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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Επενδύσεις σε ακίνητα
Σύνολο

31/12/2015

31/12/2014

4.362.576,35
1.710.534,18
473.823,53
366.935,89
6.913.869,95

4.368.011,42
1.937.069,08
352.906,51
366.935,89
7.024.922,90

Άυλα πάγια στοιχεία
Υπεραξία
Λοιπά άυλα
Σύνολο

178.030,62
438.065,85
616.096,47

178.030,62
474.557,87
652.588,49

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό
κατασκευή

797.848,18

420.731,31

2.045,17
16.307,46
18.352,63

0,00
7.347,46
7.347,46

8.346.167,23

8.105.590,16

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
Λοιπά
Σύνολο
Αναβαλλόμενοι φόροι
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και υλικά
Προκαταβολές για κυκλοφορούντα στοιχεία και
υπηρεσίες
Σύνολο

2.637.420,53
844.003,96
5.529.331,93

1.631.593,81
446.583,68
3.277.050,80

3.933.223,94
12.943.980,36

3.261.184,68
8.616.412,97

Χρηματοοικονομικά στοιχεία
Εμπορικές απαιτήσεις
Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

12.501.654,64
0,00
1.565.669,33
0,00
38.857,85
3.801.556,56
17.907.738,38

9.769.865,11
217.819,13
1.129.302,33
21.763,76
54.913,28
3.179.051,37
14.372.714,98

Σύνολο κυκλοφορούντων

30.851.718,74

22.989.127,95

Σύνολο Ενεργητικού

39.197.885,97

31.094.718,11
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Σύνολο

31/12/2015

31/12/2014

690.240,00
690.240,00

690.240,00
690.240,00

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο (Αποτελέσματα περιόδου)
Αποτελέσματα εις Νέο (αποτελέσματα προηγούμενων
περιόδων)
Αποτελέσματα εις Νέο (πρώτη εφαρμογή)
Σύνολο

487.666,67
6.964.813,83
2.543.863,50

487.666,67
6.964.813,83
2.004.817,95

14.466.833,51
-39.046,11
24.424.131,40

9.887.281,62
-39.046,11
19.305.533,96

Σύνολο καθαρής θέσης

25.114.371,40

19.995.773,96

162.414,98
4.907,58
167.322,56

162.414,98
402.852,39
565.267,37

1.924.305,20
1.924.305,20

173.717,49
173.717,49

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Έσοδα επόμενων χρήσεων
Σύνολο

3.717.127,05
549.422,30
5.038.875,39
1.193.828,86
87.501,59
182.296,15
1.190.748,38
24.091,73
7.995,36
11.991.886,81

3.786.789,59
76.212,26
3.343.570,41
870.096,98
482.607,78
385.131,93
1.407.061,54
130,06
8.358,74
10.359.959,29

Σύνολο Υποχρεώσεων

13.916.192,01

10.533.676,78

Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και
Υποχρεώσεων

39.197.885,97

31.094.718,11

Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα Δάνεια
Σύνολο
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Σημ.

31/12/2015

31/12/2014

10.

43.545.752,44
-29.614.310,84
13.931.441,60

35.363.479,32
-23.796.197,62
11.567.281,70

157.677,15

168.052,07

14.089.118,75
-2.290.380,67
-3.614.124,28

11.735.333,77
-1.975.264,30
-2.722.272,49

0,00
-919.359,36
1.195.170,79

-27.288,29
-1.465.859,33
969.787,00

Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων

8.460.425,23

6.514.436,36

Πιστωτικοί τόκοι
Χρεωστικοί τόκοι
Αποτέλεσμα προ φόρων

5.596,66
-551.105,59
7.914.916,30

5.987,46
-497.145,85
6.023.277,97

Φόροι εισοδήματος

-1.855.563,12

-1.116.858,92

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

6.059.353,18

4.906.419,05

Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μικτό Αποτέλεσμα
Άλλα έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Κέρδη & ζημίες από διάθεση παγίων
στοιχείων
Άλλα έξοδα και ζημιές
Άλλα κέρδη
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ

Κεφάλαιο
Υπόλοιπα 1/1/2015

690.240,00

Αποθεματικά
νόμων &
κατ/κού

Υπόλοιπο
Αποτελεσμάτων
Εις Νέο

Εις νέον
Α'
εφαρμογή

Συνολικά ίδια
κεφάλαια

7.452.480,50

11.892.099,57

-39.046,11

19.995.773,96
0,00

Μεταβολές στοιχείων στην
περίοδο
Εσωτερικές μεταφορές
Διανομές στους φορείς
Αποτελέσματα περιόδου
Συνολική μεταβολή Ιδίων
Κεφαλαίων περιόδου
Υπόλοιπο Ιδίων
Κεφαλαίων της 31/12/2015

1.056.093,53

1.056.093,53
0,00
-4.122.074,57
8.184.578,48

-4.122.074,57
8.184.578,48

0,00
0,00
690.240,00

7.452.480,50

17.010.697,01

-39.046,11

25.114.371,40
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ (Έμμεση Μέθοδος)
Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτέλεσμα προ φόρων
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων
Προβλέψεις
Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στοιχείων
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης

7.914.916,30

6.023.277,97

855.214,50
-392.988,81
378.325,44
0,00
-74.649,76
501.491,66
9.182.309,33

926.792,96
-65.799,44
286.803,20
0,00
251.048,16
464.925,52
7.887.048,38

-3.509.625,75
-3.419.154,27
-170.412,43

-1.290.508,97
-6.087.366,61
4.089.518,92

373.820,37
716.912,09

306.966,69
1.402.719,71

992.384,42

2.889.005,32

-792.783,54
5.107,07

-1.239.352,38
3.348,90

-787.676,47

-1.236.003,48

0,00
1.540.812,62
-1.123.015,38

-11.554,13
-216.238,70
-374.583,62

417.797,24

-602.376,45

622.505,19

1.050.625,39

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

3.179.051,37

2.128.425,98

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

3.801.556,56

3.179.051,37

Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης
Μεταβολή αποθεμάτων
Μεταβολή απαιτήσεων
Μεταβολή υποχρεώσεων
Μείον:
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων
στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου
Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα (α) + (β) + (γ)
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας "Ανώνυμος Εμπορική και Βιοτεχνική Εταιρεία κατασκευής
κονσερβών ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ-ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε."
Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας "Ανώνυμος
Εμπορική και Βιοτεχνική Εταιρεία κατασκευής κονσερβών ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ-ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε." και των
θυγατρικών της, οι οποίες αποτελούνται από τον ενοποιημένο ισολογισμό της 31 ης Δεκεμβρίου 2015,
τις ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της
χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες
τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η
κατάρτιση ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη
ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας,
καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης
για το εάν οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη
ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με
τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων
ουσιώδους ανακρίβειας των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις
εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών
κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του
εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής
παρουσίασης των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής:
1. Στις απαιτήσεις της μητρικής εταιρείας περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από
προηγούμενες χρήσεις συνολικού ποσού ευρώ 1.689,6 χιλ. περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών
αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί απομείωση επί
των απαιτήσεων αυτών. Λόγω του γεγονότος αυτού η αξία των απαιτήσεων, τα ίδια κεφάλαια και τα
αποτελέσματα εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.
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2. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,
στην κλειόμενη χρήση, στη μητρική εταιρεία δεν σχηματίστηκε συμπληρωματική πρόβλεψη για
αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ποσού ευρώ 148 χιλ. περίπου. Ως εκ
τούτου η αξία του λογαριασμού «Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους» εμφανίζεται μειωμένη
κατά ευρώ 148 χιλ. περίπου, ενώ τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται ισόποσα
αυξημένα.
3. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της μητρικής εταιρίας για τις χρήσεις από 2008 μέχρι 2011 έχουν
εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές. Ο έλεγχος έχει οριστικοποιηθεί στην τρέχουσα χρήση (2015) και το
αποτέλεσμα του, από πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις ποσού € 237 χιλ. περίπου επιβάρυνε την
χρήση 2015 στην οποία βεβαιώθηκε.
Οι φορολογικές υποχρεώσεις της θυγατρική εταιρεία «PALIRRIA EAD» με έδρα την πόλη NOVA ZAGORA,
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, δεν έχουν εξεταστεί από τις τοπικές φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2011 μέχρι 2015.
Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η
θυγατρική εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που
πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για
αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο
«Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι συνημμένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας "Ανώνυμος
Εμπορική και Βιοτεχνική Εταιρεία κατασκευής κονσερβών ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ-ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε." και των
θυγατρικών της κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές
ροές τους για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού
Συμβουλίου με τις συνημμένες (εταιρικές και) ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα
πλαίσια των οριζόμενων από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.
Αθήνα 7 Ιουνίου 2016
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Χριστάκης Κ. Γρηγοριάδης
ΑΜ ΣΟΕΛ 15761
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
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