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Δήλωση του Διαχειριστή
Εγώ, ο διαχειριστής της GOURMAND FOOD ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ («η Εταιρεία»), δηλώνω και βεβαιώνω για
τη χρήση 26 Απριλίου έως και 31 Δεκεμβρίου 2017 και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ότι εξ όσων γνωρίζω:
α) Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά
πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία της κατάστασης οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2017, τις
καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή,
καθώς και τα στοιχεία της περίληψης σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπών επεξηγηματικών πληροφοριών.
β) Η έκθεση διαχείρισης του Διαχειριστή απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας,
συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

18/5/2018, Ελευσίνα

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας
Διαχειριστής

Παναγιώτης Δ Πανταζόπουλος
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Έκθεση Διαχείρισης Διαχειριστή
Προς τους Εταίρους της GOURMAND FOOD ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ («η Εταιρεία»):
Βάσει του ΚΝ 2190/1920 και Ν 4308/2014 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες
και μη, κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα («ΕΛΠ»), υποβάλλουμε συνημμένα στην Τακτική Γενική Συνέλευση των
Εταίρων τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 με τις παρατηρήσεις επ’
αυτών, για την έγκρισή σας.
Η παρούσα έκθεση της Εταιρείας παρέχει περιγραφή του επιχειρηματικού μοντέλου, συνοπτικές χρηματοοικονομικές
πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση και λειτουργία, περιγραφή των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά
τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης, πληροφορίες σχετικά με τους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες, αναλύσεις
σχετικά με τη διαχείριση των σημαντικών χρηματοοικονομικών κινδύνων που αντιμετωπίζονται, μελέτη σχετικά με το
λειτουργικό περιβάλλον, παράθεση στοιχείων και εκτιμήσεων για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων για την επόμενη χρήση,
καθώς και γνωστοποιήσεις για άλλα ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία και την εταιρική δομή.

Α. Οικονομική Επισκόπηση
Η εταιρεία ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2017 με κύριο αντικείμενο την παραγωγή αρτοσκευασμάτων. Τους πρώτους μήνες
λειτουργίας της έδωσε μεγάλη σημασία σε επενδύσεις σε σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό και την στελέχωση των
τμημάτων της με εξιδεικευμένο προσωπικό.
Η Εταιρεία φιλοδοξεί να προσφέρει αξιόπιστες προτάσεις στους πελάτες της σε προϊόντα Bakery άριστης ποιότητας,
ακολουθώντας τα πρότυπα της υψηλής artisanal αρτοποιίας συνδυάζοντας μοναδικές γεύσεις και αρώματα. Χρησιμοποιεί
πάθος, τεχνολογία γνώσης και τόλμη.
Λύσεις για επαγγελματίες
Τα προϊόντα απευθύνονται αποκλειστικά σε όλη την επαγγελματική κατηγορία επιχειρήσεων HORECA, δηλαδή σε
αναψυκτήρια, καφέ, εστιατόρια, ξενοδοχεία, catering, κλπ. Η αγάπη μας και η ανάγκη να προσφέρουμε αληθινά ποιοτικό
ψωμί, μας οδήγησε στη δημιουργία της Εταιρείας μας.
Συμμετοχή σε εκθέσεις
Η Εταιρεία έδωσε το παρόν στην έκθεση HORECA 2018 με ένα εντυπωσιακό περίπτερο που προσέλκυσε τα βλέμματα και το
ενδιαφέρον των επισκεπτών (επισκεφτείτε το www.daddys.gr).
Οι στόχοι, οι βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές της Εταιρείας βασίζονται στις εξής αρχές:
 Την παροχή εξαιρετικών προϊόντων και υπηρεσιών που ξεπερνούν τις απαιτήσεις των πελατών μας.
 Τη διαμόρφωση εταιρικής κουλτούρας που ενισχύει την ατομική δημιουργικότητα και την ομαδική εργασία, ενώ παράλληλα
δείχνει εκτίμηση προς την αμοιβαία εμπιστοσύνη και τον σεβασμό μεταξύ εργασίας και Διοίκησης.
 Να είμαστε μία αξιόπιστη πλατφόρμα με θετική κοινωνική συμβολή από την οποία θα επιτύχουμε προσωπικούς,
επαγγελματικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους.
 Να μεγιστοποιήσουμε την αξία που λαμβάνουν οι πελάτες, οι συνεργάτες και οι Εταίροι μας, μέσω μακροπρόθεσμης
εμπιστοσύνης και αμοιβαία οφέλη, ενώ παράλληλα διατηρούμε ανοιχτή πολιτική προς νέες σχέσεις και συνεργασίες.
 Αναγνώριση ότι η κερδοφορία και η οικονομική διαύγεια της Εταιρείας μας είναι απαραίτητα χαρακτηριστικά της επιτυχίας.
 Αναγνώριση ότι η καινοτομία στη Διοίκηση και στη διαχείριση μαζί με την υπευθυνότητα και την αρμονική σχέση με το
οικονομικό, κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον είναι απαραίτητα χαρακτηριστικά για την ορθή λειτουργία μας.
Η πολιτική γνωστοποίησης και παρουσίασης που ακολουθεί η Εταιρεία για τους δείκτες, αναλύσεις και τις συναφείς
χρηματοοικονομικής φύσεως πληροφορίες, βασίζεται εξ ολοκλήρου στο θεσπισμένο πλαίσιο κατάρτισης των Κατευθυντήριων
Γραμμών

«Εναλλακτικοί

(ESMA/2015/1415el),

που

Δείκτες

Μέτρησης

εφαρμόζονται

Απόδοσης»

στους

της

Εναλλακτικούς

Ευρωπαϊκής
Δείκτες

Αρχής

Μέτρησης

Κινητών
Απόδοσης

Αξιών

και

(ΕΔΜΑ),

Αγορών
οι

οποίοι

γνωστοποιούνται από τους εκδότες κατά την ημερομηνία αναφοράς ρυθμιζόμενων πληροφοριών και έχουν ως στόχο να
προαγάγουν τη χρησιμότητα και τη διαφάνεια των ΕΔΜΑ, καθώς και την ορθή και πλήρη πληροφόρηση του επενδυτικού
κοινού σχετικά με τη χρηματοοικονομική επίδοση και θέση των εκδοτών. Η υιοθέτηση αυτής της νέας πολιτικής προϋποθέτει
και την, μη ουσιώδη, προσαρμογή ορισμένων δεικτών και λοιπών στοιχείων της προηγούμενης χρήσης.
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Η εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης είχε ως ακολούθως:
Διάρθρωση αποτελεσμάτων
Τα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρείας ανά κύρια κατηγορία εσόδων και εξόδων έχει ως εξής:
Δ ιά ρ θ ρ ωση α πο τ ελεσμ ά τ ων στις 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

ΕΣ ΟΔΑ

Λε ιτουργ ίας
διάθε σης:
50,14%
€378.723,87

Πωλ ήσεων
υπηρε σιών :
0,00%
€0,00

100% €381.980,33

Κόστους
πωλ ηθέ ν των :
40,24%
€303.967,98

ΕΞΟΔΑ

Πωλ ήσεων
αποθε μάτων :
100,00%
€381.980,29

100% €755.315,20

Διοικ ητικ ής
λ ε ιτουργ ίας:
8,49%
€64.127,66

Υπόλ οιπα
στοιχε ία:
0,00%
€0,04

Υπόλ οιπα
στοιχε ία:
1,12%
€8.495,69

Διάρθρωση καθαρής θέσης
Ο ισολογισμός της Εταιρείας ανά κύρια κατηγορία έχει ως εξής:
Διά ρ θ ρ ωση κα θ α ρ ή ς θ έση ς στ ις 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

Μη κ υκ λ οφ ορούν
ε ν εργ ητικ ό:
56,93%
€928.777,66

Κυκ λ οφ ορούν
εν ε ργ ητικ ό:
43,07%
€702.632,24

ΕΝΕΡΓΗΤΙ ΚΟ

100%
€1.631.409,90
Βραχυπρόθε σμε ς
υποχρεώσε ις:
54,81%
€894.242,77

Ί δια κ ε φ άλ αια:
45,19%
€737.167,13
ΠΑ ΘΗΤΙ ΚΟ

0%
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Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
Κυ κλο φ ο ρ ια κή ρ ευ στ ό τη τ α ( Cu rren t liq u id it y)
31/ 12/ 2017
Κυκ λ οφ ορούν ε ν ε ργ ητικ ό

€702.632,24

Βραχυπρόθεσμες υποχρε ώσεις

€894.242,77

0 ,7 9

Μεικτό περ ιθ ώρ ιο ( Gro ss m arg in )
31/ 12/ 2017
Μεικ τό κ έ ρδος

€78.012,31

Πωλ ήσε ις

€381.980,29

2 0 ,4 2 %

Σ χέσεων κεφ α λα ίων ( Eq u it y t o asset s)
31/ 12/ 2017
Ί δια κ εφ άλ αια

€737.167,13

Εν ε ργ ητικ ό

€1.631.409,90

4 5 ,1 9 %

Η εξέλιξη της Εταιρείας και του κλάδου στην ελληνική αγορά είναι δύσκολο να προβλεφθούν με ακρίβεια λόγω του επιπέδου
της αβεβαιότητας που υπάρχει. Σε αυτό το ασαφές περιβάλλον, η Εταιρεία έχει ως στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητάς
της, στον περιορισμό των δαπανών, στην εύρεση νέων αγορών και πελατών και στην καλύτερη αξιοποίηση των περιουσιακών
της στοιχείων. Η Διοίκηση δεν είναι σε θέση να προβλέψει με ακρίβεια τις πιθανές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία και την
επίδρασή τους στις δραστηριότητες της Εταιρείας, με δεδομένο ότι έχουν αλλάξει τα οικονομικά στοιχεία που θεσπίζουν την
ανταγωνιστική ικανότητα και χρηματοοικονομική βιωσιμότητα της χώρας. Λόγω αυτού, η Διοίκηση επιβλέπει διεξοδικά την
παραγωγή, εκτιμά διαρκώς τη λειτουργία της Εταιρείας και τις πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις σε αυτή, προκειμένου να
διασφαλίσει ότι λαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και πρωτοβουλίες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις
δραστηριότητές της.
Αποδοτικότητα
Ο δείκτης σχέσης των λειτουργικών εξόδων με τις πωλήσεις δείχνει την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης κόστους της
Εταιρείας, διαιρώντας τα λειτουργικά έξοδα (έξοδα διοικητικής λειτουργίας συν έξοδα λειτουργίας διάθεσης) με τις πωλήσεις.
Όσο χαμηλότερος είναι ο δείκτης, τόσο μεγαλύτερη είναι η ικανότητα της Εταιρείας να επιβαρύνεται με όσο το δυνατόν
λιγότερα έξοδα για κάθε πώληση που υλοποιείται:
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Σ χέση λειτο υ ρ γικών εξό δ ων πρ ο ς πωλή σεις
31/ 12/ 2017

€442.851,53

€381.980,29

Πωλ ήσεις

1 1 5 ,9 4 %
Λε ιτουργ ικ ά έ ξοδα

Ο δείκτης είναι ενδεικτικός λόγω του ότι η εταιρεία διανύει την πρώτη διαχειριστική της περίοδο.
Σύνοψη και πληροφόρηση (1/2)
Η Εταιρεία θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί αναλυτικά εργαλεία διαχείρισης ρίσκου και οικονομικών αναλύσεων ως δικλείδες
ασφαλείας για επικείμενους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, αλλά και προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή και πλήρη
ενημέρωση της Διοίκησης και των Εταίρων της, έτσι ώστε να ενισχύσει την ικανότητα του Διαχειριστή να λάβει τις βέλτιστες
και πιο διαυγείς δυνατές αποφάσεις.

Β. Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων
Οι κυριότεροι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, τους οποίους η Εταιρεία καλείται να αντιμετωπίσει, είναι ο κίνδυνος αγοράς, ο
συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος μεταβολής τιμών, ο κίνδυνος ταμειακών ροών, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος
ρευστότητας. Οι πολιτικές διαχείρισης των σχετικών κινδύνων της Εταιρείας έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των
επιπτώσεων που μπορεί να έχουν στην οικονομική κατάσταση και στην απόδοσή της. Οι κυριότεροι κίνδυνοι που
αντιμετώπισε η Εταιρεία στην τρέχουσα χρήση σχετίζονται με τα παρακάτω:
Κίνδυνος αγοράς
Η οικονομική ύφεση των τελευταίων ετών έχει αποδυναμώσει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Αναγνωρίζοντας
ότι οι εν λόγω δυσκολίες ενδέχεται να επηρεάσουν τη δραστηριότητα και την οικονομική αποτελεσματικότητα της Εταιρείας,
η Διοίκηση αναθεωρεί διαρκώς το πρόγραμμα ενεργειών με στόχο να διατηρήσει και να επεκτείνει το μερίδιο αγοράς της.
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Συναλλαγματικός κίνδυνος
Δεν υπάρχουν σημαντικοί συναλλαγματικοί κίνδυνοι, καθότι ο κύριος όγκος των πωλήσεων και αγορών της Εταιρείας
πραγματοποιείται σε Ευρώ. Επίσης, το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων και υποχρεώσεων είναι εκπεφρασμένο σε
Ευρώ.
Κίνδυνος τιμών
Ο κίνδυνος από την μεταβολή της αξίας των υλικών και λοιπών αναλώσιμων αντιμετωπίζεται κυρίως με την ανάλογη
μεταβολή των τιμών πώλησης των αναλωθέντων κατά περίπτωση υλικών.
Κίνδυνος επιτοκίου
Η Εταιρεία δεν έχει έντοκα στοιχεία και συνεπώς το εισόδημα και οι λειτουργικές ταμειακές ροές της είναι ουσιωδώς
ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά των επιτοκίων.
Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος της Εταιρείας προκύπτει από τα ταμειακά διαθέσιμα, τις καταθέσεις στις τράπεζες, καθώς επίσης και
από τις πιστωτικές εκθέσεις από πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών απαιτήσεων και διενεργηθεισών
συναλλαγών.
Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα. Ο κίνδυνος μπορεί να προκύψει από
αδυναμία του αντισυμβαλλομένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Για την ελαχιστοποίηση αυτού του πιστωτικού
κινδύνου, η Εταιρεία, στο πλαίσιο εγκεκριμένων πολιτικών, θέτει όρια στο πόσο θα εκτίθεται σε κάθε μεμονωμένο
χρηματοοικονομικό ίδρυμα. Επίσης, όσον αφορά προϊόντα καταθέσεων, η Εταιρεία συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης.
Η εξασφάλιση των επί πιστώσει απαιτήσεων διενεργείται μέσω της ευρείας διασποράς της πελατειακής βάσης της Εταιρείας
και της λήψης επαρκών εξασφαλίσεων κατά περίπτωση. Ωστόσο, η Διοίκηση της Εταιρείας, σε οποιαδήποτε περίπτωση θεωρεί
ότι διατρέχει υψηλό κίνδυνο μη εξασφάλισης των απαιτήσεών της, λαμβάνει επαρκείς εξασφαλίσεις και διενεργεί προβλέψεις,
ώστε η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο να αντανακλάται από το ύψος κάθε στοιχείου του ενεργητικού.
Κίνδυνος ρευστότητας
Το μεγαλύτερο μέρος των διαθεσίμων της εταιρείας κατά την πρώτη διαχειριστική περίοδο διατέθηκε κυρίως για την
διαμόρφωση των χώρων παραγωγής και την αγορά και εγκατάσταση του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού. Ο
κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται με την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση της δραστηριότητας και της ανάπτυξης της
Εταιρείας. Οι σχετικές ανάγκες ρευστότητας γίνονται αντικείμενο διαχείρισης μέσω της προσεκτικής παρακολούθησης των
υποχρεώσεων, καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά.
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Κα θ α ρ ή μ ετ α β ο λή τα μ εια κών δ ια θ εσίμ ων
31/ 12/ 2017
100%
€143.356,42
€1. 110. 502, 00

€( 57. 639, 52)

€( 909. 506, 06)

Καθαρέ ς ε ισροές / ( εκ ροές) από
λ ε ιτουργ ικ έ ς δραστηριότητε ς

Καθαρές εισροέ ς / ( ε κ ροέ ς) από
επεν δυτικ έ ς δραστηριότητες

Καθαρές εισροέ ς / ( εκ ροέ ς) από
χρηματοδοτικ ές δραστηριότητες

Στον επόμενο πίνακα παρατίθεται ανάλυση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, σύμφωνα με τις συμβατικές
ημερομηνίες διευθέτησης αυτών:

31/ 12/ 2017
Μέχρ ι 1 έτο ς
Εμπορικ ές κ αι λ οιπές
υποχρεώσεις

€

Μετα ξύ 1 κα ι 5 έτη

884.214,23

€

—

Πά νω α πό 5 έτη
€

—

Σ ύ νο λο
€

884.214,23

Η Εταιρεία παρακολουθεί και αναπροσαρμόζει σε μηνιαία βάση το ταμειακό πρόγραμμα ρευστότητάς της αξιολογώντας τις
αναμενόμενες ταμειακές εισροές και εκροές.
Σύνοψη και πληροφόρηση (2/2)
Η εταιρεία ξεκίνησε την λειτουργία της τον Απρίλιο του 2017. Η Εταιρεία επένδυσε και επενδύει έχοντας ως βάση την
ενίσχυση των στρατηγικών αρχών και αξιών που έχει θεσπίσει και σχεδιάζει την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής
αποδοτικότητας, δίνοντας έμφαση στη δημιουργία θετικών ταμειακών ροών, προκειμένου να επιτευχθεί περαιτέρω ανάπτυξη
και να αυξηθεί η αξία για τους πελάτες, συνεργάτες και Εταίρους της.

Γ. Διάθεση Αποτελεσμάτων
Ο Διαχειριστής της Εταιρείας ενέκρινε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, από τις οποίες προέκυψε ότι δε συντρέχουν
προϋποθέσεις διανομής.
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Δ. Υποκαταστήματα και Λοιπές Εγκαταστάσεις
Δεν υφίστανται υποκαταστήματα ή άλλες εγκαταστάσεις πέραν της έδρας.

Ε. Λοιπές Πληροφορίες
Εκτός των ήδη αναφερθέντων χρηματοοικονομικών αναλύσεων, η Εταιρεία εφαρμόζει τις παρακάτω πολιτικές διαχείρισης
στους αναφερόμενους τομείς σχετικά με τη λειτουργία της:
Εργασιακό περιβάλλον
Η Εταιρεία έχει καθιερώσει κατάλληλες αρχές και διαδικασίες, έτσι ώστε να παρέχεται εύλογη διασφάλιση ότι διαθέτει επαρκές
και ικανό προσωπικό, προσηλωμένο στις δεοντολογικές, διοικητικές και νομικές απαιτήσεις της, οι οποίες είναι απαραίτητες,
για να εκπληρώνονται αποτελεσματικά από αυτό οι υποχρεώσεις του.
Οι συνθήκες στον εργασιακό χώρο αποτελούν απόδειξη του τρόπου που μια επιχείρηση αντιλαμβάνεται τη συγκρότηση και
τη λειτουργία της.
Η εταιρεία έχει ως στόχο ένα ανθρώπινο, φιλικό, υγιεινό και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Δημιουργεί συνθήκες που
καθιστούν την εργασία έκφραση δημιουργίας. Παρέχει στους εργαζόμενους την αίσθηση πραγματικής ασφάλειας και
σιγουριάς. Τροφοδοτεί τη διάθεση για προσφορά. Καλλιεργεί κλίμα εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης στους εργαζομένους.
Εξουδετερώνει τους πιθανούς κινδύνους από επαγγελματικές ασθένειες.
Οι αντιλήψεις αυτές καθιστούν την επιχείρηση δυναμική, ισχυρή, αποτελεσματική, σύγχρονη. Συμβάλλουν σημαντικά σην
αύξηση της παραγωγικότητας, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και στη βελτίωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών.
Η δημιουργία συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας δεν αποτελεί μόνο θέμα κάποιων τεχνικών ρυθμίσεων. Είναι μια βασική
συνιστώσα στην επεξεργασία και εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου που αποτελεί την πυξίδα της επιχείρησης.
Η παροχή υπηρεσιών για τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους είναι εγχείρημα που αποφέρει
πολλαπλό όφελος στην επιχείρηση: Οικονομικό, εργασιακό, κοινωνικό.
α) Ακολουθεί πολιτική ίσων ευκαιριών και προσλαμβάνει βάσει αντικειμενικών ικανοτήτων ανεξαρτήτως φύλου και θρησκείας
ή άλλων διαχωρισμών και δείχνει σεβασμό στα δικαιώματα των εργαζομένων και στις συνδικαλιστικές ελευθερίες.
β) Οι εγκαταστάσεις συντηρούνται τακτικά ως προς την υγιεινή και την ασφάλειά τους από ειδικά συνεργεία και ελέγχονται
τακτικά από τη Διοίκηση ως προς τη λειτουργικότητα και νομιμότητα τους.
γ) Οι συνεργασίες με τους προμηθευτές μας βασίζονται σε πρότυπα τα οποία αρνούνται κάθε μορφή μη νόμιμης εργασίας,
τις διακρίσεις ή την καταναγκαστική εργασία, προκειμένου να διασφαλιστεί σε κάθε εργαζόμενο που συμμετέχει στη
διαδικασία παραγωγής η υγεία, η ασφάλεια, η ίση αμοιβή και π σεβασμός των ρυθμών της ζωής του.
Περιβαλλοντικά ζητήματα
Η δραστηριότητα της επιχείρησης, λόγω της φύσεως της, δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Παρ’ όλα αυτά έχουν αναληφθεί οι
κατάλληλες πρωτοβουλίες για την ανακύκλωση αναλώσιμων υλικών και άλλων απορριμμάτων που αναλώνονται στους
χώρους της. Η Εταιρεία εναρμονίζεται πλήρως με την περιβαλλοντική νομοθεσία, συμμετέχει σε προγράμματα ανακύκλωσης
και εφαρμόζει τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις σε οτιδήποτε αφορά:
α) Ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
β) Ηλεκτρικούς συσσωρευτές και άλλα υλικά και ανταλλακτικά οχημάτων.
γ) Υλικά συσκευασίας.
Διαχειριστής
Ο Διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομα του κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη
διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη των σκοπών της. Ο Διαχειριστής αναλαμβάνει τη διοίκηση και
διαχείριση της εταιρίας, εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στην διοίκηση της, την
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διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, είναι αρμόδιος να αποφασίζει επί πάσης υποθέσεως
που θα αφορά την διοίκηση και την διαχείριση της περιουσίας αυτής, αποφασίζει επί πάντων εν γένει των ζητημάτων του
εταιρικού σκοπού, εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές αυτής και δεσμεύει την εταιρία με την υπογραφή του
κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.
Διαχειριστής της εταιρείας είναι ο Πανταζόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου και της Καλλιόπης γεννηθείς στην Αθήνα, στις
27.9.1964, επιχειρηματίας, κάτοικος Μεγάρων Αττικής, οδός Κρήτης, αριθμός 1, με ΑΔΤ Π 671921, που εκδόθηκε στις
21.8.1991, από το Α.Τ. ΙΑ ΑΣΦΑΛ ΑΘΗΝΩΝ, με ΑΦΜ 051732929 της Δ.Ο.Υ. Β’ Καλλιθέας Αττικής.

Νομικές και λοιπές υποχρεώσεις ιδίου χαρακτήρα
Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων της Εταιρείας. Μεταξύ άλλων, δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία
διαφορές της Εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που η επίδρασή τους να μην έχει ληφθεί
υπ’ όψιν στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων και οι οποίες ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην
οικονομική κατάσταση ή στη λειτουργία της Εταιρείας.
Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν μετά τη λήξη χρήσης
Πέραν των ήδη αναφερθέντων γεγονότων και πληροφοριών, από τη λήξη της χρήσης μέχρι και την ημερομηνία συντάξεως
της παρούσης εκθέσεως, δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα γεγονότα των οικονομικών καταστάσεων που θα μπορούσαν
να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω σχόλια, τις οικονομικές καταστάσεις, καθώς και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού
Ελεγκτή Λογιστή, μπορείτε να προχωρήσετε στην από τον νόμο απαλλαγή μας από κάθε ευθύνη που σχετίζεται με τις
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017, όπως και προβλέπεται από τον νόμο και το
Καταστατικό της Εταιρείας.
18/5/2018, Ελευσίνα
Ο Διαχειριστής

Παναγιώτης Δ Πανταζόπουλος
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Προς τους Εταίρους της GOURMAND FOOD ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ («η Εταιρεία»):

Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της GOURMAND FOOD ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οι
οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2017, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων,
μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό
προσάρτημα.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την
οικονομική θέση της GOURMAND FOOD ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017, τη
χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν 4308/2014 όπως ισχύει.

Βάση γνώμης
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου («ΔΠΕ») όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην
Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην 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 τη γνώμη μας.
Ευθύνες της Διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων
Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν 4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η Διοίκηση καθορίζει ως
απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 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 προβεί σ’ αυτές τις ενέργειες.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι
απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία
περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο
έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα
ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται
ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις
των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε
επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς
και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος
μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος,
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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 τον 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.

 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 του 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 υπ’ όψιν ότι η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης, κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων του Ν 4336/2015 του άρθρου 2 (μέρος Β) και παραγράφου 5 σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διαχειριστή έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις
του ΚΝ 2190/1920 του άρθρου 43α και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της
χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την GOURMAND FOOD ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διαχειριστή.
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Αθήνα, 23/5/2018
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκίωνος Νέγρη 3, 11257 Αθήνα

Παναγιώτης Αλαμάνος

ΑΜ ΣΟΕΛ: 125

ΑΜ ΣΟΕΛ: 38101

ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΛΑΡΙΣΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΝΕΓΡΗ 3, 112 57 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 8691100

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7, 49 100 ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ: 2661042037

KOYMA 34, 412 23 ΛΑΡΙΣΑ
ΤΗΛ: 2410555461-2

ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ 1, 453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΤΗΛ : 2651070293, 2651070876

FAX: 210 8617328, 210 8618016
E-MAIL: solae@solae.gr

FAX: 2661082087
E-MAIL: solcorfu@solae.gr

FAX: 2410555463
E-MAIL: solarisa@solae.gr

FAX: 2651070351
E-MAIL: solioan@solae.gr

WEBSITE: www.solae.gr

ΚΑΒΑΛΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 8β (5ος όροφος), 654 03 ΚΑΒΑΛΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΤΡΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΚΤΙΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ)
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31 & ΠΑΤΡ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ, 546 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310544150/1
FAX: 2310544152

ΑΜΕΡΙΚΗΣ 44, 264 41 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ: 2610431938
FAX: 2610436867
E-MAIL: solpatra@solae.gr

ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 47, 71 306 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΗΛ: 2810280104
FAX: 2810280686
E-MAIL: solkriti@solae.gr

E-MAIL: solthes@solae.gr
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ΤΗΛ: 2510620801
FAX: 2510620802
E-MAIL: solkavala@solae.gr
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, DRAGOS VODA Str., Nr. 53,
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Οικονομικές Καταστάσεις
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
Ο ισολογισμός της Εταιρείας παρουσιάζεται ως εξής:
Σ η μ είωση

31/ 12/ 2017

ΕΝ ΕΡΓΗΤΙ ΚΟ
Μη κυ κλο φ ο ρ ο ύ ν ενερ γη τικό
Εν σώματε ς ακ ιν ητοποιήσεις

5

834.072,04

Ασώματες ακ ιν ητοποιήσε ις

6

47.132,06

Λοιπέ ς μακ ροπρόθε σμε ς απαιτήσεις

7

47.573,56

Σ ύ νο λο μ η κυ κλο φ ο ρ ο ύ ντ ο ς ενερ γη τ ικο ύ

9 2 8 .7 7 7 ,6 6
999.999,00
999.999,00

Κυ κλο φ ο ρ ο ύ ν ενερ γη τ ικό
Αποθέ ματα

8

122.917,93

Εμπορικ έ ς κ αι λ οιπές απαιτήσε ις

9

436.357,89

10

143.356,42

Ταμε ιακ ά διαθέσιμα κ αι ισοδύν αμα
Σ ύ νο λο κυ κλο φ ο ρ ο ύ ντ ο ς ενερ γη τ ικο ύ

7 0 2 .6 3 2 ,2 4
999.999,00

Σ ΥΝΟΛ Ο ΕΝΕΡΓΗΤΙ ΚΟΥ

€
€

1 .6 3 1 .4 0 9 ,9 0
9 9 9 .9 9 9 ,0 0
999.999,00
999.999,00

Π ΑΘΗΤΙ ΚΟ
Ι ΔΙ Α ΚΕΦΑΛ ΑΙ Α

999.999,00

11

Μετοχικ ό κ ε φ άλ αιο

1.110.502,00

Αποτελ έ σματα εις ν έ ο

( 373.334,87)

Σ ύ νο λο ιδ ίων κεφ α λα ίων

7 3 7 .1 6 7 ,1 3
999.999,00

ΥΠ ΟΧΡΕΩΣ ΕΙ Σ

999.999,00

Βρ α χυ πρ ό θ εσμ ες υ πο χρ εώσεις

999.999,00

Εμπορικ έ ς κ αι λ οιπές υποχρε ώσε ις

12

884.214,23

Λοιποί φ όροι κ αι τέλ η

10.028,54

Σ ύ νο λο β ρ α χυ πρ ό θ εσμ ων υ πο χρ εώσεων

8 9 4 .2 4 2 ,7 7
999.999,00

Σ ύ νο λο υ πο χρ εώσεων

8 9 4 .2 4 2 ,7 7
999.999,00

Σ ΥΝΟΛ Ο Ι ΔΙ ΩΝ ΚΕΦΑ Λ ΑΙ ΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣ ΕΩΝ
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων
Τα κέρδη / (ζημιές) της Εταιρείας παρουσιάζονται ως εξής:
Σ η μ είωση
Π ωλή σεις

14

Κόστος πωλ ήσε ων

15

31/ 12/ 2017
3 8 1 .9 8 0 ,2 9
( 303.967,98)

Μεικτό κέρ δ ο ς

7 8 .0 1 2 ,3 1

Έξ οδα λ ειτουργ ίας διάθε σης

16

( 378.723,87)

Έξ οδα διοικ ητικ ής λ ε ιτουργ ίας

17

( 64.127,66)

Λοιπά λ ειτουργ ικ ά έξ οδα

18

( 8.130,65)

Λ ειτο υ ρ γικά α πο τελέσμ α τ α

( 3 7 2 .9 6 9 ,8 7 )

Χρηματοοικ ον ομικ ό κ όστος – κ αθαρό

20

Α πο τ ελέσμ α τα μ ετά φ ό ρ ων

( 365,00)
€
€
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
Οι μεταβολές στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας παρουσιάζονται ως εξής:
Μετο χικό
κεφ ά λα ιο
Αποτελ έ σματα μετά φ όρων

—

Αύξ ηση / ( Με ίωση) με τοχικ ού κ ε φ αλ αίου
Υπό λο ιπο στις 3 1 Δεκεμ β ρ ίο υ 2 0 1 7

Υπό λο ιπο εις νέο

( 373.334,87)

1.110.502,00
€
€

1 .1 1 0 .5 0 2 ,0 0
9 9 9 .9 9 9 ,0 0
999999
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών
Οι χρηματοροές της Εταιρείας παρουσιάζονται ως εξής:
31/ 12/ 2017
999.999,00

Λ ειτο υ ρ γικές δ ρ α στη ρ ιό τ η τες
Αποτελ έ σματα προ φ όρων

( 373.334,87)
999.999,00

Π λέο ν / ( Μείο ν) πρ ο σα ρ μ ο γές για :
Αποσβέ σε ις

28.302,00

Χρηματοοικ ον ομικ ό κ όστος – κ αθαρό

365,00
999.999,00

Π λέο ν / ( Μείο ν) πρ ο σα ρ μ ο γές για μ ετα β ο λές κεφ α λαίο υ κίνη ση ς:
Με ίωση / ( Αύξηση) αποθε μάτων

( 122.917,93)

Με ίωση / ( Αύξηση) απαιτήσε ων

( 436.357,89)

Με ίωση / ( Αύξηση) λ οιπών μακ ροπρόθε σμων απαιτήσεων

( 47.573,56)

Αύξηση / ( Με ίωση) υποχρεώσε ων ( πλ ην δαν ε ιακ ών )

893.877,73

Κα θ α ρ ές εισρ ο ές / ( εκρ ο ές) α πό λειτο υ ρ γικές δ ρ α στη ρ ιό τ η τες

( 5 7 .6 3 9 ,5 2 )
999.999,00

999.999,00

Επενδ υ τ ικές δ ρ α στη ρ ιό τ η τες
Αγ ορέ ς παγ ίων

( 909.506,10)

Τόκ οι εισπραχθέ ν τες

0,04

Κα θ α ρ ές εισρ ο ές / ( εκρ ο ές) α πό επενδ υ τ ικές δ ρ α στη ρ ιό τη τ ες

( 9 0 9 .5 0 6 ,0 6 )
999.999,00

999.999,00

Χρ η μ α τ ο δ ο τικές δ ρ α στη ρ ιό τ η τες
Εισπράξε ις από αύξηση με τοχικ ού κ εφ αλ αίου

1.110.502,00

Κα θ α ρ ές εισρ ο ές / ( εκρ ο ές) α πό χρ η μ α τ ο δ ο τικές δ ρ α στη ρ ιό τ η τες

1 .1 1 0 .5 0 2 ,0 0
999.999,00

Κα θ α ρ ή α ύ ξ η ση / ( μ είωση ) στ α τα μ εια κά δ ια θ έσιμ α κα ι ισο δ ύ να μ α
Τα μ εια κά δ ια θ έσιμ α κα ι ισο δ ύ να μ α λή ξη ς χρ ή ση ς
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Λογιστικές πολιτικές και επεξηγηματικές σημειώσεις επί των
οικονομικών καταστάσεων
1. Γενικές πληροφορίες
Η GOURMAND FOOD ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ («η Εταιρεία») δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και έχει ως σκοπό:
Tην παρασκευή και η παραγωγή άρτου, αρτοπαρασκευασμάτων και παντός είδους προϊόντων αρτοποιίας σε όλες τις μορφές
(κατεψυγμένο, προ ψημένο, φρέσκο κλπ.), καθώς και συναφών προϊόντων, όπως μακαρόνια, σφολιατοειδή, ζύμες και η
εμπορία αυτών λιανικώς ή χονδρικώς. Επίσης την παρασκευή και παραγωγή παντός είδους τροφίμων, ειδών διατροφής,
εδεσμάτων (γλυκών, φαγητών, κρεπών και λοιπών) καφέ και ποτών καθώς και η συσκευασία και εμπορία αυτών, όπως και
κάθε άλλου τυποποιημένου είδους τροφίμων και γευμάτων (όπως τυρόπιτες, σπανακόπιτες σάντουιτς και συναφή είδη),
νωπών προϊόντων ζαχαροπλαστικής, προϊόντων σοκολατοποιίας, ποτών, κρασιών και αναψυκτικών και η εμπορία αυτών
λιανικώς ή χονδρικώς.
Ο νομικός τύπος της Εταιρείας είναι Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία («ΙΚΕ») και έχει αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου
(«ΓΕΜΗ») 142377002000. Η διεύθυνσή της είναι Γεωργίου Γεννηματά 93, Θέση Λούτσα, Ελευσίνα, 19600 και εδρεύει στην
Ελλάδα.
Ο Διαχειριστής δηλώνει ότι οι οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο αναφοράς 26 Απριλίου 2017 έως και 31 Δεκεμβρίου
2017 έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τους ισχύοντες νόμους και εγκρίθηκαν στις 18/5/2018.
2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών
Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν κατά την κατάρτιση αυτών των οικονομικών καταστάσεων αναφέρονται στη
συνέχεια. Αυτές οι πολιτικές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλα τα έτη που παρουσιάζονται, εκτός εάν δηλώνεται
διαφορετικά. Το μέγεθός της εντάσσεται στην κατηγορία «μικρή οντότητα» και το επίπεδο ανάλυσης των οικονομικών
καταστάσεων, λογιστικών πολιτικών και επεξηγηματικών σημειώσεων αντικατοπτρίζει το μέγεθος αυτό, μέσω λιτών και
ισορροπημένων εφαρμογών τους.
2.1. Πλαίσιο κατάρτισης
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα («ΕΛΠ») και τις
διερμηνείες που εκδίδει το Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης («ΣΛΟΤ») που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Λογιστικής
Τυποποίησης και Ελέγχων («ΕΛΤΕ») και έχουν υιοθετηθεί από την Ελληνική Δημοκρατία («ΕΔ»).
Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΕΛΠ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών λογιστικών
εκτιμήσεων. Επίσης, απαιτεί την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών της
Εταιρείας. Τομείς που αφορούν μεγαλύτερου βαθμού κρίση ή πολυπλοκότητα ή τομείς όπου οι παραδοχές και οι εκτιμήσεις
είναι σημαντικές για τις οικονομικές καταστάσεις, αναφέρονται αναλόγως στην παράγραφο «Πληροφορίες για βασικές πηγές
αβεβαιότητας εκτιμήσεων και κρίσεων».
Η Διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των οικονομικών
καταστάσεων. Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική
της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Η Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά βιβλία της σύμφωνα με τον ΚΝ 2190/1920, την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και τον Ν
4308/2004.
Τα αρνητικά ποσά και ποσοστά εμφανίζονται σε παρενθέσεις «( )» και τα ποσά και ποσοστά που δεν υφίστανται ή είναι
μηδενικά εμφανίζονται ως «—». Όλα τα ποσά έχουν στρογγυλοποιηθεί σε 2 (δύο) δεκαδικά ψηφία, όπου αυτό ήταν
απαραίτητο. Κατά κανόνα, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία, τα μη χρηματοοικονομικά στοιχεία και όλα τα κονδύλια που
υπάρχουν, υπήρχαν, μπορούν ή ενδέχεται να υπάρξουν στην έκθεση και που δε γνωστοποιούνται, αφορούν κονδύλια ή
ποσά που δεν υφίστανται ή είναι μηδενικά. Αυτό ισχύει σε ολόκληρη την έκθεση και δεν υπάρχουν εξαιρέσεις αυτού του
κανόνα.

2.2. Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης
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Τα στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας μετρώνται βάσει του νομίσματος του
πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο η Εταιρεία λειτουργεί («το λειτουργικό νόμισμα»). Οι οικονομικές
καταστάσεις παρουσιάζονται σε «Ευρώ» (€), που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.
2.3. Κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων, και χειρισμός συνδεμένων και λοιπών εταιρειών
α) Επιλογή μη ενοποίησης
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δε συμπεριλαμβάνονται σε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις άλλης εταιρείας,
αλλά ούτε και καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις η ίδια.
β) Θυγατρικές
Θυγατρικές είναι όλες οι οντότητες (συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών οντοτήτων ειδικού σκοπού) στις οποίες η
Εταιρεία έχει τη δύναμη να κατευθύνει την οικονομική και επιχειρηματική πολιτική έτσι ώστε να λαμβάνονται οφέλη από τις
δραστηριότητές της, το οποίο γενικά ισχύει όταν τα ποσοστά συμμετοχής είναι πάνω από το ήμισυ των δικαιωμάτων ψήφου.
Η λογιστικοποίηση της αξίας των επενδύσεων ορίζεται από την Εταιρεία. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν δημοσιευμένες τιμές
που διατίθενται για τις θυγατρικές, η Εταιρεία επέλεξε να λογιστικοποιεί τις επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις στο κόστος
κτήσης μείον τυχόν συσσωρευμένες ζημίες απομείωσης. Η ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται για το ποσό κατά το οποίο η
λογιστική αξία της επένδυσης σε θυγατρική υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό της.
γ) Συγγενείς
Συγγενείς είναι οι οντότητες στις οποίες η Εταιρεία έχει ουσιώδη επιρροή, αλλά όχι έλεγχο, το οποίο γενικά ισχύει όταν τα
ποσοστά συμμετοχής κυμαίνονται μεταξύ 20% και 50% των δικαιωμάτων ψήφου. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν
δημοσιευμένες τιμές που διατίθενται για τις συγγενείς, η Εταιρεία επέλεξε να λογιστικοποιεί τις επενδύσεις σε συγγενείς
επιχειρήσεις στο κόστος κτήσης μείον τυχόν συσσωρευμένες ζημίες απομείωσης. Η ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται για το
ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία της επένδυσης σε συγγενή υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό της.
2.4. Μετατροπή ξένου νομίσματος
Συναλλαγές και υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη χρήση των ισοτιμιών που ισχύουν κατά τις
ημερομηνίες των συναλλαγών. Τα συναλλαγματικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων
συναλλαγών και από τη μετατροπή χρηματικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων βάσει συναλλαγματικών ισοτιμιών
τέλους έτους εκφρασμένων σε ξένα νομίσματα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.
Τα κέρδη και οι ζημιές που σχετίζονται με δανεισμό και ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα παρουσιάζονται στα αποτελέσματα
στο «Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό». Όλα τα άλλα κέρδη και οι ζημίες συναλλάγματος παρουσιάζονται στα
αποτελέσματα στα «Λοιπά λειτουργικά έσοδα» και «Λοιπά λειτουργικά έξοδα».
2.5. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Ενσώματα πάγια (ενσώματες ακινητοποιήσεις — ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμοί):
Τα ενσώματα πάγια καταχωρούνται αρχικά στο κόστος. Το κόστος συμπεριλαμβάνει δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με το
να έρθει το περιουσιακό στοιχείο στην τοποθεσία και στην κατάσταση που απαιτείται, ώστε να είναι ικανό να λειτουργήσει
με τον τρόπο που προγραμματίστηκε από τη Διοίκηση.
Η Εταιρεία προσθέτει στη λογιστική αξία των ενσώματων παγίων το κόστος αντικατάστασης τμημάτων τέτοιων στοιχείων
όταν αυτό το κόστος πραγματοποιείται και εφόσον το ανταλλακτικό αναμένεται να παρέχει στοιχειώδη μελλοντικά οφέλη
στην Εταιρεία. Η λογιστική αξία του αντικατασταθέντος τμήματος αποαναγνωρίζεται. Όλες οι υπόλοιπες επισκευές και
συντηρήσεις χρεώνονται στα αποτελέσματα κατά την περίοδο στην οποία πραγματοποιούνται.
Οι εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των λοιπών ενσωμάτων παγίων λογίζονται έτσι ώστε να κατανεμηθεί
το κόστος των περιουσιακών στοιχείων μείον την υπολειμματική αξία μέσω της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους,
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης. Η εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή κυμαίνεται ως εξής:
 Κτίρια και κτιριακές εγκαταστάσεις: 8 έτη.
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 Μηχανήματα και μηχανολογικές εγκαταστάσεις: 10 έτη.
 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός: 5-10 έτη.
Οι υπολειμματικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων, οι ωφέλιμες ζωές και οι μέθοδοι απόσβεσης επανεξετάζονται, και
αναπροσαρμόζονται προοπτικά όταν αυτό είναι κατάλληλο, εφόσον υπάρχει ένδειξη μιας σημαντικής αλλαγής από την
τελευταία ημερομηνία αναφοράς.
Η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου μειώνεται άμεσα στο ανακτήσιμο ποσό εάν η λογιστική αξία του περιουσιακού
στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το υπολογιζόμενο ανακτήσιμο ποσό.
Τα κέρδη και οι ζημίες από διάθεση προκύπτουν από τη σύγκριση των εισπράξεων με τη λογιστική αξία και αναγνωρίζονται
στα αποτελέσματα στα «Λοιπά λειτουργικά έσοδα» και «Λοιπά λειτουργικά έξοδα».
2.6. Ασώματες ακινητοποιήσεις
Ασώματα πάγια (ασώματες ακινητοποιήσεις — άυλα περιουσιακά στοιχεία):
Οι αγορές αδειών λογισμικού κεφαλαιοποιούνται με βάση τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την απόκτηση και για να
έρθει σε χρήση το συγκεκριμένο λογισμικό. Αυτές οι δαπάνες αποσβένονται κατά τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης
ζωής τους, ως εξής:
 Λογισμικό: 10 έτη.
2.7. Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων εκτός των αποθεμάτων
Τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση αξιολογούνται, σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, για να διαπιστωθεί αν
υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι έχουν υποστεί απομείωση. Σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι ένα
περιουσιακό στοιχείο μπορεί να είναι απομειωμένο, η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ελέγχεται για απομείωση.
Ως ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το
ανακτήσιμο ποσό του. Μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία εκτός της υπεραξίας που έχουν υποστεί απομείωση
ελέγχονται για πιθανή αντιστροφή της απομείωσης σε κάθε ημερομηνία αναφοράς.
2.8. Αποθέματα
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους και την εκτιμώμενη τιμή πώλησης μείον τα έξοδα για να
ολοκληρωθεί και να πωληθεί. Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο του σταθμικού μέσου όρου. Το κόστος των ετοίμων
προϊόντων και της παραγωγής σε εξέλιξη συμπεριλαμβάνει το κόστος συσκευασίας, πρώτες ύλες, άμεσα εργατικά, άλλα
άμεσα έξοδα και γενικά βιομηχανικά έξοδα (με βάση την κανονική λειτουργική δυνατότητα). Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς,
τα αποθέματα αξιολογούνται για απομείωση. Αν το απόθεμα έχει υποστεί απομείωση, η λογιστική αξία μειώνεται στην τιμή
πώλησης μείον το κόστος για να ολοκληρωθεί και να πωληθεί· αν η ζημιά απομείωσης είναι σημαντική αναγνωρίζεται άμεσα
στα αποτελέσματα, διαφορετικά αναγνωρίζεται στο κόστος πωλήσεων
2.9. Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην τιμή της συναλλαγής τους. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο
αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη σταθερή μέθοδο, μείον την πρόβλεψη απομείωσης. Η πρόβλεψη απομείωσης
καθορίζεται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά σύμφωνα με τους
αρχικούς όρους των απαιτήσεων.
2.10. Χρηματοοικονομικά μέσα
Η Διοίκηση ορίζει την κατηγορία στην οποία θα ενταχθούν τα συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις κατά την αρχική ημερομηνία αναγνώρισης και επανεξετάζει την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία παρουσίασης.
Η Εταιρεία ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά μέσα στις παρακάτω κατηγορίες:
Αποσβεσμένο κόστος
Συμπεριλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις με σταθερές ή προσδιορισμένες
πληρωμές τα οποία δε διαπραγματεύονται σε ενεργές χρηματαγορές και για τα οποία η Εταιρεία έχει την πρόθεση και τη
δυνατότητα να τα διακρατήσει ως τη λήξη τους. Συμπεριλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό και βραχυπρόθεσμες
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υποχρεώσεις, εκτός από εκείνα με λήξεις μεγαλύτερες των 12 μηνών από την ημερομηνία αναφοράς, τα οποία
συμπεριλαμβάνονται στο μη κυκλοφορούν ενεργητικό και στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.
2.10.1. Απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος
Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς η Εταιρεία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι
τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί απομείωση. Ο έλεγχος απομείωσης των δανείων και απαιτήσεων
περιγράφεται στην παράγραφο «Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις».
2.11. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα συμπεριλαμβάνουν τα μετρητά διαθέσιμα, τις καταθέσεις όψεως και τις λοιπές
βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας.
2.12. Εταιρικό κεφάλαιο
Οι εισφορές του εταιρικού κεφαλαίου είναι κεφαλαιουχικές. Κάθε μερίδιο έχει δικαίωμα μιάς (1) ψήφου ανεξάρτητα από το
είδος της εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν.
2.13. Προβλέψεις παροχών προσωπικού
Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία καταχωρίζονται και αποτιμούνται στα
προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία αναφοράς.
2.14. Λοιπές προβλέψεις
Οι προβλέψεις για έξοδα αναδιοργάνωσης και νομικές υποθέσεις αναγνωρίζονται όταν: η Εταιρεία έχει μια παρούσα νομική
ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος· είναι πιθανό ότι θα απαιτηθεί μεταβίβαση
οικονομικών οφελών για να διακανονιστεί αυτή η υποχρέωση· και αυτό το ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Οι προβλέψεις
αναδιάρθρωσης συμπεριλαμβάνουν ποινές λήξης μισθώσεων και πληρωμές τερματισμού των εργαζομένων. Προβλέψεις δεν
αναγνωρίζονται για μελλοντικές λειτουργικές ζημίες.
Οι προβλέψεις επιμετρώνται στην παρούσα αξία του ποσού που αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης,
χρησιμοποιώντας ένα προ φόρου επιτόκιο που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του
χρήματος και τους κινδύνους που σχετίζονται με την υποχρέωση. Η αύξηση της πρόβλεψης που οφείλεται στο πέρασμα του
χρόνου αναγνωρίζεται ως χρεωστικός τόκος.
2.15. Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι επιχορηγήσεις από το κράτος αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όπου υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα
εισπραχθεί και η Εταιρεία έχει συμμορφωθεί με όλους τους προβλεπόμενους όρους. Επιχορηγήσεις που ελήφθησαν όπου η
Εταιρεία δεν έχει ακόμη συμμορφωθεί με όλους τους προβλεπόμενους όρους αναγνωρίζονται ως υποχρέωση και
αποδεσμεύονται στο εισόδημα όταν όλοι οι συνημμένοι όροι έχουν τηρηθεί. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που εισπράττονται
συμπεριλαμβάνονται στα «Λοιπά λειτουργικά έσοδα» στα αποτελέσματα.
2.16. Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Οι εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην τιμή της συναλλαγής και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο
αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη σταθερή μέθοδο.
2.17. Δανεισμός
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην τιμή της συναλλαγής (δηλαδή, την παρούσα αξία των μετρητών που καταβάλλεται
στην τράπεζα, συμπεριλαμβανομένου του κόστους της συναλλαγής). Τα δάνεια μεταγενέστερα αποτιμώνται στο
αποσβεσμένο κόστος. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει της σταθερής μεθόδου και συμπεριλαμβάνονται στα
«Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό». Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, εκτός εάν η Εταιρεία
έχει το δικαίωμα να αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία αναφοράς.
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2.18. Μισθώσεις
Μισθώσεις στις οποίες ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή
ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα
που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) χρεώνονται στα αποτελέσματα με βάση τη σταθερή μέθοδο για τη διάρκεια της
μίσθωσης.
Οι μισθώσεις ενσώματων παγίων όπου η Εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας
ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται, κατά την έναρξη της
μίσθωσης, στη χαμηλότερη από την αξία του παγίου και της παρούσας αξίας των ελάχιστων πληρωμών μισθωμάτων.
Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών χρεώσεων χρησιμοποιώντας τη σταθερή
μέθοδο. Οι υποχρεώσεις ενοικίων, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, συμπεριλαμβάνονται στον δανεισμό στην
οικονομική θέση. Τα ενσώματα πάγια που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται στη χαμηλότερη μεταξύ
της ωφέλιμης ζωής του παγίου και της περιόδου της μίσθωσης.
2.19. Κόστος δανεισμού
Όλο το κόστος δανεισμού αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα στην περίοδο κατά την οποία πραγματοποιείται.
2.20. Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα συμπεριλαμβάνουν την εύλογη αξία του τιμήματος που εισπράχθηκε ή της απαίτησης για την πώληση αγαθών κατά
τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Τα έσοδα εμφανίζονται καθαρά των πωλήσεων/φόρου, προστιθέμενης
αξίας, επιστροφές και εκπτώσεις. Αν η Εταιρεία παρέχει άτοκη πίστωση στον αγοραστή, τα έσοδα αναγνωρίζονται στην
παρούσα αξία των μελλοντικών πληρωμών.
Η Εταιρεία αναγνωρίζει έσοδα όταν: το ποσό του εσόδου μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα· είναι πιθανόν ότι μελλοντικά
οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρεία· και συγκεκριμένα κριτήρια έχουν επιτευχθεί για κάθε μία από τις
δραστηριότητες της Εταιρείας, όπως περιγράφονται παρακάτω.
α) Πωλήσεις αγαθών – χονδρικής
Η Εταιρεία κατασκευάζει και πωλεί ένα ευρύ φάσμα προϊόντων στη χονδρική αγορά. Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται
όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στον χονδρέμπορο, ο χονδρέμπορος έχει την πλήρη διακριτική ευχέρεια του καναλιού
και της τιμής που πωλεί τα προϊόντα, και δεν υπάρχει ανεκπλήρωτη υποχρέωση που θα μπορούσε να επηρεάσει την αποδοχή
του χονδρέμπορου για τα προϊόντα. Η παράδοση δεν πραγματοποιείται έως ότου τα προϊόντα έχουν αποσταλεί στη
συγκεκριμένη τοποθεσία, οι κίνδυνοι της απαξίωσης και της απώλειας έχουν μεταφερθεί στον χονδρέμπορο, και είτε ο
χονδρέμπορος έχει αποδεχθεί τα προϊόντα σύμφωνα με τη σύμβαση πωλήσεων, οι διατάξεις αποδοχής έχουν λήξει ή η
Εταιρεία έχει αντικειμενικές ενδείξεις ότι όλα τα κριτήρια για την αποδοχή έχουν ικανοποιηθεί.
β) Πωλήσεις αγαθών – λιανικής
Οι πωλήσεις αγαθών λιανικής αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία πωλεί ένα προϊόν στον πελάτη, διότι ο έλεγχος περνά στον
πελάτη την ημέρα που πραγματοποιείται η συναλλαγή. Οι λιανικές πωλήσεις είναι συνήθως σε μετρητά ή με πιστωτική κάρτα.
γ) Παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται κατά την περίοδο εκείνη όπου παρέχεται η υπηρεσία, σύμφωνα με τον
βαθμό ολοκλήρωσης της συναλλαγής, σε σχέση με την πραγματική αξία της υπηρεσίας ως ποσοστό των συνολικών
υπηρεσιών που έχουν συμφωνηθεί.
δ) Έσοδα τόκων
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται χρησιμοποιώντας τη σταθερή μέθοδο.
2.21. Τρέχοντες φόροι
Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται, όταν υπάρχει νομικά εφαρμόσιμο δικαίωμα
συμψηφισμού και η Εταιρεία μπορεί να αποδείξει χωρίς υπερβολικό κόστος και προσπάθεια ότι σκοπεύει είτε να διακανονίσει
σε καθαρή βάση ή να ρευστοποιήσει το περιουσιακό στοιχείο και να διακανονίσει ταυτόχρονα την υποχρέωση.
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Οι τρέχοντες φόροι καταχωρούνται στα αποτελέσματα, εκτός στην έκταση που σχετίζονται με στοιχεία που αναγνωρίζονται
απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια. Στην περίπτωση αυτή, οι φόροι αναγνωρίζονται επίσης απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια,
αντίστοιχα.
2.22. Διανομή κερδών
Η διανομή κερδών στους Εταίρους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας
στην περίοδο κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από τους Εταίρους της Εταιρείας.
3. Πληροφορίες για βασικές πηγές αβεβαιότητας εκτιμήσεων και κρίσεων
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις αξιολογούνται συνεχώς. Βασίζονται σε ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες,
συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών προσδοκιών.
Χρηματοοικονομική πληροφόρηση
Η Εταιρεία έχει θεσπίσει τη δική της στρατηγική αξιολόγησης της χρηματοοικονομικής της απόδοσης και λειτουργεί
προγράμματα διαχείρισης κινδύνων. Οι σχετικές αναλύσεις αναφέρονται παρακάτω.
α) Επιχειρηματικές προοπτικές
Η εξέλιξη της Εταιρείας και του κλάδου στην ελληνική αγορά είναι δύσκολο να προβλεφθούν με ακρίβεια λόγω του επιπέδου
της αβεβαιότητας που υπάρχει. Σε αυτό το ασαφές περιβάλλον, η Εταιρεία έχει ως στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητάς
της, στον περιορισμό των δαπανών, στην εύρεση νέων αγορών και πελατών και στην καλύτερη αξιοποίηση των περιουσιακών
της στοιχείων. Η Διοίκηση δεν είναι σε θέση να προβλέψει με ακρίβεια τις πιθανές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία και την
επίδρασή τους στις δραστηριότητες της Εταιρείας, με δεδομένο ότι έχουν αλλάξει τα οικονομικά στοιχεία που θεσπίζουν την
ανταγωνιστική ικανότητα και χρηματοοικονομική βιωσιμότητα της χώρας. Λόγω αυτού, η Διοίκηση επιβλέπει διεξοδικά την
παραγωγή, εκτιμά διαρκώς τη λειτουργία της Εταιρείας και τις πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις σε αυτή, προκειμένου να
διασφαλίσει ότι λαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και πρωτοβουλίες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις
δραστηριότητές της.

Αποδοτικότητα
Ο δείκτης σχέσης των λειτουργικών εξόδων με τις πωλήσεις δείχνει την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης κόστους της
Εταιρείας, διαιρώντας τα λειτουργικά έξοδα (έξοδα διοικητικής λειτουργίας συν έξοδα λειτουργίας διάθεσης) με τις πωλήσεις.
Όσο χαμηλότερος είναι ο δείκτης, τόσο μεγαλύτερη είναι η ικανότητα της Εταιρείας να επιβαρύνεται με όσο το δυνατόν
λιγότερα έξοδα για κάθε πώληση που υλοποιείται:
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Σ χέση λειτο υ ρ γικών εξό δ ων πρ ο ς πωλή σεις
31/ 12/ 2017

€442.851,53

€381.980,29

Πωλ ήσεις

1 1 5 ,9 4 %
Λε ιτουργ ικ ά έ ξοδα

Ο δείκτης είναι ενδεικτικός λόγω του ότι η εταιρεία διανύει την πρώτη διαχειριστική της περίοδο.
Σύνοψη και πληροφόρηση (1/2)
Η Εταιρεία θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί αναλυτικά εργαλεία διαχείρισης ρίσκου και οικονομικών αναλύσεων ως δικλείδες
ασφαλείας για επικείμενους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, αλλά και προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή και πλήρη
ενημέρωση της Διοίκησης και των Εταίρων της, έτσι ώστε να ενισχύσει την ικανότητα του Διαχειριστή να λάβει τις βέλτιστες
και πιο διαυγείς δυνατές αποφάσεις.
β) Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων
Οι κυριότεροι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, τους οποίους η Εταιρεία καλείται να αντιμετωπίσει, είναι ο κίνδυνος αγοράς, ο
συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος μεταβολής τιμών, ο κίνδυνος ταμειακών ροών, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος
ρευστότητας. Οι πολιτικές διαχείρισης των σχετικών κινδύνων της Εταιρείας έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των
επιπτώσεων που μπορεί να έχουν στην οικονομική κατάσταση και στην απόδοσή της. Οι κυριότεροι κίνδυνοι που
αντιμετώπισε η Εταιρεία στην τρέχουσα χρήση σχετίζονται με τα παρακάτω:

Κίνδυνος αγοράς
Η οικονομική ύφεση των τελευταίων ετών έχει αποδυναμώσει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.Αναγνωρίζοντας
ότι οι εν λόγω δυσκολίες ενδέχεται να επηρεάσουν τη δραστηριότητα και την οικονομική αποτελεσματικότητα της Εταιρείας,
η Διοίκηση αναθεωρεί διαρκώς το πρόγραμμα ενεργειών με στόχο να διατηρήσει και να επεκτείνει το μερίδιο αγοράς της.
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Συναλλαγματικός κίνδυνος
Δεν υπάρχουν σημαντικοί συναλλαγματικοί κίνδυνοι, καθότι ο κύριος όγκος των πωλήσεων και αγορών της Εταιρείας
πραγματοποιείται σε Ευρώ. Επίσης, το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων και υποχρεώσεων είναι εκπεφρασμένο σε
Ευρώ.
Κίνδυνος τιμών
Ο κίνδυνος από την μεταβολή της αξίας των υλικών και λοιπών αναλώσιμων αντιμετωπίζεται κυρίως με την ανάλογη
μεταβολή των τιμών πώλησης των αναλωθέντων κατά περίπτωση υλικών.
Κίνδυνος επιτοκίου
Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικά έντοκα στοιχεία και συνεπώς το εισόδημα και οι λειτουργικές ταμειακές ροές της είναι ουσιωδώς
ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά των επιτοκίων.

Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος της Εταιρείας προκύπτει από τα ταμειακά διαθέσιμα, τις καταθέσεις στις τράπεζες, καθώς επίσης και
από τις πιστωτικές εκθέσεις από πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών απαιτήσεων και διενεργηθεισών
συναλλαγών.
Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα. Ο κίνδυνος μπορεί να προκύψει από
αδυναμία του αντισυμβαλλομένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Για την ελαχιστοποίηση αυτού του πιστωτικού
κινδύνου, η Εταιρεία, στο πλαίσιο εγκεκριμένων πολιτικών από το Διοικητικό Συμβούλιο, θέτει όρια στο πόσο θα εκτίθεται
σε κάθε μεμονωμένο χρηματοοικονομικό ίδρυμα. Επίσης, όσον αφορά προϊόντα καταθέσεων, η Εταιρεία συναλλάσσεται μόνο
με αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης.
Η εξασφάλιση των επί πιστώσει απαιτήσεων διενεργείται μέσω της ευρείας διασποράς της πελατειακής βάσης της Εταιρείας
και της λήψης επαρκών εξασφαλίσεων κατά περίπτωση. Ωστόσο, η Διοίκηση της Εταιρείας, σε οποιαδήποτε περίπτωση θεωρεί
ότι διατρέχει υψηλό κίνδυνο μη εξασφάλισης των απαιτήσεών της, λαμβάνει επαρκείς εξασφαλίσεις και διενεργεί προβλέψεις,
ώστε η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο να αντανακλάται από το ύψος κάθε στοιχείου του ενεργητικού.
Κίνδυνος ρευστότητας
Το μεγαλύτερο μέρος των διαθεσίμων της εταιρείας κατά την πρώτη διαχειριστική περίοδο διατέθηκε κυρίως για την
διαμόρφωση των χώρων παραγωγής και την αγορά και εγκατάσταση του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού. Ο
κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται με την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση της δραστηριότητας και της ανάπτυξης της
Εταιρείας. Οι σχετικές ανάγκες ρευστότητας γίνονται αντικείμενο διαχείρισης μέσω της προσεκτικής παρακολούθησης των
υποχρεώσεων, καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά.
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Κα θ α ρ ή μ ετ α β ο λή τα μ εια κών δ ια θ εσίμ ων
31/ 12/ 2017
100%
€143.356,42
€1. 110. 502, 00

€( 57. 639, 52)

€( 909. 506, 06)

Καθαρέ ς ε ισροές / ( εκ ροές) από
λ ε ιτουργ ικ έ ς δραστηριότητε ς

Καθαρές εισροέ ς / ( ε κ ροέ ς) από
επεν δυτικ έ ς δραστηριότητες

Καθαρές εισροέ ς / ( εκ ροέ ς) από
χρηματοδοτικ ές δραστηριότητες

Στον επόμενο πίνακα παρατίθεται ανάλυση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, σύμφωνα με τις συμβατικές
ημερομηνίες διευθέτησης αυτών:

31/ 12/ 2017
Μέχρ ι 1 έτο ς
Εμπορικ ές κ αι λ οιπές
υποχρεώσεις

€

Μετα ξύ 1 κα ι 5 έτη

884.214,23

€

—

Π ά νω α πό 5 έτη
€

—

Σ ύ νο λο
€

884.214,23

Η Εταιρεία παρακολουθεί και αναπροσαρμόζει σε μηνιαία βάση το ταμειακό πρόγραμμα ρευστότητάς της αξιολογώντας τις
αναμενόμενες ταμειακές εισροές και εκροές.
Σύνοψη και πληροφόρηση (2/2)
Η εταιρεία ξεκίνησε την λειτουργία της τον Απρίλιο του 2017. Η Εταιρεία επένδυσε και επενδύει έχοντας ως βάση την
ενίσχυση των στρατηγικών αρχών και αξιών που έχει θεσπίσει και σχεδιάζει την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής
αποδοτικότητας, δίνοντας έμφαση στη δημιουργία θετικών ταμειακών ροών, προκειμένου να επιτευχθεί περαιτέρω ανάπτυξη
και να αυξηθεί η αξία για τους πελάτες, συνεργάτες και Εταίρους της.
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4. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Οι μεταβολές των ενσώματων παγίων αναλύονται ως ακολούθως:
Κτ ίρ ια κα ι
κτ ιρ ια κές
εγκα τα στ ά σεις

Μη χα νή μ α τα κα ι
μ η χα νο λο γικές
εγκα τα στ ά σεις

Έπιπλα κα ι
λο ιπό ς
εξο πλισμ ό ς

Μετ α φ ο ρ ικά μ έσα

Σ ύ νο λο

Α ξία κτή ση ς
Προσθήκ ες
Υπό λο ιπο στις 3 1 Δεκεμ β ρ ίο υ 2 0 1 7

417.810,05

290.544,40

16.800,00

134.434,02

859.588,47

4 1 7 .8 1 0 ,0 5

2 9 0 .5 4 4 ,4 0

1 6 .8 0 0 ,0 0

1 3 4 .4 3 4 ,0 2

8 5 9 .5 8 8 ,4 7

4.097,95

13.075,54

168,00

8.174,94

25.516,43

4 .0 9 7 ,9 5

1 3 .0 7 5 ,5 4

1 6 8 ,0 0

8 .1 7 4 ,9 4

2 5 .5 1 6 ,4 3

Σ υ σσωρ ευ μ ένες α πο σβ έσεις
Προσθήκ ες
Υπό λο ιπο στις 3 1 Δεκεμ β ρ ίο υ 2 0 1 7
Α να πό σβ εστη α ξ ία
Υπό λο ιπο στις 3 1 Δεκεμ β ρ ίο υ 2 0 1 7

€

4 1 3 .7 1 2 ,1 0

€

2 7 7 .4 6 8 ,8 6
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5. Ασώματες ακινητοποιήσεις
Οι μεταβολές των ασώματων παγίων αναλύονται ως ακολούθως:
Δ ικα ιώμ α τ α ,
ά δ ειες κα ι λο ιπές
πα ρ α χωρ ή σεις

Λ ο γισμ ικό

Σ ύ νο λο

Α ξία κτ ή ση ς
Προσθήκ ε ς
Υπό λο ιπο στ ις 3 1 Δ εκεμ β ρ ίο υ 2 0 1 7

22.590,63

27.327,00

49.917,63

2 2 .5 9 0 ,6 3

2 7 .3 2 7 ,0 0

4 9 .9 1 7 ,6 3

1.391,20

1.394,37

2.785,57

1 .3 9 1 ,2 0

1 .3 9 4 ,3 7

2 .7 8 5 ,5 7

Σ υ σσωρ ευ μ ένες α πο σβ έσεις
Προσθήκ ε ς
Υπό λο ιπο στ ις 3 1 Δ εκεμ β ρ ίο υ 2 0 1 7
Α να πό σβ εστη α ξ ία
Υπό λο ιπο στ ις 3 1 Δ εκεμ β ρ ίο υ 2 0 1 7

€

2 1 .1 9 9 ,4 3
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6. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως:
31/ 12/ 2017
Διάφ ορε ς άλ λ ες μακ ροπρόθε σμε ς απαιτήσεις

47.573,56

Λ ο ιπές μ α κρ ο πρ ό θ εσμ ες α πα ιτ ή σεις

€
€

4 7 .5 7 3 ,5 6
9 9 9 .9 9 9 ,0 0
999999

Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αφορούν σε εγγυήσεις μισθωμάτων ακινήτων, ενοικίασης μισθώσεων leazing κλπ.
7. Αποθέματα
Τα αποθέματα αναλύονται ως ακολούθως:
31/ 12/ 2017
235,52

Εμπορεύματα
Προϊόν τα έτοιμα κ αι ημιτε λ ή, υποπροϊόν τα κ αι υπολ ε ίμματα

79.934,56

Πρώτε ς κ αι βοηθητικ έ ς ύλ ες, αν αλ ώσιμα υλ ικ ά, αν ταλ λ ακ τικ ά κ αι ε ίδη συσκ ε υασίας

42.747,85

Α πο θ έμ α τα

€
€

1 2 2 .9 1 7 ,9 3
9 9 9 .9 9 9 ,0 0
999999

Το κόστος των αποθεμάτων που αναγνωρίστηκε ως έξοδο στην κλειόμενη χρήση ανήλθε σε €303.967,98 έναντι €0,00 της
προηγούμενης χρήσης.
8. Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Οι εμπορικές και οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως:
31/ 12/ 2017
Πε λ άτε ς

55.299,43

Επιταγ έ ς ε ισπρακ τέ ες

21.568,80

Απαιτήσε ις κ ατά ε λ λ ην ικ ού δημοσίου

284.872,22

Προπλ ηρωμέν α έξ οδα

70.904,84

Έξ οδα επόμεν ων χρήσεων

3.712,60

Εμ πο ρ ικές κα ι λο ιπές α πα ιτ ή σεις

€
€

4 3 6 .3 5 7 ,8 9
9 9 9 .9 9 9 ,0 0
999999

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως:
999999
31/ 12/ 2017
999999
55.299,43

Πε λ άτε ς
Επιταγ έ ς ε ισπρακ τέ ες

21.568,80

Εμ πο ρ ικές α πα ιτή σεις

€
€

7 6 .8 6 8 ,2 3
9 9 9 .9 9 9 ,0 0
999999

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως:
999999
31/ 12/ 2017
999999
284.872,22

Απαιτήσε ις κ ατά ε λ λ ην ικ ού δημοσίου
Προπλ ηρωμέν α έξ οδα

70.904,84

Έξ οδα επόμεν ων χρήσεων

3.712,60

Λ ο ιπές α πα ιτ ή σεις

€
€
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9. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως ακολούθως:
31/ 12/ 2017
Ταμε ίο

121.140,68

Καταθέσεις όψ εως κ αι προθε σμίας

22.215,74

Τα μ εια κά δ ια θ έσιμ α κα ι ισο δ ύ να μ α

€
€

1 4 3 .3 5 6 ,4 2
9 9 9 .9 9 9 ,0 0
999999

10. Ίδια κεφάλαια
Οι εισφορές Κεφαλαίου κατά την 31/12/2017 έχουν ως εξής:
Ετα ιρ ικά μ ερ ίδ ια
Κιν ήσεις

Σ ύ νο λο

1.110.502,00

Υπό λο ιπο στ ις 3 1 Δεκεμ β ρ ίο υ 2 0 1 7

€
€

1 .1 1 0 .5 0 2 ,0 0
9 9 9 .9 9 9 ,0 0
999999

1.110.502,00
€

1 .1 1 0 .5 0 2 ,0 0

Κάθε εταιρικό μερίδιο έχει ονομαστική αξία ένα (1) ευρώ και έχει δικαίωμα μιάς (1) ψήφου.
11. Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Οι εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως:
31/ 12/ 2017
Προμηθευτέ ς

137.341,29

Επιταγ έ ς πλ ηρωτέε ς

644.723,88

Προκ αταβολ έ ς πε λ ατών

23.653,74

Ασφ αλ ιστικ οί οργ αν ισμοί

27.003,16

Λοιποί πιστωτές διάφ οροι

51.492,16

Εμ πο ρ ικές κα ι λο ιπές υ πο χρ εώσεις

€
€

8 8 4 .2 1 4 ,2 3
9 9 9 .9 9 9 ,0 0
999999

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως:
999999
31/ 12/ 2017
999999
137.341,29

Προμηθευτέ ς
Επιταγ έ ς πλ ηρωτέε ς

644.723,88

Προκ αταβολ έ ς πε λ ατών

23.653,74

Εμ πο ρ ικές υ πο χρ εώσεις

€
€

8 0 5 .7 1 8 ,9 1
9 9 9 .9 9 9 ,0 0
999999

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως:

Ασφ αλ ιστικ οί οργ αν ισμοί

999999
31/ 12/ 2017
999999
27.003,16

Λοιποί πιστωτές διάφ οροι

51.492,16

Λ ο ιπές υ πο χρ εώσεις

€
€
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12. Πωλήσεις
Οι πωλήσεις αναλύονται ως ακολούθως:
31/ 12/ 2017
36.131,49

Πωλ ήσεις ε μπορευμάτων
Πωλ ήσεις προϊόν των έ τοιμων κ αι ημιτελ ών

343.266,41

Πωλ ήσεις λ οιπών αποθε μάτων κ αι άχρηστου υλ ικ ού
Π ωλή σεις

2.582,39
€
€

3 8 1 .9 8 0 ,2 9
9 9 9 .9 9 9 ,0 0
999999

13. Κόστος πωλήσεων
Το κόστος πωλήσεων αναλύεται ως ακολούθως:
31/ 12/ 2017
Κόστος αποθε μάτων

303.967,98

Κό στ ο ς πωλή σεων

€
€

3 0 3 .9 6 7 ,9 8
9 9 9 .9 9 9 ,0 0
999999

14. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης
Τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης αναλύονται ως ακολούθως:
31/ 12/ 2017
Αμοιβέ ς κ αι έ ξοδα προσωπικ ού

29.269,02

Αμοιβέ ς κ αι έ ξοδα τρίτων

25.490,50

Παροχές τρίτων

256.436,80

Έξ οδα από φ όρους κ αι τέ λ η

4.716,99

Διάφ ορα έ ξοδα

55.760,79

Έξ οδα αποσβέσεων

7.049,77

Έξο δ α λειτ ο υ ρ γία ς δ ιά θ εση ς

€
€

3 7 8 .7 2 3 ,8 7
9 9 9 .9 9 9 ,0 0
999999

15. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας αναλύονται ως ακολούθως:
31/ 12/ 2017
Αμοιβέ ς κ αι έ ξοδα προσωπικ ού

48.685,91

Αμοιβέ ς κ αι έ ξοδα τρίτων

11.927,74

Παροχές τρίτων

3.455,87

Έξ οδα από φ όρους κ αι τέ λ η

58,14

Έξο δ α δ ιο ικη τική ς λειτο υ ρ γία ς

€
€

6 4 .1 2 7 ,6 6
9 9 9 .9 9 9 ,0 0
999999

16. Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως ακολούθως:
31/ 12/ 2017
Φορολ ογ ικ ά κ αι λ οιπά πρόστιμα κ αι προσαυξ ήσε ις

103,86

Ζ ημιέ ς από κ αταστροφ ή αποθεμάτων

8.026,79

Λ ο ιπά λειτο υ ρ γικά έξ ο δ α

€
€
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17. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού
Οι εργαζόμενοι έχουν ως εξής:
31/ 12/ 2017
Μισθωτοί

6

Ημερομίσθιοι

4

Α πασχο λο ύ μ ενα ά τ ο μ α
€

10
9 9 9 .9 9 9 ,0 0
999.999,00

Η επιβάρυνση σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό αναλύεται ως ακολούθως:
999999
31/ 12/ 2017
999999
999.999,00

Α νά λυ ση α μ ο ιβ ών κα ι εξ ό δ ων πρ ο σωπικο ύ :
Αμοιβέ ς

165.544,74

Κοιν ων ικ ές επιβαρύν σε ις

42.096,26

Λοιπά έ ξοδα μισθοδοσίας

1.789,73

Κό στ ο ς ερ γα ζο μ ένων

€
€

2 0 9 .4 3 0 ,7 3
9 9 9 .9 9 9 ,0 0
999.999,00

18. Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό
Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος αναλύεται ως ακολούθως:
31/ 12/ 2017
Τόκ οι κ αταθέ σε ων

0,04

Χρ η μ α τ ο ο ικο νο μ ικά έσο δ α

0 ,0 4
999.999,00

Λοιπά χρηματοοικ ον ομικ ά έ ξοδα

( 365,04)

Χρ η μ α τ ο ο ικο νο μ ικά έξ ο δ α

( 3 6 5 ,0 4 )
999.999,00

Χρ η μ α τ ο ο ικο νο μ ικό κό στο ς – κα θ α ρ ό

€
€

( 3 6 5 ,0 0 )
9 9 9 .9 9 9 ,0 0
999999

19. Διάθεση αποτελεσμάτων
Ο Διαχειριστής της Εταιρείας ενέκρινε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, από τις οποίες προέκυψε ότι δε συντρέχουν
προϋποθέσεις διανομής.
Στην κλειόμενη χρήση η Εταιρεία παρουσίασε ζημιογόνο αποτέλεσμα. Οι ζημιές της περιόδου μεταφέρθηκαν στην καθαρή
θέση ως αποτελέσματα εις νέο, προκειμένου να καλυφθούν με κέρδη επόμενων χρήσεων.
20. Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις
α) Ενδεχόμενες απαιτήσεις
Η Εταιρεία δεν έχει ενδεχόμενες απαιτήσεις σε σχέση με νομικές απαιτήσεις που προκύπτουν στο πλαίσιο της συνήθους
επιχειρηματικής δραστηριότητας.
β) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η Εταιρεία δεν έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με νομικές απαιτήσεις που προκύπτουν στο πλαίσιο της συνήθους
επιχειρηματικής δραστηριότητας.
21. Δεσμεύσεις
Δεν υφίστανται κεφαλαιουχικές ή άλλου είδους δεσμεύσεις
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22. Γεγονότα μεταγενέστερα της περιόδου αναφοράς
Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς και πριν τη δημοσίευση αυτής της έκθεσης.
Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω προσάρτημα που αποτελείται από 35 σελίδες (δεν επιμετρώνται η πρώτη, η προτελευταία, και
η τελευταία σελίδα που αποτελούνται από το εξώφυλλο, τις συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις, και την ιστοσελίδα
αντίστοιχα) είναι αυτό που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορηγήθηκε με ημερομηνία 23/5/2018.

18/5/2018, Ελευσίνα

Ο Διαχειριστής
Παναγιώτης Δ Πανταζόπουλος
ΑΦΜ 051732929

Υπεύθυνοι Οικονομικών Υπηρεσιών
ADECA ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. & ΜΠΕΝΤΑΣ Φ. ΟΕ
Αριστείδης Δημόπουλος ΑΤ ΑΝ-021879 αρ. αδείας Α Τάξης 52856
Frederick Benda Αρ. Διαβ. HP 968313 αρ. αδείας Α Τάξης 110545
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