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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Επενδύσεις σε ακίνητα
Σύνολο

Σημ.

31/12/2015

31/12/2014

6.
2.582.904,13
1.055.124,21
117.282,44
366.935,89
4.122.246,67

2.648.454,36
1.218.770,59
78.951,06
366.935,89
4.313.111,90

179.079,69

60.251,73

844.601,85
16.307,46
860.909,31

844.601,85
7.347,46
851.949,31

5.162.235,67

5.225.312,94

685.156,87
1.062.889,41
1.795.069,68

693.969,64
558.554,76
1.392.294,09

2.199.034,59
5.742.150,55

2.401.656,39
5.046.474,88

10.990.649,27
0,00
1.142.243,52
0,00
37.463,15
3.059.913,98

9.766.054,42
217.819,13
900.820,04
21.763,76
53.488,12
3.026.992,03

15.230.269,92

13.986.937,50

Σύνολο κυκλοφορούντων

20.972.420,47

19.033.412,38

Σύνολο Ενεργητικού

26.134.656,14

24.258.725,32

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό
κατασκευή
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και
κοινοπραξίες
Λοιπά
Σύνολο

7.

Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και υλικά
Προκαταβολές για κυκλοφορούντα στοιχεία και
υπηρεσίες
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά στοιχεία
Εμπορικές απαιτήσεις
Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία
Προπληρωμένα έξοδα
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

7.1.
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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

405.261,31
6.964.813,83

405.261,31
6.964.813,83

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

2.543.863,50

2.004.817,95

4.945.722,24
-39.046,11
14.820.614,77

1.064.124,19
-39.046,11
10.399.971,17

Σύνολο καθαρής θέσης

15.510.854,77

11.090.211,17

162.414,98
0,00
162.414,98

162.414,98
392.988,81
555.403,79

1.757.615,20
1.757.615,20

173.717,49
173.717,49

1.969.564,00

2.623.176,24

416.102,29
4.023.148,53
1.193.828,86
52.550,03
118.571,41
905.914,34
24.091,73
8.703.771,19

76.212,26
6.955.383,72
773.269,86
482.607,78
326.640,98
1.201.971,97
130,06
12.439.392,87

Σύνολο Υποχρεώσεων

10.461.386,39

12.613.110,36

Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και
Υποχρεώσεων

26.134.656,14

24.258.725,32

Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα Δάνεια
Σύνολο
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
Σύνολο
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ KATA ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Σημ.

31/12/2015

31/12/2014

11.
Κύκλος εργασιών

39.698.240,92

35.124.464,28

Κόστος πωλήσεων

-31.250.055,28

-28.069.039,62

Μικτό Αποτέλεσμα

8.448.185,64

7.055.424,66

63.533,30

151.472,89

8.511.718,94

7.206.897,55

-1.466.994,37

-1.198.617,77

-3.215.009,49

-2.376.580,75

-617.747,30

-1.426.475,56

Άλλα κέρδη

1.204.195,82

969.787,00

Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων

4.416.163,60

3.175.010,47

5.107,07

3.348,90

-445.242,76

-400.271,56

Αποτέλεσμα προ φόρων

3.976.027,91

2.778.087,81

Φόροι εισοδήματος

-1.432.164,41

-773.269,86

Άλλα έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Άλλα έξοδα και ζημιές

Πιστωτικοί τόκοι
Χρεωστικοί τόκοι

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από
φόρους

2.543.863,50

2.004.817,95
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ

Υπόλοιπα 1/1/2014
Μεταβολές στοιχείων
στην περίοδο

Κεφάλαιο

Διαφορές
αναπρ/γής κ'
επιχορηγήσεις

681.036,80
9.203,20

7.509,17
-7.509,17

Αποθεματικά
νόμων &
κατ/κού
7.453.051,10
-82.975,96

Διανομές στους
φορείς
Αποτελέσματα
περιόδου
Υπόλοιπο Ιδίων
Κεφαλαίων της
31/12/2014

Υπόλοιπα 1/1/2015
Μεταβολές στοιχείων
στην περίοδο

690.240,00

0,00

690.240,00

0,00

-25.797,95
-13.248,16

9.885.703,21
-784.823,99

-788.755,86

-788.755,86

2.778.087,81

2.778.087,81

3.068.942,14

-39.046,11

11.090.211,17

7.370.075,14

3.068.942,14

-39.046,11

11.090.211,17

Αποτελέσματα
περιόδου

690.240,00

1.769.904,09
-690.293,90

Συνολικά ίδια
κεφάλαια

7.370.075,14

Διανομές στους
φορείς

Υπόλοιπο Ιδίων
Κεφαλαίων της
31/12/2015

Υπόλοιπο
Εις νέον Α'
Αποτελεσμάτων
εφαρμογή
Εις Νέο

7.370.075,14

1.567.406,09

1.567.406,09

-1.122.790,40

-1.122.790,40

3.976.027,91

3.976.027,91

7.489.585,74

-39.046,11

15.510.854,77
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ (Έμμεση Μέθοδος)

31/12/2015
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
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στοιχείων
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης

31/12/2014

3.976.027,91

2.778.087,81

441.573,02
-392.988,81
-9.525,02

544.852,07
-65.799,44
-26.120,03

440.135,69
4.455.222,79

396.922,66
3.627.943,07

-898.297,47
-1.007.788,67
-4.615.728,33

-1.077.026,02
-3.305.677,17
3.646.222,06

439.266,73
238.335,55

381.105,15
1.075.487,89

-2.744.193,96

1.434.868,90

-368.970,73
0,00
5.107,07
0,00

-181.165,27
0,00
3.348,90
0,00

-363.863,66

-177.816,37

0,00
1.264.199,47
1.876.780,10

-11.554,13
197.914,08
-374.583,62

3.140.979,57

-188.223,67

32.921,95

1.068.828,86

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

3.026.992,03

1.958.163,17

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

3.059.913,98

3.026.992,03

Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης
Μεταβολή αποθεμάτων
Μεταβολή απαιτήσεων
Μεταβολή υποχρεώσεων
Μείον:
Πληρωμές/εισπράξεις για/από χρεωστικούς&πιστωτικούς
τόκους
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων
στοιχείων
Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρό)
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα
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 Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας "Ανώνυμος Εμπορική και Βιοτεχνική
Εταιρεία κατασκευής κονσερβών ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ-ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.", οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό
της 31ης Δεκεμβρίου 2015, τις 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 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 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 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 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 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται
στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των
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 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 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 θέματα:
1. Στις απαιτήσεις 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 .
2. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, στην
κλειόμενη χρήση 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.
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3. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της 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.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για
Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας "Ανώνυμος Εμπορική και Βιοτεχνική Εταιρεία κατασκευής
κονσερβών ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ-ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε." κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, τη χρηματοοικονομική της επίδοση
και τις ταμειακές ροές της 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τις διατάξεις του κ.ν.
2190/1920.
Αθήνα, 7 Ιουνίου 2016
O 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
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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