328 

Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες     

Αγορά ενσώματων και αύλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (32.771) (65.424) 

Τόκοι που εισπράχθηκαν  40 0 

Σύνολο (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (32.731) (65.424) 

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες      

(Πληρωμές) από μακροπρόθεσμο δανεισμό  (176.807) (226.855) 

Εισπράξεις από τραπεζικό δανεισμό 53.307 0,00 

      

Καθαρή εκροή μετρητών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (123.500) (226.855) 

Καθαρή (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ( α+β+γ ) (4.424) (109.951) 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 38.896 148.846 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 34.472 38.896 

 
 

 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις (σελ. 16-36) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά σε ευρώ) 

 

  Μετοχικό Τακτικό Λοιπά Υπόλοιπο   

  Κεφάλαιο Αποθεματικό Αποθεματικά Εις Νέο Σύνολο 

Υπόλοιπο την 1η 
Ιανουαρίου 2016 293.000 84.677 212.663 (1.261.244) (670.904) 

(Ζημιές) Χρήσης μετά από 
Φόρους 0 0  6.464 (710.866) (704.402) 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα 0 0  0  1.725  1.725  

Καθαρή Θέση την 31η 
Δεκεμβρίου 2016 293.000 84.677 219.127 (1.970.385) (1.373.581) 

            

Υπόλοιπο την 1η 
Δεκεμβρίου 2017 293.000 84.677 219.127 (1.970.385) (1.373.581) 

(Ζημιές) Χρήσης μετά από 
Φόρους 0 0  0  (159.723) (159.723) 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα 0 0  0  980  980  

Καθαρή Θέση την 31η 
Δεκεμβρίου 2017 293.000 84.677 219.127 (2.129.129) (1.532.325) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις (σελ. 16-36) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 

Δ.1 Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία 

Η «KENFOOD ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε.» από το 1996 δραστηριοποιείται στο χώρο των τροφίμων με κύρια 

γραμμή παραγωγής τα μίγματα και τις πρώτες ύλες για την αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, μακαρονοποιία, 

παραγωγή σφολιάτας κ.τ.λ. 

Σύμφωνα με το από 6η Φεβρουαρίου 2015 προσύμφωνο μεταβίβασης μετοχών μεταξύ της NUTRIBAKES ΑΕ 

κατά 70% θυγατρικής της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ και των μετόχων της Εταιρείας KENFOOD ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ ΑΒΕΕ, 

το Διοικητικό Συμβούλιο της NUTRIBAKES ΑΕ αποφάσισε την 6η Φεβρουαρίου 2017, την συγχώνευση με 

απορρόφηση της εταιρείας KENFOOD ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ ΑΒΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-77α 

του κ.ν. 2190/1920 και του αρ. 54 του ν. 4172/2013. Ως ισολογισμός μετασχηματισμού θα είναι αυτός που 

θα συνταχθεί με 31 Δεκεμβρίου 2016. Η ως άνω συγχώνευση τελεί υπό την αίρεση της λήψεως των κατά τον 

νόμο οριζόμενων αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα. 

 

Βάση της από 10.04.2018 ανακοίνωσης του Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρήθηκε η Έκθεση Εκτίμησης Συγχώνευσης από το 

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και Πειραιώς. Ως εκ τούτου η συγχώνευση της Εταιρείας με 

την Kenfood Τροφογνωσία Α.Β.Ε.Ε. προχωρά και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2018. 

 

Δ.2 Φύση Δραστηριοτήτων 

Η Εταιρεία παράγει και διανέμει ευρεία γκάμα προϊόντων όπως: 

- Βελτιωτικά αρτοσκευασμάτων 

- Μίγματα αρτοσκευασμάτων 

- Βοηθητικά αρτοποιίας 

- Προϊόντα για αλευρόμυλους 

- Γεμίσεις-μαργαρίνες 

- Διακοσμητικά - επικαλύψεις 

- Είδη συσκευασίας 

 

Δ3. Εγκαταστάσεις 

Η παραγωγή των προϊόντων γίνεται στη σύγχρονη μονάδα παραγωγής της εταιρείας, σε ιδιόκτητες 

εγκαταστάσεις, σε συνολική έκταση 23.500 τ.μ. Στο Αμπελοχώρι Βοιωτίας. Στις εγκαταστάσεις εκτός από τους 

χώρους παραγωγής και αποθήκευσης, λειτουργεί κέντρο ποιοτικού ελέγχου και αίθουσα εκπαίδευσης και 

επιδείξεων. Η εταιρεία διατηρεί γραφεία και κέντρο διανομής στην Αθήνα.  

Η έδρα της Εταιρείας είναι στην οδό Τραλλέων 20 και Λεωφόρο Ηρακλείου στην Αθήνα. 
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Δ4. Πολιτική Ποιότητας 

Ο αυστηρός σχεδιασμός της παραγωγής, η τήρηση όλων των απαραίτητων διαδικασιών υγιεινής και 

ασφάλειας βάση των αυστηρότερων προτύπων, καθώς και ο υπερσύγχρονος εξοπλισμός είναι οι παράγοντες 

που δίνουν στην KENFOOD το προβάδισμα και ένα άριστο τελικό αποτέλεσμα.     

Η άρτια εκπαίδευση του προσωπικού, οι υψηλές προδιαγραφές στις επιλογές των πρώτων υλών, οι αυστηρές 

συνθήκες υγιεινής, η σταθερή ελεγχόμενη θερμοκρασία στους χώρους παραγωγής και αποθήκευσης, 

αποτελούν εχέγγυο για την σταθερά υψηλή ποιότητα των προϊόντων της εταιρείας. 

Η KENFOOD είναι πιστοποιημένη με ISO 9001-2000 και ISO 22000-2005 από την TUV AUSTRIA.  Διαθέτει 

επίσης έγκριση εγκαταστάσεων παραγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών (08.2306) από τον ΕΦΕΤ, 

σύμφωνα με τον κανονισμό 853/2004, ενώ είναι και πιστοποιημένη κατά HALAL για κάποια υλικά. 

 

Δ.5 Το Διοικητικό Συμβούλιο 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου λήγει στις 29.08.2022, και δύναται να παραταθεί μέχρι την 

επόμενη Γενική Συνέλευση αρκεί η πραγματοποίηση της να μην ξεπερνά το ένα έτος από την λήξη της 

θητείας, απαρτίζεται την 31.12.2017 από τους κάτωθι : 

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Λεωνίδας Πιερακέας 

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.  Παναγιώτης Πιερακέας 

Μέλος Αντωνία Πιερακέα 

Μέλος Καλλιόπη Βλάχου 

Μέλος Παντελής Εμμανουηλίδης 

 

Την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

κ. Λεωνίδας Πιερακέας και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες όπως αυτές περιγράφονται στο αρ. 20 του 

καταστατικού και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτης 

Πιερακέας. 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου την 9 Ιουλίου 2018. 

 

Δ.6 Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 293.000 και διαιρείται σε 100.000 κοινές ονομαστικές 

μετοχές, ονομαστικής αξίας € 2,93 η κάθε μία. Όλες οι μετοχές είναι κοινές ονομαστικές με δικαίωμα 

ψήφου. 

Κατά την 31.12.2017 τις μετοχές της Εταιρείας κατέχουν οι κάτωθι: 

Όνομα Μετόχου   Συμμετοχή 

Λεωνίδας Πιερακέας   50% 

Παναγιώτης Πιερακέας 50% 
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Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας συντάσσονται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής  

Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.), 

καθώς και τις Διερμηνείες που εκδόθηκαν από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της I.A.S.B., 

όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τον κανονισμό αριθ. 1606/2002 της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και ισχύουν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017.  

Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και 

την υιοθέτηση παραδοχών από πλευράς της Διοίκησης, οι οποίες δύναται να επηρεάσουν τα λογιστικά 

υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για 

ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων, 

καθώς επίσης και τα ποσά των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίστηκαν κατά την διάρκεια της λογιστικής 

χρήσεως. Η χρήση της διαθέσιμης πληροφόρησης και η εφαρμογή υποκειμενικής κρίσης αποτελούν 

αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιμήσεων. Τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται 

να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις, ενώ οι αποκλίσεις δύναται να έχουν σημαντική επίπτωση επί των 

Οικονομικών Καταστάσεων.  

Οι πολιτικές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που 

παρουσιάζονται. 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας απεικονίζονται σε Ευρώ, το οποίο είναι το λειτουργικό νόμισμα 

της Εταιρείας.  

Τα ποσά των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας έχουν στρογγυλοποιηθεί σε ακέραιους αριθμούς. 

 

Ζ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις και τις 

οποίες συστηματικά εφαρμόζει η Εταιρεία είναι οι ακόλουθες: 

Ζ.1 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 

Η Εταιρεία έχει επιλέξει την μέθοδο της αναπροσαρμογής για την απεικόνιση των ακινήτων και του 

μηχανολογικού της εξοπλισμού. Η εύλογη αξία των οικοπέδων και κτιρίων συνήθως προσδιορίζεται από 

εκτιμήσεις πιστοποιημένων ανεξάρτητων εκτιμητών ακινήτων. Η εύλογη αξία των μηχανημάτων και 

εγκαταστάσεων είναι συνήθως η αγοραία του αξία. 

Όταν γίνει αναπροσαρμογή της αξίας ενός παγίου στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων 

αναπροσαρμόζεται ολόκληρη η κατηγορία των παγίων που ανήκει. Όταν η λογιστική αξία ενός παγίου 

αυξάνεται ως αποτέλεσμα μίας αναπροσαρμογής, η αύξηση καταχωρείται απευθείας στην καθαρή θέση 

ως πλεόνασμα αναπροσαρμογής. Όμως μία αύξηση λόγω αναπροσαρμογής θα αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσματα κατά την έκταση που αντιστρέφεται μια προηγούμενη υποτίμηση του ιδίου περιουσιακού 

στοιχείου, η οποία προηγουμένως είχε χρεωθεί στα αποτελέσματα. 

Αν η λογιστική αξία ενός παγίου μειώνεται ως αποτέλεσμα μιας αναπροσαρμογής, η μείωση πρέπει να 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Αν υπάρχει πλεόνασμα αναπροσαρμογής για το ίδιο πάγιο στην καθαρή 
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θέση, η μείωση θα χρεώνεται απευθείας στην καθαρή θέση κατά την έκταση που υπάρχει το πλεόνασμα 

αυτό. Τα πλεονάσματα αναπροσαρμογής που υπάρχουν στην καθαρή θέση θα μεταφερθούν στα κέρδη εις 

νέο όταν τα πάγια πουληθούν ή διαγραφούν. 

Οι αποσβέσεις των στοιχείων των ενσώματων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) 

υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο βάσει της ωφέλιμης ζωής τους ως εξής: 

Κτίρια         38 έτη 

Μηχανικός εξοπλισμός                     23 έτη 

Μεταφορικά μέσα                     20 έτη 

Λοιπός εξοπλισμός                     3-5 έτη 

 

Ζ.2 Αποθέματα  

Την ημερομηνία του ισολογισμού, τα αποθέματα αποτιμώνται στο χαμηλότερο του κόστους ή την καθαρή 

ρευστοποιήσιμη αξία. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμημένη τιμή πώλησης στην συνηθισμένη 

πορεία των εργασιών της επιχείρησης μείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα πώλησης. Το κόστος των 

αποθεμάτων δεν περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά έξοδα. 

Ζ.3 Χρηματοπιστωτικά Μέσα και Επενδύσεις 

Τα χρηματοπιστωτικά ενεργητικά στοιχεία και υποχρεώσεις, εμφανίζονται στον ισολογισμό της εταιρείας 

όταν η εταιρεία έχει συμβατικές δεσμεύσεις ή δικαιώματα που σχετίζονται με αυτά τα χρηματοπιστωτικά 

μέσα. Οι απαιτήσεις από εμπορικές συναλλαγές (απαιτήσεις από πελάτες) εμφανίζονται στον ισολογισμό 

στην ονομαστική τους αξία, μειωμένη με τις απαραίτητες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις.  

Ζ.4 Απομείωση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Ενεργητικού 

Η εταιρεία σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού, εξετάζει κατά πόσο υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι ένα 

χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού έχουν 

υποστεί απομείωση. 

 Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού ή ομάδα χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 

υπόκεινται σε απομείωση όταν, και μόνο όταν, υπάρχει αντικειμενική ένδειξη απομείωσης, ως αποτέλεσμα 

ενός ή περισσοτέρων γεγονότων που συνέβησαν μετά την αρχική αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου 

(ζημιογόνο γεγονός), και το ζημιογόνο γεγονός ή γεγονότα έχει επίδραση στις αναμενόμενες μελλοντικές 

ταμειακές ροές του χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού ή ομάδας χρηματοοικονομικών στοιχείων  

ενεργητικού, και μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα. Η αντικειμενική ένδειξη ότι ένα χρηματοοικονομικό 

στοιχείο ενεργητικού ή ομάδα χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού έχει υποστεί απομείωση, 

περιλαμβάνει δεδομένα που περιέρχονται στην  προσοχή της εταιρείας. 

 Ζ.5 Χρηματοπιστωτικές Υποχρεώσεις και Καθαρή Θέση 

Οι χρηματοπιστωτικές υποχρεώσεις και τα χρηματοπιστωτικά μέσα που σχετίζονται με την καθαρή θέση, 

λογίζονται σύμφωνα με την ουσία του περιεχομένου των συμβατικών ρυθμίσεων που τα διέπουν. 

Ζ.6 Υποχρεώσεις 

Όλες οι υποχρεώσεις της εταιρείας εμφανίζονται στον ισολογισμό στην ονομαστική τους αξία. 
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Ζ.7 Τίτλοι Καθαρής Θέσης 

Οι τίτλοι της καθαρής θέσης (π.χ. μετοχές) που εκδίδονται από την εταιρεία, λογίζονται στο συνολικό καθαρό 

ποσό που θα εισπραχθεί, μετά την αφαίρεση των άμεσων εξόδων έκδοσης. Οι μετοχές εμφανίζονται στην 

ονομαστική τους αξία σε ειδικό λογαριασμό «Μετοχικού Κεφαλαίου». 

Ζ.8 Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία έχει μια υπάρχουσα νομική ή τεκμηριωμένη υποχρέωση ως 

αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος και είναι πιθανό να απαιτηθεί εκροή πόρων για διακανονισμό της 

υποχρέωσης το ποσό της οποίας μπορεί να εκτιμηθεί με αξιοπιστία. 

Ζ.9 Αναγνώριση Εσόδων 

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία εκτελεσθέντων έργων, πωλήσεων αγαθών και παροχής 

υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των 

εσόδων γίνεται ως εξής: 

Πωλήσεις αγαθών: 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά 

γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. 

Παροχή υπηρεσιών: 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το στάδιο 

ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Ζ.10 Αναγνώριση Εξόδων 

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. 

Ζ.11 Λογιστική Φόρου Εισοδήματος συμπεριλαμβανομένου του αναβαλλόμενου φόρου 

Ο φόρος εισοδήματος που εμφανίζεται στην κατάσταση των αποτελεσμάτων είναι το άθροισμα του 

τρέχοντος φόρου εισοδήματος και των αναβαλλόμενων φόρων εισοδήματος. Ο πληρωτέος φόρος 

εισοδήματος βασίζεται στα φορολογητέα αποτελέσματα της χρήσης.  

Τα φορολογητέα κέρδη όμως μπορεί να διαφέρουν από τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων, καθώς δεν περιλαμβάνουν αφορολόγητα έσοδα ή μη εκπιπτόμενα φορολογικά έξοδα , ενώ 

επίσης δεν περιλαμβάνουν έσοδα ή έξοδα που είναι φορολογητέα ή εκπιπτόμενα σε επόμενες χρήσεις. Ο 

τρέχων (πληρωτέος) φόρος εισοδήματος της εταιρείας, υπολογίζεται με βάση τον ισχύοντα φορολογικό 

συντελεστή κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, επί των φορολογητέων κερδών.  

Η αναβαλλόμενη φορολογία λογίζεται είτε σαν μια απαίτηση (για φόρους που αναμένεται να εισπραχθούν 

ή να συμψηφιστούν μελλοντικά με φορολογικές υποχρεώσεις) ή σαν υποχρέωση (για φόρους που 

αναμένεται να πληρωθούν μελλοντικά) για όλες τις προσωρινές (από φορολογική άποψη) διαφορές ανάμεσα 

στα λογιστικά υπόλοιπα και στη φορολογικά βάση των ενεργητικών στοιχείων και των υποχρεώσεων, με τη 

χρήση της μεθόδου της υποχρέωσης. Δηλαδή καταρχήν για κάθε διαφορά που εμφανίζεται στον Ισολογισμό 

λόγω της εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Π , σε σχέση με τα ποσά που θα εμφανίζονταν με βάση τα ελληνικά λογιστικά 

πρότυπα, πρέπει να υπολογιστεί και να λογιστεί η φορολογική επίπτωση. 
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Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις λογίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές (από 

φορολογική άποψη) διαφορές, ενώ αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις λογίζονται για όλες τις 

εκπιπτόμενες φορολογικά διαφορές, στο βαθμό που αναμένονται φορολογητέα από τα οποία αυτές οι 

διαφορές θα μπορούσαν να εκπέσουν.  

Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές φόρου εισοδήματος που αναμένεται 

ότι θα υπάρχουν κατά το χρόνο που οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις θα τακτοποιηθούν ή οι 

αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  θα ρευστοποιηθούν ή συμψηφιστούν. Στις παρούσες οικονομικές 

καταστάσεις, χρησιμοποιήθηκαν οι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος που ίσχυαν κατά το χρόνο λήξης 

της περιόδου κάθε οικονομικής κατάστασης που συντάχθηκε.  

Οι αναβαλλόμενοι φόροι μεταφέροντα στη χρέωση ή την πίστωση της κατάστασης αποτελεσμάτων, εκτός αν 

σχετίζονται με αντικείμενα (λογαριασμούς) που μεταφέρονται κατευθείαν στη καθαρή θέση, οπότε σε αυτή 

τη περίπτωση και οι αναβαλλόμενοι φόροι μεταφέρονται κατευθείαν σε χρέωση ή πίστωση της καθαρής 

θέσης. Οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν αφορούν μία προσωρινή (από 

φορολογική άποψη) διαφορά που προκύπτει από απαιτήσεις και υποχρεώσεις της ίδιας φύσης. 

Ζ.12 Παροχές στο προσωπικό 

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών 

όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών. 

Πρόγραμμα  καθορισμένων εισφορών  

Με βάση το πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, η υποχρέωση της επιχείρησης (νομική) περιορίζεται στο 

ποσό που έχει συμφωνηθεί να συνεισφέρει στο φορέα (ασφαλιστικό ταμείο) που διαχειρίζεται τις εισφορές 

και χορηγεί τις παροχές (συντάξεις, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κτλ.). Το δεδουλευμένο κόστος των 

προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. 

Προγράμματα καθορισμένων παροχών  

Το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών αφορά στη νομική υποχρέωση του για καταβολή στο προσωπικό 

εφάπαξ αποζημίωσης κατά την ημερομηνία εξόδου κάθε εργαζομένου από την υπηρεσία λόγω 

συνταξιοδότησης. Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για το πρόγραμμα αυτό είναι η παρούσα 

αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή ανάλογα με το δεδουλευμένο δικαίωμα των εργαζομένων 

και σε σχέση με το χρόνο που αναμένεται να καταβληθεί. 

Ζ.13 Διανομή Μερισμάτων 

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις όταν η 

διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

Ζ.14 Μισθώσεις  

Οι μισθώσεις παγίων κατά τις οποίες μεταβιβάζονται στην Εταιρεία όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που 

έχουν σχέση με την κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, ανεξάρτητα από την τελική μεταβίβαση ή 

μη του τίτλου κυριότητας του στοιχείου αυτού, αποτελούν τις χρηματοοικονομικές μισθώσεις. 

Οι μισθώσεις αυτές κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης 
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αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται 

μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό 

επιτόκιο στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από 

μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το μέρος του 

χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα 

χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση 

αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας 

μίσθωσής τους. 

Συμφωνίες μισθώσεων όπου ο εκμισθωτής μεταβιβάζει το δικαίωμα χρήσης ενός στοιχείου του 

ενεργητικού για μια συμφωνημένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να μεταβιβάζει και τους κινδύνους και 

ανταμοιβές της ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές 

οι οποίες γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον 

εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

Πάγια που εκμισθώνονται με λειτουργικές μισθώσεις περιλαμβάνονται στις ενσώματες ακινητοποιήσεις του 

ισολογισμού και αποσβένονται κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους σε βάση συνεπή με 

παρόμοιες ιδιόκτητες ενσώματες ακινητοποιήσεις. Το έσοδο του ενοικίου (καθαρό από τυχόν κίνητρα που 

δόθηκαν στους μισθωτές) αναγνωρίζεται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου της 

μίσθωσης. 

Ζ.15 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις  

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και την υιοθέτηση 

παραδοχών από πλευράς της Διοίκησης, οι οποίες επηρεάζουν τις γνωστοποιήσεις που περιλαμβάνονται 

στις οικονομικές καταστάσεις. Η Διοίκηση σε συνεχή βάση αξιολογεί τις εκτιμήσεις και τις παραδοχές 

αυτές, και οι κυριότερες παρατίθενται κατωτέρω. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις αξιολογούνται συνεχώς και 

βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα και άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών για 

μελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται αναμενόμενα υπό εύλογες συνθήκες. Οι εκτιμήσεις και οι 

παραδοχές αυτής είναι η βάση για την λήψη αποφάσεων σχετικά με τις λογιστικές αξίες των περιουσιακών 

στοιχείων και των υποχρεώσεων που δεν είναι άμεσα διαθέσιμες από άλλες πηγές. Οι προκύπτουσες 

λογιστικές εκτιμήσεις, εξ ορισμού, σπάνια θα ταυτιστούν απόλυτα με τα αντίστοιχα πραγματικά 

αποτελέσματα. Οι εκτιμήσεις και οι υποθέσεις που ενέχουν ουσιαστικό κίνδυνο να προκαλέσουν 

σημαντικές αλλαγές στα ποσά των απαιτήσεων και υποχρεώσεων εντός της επόμενης χρήσης 

παρατίθενται παρακάτω. 

Ζ.15.1 Απομείωση υπεραξίας και λοιπών μη χρηματοοικονομικών στοιχείων 

Η Διοίκηση εξετάζει σε ετήσια βάση εάν υφίσταται κάποια ένδειξη απομείωσης της υπεραξίας, σύμφωνα 

με τη λογιστική πρακτική της παραγράφου Γ.4. Τα ανακτήσιμα ποσά των μονάδων δημιουργίας ταμειακών 

ροών προσδιορίζονται σύμφωνα με τους υπολογισμούς της αξίας χρήσεως (value in use). Οι παραπάνω 

υπολογισμοί απαιτούν τη χρήση εκτιμήσεων που σχετίζονται με τα μελλοντικά κέρδη και τα επιτόκια 

προεξόφλησης. Τα μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται για απομείωση οποτεδήποτε 

γεγονότα ή αλλαγές σε καταστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία τους μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη, 

σύμφωνα με τη λογιστική αρχή που περιγράφεται στην παράγραφο Γ.6. 

Ζ.15.2 Φόρος εισοδήματος 
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Η  Εταιρεία υπόκειται σε διαφορετικές νομοθεσίες φορολογίας εισοδήματος. Προκειμένου να 

προσδιοριστεί η πρόβλεψη της Εταιρείας για τους φόρους εισοδήματος απαιτείται σημαντική 

υποκειμενική κρίση. Κατά την κανονική ροή των εργασιών της επιχείρησης λαμβάνουν χώρα πολλές 

συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο ακριβής υπολογισμός του φόρου είναι αβέβαιος. Στην 

περίπτωση που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν μετά από τους φορολογικούς ελέγχους είναι 

διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτής θα επηρεάσουν το φόρο 

εισοδήματος και τις προβλέψεις για αναβαλλόμενους φόρους στην χρήση που ο προσδιορισμός των 

φορολογικών διαφορών έλαβε χώρα. 

Ζ.15.3 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

Σημαντικές εκτιμήσεις της Διοίκησης απαιτούνται για τον καθορισμό του ύψους της αναβαλλόμενης 

φορολογικής απαίτησης που μπορεί να αναγνωριστεί, με βάση τον πιθανό χρόνο και το ύψος των 

μελλοντικών φορολογητέων κερδών σε συνδυασμό με το φορολογικό προγραμματισμό της οντότητας. 

Επιπλέον λεπτομέρειες σχετικά με τους φόρους αναφέρονται στη σημείωση 10. 

Ζ.15.4 Ζωή ενσώματων ακινητοποιήσεων και υπολειμματικές αξίες 

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αποσβένονται κατά τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους. Η 

πραγματική ωφέλιμη ζωή των ακινητοποιήσεων αποτιμάται σε ετήσια βάση και ενδέχεται να διαφέρει 

λόγω διαφόρων παραγόντων. 

Ζ.15.5 Πρόβλεψη καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας για αποθέματα 

Σύμφωνα με την λογιστική αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο Γ5, η πρόβλεψη για την καθαρή 

ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων, αποτελεί την καλύτερη εκτίμηση της Διοίκησης, με βάση τις 

ιστορικές τάσεις των πωλήσεων και την θεώρησή της για την ποιότητα και τον όγκο των αποθεμάτων, στο 

βαθμό που τα διαθέσιμα αποθέματα κατά την ημερομηνία του ισολογισμού θα πουληθούν κάτω του 

κόστους. 

Ζ.15.6 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

Η Εταιρεία απομειώνει την αξία των εμπορικών απαιτήσεών της όταν υπάρχουν δεδομένα ή ενδείξεις οι 

οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη έκαστης απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος δεν είναι 

πιθανή. Η Διοίκηση της Εταιρείας περιοδικά επανεκτιμά την επάρκεια της πρόβλεψης για επισφαλείς 

απαιτήσεις με βάση παράγοντες όπως την πιστωτική της πολιτική, αναφορές από τη νομική υπηρεσία για 

πρόσφατες εξελίξεις σε υποθέσεις που αυτή χειρίζεται, κακώς και την εκτίμηση/κρίση της για την 

επίδραση λοιπών παραγόντων στην εισπραξιμότητα των απαιτήσεων. 

Ζ.15.7 Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 

Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση του προσωπικού υπολογίζονται βάσει αναλογιστικών μεθόδων, η 

διενέργεια των οποίων απαιτεί από τη Διοίκηση να εκτιμήσει συγκεκριμένες παραμέτρους όπως η 

μελλοντική αύξηση των αμοιβών των εργαζομένων, το επιτόκιο προεξόφλησης των εν λόγω υποχρεώσεων, 

το ποσοστό αποχώρησης των εργαζομένων κλπ. Η Διοίκηση προσπαθεί σε κάθε ημερομηνία αναφοράς 

όπου η εν λόγω πρόβλεψη αναθεωρείται, να εκτιμά με όσο το δυνατό καλύτερο τρόπο τις παραμέτρους 

αυτής. 
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Ζ.15.8 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Η ύπαρξη ενδεχόμενων υποχρεώσεων απαιτεί από τη Διοίκηση τη συνεχή διενέργεια παραδοχών και 

αξιολογικών κρίσεων αναφορικά με την πιθανότητα μελλοντικά γεγονότα να συμβούν ή να μη συμβούν 

καθώς και της επίδρασης που τα γεγονότα αυτά μπορεί να έχουν στη δραστηριότητα της Εταιρείας. 

Ζ.15.9 Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας 

Ορισμένα από τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού τα οποία περιλαμβάνονται στις οικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας απαιτούν την επιμέτρησή τους σε εύλογη αξία, ή / και την δημοσίευση αυτής 

της εύλογης αξίας. Η Εταιρεία επιμετρά μία σειρά από κονδύλια σε εύλογη αξία: 

* Ενσώματα Πάγια στοιχεία  

* Απαιτήσεις 

* Μακροπρόθεσμα και Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 

 

Η. ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

 

Ορισμένα νέα πρότυπα ισχύουν για οικονομικές χρήσεις που αρχίζουν μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 αν και 

επιτρέπεται η υιοθέτησή τους και νωρίτερα. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει νωρίτερα τα νέα ή 

τροποποιημένα πρότυπα κατά την κατάρτιση αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 

 

Τα παρακάτω πρότυπα δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας στην οικονομική χρήση που θα εφαρμοστούν αυτά για πρώτη φορά. 

 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» – Ταξινόμηση και επιμέτρηση: Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. 

Η τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9 συγκεντρώνει τις φάσεις του έργου των χρηματοοικονομικών μέσων και 

αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα και όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9. Το 

πρότυπο εισάγει νέες απαιτήσεις για την ταξινόμηση και επιμέτρηση, απομείωση και λογιστική 

αντιστάθμισης. 

 

Η Εταιρεία θα εφαρμόσει το νέο πρότυπο κατά την απαιτούμενη ημερομηνία χωρίς αναπροσαρμογή της 

συγκριτικής πληροφόρησης.  

 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες»: Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018. Το ΔΠΧΑ 15 καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε βημάτων που θα 

εφαρμόζεται για έσοδα που προκύπτουν από μια σύμβαση με έναν πελάτη (με περιορισμένες εξαιρέσεις), 

ανεξάρτητα από το είδος της συναλλαγής εσόδων ή τον κλάδο. Το καινούριο πρότυπο βασίζεται στην αρχή 

ότι το έσοδο αναγνωρίζεται όταν ο έλεγχος ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας  μεταφερθεί στον πελάτη. 

 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»: Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1 Ιανουαρίου 2019. Το ΔΠΧΑ 16 καθορίζει τις αρχές για την αναγνώριση, επιμέτρηση, παρουσίαση και 

γνωστοποίηση των μισθώσεων για αμφότερα τα μέρη της σύμβασης, ήτοι για τον πελάτη («μισθωτή») και 
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τον προμηθευτή («εκμισθωτή»). Το νέο πρότυπο απαιτεί οι μισθωτές να αναγνωρίζουν τις περισσότερες 

μισθώσεις στις οικονομικές τους καταστάσεις. Οι μισθωτές θα έχουν ένα ενιαίο λογιστικό πλαίσιο για όλες 

τις μισθώσεις, με ορισμένες εξαιρέσεις. Η λογιστική των εκμισθωτών παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη. 

 

ΔΠΧΑ 2 (Τροποποιήσεις) “Ταξινόμηση και επιμέτρηση παροχών που εξαρτώνται από την αξία των 

μετοχών”: Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2018 και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή.  

 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν απαιτήσεις σχετικά με το λογιστικό χειρισμό: 

(α) των επιπτώσεων και των προϋποθέσεων που δε συνιστούν κατοχύρωση, στην επιμέτρηση παροχών που 

εξαρτώνται από την αξία μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά,  

(β) των παροχών που εξαρτώνται από την αξία μετοχών με δυνατότητα συμψηφισμού των υποχρεώσεων 

παρακρατούμενων φόρων και  

(γ) των τροποποιήσεων όρων και προϋποθέσεων παροχών που εξαρτώνται από την αξία μετοχών, η οποία 

διαφοροποιεί την ταξινόμηση μιας συναλλαγής από διακανονισμό σε μετρητά σε συναλλαγή που 

διακανονίζεται με συμμετοχικούς τίτλους. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

 

ΔΛΠ 40 (Τροποποιήσεις) “Μεταφορές σε επενδύσεις σε ακίνητα”: Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη 

εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πότε μία οντότητα μεταφέρει ένα ακίνητο, 

συμπεριλαμβανομένου ακινήτου υπό κατασκευή ή αξιοποίηση, σε ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα. Οι 

τροποποιήσεις αναφέρουν ότι μεταβολή της χρήσης ενός ακινήτου πραγματοποιείται όταν το ακίνητο πληροί 

ή παύει να πληροί, τον ορισμό των επενδύσεων σε ακίνητα και υπάρχει σαφής ένδειξη της μεταβολής αυτής. 

Απλά η αλλαγή στις προθέσεις της διοίκησης για τη χρήση του ακινήτου, δεν αποδεικνύει μεταβολή στη χρήση 

του. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΠΧΑ 9 (Τροποποιήσεις) “Δικαίωμα Προπληρωμής με Αρνητική Αποζημίωση”: Η τροποποίηση εφαρμόζεται 

για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη 

εφαρμογή. Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα 

προπληρωμής που επιτρέπουν ή απαιτούν από ένα συμβαλλόμενο μέρος είτε να καταβάλει είτε να λάβει 

εύλογη αποζημίωση για την πρόωρη λήξη της σύμβασης (υπό την έννοια ότι από την πλευρά του κατόχου του 

περιουσιακού στοιχείου ενδέχεται να υπάρχει επιβάρυνση λόγω πρόωρης εξόφλησης) επιτρέπεται να 

επιμετρηθούν στο αποσβέσιμο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης λοιπών συνολικών εσόδων. 

Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες: Οι 

τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2019 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις σχετίζονται με το κατά πόσο η επιμέτρηση (και 

κυρίως η απομείωση) των μακροπρόθεσμων συμμετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες, οι 

οποίες στην ουσία, αποτελούν μέρος της καθαρής επένδυσης στη συγγενή επιχείρηση ή στην κοινοπραξία, 

διέπονται από το ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 28 ή ένα συνδυασμό των δύο προτύπων. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι 

μια οικονομική οντότητα εφαρμόζει το ΔΠΧΑ 9, προτού εφαρμόσει το ΔΛΠ 28, σε αυτές τις μακροπρόθεσμες 
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συμμετοχές για τις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης. Κατά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 η 

οικονομική οντότητα δεν λαμβάνει υπόψη τυχόν προσαρμογές στην λογιστική αξία των μακροπρόθεσμων 

συμμετοχών οι οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή του ΔΛΠ 28. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΛΠ 19: (Τροποποιήσεις) Μεταβολή, περικοπή ή διακανονισμός προγράμματος καθορισμένων παροχών: 

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2019 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις απαιτούν οι οντότητες να χρησιμοποιούν 

επικαιροποιημένες αναλογιστικές παραδοχές για τον προσδιορισμό του κόστους τρέχουσας απασχόλησης 

και του καθαρού τόκου για το υπόλοιπο της ετήσιας περιόδου αναφοράς, μετά την πραγματοποίηση μιας 

μεταβολής, περικοπής ή ενός διακανονισμού του προγράμματος καθορισμένων παροχών. Οι τροποποιήσεις 

διευκρινίζουν επίσης, πως επηρεάζονται τα περιουσιακά στοιχεία, από το λογιστικό χειρισμό μιας μεταβολής, 

περικοπής ή ενός διακανονισμού του προγράμματος καθορισμένων παροχών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 

ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΛΠ 28 “Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες”: Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι η 

επιλογή της επιμέτρησης στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, μίας επένδυσης σε συγγενή επιχείρηση ή 

κοινοπραξία που κατέχεται από οντότητα η οποία είναι οργανισμός διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων ή 

παρόμοια οικονομική οντότητα, δύναται να διενεργείται χωριστά για κάθε επένδυση σε συγγενή επιχείρηση 

ή κοινοπραξία, κατά την αρχική αναγνώριση. 

 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» και ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο»: οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 

3 διευκρινίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά τον έλεγχο μιας επιχείρησης που αποτελεί κοινή 

επιχείρηση (joint arrangement), η οικονομική οντότητα επιμετρά εκ νέου τη συμμετοχή που προηγουμένως 

κατείχε στην επιχείρηση αυτή.  

 

Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11 διευκρινίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά από κοινού έλεγχο 

(joint control) μιας επιχείρησης που αποτελεί κοινή επιχείρηση (joint arrangement), η οικονομική οντότητα 

δεν επιμετρά εκ νέου τη συμμετοχή που προηγουμένως κατείχε στην επιχείρηση αυτή. 
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Θ. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

1. Κύκλος εργασιών 

Οι πωλήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 2017 2016 

Πωλήσεις προς Επαγγελματίες 4.808.556  4.040.489  

Πωλήσεις στο Εξωτερικό 94.369  0  

Σύνολα 4.902.925 4.040.489 

 

2. Άλλα έσοδα/έξοδα 

Τα άλλα έσοδα/έξοδα της Εταιρείας αναλύονται ως κάτωθι:  

Άλλα Λειτουργικά Έσοδα 

 2017 2016 

Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης 1.907  15.500  

Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα 1.002  312  

Έκτακτα Κέρδη 0  10.000  

Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 0  250.000  

Σύνολα  2.909 275.812 

 

Άλλα Έξοδα Εκμετάλλευσης 

 2017 2016 

Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα (11.029) (26.727) 

Έκτακτες Ζημιές 0  (313.477) 

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων (1.018) 0  

Λοιπά ανόργανα έξοδα/Απομείωση Υπεραξίας 0  (839) 

Σύνολα  (12.047) (341.043) 

 

3. Έξοδα Διοίκησης  

Τα έξοδα Διοίκησης της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 2017 2016 

Έξοδα Προσωπικού Διοίκησης (87.658) (96.385) 

Αμοιβές Τρίτων (105.666) 0  

Παροχές Τρίτων (32.268) 0  

Λοιπά Έξοδα Διοικήσεως (42.015) 0  

Αποσβέσεις (1.154) (1.442) 

Σύνολα  (268.761) (97.827) 

 



 
 

28 
 

4. Έξοδα Διάθεσης 

Τα έξοδα Διάθεσης της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 2017 2016 

Έξοδα Προσωπικού Διάθεσης (39.499) (41.015) 

Αμοιβές Τρίτων 0  0  

Παροχές Τρίτων (46.300) 0  

Μεταφορικά έξοδα 0  0  

Λοιπά Έξοδα Διαθέσεως (28.272) (7.985) 

Αποσβέσεις (1.154) (1.442) 

Σύνολα  (115.225) (50.442) 

 

5. Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 

Το χρηματοοικονομικό κόστος της Εταιρείας αναλύεται ως ακολούθως:  

 2017 2016 

Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα (113.642) (282.587) 

Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα 40  0  

Σύνολα : (113.602) (282.587) 

 

6. Φόρος εισοδήματος 

 2017 2016 

Αναβαλλόμενος Φόρος  Έσοδο / (Έξοδο) 245.289 81.052  

Σύνολο 245.289 81.052  
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7. Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια Στοιχεία 

 

 

Γήπεδα-
Οικόπεδα 

Κτίρια-
Τεχνικά Έργα 

Μηχανήματα - και 
Λοιπός Μηχ. Εξοπλ. 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα & 
Λοιπός 

Εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσε
ις Υπό 

Εκτέλεση  
Σύνολα 

Αξία Κτήσης την 1η Ιανουαρίου 2016 100.951 1.315.523 766.585 81.545 273.841 2.441 2.540.886 

Προσθήκες Περιόδου 0 25.230 24.867 0 15.328 0 65.425 

Αναπροσαρμογές (839) 6.464 0 0 0 0 5.625 

Μεταφορές 0 2.441 0 0 0 (2.441) 0 

Πωλήσεις Περιόδου 0 0 0 18.538 0 0 18.538 

Αξία Κτήσης την 31η Δεκεμβρίου 2016 100.112 1.349.658 791.452 63.007 289.169 0 2.593.398 

        

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις την 1η Ιανουαρίου 2016 0 69.330 307.473 80.781 265.841 0 723.425 

Αποσβέσεις Χρήσης 0 34.976 29.723 0 8.085 0 72.784 

Αποσβέσεις Πωληθέντων 0 0 0 17.774 0 0 17.774 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις την 31η Δεκεμβρίου 2016 0 104.306 337.196 63.007 273.926 0 778.435 

        

Αναπόσβεστη Αξία την 31η Δεκεμβρίου 2016 100.112 1.245.352 454.256 0 15.244 0 1.814.964 

                

Αξία Κτήσης την 1η Ιανουαρίου 2017 100.112 1.349.658 791.452 63.007 289.169 0 2.593.398 

Προσθήκες Περιόδου 0 0 18.150 0 14.621 0 32.771 

Αξία Κτήσης την 31η Δεκεμβρίου 2017 100.112 1.349.658 809.602 63.007 303.790 0 2.626.169 

        

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις την 1η Ιανουαρίου 2017 0 104.306 337.196 63.007 273.926 0 778.435 

Αποσβέσεις Χρήσης 0 35.544 25.183 0 3.846 0 64.573 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις την 31η Δεκεμβρίου 2017 0 139.850 362.379 63.007 277.772 0 843.008 

Αναπόσβεστη Αξία την 31η Δεκεμβρίου 2017 100.112 1.209.808 447.223 0 26.018 0 1.783.161 
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8. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  

    

Η ανάλυση των μακροπρόθεσμων απαιτήσεων έχει ως κάτωθι: 

 2017 2016 

Δοσμένες εγγυήσεις 2.060  5.050  

ΣΥΝΟΛΟ 2.060 5.050 

9. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 

 

Η Εταιρεία στην κλειόμενη χρήση σχημάτισε αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση για τις μεταφερόμενες 

φορολογικές ζημιές που αναμένεται να συμψηφίσει με μελλοντικά κέρδη, εν όψει της απόφασης να 

συγχωνευθεί από άλλη εταιρεία του κλάδου όπως αναλυτικά περιγράφεται στη σημείωση 25. 

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις 

  2017 2016 

Υπόλοιπο Έναρξης Αναβαλλόμενης Απαίτησης 2017 & 2016 727.441 818.489 

Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση από Αποθέματα 0 63.625 

Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση από Προβλέψεις 0 -346.196 

Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση από Πρόβλεψη 
Προσωπικού 

(1.215) 0 

Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση από Μεταφερόμενη 
Φορολογική Ζημιά 

221.328 0 

Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση από Υποχρεώσεις  13.062 191.523 

Υπόλοιπο Λήξης Αναβαλλόμενης Απαίτησης 2017 & 2016 960.616 727.441 

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 
  

   

 2017 2016 

Υπόλοιπο Έναρξης Αναβαλλόμενης Υποχρέωσης 2017 & 2016 451.986 461.982 

Αναβαλλόμενη Φορολογική Υποχρέωση από Πάγια Στοιχεία Ενεργητικού  (12.115) (9.996) 

Υπόλοιπο Λήξης Αναβαλλόμενης Υποχρέωσης 2017 & 2016 439.871 451.986 

10. Αποθέματα 

Τα αποθέματα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

 2017 2016 

 Εμπορεύματα 26.610 60.471 
 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή 132.610 208.606 
 Πρώτες & βοηθητικές ύλες, υλικά συσκευασίας 834.553 702.162 

ΣΥΝΟΛΟ 993.773 971.239 
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11. Απαιτήσεις από πελάτες 

Οι απαιτήσεις από πελάτες της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

 2017 2016 

Πελάτες 2.721.351  2.120.901  

Μείον: Προβλέψεις (563.831) (545.642) 

Επιταγές Εισπρακτέες 28.132  608.328  

Επιταγές σε Καθυστέρηση 474.381  474.381  

Μείον: Προβλέψεις (474.381) (474.381) 

ΣΥΝΟΛΟ 2.185.652 2.183.587 

 

   
Ανάλυση προβλέψεων   

 31.12.2017 31.12.2016 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 1.020.023 1.101.817 

Προσθήκες Χρήσης  18.189 168.206 

Μειώσεις Χρήσης 0 (250.000) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου  1.038.212 1.020.023 

 

12. Λοιπές απαιτήσεις 

 

Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 2017 2016 

Χρεώστες Διάφοροι 233.514  241.003  

Λογαριασμοί Διαχ. Προκ. & Πιστώσεων 3.530  3.530  

Έξοδα Επομένων Χρήσεων 0  3.338  

ΣΥΝΟΛΟ 237.044 247.871 

 

13. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 2017 2016 

Ταμείο 23  4.614  

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 34.449  34.282  

ΣΥΝΟΛΟ 34.472 38.896 

14. Μετοχικό κεφάλαιο 
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Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 100.000 κοινές ονομαστικές 

μετοχές ονομαστικής αξίας € 2,93 εκάστη. 

15. Λοιπά Αποθεματικά 

Τα λοιπά αποθεματικά της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 2017 2016 

Τακτικό αποθεματικό 84.677 84.677 

Ειδικά Αποθεματικά 470 470 

Αφορολόγητα αποθεματικά 212.192 212.192 

Αποθεματικό αναπροσαρμογής ακινήτων 6.464 6.464 

Σύνολο 303.803 303.803 

 

16. Μακροπρόθεσμες Ομολογιακές Δανειακές υποχρεώσεις 

 

Οι μακροπρόθεσμες ομολογιακές δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας αφορούν ομολογιακά δάνεια 

από τις κάτωθι Τράπεζες:  

 2017 2016 

Μακροπρόθεσμα δάνεια 270.000 325.000 

ΣΥΝΟΛΟ 270.000 325.000 

   

   

   
Χρονική Ανάλυση Λήξης Μακροπρόθεσμου Δανεισμού 

 2017 2016 

Επόμενα 2 έως 5 έτη 165.000 165.000 

Πέραν των 5 ετών 105.000 160.000 

ΣΥΝΟΛΟ 270.000 325.000 

 

17. Προβλέψεις για παροχές εργαζομένων κατά την έξοδο από την υπηρεσία   

Σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση στην περίπτωση απόλυσης 

ή συνταξιοδότησής τους, ανάλογα με τον μισθό, τα έτη υπηρεσίας και τον τρόπο της αποχώρησης 

(απόλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζομένου. Υπάλληλοι που παραιτούνται ή απολύονται 

αιτιολογημένα δεν δικαιούνται αποζημίωση. Στην Ελλάδα, υπάλληλοι που συνταξιοδοτούνται δικαιούνται 

το 40% της αποζημίωσης σύμφωνα με το Ν.2112/1920. Τα συγκεκριμένα προγράμματα αποτελούν 

προγράμματα καθορισμένων παροχών σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 19. 

 Οι εκτιμήσεις για τις υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών της Εταιρείας σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 

υπολογίστηκε από ανεξάρτητο αναγνωρισμένο αναλογιστή. Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης στην 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, μετά την υιοθέτηση του αναθεωρημένου ΔΛΠ19, έχει ως εξής: 
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Μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρεώσεως 2017 2016 

Παρούσα αξία της υποχρεώσεως την 1η Ιανουαρίου 2017 και 2016 αντιστοιχα 25.689 22.734 

Δαπάνη τόκου  462        455  

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 2.105 
    

1.854  

Κόστος (αποτέλεσμα) Διακανονισμών 11.644        999  

Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους   (17.424) (2.077) 

Αναλογιστικό κέρδος(ζημιά)  στην υποχρέωση          (980)  (1.724) 

Παρούσα αξία της υποχρεώσεως την 31η Δεκεμβρίου 2017 και 2016 αντίστοιχα 21.496 25.689 

    
Ποσά καταχωρημένα στον Ισολογισμό και Κατάσταση Αποτελεσμάτων και σχετικές 

αναλύσεις  
      

Ισολογισμός χρήσης 2017 2016 

Παρούσα αξία της υποχρεώσεως κατά το τέλος της χρήσης 21.496 25.689 

Πραγματική αξία περιουσιακών στοιχείων προγράμματος κατά το τέλος της 
χρήσης 0 0 

Καθαρή Υποχρέωση προς καταχώρηση στον ισολογισμό κατά το τέλος της 
χρήσης 21.496 25.689 

      

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά το τέλος χρήσης 2017 2016 

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 2.105 1.854 

Δαπάνη τόκου 462 455 

Κόστος (αποτέλεσμα) Διακανονισμών 11.644 999 

Δαπάνη προς καταχώρηση στην κατάσταση αποτελεσμάτων 14.211 3.308 

   

Λοιπά Συνολικά Έσοδα (OCI) 2017 2016 

Ποσό που καταχωρείται στο OCI (980)   (1.724) 

Σωρευτικό Ποσό που καταχωρείται στο OCI (980) (1.724) 

   

Μεταβολές στην υποχρέωση ισολογισμού 2017 2016 

Καθαρή Υποχρέωση προς καταχώρηση στον ισολογισμό την 1η Ιανουαρίου 2017 
και 2016 αντίστοιχα 25.689 22.734 

Εισφορές πληρωθείσες Εργοδότη 
          

(17.424) 
      

(2.077) 

Δαπάνη προς καταχώρηση στην κατάσταση αποτελεσμάτων 14.211 3.308 

Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους από Εργοδότη     

Ποσό που καταχωρείται στο OCI 
               

(980)  
      

(1.724) 

Καθαρή Υποχρέωση προς καταχώρηση στον ισολογισμό κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2017 και 2016 αντίστοιχα 21.496 25.689 
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18. Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (μακροπρόθεσμες) 

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης της Εταιρείας αναλύονται 

ως εξής:  
 2017 2016 

Μακροπρόθεσμο  μέρος υποχρεώσεων από συμβάσεις 
χρηματοδοτικής μίσθωσης 

2.076.461 2.173.955 

Σύνολο 2.076.461 2.173.955 

19. Εμπορικές Υποχρεώσεις 

Οι Προμηθευτές της Εταιρείας κατά την 31.12.2017 και 31.12.2016 αντίστοιχα αναλύονται ως εξής:  

 

 2017 2016 

 Προμηθευτές (τρίτοι) 1.115.784  910.897  

 Επιταγές πληρωτέες (Μεταχρονολογημένες) 7.000  24.386  

Σύνολα 1.122.784 935.283 

 

20. Τραπεζικός δανεισμός (βραχυπρόθεσμος) 

Ο βραχυπρόθεσμος Τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας αναλύεται ως εξής:  

 2017 2016 

Βραχυπρόθεσμο μέρος υποχρεώσεων από συμβάσεις 
χρηματοδοτικής μίσθωσης 

172.453  120.000  

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 11.095  12.788  

Μακροπρόθεσμα Δάνεια – πληρωτέα στην Επόμενη Χρήση 54.650  76.416  

Σύνολα  238.198 209.204 

 

21. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2017 και 2016 αντίστοιχα αναλύονται 

ως ακολούθως:  

 2017 2016 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 9.242  0  

Φόρος μισθωτών υπηρεσιών 3.265  3.917  

Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 212  253  

Φόρος Αμοιβών Ελευθέρων Επαγγελματιών 250  2.020  

Φόρος τόκων 9.569  8.681  

Φόρος Εργολάβων 171  151  

Χαρτόσημο και ΟΓΑ λοιπών Πράξεων 0  54  

Ρύθμιση 35.639  43.187  

Σύνολα 58.347 58.262 
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22. Λοιπές υποχρεώσεις  

Οι λοιπές υποχρεώσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2017 και 2016 αντίστοιχα αναλύονται ως ακολούθως: 

 2017 2016 

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 83.467  97.708  

Πιστωτές Διάφοροι (4.884) (6.203) 

Έξοδα Χρήσεως Δεδουλευμένα 1.296  3.592  

Προκαταβολές Πελατών 3.348.450  2.986.448  

Σύνολα : 3.428.329 3.081.545 

   

23. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
 31.12.2017 31.12.2016 

     

 Έσοδα / (Έξοδα) Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Έσοδα Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

Διευθυντικά 
στελέχη και 
μέλη της 
Διοίκησης 

(180) 5.403 - - 5.626 - 

Σύνολο (180) 5.403 - - 5.626 - 

24.   Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται 

στον Ισολογισμό 

 

Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις 

 

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

άρθρου 65Α του ν. 4174/2013 για τη χρήση 2017. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και η έκθεση 

φορολογικής συμμόρφωσης προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών 

καταστάσεων χρήσεως 2017. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες 

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

καταστάσεις.  

 

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2009. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί 

από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010. Για τη χρήση 2010 σύμφωνα με τις διατάξεις του 

νόμου 4172/2013 και το άρθρο 97 του νόμου 4446/2016 έχει παραγραφεί το δικαίωμα του δημοσίου για 

έκδοση πράξεων διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου. Η προθεσμία 

παραγραφής έληξε στις 31.12.2016. Για τις χρήσεις 2011 έως και 2016, οι σχετικές εκθέσεις φορολογικής 

συμμόρφωσης έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στις φορολογικές αρχές, χωρίς επισημάνσεις. Η χρήση 2011, 

για την οποία έχει χορηγηθεί φορολογικό πιστοποιητικό, έχει περαιωθεί σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1192/2017 

καθώς και την απόφαση ΔΙΠΑ ΕΕ 158908/05.12.2017. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η χρήση 2011 

εμπίπτει στον κανόνα της πενταετούς παραγραφής. 
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Δικαστικές υποθέσεις 

Έχουν ασκηθεί αγωγές τρίτων κατά της Εταιρείας διεκδικώντας χρηματικές αποζημιώσεις. Η Εταιρεία δεν 

έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη στα βιβλία της, καθώς η εκδίκαση αυτών των υποθέσεων είναι σε 

εξέλιξη και η πιθανή έκβασή τους δεν μπορεί να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο. 

25. Σημαντικά γεγονότα 

 

Σύμφωνα με το από 6η Φεβρουαρίου 2015 προσύμφωνο μεταβίβασης μετοχών μεταξύ της NUTRIBAKES ΑΕ 

κατά 70% θυγατρικής της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ και των μετόχων της Εταιρείας KENFOOD ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ ΑΒΕΕ, 

το Διοικητικό Συμβούλιο της NUTRIBAKES ΑΕ αποφάσισε την 6η Φεβρουαρίου 2017, την συγχώνευση με 

απορρόφηση της εταιρείας KENFOOD ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ ΑΒΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-77α 

του κ.ν. 2190/1920 και του αρ. 54 του ν. 4172/2013. Ως ισολογισμός μετασχηματισμού θα είναι αυτός που 

θα συνταχθεί με 31 Δεκεμβρίου 2016. Η ως άνω συγχώνευση τελεί υπό την αίρεση της λήψεως των κατά τον 

νόμο οριζόμενων αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα. 

Βάση της από 10/04/2018 ανακοίνωσης του Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρήθηκε η Έκθεση Εκτίμησης Συγχώνευσης από 

το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και Πειραιώς. Ως εκ τούτου η συγχώνευση της Εταιρείας 

με την Kenfood Τροφογνωσία Α.Β.Ε.Ε. προχωρά και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2018. 

Επισημαίνεται ακόμα ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος έτους καθώς και το προηγούμενο διάστημα η 

εταιρεία διατηρούσε επαρκή ταμειακή ρευστότητα και ανταποκρίνεται προς όλες τις υποχρεώσεις της 

απέναντι στους εργαζόμενους, τα τραπεζικά ιδρύματα και τους εν γένει πιστωτές της. Οι υποχρεώσεις της 

προς τα ασφαλιστικά ταμεία και τις φορολογικές αρχές έχουν υπαχθεί σε ρυθμίσεις οι οποίες 

εξυπηρετούνται κανονικά. 

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2018 

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

O ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΙΕΡΑΚΕΑΣ  
ΑΒ 337033 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΕΡΑΚΕΑΣ        

ΑΒ 337788 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ             

ΑΔΤ:  ΑΖ 604826 

    ΑΔΕΙΑ Α΄ ΤΑΞΗΣ 0091270 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
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