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1. Έκθεση του Δ ιοικητικού
χρημ ατοοικονομ ικών κ
31/12/2016

Κύριοι Μέτοχοι,

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση το

Α.Ε., (εφ’εξής : Εταιρία) και της Ε

1
ης

Ιανουαρίου έως  31
ης

Δ εκεμ

2190/1920 άρθρο 136.

Στην παρούσα έκθεση όλες  οι ε

ως  άνω νομ οθετικό πλαίσιο, απ

τις  σχετικές  και αναγκαίες  κατ

εμ περιστατωμ ένη ενημ έρωση γ

χρονική περίοδο.

Σκοπός  των θεμ ατικών ενοτήτω

• Για την χρημ ατοοικονομ ική θ

την εξεταζόμ ενη χρήση,

• Για τα σημ αντικά γεγονότα 

επίδρασή τους  στις  ετήσιες Χ

• Για τις  προοπτικές  και τους  σ

• Για τους  κινδύνους  που ενδέ

• Για τις  συναλλαγές  που έγινα

• Για τα σημ αντικά γεγονότα π

Στις  01 Οκτωβρίου 2016 ολοκ

(απορροφούμ ενη) από την Ελλη

Κ.Ν. 2190/20 και των άρθρω

αναδιάρθρωση της  Εταιρίας  και 

Για το λόγο αυτό, στις  χρημ ατοο

στοιχεία, η καθαρή θέση και οι υ

της  χρήσης  2016. Επίσης , έγινε

της  προηγούμ ενης  χρήσης  2015

Δ εδομ ένου ότι από την Εταιρία

παρούσα Έκθεση είναι ενιαία, 

Εταιρίας  και των συνδεδεμ ένω

ενοποιημ ένα) οικονομ ικά στοιχε

για την καλύτερη κατανόηση του

Η Έκθεση περιλαμ βάνεται αυτο

λοιπά απαιτούμ ενα από το νόμ

κλειόμ ενη χρήση 2016.

Οι μ έτοχοι και λοιποί τρίτοι μ π

αναρτάται η Ετήσια Έκθεση, συ

η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού 

Ετήσιες Χρημ ατο
καταστάσεις
της  31ης Δ εκεμ βρ

ού Συμ βουλίου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕ
καταστάσεων της Εταιρίας  για την περίοδο

του Δ ιοικητικού Συμ βουλίου της  Eταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ

ς Εταιρίας  και των θυγατρικών της  (εφ’εξής : Όμ ιλος ) αφο

εμ βρίου 2016, συντάχθηκε σύμ φωνα μ ε τις  σχετικές  δ

ι επιμ έρους  θεμ ατικές  ενότητες , οι οποίες  είναι απαραίτ

πεικονίζουν μ ε τρόπο αληθή και ευσύνοπτο πλην όμ ως

ατά το νόμ ο πληροφορίες , προκειμ ένου να εξαχθεί μ

 για τη δραστηριότητα της Εταιρίας  και του Ομ ίλου κ

ων της  έκθεσης είναι η ενημ έρωση των μ ετόχων και λοιπ

 θέση και λοιπά πληροφοριακά στοιχεία του Ομ ίλου και 

α που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της  εξεταζόμ ενη

ς Χρημ ατοοικονομ ικές  καταστάσεις ,

ς  στρατηγικούς  στόχους  του Ομ ίλου και της Εταιρίας ,

δέχεται να προκύψουν για τον Όμ ιλο και την Εταιρία,

ιναν μ εταξύ της Εταιρίας  και των συνδεδεμ ένων μ ε αυτήν

 που έλαβαν χώρα μ ετά την λήξη της  εξεταζόμ ενης  χρήσ

οκληρώθηκαν οι διαδικασίες απορρόφησης  της  Εταιρ

ληνικά Γαλακτοκομ εία Α.Ε., μ ε βάση τις  διατάξεις  των ά

ων 1-5 του Ν 2166/93. Η ανωτέρω απορρόφηση σ

αι αναμ ένεται να βελτιώσει την οικονομ ική της  θέση.

οοικονομ ικές  καταστάσεις  της  Εταιρίας , περιλαμ βάνοντ

ι υποχρεώσεις  της  εταιρίας  ΤΥΡ.Α.Σ. Α.Ε. (απορροφώμ ε

νε αναδιατύπωση των δημ οσιευμ ένων χρημ ατοοικονομ ικ

15, ώστε να είναι συγκρίσιμ ες  οι χρημ ατοοικονομ ικές  κατ

ρία συντάσσονται και ενοποιημ ένες χρημ ατοοικονομ ικέ

α, μ ε κύριο σημ είο αναφοράς  τα ενοποιημ ένα οικονο

νων προς  αυτήν επιχειρήσεων, και μ ε αναφορά στ

ιχεία της Εταιρίας , μ όνο στα σημ εία όπου έχει κριθεί σκ

ου περιεχομ ένου της .

τούσια μ αζί μ ε τις χρημ ατοοικονομ ικές  καταστάσεις τη

μ ο στοιχεία και δηλώσεις  στην ετήσια οικονομ ική έκθεσ

μ πορεί να ανατρέξουν στη διεύθυνση διαδικτύου www

υμ περιλαμ βανομ ένων των χρημ ατοοικονομ ικών καταστ

ύ Ελεγκτή Λογιστή.
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 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ

φορά τη χρήση από

 διατάξεις  του Κ.Ν.

αίτητες , μ ε βάση το

ως  ουσιαστικό, όλες

μ ια ουσιαστική και

 κατά την εν λόγω

οιπών τρίτων:

αι της Εταιρίας  κατά

νης  χρήσης  και την

ήν μ ερών,

ήσης .

αιρίας  ΤΥΡΑΣ Α.Ε.

 άρθρων 69-77 του

 συνοδεύτηκε από

νται τα περιουσιακά

μ ενη) από την αρχή

μ ικών καταστάσεων

αταστάσεις .

ικές καταστάσεις , η

νομ ικά στοιχεία της

στα επιμ έρους  (μ η

κόπιμ ο ή αναγκαίο

της Εταιρίας  και τα

εση που αφορά την

w.olympos.gr όπου

στάσεων, καθώς  και



1.1. Χρημ ατοοικονομ ική

1.1.1. Οικονομ ικά στοιχεία

Η χρήση 2016 όπως  και η συγκ

αστάθεια από το ευάλωτο τραπ

η έξαρση του μ εταναστευτικού 

τοπικών κοινωνιών, ενώ μ ε την

εργασία εντός  της  Ευρωπαϊκής

εμ φανίζουν σημ αντική συρρίκνω

διαθέσιμ ου εισοδήμ ατος , το οπ

απολύσεων και την αύξηση των

οδηγούν στο συμ πέρασμ α ότι ο

στο άμ εσο μ έλλον.

Στον κλάδο δραστηριοποιείται 

γαλακτοβιομ ηχανίες  καλύπτουν

προϊόντων, καθώς  διαθέτουν 

σχεδόν της  ελληνικής  επικράτ

περισσότερες  από τις  οποίες

τυροκομ ικών προϊόντων.

Σε μ ια κρίσιμ η περίοδο για την 

κλάδου των γαλακτοκομ ικών πρ

και τη στήριξη για την εξαγωγικ

γαλακτοκομ ικών προϊόντων απ

κατέχει σημ αντική θέση στις  εξ

από προκλήσεις  που προκύ

βιοτεχνολογία, τις  νέες  αντιλ

μ εταρρύθμ ιση της  Κοινής  Αγρο

διεθνοποίηση του επιχειρημ

παραγωγικότητας , τον εκσυγχ

προϊόντων. Ταυτόχρονα, έχει ιδ

προϊόντων, καθώς  και η στρατη

Η Eταιρία συνεργάζεται μ ε κτην

για την εισκόμ ιση ποιοτικού γά

αυτών βιολογικών από πιστοπο

ποιοτικών χαρακτηριστικών π

περιοχές  όπου δραστηριοποιείτ

περιβάλλοντος  μ ε την εφαρμ ογ

περιβάλλον μ ορφές  ενέργειας , 

γαλακτοκομ ικά προϊόντα υψη

καταναλωτικές  απαιτήσεις  και π

Μέσα σε αυτό το εξαιρετικά δ

εξελίξεις  του χώρου όπου δρασ

2016, δραστηριοποιήθηκε μ ε π

εργασιών στα περσινά επίπεδα 

Σας  παραθέτουμ ε αναλυτικότερ

τα αντίστοιχα της  προηγούμ ενης

Ετήσιες Χρημ ατο
καταστάσεις
της  31ης Δ εκεμ βρ

ή Θέση – Επιδόσεις – Λοιπά Πληροφοριακά Στο

α

γκρίσιμ η χρήση 2015, χαρακτηρίστηκαν από την παρατε

πεζικό σύστημ α που μ ετήλθε μ ίας  ακόμ η ανακεφαλαιοπ

ύ προβλήμ ατος  δοκίμ ασε τις  αντοχές  του κρατικού μ η

ην τροπή που παίρνει απειλεί να αλλοιώσει την ελεύθε

ής  Ένωσης . Ειδικότερα, όλοι οι τομ είς  της  κατανάλωσ

νωση τόσο λόγω της  μ είωσης  των επενδύσεων όσο κα

οποίο έχει επηρεασθεί από τις  αλλεπάλληλες  μ ειώσεις

ν φόρων. Οι προβλέψεις  για την εξέλιξη των μ ακροοικο

 οι δυσμ ενείς  οικονομ ικές  συγκυρίες  θα εξακολουθήσουν

ι αξιόλογος  αριθμ ός  παραγωγικών επιχειρήσεων. Οι μ

υν το μ εγαλύτερο μ έρος  της  αγοράς  στις  περισσό

ν οργανωμ ένα δίκτυα διανομ ής , καλύπτοντας  γεωγρ

άτειας . Ο εισαγωγικός  τομ έας  περιλαμ βάνει αρκετές

ίες  δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο των 

ν Ελληνική οικονομ ία κρίνεται αναγκαία η βιωσιμ ότητα

προϊόντων, τόσο για την ανάπτυξη του κλάδου στην εγ

ική δραστηριότητα των Ελληνικών βιομ ηχανικών μ ονάδ

ποτελεί σήμ ερα έναν ιδιαίτερα δυναμ ικό κλάδο στην 

εξελίξεις  του κλάδου των τροφίμ ων. Παράλληλα, αντιμ

κύπτουν από τη σύγχρονη «βιομ ηχανοποιημ ένη»

ιλήψεις  και τάσεις  προτιμ ήσεων των καταναλωτών

ροτικής  Πολιτικής  και τις  ταχείες  τεχνολογικές  εξελίξε

ημ ατικού περιβάλλοντος  καθιστά απαραίτητη τη

γχρονισμ ό των τεχνολογιών παραγωγής  και τον 

 ιδιαίτερη βαρύτητα ο συνεχής  έλεγχος  για τη βελτίωση 

τηγική επέκταση και βελτίωση της  αποδοτικότητας  των δ

ηνοτρόφους  και παραγωγούς  και επεκτείνει συνεχώς  τ

γάλακτος αγελάδας , πρόβειου και γίδινου, καθώς  κα

ποιημ ένους  παραγωγούς  για την παραγωγή υψηλών π

προϊόντων. Αναδεικνύεται η ευεργετική παρουσία τ

ιείται μ ε τη στήριξη της  απασχόλησης  και κτηνοτροφίας

ογή εξελιγμ ένων μ εθόδων διαχείρισης  αποβλήτων, μ

ς , εισαγωγή νέων τεχνολογιών και ενίσχυση της  αντα

ηλών ποιοτικών χαρακτηριστικών, ανταποκρινόμ ενα

 προτύπων διασφάλισης  υγιεινής  και ποιότητας .

 δύσκολο περιβάλλον η πορεία της Eταιρίας λαμ βάν

αστηριοποιείται χαρακτηρίζεται ικανοποιητική. Ο Όμ ιλο

 προσήλωση στους  στρατηγικούς  της  στόχους διατηρ

α παρά την συρρίκνωση της  εγχώριας  αγοράς .

ερα στοιχεία των χρημ ατοοικονομ ικών καταστάσεων σε

ης  χρήσης .
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τοιχεία

τεταμ ένη οικονομ ική

ποίησης , Επιπλέον,

μ ηχανισμ ού και των

θερη μ ετακίνηση και

σης  συνεχίζουν να

και της  μ είωσης  του

εις , την αύξηση των

ικονομ ικών μ εγεθών

υν να υφίστανται και

ι μ εγάλου μ εγέθους

σότερες  κατηγορίες

γραφικά το σύνολο

τές  επιχειρήσεις , οι

ν γαλακτοκομ ικών/

τα και ανάπτυξη του

εγχώρια αγορά, όσο

άδων. Ο χώρος  των

ν Ελλάδα, ο οποίος

ιμ ετωπίζει μ ια σειρά

» κτηνοτροφία, τη

ών, την πρόσφατη

ίξεις  του κλάδου. Η

τη βελτίωση της

ν σχεδιασμ ό νέων

η της  ποιότητας  των

 δικτύων διανομ ής .

 την αναζήτηση της

αι των αντίστοιχων

 προδιαγραφών και

 της  Eταιρίας στις

ίας , προστασίας  του

μ ε φιλικές  προς  το

ταγωνιστικότητας  μ ε

να στις  σύγχρονες

άνοντας  υπόψη τις

ιλος , κατά τη χρήση

ηρώντας  τον κύκλο

σε σχέση μ ε



1.1.2. Συνολικά Έσοδα Χρή

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ

ποσά εκφρασμ ένα σε χιλ. €

Κύκλος  εργασιών

Μικτά κέρδη

Περιθώριο Μικτού κέρδους

Αποτελέσμ ατα Προ φόρων Χρ

επενδυτικών αποτελεσμ άτων 

(EBITDA)

Αποτελέσμ ατα Προ φόρων Χρ

επενδυτικών αποτελεσμ άτων (E

Κέρδη προ φόρων

Κέρδη μ ετά από φόρους

Ο κύκλος  εργασιών του Ομ ίλο

της  προηγούμ ενης  χρήσης . Η

οποία έχουν συνεισφέρει όλες  ο

της  διαδικασίας  εξυγίανσης  του 

Τα μ ικτά κέρδη του Ομ ίλου, αν

της  προηγούμ ενης  χρήσης εμ φα

Τα κέρδη προ φόρων, χρημ

ανήλθαν στο ποσό των € 16.

εμ φανίζοντας μ είωση κατά πο

απομ είωσης  απαιτήσεων λόγω 

Τα κέρδη προ φόρων του Ομ

της προηγούμ ενης  χρήσης , εμ φ

Τα κέρδη μ ετά από φόρους τ

15.421 χιλ. της  προηγούμ ενης  χ

Τα κέρδη προ φόρων, χρ

(EBITDA) του Ομ ίλου, ανήλθαν

προηγούμ ενης  χρήσης , εμ φανίζ

Αναλυτικότερα:

Ποσά εκφρασμ ένα σε χιλ. €

Κέρδη / (Ζημ ίες ) προ φόρων

Χρημ ατοοικονομ ικά Έσοδα

Χρημ ατοοικονομ ικά Έξοδα

Αποσβέσεις

EBITDA

Ετήσιες Χρημ ατο
καταστάσεις
της  31ης Δ εκεμ βρ

ρήσης

ΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩ Ν ΧΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟ

01.01-

31.12.2016

01.0

31.12.201

277.942 277.24

59.656 64.29

21% 23

ρημ ατοδοτικών &

 & αποσβέσεων

32.396 44.40

ρημ ατοδοτικών &

(EBIT) 16.368 28.90

9.732 20.75

10.308 15.42

λου ανήλθε στο ποσό των € 277.942 χιλ. έναντι του ποσ

Η αύξηση αυτή αποτυπώνει τις στρατηγικές επιλογές

ς  οι εταιρίες του, παρά τη συρρίκνωση της  εγχώριας  αγ

υ Ομ ίλου «Μαρινόπουλος  Α.Ε.».

ανήλθαν στο ποσό των € 59.656 χιλ. έναντι του ποσού

φανίζοντας μ είωση, ποσοστού 7,21 %.

μ ατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμ άτων (E

6.368 χιλ. έναντι ποσού σε € 28.905 χιλ. της  προη

ποσοστό 43,37 %, επηρεασμ ένα κυρίως  από σημ αν

ω της  εξυγίανσης  του Ομ ίλου «Μαρινόπουλος  Α.Ε.».

μ ίλου ανήλθαν στο ποσό των € 9.732 χιλ. έναντι ποσο

φανίζοντας  μ είωση κατά ποσοστό 53,12 %.

του Ομ ίλου ανήλθαν στο ποσό των € 10.308 χιλ. έν

 χρήσης , μ ειωμ ένα κατά € -5.113 χιλ.

ρημ ατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμ άτων κ

αν στο ποσό των € 32.396 χιλ. έναντι του ποσού των

ίζοντας  μ είωση κατά ποσοστό 27,05 %.

ΟΜΙΛΟΣ

31.12.2016 31.12.2015 31.12.201

9.732 20.759 7.63

-202 -139 -

6.838 8.285 5.26

16.028 15.503 10.40

32.396 44.408 23.30

οοικονομ ικές
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ΟΥ

.01-

015

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

%

.245 0,25%

.291 -7,21%

23% -7,44%

.408 -27,05%

.905 -43,37%

.759 -53,12%

.421 -33,16%

οσού € 277.245 χιλ.

ς του Ομ ίλου, στην

αγοράς , κατόπιν και

ύ των € 64.291 χιλ.

(EBIT) του Ομ ίλου,

ηγούμ ενης  χρήσης ,

αντικές  προβλέψεις

ού σε € 20.759 χιλ.

έναντι του ποσού €

και αποσβέσεων

ων € 44.408 χιλ της

ΕΤΑΙΡΙΑ

016 31.12.2015

633 17.920

-3 -57

269 6.590

405 10.499

304 34.952



Τα Λοιπά Συνολικά Έσοδα μ ε

της  προηγούμ ενης  χρήσης κα

ιδιοχρησιμ οποιούμ ενων παγίων

1.1.3. Ενεργητικό

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ενε

ποσά εκφρασμ ένα σε χιλ. €

Σύνολο Ενεργητικού

Σύνολο μ η κυκλοφορούντων περιου

Αποθέμ ατα

Απαιτήσεις  από Πελάτες

Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού

Το γενικό σύνολο ενεργητικο

374.113 χιλ. της  προηγούμ ενης  

Τα μ η κυκλοφορούντα περιο

των € 238.144 χιλ. έναντι ποσού

Στα περιουσιακά στοιχεία του Ο

εγγύηση τραπεζικών δανείων. Π

βάρη.

Τα αποθέμ ατα εμ πορευμ άτων

Ομ ίλου ανέρχονται στο ποσό τω

Οι απαιτήσεις  από πελάτες τ

78.131 χιλ. της  προηγούμ ενης

επέφερε το αποτέλεσμ α αυτό.

Τα λοιπά στοιχεία ενεργητικο

των € 23.381 χιλ. της προηγούμ

1.1.4. Παθητικό

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Παθητικ

ποσά εκφρασμ ένα σε χιλ. €

Σύνολο Παθητικού

Καθαρή Θέση

Μακροπρόθεσμ ες Δ ανειακές  Υποχρ

Λοιπές  Μακροπρόθεσμ ες  Υποχρεώ

Βραχυπρόθεσμ ες  Δ ανειακές  Υποχρ

Λοιπές  Βραχυπρόθεσμ ες  υποχρεώσ

Η καθαρή θέση του Ομ ίλου α

προηγούμ ενης  χρήσης .

Οι μ ακροπρόθεσμ ες  δανειακ

έναντι του ποσού των € 91.076

Ετήσιες Χρημ ατο
καταστάσεις
της  31ης Δ εκεμ βρ

μ ετά από φόρους ανέρχονται στο ποσό των € 41 χιλ.

και προέρχονται κυρίως από την επίδραση της επ

ν των θυγατρικών εταιριών από ανεξάρτητο επαγγελμ α

εργητικό)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟ

01.01-

31.12.2016

01.01

31.12.2015

388.551 374.113

ουσιακών στοιχείων 238.144 216.549

56.713 56.053

63.434 78.131

30.259 23.381

κού του Ομ ίλου ανέρχεται στο ποσό των € 388.551 χι

ς  χρήσης .

ιουσιακά στοιχεία του Ομ ίλου μ ετά τις  αποσβέσεις  α

ού € 216.549 χιλ. της προηγούμ ενης  χρήσης .

Ομ ίλου έχουν εγγραφεί προσημ ειώσεις  συνολικού ύψο

. Πέραν των ανωτέρω προσημ ειώσεων δεν υπάρχουν 

ν, πρώτων και βοηθητικών υλών καθώς  και αναλωσ

των € 56.713 χιλ. έναντι ποσού € 56.053 χιλ. της  προηγο

του Ομ ίλου διαμ ορφώθηκαν στο ποσό των € 63.434 χ

ης  χρήσης . Η λελογισμ ένη προσπάθεια για βελτίωση

κού του Ομ ίλου ανήλθαν στο ποσό των € 30.259 χιλ.

ύμ ενης  χρήσης .

τικό)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ

01.01-31.12.2016 01.01-31.12.2015

388.551 374.113

153.026 148.915

χρεώσεις 104.993 91.076

ώσεις 15.338 18.161

χρεώσεις 67.083 68.623

ώσεις 48.111 47.338

 ανέρχεται στο ποσό € 153.026 χιλ. έναντι ποσού €

κές  υποχρεώσεις του Ομ ίλου ανήλθαν στο ποσό τω

6 χιλ. της  προηγούμ ενης  χρήσης

οοικονομ ικές

ρίου 2016
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ιλ. έναντι € -343 χιλ.

επανεκτίμ ησης  των

ατία εκτιμ ητή.

ΟΥ

1-

15

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

%

13 3,86%

49 9,97%

53 1,18%

31 -18,81%

81 29,42%

χιλ. έναντι ποσού €

 ανήλθαν στο ποσό

ους 215.600 χιλ για

ν άλλα εμ πράγμ ατα

ωσίμ ων υλικών του

γούμ ενης  χρήσης .

χιλ. έναντι ποσού €

ση της  ρευστότητας

λ. έναντι του ποσού

Υ

15 ΜΕΤΑΒΟΛΗ %

13 3,86%

15 2,76%

76 15,28%

61 -15,55%

23 -2,24%

38 1,63%

€ 148.915 χιλ. της

των € 104.993 χιλ.



Οι λοιπές  μ ακροπρόθεσμ ες  

συνολικό ποσό των € 15.338 χιλ

Οι βραχυπρόθεσμ ες  τραπεζι

στο ποσό των € 67.083 χιλ. ένα

Οι λοιπές  βραχυπρόθεσμ ες  υ

ποσού € 47.338 χιλ. της  προηγ

υποχρεώσεων.

Τόσο ο Όμ ιλος  όσο και η Ετα

απόλυτα συνεπής  διατηρώντας  

1.2. Επιδόσεις  του Ομ ίλο

Παρατίθεται πίνακας  μ ε τους  οι

όσο και για την προηγούμ ενη χρ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Α. ΑΡΙΘΜΟΔ ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤ

Α1.
Αριθμ οδείκτης  Γενικής Ρευστ

Κίνησης  (CURRENT RATIO)

Α2. Άμ εσης  Ρευστότητας  (QUICK

Α3. Ειδικής  Ρευστότητας  (ACID T

Α4.
Κεφάλαιο Κίνησης  προς  Κυκλ

(WORKING CAPITAL TO CU

Β. ΑΡΙΘΜΟΔ ΕΙΚΤΕΣ Δ ΙΑΡΘΡΩ

Β1. Ξένων προς  Ίδια Κεφάλαια (D

Β2.
Βραχυπρόθεσμ ες  . υποχρεώ

(CURRENT LIABILITIES TO 

Β3. Κάλυψης παγίων (FIXED ASS

Β4.

Ιδίων Κεφαλαίων προς  σύνολ

προβλέψεων) (OWNER’S EQ

LIABILITIES)

Β5.
Κυκλοφορούν Ενεργητικό πρ

(CURRENT ASSETS TO TOT

Ετήσιες Χρημ ατο
καταστάσεις
της  31ης Δ εκεμ βρ

 υποχρεώσεις του Ομ ίλου εμ φανίζονται μ ειωμ ένες κ

χιλ. έναντι ποσού € 18.161 χιλ. της  προηγούμ ενης  χρήση

ζικές  υποχρεώσεις του Ομ ίλου εμ φανίζονται μ ειωμ έν

αντι ποσού € 68.623 χιλ. της  προηγούμ ενης  χρήσης .

 υποχρεώσεις του Ομ ίλου ανέρχονται στο ποσό των €

ηγούμ ενης  χρήσης . Η αύξηση οφείλεται κυρίως  στην αύ

ταιρία μ ας , παρακολουθεί τις  υποχρεώσεις  και φροντ

ς  την καλή φήμ η και στον τομ έα αυτό.

ου και της Εταιρίας

οικονομ ικούς δείκτες  του Ομ ίλου και της  Eταιρίας  τόσο

χρήση:

ΟΙ Δ ΕΙΚΤΕΣ

Στοιχεία Ομ ίλου Σ

2016 2015 2

ΤΗΤΟΣ (LIQUIDITY RATIOS)

στότητας  ή Κεφαλαίου

) 130,57% 135,88% 12

K RATIO) 81,34% 87,54% 8

 TEST RATIO) 3,36% 3,73%

κλοφορούν Ενεργητικό

URRENT ASSETS) 23,41% 26,40% 1

Ω ΤΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (CAPITAL STRUCTURE RATIOS)

 (DEBT TO EQUITY) 1,57 1,55

ώσεις  προς  Ίδια Κεφάλαια

O NET WORTH) 0,77 0,80

SSETS TO NET WORTH) 1,56 1,45

ολο υποχρεώσεων (πλέον

QUITY TO TOTAL

0,64 0,65

ρος  Συνολικό Ενεργητικό

OTAL ASSETS RATIO) 0,39 0,42

οοικονομ ικές

ρίου 2016

Σελίδα 9 από 87

και ανέρχονται στο

σης .

ένες και ανέρχονται

€ 48.111 χιλ. έναντι

αύξηση των λοιπών

ντίζει ώστε να είναι

σο για την τρέχουσα

Στοιχεία Εταιρίας

2016 2015

120,17% 146,84%

80,07% 99,70%

1,54% 3,19%

16,78% 31,90%

1,07 1,19

0,70 0,63

0,84 0,87

0,93 0,84

0,41 0,42



Γ. ΑΡΙΘΜΟΔ ΕΙΚΤΕΣ Δ ΡΑΣΤΗΡ

Γ1.
Ταχύτητα Κυκλοφορίας  Αποθ

TURNOVER RATIO)

Γ2.
Ταχύτητα Κυκλοφορίας  Παγίω

TURNOVER RATIO)

Γ3.
Μέση Περίοδος  Είσπραξης  α

SALES OUTSTANDING)

Γ4.
Ταχύτητα Κυκλοφορίας  συνο

(ASSET TURNOVER RATIO

Γ5.
Ταχύτητα Κυκλοφορίας  Ιδίων

EQUITY TURNOVER RATIO

Δ . ΑΡΙΘΜΟΔ ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔ ΟΤ

Δ 1.
Μικτού Κέρδους  Εκμ εταλλεύσ

MARGIN)

Δ 2.
Καθαρού Κέρδους  Εκμ εταλλε

MARGIN)

Δ 3.
Αποδοτικότητας  Ιδίων Κεφαλ

(RETURN OF INVESTMENT

Δ 4.
Αποδοτικότητας  συνολικών ε

(EFFICIENCY OF TOTAL AS

Δ 5.
Αποδοτικότητας  απασχολουμ

(RETURN ON TOTAL CAPIT

Ε. Δ ΑΠΑΝΩ Ν ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (O

Ε1. Λειτουργικών εξόδων (OPER

Ε2. Ταχύτητας  κάλυψης  τόκων (IN

Ε3.
Λειτουργικών εξόδων προς  π

EXPENSES TO NET SALES

Ε4.
Δ ανειακής  επιβάρυνσης (LOA

ASSETS)

1.3. Μετοχικό Κεφάλαιο

Οι μ ετοχές  της  Eταιρίας  είναι κο

Η Εταιρία κατά την 31
η

Δ εκεμ βρ

1.4. Μερισμ ατική Πολιτικ

Με βάση την ισχύουσα νομ οθ

τουλάχιστον το 35% των κερδώ

οποία σύμ φωνα μ ε τα Δ ΠΧA

Συνέλευση.

Αριθμ ός  μ ετοχών και ονομ αστική

Αριθμ ός  μ ετοχών

Ονομ αστική Αξία ανά μ ετοχή

Ετήσιες Χρημ ατο
καταστάσεις
της  31ης Δ εκεμ βρ

ΗΡΙΟΤΗΤAΣ (ACTIVITY RATIOS)

οθεμ άτων (INVENTORIES 1,0 1,13

φορές φορές

γίων (FIXED ASSETS 1,17 1,40

φορές φορές

 απαιτήσεων (DAYS OF 91,68 92,81

ημ έρες ημ έρες

ολικού Ενεργητικού

O)

0,72 0,74

φορές φορές

ν Κεφαλαίων (OWNER’S

IO)

1,86 1,90

φορές φορές

ΤΙΚΟΤΗΤΟΣ (PROFITABILITY RATIOS)

ύσεως  (GROSS PROFIT

21,46% 23,19% 2

λεύσεως   (NET PROFIT

3,71% 5,56%

αλαίων προ αποσβέσεων

T) 21,63% 30,47% 1

 επενδύσεων

SSETS) 3,77% 5,97%

υμ ένων κεφαλαίων

ITAL EMPLOYED) 4,21% 7,73%

(OPERATING EXPENSES RATIOS)

ERATING RATIO)
91,69% 89,80% 9

 (INTEREST RATIO) 2,47 3,55

 πωλήσεις (OPERATING

S) 13,16% 12,99% 1

OANS TO TOTAL

43,25% 41,62% 3

οινές  ονομ αστικές :

βρίου 2016, δεν έχει στην κατοχή της  Ίδιες  μ ετοχές .

ική

θεσία η Εταιρία υποχρεούται να διανείμ ει μ έρισμ α στ

δών μ ετά από φόρους  και τον σχημ ατισμ ό του τακτικού

δύναται να διανεμ ηθούν, εκτός  εάν αποφασίσει δια

ή αξία

οοικονομ ικές

ρίου 2016
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1,88 1,22

φορές φορές

1,89 1,53

φορές φορές

43,60 107,66

ημ έρες ημ έρες

0,77 0,61

φορές φορές

1,60 1,71

φορές φορές

21,51% 21,99%

3,98% 5,55%

16,53% 25,10%

4,64% 6,10%

4,41% 8,03%

90,91% 90,16%

2,45 3,74

12,42% 12,15%

32,83% 36,62%

στους  μ ετόχους  της

ύ αποθεμ ατικού, τα

ιαφορετικά η Γενική

31.12.2016

15.988.968

0,73



Η Δ ιοίκηση του Ομ ίλου επιδιώκ

της  στόχων μ έσω της  διενέργει

να ανταποκρίνονται στις  συνθή

αφορολόγητων αποθεμ ατικών κ

εφαρμ όσει τις  επιδιώξεις  αυτές  

ενέκρινε τη διανομ ή μ ερίσμ ατος

χρήση 2015 μ ε τη μ ορφή προμ

διανομ ή μ ερίσμ ατος  από τα κέρ

1.5. Συμ μ ετοχές

Στον Όμ ιλο, περιλαμ βάνονται π

Επωνυμ ία Εταιρίας

Ποσά εκφρασμ ένα σε €

Θυγατρικές  Εταιρίες

ΤΥΡΑΣ Α.Ε.*

OLYMPUS DAIRY UK LTD*

ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΑΡ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε

TYRBUL S.A.

S.C. FABRICA DE LAPTE BRASOV S.A

OLYMPUS ITALIA Srl

OLYMPUS DAIRY DEUTSCHLAND Gmb

Σύνολο Θυγατρικών

Συγγενείς  εταιρίες

OLYMPUS DAIRY USA Corp**

PRODLACTA S.A.**

Απομ ειώσεις

Σύνολο συγγενών εταιριών

Σύνολο Συμ μ ετοχών

* Νεοϊδρυθείσες  εταιρίες

** Οι συμ μ ετοχές  στις  εταιρίες

ολοσχερώς .

1.6. Δ εσμ εύσεις - Εγγυήσ

Οι ενδεχόμ ενες  υποχρεώσεις , γ

της  Eταιρίας  και του Ομ ίλου στα

Ενδεχόμ ενες  Υποχρεώσεις

ποσά εκφρασμ ένα σε χιλ €

Εγγυητικές  επιστολές  Τραπεζών για

εξασφαλίσεις

Σύνολο Ενδεχομ ένων Υποχρεώσ

1.6.1. Ποινικές  ρήτρες  και δ

Για όλες  τις  επίδικες  και τις υπ

1.089 χιλ. Δ εν υπάρχουν άλλες

που ενδέχεται να έχουν σημ αντι

Ετήσιες Χρημ ατο
καταστάσεις
της  31ης Δ εκεμ βρ

κει την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και την επίτευξη

ειας  των απαραίτητων επενδύσεων σε εξοπλισμ ό και ε

ήκες ανταγωνισμ ού που επικρατούν στον κλάδο. Μέσω

 και της  μ η διανομ ής  μ ερισμ άτων η Δ ιοίκηση του Ομ ίλο

ς  και να δημ ιουργήσει σημ αντικές  υπεραξίες . Η τακτική 

ος  ποσού € 2.238χιλ, εκ του οποίου ποσό € 1.471χιλ εί

ομ ερίσμ ατος . Επιπλέον, μ ε Έκτακτη Γ.Σ. των μ ετόχων

έρδη προηγουμ ένων χρήσεων ποσού € 4.000χιλ.

 πλην της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. και οι ακό

Αξία Κτήσης

Συμ μ ε

την 
€ 31.12.2016 31.12.2015

Άμ εση

25.000,00 0,00 100%

25.380,71 0,00 100%

ΑΡΙΣΗΣ Α.Ε. 25.000,00 25.000,00 100%

.Ε. «ΡΟΔ ΟΠΗ» 25.000,00 25.000,00 100%

9.135.363,19 9.135.363,21 100%

.A. 45.112.580,70 45.112.580,42 93,80%

10.000,00 10.000,00 100%

mbH 25.000,00 25.000,00 100%

54.383.324,60 54.332.943,63

9.543,84 9.543,84 10%

2.755.882,46 2.755.882,46

(2.765.426,30) (2.765.426,30)

0,00 0,00

54.383.324,60 54.332.943,63

ίες PRODLACTA SA και OLYMPUS DAIRY USA Corp έ

σεις

, για εγγυητικές  επιστολές  εξασφάλισης  καλής εκτέλεση

τα πλαίσια των συνήθων δραστηριοτήτων τους  είναι:

Στοιχεία Ομ ίλου Στοιχ

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016

ια

879 904 8

σεων 879 904 8

ι δικαστικές υποθέσεις

πό διαιτησία διαφορές έχει γίνει πρόβλεψη σε επίπεδο

ες  επίδικες  ή υπό διαιτησία διαφορές  δικαστικών ή διοι

ντική επίπτωση στην οικονομ ική κατάσταση της Εταιρίας
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ξη των στρατηγικών

ι εγκαταστάσεις  που

σω της  δημ ιουργίας

λου είναι σε θέση να

ή Γ.Σ. των μ ετόχων,

 είχε καταβληθεί στη

ν, αποφασίστηκε η

κόλουθες  εταιρίες :

Σχέση

μ ετοχής  κατά

ν 31.12.2016

Μέθοδος

ενοποίησης
Έδρα

η Έμ μ εση

% Ολική Ελλάδα

% Ολική Αγγλία

% Ολική Ελλάδα

% Ολική Ελλάδα

% Ολική Βουλγαρία

% Ολική Ρουμ ανία

% Ολική Ιταλία

% Ολική Γερμ ανία

Η.Π.Α.

7,5% Ρουμ ανία

έχουν απομ ειωθεί

σης  και λειτουργίας ,

ιχεία Εταιρίας

16 31.12.2015

879 760

879 760

δο Ομ ίλου ύψους €

ιοικητικών οργάνων,

ας .



Δ εν υπάρχουν άλλες επίδικες  

αποφάσεις  που ενδέχεται να 

Eταιρίας  και του Ομ ίλου.

1.6.2. Λοιπές  ενδεχόμ ενες  

Ο Όμ ιλος έχει σχημ ατίσει σω

ενδεχόμ ενο επιβολής  πρόσθετ

ανέλεγκτες   χρήσεις , δεδομ ένο

χρήση 2010 για την απορροφηθ

Πέραν των όσων αναφέρονται π

1.7. Λοιπές  Πληροφορίες

1.7.1. Εγκαταστάσεις - Υπο

Οι εγκαταστάσεις - υποκαταστ

ακόλουθα:

- Τοπική Κοινότηττα Πηγής , Δ ήμ

- 16
ο

χλμ . Ε.Ο. Λάρισας – Θεσσ

- Μονάδα παραγωγής  γαλακτοκ

- Περιφερειακές  ενότητες  Ξάνθη

- Κέντρο διακίνησης  προϊόντων 

- Κέντρο διακίνησης  προϊόντων 

Η Εταιρία επίσης , διαθέτει υποκα

- Αλεξανδρούπολη

- Λαμ ία

- Πάτρα

- Βόλος

Οι εγκαταστάσεις  της Εταιρίας  ε

διαρκώς .

1.7.2. Εργασιακά θέμ ατα

Η Δ ιοίκηση του Ομ ίλου στηρίζε

γνώση του αντικειμ ένου τους  κ

και την περαιτέρω ανάπτυξη του

Παρατίθεται πίνακας  μ ε τον μ έσ

απασχολήθηκε στη διάρκεια τό

επιβάρυνση, από μ ισθούς  και 

κατηγορίες  ως  εξής  :

Πίνακας  μ έσου όρου αριθμ ού προ

Στοιχεία Ομ ίλου

ΑΤΟΜΑ

ΕΤΗ 2016 2015

Σύνολα 1.111 1.094

1.8. Περιβαλλοντικά θέμ α

Η Εταιρία δεν αντιμ ετωπίζει πε
διατάξεις  και επενδύει σε πρωτο

Ετήσιες Χρημ ατο
καταστάσεις
της  31ης Δ εκεμ βρ

ες  διεκδικήσεις  τρίτων κατά της  Eταιρίας  και του Ομ

α έχουν σημ αντική επίπτωση στην χρημ ατοοικονομ ικ

ς  υποχρεώσεις

ωρευτική πρόβλεψη ποσό σε χιλ. € 397 μ ε σκοπό

ετων φόρων σε περίπτωση ελέγχου από τις  φορολ

νου ότι, η Eταιρία έχει ελεγχθεί έως  και τη χρήση 201

ηθείσα εταιρία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.

ι παραπάνω δεν υπάρχουν άλλες  σημ αντικές  ενδεχόμ εν

ες

οκαταστήμ ατα

στήμ ατα της  Eταιρίας , που λειτουργούν κατά την 31

ήμ ος  Πύλης , Π.Ε. Τρικάλων

σαλονίκης , Δ .Ε. Μακρυχωρίου, Δ ήμ ος  Τεμ πών, Π.Ε. Λά

οκομ ικών προϊόντων στο 3
ο

χλμ . παλαιάς  Ε.Ο. Ξάνθης –

ης  και Καβάλας  (παραληπτήρια γάλακτος )

ν στο 27
ο

χλμ . της  νέας  Ε.Ο. Αθηνων-Λαμ ίας , στις  Αφίδν

ν στην περιοχή Νέας  Μαγνησίας , στον Δ ήμ ο Δ έλτα, Π.Ε

καταστήμ ατα στις  παρακάτω πόλεις :

 είναι ιδιόκτητες  και από την ανέγερσή τους έως  σήμ ερα

ίζεται σε ομ άδα έμ πειρων και ικανών στελεχών, τα οπ

 και των συνθηκών της  αγοράς , συμ βάλλοντας  στην εύ

ου Ομ ίλου.

έσο όρο του αριθμ ού του προσωπικού της  Eταιρίας  κα

τόσο της  τρέχουσας  χρήσης  όσο και της  προηγούμ ε

αι ημ ερομ ίσθια και ασφαλιστικές  επιβαρύνσεις , ο οπο

ροσωπικού - ποσά εκφρασμ ένα σε €

Στοιχεία Εταιρίας  σε €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΟΥ ΑΤΟΜΑ

ΣΥΝ

2016 2015 2016 2015 20

16.206 16.209 609 640 12.2

ατα

περιβαλλοντικά θέμ ατα, συμ μ ορφώνεται μ ε τις  σχετικέ
οπόρες  τεχνολογίες .
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μ ίλου ή δικαστικές

ική κατάσταση της

πό να καλυφθεί το

ολογικές αρχές  για

011 μ ε εξαίρεση τη

Ε. «ΡΟΔ ΟΠΗ».

ενες  υποχρεώσεις .

1.12.2016, είναι τα

Λάρισας

– Κομ οτηνής

ίδνες

.Ε. Θεσσαλονίκης

ρα εκσυγχρονίζονται

οποία έχουν πλήρη

 εύρυθμ η λειτουργία

και του Ομ ίλου που

μ ενης , καθώς  και η

ποίος  αναλύεται σε

ΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΟΥ

016 2015

2.263 13.054

κές  περιβαλλοντικές



1.9. Δ ραστηριότητες  στον

Η Εταιρία πραγμ ατοποίησε δαπ
την τρέχουσα διαχειριστική  χρ

1.10. Σημ αντικά γεγονότα 

Σημ αντικά γεγονότα τα οποία έλ

2016 καθώς  και η επίδρασή του

Στις  30 Ιουνίου 2016 έγινε ε

χρημ ατοοικονομ ικές  καταστάσει

του Δ ιοικητικού Συμ βουλίου τ

Λογιστή, απηλλάγησαν τα μ έ

αποζημ ίωσης  για τα πεπραγ

Αναπληρωμ ατικού Ελεγκτή για τ

Στις  01 Οκτωβρίου 2016 ολοκ

(απορροφούμ ενη) από την Ελλη

Κ.Ν. 2190/20 και των άρθρω

αναδιάρθρωση της Εταιρίας  και 

Επίσης , συστάθηκαν δύο (2) νέ

Ltd».

Οι θυγατρικές  εταιρίες TYRBU

μ ακροπρόθεσμ α δάνεια ύψους

εξοπλισμ ού, λόγω της  επέκταση

Εντός  της  τρέχουσας  χρήσης , η

διαδικασίας  εξυγίανσης  του Ομ

μ έρους  της  απαίτησής  της  που κ

1.11. Προοπτικές  και στρα

Ο Όμ ιλος , στα πλαίσια της ευρύ

θεσπίσει η Δ ιοίκηση για τη χρήσ

που επικρατεί στον κλάδο. Μέσ

οποίους  θεωρεί εφικτούς . Οι στό

• Δ ιατήρηση/αύξηση μ εριδίου

σημ ασίας προϊόντα.

• Εξαγωγικός προσανατολισμ

αντισταθμ ιστούν οι αυξημ ένο

• Μεγιστοποίηση της επένδυσ

ευρύτερη βαλκανική αγορά.

• Δ ιατήρηση της παρουσίας σ

• Ανάπτυξη των δραστηριοτήτ

• Ανάπτυξη των δραστηριοτήτ

• Συνεχής  και αδιάκοπη βελτίω

ανταποκρίνεται μ ε τον καλ

απαιτεί υψηλά ποιοτικά stan

• Μείωση κόστους κυρίως μ

τομ έων και των δικτύων διαν

Ετήσιες Χρημ ατο
καταστάσεις
της  31ης Δ εκεμ βρ

ον τομ έα ερευνών και ανάπτυξης

απάνες  επιστημ ονικής  και τεχνολογικής  έρευνας  ποσού
ρήση.

α της  χρήσης  2016

 έλαβαν χώρα κατά την περίοδο από 1
ης

Ιανουαρίου έω

ους  στις χρημ ατοοικονομ ικές  καταστάσεις είναι τα ακόλο

ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση όπου μ εταξύ άλλ

εις της  εταιρικής  χρήσης  2015, μ ετά της  επ’ αυτής  εκθ

 της  Eταιρίας  και του πιστοποιητικού ελέγχου του Ο

μ έλη του Δ ιοικητικού Συμ βουλίου και ο Ελεγκτής  α

αγμ ένα της  χρήσης  2015, έγινε η εκλογή ενός  Τ

α την χρήση 2016 και εγκρίθηκαν οι μ ισθοί μ ελών Δ .Σ. γι

οκληρώθηκαν οι διαδικασίες απορρόφησης  της Εταιρ

ληνικά Γαλακτοκομ εία Α.Ε., μ ε βάση τις  διατάξεις  των ά

ων 1-5 του Ν 2166/93. Η ανωτέρω απορρόφηση σ

αι αναμ ένεται να βελτιώσει την οικονομ ική της  θέση.

νέες  θυγατρικές  μ ε τις  επωνυμ ίες  «ΤΥΡ.Α.Σ. Α.Ε.» και «

BUL S.A. και S.C. FABRICA DE LAPTE BRASOV

υς € 50εκ. προκειμ ένου να προχωρήσουν σε νέες ε

σης  της  παραγωγικής  δυναμ ικότητας  των εργοστασίων.

, η μ ητρική Εταιρία αντιμ ετώπισε σημ αντικό πιστωτικό 

μ ίλου «Μαρινόπουλος  Α.Ε.» και προέβη σε πρόβλεψη

υ κατέστη μ η ανακτήσιμ ο.

ατηγικοί στόχοι της Εταιρίας  και του Ομ ίλου

ρύτερης  στρατηγικής  του, θα επιδιώξει την επίτευξη των

ήση 2017, λαμ βάνοντας  υπόψη το δυσμ ενέστατο οικον

έσα σε αυτό το κλίμ α, η Δ ιοίκηση του Ομ ίλου έχει θεσπ

τόχοι αυτοί παρουσιάζονται κατωτέρω:

ου αγοράς  και αύξηση κύκλου εργασιών μ ε επίκεντρο

μ ός ο οποίος θα ισχυροποιήσει τα brands του ομ ίλου κα

νοι, λόγω οικονομ ικών συνθηκών, επιχειρημ ατικοί κίνδυ

υσης  στη Ρουμ ανία μ ε σταδιακή επέκταση στην Ρουμ άν

.

στις Η.Π.Α. κυρίως  σε επίπεδο διανομ ής  προϊόντων.

ήτων στην Ιταλία.

ήτων στην Γερμ ανία μ έσω εμ πορικών συμ φωνιών/συνερ

τίωση των προϊόντων μ έσα από συστημ ατική εργασία κα

λύτερο δυνατό τρόπο στις  ανάγκες  του σύγχρονου

ndards, προϊόντα υψηλής  διατροφικής αξίας  και συγκρα

μ ε αναδιοργάνωση των παραγωγικών διαδικασιών, τ

ιανομ ής . Η αναδιοργάνωση είναι μ ια συνεχής  διαδικασία
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€ 204.831,68 κατά

έως  31
ης

Δ εκεμ βρίου

ουθα:

λων εγκρίθηκαν οι

κθέσεως  διαχείρισης

 Ορκωτού Ελεγκτή

 από κάθε ευθύνη

Τακτικού και ενός

 για τη χρήση 2016.

αιρίας  ΤΥΡΑΣ Α.Ε.

 άρθρων 69-77 του

 συνοδεύτηκε από

 «Olympus Dairy UK

V S.A. υπέγραψαν

επενδύσεις  παγίου

ν.

ό κίνδυνο λόγω της

ψη απομ είωσης  του

ν στόχων που έχει

νομ ικό περιβάλλον

πίσει στόχους  τους

ρο τα στρατηγικής

 και θα επιτρέψει να

υνοι.

άνικη αγορά και την

εργασιών.

 και έρευνα ώστε να

υ καταναλωτή που

ρατημ ένες  τιμ ές .

, των λειτουργικών

ία συντονισμ ού των



στρατηγικών στόχων και π

περιβάλλον.

Η Δ ιοίκηση εκτιμ ά ότι οι προανα

παρά το γεγονός  ότι η επιδείνω

προγραμ μ ατισμ ού και έγκαιρης  

1.12. Δ ιαχείριση κινδύνων

Ο Όμ ιλος  και η Εταιρία στο 

εκτεθειμ ένοι σε μ ια σειρά χρημ

συνδέονται τόσο μ ε τη γενικό

διαμ ορφώνονται στον κλάδο.

Η εξειδικευμ ένη τεχνογνωσία τη

ανθρώπινο δυναμ ικό και οι ισ

βοηθούν και υποστηρίζουν τον 

περιορίζοντας  τους  κινδύνους .

Επιπρόσθετα, οι συνεχώς  προ

δίνουν το δικαίωμ α να πιστεύο

έρχεται και  θα συμ βάλλουν στη

Συνήθεις  κίνδυνοι στους  οποίου

 Παράγοντες  χρημ ατοοικον

Ο Όμ ιλος  εκτίθεται σε διάφ

διακυμ άνσεων σε συναλλαγμ ατ

κίνδυνο τιμ ών. Το συνολικό πρό

τις  πιθανές  δυσμ ενείς  επιπτώσ

Ομ ίλου.

Η πολιτική της διαχείρισης του

τους  κινδύνους  που σχετίζοντ

σχεδιασμ ό της  μ εθοδολογίας  

μ είωση του κινδύνου.

Τα χρημ ατοοικονομ ικά προϊόντ

τράπεζες , συναλλαγές  σε ξένο

εκπλήρωσης , τραπεζικούς  λογα

 Συναλλαγμ ατικός  κίνδυ

Η έκθεση του Ομ ίλου σε συ

προσδοκώμ ενες  ταμ ιακές  ροές

παρακολουθεί διαρκώς  τις  διακ

περίπτωση χωριστά, λαμ βάνον

συναλλαγμ ατικών κινδύνων. Ο

συναλλαγές  και αναγνωρισμ ένα

διαφέρει από το λειτουργικό νό

απορρέει από μ ελλοντικές  εμ

παθητικού, η Eταιρία χρησιμ οπο

Τα κυριότερα νομ ίσμ ατα συνα

συνδεδεμ ένο μ ε το € μ ε σταθ

Ετήσιες Χρημ ατο
καταστάσεις
της  31ης Δ εκεμ βρ

προσαρμ ογής της  Eταιρίας  στο συνεχώς  μ εταβαλλό

ναφερόμ ενοι στόχοι είναι διαχειρίσιμ οι και εφικτοί για τη

ωση των οικονομ ικών συνθηκών δυσχεραίνει κατά πολύ

ς  αντίδρασης  στις  διαρκώς  μ εταβαλλόμ ενες οικονομ ικές

ν και πολιτικές  αντιστάθμ ισης

ο πλαίσιο των συνήθων επιχειρημ ατικών δραστηριοτ

μ ατοοικονομ ικών και επιχειρημ ατικών κινδύνων και αβ

ότερη οικονομ ική συγκυρία όσο και μ ε τις  ειδικότερε

της  Eταιρίας  και του Oμ ίλου, η συνεχής  επένδυση σε άρ

ισχυρές  υποδομ ές  σε συνδυασμ ό μ ε την ανάπτυξη 

ν Όμ ιλο να είναι διαρκώς  ανταγωνιστικός  και να διεισδύε

.

ροσαρμ οζόμ ενες  στο νέο επιχειρημ ατικό περιβάλλον 

ύουμ ε ότι θα ανταποκριθούμ ε στις  ανάγκες  της  κρίσι

την ελαχιστοποίηση αστάθμ ητων παραγόντων.

ους  εκτίθεται ο Όμ ιλος  είναι οι ακόλουθοι:

 ονομ ικού κινδύνου

άφορους  χρημ ατοοικονομ ικούς  κινδύνους , όπως  κι

ατικές  ισοτιμ ίες  και επιτόκια, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυν

ρόγραμ μ α διαχείρισης  κινδύνου του Ομ ίλου έχει στόχο ν

ώσεις  αυτών των διακυμ άνσεων στη χρημ ατοοικονομ

υ κινδύνου εφαρμ όζεται από τη Δ ιοίκηση του Ομ ίλου 

νται μ ε τις  δραστηριότητες  και τις  λειτουργίες  του 

 μ ε επιλογή των κατάλληλων χρημ ατοοικονομ ικών 

ντα που χρησιμ οποιεί ο Όμ ιλος  αποτελούνται κυρίως  α

νο νόμ ισμ α σε τρέχουσες  τιμ ές  ή προθεσμ ιακά συμ β

γαριασμ ούς υπερανάληψης , λογαριασμ ούς  εισπρακτέου

 δυνος

συναλλαγμ ατικούς  κινδύνους  προέρχεται κυρίως  απ

ές  σε ξένο νόμ ισμ α (εισαγωγές – εξαγωγές ). Η Δ ιο

ιακυμ άνσεις  και την τάση των ξένων νομ ισμ άτων και α

οντας  τα απαραίτητα μ έτρα όπου απαιτείται, μ έσω συμ

Ο συναλλαγμ ατικός  κίνδυνος  προκύπτει από μ ελλ

να στοιχεία ενεργητικού και παθητικού όταν παρατίθεντα

 νόμ ισμ α της  οντότητας . Σε περίπτωση συναλλαγμ ατικ

εμ πορικές  συναλλαγές  και αναγνωρισμ ένα στοιχεία

ποιεί συμ βόλαια μ ελλοντικής  εκπλήρωσης  εφόσον απαιτ

ναλλαγών στον Όμ ιλο είναι το €, το Λέβα Βουλγαρί

αθερή ισοτιμ ία και το Λει Ρουμ ανίας . Εντός  της  χρή
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λόμ ενο οικονομ ικό

την επόμ ενη χρήση

λύ τις προσπάθειες

ές συνθήκες .

ιοτήτων τους , είναι

αβεβαιοτήτων, που

ρες  συνθήκες  που

άρτια εξειδικευμ ένο

η νέων προϊόντων

ύει σε νέες  αγορές ,

ν δομ ές μ ας , μ ας

σιμ ης  χρονιάς  που



κινδύνους  αγοράς ,

υνο ρευστότητας  και

 να ελαχιστοποιήσει

ομ ική απόδοση του

υ η οποία αξιολογεί

 και προβαίνει σε

 προϊόντων για τη

 από καταθέσεις  σε

βόλαια μ ελλοντικής

υς  και πληρωτέους .



πό υπάρχουσες  ή

ιοίκηση του Ομ ίλου

ι αξιολογεί την κάθε

υμ φωνιών κάλυψης

λοντικές  εμ πορικές

νται σε νόμ ισμ α που

τικού κινδύνου που

ία ενεργητικού και

αιτείται.

ρίας το οποίο είναι

ήσης  ιδρύθηκε νέα



θυγατρική στην Μ.Βρετανία (νόμ

συναλλαγών.

 Κίνδυνος  τιμ ών

Ο Όμ ιλος  δεν έχει στην κατοχή 

μ εταβολής  των χρημ ατιστηριακώ

Ο Όμ ιλος  εκτίθεται κυρίως  σε 

τούτου προσαρμ όζεται ανάλογ

αντιμ ετώπιση του κινδύνου της

διαχείριση και Δ ιοίκηση αυτών

ύψους . Σε σχέση μ ε τον τζίρο τη

είναι η ελαχιστοποίηση του χ

απομ ακρύνεται ο κίνδυνος  της  α

 Κίνδυνος  επιτοκίου

Τα λειτουργικά κέρδη και ταμ ει

των επιτοκίων.

Πολιτική του Ομ ίλου είναι να πα

χρημ ατοδοτικών αναγκών. Επ

σταθερού και κυμ αινόμ ενου κό

και σε κάθε χρονική στιγμ ή. 

συναφθεί μ ε κυμ αινόμ ενα επιτόκ

Συνεπώς  ανάλογα μ ε τα εκάσ

δανεισμ ού (EURIBOR) έχει ανα

των επιτοκίων από μ ακροπρόθ

ελεγχόμ ενου ύψους των δανείω

Όμ ως  σε περίπτωση που οι πι

και η διαθεσιμ ότητα των κεφαλ

κινηθεί μ ε υψηλότερα επιτόκια κ

ακόμ α και να περιοριστεί η π

προσαρμ ογής  του Ομ ίλου στ

ικανότητα του να χρημ ατοδοτεί

στο ρυθμ ό ανάπτυξης  του, αλλά

Η προσεκτική όμ ως  παρακολού

προ φόρων προς  τόκους  

βραχυπρόθεσμ ες  πιθανές  διακυ

Ανάλυση Ευαισθησίας  των Δ ανε

Ανάλυση Ευαισθησίας  των

Δ ανείων του Ομ ίλου σε

Μεταβολές  Επιτοκίου

Ποσά χρήσης  2016

Εκφρασμ ένα σε χιλ. €

Ποσά χρήσης  2015

Εκφρασμ ένα σε χιλ. €

 Πιστωτικός  κίνδυνος

Ο πιστωτικός  κίνδυνος  πηγάζει 

τα παράγωγα χρημ ατοοικονομ ικ

Ετήσιες Χρημ ατο
καταστάσεις
της  31ης Δ εκεμ βρ

όμ ισμ α λίρα Αγγλίας ) χωρίς  όμ ως  να πραγμ ατοποιηθεί



ή του διαπραγμ ατεύσιμ α χρεόγραφα και συνεπώς  δεν εκ

κών τιμ ών χρεογράφων.

ε μ εταβολές  της  αξίας  των εμ πορευμ άτων που προμ η

ογα η πολιτική αποθεμ άτων και η εμ πορική της  

ς  απαξίωσης  των αποθεμ άτων του, ο Όμ ιλος  εφαρμ όζ

ν, που προσβλέπει στην αποφυγή διακράτησης  απο

 της  Eταιρίας το ύψος  των αποθεμ άτων είναι ιδιαίτερα χα

 χρόνου παραμ ονής  στην αποθήκη των αποθεμ άτω

 απαξίωσης  των.



ειακές  ροές  του Ομ ίλου επηρεάζονται μ ερικώς  από μ ε

αρακολουθεί διαρκώς  τις  τάσεις  των επιτοκίων καθώς  κ

πομ ένως , οι αποφάσεις  για τη διάρκεια καθώς  και 

όστους  ενός  νέου δανείου, λαμ βάνονται ξεχωριστά για

. Ω ς  εκ τούτου, η πλειονότητα των βραχυπρόθεσμ ω

όκια.

στοτε επίπεδα καθαρού δανεισμ ού, η μ εταβολή των

ναλογική επίπτωση στα αποτελέσμ ατα του Ομ ίλου. Ο κί

όθεσμ α δάνεια δεν είναι ιδιαίτερα σημ αντικός  για την 

ίων.

πιστωτικές  αγορές  και οι αγορές  κεφαλαίου συνεχίσουν

αλαίων παραμ είνει περιορισμ ένη, αυξάνεται η πιθανό

 και άλλες  δαπάνες  που αφορούν τη χρημ ατοδότηση το

 πρόσβασή του στις  αγορές  χρήμ ατος , μ ε επιπτώσε

στις  μ εταβαλλόμ ενες  οικονομ ικές  και επιχειρησιακές

εί τις  δραστηριότητες  του και τις  κεφαλαιουχικές  του αν

λά και στην απόδοση για τους  μ ετόχους .

ούθηση και διαχείριση του κινδύνου επιτοκίου καθώς  κα

 μ ειώνει τον κίνδυνο σημ αντικού επηρεασμ ού τ

κυμ άνσεις  των επιτοκίων.

νείων του Ομ ίλου σε Μεταβολές  Επιτοκίου:

Νόμ ισμ α Μεταβλητότητα Επιτοκίων
Επί

EURO +/- 1%

EURO +/- 1%



ει από τα ταμ ειακά διαθέσιμ α και ισοδύναμ α, τις  καταθέσ

μ ικά εργαλεία, καθώς και από εκθέσεις  σε πιστωτικό κίνδ
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εί σημ αντικός  όγκος



 εκτίθεται σε κίνδυνο

μ ηθεύεται και ως  εκ

 πολιτική. Για την

όζει μ ια ορθολογική

οθεμ άτων μ εγάλου

 χαμ ηλό. Στόχος  μ ας

των μ ας  ώστε να



μ εταβολές  στις  τιμ ές

 και τη διάρκεια των

ι τη σχέση μ εταξύ

για κάθε περίπτωση

μ ων δανείων έχουν

ν επιτοκίων βάσης

 κίνδυνος  μ εταβολής

ν Eταιρία λόγω του

υν να είναι ασταθείς

νότητα ο Όμ ιλος  να

του δανεισμ ού του ή

εις  στην ικανότητα

ές  συνθήκες , στην

ανάγκες  στο μ έλλον,

και η σχέση κερδών

των κερδών στις

πίδραση στα κέρδη

προ φόρων

+/- 1.277

+/- 1.096



έσεις  στις  τράπεζες ,

ίνδυνο από πελάτες .



Οι απαιτήσεις  από πελάτες

χρημ ατοοικονομ ική κατάσταση 

ανάλογα μ ε τις  νέες  συνθήκες . Η

μ έσα από ανεξάρτητη αρχή ε

προηγούμ ενες  συναλλαγές  και ά

πιστωτικά όρια των πελατών κ

πάντα μ ε τα όρια που έχει καθο

εγχώριας  αγοράς  μ ετά την επέλ

η Δ ιοίκηση εκτιμ ά ότι έχει θέσει

διάρθρωση του πελατολογίου τη

ζημ ιές  από απαξίωση. Η μ εταχ

απαιτεί διαχείριση το οποίο όμ ω

Για την ελαχιστοποίηση του πισ

πλαίσιο εγκεκριμ ένων πολιτικώ

Επίσης , όσον αφορά τα προϊό

χρημ ατοπιστωτικά ιδρύμ ατα πισ

Εντός  της  τρέχουσας  χρήσης

διαδικασίας  εξυγίανσης  του Ομ

μ έρους  της  απαίτησής  της  που κ

 Κίνδυνος  ρευστότητας

Η ρευστότητα του Ομ ίλου επιτυ

υπαρχόντων πιστωτικών ορίων

αυτών όταν απαιτείται περαιτέρ

basis). Η συνεχής  συνεργασία

ιδρύμ ατα της  χώρας , μ ας  εξ

επιχειρημ ατικών μ ας  πλάνων.

Ο στρατηγικός  σχεδιασμ ός  

μ ακροπρόθεσμ ης ) καθώς  και τ

υπόλοιπα των δανείων (ανεξό

περιόδου συν τους  δεδουλευμ έν

Ετήσιες Χρημ ατο
καταστάσεις
της  31ης Δ εκεμ βρ

ες  προέρχονται κυρίως  από μ εγάλες  αλυσίδες

η των πελατών παρακολουθείται επισταμ ένα και επα

. Η Δ ιοίκηση, αξιολογεί την  πιστοληπτική ικανότητα του

 είτε εσωτερικά λαμ βάνοντας  υπ΄ όψη την οικονομ ική

ι άλλες  παραμ έτρους  ελέγχοντας  το μ έγεθος  της  παροχ

 καθορίζονται βάσει εσωτερικών ή εξωτερικών αξιολο

θορίσει η Δ ιοίκηση. Δ εδομ ένου ότι η δυσμ ενής  οικονομ

έλευση της  οικονομ ικής  κρίσης  εγκυμ ονεί κινδύνους  για τ

ει ικανούς  μ ηχανισμ ούς  αντιμ ετώπισης  αυτών, λαμ βάνο

 της Εταιρίας . Για ειδικούς  πιστωτικούς  κινδύνους  γίνοντ

αχρονολόγηση των εισπράξεων αποτελεί ένα σημ αντικ

ως  δεν συνδέεται μ ε την πιστοληπτική ικανότητα των οφ

ιστωτικού κινδύνου στα Δ ιαθέσιμ α και Ταμ ειακά ισοδύν

ών από το Δ ιοικητικό Συμ βούλιο, θέτει όρια στο ποσό

οϊόντα καταθέσεων, ο Όμ ιλος , συναλλάσσεται μ όνο μ

ιστοληπτικής  διαβάθμ ισης .

ης , η Εταιρία αντιμ ετώπισε σημ αντικό πιστωτικό κ

μ ίλου «Μαρινόπουλος  Α.Ε.» και προέβη σε πρόβλεψη

υ κατέστη μ η ανακτήσιμ ο.

 ς

ιτυγχάνεται τόσο μ έσω των ρευστών διαθεσίμ ων του, ό

ν μ ε τις  συνεργαζόμ ενες  τράπεζες  μ ε παράλληλη διεύ

έρω χρημ ατοδότηση για έργα ειδικού τύπου (χρημ ατοδό

ία και η άριστη σχέση που διατηρούμ ε μ ε τα μ εγα

εξασφαλίζει ικανές  πιστωτικές  γραμ μ ές  για την χρη

.

 μ ας  ορίζει τη μ ορφή της  χρημ ατοδότησης  (βρ

ι τα εργαλεία τα οποία χρησιμ οποιούμ ε. Ο δανεισμ ός

ξόφλητο κεφάλαιο) μ ε σταθερό και κυμ αινόμ ενο επιτό

ένους  τόκους  μ έχρι τη λήξη.
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ς supermarket. Η

παναπροσδιορίζεται

ου κάθε πελάτη είτε

ική του κατάσταση,

οχής  πιστώσεων. Τα

λογήσεων σύμ φωνα

μ ική κατάσταση της

α τυχόν επισφάλειες ,

νοντας  υπ΄ όψη  τη

νται προβλέψεις  για

τικό πρόβλημ α που

οφειλετών μ ας .

ύναμ α η Εταιρία στο

ό που θα εκτίθεται.

 μ ε αναγνωρισμ ένα

κίνδυνο λόγω της

ψη απομ είωσης  του



, όσο και μ έσω των

ιεύρυνση των ορίων

δότηση on a project

γαλύτερα πιστωτικά

ρημ ατοδότηση των

ραχυπρόθεσμ ης –

ός  περιλαμ βάνει τα

τόκιο στο τέλος  της



Οι χρημ ατοοικονομ ικές  υποχρεώ

Ανάλυση συμ βατικής  ληκτότητας

31η Δ εκεμ βρίου 2016

Ποσά εκφρασμ ένα σε €

Μακροπρόθεσμ α δάνεια

(περιλαμ βανομ ένων των

βραχυπρόθεσμ ων δόσεων) 1

Υποχρεώσεις  χρημ ατοδοτικής

μ ίσθωσης

Βραχυπρόθεσμ α δάνεια

Τρέχουσες  φορολογικές

υποχρεώσεις

Προμ ηθευτές - Προκαταβολές

πελατών

Επιταγές  πληρωτέες

Λοιπές  υποχρεώσεις

Σύνολο 2

 Δ ιαχείριση κεφαλαίου

Ο πρωταρχικός  στόχος  της  δια

υψηλής  πιστοληπτικής  του δια

υποστηρίζονται και να επεκτείνο

Η πολιτική του Ομ ίλου είναι να

επιπέδου φερεγγυότητας . Ο συ

τα συνολικά απασχολούμ ενα κε

Συντελεστής  μ όχλευσης

ποσά εκφρασμ ένα σε χιλ. €

Συνολικός  Δ ανεισμ ός  (βραχυπρόθεσ

Τραπεζικά Δ άνεια)

Συνολικός Δ ανεισμ ός  (μ ακροπρόθεσ

Τραπεζικά Δ άνεια)

Μείον: Ταμ ιακά διαθέσιμ α & ισοδύν

Καθαρό χρέος

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Σύνολο Κεφαλαίου

Συντελεστής  μ όχλευσης

 Κίνδυνος  μ ακροοικονο

Οι περιορισμ οί κεφαλαίου εξ

πληρωμ ές  σε ξένους  προμ ηθευ

πρώτους  μ ήνες  της  επιβολής  

θυγατρικές  εταιρίες  δεν επηρεάζ

στην κίνηση κεφαλαίων στις  

δεδομ ένου ότι όλες  οι συναλ

τραπεζών (e-Banking), τα δε χρ

υποχρεώσεις  της . Κατά συνέπε

Ετήσιες Χρημ ατο
καταστάσεις
της  31ης Δ εκεμ βρ

εώσεις του Ομ ίλου την 31
η

Δ εκεμ βρίου 2016 αναλύοντα

ς Xρημ ατοοικονομ ικών Yποχρεώσεων Ομ ίλου

Αξία

Ισολογισμ ού Έως  1 έτος 2- 5 έτη

124.281.551,71 22.319.070,91 101.962.480,80

4.010.914,26 980.339,00 3.030.575,26

43.783.137,10 43.783.137,10 0,00

3.695.452,33 3.695.452,33 0,00

33.125.589,74 33.125.589,74 0,00

4.956.289,52 4.956.289,52 0,00

6.334.050,84 6.334.050,84 0,00

220.186.985,50 115.193.929,44 104.993.056,06



ιαχείρισης  κεφαλαίου του Ομ ίλου είναι να εξασφαλιστε

διαβάθμ ισης  και των υγιών δεικτών κεφαλαίου, ώστε

ίνονται οι δραστηριότητες  του Ομ ίλου.

α διατηρήσει τους  στόχους  μ όχλευσης  σύμ φωνα μ ε έν

υντελεστής  μ όχλευσης  υπολογίζεται διαιρώντας  τον κα

κεφάλαια.

Στοιχεία Ομ ίλου Στο

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2

εσμ α

67.083 68.623 58

εσμ α

104.993 91.076 40

ύναμ α -3.869 -4.325 -1

168.206 155.374 96

149.746 145.759 140

317.952 301.133 237

52,90% 51,60% 40,

 ομ ικού περιβάλλοντος  στη Ελλάδα

εξακολουθούν να επηρεάζουν τη δυνατότητα να π

ευτές  σε βαθμ ό όμ ως  μ ικρότερο και ευκολότερα διαχειρ

ς  του μ έτρου. Η Eταιρία λειτουργώντας  στα πλαίσια

άζεται ως προς  την απρόσκοπτη προμ ήθεια αποθεμ άτω

ς  εγχώριες  συναλλαγές  δεν επηρεάζουν τη λειτουρ

αλλαγές  πραγμ ατοποιούνται μ έσω του ηλεκτρονικού 

χρημ ατικά διαθέσιμ α είναι επαρκή και εξυπηρετούν ομ α

εια, δεν έχει υπάρξει κάποια αξιοσημ είωτη επίπτωση σ
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ται ως  εξής :

> 5 έτη Σύνολο

0,00 124.281.551,71

0,00 4.010.914,26

0,00 43.783.137,10

0,00 3.695.452,33

0,00 33.125.589,74

0,00 4.956.289,52

0,00 6.334.050,84

0,00 220.186.985,50



τεί η διατήρηση της

τε να μ πορούν να

ένα προφίλ υψηλού

καθαρό δανεισμ ό μ ε

τοιχεία Εταιρίας

.2016 31.12.2015

58.222 50.434

40.223 63.196

-1.524 -2.790

6.922 110.840

40.998 139.268

7.919 250.108

0,74% 44,32%



πραγμ ατοποιούνται

ιρίσιμ ο από ότι τους

του Ομ ίλου μ ε τις

των. Οι περιορισμ οί

υργία της Εταιρίας

ύ συστήμ ατος  των

αλά τις  λειτουργικές

 στις  λειτουργίες  της



Εταιρίας , πέραν των προβλημ ά

τέτοιες  καταστάσεις . Συνεπώς ,

Εταιρίας  ως  αποτέλεσμ α της  επ

Η Δ ιοίκηση της Εταιρίας  παρακο

1.13. Συναλλαγές  μ ε συνδε

Οι συναλλαγές  στην κλειόμ ε

υποχρεώσεων 31/12/2016 της  E

το Δ .Λ.Π. 24, έχουν ως  εξής :

ΕΤΑΙΡΙΑ

-Εμ πορικές  Απαιτήσεις

OLYMPUS DAIRY DEUTSCHLAND

S.C. FABRICA DE LAPTE BRASOV

OLYMPUS ITALIA S.r.l.

ΜΕΤΕΩ ΡΑ Α.Ε.

OLYMPUS DAIRY UK LTD

Σύνολο

-Λοιπές  Απαιτήσεις

ΛΑΤΙΖΑ Α.Ε.

TYΡ.Α.Σ. Α.Ε.

ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Α

S.C. FABRICA DE LAPTE BRASOV

αγορά αποθεμ άτων)

Σύνολο

-Εμ πορικές  Υποχρεώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε

TYRBUL SA

S.C. FABRICA DE LAPTE BRASOV

Σύνολο

-Αγορές  Εμ πορευμ άτων

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε

TYRBUL SA

S.C. FABRICA DE LAPTE BRASOV

OLYMPUS DAIRY DEUTSCHLAND

Σύνολο

-Αγορές  Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε

TYRBUL SA

S.C. FABRICA DE LAPTE BRASOV

ΛΑΤΙΖΑ Α.Ε.

Σύνολο

-Πωλήσεις  Παγίων

S.C. FABRICA DE LAPTE BRASOV

TYRBUL S.A.

Σύνολο

Ετήσιες Χρημ ατο
καταστάσεις
της  31ης Δ εκεμ βρ

μ άτων που δημ ιουργήθηκαν στην αρχική προσπάθεια

ς , ο κίνδυνος  μ η ομ αλής  συνέχισης  της  συνήθους  δρ

πιβολής  μ έτρων περιορισμ ού κεφαλαίων, χαρακτηρίζετα

κολουθεί τις  εξελίξεις  και προετοιμ άζει πλάνα αντιμ ετώπ

δεδεμ ένα μ έρη

μ ενη χρήση 1/1/2016-31/12/2016 και τα υπόλοιπα 

ς  Eταιρίας μ ε τα συνδεδεμ ένα νομ ικά πρόσωπα, όπως  α

31.12.2016

D GMBH 1.434.720,39

V S.A. 960.729,24

1.829.167,11

36.263,29

78.132,64

4.339.012,67

31.12.2016

50.007,84

442,40

Σ Α.Ε. «ΟΛΥΜΠΟΣ» 10,00

V SA (προκαταβολή για

7.320.087,90

7.370.548,14

31.12.2016

.Ε. 0,00

7.875.270,16

V SA 0,00

7.875.270,16

31.12.2016

.Ε. 0,00

17.504.310,98

V SA 19.214.220,09

D GMBH 1.102,50

36.719.633,57

31.12.2016

.Ε. 0,00

1.134,00

V SA 0,00

179.000,00

180.134,00

31.12.2016

V SA 824.684,93

479.196,67

1.303.881,60
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ια προσαρμ ογής  σε

δραστηριότητας  της

ται ως  χαμ ηλός .

πισης .

α απαιτήσεων και

 αυτά ορίζονται από

31.12.2015

672.308,59

0,00

1.163.410,12

0,00

0,00

1.835.718,71

31.12.2015

152.249,52

0,00

0,00

0,00

152.249,52

31.12.2015

52.928,13

1.441.387,10

1.471.994,30

2.966.309,53

31.12.2015

21.287.461,04

23.382.087,80

20.672.505,42

0,00

65.342.054,26

31.12.2015

716,45

0,00

15.945,71

120.000,00

136.662,16

31.12.2015

4.400,00

0,00

4.400,00



-Αγορές Παγίων

TYRBUL S.A.

Σύνολο

-Πωλήσεις  (Κύκλος  Εργασιών)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε

TYRBUL SA

OLYMPUS DΑΙRY UK LTD

S.C. FABRICA DE LAPTE BRASOV

OLYMPUS DAIRY DEUTSCHLAND

OLYMPUS ITALIA S.r.l.

ΛΑΤΙΖΑ Α.Ε.

Σύνολο

-Πωλήσεις  Υπηρεσιών (Λοιπά Έσ

TYΡ.Α.Σ. Α.Ε.

ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Α

S.C. FABRICA DE LAPTE BRASOV

ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΑΝΘΗΣ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε

OLYMPUS DAIRY DEUTSCHLAND

OLYMPUS ITALIA S.r.l

Σύνολο

-Χρημ ατοοικονομ ικά Έσοδα

S.C. FABRICA DE LAPTE BRASOV

Σύνολο

Ποσά εκφρασμ ένα σε € χιλ

Εγγυημ ένα όρια χρημ ατοδότησης  έν

συγγενείς  εταιρίες  & κοινοπραξίες

Χρησιμ οποιημ ένα εκ των εγκριθέντω

έναντι Τραπεζών για τις  θυγατρικές  

Εγγυητικές  επιστολές  προκαταβολώ

Ποσά εκφρασμ ένα σε € χιλ

Συναλλαγές  και αμ οιβές  διευθυντικώ

Απαιτήσεις  από διευθυντικά στελέχη

λογαριασμ ός )

Υποχρεώσεις  προς  διευθυντικά στελ

ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά εκφρασμ ένα σε € χιλ

Εγγυημ ένα όρια χρημ ατοδότησης  έν

συγγενείς  εταιρίες  & κοινοπραξίες

Χρησιμ οποιημ ένα εκ των εγκριθέντω

Τραπεζών για τις  θυγατρικές  και συγ

Εγγυητικές  επιστολές  προκαταβολώ

Ετήσιες Χρημ ατο
καταστάσεις
της  31ης Δ εκεμ βρ

31.12.2016

73.100,00

73.100,00

31.12.2016

.Ε. 0,00

974.370,81

153.221,96

V SA 4.192.417,60

D GMBH 7.944.244,49

8.082.499,43

3.770,99

21.350.525,28

σοδα) 31.12.2016

289,58

Σ Α.Ε. «ΟΛΥΜΠΟΣ» 3.474,90

V SA 2.520,00

Σ Α.Ε. «ΡΟΔ ΟΠΗ» 1.158,30

.Ε. 0,00

D GMBH 749,70

1.026,90

9.219,38

31.12.2016

V SA 0,00

0,00

31.12.20

 έναντι Τραπεζών για τις θυγατρικές  και

108.5

των εγγυημ ένων ορίων χρημ ατοδότησης

ς  και συγγενείς  εταιρίες  & κοινοπραξίες 96.2

λών και καλής  εκτέλεσης 1

31.12.20

κών στελεχών και μ ελών της  Δ ιοίκησης 5

χη και μ έλη της  Δ ιοίκησης  (Δ οσοληπτικός

τελέχη και μ έλη της  Δ ιοίκησης 3.6

31.12.20

 έναντι Τραπεζών για τις  θυγατρικές  και

195.7

των εγγυημ ένων ορίων χρημ ατοδότησης  έναντι

υγγενείς  εταιρίες  & κοινοπραξίες 168.4

λών και  καλής  εκτέλεσης 1
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31.12.2015

0,00

0,00

31.12.2015

42.819.985,41

948.463,03

0,00

1.584.708,82

3.648.934,63

5.882.172,65

37.555,85

54.921.820,39

31.12.2015

0,00

0,00

0,00

0,00

79.207,40

0,00

0,00

79.207,40

31.12.2015

39.976,28

39.976,28

Εταιρία

2016 31.12.2015

.527 124.645

.256 111.575

180 147

Εταιρία

2016 31.12.2015

563 1.311

15 7

.605 0

Όμ ιλος

2016 31.12.2015

.735 119.791

.464 95.862

180 147



Ποσά εκφρασμ ένα σε € χιλ

Συναλλαγές  και αμ οιβές  διευθυντικώ

Απαιτήσεις  από διευθυντικά στελέ

λογαριασμ ός )

Υποχρεώσεις  προς  διευθυντικά στελ

1.14. Σημ αντικά γεγονότα 

Πέρα των ήδη αναφερθέντων γ

καταστάσεων γεγονότα, τα οπ

Δ ιεθνή Πρότυπα Χρημ ατοοικονο

Ετήσιες Χρημ ατο
καταστάσεις
της  31ης Δ εκεμ βρ

31.12.20

κών στελεχών και μ ελών της  Δ ιοίκησης 5

λέχη και μ έλη της  Δ ιοίκησης  (Δ οσοληπτικός

τελέχη και μ έλη της  Δ ιοίκησης 3.6

α μ ετά την 31.12.2016

 γεγονότων, δεν υπάρχουν άλλα μ εταγενέστερα των χρ

ποία να αφορούν την Εταιρία, στα οποία επιβάλλετα

νομ ικής Αναφοράς .

Τρίκαλα, 23.06.2017

Δ ημ ήτριος  Σ. Σαράντης

Πρόεδρος του Δ .Σ.

οοικονομ ικές
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Όμ ιλος

2016 31.12.2015

599 2.412

15 5

.624 152

χρημ ατοοικονομ ικών

ται αναφορά από τα
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2. Έκθεση ελέγχου ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς  τους  Μετόχους  της  Εταιρίας

«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟKOΜΕΙΑ Α.Ε.»

Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημ ένων Χρημ ατοοικονομ ικών Καταστάσεων

Ελέγξαμ ε τις  συνημ μ ένες  εταιρικές και τις  ενοποιημ ένες  χρημ ατοοικονομ ικές  καταστάσεις  της  Εταιρίας  «ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΓΑΛΑΚΤΟKOΜΕΙΑ Α.Ε.», οι οποίες  αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημ ένη κατάσταση χρημ ατοοικονομ ικής

θέσης  της  31ης  Δ εκεμ βρίου 2016, τις  εταιρικές  και ενοποιημ ένες  καταστάσεις συνολικού εισοδήμ ατος , μ εταβολών

ιδίων κεφαλαίων και ταμ ειακών ροών της  χρήσεως  που έληξε την ημ ερομ ηνία αυτή, καθώς  και περίληψη σημ αντικών

λογιστικών αρχών και μ εθόδων και λοιπές  επεξηγημ ατικές  πληροφορίες .

Ευθύνη της  Δ ιοίκησης  για τις  Εταιρικές  και Ενοποιημ ένες  Χρημ ατοοικονομ ικές  Καταστάσεις

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημ ένων

χρημ ατοοικονομ ικών καταστάσεων σύμ φωνα μ ε τα Δ ιεθνή Πρότυπα Χρημ ατοοικονομ ικής  Αναφοράς , όπως  αυτά

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως  και για εκείνες  τις  εσωτερικές  δικλίδες , που η διοίκηση καθορίζει

ως  απαραίτητες , ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημ ένων χρημ ατοοικονομ ικών

καταστάσεων απαλλαγμ ένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος .

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μ ας  ευθύνη είναι να εκφράσουμ ε γνώμ η επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημ ένων χρημ ατοοικονομ ικών

καταστάσεων μ ε βάση τον έλεγχό μ ας . Δ ιενεργήσαμ ε τον έλεγχό μ ας  σύμ φωνα μ ε τα Δ ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού

έχουν ενσωμ ατωθεί στην Ελληνική Νομ οθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να

συμ μ ορφωνόμ αστε μ ε κανόνες  δεοντολογίας , καθώς  και να σχεδιάζουμ ε και διενεργούμ ε τον έλεγχο μ ε σκοπό την

απόκτηση εύλογης  διασφάλισης  για το εάν οι εταιρικές  και ενοποιημ ένες  χρημ ατοοικονομ ικές  καταστάσεις  είναι

απαλλαγμ ένες  από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος  περιλαμ βάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμ ηρίων, σχετικά μ ε τα ποσά και τις

γνωστοποιήσεις  στις  εταιρικές  και τις  ενοποιημ ένες  χρημ ατοοικονομ ικές  καταστάσεις . Οι επιλεγόμ ενες  διαδικασίες

βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμ βανομ ένης  της  εκτίμ ησης  των κινδύνων ουσιώδους  ανακρίβειας  των

εταιρικών και ενοποιημ ένων χρημ ατοοικονομ ικών καταστάσεων της  εταιρίας , που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε

λάθος . Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμ ήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής  εξετάζει τις  εσωτερικές  δικλίδες  που

σχετίζονται μ ε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημ ένων χρημ ατοοικονομ ικών

καταστάσεων της  εταιρίας , μ ε σκοπό το σχεδιασμ ό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις  περιστάσεις , αλλά όχι

μ ε σκοπό την έκφραση γνώμ ης  επί της  αποτελεσμ ατικότητας  των εσωτερικών δικλίδων της  εταιρίας . Ο έλεγχος

περιλαμ βάνει επίσης  την αξιολόγηση της  καταλληλότητας  των λογιστικών αρχών και μ εθόδων που χρησιμ οποιήθηκαν

και του εύλογου των εκτιμ ήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς  και αξιολόγηση της  συνολικής  παρουσίασης  των

εταιρικών και ενοποιημ ένων χρημ ατοοικονομ ικών καταστάσεων.

Πιστεύουμ ε ότι τα ελεγκτικά τεκμ ήρια που έχουμ ε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμ ελίωση της

ελεγκτικής  μ ας  γνώμ ης .
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Βάση για Γνώμ η μ ε Επιφύλαξη

Από τον έλεγχό μ ας  προέκυψαν τα εξής :

1. Όπως  αναφέρεται στην σημ είωση 9.1.7 των χρημ ατοοικονομ ικών καταστάσεων, κατά την 31 Δ εκεμ βρίου 2016, οι

φορολογικές  υποχρεώσεις  της  Εταιρίας  και των θυγατρικών του Ομ ίλου για συγκεκριμ ένες  χρήσεις  δεν έχουν

εξετασθεί από τις  Φορολογικές  Αρχές . Ω ς  εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσμ ατα των χρήσεων αυτών δεν έχουν

καταστεί οριστικά. Η Εταιρία και ο Όμ ιλος   έχουν σχημ ατίσει πρόβλεψη ποσού € 354χιλ. και ποσού € 397 χιλ.

αντίστοιχα για τους  πρόσθετους  φόρους  και προσαυξήσεις  που πιθανόν να καταλογισθούν σε μ ελλοντικό

φορολογικό έλεγχο. Για τη χρήση 2016 η Εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών

Λογιστών που προβλέπεται από τις  διατάξεις  των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013, ο

οποίος  βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μ ετά την

ημ ερομ ηνία της  παρούσας  έκθεσης . Από τον έλεγχό μ ας , δεν έχουμ ε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά μ ε την

επάρκεια του ύψους  της  πρόβλεψης  αυτής .

2. Όπως  αναφέρεται στη σημ είωση 9.16 των χρημ ατοοικονομ ικών καταστάσεων η Εταιρία και ο Όμ ιλος  κατέταξαν

δανειακές  υποχρεώσεις  ποσού € 38 εκατ. και ποσού € 102 εκατ. αντίστοιχα σε μ ακροπρόθεσμ ες  τραπεζικές

υποχρεώσεις , ενώ σύμ φωνα μ ε τους  όρους  των δανειακών συμ βάσεων που βρίσκονταν σε ισχύ την 31

Δ εκεμ βρίου 2016 και όπως  προβλέπεται από την παρ. 74 του Δ ιεθνούς  Λογιστικού Προτύπου 1, οι υποχρεώσεις

αυτές  θα έπρεπε να είχαν καταχωρηθεί στο λογαριασμ ό «βραχυπρόθεσμ ες  δανειακές  υποχρεώσεις ».

Γνώμ η μ ε Επιφύλαξη

Κατά τη γνώμ η μ ας , εκτός  από τις  πιθανές  επιπτώσεις  του θέμ ατος  1 και τις  επιπτώσεις  του θέμ ατος  2 που

μ νημ ονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμ η μ ε Επιφύλαξη’, οι συνημ μ ένες  εταιρικές  και ενοποιημ ένες

χρημ ατοοικονομ ικές  καταστάσεις  παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομ ική θέση της  εταιρίας

«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟKOΜΕΙΑ Α.Ε.», και των θυγατρικών αυτής  κατά την 31η Δ εκεμ βρίου 2016, τη

χρημ ατοοικονομ ική τους  επίδοση και τις  ταμ ειακές  τους  ροές  για τη χρήση που έληξε την ημ ερομ ηνία αυτή σύμ φωνα

μ ε τα Δ ιεθνή Πρότυπα Χρημ ατοοικονομ ικής  Αναφοράς , όπως  αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Έκθεση επί Άλλων Νομ ικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

Λαμ βάνοντας  υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της  Έκθεσης  Δ ιαχείρισης  του Δ ιοικητικού

Συμ βουλίου, κατ’ εφαρμ ογή των διατάξεων της  παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μ έρος  Β) του Ν. 4336/2015,

σημ ειώνουμ ε ότι:

α) Κατά τη γνώμ η μ ας  η Έκθεση Δ ιαχείρισης  του Δ ιοικητικού Συμ βουλίου έχει καταρτισθεί σύμ φωνα μ ε τις  ισχύουσες

νομ ικές  απαιτήσεις  των άρθρων 43α και 107Α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμ ενο αυτής  αντιστοιχεί μ ε τις

συνημ μ ένες  εταιρικές  και ενοποιημ ένες  χρημ ατοοικονομ ικές  καταστάσεις  της  χρήσης  που έληξε την 31/12/2016.

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμ ε κατά το έλεγχό μ ας , για την Εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟKOΜΕΙΑ Α.Ε.».

και το περιβάλλον της , δεν έχουμ ε εντοπίσει ουσιώδεις  ανακρίβειες  στην Έκθεση Δ ιαχείρισης  του Δ ιοικητικού της

Συμ βουλίου.

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2017

Ο Ορκωτός  Ελεγκτής  Λογιστής

Αντώνης  Δ . Μάρκου
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: 19901

Deloitte Ανώνυμ η Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Αδριανουπόλεως  1Α, 551 33  Καλαμ αριά

Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: Ε120



3. Κατάσταση Χρημ ατοοικ

Ποσά εκφρασμ ένα σε €

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενερ

Ιδιοχρησιμ οποιούμ ενα πάγια

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Χρημ /κά στοιχεία διαθέσιμ α προς  π

Λοιπές  μ ακροπρόθεσμ ες  απαιτήσεις

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στο

Αποθέμ ατα

Πελάτες  και λοιπές  εμ πορικές  απαιτ

Λοιπές  βραχυπρόθεσμ ες  απαιτήσεις

Ταμ ειακά διαθέσιμ α και ισοδύναμ α

Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Ίδια Κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο

Αποθεμ ατικά

Αποτελέσμ ατα εις  νέον

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμ ενα στου

Μητρικής

Δ ικαιώμ ατα μ ειοψηφίας

Σύνολο Καθαρής  Θέσης

ΥΠΟΧΡΕΩ ΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμ ες  Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμ ες  δανειακές  υποχρ

Υποχρεώσεις  από χρημ .  μ ισθώσεις

Αναβαλλόμ ενες  φορολογικές  υποχρ

Υποχρεώσεις  παροχών προσωπικο

από την υπηρεσία

Λοιπές  μ ακροπρόθεσμ ες  υποχρεώσ

Προβλέψεις

Σύνολο Μακροπροθέσμ ων Υποχρ

Βραχυπρόθεσμ ες  Υποχρεώσεις

Προμ ηθευτές  και λοιπές  εμ πορικές  υ

Τρέχουσες  φορολογικές  υποχρεώσε

Βραχυπρόθεσμ ες  δανειακές υποχρε

Μακρ. υποχρ. πληρωτ. στην επόμ εν

Υποχρεώσεις  από χρημ . μ ισθώσεις

Λοιπές  βραχυπρόθεσμ ες  υποχρεώσ

Σύνολο Βραχυπροθέσμ ων Υποχρ

Σύνολο Υποχρεώσεων

Σύνολο Καθαρής  Θέσης  και Υποχ

Οι σημ ειώσεις  στις  σελίδες 34 έως 8

Ετήσιες Χρημ ατοοικ
καταστάσεις
της  31ης Δ εκεμ βρίο

ικονομ ικής  Θέσης (ποσά σε €)

Ο Όμ ι

Σημ είωση 31.12.2016

εργητικού

9.2 237.885.107,96

9.3 199.966,74

 πώληση 9.6 4.696,32

εις 9.8 54.700,99

238.144.472,01

τοιχεία

9.9 56.712.886,04

ιτήσεις 9.10 63.434.012,08

εις 9.11 26.389.901,07

α 9.13 3.869.232,19

150.406.031,38

ν 388.550.503,39

9.14 11.671.946,64

9.15 104.615.318,63

33.458.700,89

υς  μ ετόχους  της

149.745.966,16

3.279.626,02

153.025.592,18

ς

ρεώσεις 9.16 101.962.480,80

εις 9.25 3.030.575,26

χρεώσεις 9.18 13.006.176,25

κού λόγω εξόδου

9.19 1.241.764,27

σεις 9.17 0,00

9.20 1.089.985,19

χρεώσεων 120.330.981,77

ς  υποχρεώσεις 9.21 38.081.879,26

σεις 9.22 3.695.452,33

ρεώσεις 9.23 43.783.137,10

ενη χρήση 9.24 22.319.070,91

ις 9.25 980.339,00

σεις 9.26 6.334.050,84

χρεώσεων 115.193.929,44

235.524.911,21

οχρεώσεων 388.550.503,39

87 αποτελούν αναπόσπαστο μ έρος  της  ετήσιας  οικονομ ικής  έκ

ικονομ ικές

ου 2016

Σελίδα 24 από 87

μ ιλος

31.12.2015

216.245.205,60

115.431,97

4.696,32

183.715,27

216.549.049,16

56.052.733,84

78.131.006,63

19.055.615,83

4.324.900,36

157.564.256,66

374.113.305,82

11.671.946,64

90.509.368,13

43.577.574,15

145.758.888,92

3.156.142,84

148.915.031,76

87.872.278,41

3.203.727,31

15.017.179,55

926.812,52

66.543,00

1.132.213,88

108.218.754,67

39.238.387,89

5.703.699,29

50.257.427,11

17.586.335,04

779.073,03

3.414.597,04

116.979.519,40

225.198.274,06

374.113.305,82

έκθεσης .



Ποσά εκφρασμ ένα σε €

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενερ

Ιδιοχρησιμ οποιούμ ενα πάγια

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Επενδύσεις  σε θυγατρικές  επιχειρήσ

Επενδύσεις  σε συγγενείς  επιχειρήσε

Χρημ /κά στοιχεία διαθέσιμ α προς  π

Λοιπές μ ακροπρόθεσμ ες  απαιτήσεις

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στο

Αποθέμ ατα

Πελάτες  και λοιπές  εμ πορικές  απαιτ

Λοιπές βραχυπρόθεσμ ες  απαιτήσεις

Ταμ ειακά διαθέσιμ α και ισοδύναμ α

Σύνολο Περιουσιακών στοιχε

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Ίδια Κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο

Υπέρ το άρτιο

Αποθεμ ατικά

Αποτελέσμ ατα εις  νέον

Δ ικαιώμ ατα μ ειοψηφίας

Σύνολο Καθαρής  Θέσης

ΥΠΟΧΡΕΩ ΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμ ες  Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμ ες  δανειακές  υποχρ

Υποχρεώσεις  από χρημ ατοδοτικές  μ

Αναβαλλόμ ενες φορολογικές  υποχρ

Υποχρεώσεις  παροχών προσωπικο

υπηρεσία

Προβλέψεις

Σύνολο Μακροπροθέσμ ων Υποχρ

Βραχυπρόθεσμ ες  Υποχρεώσεις

Προμ ηθευτές  και λοιπές  εμ πορικές  υ

Τρέχουσες  φορολογικές  υποχρεώσε

Βραχυπρόθεσμ ες  δανειακές  υποχρε

Μακροπρόθ. υποχρεώσεις  πληρωτέ

Βραχυπρόθεσμ ες  υποχρεώσεις  χρη

Λοιπές  βραχυπρόθεσμ ες  υποχρεώσ

Σύνολο Βραχυπροθέσμ ων Υποχρ

Σύνολο Υποχρεώσεων

Σύνολο Καθαρής  Θέσης  και Υποχ

Οι σημ ειώσεις  στις  σελίδες 34 έως  8

Ετήσιες Χρημ ατοοικ
καταστάσεις
της  31ης Δ εκεμ βρίο

Η Ε

Σημ είωση 31.12.2016

εργητικού

9.2 118.619.131,79

9.3 142.785,32

ήσεις 9.4 54.383.324,60

σεις 9.5 0,00

 πώληση 9.6 4.696,32

εις 9.8 41.707,99

173.191.646,02

τοιχεία

9.9 39.759.834,92

ιτήσεις 9.10 54.494.608,49

εις 9.11 23.363.455,37

α 9.13 1.523.802,78

119.141.701,56

είων 292.333.347,58

9.14 11.671.946,64

0,00

9.15 101.779.136,75

27.546.811,75

0,00

140.997.895,14

ς

ρεώσεις 9.16 38.367.831,27

ς  μ ισθώσεις 9.25 1.855.243,26

χρεώσεις 9.18 9.782.778,09

κού λόγω εξόδου από την 9.19

1.120.206,42

9.20 1.064.293,95

χρεώσεων 52.190.352,99

ς  υποχρεώσεις 9.21 32.144.636,25

σεις 9.22 3.350.251,44

ρεώσεις 9.23 43.773.589,10

τέες  στην επόμ ενη χρήση

9.24 13.822.560,91

ρημ ατοδοτικής  μ ίσθωσης 9.25 626.154,00

σεις 9.26 5.427.907,75

χρεώσεων 99.145.099,45

151.335.452,44

οχρεώσεων 292.333.347,58

 87 αποτελούν αναπόσπαστο μ έρος  της  ετήσιας  οικονομ ικής  έκ

ικονομ ικές

ου 2016

Σελίδα 25 από 87

Εταιρία

31.12.2015

121.387.457,91

64.097,68

54.332.943,83

0,00

4.696,32

178.767,27

175.967.963,01

41.276.160,06

70.064.799,76

14.449.938,56

2.790.319,35

128.581.217,73

304.549.180,74

11.671.946,64

0,00

88.754.058,49

38.842.388,97

0,00

139.268.394,10

61.525.133,41

1.670.699,31

12.548.687,42

850.870,91

1.119.462,88

77.714.853,93

29.403.622,76

5.472.051,77

40.298.320,11

9.705.987,04

429.974,03

2.255.977,00

87.565.932,71

165.280.786,64

304.549.180,74

έκθεσης .



4. Κατάσταση Συνολικού Ε

Ποσά εκφρασμ ένα σε €

Κύκλος  Εργασιών

Κόστος  Πωλήσεων

Μικτό Κέρδος

Λοιπά έσοδα

Έξοδα διάθεσης

Έξοδα διοίκησης

Λοιπά έξοδα

Κέρδη προ φόρων, χρημ ατοδοτικ

επενδυτικών αποτελεσμ άτων

Χρημ ατοοικονομ ικά έσοδα

Χρημ ατοοικονομ ικά έξοδα

Κέρδη προ φόρων

Φόρος  εισοδήμ ατος

Κέρδη μ ετά από φόρους  (Α)

Κέρδη αποδιδόμ ενα σε:

Ιδιοκτήκτες  της Εταιρίας

Δ ικαιώμ ατα μ ειοψηφίας

Λοιπά Συνολικά Έσοδα

Αναπροσαρμ ογή αξίας  ακινήτων σε

Μεταβολή αναβ. φορολ. λόγω αλλαγ

συντελεστή

Αναλογιστικά κέρδη/ζημ ίες

Φόροι εισοδήμ ατος  λοιπών συνολικ

Συναλλαγμ ατικές  διαφορές  μ ετατροπ

θυγατρικών

Λοιπά συνολικά έσοδα μ ετά από

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μ

φόρους  (Α) + (Β)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα απο

Ιδιοκτήτες  της Εταιρίας

Δ ικαιώμ ατα μ ειοψηφίας

Κέρδη / (Ζημ ίες ) μ ετά από φόρου

(€ / μ ετοχή)

Οι σημ ειώσεις  στις  σελίδες 34 έως  8

Ετήσιες Χρημ ατοοικ
καταστάσεις
της  31ης Δ εκεμ βρίο

 Εισοδήμ ατος (ποσά σε €)

Ο ΟΜΙΛ

01.01-

Σημ είωση 31.12.2016

9.1.1 277.941.589,26

9.1.4 (218.285.940,39)

59.655.648,87

9.1.2 3.080.700,87

9.1.4 (29.080.716,39)

9.1.4 (7.484.414,20)

9.1.5 (9.803.508,23)

τικών και

16.367.710,92

9.1.6 202.243,68

9.1.6 (6.837.972,26)

9.731.982,34

9.1.7 575.698,21

10.307.680,55

10.164.762,89

142.917,66

ε εύλογη αξία καθαρή φόρου 93.409,56

αγής

0,00

(303.938,65)

ικών εσόδων 253.646,53

οπής

(1.785,95)

ό φόρους  (Β) 41.331,49

 μ ετά από

10.349.012,04

ποδιδόμ ενα σε:

10.225.528,86

123.483,18

υς  ανά μ ετοχή

9.30 0,6357

 87 αποτελούν αναπόσπαστο μ έρος  της  ετήσιας  οικονομ ικής  έκ

ικονομ ικές

ου 2016

Σελίδα 26 από 87

ΙΛΟΣ

01.01-

31.12.2015

277.245.186,45

(212.954.636,78)

64.290.549,67

2.367.609,71

(27.366.419,74)

(8.640.118,95)

(1.746.956,16)

28.904.664,53

139.376,24

(8.285.211,92)

20.758.828,85

(5.337.491,13)

15.421.337,72

15.318.632,23

102.705,49

0,00

(156.294,11)

(268.401,46)

82.184,75

0,00

(342.510,82)

15.078.826,90

14.976.121,41

102.705,49

0,9581

έκθεσης .



Κατάσταση Συνολικού Εισοδήμ ατος

Ποσά εκφρασμ ένα σε €

Κύκλος  Εργασιών
Κόστος  Πωλήσεων
Μικτό Κέρδος

Λοιπά έσοδα
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έξοδα
Κέρδη προ φόρων, χρημ ατοδοτικών κα
αποτελεσμ άτων

Χρημ ατοοικονομ ικά έσοδα
Χρημ ατοοικονομ ικά έξοδα
Κέρδη προ φόρων
Φόρος  εισοδήμ ατος
Κέρδη μ ετά από φόρους  (Α)

Λοιπά Συνολικά Έσοδα
Αναπροσαρμ ογή αξίας  ακινήτων σε εύλογη
Μεταβολή αναβ.φορολ. λόγω αλλαγής  συν
Αναλογιστικά κέρδη/ζημ ίες
Φόροι εισοδήμ ατος  λοιπών συνολικών εσό
Λοιπά συνολικά έσοδα μ ετά από φόρου
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μ ετά απ

Οι σημ ειώσεις  στις  σελίδες 34 έως  8

Ετήσιες Χρημ ατοοικ
καταστάσεις
της  31ης Δ εκεμ βρίο

ΕΤΑ

01.01-

Σημ είωση 31.12.2016

9.1.1 224.952.644,90
9.1.4 (176.561.060,68)

48.391.584,22

9.1.2 1.508.636,01
9.1.4 (21.890.272,21)
9.1.4 (6.054.120,10)
9.1.5 (9.056.929,60)

και επενδυτικών
12.898.898,32

9.1.6 2.905,33
9.1.6 (5.268.876,56)

7.632.927,09
9.1.7 1.321.365,71

8.954.292,80

γη αξία καθαρή φόρου (1.142.399,04)
υντελεστή 0,00

(246.806,86)
σόδων 402.869,71
ους  (Β) (986.336,19)
από φόρους  (Α) + (Β) 7.967.956,61

 87 αποτελούν αναπόσπαστο μ έρος  της  ετήσιας  οικονομ ικής  έκ

ικονομ ικές

ου 2016

Σελίδα 27 από 87

ΑΙΡΙΑ

01.01-

31.12.2015

238.624.847,49
(186.153.918,97)

52.470.928,52

2.275.124,52
(21.330.177,51)
(7.665.887,84)
(1.297.344,28)

24.452.643,41

56.772,32
(6.589.665,67)
17.919.750,06
(4.682.480,94)
13.237.269,12

0,00
(156.294,11)
(283.269,02)

83.671,51
(355.891,62)

12.881.377,50

έκθεσης .



5. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων - Στο

Ποσά εκφρασμ ένα σε €

Μετοχικό

κεφάλαιο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2015 11.671.945,18

Μεταφορά αποθεμ ατικού 0,00

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2015 11.671.945,18

Αναλογιστικές (ζημ ιές ) από συνταξ. προγρ. 0,00

Φόροι εισοδήμ ατος  λοιπών συνολικών εσόδων 0,00

Λοιπά συνολικά έσοδα 0,00

Καθαρά Αποτελέσμ ατα χρήσεως 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 0,00

Αύξηση/ (μ είωση) μ ετοχικού κεφαλαίου 1,46

Μερίσμ ατα 0,00

Λοιπές  διορθωτικές  εγγραφές 0,00

Σχημ ατισμ ός  αποθεμ ατικών από διάθεση κερδών 0,00

Μεταβολή χρήσεως 1,46

Υπόλοιπά κατά την 31η Δ εκεμ βρίου 2015 11.671.946,64

Ετήσιες

τοιχεία Ομ ίλου

Αποθεμ ατικά

εύλογης  αξίας

Λοιπά

αποθεμ ατικά

Συναλλαγμ ατικές

διαφορές

μ ετατροπής

Αποτελέσμ ατα

εις  νέον

Ίδια κ

αποδ

στους  μ

της  Μ

9.543.221,04 76.524.170,87 (4.322.008,83) 38.800.635,30 132.21

0,00 1.747.023,49 0,00 (1.747.032,49)

9.543.221,04 78.271.194,36 (4.322.008,83) 37.053.611,81 132.21

0,00 0,00 0,00 (268.401,46) (268

(156.294,11) 0,00 0,00 82.184,75 (74

(156.294,11) 0,00 0,00 (186.216,71) (342

0,00 0,00 0,00 15.318.632,23 15.31

(156.294,11) 0,00 0,00 15.132.415,52 14.97

0,00 0,00 0,00 (1,46)

0,00 0,00 0,00 (1.439.006,93) (1.439

0,00 (25,90) 0,00 3.836,78

0,00 7.173.281,57 0,00 (7.173.281,57)

(156.294,11) 7.173.255,67 0,00 6.523.962,34 13.54

9.386.926,93 85.444.450,03 (4.322.008,83) 43.577.574,15 145.75

ς Χρημ ατοοικονομ ικές  καταστάσεις
της  31ης Δ εκεμ βρίου 2016

Σελίδα 28 από 87

 κεφάλαια

διδόμ ενα

 μ ετόχους

 Μητρικής

Δ ικαιώμ ατα

μ ειοψηφίας Σύνολο

17.963,56 3.053.437,35 135.271.400,91

0,00 0,00 0,00

17.963,56 3.053.437,35 135.271.400,91

68.401,46) 0,00 (268.401,46)

74.109,36) 0,00 (74.109,36)

42.510,82) 0,00 (342.510,82)

18.632,23 102.705,49 15.421.337,72

76.121,41 102.705,49 15.078.826,90

0,00 0,00 0,00

39.006,93) 0,00 (1.439.006,93)

3.810,88 0,00 3.810,88

0,00 0,00 0,00

40.925,36 102.705,49 13.643.630,85

58.888,92 3.156.142,84 148.915.031,76



Ποσά εκφρασμ ένα σε €

Μετοχικό

κεφάλαιο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2016 11.671.946,64

Αναπροσαρμ ογή σε εύλογη αξία 0,00

Αναλογιστικές  (ζημ ιές ) από συνταξ. προγρ.
0,00

Συναλλαγμ ατικές  διαφορές  μ ετατροπής  θυγατρικών

εξωτερικού 0,00

Φόροι εισοδήμ ατος  λοιπών συνολικών εσόδων
0,00

Λοιπά συνολικά έσοδα
0,00

Καθαρά Αποτελέσμ ατα χρήσεως
0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
0,00

Αύξηση/ (μ είωση) μ ετοχικού κεφαλαίου
0,00

Μερίσμ ατα
0,00

Λοιπές  διορθωτικές  εγγραφές
0,00

Σχημ ατισμ ός  αποθεμ ατικών από διάθεση κερδών
0,00

Μεταβολή χρήσεως
0,00

Υπόλοιπά κατά την 31η Δ εκεμ βρίου 2016 11.671.946,64

Ετήσιες

Αποθεμ ατικά

εύλογης  αξίας

Λοιπά

αποθεμ ατικά

Συναλλαγμ ατικές

διαφορές

μ ετατροπής

Αποτελέσμ ατα

εις  νέον

Ίδια κ

αποδ

στους  μ

της  Μ

9.386.926,93 85.444.450,03 (4.322.008,83) 43.577.574,15 145.75

93.409,56
0,00 0,00

19.434,48 11
0,00 0,00 0,00

(303.938,65) (303

0,00 0,00 0,00 (1.785,95) (1

176.359,36
0,00 0,00

77.287,17 25

269.768,92
0,00 0,00

(209.002,95) 6

0,00
0,00 0,00

10.164.762,89 10.16

269.768,92
0,00 0,00

9.955.759,94 10.22
0,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00

(6.238.455,35) (6.238
0,00 0,00 0,00

3,73
0,00

13.836.181,58
0,00

(13.836.181,58)

269.768,92 13.836.181,58
0,00

(10.118.873,26) 3.98

9.656.695,85 99.280.631,61 (4.322.008.83) 33.458.700,89 149.74

ς Χρημ ατοοικονομ ικές  καταστάσεις
της  31ης Δ εκεμ βρίου 2016

Σελίδα 29 από 87

 κεφάλαια

διδόμ ενα

 μ ετόχους

 Μητρικής

Δ ικαιώμ ατα

μ ειοψηφίας Σύνολο

58.888,92 3.156.142,84 148.915.031,76

12.844,04
(19.434,48)

93.409,56

03.938,65)
0,00

(303.938,65)

(1.785,95) 0,00 (1.785,95)

53.646,53
0,00

253.646,53

60.765,97 (19.434,48) 41.331,49

64.762,89 142.917,66 10.307.680,55

25.528,86 123.483,18 10.349.012,04

0,00
0,00

0,00

38.455,35)
0,00

(6.238.455,35)

3,73 0,00 3,73

0,00 0,00 0,00

87.077,24 123.483,18 4.110.560,42

45.966,16 3.279.626,02 153.025.592,18



Στοιχεία Εταιρίας

Ποσά εκφρασμ ένα σε €

Κονδύλια απορροφούμ ενης  01.01.15

Κονδύλια απορροφούσας  01.01.15

Απαλοιφή λόγω απορρόφησης

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2015

Αναλογιστικά Κέρδη/ (Ζημ ίες ) από συνταξιοδοτικά προγράμ μ ατα

Φόροι εισοδήμ ατος λοιπών συνολικών εσόδων

Λοιπά συνολικά έσοδα

Καθαρά Αποτελέσμ ατα χρήσεως

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα

Αύξηση μ ετοχικού κεφαλαίου

Σχημ ατισμ ός  αποθεμ ατικών από διάθεση κερδών

Μερίσμ ατα

Λοιπές  διορθωτικές  εγγραφές

Μεταβολή χρήσεως

Υπόλοιπά κατά την 31.12.15

Οι σημ ειώσεις  στις  σελίδες 34 έως  87 αποτελούν αναπόσπαστο μ έ

Ετήσιες

Μετοχικό κεφάλαιο

Αποθεμ ατικά

εύλογης  αξίας Λοιπά αποθεμ ατικά

11.671.945,18 2.899.638,86 41.092.385,78

6.544.187,66 955.615,83 37.783.862,49

18.216.132,84 3.855.254,69 78.876.248,27

(6.544.187,66) 0,00 (0,01)

11.671.945,18 3.855.254,69 78.876.248,26

- - -

- (156.294,11) -

- (156.294,11) -

- (156.294,11) -

1,46

6.178.875,53

(25,88)

1,46 (156.294,11) 6.178.849,65

11.671.946,64 3.698.960,58 85.055.097,91

έρος  της  ετήσιας  οικονομ ικής  έκθεσης .

ς Χρημ ατοοικονομ ικές  καταστάσεις
της  31ης Δ εκεμ βρίου 2016

Σελίδα 30 από 87

Αποτελέσμ ατα εις

νέον Σύνολο

22.055.742,66 77.719.712,48

20.947.732,33 66.231.398,31

43.003.474,99 143.951.110,79

(9.584.715,39) (16.128.903,06)

33.418.759,60 127.822.207,73

(283.269,02) (283.269,02)

83.671,51 (72.622,60)

(199.597,51) (355.891,62)

13.237.269,12 13.237.269,12

13.037.671,61 12.881.377,50

(1,46)

(6.178.875,53) -

(1.439.006,93) (1.439.006,93)

3.841,68 3.815,80

5.423.629,37 11.446.186,37

38.842.388,97 139.268.394,10



.Ποσά εκφρασμ ένα σε €

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2016

Αναπροσαρμ ογή αξίας  ακινήτων σε εύλογη αξία

Αναλογιστικά (ζημ ιές ) από συνταξιοδοτικά προγράμ μ ατα

Φόροι εισοδήμ ατος  λοιπών συνολικών εσόδων

Λοιπά συνολικά έσοδα

Καθαρά αποτελέσμ ατα χρήσεως

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα

Σχημ ατισμ ός  αποθεμ ατικών από διάθεση κερδών

Μερίσμ ατα

Λοιπές  διορθωτικές  εγγραφές
Μεταβολή χρήσεως

Υπόλοιπα κατά την 31.12.16

Οι σημ ειώσεις  στις  σελίδες 34 έως  87 αποτελούν αναπόσπαστο μ έ

Ετήσιες

Μετοχικό κεφάλαιο

Αποθεμ ατικά

εύλογης  αξίας Λοιπά αποθεμ ατικά

11.671.946,64 3.698.960,58 85.055.097,91

- (1.142.399,04) -

- - -

- 331.295,72 -

- (811.103,32) -

- - -

- (811.103,32) -

- - 13.836.181,58

- - -

- - -
- (811.103,32) 13.836.181,58

11.671.946,64 2.887.857,26 98.891.279,49

έρος  της  ετήσιας  οικονομ ικής  έκθεσης .

ς Χρημ ατοοικονομ ικές  καταστάσεις
της  31ης Δ εκεμ βρίου 2016

Σελίδα 31 από 87

Αποτελέσμ ατα εις

νέον Σύνολο

38.842.388,97 139.268.394,10

- (1.142.399,04)

(246.806,86) (246.806,86)

71.573,99 402.869,71

(175.232,87) (986.336,19)

8.954.292,80 8.954.292,80

8.779.059,93 7.967.956,61

(13.836.181,58) -

(6.238.455,35) (6.238.455,35)

(0,22) (0,22)
(11.295.577,22) 1.729.501,04

27.546.811,75 140.997.895,14



6. Κατάσταση Ταμ ειακών 

Έμ μ εση Μέθοδος

Ποσά εκφρασμ ένα σε €-ΟΜΙΛΟΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ

Κέρδη προ φόρων

Πλέον / (μ είον) προσαρμ ογές  για:

Αποσβέσεις

Προβλέψεις

Απομ ειώσεις  περιουσιακών στοιχείων

Αποτελέσμ ατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη) επεν

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Πλέον/ (μ είον) προσαρμ ογές  για μ εταβο

που σχετίζονται μ ε τις  λειτουργικές  δρα

Μείωση / (αύξηση) αποθεμ άτων

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (εμ πορικές

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (λοιπές )

Μείωση / (αύξηση) λοιπών λειτουργικών μ α

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τρ

Μείον:

Καταβεβλημ ένοι φόροι

Σύνολο εισροών από λειτουργικές  δρασ

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔ ΥΤΙΚΕΣ 

Αγορά ενσώμ ατων και άϋλων παγίων στοιχ

Εισπράξεις  από πωλήσεις  ενσώμ ατων και 

Τόκοι εισπραχθέντες

Σύνολο εκροών από επενδυτικές  δραστ

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΟΤΙ

Εισπράξεις  από εκδοθέντα / αναληφθέντα 

Εξοφλήσεις  δανείων

Εξοφλήσεις  υποχρεώσεων από χρημ ατοδο

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβε

Μερίσμ ατα/προμ ερίσμ ατα πληρωθέντα

Σύνολο εκροών από χρημ ατοδοτικές  δρ

Καθαρή αύξηση / (μ είωση) στα ταμ ειακά

+ (β) + (γ)

Ταμ ειακά διαθέσιμ α και ισοδύναμ α έναρ

Συναλλαγμ ατικές  διαφορές  ενοποίησης

Ταμ ειακά διαθέσιμ α και ισοδύναμ α λήξη

Οι σημ ειώσεις  στις  σελίδες 34 έως  8

Ετήσιες Χρημ ατοοικ
καταστάσεις
της  31ης Δ εκεμ βρίο

ν Ροών

31

Σ Δ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

9.73

16.02

8.46

(1.228

ενδυτικής  δραστηριότητας (644

6.83

ολές  λογαριασμ ών κεφαλαίου κίνησης  ή

αστηριότητες :

(797

ές ) (580

(1.635

 μ ακροπρόθεσμ ων απαιτήσεων (6

 τραπεζών) (6.494

(2.405

αστηριότητες  (α) 27.26

Σ Δ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

οιχείων (33.756

αι άϋλων παγίων στοιχείων 3.09

5

τηριότητες  (β) (30.609

ΤΙΚΕΣ Δ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

α δάνεια 54.17

(41.718

δοτικές  μ ισθώσεις (1.538

βεβλημ ένα (7.264

(767

δραστηριότητες  (γ) 2.89

κά διαθέσιμ α και ισοδύναμ α περιόδου (α)

(453

ρξης  περιόδου 4.32

(1

ξης  περιόδου 3.86

 87 αποτελούν αναπόσπαστο μ έρος  της  ετήσιας  οικονομ ικής  έκ

ικονομ ικές

ου 2016

Σελίδα 32 από 87

01.01- 01.01-

31.12.2016 31.12.2015

731.982,34 20.758.828,85

027.150,33 15.503.252,75

460.027,79 1.221.034,47

28.566,00) 0,00

44.207,94) (1.609.876,39)

839.058,06 8.285.211,92

97.930,58) (10.490.649,19)

80.258,96) 1.251.252,52

35.493,11) (1.243.548,54)

(6.494,00) 214,00

94.603,70) 7.261.095,74

05.889,08) (7.030.470,69)

264.775,15 33.906.345,44

56.034,03) (21.216.010,21)

091.004,46 1.965.254,66

55.667,46 23.738,81

09.362,11) (19.227.016,74)

179.538,38 16.114.925,71

18.487,70) (18.949.644,71)

38.376,08) (158.634,92)

64.499,39) (8.117.880,73)

67.470,47) (2.174.503,37)

890.704,74 (13.285.738,02)

53.882,22) 1.393.590,68

324.900,36 2.931.309,68

(1.785,95) 0,00

869.232,19 4.324.900,36

έκθεσης .



Οι σημ ειώσεις  στις  σελίδες 34 έως  8

Έμ μ εση Μέθοδος

Ποσά εκφρασμ ένα σε €-ΕΤΑΙΡΙΑ

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ Δ Ρ

Κέρδη προ φόρων

Πλέον / (μ είον) προσαρμ ογές  για:

Αποσβέσεις

Προβλέψεις

Αποτελέσμ ατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη) επενδυ

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Πλέον/ (μ είον) προσαρμ ογές  για μ εταβολέ

που σχετίζονται μ ε τις  λειτουργικές  δραστ

Μείωση / (αύξηση) αποθεμ άτων

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (εμ πορικές )

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (λοιπές )

Μείωση / (αύξηση) λοιπών λειτουργικών μ ακρ

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπ

Μείον:

Καταβεβλημ ένοι φόροι

Σύνολο εισροών από λειτουργικές  δραστη

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔ ΥΤΙΚΕΣ Δ Ρ

(Απόκτηση)/διάθεση θυγατρικών, συγγενών, 

Αγορά ενσώμ ατων και άϋλων παγίων στοιχεί

Εισπράξεις  από πωλήσεις  ενσώμ ατων και άϋ

Τόκοι εισπραχθέντες

Σύνολο εκροών από επενδυτικές  δραστηρ

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΟΤΙΚΕ

Εισπράξεις  από εκδοθέντα / αναληφθέντα δά

Εξοφλήσεις  δανείων

Μεταβολή υποχρεώσεων από χρημ ατοδοτικέ

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλ

Μερίσμ ατα/προμ ερίσμ ατα πληρωθέντα

Σύνολο εκροών από χρημ ατοδοτικές  δρασ

Καθαρή αύξηση / (μ είωση) στα ταμ ειακά δ

+ (β) + (γ)

Ταμ ειακά διαθέσιμ α και ισοδύναμ α έναρξη

Ταμ ειακά διαθέσιμ α και ισοδύναμ α λήξης  

Ετήσιες Χρημ ατοοικ
καταστάσεις
της  31ης Δ εκεμ βρίο

 87 αποτελούν αναπόσπαστο μ έρος  της  ετήσιας  οικονομ ικής  έκ

31.1

Δ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

7.632.

10.405.

8.327.

υτικής  δραστηριότητας (602.4

5.268.

λές  λογαριασμ ών κεφαλαίου κίνησης  ή

τηριότητες :

1.451.

) 7.989.

(10.847.3

κροπρόθεσμ ων απαιτήσεων

απεζών) 942.

(2.307.2

τηριότητες  (α) 28.260.

Δ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ν, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (50.3

είων (10.887.9

άϋλων παγίων στοιχείων 2.629.

2.

ηριότητες (β) (8.306.0

ΚΕΣ Δ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

άνεια 3.855.

(19.496.4

ικές  μ ισθώσεις 380.

βλημ ένα (5.193.8

(767.4

αστηριότητες  (γ) (21.221.0

 διαθέσιμ α και ισοδύναμ α περιόδου (α)

(1.266.5

ξης  περιόδου 2.790.

ς  περιόδου 1.523.

ικονομ ικές

ου 2016

Σελίδα 33 από 87

έκθεσης .

01.01- 01.01-

.12.2016 31.12.2015

2.927,09 17.919.750,06

5.355,71 10.499.054,27

7.082,62 1.024.769,54

.480,22) (2.001.534,22)

8.876,56 6.589.665,67

1.261,76 (7.207.440,25)

9.431,38 257.922,75

.334,19) 3.897.251,14

0,00 214,00

2.734,76 (4.645.025,12)

.272,83) (6.982.757,74)

0.582,64 19.351.870,10

.380,77) (50.000,00)

.945,83) (7.941.076,48)

9.404,45 1.940.273,16

2.905,33 56.254,09

.016,82) (5.994.549,23)

5.992,91 11.074.949,43

.462,70) (14.569.600,96)

0.723,92 2.855,08

.866,05) (6.437.859,70)

.470,47) (2.174.503,37)

.082,39) (12.104.159,52)

.516,57) 1.253.161,35

0.319,35 1.537.158,00

3.802,78 2.790.319,35



7. Γενικές πληροφορίες

Η Εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑ

δραστηριοποιείται στην παραγω

Η Εταιρία ιδρύθηκε το 1986 στα

5
ο

χλμ . Τρικάλων – Πύλης . ΤΚ

σήμ ερα η Εταιρία και οι θυγατ

υψηλής  ποιότητας  προϊόντα. Οι

• Τυροκομ ικά – Βούτυρο (Λευ

• Γαλακτοκομ ικά (Φρέσκο γά

σοκολατούχο γάλα, ξινόγαλα

• Χυμ οί (φρέσκοι χυμ οί)

• Γιαούρτια-Επιδόρπια γιαουρ

Από την ίδρυσή της  έως  και 

διενέργειας  επενδύσεων σε νέες

ίδρυσε ή απέκτησε την πλειοψη

θυγατρικές της  αποτελούν Όμ ιλο

Ορόσημ ο αποτέλεσε η ίδρυση 

1985 μ ε την κατασκευή εργ

παραγωγικής  δραστηριότητας  

Eταιρίας  σε Α.Ε. το 1992, ακολ

2000 αποκτήθηκε το πλειοψηφ

πακέτου της  Γαλακτοβιομ ηχανία

στη Βουλγαρία το 2003. Το 200

επόμ ενο χρόνο μ ετονομ άστηκε 

DE LAPTE BRASOV S.A.”). 

TYROM S.A., κρατώντας  την 

απόκτηση του συνόλου των μ ετ

τέλος  η εξαγορά της Γαλακτοβ

χρονιάς  (2009) ιδρύεται η νέα 

USA Corp.», αρχικά μ ε ποσοστ

στην Ιταλία, η Εταιρία «OLYMPU

η Olympus Deutschland GmbH

Αγγλία, η Εταιρία «Olympus Dai

Κατά την 30.09.2015 η θυγατ

απορροφήθηκε από την θυγατ

οποία άλλαξε την επωνυμ ία τ

ολοκλήρωση της  διαδικασίας  

«ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗ

ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.».

Την 01.10.16 ολοκληρώθηκαν

(απορροφούμ ενη) από την Ελλη

Κ.Ν. 2190/20 και των άρθρων 1

Εντός  του 2016 συστάθηκαν δύ

Dairy UK Ltd».

Η ανοδική πορεία της  Eταιρία

εξαγωγική δραστηριότητα μ ιας  μ

Ετήσιες Χρημ

της  31ης Δ

ΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ» (εφεξής Εταιρία) είναι ανώνυ

γωγή και διανομ ή γαλακτοκομ ικών και τυροκομ ικών προ

τα Τρίκαλα και εδρεύει στην Ελλάδα, Νομ ός Τρικάλων,

ΤΚ 42100 μ ε την επωνυμ ία «ΤΥΡ.Α.Σ. Α.Ε.». Από τη

ατρικές  της  (εφεξής  ο Όμ ιλος ) πρωταγωνιστεί στον κ

Οι κύριες  ομ άδες  προϊόντων τις  οποίες  παράγει ο Όμ ιλος

ευκά και κίτρινα τυριά, τυριά τυρογάλακτος , τυριά σκληρά

γάλα, γάλα υψηλής  παστερίωσης  (ESL), γάλα μ ακράς

λα)

υρτιού (γιαούρτι, υποπροϊόντα γιαουρτιού)

ι σήμ ερα η Εταιρία βρίσκεται σε μ ια διαρκή επέκτασ

έες  εγκαταστάσεις  όσο και μ έσω θυγατρικών εταιριών τι

ηφία του μ ετοχικού κεφαλαίου. Στην παρούσα φάση η

ιλο εταιριών ο οποίος  δημ ιουργήθηκε σταδιακά.

η της Εταιρίας  μ ε την επωνυμ ία «ΑΦΟΙ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΑ

ργοστασίου παραγωγής  γαλακτοκομ ικών προϊόντων

ς  του οποίου ξεκίνησε τον Ιούνιο του 1986. Μετά τ

ολούθησε το 1999 η εξαγορά της Εταιρίας  TYROM S.A

ηφικό πακέτο των μ ετοχών αυτής . Ακολουθεί η εξαγο

νίας  Λαρίσης  Α.Ε. «ΟΛΥΜΠΟΣ» το 2000 και η ίδρυση 

05 ιδρύεται η Εταιρία μ ε την επωνυμ ία «LACTOLYMP 

κε σε «S.C. OLYMPUS DAIRY INDUSTRY S.A.» (πλέο

. Τον Οκτώβριο του 2009 συγχωνεύτηκε μ έσω απο

ν επωνυμ ία «S.C. OLYMPUS DAIRY INDUSTRY S.A

ετοχών της  Γαλακτοβιομ ηχανίας  Λαρίσης  Α.Ε. «ΟΛΥΜ

βιομ ηχανίας  Ξάνθης  Α.Ε. «ΡΟΔ ΟΠΗ» το 2008. Στα τ

α θυγατρική του Ομ ίλου στην Αμ ερική μ ε την επωνυμ ί

στό 60% και στη συνέχεια μ ε 10%. Στα τέλη της  χρήσ

PUS ITALIA S.r.l.», μ ε έδρα το Μιλάνο, ενώ κατά τη χρή

bH μ ε έδρα τη Γερμ ανία. Στις  αρχές  της  χρήσης  201

airy UK Ltd».

ατρική Εταιρία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 

ατρική Εταιρία «ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

 της  και λειτουργεί ως  «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΜΕΙΑ

 απορρόφησης , ιδρύονται δύο (2) νέων θυγατρικές

ΗΧΑΝΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ Α.Ε.» και «ΡΟΔ ΟΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑ

ν οι διαδικασίες  απορρόφησης  της  μ ητρικής Εταιρία

ληνικά Γαλακτοκομ εία Α.Ε., μ ε βάση τις  διατάξεις  των ά

 1-5 του Ν. 2166/93.

δύο (2) νέες  θυγατρικές  μ ε τις  επωνυμ ίες  «ΤΥΡ.Α.Σ. Α.Ε

ίας , σε συνδυασμ ό μ ε την ταχεία ανάπτυξή της , έχο

ς  μ εγάλης  γκάμ ας  γαλακτοκομ ικών προϊόντων σε πολλές
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υμ η Εταιρία που

οϊόντων και χυμ ών.

ν, Δ ήμ ος  Πύλης στο

την ίδρυση της έως

κλάδο διαθέτοντας

ος  είναι:

ρά, βούτυρο)

άς  διαρκείας  (UHT)

ση τόσο μ έσω της

 τις  οποίες  η Εταιρία

η Εταιρία μ αζί μ ε τις

ΣΑΡΑΝΤΗ Ο.Ε.» το

ων, η έναρξη της

 τη μ ετατροπή της

.A. και το Μάιο του

γορά πλειοψηφικού

η της  TYRBUL S.A.

P S.A.», η οποία τον

έον “S.C. FABRICA

ορρόφησης  μ ε την

S.A.». Ακολουθεί, η

ΜΠΟΣ» το 2005 και

 τέλη της  επόμ ενης

μ ία «Olympus Dairy

σης  2013, ιδρύθηκε

ήση 2014, ιδρύθηκε

016, ιδρύθηκε στην

Σ Α.Ε. «ΡΟΔ ΟΠΗ»

 ΛΑΡΙΣΗΣ Α.Ε.» η

ΙΑ Α.Ε». Μετά την

ς μ ε τις  επωνυμ ίες

ΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ίας  ΤΥΡ.Α.Σ. Α.Ε.

 άρθρων 69-77 του

Α.Ε.» και «Olympus

χουν οδηγήσει στην

ές  χώρες  του



εξωτερικού, όπως  Γερμ ανία, 

Ουγγαρία, Σλοβενία, Μάλτα, Φ

Ελβετία, Αλβανία, Fyrom, Σερβ

Κίνα, Βουλγαρία, Ρουμ ανία, Κύπ

Οι μ έτοχοι της Εταιρίας  μ ε τα αν

Μέτοχος Έ

Σαράντης  Δ . Στυλιανός Τρ

Σαράντης  Δ . Γεώργιος Τρ

Σαράντη Δ . Μαρίνα Τρ

Σαράντης  Μ. Στυλιανός Τρ

Σαράντης  Μ. Ζωή Τρ

Σαράντης  Μ. Μιχαήλ Τρ

Σύνολο

Μέτοχος Έ

Σαράντης  Σ. Δ ημ ήτριος Τρ

Σαράντης  Σ. Μιχαήλ Τρ

Σύνολο

Οι ηλεκτρονικές  διευθύνσεις τη
rodopi.gr, www.delicio.gr, www

Συνοπτικά οι βασικές  πληροφορ

Σύνθεση Δ ιοικητικού Συμ βουλ

Σαράντης Σ. Δ ημ ήτριος

Γιάτσιος Ι. Βασίλειος

Σαράντης Σ. Μιχαήλ

Σουρλής  Α. Στέργιος

Σαράντη Μ. Ζωή

Σαράντης  Δ . Στυλιανος

Σαράντης  Μ. Στυλιανος

Σαράντης  Δ . Γεώργιος

Χύτας  Α. Κωνσταντίνου

Η ανωτέρω σύνθεση αποφασ

Συμ βουλίου, μ ε θητεία μ έχρι την

8. Σύνοψη σημ αντικών λο

8.1. Πλαίσιο κατάρτισης  τ

Οι παρούσες χρημ ατοοικονομ

Δ εκεμ βρίου 2016 που καλύπτου

2016, έχουν συνταχθεί μ ε βά

concern) και την αρχή του ιστορ

την αναπροσαρμ ογή συγκεκριμ

χρεογράφων και ακίνητα) και είν

Ετήσιες Χρημ

της  31ης Δ

, Αυστρία, Σουηδία, Πολωνία, Δ ανία, Λιθουανία, Τ

Φινλανδία, Βέλγιο, Ιταλία, Γαλλία, Αγγλία, Ισπανία, Ιρ

ρβία, Ρωσία, Ουκρανία, Ισραήλ, Αμ ερική, Αυστραλία, Σ

ύπρος .

αντίστοιχα ποσοστά συμ μ ετοχής  τους  αναλύονται ως  εξή

ΨΙΛΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

Έδρα Αρ. Μετοχών Αρ. Ψήφων

Τρίκαλα 2.718.124 2.718.124

Τρίκαλα 2.718.124 2.718.124

Τρίκαλα 2.558.236 2.558.236

Τρίκαλα 2.664.828 2.664.828

Τρίκαλα 2.664.828 2.664.828

Τρίκαλα 2.664.828 2.664.828

15.988.968 15.988.968

ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ

Έδρα Αρ. Μετοχών Αρ. Ψήφων

Τρίκαλα 7.994.484 7.994.484

Τρίκαλα 7.994.484 7.994.484

15.988.968 15.988.968

της Εταιρίας είναι www.tyras.gr, www.olympos.gr, w
w.olympusdairy.com/

ορίες  για την Εταιρία έχουν ως  εξής :

υλίου

Πρόεδρος του Δ .Σ.

Αντιπρόεδρος του Δ .Σ.

Δ ιευθύνων Σύμ βουλος

Αναπληρωτής Δ ιευθύνων Σύμ βουλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

σίστηκε μ ε την από 16.01.2017 απόφαση του πρα

ην 22.02.2019.

ογιστικών πολιτικών

ς  των χρημ ατοοικονομ ικών καταστάσεων

ομ ικές  καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομ ίλου μ

ουν την περίοδο από την 1
η

Ιανουαρίου 2016 έως  και τ

βάση την αρχή της  συνεχούς  επιχειρημ ατικής  δρασ

τορικού κόστους  (historical cost convention), όπως  αυτή

ιμ ένων στοιχείων ενεργητικού σε εύλογες  αξίες  (εμ πορ

είναι σύμ φωνες  μ ε τα Δ ιεθνή Πρότυπα Χρημ ατοοικονομ

μ ατοοικονομ ικές
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 Τσεχία, Σλοβακία,

Ιρλανδία, Ολλανδία,

, Σιγκαπούρη, Ινδία,

ξής :

Ποσοστό

συμ μ ετοχής

17,00%

17,00%

16,00%

16,66%

16,67%

16,67%

100,00%

Ποσοστό

συμ μ ετοχής

50,00%

50,00%

100,00%

www.galaktokomio-

ακτικού Δ ιοικητικού

μ ε ημ ερομ ηνία 31

ι την 31
η

Δ εκεμ βρίου

στηριότητας  (going

τή τροποποιείται μ ε

ορικό χαρτοφυλάκιο

μ ικής Αναφοράς , τα



οποία έχουν εκδοθεί από την Επ

τους  όπως  αυτές  εκδόθηκαν απ

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Οι χρημ ατοοικονομ ικές  καταστά

μ ε βάση τις  ίδιες  λογιστικές  αρχ

παρουσίαση των χρημ ατοοικον

Δ εκεμ βρίου 2015. Όλα τα αν

εφαρμ ογή στην Εταιρία και είνα

των χρημ ατοοικονομ ικών κατασ

(βλέπε παρακάτω στην ενότητα

Στις  01 Οκτωβρίου 2016 ολοκ

(απορροφούμ ενη) από την Ελλη

Κ.Ν. 2190/20 και των άρθρω

αναδιάρθρωση της  Εταιρίας  και 

Οι χρημ ατοοικονομ ικές  καταστά

εγκρίθηκαν προς  δημ οσιοποίησ

8.1.1. Χρήση Εκτιμ ήσεων

Η σύνταξη των χρημ ατοοικονο

προβαίνει στη διενέργεια εκτιμ

ενεργητικού και παθητικού, τη 

ημ ερομ ηνία των χρημ ατοοικονο

διάρκεια της  χρήσεως . Τα πραγ

Αναφορικά μ ε τις  σημ αντικές  

χρημ ατοοικονομ ικών καταστάσ

κρίσεις  της  Δ ιοικήσεως ».

8.1.2. Λογιστικές  Εκτιμ ήσει

Η Δ ιοίκηση της Εταιρίας  προβα

να επιλέξει τις  καταλληλότερες  

εξελίξει καταστάσεων και συναλ

περιοδικά προκειμ ένου να αντα

τρέχοντες  κινδύνους  και βασίζο

Ομ ίλου σε σχέση μ ε το επίπεδο

Οι βασικές  εκτιμ ήσεις  και αξιολο

θα μ πορούσε να επηρεάσει τα 

αφορούν κυρίως  πρόβλεψη γι

εκτιμ ήσεις  απομ είωσης  των πα

καθώς  και η εκτίμ ηση της  ωφέλ

και του Ομ ίλου στο 2017 δεν έχ

ή γνωστοποιήσεις .

8.1.3. Υιοθέτηση των Δ .Π.Χ

Νέα Δ .Π.Χ.Α., διερμ ηνείες  και 

Τροποποιήσεις

Δ ΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Απ
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί απ
συμ μ ετοχή σε μ ία από κοινού δρ
Δ εν υπήρξε επίδραση από τη
Καταστάσεις .

Ετήσιες Χρημ

της  31ης Δ

Επιτροπή Δ ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώ

από την Επιτροπή Ερμ ηνείας  Προτύπων (I.F.R.I.C.) τη

ή Ένωση μ ε τον κανονισμ ό 1606/2002 μ έχρι την 31.12.2

τάσεις για την περίοδο που έληξε την 31
η

Δ εκεμ βρίου 20

ρχές  και μ εθόδους  αποτίμ ησης  που ακολουθήθηκαν για

ονομ ικών καταστάσεων της Εταιρίας  για τη χρήση π

αναθεωρημ ένα ή νεοεκδοθέντα Πρότυπα και διερμ η

ίναι σε ισχύ την 31
η

Δ εκεμ βρίου 2016 ελήφθησαν υπόψ

αστάσεων της  τρέχουσας  χρήσης  στην έκταση που αυτά

τα 8.1.3).

οκληρώθηκαν οι διαδικασίες απορρόφησης  της  Εταιρί

ληνικά Γαλακτοκομ εία Α.Ε., μ ε βάση τις  διατάξεις  των ά

ων 1-5 του Ν 2166/93. Η ανωτέρω απορρόφηση σ

αι αναμ ένεται να βελτιώσει την οικονομ ική της  θέση.

τάσεις της  περιόδου που έληξε την 31η Δ εκεμ βρίου 201

ση από το Δ ιοικητικό Συμ βούλιο την 23.06.2017.

νομ ικών καταστάσεων σύμ φωνα μ ε τα Δ ΠΧΑ απαιτεί 

ιμ ήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα ποσά τ

η γνωστοποίηση ενδεχόμ ενων απαιτήσεων και υποχρ

νομ ικών καταστάσεων καθώς  και τα ποσά των εσόδων κ

αγμ ατικά αποτελέσμ ατα ενδέχεται να διαφέρουν από αυ

ς  εκτιμ ήσεις  και κρίσεις  της Δ ιοίκησης στη σύνταξη 

σεων, βλέπε κατωτέρω στην ενότητα 8.1.2 «Λογιστι

εις  και Κρίσεις  της  Δ ιοικήσεως

βαίνει σε εκτιμ ήσεις , παραδοχές και αξιολογικές  κρίσεις

ς  λογιστικές  αρχές  σε σχέση μ ε την μ ελλοντική εξέλιξη

αλλαγών. Οι εν λόγω εκτιμ ήσεις , παραδοχές  και κρίσει

ταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδομ ένα και να αντανακλ

ίζονται στην προγενέστερη εμ πειρία της  Δ ιοίκησης  της

ο/όγκο των συναφών συναλλαγών ή γεγονότων.

λογικές  κρίσεις  οι οποίες  αναφέρονται σε δεδομ ένα η εξ

τα κονδύλια των χρημ ατοοικονομ ικών καταστάσεων μ ε

για ενδεχόμ ενους  φόρους , προβλέψεις  απομ είωσης  α

παγίων της  υπεραξίας  και της  συμ μ ετοχής  εφόσον υπ

έλιμ ης  ζωής  των παγίων. Με βάση την πορεία των εργα

έχουν διαπιστωθεί δεδομ ένα τα οποία απαιτούν πρόσθ

.Χ.Α.

ι τροποποιήσεις  που τέθηκαν σε ισχύ από την 1
η

Ια

πό κοινού Συμ φωνίες »
από έναν επενδυτή να εφαρμ όσει την μ έθοδο της  εξαγ
 δραστηριότητα η οποία αποτελεί μ ία επιχείρηση.
την τροποποίηση του Δ ΠΧΑ 11 στις  ενοποιημ ένες Χρ

μ ατοοικονομ ικές
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ώς  και τις  ερμ ηνείες

 της IASB και έχουν

.2016.

2016 καταρτίστηκαν

ια την ετοιμ ασία και

που έληξε την 31

μ ηνείες  που έχουν

όψη για τη σύνταξη

τά ήταν εφαρμ όσιμ α

ρίας  ΤΥΡ.Α.Σ. Α.Ε.

 άρθρων 69-77 του

 συνοδεύτηκε από

16 (1/1-31/12/2016)

εί όπως  η Δ ιοίκηση

 των στοιχείων του

χρεώσεων κατά την

ν και εξόδων κατά τη

αυτές  τις  εκτιμ ήσεις .

η των συνημ μ ένων

τικές  εκτιμ ήσεις  και

εις  προκειμ ένου, είτε

ξη γεγονότων και εν

εις  επανεξετάζονται

κλούν τους  εκάστοτε

ης Εταιρίας  και του

 εξέλιξη των οποίων

ετά την 31.12.2016

 απαιτήσεων και οι

υπάρχουν ενδείξεις

γασιών της Εταιρίας

θετες  προσαρμ ογές

Ιανουαρίου 2016.

γοράς  όταν αποκτά

Χρημ ατοοικονομ ικές



Δ ΛΠ 1 (Τροποποιήσεις ) «Γνω
Οι τροποποιήσεις  διευκρινίζουν
συγκέντρωσης , την παρουσία
καταστάσεων και τις  γνωστοπ
τροποποίηση του Δ ΠΧΑ 11 στις

Ετήσιες  Βελτιώσεις  στα Δ ΠΧΑ
Σε ισχύ για χρήσεις  μ ε ημ ερομ η
την ΕΕ). Επιφέρουν τροποποιήσ

Δ ΠΧΑ 2 «Παροχές  που εξαρτώ
Η τροποποίηση διευκρινίζει τον 
Απόδοσης » και τον «όρο υπηρε

Δ ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις  επιχειρή
Η τροποποίηση διευκρινίζει πω
χρημ ατοοικονομ ικού στοιχείου 
καθαρής  θέσης  βάση των ορι
διευκρινίζει πως  κάθε ενδεχόμ ε
στοιχείο της  καθαρής  θέσης  επιμ

Δ ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομ είς »
Η τροποποίηση απαιτεί τη γνω
των λειτουργικών τομ έων.

Δ ΠΧΑ 13 «Επιμ έτρηση εύλογη
Η τροποποίηση διευκρινίζει 
βραχυπρόθεσμ ων απαιτήσεων 
επίπτωση της  προεξόφλησης  είν

Δ ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις  συν
Το πρότυπο τροποποιήθηκε π
παρέχει υπηρεσίες  βασικού διο
χρημ ατοοικονομ ικής  οντότητας .

Δ ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ενοπ
Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει
θέσης  προκειμ ένου να λογιστικο
ατομ ικές  τους  οικονομ ικές  κ
χρημ ατοοικονομ ικών καταστάσε

Δ εν υπήρξε επίδραση από τι
οικονομ ικές  καταστάσεις .

Ετήσιες  βελτιώσεις  σε Δ ΠΧΑ
Σε ισχύ για χρήσεις  μ ε ημ ερομ η
στα ακόλουθα πρότυπα:

Δ ΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορού
διακοπείσες  δραστηριότητες »
Η τροποποίηση διευκρινίζει πω
από «διακρατούμ ενο προς  πώ
αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο για 

Δ ΠΧΑ 7 «Χρημ ατοοικονομ ικά
Η τροποποίηση προσθέτει σ
προσδιορίσει εάν οι όροι μ ίας  
στοιχείου το οποίο έχει μ ετα
επιπρόσθετες  γνωστοποιήσεις  π
– Συμ ψηφισμ ός  χρημ ατοοικονο
όλες  τις  ενδιάμ εσες  περιόδους , 

Ετήσιες Χρημ

της  31ης Δ

ωστοποιήσεις »
ν τις  οδηγίες  του Δ ΛΠ 1 σχετικά μ ε τις  έννοιες  της  σημ α

ίαση των μ ερικών αθροισμ άτων, την δομ ή των χρ
οποιήσεις  των λογιστικών πολιτικών. Δ εν υπήρξε επ
τις  ενοποιημ ένες  Χρημ ατοοικονομ ικές  Καταστάσεις .

Α 2010-2012
μ ηνία έναρξης  την 1

η
Φεβρουαρίου 2015 και μ ετά, όπω

ιήσεις  στα ακόλουθα πρότυπα.

τώνται από την αξία των μ ετοχών»
ν ορισμ ό της   «προϋπόθεσης  κατοχύρωσης » και ορίζει δ
ρεσίας ».

ρήσεων»
ως  η υποχρέωση για ενδεχόμ ενο τίμ ημ α το οποίο πληρ
υ ταξινομ είται ως  χρημ ατοοικονομ ική υποχρέωση ή
ρισμ ών του Δ ΛΠ 32 «Χρημ ατοοικονομ ικά μ έσα: Παρο
μ ενο τίμ ημ α, χρημ ατοοικονομ ικό και μ η χρημ ατοοικονομ
πιμ ετράται στην εύλογη αξία μ έσω των αποτελεσμ άτων.

ς »
ωστοποίηση των εκτιμ ήσεων της  Δ ιοίκησης  όσον αφο

γης  αξίας »
ι ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα 
ν και υποχρεώσεων στα ποσά των τιμ ολογίων σε πε

 είναι ασήμ αντη.

υνδεδεμ ένων μ ερών»
 προκειμ ένου να συμ περιλάβει ως  συνδεδεμ ένο μ έρος
ιοικητικού στελέχους  στην οικονομ ική οντότητα ή στη μ
ς .

οποιημ ένες  και Ατομ ικές  χρημ ατοοικονομ ικές  κατασ
ει στις  οικονομ ικές  οντότητες  να χρησιμ οποιούν τη μ έθ

ικοποιήσουν τις  επενδύσεις  σε θυγατρικές , κοινοπραξίες
καταστάσεις  και επίσης  ξεκαθαρίζει τον ορισμ ό

σεων.

τις  «Ετήσιες  Βελτιώσεις  στα Δ .Π.Χ.Α. 2010-2012» σ

2012-2014
ηνία έναρξης  την 1

η
Ιανουαρίου 2016 και μ ετά. Επιφέρο

ύντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούμ ενα προ
ς »
ως  όταν ένα περιουσιακό στοιχείο (ή ομ άδα στοιχείω
ώληση» σε «διακρατούμ ενο προς  διανομ ή», ή το α

ια πώληση ή διανομ ή και δεν πρέπει να λογιστικοποιείτα

ά μ έσα: Γνωστοποιήσεις »
συγκεκριμ ένες  οδηγίες  προκειμ ένου να βοηθήσει 

ς  συμ φωνίας  για εξυπηρέτηση ενός  χρημ ατοοικονομ ι
ταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόμ ενη ανάμ ειξη και διε
ς  που απαιτούνται βάσει της  τροποποίησης  του Δ ΠΧΑ 7
νομ ικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δε
, εκτός  εάν απαιτείται από το Δ ΛΠ 34.
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μ αντικότητας  και της
χρημ ατοοικονομ ικών
επίδραση από την

ως  υιοθετήθηκε από

ει διακριτά τον «όρο

ηρεί τον ορισμ ό του
ή ως  στοιχείο της
ρουσίαση». Επίσης
ομ ικό, που δεν είναι
ν.

ορά τη συνάθροιση

 της  επιμ έτρησης
εριπτώσεις  όπου η

ος  μ ία Εταιρία που
 μ ητρική Εταιρία της

στάσεις »
έθοδο της  καθαρής

ες  και συγγενείς  στις
μ ό των ατομ ικών

 στις  ενοποιημ ένες

ρουν τροποποιήσεις

ρος  πώληση και

ίων) αναταξινομ είται
 αντίθετο, αυτό δεν
ίται σαν αλλαγή.

ει τη Δ ιοίκηση να
μ ικού περιουσιακού
διευκρινίζει πως  οι
 7 «Γνωστοποιήσεις

 δεν απαιτούνται για



Δ ΛΠ 19 «Παροχές  σε εργαζομ
Η τροποποίηση διευκρινίζει πω
παροχών προσωπικού μ ετά τη
παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις

Δ εν υπήρξε επίδραση από τι
οικονομ ικές  καταστάσεις .

Δ ΛΠ 16 και Δ ΛΠ 38 «Δ ιευκρίνι
Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζε
τον υπολογισμ ό των αποσβέσε
δεν θεωρούνται κατάλληλη β
ενσωμ ατώνονται σε ένα άυλο π

Ο Όμ ιλος  έχει υιοθετήσει τη μ έθ
στοιχεία του, καθώς  θεωρεί ότ
ανάλωση των οικονομ ικών ωφε

Δ ΛΠ 19 Αναθεωρημ ένο (Τροπ
Η περιορισμ ένου σκοπού τροπο
προγράμ μ ατα καθορισμ ένων π
ανεξάρτητες  του αριθμ ού των ε
που υπολογίζονται βάση ενός  σ

Νέα Δ .Π.Χ.Α., διερμ ηνείες  και 

Δ ΠΧΑ 9 «Χρημ ατοοικονομ ικά
(εφαρμ όζεται στις  ετήσιες  λογιστ
Το Δ ΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις  πρό
χρημ ατοοικονομ ικών περιουσ
συμ περιλαμ βάνει επίσης  ένα 
μ οντέλο των πραγμ ατοποιημ ένω
μ ία προσέγγιση της  λογιστικής
αδυναμ ίες  στο τρέχων μ οντέλ
επίδρασης  του Δ ΠΧΑ 9 στις  οικο
Παρ’ όλο που η εφαρμ ογή του
που αφορούν στα χρημ ατοοικο
του Ομ ίλου, δεν είναι πρακτικά
ότου η υλοποίηση του Προγράμ

Δ ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμ βό
ξεκινούν την ή μ ετά την 1 Ιανουα

Το Δ ΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο
μ οντέλο αναγνώρισης  των εσ
συγκρισιμ ότητα μ εταξύ εταιρ
κεφαλαιαγορών. Περιλαμ βάνει 
προσδιορίσει την επιμ έτρηση τω
είναι ότι μ ία οικονομ ική οντότητα
των αγαθών ή υπηρεσιών στου
αυτά τα αγαθά ή τις  υπηρεσίες .

Ο Όμ ιλος δεν έχει εφαρμ όσει α
χρημ ατοοικονομ ικών καταστάσε
του Δ .Π.Χ.Α. 15 στο μ έλλον 
χρημ ατοοικονομ ικά στοιχεία του
είναι πρακτικά εφικτό να διενερ
μ ια λεπτομ ερής  ανάλυση.

Ετήσιες Χρημ

της  31ης Δ

μ ένους »
ως , όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης  για
την έξοδο από την υπηρεσία, το σημ αντικό είναι το ν
εις  και όχι η χώρα στην οποία αυτές  προκύπτουν.

τις  «Ετήσιες  Βελτιώσεις  στα Δ .Π.Χ.Α. 2012-2014» σ

ίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης »
ίζει ότι η χρήση μ εθόδων βασισμ ένων στα έσοδα δεν είν
σεων ενός  περιουσιακού στοιχείου και επίσης  διευκριν
βάση επιμ έτρησης  της  ανάλωσης  των οικονομ ικώ

 περιουσιακό στοιχείο.

έθοδο της  σταθερής  απόσβεσης  για τα ενσώμ ατα και τα 
ότι αυτή η μ έθοδος  είναι η πλέον ενδεδειγμ ένη και α
ελειών που απορρέουν από τα αντίστοιχα περιουσιακά 

ποποίηση) «Παροχές  σε Εργαζομ ένους »
ποποίηση εφαρμ όζεται σε εισφορές  των εργαζομ ένων ή
 παροχών και απλοποιεί την λογιστικοποίηση των εισ
 ετών που παρέχεται η εργασία, για παράδειγμ α, εισφο
 σταθερού ποσοστού του μ ισθού.

ι τροποιήσεις  που θα τεθούν σε ισχύ μ ετά το 2016

ά μ έσα» και μ εταγενέστερες  τροποποιήσεις  στο Δ Π
ιστικές  περιόδους  που ξεκινούν την ή μ ετά την 1 Ιανουαρ
ρόνοιες  του Δ ΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμ ηση κα
υσιακών στοιχείων και χρημ ατοοικονομ ικών υπ
 μ οντέλο αναμ ενόμ ενων πιστωτικών ζημ ιών το οπο
νων πιστωτικών  ζημ ιών που εφαρμ όζεται σήμ ερα. Το Δ

ής  αντιστάθμ ισης  βασιζόμ ενη σε αρχές  και αντιμ ετωπίζ
έλο του Δ ΛΠ 39. Ο Όμ ιλος  βρίσκεται στη διαδικασ
ικονομ ικές  του καταστάσεις .
υ Δ .Π.Χ.Α. 9 στο μ έλλον μ πορεί να έχει σημ αντική επ

κονομ ικά στοιχεία ενεργητικού και στις  χρημ ατοοικονομ
κά εφικτό να διενεργηθεί μ ια αξιόπιστη εκτίμ ηση της  επ
μ μ ατος  οδεύει προς  την ολοκλήρωσή της .

βόλαια μ ε Πελάτες » (εφαρμ όζεται στις  ετήσιες  λογιστικ
υαρίου 2018)

ιο του 2014. Σκοπός  του προτύπου είναι να παρέχει ένα
εσόδων από όλα τα συμ βόλαια μ ε πελάτες  ώστε 
ιριών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων 
ει τις  αρχές  που πρέπει να εφαρμ όσει μ ία οικονομ ική
 των εσόδων και τη χρονική στιγμ ή της  αναγνώρισής  του
ητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα μ ε τρόπο που να απεικον
υς  πελάτες  στο ποσό το οποίο αναμ ένει να δικαιούται σ

ς .

ι αυτό το Πρότυπο και αξιολογεί την επίδραση του Δ .Π
σεων του καθώς  και το χρόνο εφαρμ ογής  του. Παρόλο
ν μ πορεί να έχει σημ αντική επίπτωση στα ποσά π
ου ενεργητικού και στις  χρημ ατοοικονομ ικές  υποχρέωσε
εργηθεί μ ια αξιόπιστη εκτίμ ηση της  επίδρασης  του έως  
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για τις  υποχρεώσεις
 νόμ ισμ α στο οποίο

 στις  ενοποιημ ένες

είναι κατάλληλες  για
ινίζει πως  τα έσοδα
ών ωφελειών που

α άυλα περιουσιακά
 αντικατροπτίζει την
ά στοιχεία.

 ή τρίτων μ ερών στα
ισφορών όταν είναι
φορές  εργαζομ ένων

ΠΧΑ 9 και Δ ΠΧΑ 7
αρίου 2018)
 και επιμ έτρηση των
υποχρεώσεων και
οίο αντικαθιστά το

 Δ ΠΧΑ 9 καθιερώνει
πίζει ασυνέπειες  και
ασία εκτίμ ησης  της

επίπτωση στα ποσά
ομ ικές  υποχρεώσεις
 επίδρασης  του έως

τικές  περιόδους  που

να ενιαίο, κατανοητό
ε να βελτιώσει τη

 και διαφορετικών
ική οντότητα για να
τους . Η βασική αρχή
ονίζει τη μ εταβίβαση
ι σε αντάλλαγμ α για

.Π.Χ.Α. 15 επί των
λο που η εφαρμ ογή
που αφορούν στα

σεις  του Ομ ίλου, δεν
ς  ότου ολοκληρωθεί



Δ ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις » (εφαρμ
Ιανουαρίου 2019)
Το Δ ΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανο
να εξασφαλίσει ότι οι μ ισθωτές
εύλογα την ουσία των συναλλαγ
το λογιστικό χειρισμ ό από την
περιουσιακά στοιχεία και υποχ
μ ηνών, εκτός  εάν το υποκείμ ενο
χειρισμ ό από την πλευρά του εκ
17. Επομ ένως , ο εκμ ισθωτής  συ
χρημ ατοδοτικές  μ ισθώσεις , και ν
Όμ ιλος  βρίσκεται στη διαδικασ
καταστάσεις . Το πρότυπο δεν έχ
Ο Όμ ιλος  δεν έχει εφαρμ όσει α
οικονομ ικών καταστάσεων του 
του Δ .Π.Χ.Α. 16 στο μ έλλον 
χρημ ατοοικονομ ικά στοιχεία εν
είναι πρακτικά εφικτό να διενερ
μ ία λεπτομ ερής  ανάλυση.

Δ ΛΠ 12 (Τροποποιήσεις ) «
πραγμ ατοποιηθείσες  ζημ ιές »
την 1

η
Ιανουαρίου 2017)

Οι τροποποιήσεις  διευκρινίζουν
φορολογικών απαιτήσεων σε μ
επιμ ετρώνται στην εύλογη αξία
Ένωση.

Δ ΛΠ 7 (Τροποποιήσεις ) «Γν
ξεκινούν την ή μ ετά την 1η Ιανου
Οι τροποποιήσεις  εισάγουν υπο
των χρημ ατοοικονομ ικών κατα
προέρχονται από χρημ ατοδοτικ
την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ε.Δ .Δ .Π.Χ.Π 22 «Συναλλαγές
λογιστικές  περιόδους  που ξεκινο
Η Δ ιερμ ηνεία παρέχει καθοδήγ
όταν εφαρμ όζεται το πρότυπο π
εφαρμ ογή όταν μ ία οντότητα εί
εκφράζονται σε ξένο νόμ ισμ α. Η

Δ ΠΧΑ 15 (Τροποποιήσεις ) «Δ
(εφαρμ όζεται στις  ετήσιες  λογισ
τροποποίηση διευκρινίζει τρεις
συμ βάσεων, θέμ ατα διάκρισης  
παρέχει απαλλαγές  κατά την μ ε
στα ολοκληρωμ ένα συμ βόλαια.

Δ ΠΧΑ 2 (Τροποποιήσεις ) «Τα
εξαρτώνται από την αξία των 
την ή μ ετά την 1η Ιανουαρίου 20
Η τροποποίηση παρέχει διευκρ
εξαρτώνται από την αξία των μ ε
μ ε τροποποιήσεις  σε όρους  πο
που διακανονίζεται σε συμ μ ετοχ
Επιπλέον εισάγουν μ ία εξαίρεση
πρέπει να αντιμ ετωπίζεται σαν 
στις  περιπτώσεις  όπου ο εργ
φορολογικών υποχρεώσεων τω
αξία των μ ετοχών και να το απ
ακόμ η από την Ευρωπαϊκή Ένω

Ετήσιες Χρημ

της  31ης Δ

ρμ όζεται στις  ετήσιες  λογιστικές  περιόδους  που ξεκινού

νουάριο του 2016 και αντικαθιστά το Δ ΛΠ 17. Σκοπός  το
ές  και οι εκμ ισθωτές  παρέχουν χρήσιμ η πληροφόρηση
αγών που αφορούν μ ισθώσεις . Το Δ ΠΧΑ 16 εισάγει ένα
ην πλευρά του μ ισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μ ισθωτή
οχρεώσεις  για όλες  τις  συμ βάσεις  μ ισθώσεων μ ε διάρ
νο περιουσιακό στοιχείο είναι μ η σημ αντικής  αξίας . Σχετ
 εκμ ισθωτή, το Δ ΠΧΑ 16 ενσωμ ατώνει ουσιαστικά τις  απ
 συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις  συμ βάσεις  μ ισθώσεων σ
ι να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμ ό για κάθε τ
ασία εκτίμ ησης  της  επίδρασης  του Δ ΠΧΑ 16 στις  χρ
 έχει υιοθετηθεί ακόμ η από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ι αυτό το Πρότυπο και αξιολογεί την επίδραση του Δ .Π
υ Ομ ίλου, καθώς  και το χρόνο εφαρμ ογής  του. Παρόλο
ν μ πορεί να έχει σημ αντική επίπτωση στα ποσά π
ενεργητικού και στις  χρημ ατοοικονομ ικές  υποχρεώσεις
εργηθεί μ ία αξιόπιστη εκτίμ ηση της  επίδρασής  του έως  

«Αναγνώριση αναβαλλόμ ενων φορολογικών απα
» (εφαρμ όζεται στις  ετήσιες  λογιστικές  περιόδους  που ξ

υν τον λογιστικό χειρισμ ό σχετικά μ ε την αναγνώρισ
 μ η πραγμ ατοποιηθείσες  ζημ ιές  που έχουν προκύψει

ξία. Οι τροποποιήσεις  δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμ η απ

νωστοποιήσεις » (εφαρμ όζεται στις  ετήσιες  λογιστικέ
ουαρίου 2017)
οχρεωτικές  γνωστοποιήσεις  που παρέχουν τη δυνατότη
ταστάσεων να αξιολογήσουν τις  μ εταβολές  των υπ

τικές  δραστηριότητες . Οι τροποποιήσεις  δεν έχουν υιοθ

ές  σε ξένο νόμ ισμ α και προκαταβολές » (εφαρμ ό
ινούν την ή μ ετά την 1 Ιανουαρίου 2018)
ήγηση σχετικά μ ε το πως  προσδιορίζεται η ημ ερομ ηνί
 που αφορά τις  συναλλαγές  σε ξένο νόμ ισμ α, Δ ΛΠ 21.
είτε καταβάλει, είτε εισπράττει προκαταβολικά τίμ ημ α γ
 Η Δ ιερμ ηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμ η από την Ευρωπ

Δ ιευκρινίσεις  επί του  Δ ΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμ βά
γιστικές  περιόδους  που ξεκινούν την ή μ ετά την 1η Ιαν
εις  περιοχές  του προτύπου (αναγνώριση των όρω
ς  μ εταξύ εντολέα και εντολοδόχου και παραχώρησης  ά
 μ ετάβαση για τα συμ βόλαια που μ πορούν να τροποπο
.

αξινόμ ηση και επιμ έτρηση συναλλαγών που αφορο
ν μ ετοχών» (εφαρμ όζεται στις  ετήσιες  λογιστικές  περιό
2018)
κρινήσεις  σχετικά μ ε την βάση επιμ έτρησης  όσον αφο
μ ετοχών και διακανονίζονται σε μ ετρητά και τον λογιστικ
ου μ εταβάλλουν μ ία παροχή που διακανονίζεται σε μ ε

οχικούς  τίτλους .
ση όσον αφορά τις  αρχές  του Δ ΠΧΑ 2 μ ε βάση την οπο
ν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ ολοκλήρου σε συμ μ
ργοδότης  υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό π
ων εργαζομ ένων που προκύπτουν από παροχές  που εξ
ποδίδει στις  φορολογικές  αρχές . Οι τροποποιήσεις  δεν

νωση.
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ύν την ή μ ετά την 1

 του προτύπου είναι
η που παρουσιάζει
α ενιαίο μ οντέλο για
τής  να αναγνωρίζει

ιάρκεια άνω των 12
ετικά μ ε το λογιστικό
απαιτήσεις  του Δ ΛΠ
ν σε λειτουργικές  και
ε τύπο σύμ βασης . Ο
χρημ ατοοικονομ ικές

.Π.Χ.Α. 16 επί των
λο που η εφαρμ ογή
που αφορούν στα

εις  του Ομ ίλου, δεν
ς  ότου ολοκληρωθεί

παιτήσεων σε μ η
 ξεκινούν την ή μ ετά

ιση αναβαλλόμ ενων
ει από δάνεια που
πό την Ευρωπαϊκή

ικές  περιόδους  που

τητα στους  χρήστες
υποχρεώσεων που
οθετηθεί ακόμ η από

όζεται στις  ετήσιες

νία της  συναλλαγής
1. Η Δ ιερμ ηνεία έχει
 για συμ βάσεις  που
παϊκή Ένωση.

άσεις  μ ε Πελάτες »
ανουαρίου 2018). Η
ων εκτέλεσης  των
 άδειας  χρήσης ) και
ποιηθούν καθώς  και

ρούν παροχές  που
ιόδους  που ξεκινούν

φορά παροχές που
ικό χειρισμ ό σχετικά
μ ετρητά σε παροχή

ποία μ ία παροχή θα
μ μ ετοχικούς  τίτλους ,
προς κάλυψη των

 εξαρτώνται από την
εν έχουν υιοθετηθεί



Δ ΠΧΑ 4 (Τροποποιήσεις ) «
Ασφαλιστήρια συμ βόλαια» (ε
την 1η Ιανουαρίου 2018)

Οι τροποποιήσεις  εισάγουν δύο
σε όλες  τις  οντότητες  που εκδ
εισοδήμ ατα και όχι στην κατάστ
εφαρμ ογής  του Δ ΠΧΑ 9 πριν τ
παρέχει στις  οντότητες , οι δρασ
επιλογή για προσωρινή απαλλα
θα αναβάλλουν την εφαρμ ογή τ
39 για τα χρημ ατοοικονομ ικά μ έ
Ένωση.

Δ ΠΧΑ  40 (Τροποποιήσεις )
λογιστικές  περιόδους που ξεκινο
Οι τροποποιήσεις  διευκρινίζουν
τα επενδυτικά ακίνητα θα πρέπε
ότι έχει επέλθει αλλαγή στην χ
πληρεί τον ορισμ ό και η αλλαγ
υιοθετηθεί ακόμ η από την Ευρω

Ετήσιες  Βελτιώσεις  στα Δ ΠΧΑ

Δ ΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμ ογή τω
οντότητες »

Δ ιαγράφει τις  βραχυπρόθεσμ ες  
τον σκοπό τους  (σε ισχύ για χρ
από το IASB.

Δ ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμ
H τροποποίηση παρέχει διευκρι
του Δ ΠΧΑ 12 έχει εφαρμ ογ
διακρατούμ ενες  προς  πώληση,
πληροφόρησης .

Δ ΛΠ 28 «Συμ μ ετοχές  σε συγγε
Οι τροποποιήσεις  παρέχουν διε
κεφαλαίων, τα αμ οιβαία κεφάλα
να επιμ ετρούν τις  συμ μ ετοχές  σ
η επιλογή θα πρέπει να γίνει ξεχ

Ο Όμ ιλος  δεν έχει εφαρμ όσει τ
επίδραση επί των οικονομ ικών κ

Δ εν υπάρχουν άλλα Δ .Π.Χ.Α. ή
επίδραση επί των ενοποιημ ένων

Δ ΠΧΑ 10, Δ ΠΧΑ 12 και Δ Λ
απαλλαγής  από την υποχρέω
Οι τροποποιήσεις  διευκρινίζου
θυγατρικών τους  από την υποχρ

Ο Όμ ιλος  δεν έχει εφαρμ όσει τ
επίδραση επί των οικονομ ικών κ

Δ εν υπάρχουν άλλα Δ .Π.Χ.Α. ή
επίδραση επί των ενοποιημ ένων

8.2. Βασικές  λογιστικές  α
Οι λογιστικές  αρχές  βάσει των 

και τις  οποίες  συστημ ατικά εφαρ

Ετήσιες Χρημ

της  31ης Δ

«Εφαρμ ογή του Δ ΠΧΑ 9 Χρημ ατοοικονομ ικά μ έσ
(εφαρμ όζεται στις  ετήσιες  λογιστικές  περιόδους  που ξε

ύο προσεγγίσεις . Το τροποποιημ ένο πρότυπο θα α) πα
κδίδουν ασφαλιστήρια συμ βόλαια να αναγνωρίζουν στ
σταση αποτελεσμ άτων τις  τυχόν αποκλίσεις  που θα προ
 την έκδοση του νέου προτύπου για τα ασφαλιστήρια 
στηριότητες  των οποίων αφορούν κυρίως  τον κλάδο των
λαγή από την εφαρμ ογή του Δ ΠΧΑ 9 έως  το 2021. Οι ο
 του Δ ΠΧΑ 9, θα συνεχίσουν να εφαρμ όζουν το υπάρχ
μ έσα. Οι τροποποιήσεις  δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμ η απ

ις ) «Μεταφορές  επενδυτικών ακινήτων» (εφαρμ όζ
ινούν την ή μ ετά την 1 Ιανουαρίου 2018)
υν ότι προκειμ ένου να μ πορεί να πραγμ ατοποιηθεί μ ετα
πει να έχει πραγμ ατοποιηθεί αλλαγή στη χρήση. Προκειμ
 χρήση ενός  ακινήτου, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά
αγή στη χρήση να μ πορεί να τεκμ ηριωθεί. Οι τροποπ
ωπαϊκή Ένωση.

Α 2014-2016: Οι τροποιήσεις  επηρεάζουν τα ακόλουθα

των Δ ιεθνών Προτύπων Χρημ ατοοικονομ ικής  Αναφ

ες  εξαιρέσεις  των παραγράφων Ε3-Ε7 του Δ ΠΧΑ 1, επε
χρήσεις  μ ε έναρξη από την 1

η
Ιανουαρίου 2018 και μ ετ

υμ μ ετοχής  σε άλλες  χρημ ατοοικονομ ικές  οντότητες »
ρινήσεις  σχετικά μ ε το ότι η υποχρέωση για παροχή των
ογή σε συμ μ ετοχές  σε οντότητες  που έχουν κατη
η, εκτός  της  υποχρέωσης  για παροχή συνοπτικής  χρ

γενείς  και κοινοπραξίες »
διευκρινήσεις  ως  προς  το ότι όταν οι οργανισμ οί διαχείρ
λαια, και οντότητες  μ ε παρόμ οιες  δραστηριότητες  εφαρμ
 σε συγγενείς  ή κοινοπραξίες  σε εύλογη αξία μ έσω απο
εχωριστά για κάθε συγγενή ή κοινοπραξία κατά την αρχι

ι τις  τροποποιήσεις  αυτές , οι οποίες  δεν αναμ ένεται να
ν καταστάσεων.

. ή Δ ιερμ ηνείες  που δεν είναι σε ισχύ και αναμ ένεται να
ων και ατομ ικών οικονομ ικών καταστάσεων

Δ ΛΠ 28 (Τροποποιήσεις ) «Εταιρίες  επενδύσεων:
ωση ενοποίησης »

ουν την εφαρμ ογή της  απαλλαγής  των εταιριών επε
χρέωση ενοποίησης .

ι τις  τροποποιήσεις  αυτές , οι οποίες  δεν αναμ ένεται να
ν καταστάσεων.

 ή  Δ ιερμ ηνείες  που δεν είναι σε ισχύ και αναμ ένεται να
ων και ατομ ικών χρημ ατοοικονομ ικών καταστάσεων.

 αρχές
ν οποίων συντάσσονται οι συνημ μ ένες χρημ ατοοικονο

αρμ όζει η Εταιρία και ο Όμ ιλος είναι οι ακόλουθες :

μ ατοοικονομ ικές
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έσα στο Δ ΠΧΑ 4
ξεκινούν την ή μ ετά

παρέχει την επιλογή
στα λοιπά συνολικά
ροκύψουν λόγω της

ια συμ βόλαια, και β)
ων ασφαλίσεων, την
ι οντότητες  οι οποίες
ρχον πρότυπο Δ ΛΠ
από την Ευρωπαϊκή

όζεται στις  ετήσιες

ταφορά προς  ή από
ειμ ένου να θεωρηθεί
τά πόσο το ακίνητο
ποιήσεις  δεν έχουν

θα πρότυπα:

φοράς

πειδή έχουν καλύψει
ετά, όπως  εκδόθηκε

ς »
ν γνωστοποιήσεων
τηγοριοποιηθεί ως

χρημ ατοοικονομ ικής

είρισης  επενδύσεων
μ όζουν την επιλογή

ποτελεσμ άτων, αυτή
χική αναγνώριση.

να έχουν σημ αντική

να έχουν σημ αντική

ν: Εφαρμ ογή της

ενδύσεων και των

να έχουν σημ αντική

να έχουν σημ αντική

νομ ικές  καταστάσεις



8.2.1. Πληροφόρηση κατά 
Ω ς  επιχειρημ ατικός  τομ έας  ο

παρέχουν προϊόντα και υπηρεσ

εκείνα άλλων επιχειρημ ατικών τ

οποία παρέχονται προϊόντα κα

αποδόσεις  από άλλες  περιοχές .

8.2.2. Συναλλαγμ ατικές  μ ετ

Τα στοιχεία που περιλαμ βάνον

Ομ ίλου έχουν μ ετρηθεί μ ε το ν

λειτουργεί (‘λειτουργικό νόμ ισμ α

€, που είναι το νόμ ισμ α λειτουργ

Οι συναλλαγές  σε ξένα νομ ίσμ

ισχύουν κατά την ημ ερομ ηνία τη

οποίες  προκύπτουν από την εξ

στοιχείων ενεργητικού και υποχ

που ισχύουν κατά την ημ ερομ η

συναλλαγμ ατικές  διαφορές  απ

θεωρούνται ως  τμ ήμ α της  εύλογ

αξίας .

Τα αποτελέσμ ατα και τα ίδια 

νόμ ισμ α είναι διαφορετικό από 

ακολούθως :

(α) τα στοιχεία ενεργητικού και 

μ ετατρέπονται σύμ φωνα μ ε 

(β) τα έσοδα και έξοδα για 

συναλλαγμ ατική ισοτιμ ία και

(γ) όλες  οι συναλλαγμ ατικές  δι

ιδίων κεφαλαίων διαμ έσου τη

Οι συναλλαγμ ατικές  διαφορές  

εκμ ετάλλευση στο εξωτερικό, κ

αντιστάθμ ιση κινδύνου των επε

μ ια εκμ ετάλλευση στο εξωτερικό

καταγραφεί στα ίδια κεφάλαια αν

της  ζημ ίας  από την πώληση. 

σχετικά μ ε την απόκτηση ξένης

ξένης  οντότητας  και μ ετατρέπον

Κατά την ενοποίηση δεν υ

παρουσιάζουν τις  οικονομ ικές  

στην Βουλγαρία από την οπο

ισοτιμ ίας  του νομ ίσμ ατος  της  μ ε

οποία οι συναλλαγμ ατικές  διαφο

κεφαλαίων διαμ έσου της  κατάστ

8.2.3. Ενσώμ ατα Πάγια

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία

τους  ή στην εύλογη αξία (fair

ανταλλαγεί μ εταξύ μ ερών που έ

εμ πορική πράξη. Η αρχική κα

κόστος  κτήσης  των πάγιων σ

μ εταφορικά, ασφάλιστρα, μ η 

κατάσταση λειτουργίας  μ έχρι τη

Ετήσιες Χρημ

της  31ης Δ

ά τομ έα
ορίζεται μ ία ομ άδα στοιχείων ενεργητικού και δρα

εσίες , τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς  κινδύνους  κ

 τομ έων. Ω ς  γεωγραφικός  τομ έας , ορίζεται μ ία γεωγραφ

και υπηρεσίες  και η οποία υπόκειται σε διαφορετικο

ς .

ετατροπές

ονται στις χρημ ατοοικονομ ικές  καταστάσεις της  καθεμ

 νόμ ισμ α του κύριου οικονομ ικού περιβάλλοντος  στο 

μ α’). Οι ενοποιημ ένες χρημ ατοοικονομ ικές  καταστάσεις π

ργίας  της Εταιρίας  και το νόμ ισμ α παρουσίασης  του Ομ ί

μ ατα μ ετατρέπονται στο νόμ ισμ α αποτίμ ησης  βάσει τ

 της  κάθε συναλλαγής . Κέρδη και ζημ ιές  από συναλλαγμ

 εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από την μ ετατροπ

οχρεώσεων που είναι σε ξένο νόμ ισμ α μ ε τις  συναλλα

μ ηνία ισολογισμ ού, καταχωρούνται στην Κατάσταση Α

πό μ η νομ ισμ ατικά στοιχεία που αποτιμ ώνται στην ε

ογης  αξίας  και συνεπώς  καταχωρούνται όπου και οι διαφ

 κεφάλαια όλων των εταιριών του Ομ ίλου των οποίω

ό το νόμ ισμ α παρουσίασης , μ ετατρέπονται στο νόμ ισμ α

αι παθητικού για κάθε κατάσταση οικονομ ικής  θέσης  π

ε την ισοτιμ ία κλεισίμ ατος  κατά την ημ ερομ ηνία της  εν λό

α κάθε κατάσταση αποτελεσμ άτων έχουν μ εταφρα

αι

διαφορές  που προκύπτουν αναγνωρίζονται ως  ξεχωρ

 της  κατάστασης  συνολικών εσόδων.

ές  που προκύπτουν από τη μ ετατροπή της  καθαρή

 καθώς  και των δανείων και άλλων εργαλείων που χα

πενδύσεων αυτών, λαμ βάνονται  στα ίδια κεφάλαια των

ικό εκποιηθεί μ ερικώς  ή πωληθεί, οι συναλλαγμ ατικές  δ

 αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμ άτων ως  τμ

. Η υπεραξία και οι προσαρμ ογές  της  εύλογης  αξίας  

ης  οντότητας  αντιμ ετωπίζονται ως  στοιχεία ενεργητικού 

ονται μ ε την ισοτιμ ία κλεισίμ ατος .

υπάρχουν συναλλαγμ ατικές  διαφορές , καθώς  όλε

ς  τους  καταστάσεις  σε €, εκτός  από την θυγατρική Ετ

ποία δεν προκύπτουν συναλλαγμ ατικές  διαφορές  λό

μ ε το €, ενώ από την θυγατρική εταιρία που εδρεύει στη

φορές  που προκύπτουν αναγνωρίζονται ως  ξεχωριστό 

στασης  συνολικών εσόδων.

ία απεικονίζονται στις χρημ ατοοικονομ ικές  καταστάσεις σ

ir value). Εύλογη αξία είναι το ποσό για το οποίο ένα

υ έχουν γνώση του αντικειμ ένου και ενεργούν οικειοθελ

αταχώριση / αναγνώριση ενός  παγίου γίνεται πάντοτ

στοιχείων περιλαμ βάνει τα άμ εσα κατανεμ ηθέντα κόσ

 επιστρεπτέοι φόροι αγοράς , κλπ.) για να φθάσου

την ημ ερομ ηνία κατάρτισης  των χρημ ατοοικονομ ικών κα

μ ατοοικονομ ικές
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ραστηριοτήτων που

 και αποδόσεις  από

αφική περιοχή, στην

ικούς  κινδύνους  και

εμ ίας  οντότητας  του

ο οποίο η οντότητα

ς παρουσιάζονται σε

μ ίλου.

ι των ισοτιμ ιών που

γμ ατικές  διαφορές  οι

πή των χρημ ατικών

λαγμ ατικές  ισοτιμ ίες

Αποτελεσμ άτων. Οι

 εύλογη αξία τους ,

ιαφορές  της  εύλογης

οίων το λειτουργικό

μ α παρουσίασης  ως

 που παρουσιάζεται

 λόγω κατάστασης ,

αστεί μ ε τη μ έση

ριστό στοιχείο των

ρής  επένδυσης  σε

χαρακτηρίζονται ως

ων ιδιοκτητών. Όταν

 διαφορές  που είχαν

τμ ήμ α του κέρδους  ή

ς  που προκύπτουν

ύ και παθητικού της

λες  οι θυγατρικές

Εταιρία που εδρεύει

λόγω της  σταθερής

την Αγγλία από την

ό στοιχείο των ιδίων

ς στις  αξίες  κτήσεώς

να πάγιο μ πορεί να

ελώς  σε μ ια καθαρά

οτε στο κόστος . Το

όστη (τιμ ή αγοράς ,

ουν τα στοιχεία σε

αταστάσεων.



Τα οικόπεδα και τα κτίρια της

λαμ βάνονται από ανεξάρτητους

αξίες  των ανωτέρω παγίων τ

επαγγελμ ατία εκτιμ ητή.

Τα υπόλοιπα ενσώμ ατα πάγια 

στην τιμ ή κτήσεώς  τους , μ ειωμ

την Κατάσταση Λογαριασμ ού Α

διάρκεια της  εκτιμ ώμ ενης  ωφέλ

δεν αποσβένονται.

Στα άυλα περιουσιακά στοιχεί

προγραμ μ άτων, όπως  δαπάνες

προκειμ ένου αυτό να τεθεί σε

σήμ ατος . Οι προϋποθέσεις  γ

ιδιοπαραγωγή λογισμ ικών ως  άυ

 Πρόθεση ολοκλήρωσης  της  

 Τεχνική δυνατότητα ολοκλήρ

έτοιμ ο για χρήση ή πώληση.

 Επάρκεια τεχνικών, οικονομ

περιουσιακού στοιχείου.

 Ικανότητα χρήσης  ή πώληση

 Δ ημ ιουργία μ ελλοντικών οικο

στοιχείο.

 Αξιόπιστη αποτίμ ηση της  δα

την περίοδο ανάπτυξής  του.

Το κόστος  αγοράς  και ανάπ

αποσβένεται χρησιμ οποιώντας  

Οι λοιπές  ασώμ ατες  ακινητ

αποσβένονται λόγω της  αδυνα

εισροή τους  στο άμ εσο μ έλλον.

Η εκτιμ ώμ ενη διάρκεια της  ωφέλ

Η ωφέλιμ η ζωή των παγίων περ

αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την σ

8.2.4. Απομ είωση Αξίας  Πε

Τα στοιχεία του Ενεργητικού πο

σε έλεγχο απομ είωσης  ετησίως

να μ ην είναι ανακτήσιμ η. Η διαφ

καταχωρείται στα αποτελέσμ ατα

απομ είωσης  της  αξίας  τους  ότ

ανακτήσιμ η αξία είναι το μ εγαλύ

ζημ ιά λόγω μ είωσης  της  αξίας  

Περιγραφή

Κτίρια και τεχνικά έργα

Μηχανήμ ατα & λοιπός  μ ηχαν

Μεταφορικά μ έσα

Έπιπλα και Λοιπός  Εξοπλισμ

Προγράμ μ ατα Η/Υ γραφείων

Ετήσιες Χρημ

της  31ης Δ

ης Εταιρίας , αποτιμ ώνται στην εύλογη αξία τους  μ ε β

υς  οίκους  εκτιμ ητών. Εντός  της  τρέχουσας  ο Όμ ιλος  αν

 του βάσει νεότερης  εκτιμ ητικής  μ ελέτης  που έλαβε

ια περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν από την Eτ

μ ένα κατά τις  συσσωρευμ ένες  αποσβέσεις . Οι αποσβέ

 Αποτελεσμ άτων, μ ε βάση τη σταθερή μ έθοδο απόσβ

έλιμ ης  ζωής  των παγίων περιουσιακών στοιχείων. Οι 

εία περιλαμ βάνονται το κόστος  αγοράς  ή ιδιοπαραγ

ες  μ ισθοδοσίας , κόστος  υλικών και υπηρεσιών καθώς

ε καθεστώς  λειτουργίας , καθώς  και η άδεια εκμ ετάλλ

 για την κατάταξη των δαπανών που πραγμ ατοπ

 άυλα περιουσιακά στοιχεία του Ομ ίλου είναι οι εξής :

 ς  ιδιοπαραγωγής  του περιουσιακού στοιχείου.

 ήρωσης  της  ιδιοπαραγωγής  του περιουσιακού στοιχείου

η.

 ομ ικών και άλλων πόρων για την ολοκλήρωσης  της  ιδ

 σης  του ιδιοπαραγόμ ενου περιουσιακού στοιχείου.

 ικονομ ικών ωφελειών για την Eταιρία από το ιδιοπαραγό

 δαπάνης  που επιρρίπτεται στο ιδιοπαραγόμ ενο περιουσ

υ.

άπτυξης  λογισμ ικού που αναγνωρίζεται ως  ασώμ α

ς  τη σταθερή μ έθοδο κατά τη διάρκεια της  ωφέλιμ ης  ζωή

ητοποιήσεις (αξία κτήσης  εκμ ετάλλευσης  εμ πορικο

ναμ ίας  να επιμ ετρηθεί μ ε αξιοπιστία η εμ πορική τους  

ν.

έλιμ ης  ζωής , κατά κατηγορία παγίων, έχει ως  εξής :

εριουσιακών στοιχείων μ πορεί να αναθεωρηθεί και να 

 σύνταξη των χρημ ατοοικονομ ικών καταστάσεων.

εριουσιακών Στοιχείων

που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμ η ζωή δεν αποσβένον

ς , όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική

αφορά μ εταξύ της  λογιστικής  αξίας  και του καθαρού αναπ

τα. Τα στοιχεία του Ενεργητικού που αποσβένονται υπ

όταν υπάρχουν ενδείξεις  ότι η λογιστική τους  αξία δεν

λύτερο ποσό μ εταξύ της  καθαρής  πώλησης  και της  αξία

ς  των στοιχείων του Ενεργητικού αναγνωρίζεται από τη

Έτη Ω

ανολογικός  εξοπλισμ ός

ισμ ός

μ ατοοικονομ ικές
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 βάση μ ελέτες  που

αναπροσάρμ οσε τις

βε από ανεξάρτητο

ταιρία εμ φανίζονται

βέσεις  επιβαρύνουν

σβεσης  καθ’ όλη τη

ι εδαφικές  εκτάσεις

αγωγής , λογισμ ικών

ς  και κάθε δαπάνη

λλευσης εμ πορικού

οποιούνται για την



 ου ώστε να καταστεί

  ιδιοπαραγωγής  του



 γόμ ενο περιουσιακό

 υσιακό στοιχείο κατά

ατη ακινητοποίηση

ής  του.

κού σήμ ατος ) δεν

ς  βιωσιμ ότητα και η

α προσαρμ οστεί εάν

ονται και υπόκεινται

ική τους  αξία μ πορεί

απόσβεστου ποσού

πόκεινται σε έλεγχο

εν θα ανακτηθεί. Η

ίας  λόγω χρήσης . Η

 την Eταιρία, όταν η

Ω φέλιμ ης  Ζωής

50 έτη

18 έτη

10 έτη

7 έτη

3 έτη



λογιστική αξία των στοιχείων α

από το ανακτήσιμ ο ποσό τους

στοιχείου του Ενεργητικού στα 

πλήρη γνώση και προσχωρούν

διάθεσης  του στοιχείου Ενεργ

μ ελλοντικών ταμ ειακών ροών 

στοιχείου Ενεργητικού και από τ

8.2.5. Υπεραξία Επιχείρηση

Υπεραξία είναι η διαφορά μ ετα

Παθητικού θυγατρικής  / συγγενο

ημ ερομ ηνία της  αγοράς  αναγνω

του Ενεργητικού, και την εμ φα

ενοποίησης  το οποίο υπερβαί

υποχρεώσεις  και στις  ενδεχόμ ε

έλεγχο απομ είωσης  σε ετήσια 

απομ είωσης . Κατά την εκάστο

ενδείξεις  απομ είωσης . Εάν υπ

αξιολογηθεί κατά πόσον η λογισ

των ελέγχων απομ είωσης  (im

δημ ιουργίας  ταμ ιακών ροών.

Ετήσιες Χρημ

της  31ης Δ

 αυτών (ή της  Μονάδας  Δ ημ ιουργίας  Ταμ ειακών Ροών

υς . Καθαρή αξία πώλησης  θεωρείται το ποσό από 

α πλαίσια μ ιας  αμ φοτεροβαρούς  συναλλαγής  στην οπ

ύν οικειοθελώς , μ ετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετο

ργητικού, ενώ αξία χρήσης  είναι η παρούσα αξία 

ν που αναμ ένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση απ

 την διάθεση του στο τέλος  της εκτιμ ώμ ενης  ωφέλιμ ης  ζ

σης

εταξύ του κόστους  αγοράς  και εύλογης  αξίας  του Εν

ενούς  επιχείρησης  κατά την ημ ερομ ηνία της  εξαγοράς . Η

νωρίζει την υπεραξία που προέκυψε από την απόκτησ

ανίζει στο κόστος . Το κόστος  αυτό είναι ίσο μ ε το π

αίνει το μ ερίδιο της  επιχείρησης , στα στοιχεία του 

μ ενες  υποχρεώσεις  της  αποκτηθείσας Εταιρίας . Η υπερ

ια βάση και αποτιμ άται στο κόστος  μ είον τις  τυχόν σ

τοτε ημ ερομ ηνία ισολογισμ ού ο Όμ ιλος  εκτιμ ά κατά 

υπάρχουν τέτοιες  ενδείξεις , πραγμ ατοποιείται ανάλυ

γιστική αξία είναι πλήρως  ανακτήσιμ η. Για την ευχερέστ

(impairment test), το ποσό της  υπεραξίας  κατανέμ
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ν) είναι μ εγαλύτερη

 την πώληση ενός

ποία τα μ έρη έχουν

του άμ εσου κόστους

 των εκτιμ ώμ ενων

από τη χρήση ενός

 ζωής  του.

νεργητικού και του

. Η Eταιρία κατά την

ση, ως  ένα στοιχείο

 ποσό του κόστους

 Ενεργητικού, στις

εραξία υπόκειται σε

 σωρευμ ένες  ζημ ιές

ά πόσο υφίστανται

λυση μ ε στόχο να

στερη διεκπεραίωση

έμ εται σε μ ονάδες



8.2.6. Επενδύσεις  σε θυγατ

Επωνυμ ία Εταιρίας

Ποσά εκφρασμ ένα σε €

Θυγατρικές Εταιρίες

ΤΥΡΑΣ Α.Ε.*

OLYMPUS DAIRY UK LTD*

ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΑΡ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε

TYRBUL S.A.

S.C. FABRICA DE LAPTE BRASOV S.A

OLYMPUS ITALIA Srl

OLYMPUS DAIRY DEUTSCHLAND Gmb

Σύνολο Θυγατρικών

Συγγενείς  εταιρίες

OLYMPUS DAIRY USA Corp**

PRODLACTA S.A.**

Απομ ειώσεις

Σύνολο συγγενών εταιριών

Σύνολο Συμ μ ετοχών

* Νεοϊδρυθείσες  εταιρίες

** Οι συμ μ ετοχές  στις  εταιρίες

ολοσχερώς .

8.2.6.1. Θυγατρικές  Εταιρίε
Θυγατρικές  είναι οι εταιρίες  στις  

τους  πολιτική. Οι θυγατρικές  ετα

την οποία αποκτάται ο έλεγχος

έλεγχος  δεν υφίσταται. Η λογισ

θυγατρικών. Το κόστος  εξαγορ

κατά την ημ ερομ ηνία ανταλλα

τεκμ αίρονται και των μ ετοχών

εξαγοραζόμ ενου, πλέον οποιο

περιουσιακά στοιχεία, υποχρ

επιχειρημ ατική συνένωση, επιμ

ανεξάρτητα από το ποσοστό σ

οποίο το κόστος  εξαγοράς  υπ

εξαγοράστηκε, καταχωρείται ως

είναι μ ικρότερο από την εύλογη

αναγνωρίζεται στην κατάστα

πραγμ ατοποιημ ένα κέρδη που 

ενοποίηση. Οι μ η πραγμ ατοποι

το κόστος  τους  είναι μ η ανακτ

όπου κρίθηκε απαραίτητο, ώστε

8.2.6.2. Συνδεδεμ ένες  εταιρ
Συνδεδεμ ένες  είναι οι εταιρίες  σ

γενικά ισχύει όταν τα ποσοστά

ψήφου. Οι επενδύσεις  αρχικά αν

Ετήσιες Χρημ

της  31ης Δ

ατρικές  και συγγενείς  εταιρίες

Αξία Κτήσης

Συμ μ ε

την 
€ 31.12.2016 31.12.2015

Άμ εση

25.000,00 0,00 100%

25.380,71 0,00 100%

ΑΡΙΣΗΣ Α.Ε. 25.000,00 25.000,00 100%

.Ε. «ΡΟΔ ΟΠΗ» 25.000,00 25.000,00 100%

9.135.363,19 9.135.363,21 100%

.A. 45.112.580,70 45.112.580,42 93,80%

10.000,00 10.000,00 100%

mbH 25.000,00 25.000,00 100%

54.383.324,60 54.332.943,63

9.543,84 9.543,84 10%

2.755.882,46 2.755.882,46

(2.765.426,30) (2.765.426,30)

0,00 0,00

54.383.324,60 54.332.943,63

ίες  PRODLACTA SA και OLYMPUS DAIRY USA Corp έ

ίες
ις  οποίες  ο Όμ ιλος  άμ εσα ή έμ μ εσα, ελέγχει την οικονομ

ταιρίες  ενοποιούνται πλήρως  (ολική ενοποίηση) από την

ος  επ΄ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την η

ιστική μ έθοδος  της  εξαγοράς  χρησιμ οποιείται για τον 

ράς  μ ιας  θυγατρικής  υπολογίζεται ως  το άθροισμ α τω

λαγής , των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων 

ών που εκδόθηκαν από τον Όμ ιλο, μ ε αντάλλαγμ α

ιοδήποτε κόστος  σχετίζεται άμ εσα μ ε την εξαγορά.

χρεώσεις  και ενδεχόμ ενες  υποχρεώσεις  που απο

ιμ ετρώνται αρχικά στην εύλογη τους  αξία κατά την ημ ερ

 συμ μ ετοχής  της  μ ειοψηφίας  (δικαιώμ ατα μ ειοψηφίας ).

υπερβαίνει την εύλογη αξία της  καθαρής  θέσης  της

ως  υπεραξία. Στις  περιπτώσεις  στις  οποίες  το συνολικό

γη αξία της  καθαρής  θέσης  της  θυγατρικής που αποκτ

ταση αποτελεσμ άτων χρήσης . Συναλλαγές , υπ

υ προκύπτουν μ εταξύ των εταιριών του Ομ ίλου απαλ

οιημ ένες  ζημ ιές , απαλείφονται εκτός  από τις  περιπτώσε

κτήσιμ ο. Οι λογιστικές  αρχές  των θυγατρικών έχουν α

τε να είναι ομ οιόμ ορφες  μ ε αυτές  που έχουν υιοθετηθεί α

ιρίες
 στις  οποίες  η Εταιρία έχει ουσιώδη επιρροή, αλλά όχ

τά συμ μ ετοχής  κυμ αίνονται μ εταξύ του 20% και 50% 

 αναγνωρίζονται στο κόστος  κτήσεως . Η Εταιρία καταχω
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Σχέση

μ ετοχής  κατά

ν 31.12.2016

Μέθοδος

ενοποίησης
Έδρα

η Έμ μ εση

% Ολική Ελλάδα

% Ολική Αγγλία

% Ολική Ελλάδα

% Ολική Ελλάδα

% Ολική Βουλγαρία

% Ολική Ρουμ ανία

% Ολική Ιταλία

% Ολική Γερμ ανία

Η.Π.Α.

7,5% Ρουμ ανία

έχουν απομ ειωθεί

μ ική και λειτουργική

την ημ ερομ ηνία κατά

 ημ ερομ ηνία που ο

ν λογισμ ό εξαγοράς

των εύλογων αξιών,

 που υφίστανται ή

μ α τον έλεγχο του

ά. Τα αποκτώμ ενα

ποκτώνται σε μ ια

ερομ ηνία εξαγοράς ,

). Το ποσό κατά το

ης  θυγατρικής  που

κό κόστος  εξαγοράς

κτήθηκε, η διαφορά

πόλοιπα και μ η

αλείφονται κατά την

σεις  κατά τις  οποίες

 αναπροσαρμ οστεί,

ί από τον Όμ ιλο.

όχι έλεγχο, το οποίο

% των δικαιωμ άτων

ωρεί, τις  επενδύσεις



της  σε συνδεδεμ ένες  εταιρίες , σ

απομ είωσης .

8.2.6.3. Λοιπές  εταιρίες
Στις  λοιπές  εταιρίες  περιλαμ βάν

αγορές  μ ε ποσοστό μ ικρότερο τ

Εταιρία. Σύμ φωνα μ ε τις  αρχέ

χρημ ατοοικονομ ικές  καταστάσει

της  αξίας  τους .

8.2.7. Αποθέμ ατα
Τα αποθέμ ατα απεικονίζονται σ

ρευστοποιήσιμ ης  αξίας . Η καθα

πλαίσια της  συνήθους  εμ πορική

είναι αναγκαίο για να πραγμ ατο

μ έθοδο του σταθμ ικού μ έσου ό

ειδικά έξοδα αγοράς  τους  (μ ετα

απαξιωμ ένα, άχρηστα και αποθ

των αποθεμ άτων στην καθα

καταχωρούνται στην κατάσταση

8.2.8. Εμ πορικές  και λοιπέ
Οι λογαριασμ οί πελατών καταχω

μ ετά από προβλέψεις  για τυχό

provision) σχημ ατίζεται όταν 

οφειλόμ ενου ποσού.

Η εύλογη αξία των εμ πορικών κ

λοιπές  απαιτήσεις  τόσο της

θεωρούνται όλες  εισπράξιμ ες

8.2.9. Ταμ ειακά Δ ιαθέσιμ α 
Τα ταμ ειακά διαθέσιμ α και 

βραχυπρόθεσμ ες  καταθέσεις  μ ε

8.2.10. Αποθεμ ατικά Εταιρ
Η Εταιρία είναι υποχρεωμ ένη

Ν.2190/1920 άρθρα 44 και 45

Αποθεμ ατικό μ έχρις  ότου τα σ

(κοινού) μ ετοχικού κεφαλαίου. 

Εταιρίας  αλλά μ πορεί να χρησι

Συνέλευσης  των μ ετόχων της Ε

αποθεμ ατικά σχημ ατίζονται σύμ

ειδικώς  φορολογηθέντα έσοδα κ

διανεμ ηθούν μ ε απόφαση της  

περιορισμ οί που μ πορεί να ισχύ

8.2.11. Μετοχές
Το μ ετοχικό κεφάλαιο της Εται

ονομ αστικές  μ ετά ψήφου μ ετ

καταβεβλημ ένο.

8.2.12. Αναγνώριση Εσόδω
Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμ βάν

Προστιθέμ ενης  Αξίας , εκπτώσε

αποτελεσμ άτων μ ε βάση το ποσ

Ετήσιες Χρημ

της  31ης Δ

 στις χρημ ατοοικονομ ικές  της  καταστάσεις , στο κόστος  

άνεται η αξία μ ετοχών που δεν διαπραγμ ατεύονται σε

 του 20%. Στις  εταιρίες  αυτές  δεν ασκείται οποιοσδήποτ

χές  των Δ .Λ.Π. 32 και 39, οι εν λόγω επενδύσεις  

εις στο κόστος  κτήσης  τους  μ ειωμ ένες  μ ε τυχόν προβλ

ι στη χαμ ηλότερη αξία μ εταξύ του κόστους  κτήσεώς  του

αρή ρευστοποιήσιμ η αξία είναι η υπολογιζόμ ενη τιμ ή π

κής  δραστηριότητας  της  επιχείρησης , μ είον το υπολογιζό

τοποιηθεί η πώληση. Το κόστος  των αποθεμ άτων πρ

 όρου και περιλαμ βάνει τις  δαπάνες  απόκτησης  των α

εταφορικά, ασφάλιστρα κλπ.). Κατάλληλες  προβλέψεις  

οθέμ ατα μ ε πολύ χαμ ηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα. Οι μ

θαρή ρευστοποιήσιμ η αξία και οι λοιπές  ζημ ιές  

ση αποτελεσμ άτων κατά την περίοδο που εμ φανίζονται.

ές  Απαιτήσεις
χωρούνται και παρουσιάζονται στην λογιστική τους  αξία

χόν μ η εισπρακτέα ποσά. Πρόβλεψη για επισφαλείς  π

 υπάρχει κίνδυνος  για την μ η είσπραξη ολόκληρο

 και λοιπών απαιτήσεων προσεγγίζει την λογιστική αξία

Εταιρίας , εκτός  αυτών για τις  οποίες  έχει σχημ α

ς .

α και Ισοδύναμ α Ταμ ειακών Δ ιαθεσίμ ων
ι ισοδύναμ α ταμ ειακών διαθεσίμ ων αποτελούνται α

μ ε αρχική διάρκεια μ ικρότερη των τριών (3) μ ηνών.

ιρίας
νη σύμ φωνα μ ε την Ελληνική Νομ οθεσία Περί Ανω

45 να μ εταφέρει το 5% των ετήσιων καθαρών κερδώ

 συσσωρευμ ένα αποθεμ ατικά να ισούνται μ ε το 1/3 τ

. Αυτό το αποθεμ ατικό δεν μ πορεί να διανεμ ηθεί στ

σιμ οποιηθεί για κάλυψη ζημ ιών μ ετά από απόφαση της

Εταιρίας . Τα αφορολόγητα αποθεμ ατικά και τα ειδικώ

ύμ φωνα μ ε τις  διατάξεις  της  φορολογικής  νομ οθεσίας  απ

 και κέρδη. Τα εν λόγω αποθεμ ατικά μ πορούν να κεφαλ

ς  Τακτικής  Γενικής  Συνέλευσης  των μ ετόχων, αφού λ

χύουν κάθε φορά.

αιρίας ανέρχεται σε € 11.671.946,64 και διαιρείται σε

ετοχές  ονομ αστικής  αξίας  0,73 € η κάθε μ ία, και 

δων και Εξόδων
νουν τις  πωλήσεις  αγαθών και παροχής  υπηρεσιών, κ

εις  και επιστροφές . Τόκοι εισπρακτέοι περιλαμ βάνοντα

οσό τόκων που αντιστοιχεί στην υπό εξέταση περίοδο.

μ ατοοικονομ ικές
καταστάσεις

Δ εκεμ βρίου 2016

Σελίδα 45 από 87

ς  μ είον τυχόν ζημ ιές

ε χρημ ατιστηριακές

οτε έλεγχος  από την

ς  εμ φανίζονται στις

βλέψεις  απομ είωσης

ους  και της  καθαρής

 πώλησης , μ έσα στα

ιζόμ ενο κόστος , που

ροσδιορίζεται μ ε τη

 αποθεμ άτων και τα

ις  σχημ ατίζονται για

ι μ ειώσεις  της  αξίας

ς  από αποθέμ ατα

ι.

ξία (αξία τιμ ολογίου),

 πελάτες  (bad debt

ρου ή μ έρους  του

ξία. Οι εμ πορικές και

μ ατιστεί πρόβλεψη,

 από μ ετρητά και

νωνύμ ων Εταιριών

δών της  σε Τακτικό

 του καταβλημ ένου

στους  μ ετόχους  της

ης  Τακτικής  Γενικής

κώς  φορολογηθέντα

από αφορολόγητα ή

αλαιοποιηθούν ή να

 ληφθούν υπόψη οι

ε 15.988.968 κοινές

αι είναι ολοσχερώς

, καθαρά από Φόρο

ται στο λογαριασμ ό

.



Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζο

πραγμ ατοποιούνται για λειτο

Αποτελεσμ άτων ως  έξοδα, κατά

8.2.13. Προβλέψεις
Η αναγνώριση των προβλέψεω

να διαμ ορφώσει μ ια αξιόπιστ

εμ φανίζεται ως  αποτέλεσμ α πρ

πόρων προκειμ ένου να τακτοπο

συμ βάσεις  όταν η αναμ ενόμ ενη

από τα αναπόφευκτα έξοδα 

αναδιάρθρωσης  περιλαμ βάνουν

εργαζομ ένων λόγω εξόδου α

δημ ιουργείται για τον Όμ ιλο νομ

συνδεόμ ενες  μ ε τις  συνήθεις  

μ ακροπρόθεσμ ες  προβλέψεις  μ

των αναμ ενόμ ενων μ ελλοντικώ

τους  σχετικούς  κινδύνους .

8.2.14. Δ άνεια
Το κόστος  δανεισμ ού αναγνωρί

23 «Κόστος  Δ ανεισμ ού». Τα δ

δανείου που λαμ βάνεται, μ ειωμ

αρχική αναγνώριση, αποτιμ ώντα

8.2.15. Παροχές  στο προσ
Τρέχουσες  παροχές : Οι τρέχο

εργασιακής  σχέσης ) σε χρήμ α κ

περίπτωση ανεξόφλητου πο

καταστάσεων, το ποσό αυτό κα

καταβλήθηκε υπερβαίνει το πο

στοιχείο του ενεργητικού (προπ

μ είωση μ ελλοντικών πληρωμ ών

Παροχές  μ ετά την έξοδο απ

περιλαμ βάνουν, τόσο προγράμ

παροχών (defined benefit plan).

Πρόγραμ μ α καθορισμ ένων 

υποχρέωση του Ομ ίλου (νομ ική

(ασφαλιστικό ταμ είο) που δ

ιατροφαρμ ακευτική περίθαλψη,

εισφορών καταχωρείται ως  έξοδ

Πρόγραμ μ α καθορισμ ένων 

παροχών του Ομ ίλου αφορά 

αποζημ ίωσης  κατά την ημ ερομ

καταχωρείται στον ισολογισμ ό 

δικαίωμ α του κάθε εργαζόμ ενο

στιγμ ή που αναμ ένεται να καταβ

8.2.16. Μισθώσεις
Μισθώσεις  στις  οποίες , ουσιασ

τους  εκμ ισθωτές  ταξινομ ούνται

χρημ ατοδοτικές  μ ισθώσεις .  Πλη

έξοδα μ ε βάση την σταθερή μ έθ

Ετήσιες Χρημ

της  31ης Δ

ίζονται στα αποτελέσμ ατα σε δεδουλευμ ένη βάση. Ο

ιτουργικές  μ ισθώσεις  μ εταφέρονται στην Κατάστα

τά το χρόνο χρήσεως  του μ ισθίου.

ων γίνεται, σύμ φωνα μ ε τις  απαιτήσεις  του Δ ΛΠ 37, ότα

στη εκτίμ ηση για μ ια εύλογη νομ ική ή συμ βατική 

ροηγούμ ενων γεγονότων και υπάρχει πιθανότητα να απ

ποιηθεί η υποχρέωση αυτή. Ο Όμ ιλος  δημ ιουργεί πρόβ

νη ωφέλεια που θα προκύψει από τις  συμ βάσεις  αυτέ

α συμ μ όρφωσης  προς  τις  συμ βατικές  υποχρεώσεις

υν ποινές  από πρόωρη λήξη μ ισθώσεων και πληρωμ

 από την υπηρεσία και καταχωρούνται στην περ

ομ ική ή συμ βατική δέσμ ευση της  τακτοποίησης  της  πλ

ις  δραστηριότητες  του Ομ ίλου δεν εγγράφονται ως

 μ ιας  συγκεκριμ ένης  υποχρέωσης  προσδιορίζονται μ ε 

ών ταμ ιακών ροών που αφορούν την υποχρέωση, έχο

ρίζεται ως  έξοδο την περίοδο που πραγμ ατοποιείται σύ

 δάνεια αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος  που είναι η

ωμ ένο μ ε τα έξοδα έκδοσης  που σχετίζονται μ ε το δα

νται στο αναπόσβεστο κόστος  μ ε τη μ έθοδο του πραγμ α

σωπικό
χουσες  παροχές  προς  τους  εργαζομ ένους  (εκτός  από π

 και σε είδος  αναγνωρίζονται ως  έξοδο στη χρήση που κ

οσού, κατά την ημ ερομ ηνία σύνταξης  των χρ

αταχωρείται ως  υποχρέωση, ενώ στην περίπτωση που

ποσό των παροχών, ο Όμ ιλος  αναγνωρίζει το υπερ

πληρωθέν έξοδο) μ όνο κατά έκταση που η προπληρωμ

ν ή σε επιστροφή.

από την υπηρεσία: Οι παροχές  μ ετά την έξοδο α

άμ μ ατα καθορισμ ένων εισφορών όσο και προγράμ μ α

n).

 εισφορών: Με βάση το πρόγραμ μ α καθορισμ έν

ική) περιορίζεται στο ποσό που έχει καθοριστεί να εισ

διαχειρίζεται τις  εισφορές  και χορηγεί τις  παρ

η, κτλ). Το δεδουλευμ ένο κόστος  των προγραμ μ άτω

οδο στην περίοδο που αφορά.

 παροχών (defined benefit plan): Το πρόγραμ μ

ά στη νομ ική του υποχρέωση για καταβολή στο πρ

μ ηνία εξόδου κάθε εργαζομ ένου από την υπηρεσία. Η

ό υπολογίζεται μ ε βάση το αναμ ενόμ ενο προς  καταβο

νου, προεξοφλημ ένο στην παρούσα αξία του, σε σχέ

αβληθεί η παροχή αυτή.

στικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες  της  ιδιοκτησίας  

ται ως  λειτουργικές  μ ισθώσεις . Οι λοιπές  μ ισθώσεις  κ

ληρωμ ές  μ ισθωμ άτων βάσει λειτουργικών μ ισθώσεων κ

έθοδο κατά την διάρκεια της  μ ίσθωσης . Περιουσιακά στο
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 Οι πληρωμ ές  που

ταση Λογαριασμ ού

ταν ο Όμ ιλος  μ πορεί

 υποχρέωση, που

 απαιτηθεί μ ια εκροή

βλεψη για επαχθείς

τές , είναι μ ικρότερη

εις . Οι προβλέψεις

μ ές  αποζημ ιώσεων

ερίοδο εκείνη που

ληρωμ ής . Δ απάνες

ως  προβλέψεις . Οι

ε την προεξόφληση

χοντας  λάβει υπόψη

ύμ φωνα μ ε το Δ ΛΠ

ι η εύλογη αξία του

δανεισμ ό. Μετά την

ατικού επιτοκίου.

 παροχές  λήξης  της

υ καταβάλλονται.  Σε

χρημ ατοοικονομ ικών

υ το ποσό το οποίο

ερβάλλον ποσό ως

ωμ ή θα οδηγήσει σε

από την υπηρεσία

μ ατα καθορισμ ένων

ένων εισφορών η

ισφέρει στον φορέα

αροχές  (συντάξεις ,

των καθορισμ ένων

μ μ α καθορισμ ένων

προσωπικό εφάπαξ

 Η υποχρέωση που

βολή δεδουλευμ ένο

χέση μ ε τη χρονική

ς  διατηρούνται από

 κατατάσσονται ως

 καταχωρούνται στα

τοιχεία που



κατέχονται βάσει χρημ ατοδοτικ

αποτιμ ώμ ενα, κατά την σύναψη

παρούσα αξία των ελάχιστων

καταχωρείται στον ισολογισμ ό 

μ ερίζονται σε χρημ ατοοικονομ ικ

επιτόκιο στο εκάστοτε υπόλοιπο

εάν σχετίζεται άμ εσα μ ε περιουσ

καταχωρούνται ως  έσοδα μ ε βά

οφείλονται από μ ισθωτές  βάσει 

μ ε την καθαρή επένδυση στην μ

που να δίνει μ ια σταθερή, διαχρ

Εταιρίας .

8.2.17. Φόρος  Εισοδήμ ατο
Ο φόρος  εισοδήμ ατος  αποτελεί

τις  φορολογικές  επιβαρύνσεις  ή

στην περίοδο αλλά έχουν ήδ

διαφορετικές  περιόδους , και τις

έλεγχο από τις  φορολογικές  αρ

εσόδων της  περιόδου, τόσο εκ

κεφάλαια όσο και εκείνος  που α

αφορά τον φόρο επί των φορο

όπως  αναμ ορφώθηκαν σύμ φων

τους  ισχύοντες  φορολογικούς  σ

Ο αναβαλλόμ ενος  φόρος  εισοδή

όλες  τις  προσωρινές  διαφορές ,

και της  λογιστικής  αξίας  των πε

επιπτώσεις  από τις  προσωριν

αναβαλλόμ ενες  φορολογικές  υ

φόρος  προσδιορίζεται μ ε βάση 

ισολογισμ ού. Οι αναβαλλόμ εν

εκπεστέες  προσωρινές  διαφορ

πιθανολογείται ότι θα υπάρχο

προσωρινή διαφορά ενδέχεται

απαιτήσεων αναθεωρείται σε 

πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν

σύνολο των αναβαλλόμ ενων φο

8.2.18. Συναλλαγές  σε Ξέν
Τα στοιχεία των χρημ ατοοικονο

πρωτεύοντος  οικονομ ικού περ

ενοποιημ ένες χρημ ατοοικονομ ικ

και το νόμ ισμ α παρουσίασης  τη

από την εκκαθάριση τέτοιων συ

νομ ισμ ατικών στοιχείων που 

ημ ερομ ηνία των χρημ ατοοικον

Αποτελεσμ άτων.

Οι συναλλαγμ ατικές  διαφορέ

καταστάσεων εκμ εταλλεύσεων 

της  κατάστασης  των λοιπών Συν

8.2.19. Χρημ ατοοικονομ ικά
Η Εταιρία χρησιμ οποιεί την παρ

αξίας  των χρημ ατοοικονομ ικών 

Ετήσιες Χρημ

της  31ης Δ

τικών μ ισθώσεων καταχωρούνται ως  περιουσιακά στο

ψη της  μ ίσθωσης , στην εύλογη αξία τους  ή εφόσον είν

ων πληρωτέων μ ισθωμ άτων. Η σχετική υποχρέωση

ό ως  υποχρέωση από χρημ ατοδοτική μ ίσθωση. Οι μ ισ

μ ικό έξοδο και σε καταβολή υποχρέωσης  μ ε τρόπο που

πο της  υποχρέωσης . Το χρημ ατοοικονομ ικό έξοδο καταχ

υσιακό στοιχείο. Εισπράξεις  που προκύπτουν από λειτο

βάση την σταθερή μ έθοδο κατά την διάρκεια της  μ ίσθωσ

ει χρημ ατοδοτικών μ ισθώσεων καταχωρούνται ως  απαιτ

 μ ίσθωση. Τα σχετικά έσοδα καταχωρούνται στα αποτε

χρονικά, απόδοση επί της  εκάστοτε ανεξόφλητης  καθαρ

τος  & Αναβαλλόμ ενη φορολογία
είται από τους  τρέχοντες  φόρους , τους  αναβαλλόμ ενου

 ή ελαφρύνσεις  που σχετίζονται μ ε τα οικονομ ικά οφέλη

δη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις  φορο

τις  προβλέψεις  για πρόσθετους  φόρους  που ενδέχεται 

αρχές . Ο φόρος  εισοδήμ ατος  αναγνωρίζεται στην κατά

εκείνος που αφορά συναλλαγές  που καταχωρήθηκαν α

υ αφορά στα αποτελέσμ ατα της  περιόδου. Ο τρέχων φ

ολογητέων κερδών των εταιριών που περιλαμ βάνοντα

να μ ε τις  απαιτήσεις  των φορολογικών νόμ ων, και υπο

 συντελεστές  των χωρών που δραστηριοποιούνται οι ετ

δήμ ατος  υπολογίζεται χρησιμ οποιώντας  την μ έθοδο τη

ς , κατά την ημ ερομ ηνία του ισολογισμ ού, μ εταξύ της  φ

εριουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι αναμ ενόμ

ρινές  φορολογικές  διαφορές  προσδιορίζονται και εμ φ

 υποχρεώσεις , είτε ως  αναβαλλόμ ενες  απαιτήσεις . Ο

η τους  φορολογικούς  συντελεστές  που ισχύουν κατά τη

ενες  φορολογικές  απαιτήσεις  καταχωρούνται για όλε

ορές  και τις  μ εταφερόμ ενες  φορολογικές  ζημ ιές  κατά

χουν μ ελλοντικά φορολογητέα κέρδη έναντι των οπ

αι να αξιοποιηθεί. Η λογιστική αξία των αναβαλλόμ ε

ε κάθε ημ ερομ ηνία ισολογισμ ού και μ ειώνεται στο 

υν φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων να χρησιμ οπ

ορολογικών απαιτήσεων.

να Νομ ίσμ ατα
νομ ικών καταστάσεων του Ομ ίλου επιμ ετρώνται βάσει τ

ριβάλλοντος , στο οποίο λειτουργεί ο Όμ ιλος  (λειτουρ

μ ικές  καταστάσεις παρουσιάζονται σε €, που είναι το λε

της Εταιρίας . Κέρδη και συναλλαγμ ατικές  διαφορές  οι ο

συναλλαγών κατά την διάρκεια της  περιόδου και από τ

 εκφράζονται σε ξένο νόμ ισμ α μ ε τις  ισχύουσες  ισ

ονομ ικών καταστάσεων, καταχωρούνται στην Κατάστα

ρές  οι οποίες  προκύπτουν από μ ετατροπή χρ

ν εξωτερικού αναγνωρίζονται σε αποθεμ ατικό της  καθ

υνολικών Εσόδων.

κά Μέσα
αρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμ ό και την γνωστοπ

ν μ έσων ανά τεχνική αποτίμ ησης :
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τοιχεία της Εταιρίας

είναι μ ικρότερη στην

η στον εκμ ισθωτή

μ ισθωτές  πληρωμ ές

ου να δίνει σταθερό

αχωρείται στα έξοδα

τουργικές  μ ισθώσεις

ωσης . Τα ποσά που

αιτήσεις  μ ε ποσό ίσο

τελέσμ ατα μ ε τρόπο

αρής  επένδυσης  της

υς  φόρους , δηλαδή

λη που προκύπτουν

ολογικές  αρχές  σε

ι να προκύψουν σε

τάσταση συνολικών

 απευθείας  στα ίδια

 φόρος  εισοδήμ ατος

ται στην ενοποίηση,

ολογίστηκε μ ε βάση

 εταιρίες  του ομ ίλου.

της υποχρέωσης , σε

 φορολογικής  βάσης

όμ ενες  φορολογικές

μ φανίζονται είτε ως

 Ο αναβαλλόμ ενος

 την ημ ερομ ηνία του

λες  τις  φορολογικά

τά την έκταση που

ποίων η εκπεστέα

μ ενων φορολογικών

ο βαθμ ό που δεν

οποιηθεί μ έρος ή το

ι του νομ ίσμ ατος  του

υργικό νόμ ισμ α). Οι

λειτουργικό νόμ ισμ α

 οποίες  προκύπτουν

 την μ ετατροπή των

ισοτιμ ίες  κατά την

ταση Λογαριασμ ού

χρημ ατοοικονομ ικών

θαρής  θέσης  μ έσω

ποίηση της  εύλογης



Επίπεδο 1: Δ ιαπραγμ ατεύσιμ ες

στοιχεία ή υποχρεώσεις ,

Επίπεδο 2: Λοιπές  τεχνικές  γ

καταγεγραμ μ ένη εύλογη αξία είν

Επίπεδο 3: Τεχνικές  που χρησ

εύλογη αξία και δεν βασίζονται σ

Κατά τη διάρκεια της  περιόδου 

εντός  και εκτός  του επιπέδου 

Χρημ ατοοικονομ ικές  καταστάσε

εμ πορικές  και λοιπές  βραχυπ

υποχρεώσεις , προσεγγίζουν τις  

Η μ έθοδος  αποτίμ ησης  προσδι

προσδιοριστεί μ ε ακρίβεια η ε

προσδιορισμ ό της  εύλογης  αξία

8.2.20. Δ ιαχείριση Χρημ ατ

 Παράγοντες  χρημ ατοοικον

Ο Όμ ιλος  εκτίθεται σε διάφ

απρόβλεπτων διακυμ άνσεων σ

κινδύνων και κινδύνων ρευστό

στόχο να ελαχιστοποιήσει τι

χρημ ατοοικονομ ική απόδοση το

Η πολιτική της  διαχείρισης  του 

τους  κινδύνους  που σχετίζοντ

σχεδιασμ ό της  μ εθοδολογίας  μ

μ είωση του κινδύνου.

Τα χρημ ατοοικονομ ικά προϊόντα

τράπεζες , συναλλαγές  σε ξένο

εκπλήρωσης , τραπεζικούς  λογα

 Συναλλαγμ ατικός  κίνδυ

Η έκθεση του Ομ ίλου σε συ

προσδοκώμ ενες  ταμ ιακές  ρο

συναλλαγμ ατικού κινδύνου που

στοιχεία ενεργητικού και παθη

εφόσον απαιτείται. Τα κυριότερα

οποίο είναι συνδεδεμ ένο μ ε το €

 Κίνδυνος  τιμ ών

Ο Όμ ιλος  δεν έχει στην κατοχή 

μ εταβολής  των χρημ ατιστηριακ

αξίας  των εμ πορευμ άτων που

αποθεμ άτων και η εμ πορική τ

αποθεμ άτων του ο Όμ ιλος  εφα

στην αποφυγή διακράτησης  απ

των αποθεμ άτων είναι ιδιαίτερα

στην αποθήκη των αποθεμ άτων

Ετήσιες Χρημ

της  31ης Δ

ες  (μ η προσαρμ οσμ ένες ) τιμ ές  σε ενεργές  αγορές  για ό

 για τις  οποίες  όλες  οι εισροές  που έχουν σημ αντικ

είναι παρατηρήσιμ ες , είτε άμ εσα είτε έμ μ εσα,

σιμ οποιούν εισροές  που έχουν σημ αντική επίδραση στη

ι σε παρατηρήσιμ α δεδομ ένα της  αγοράς .

υ δεν υπήρξαν μ εταφορές  μ εταξύ των επιπέδων 1 και

υ 3 για τη μ έτρηση της  εύλογης  αξίας . Τα ποσά που 

σεις για τα ταμ ειακά διαθέσιμ α, τις  εμ πορικές  και λοιπ

πρόθεσμ ες  υποχρεώσεις  καθώς  και τις  Τραπεζικές  

ις  αντίστοιχες  εύλογες  αξίες  τους  λόγω της  βραχυπρόθεσ

διορίστηκε λαμ βάνοντας  υπόψη όλους  τους  παράγοντε

 εύλογη αξία και επιμ ετρούνται στο Επίπεδο 3 της  

ίας .

τοοικονομ ικών Κινδύνων

 ονομ ικού κινδύνου

φορους  χρημ ατοοικονομ ικούς  κινδύνους συμ περιλα

 συναλλαγμ ατικών ισοτιμ ιών και επιτοκίων, κινδύνων αγ

τότητας . Το συνολικό πρόγραμ μ α διαχείρισης  κινδύνου

τις  πιθανές  δυσμ ενείς  επιπτώσεις  αυτών των δι

του Ομ ίλου.

υ κινδύνου εφαρμ όζεται από την Δ ιοίκηση του Ομ ίλου 

νται μ ε τις  δραστηριότητες  και τις  λειτουργίες  του 

 μ ε επιλογή των κατάλληλων χρημ ατοοικονομ ικών π

ντα που  χρησιμ οποιεί ο Όμ ιλος  αποτελούνται κυρίως  α

νο νόμ ισμ α σε τρέχουσες  τιμ ές  ή προθεσμ ιακά συμ β

γαριασμ ούς  υπερανάληψης , λογαριασμ ούς  εισπρακτέου

 δυνος

συναλλαγμ ατικούς  κινδύνους  προέρχεται κυρίως  απ

ροές  σε ξένο νόμ ισμ α (εισαγωγές – εξαγωγές ).

ου απορρέει από μ ελλοντικές  εμ πορικές  συναλλαγές  κ

θητικού, η Εταιρία χρησιμ οποιεί συμ βόλαια μ ελλοντ

ρα νομ ίσμ ατα συναλλαγών στον Όμ ιλο είναι το €, το Λέ

€ μ ε σταθερή ισοτιμ ία και το Λει Ρουμ ανίας .



ή του διαπραγμ ατεύσιμ α χρεόγραφα και συνεπώς  δεν εκ

ακών τιμ ών χρεογράφων. Ο Όμ ιλος  εκτίθεται κυρίως  

υ προμ ηθεύεται και ως  εκ τούτου προσαρμ όζεται αν

του πολιτική. Για την αντιμ ετώπιση του κινδύνου τη

αρμ όζει μ ια ορθολογική διαχείριση και Δ ιοίκηση αυτών

ποθεμ άτων μ εγάλου ύψους . Σε σχέση μ ε τον τζίρο της

ρα χαμ ηλό. Στόχος  μ ας  είναι η ελαχιστοποίηση του χ

ν μ ας  ώστε να απομ ακρύνεται ο κίνδυνος  της  απαξίωσ
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 όμ οια περιουσιακά

τική επίδραση στην

την καταγεγραμ μ ένη

αι 2 ούτε μ εταφορές

υ εμ φανίζονται στις

ιπές  απαιτήσεις , τις

ς  βραχυπρόθεσμ ες

εσμ ης  λήξης  τους .

τες  προκειμ ένου να

ς  ιεραρχίας  για τον



λαμ βανομ ένων των

αγοράς , πιστωτικών

ου του Ομ ίλου έχει

διακυμ άνσεων στη

υ η οποία αξιολογεί

 και προβαίνει σε

 προϊόντων για την

 από καταθέσεις  σε

βόλαια μ ελλοντικής

υς  και πληρωτέους .



πό υπάρχουσες  ή

ς ). Σε περίπτωση

 και αναγνωρισμ ένα

ντικής  εκπλήρωσης

Λέβα Βουλγαρίας  το



 εκτίθεται σε κίνδυνο

ς  σε μ εταβολές  της

ανάλογα η πολιτική

της  απαξίωσης  των

ν, που προσβλέπει

ης Εταιρίας  το ύψος

 χρόνου παραμ ονής

σης  των.



 Κίνδυνος  επιτοκίου

Τα λειτουργικά κέρδη και ταμ ε

επιτοκίων. Πολιτική του Ομ ίλου

διάρκεια των χρημ ατοδοτικών α

μ εταξύ σταθερού και κυμ αινόμ

περίπτωση και σε κάθε χρονική

έχουν συναφθεί μ ε κυμ αινόμ ε

δανεισμ ού, η μ εταβολή των επ

αποτελέσμ ατα του Ομ ίλου. Όμ

συνεχίσουν να είναι ασταθείς  κα

πιθανότητα ο Όμ ιλος  να κινη

χρημ ατοδότηση του δανεισμ ού 

μ ε επιπτώσεις  στην ικανότητ

επιχειρησιακές  συνθήκες , στη

κεφαλαιουχικές  του ανάγκες  στ

μ ετόχους . Η συνεχής  και προσε

μ ειώνει σημ αντικά τις  επιπτώ

διακυμ άνσεις  των επιτοκίων.

 Πιστωτικός  κίνδυνος

Ο πιστωτικός  κίνδυνος  πηγάζει 

τα παράγωγα χρημ ατοοικονομ ικ

Οι απαιτήσεις  από πελάτες

χρημ ατοοικονομ ική κατάσταση 

ανάλογα μ ε τις  νέες  συνθήκες . 

μ έσα από ανεξάρτητη αρχή ε

προηγούμ ενες  συναλλαγές  και ά

πιστωτικά όρια των πελατών κ

πάντα μ ε τα όρια που έχει καθο

εγχώριας  αγοράς  μ ετά την επέλ

η Δ ιοίκηση εκτιμ ά ότι έχει θέσε

διάρθρωση του πελατολογίου τη

ζημ ιές  από απαξίωση. Η μ εταχ

απαιτεί διαχείριση το οποίο όμ ω

Για την ελαχιστοποίηση του πισ

πλαίσιο εγκεκριμ ένων πολιτικώ

Επίσης  όσον αφορά τα προϊό

χρημ ατοπιστωτικά ιδρύμ ατα πισ

Εντός  της  τρέχουσας  χρήσης , η

διαδικασίας  εξυγίανσης  του ομ ί

μ έρους  της  απαίτησής  της  που κ

 Κίνδυνος  ρευστότητας

Η ρευστότητα του Ομ ίλου επιτυ

υπαρχόντων πιστωτικών ορίων

αυτών όταν απαιτείται περαιτέρ

basis). Η συνεχής  συνεργασία

ιδρύμ ατα της  χώρας , μ ας  εξ

επιχειρημ ατικών μ ας  πλάνων.

Ο στρατηγικός  σχεδιασμ ός  

μ ακροπρόθεσμ ης ) καθώς  και τ

υπόλοιπα των δανείων (ανεξό

περιόδου συν τους  δεδουλευμ έν

Ετήσιες Χρημ

της  31ης Δ



μ ειακές  ροές  του Ομ ίλου επηρεάζονται από μ εταβολ

υ είναι να παρακολουθεί διαρκώς  τις  τάσεις  των επιτο

 αναγκών. Επομ ένως , οι αποφάσεις  για τη διάρκεια καθώ

όμ ενου κόστους  ενός  νέου δανείου, λαμ βάνονται ξε

ική στιγμ ή. Ω ς  εκ τούτου, η πλειονότητα των βραχυπρ

μ ενα επιτόκια. Συνεπώς , ανάλογα μ ε τα εκάστοτε 

επιτοκίων βάσης  δανεισμ ού (EURIBOR) έχει αναλογι

μ ως  σε περίπτωση που οι πιστωτικές  αγορές  και οι 

 και η διαθεσιμ ότητα των κεφαλαίων παραμ ένει περιορισ

ινηθεί μ ε υψηλότερα επιτόκια και άλλες  δαπάνες  

ύ του ή ακόμ α και να περιοριστεί η πρόσβασή του στις  

ητα προσαρμ ογής  του Ομ ίλου στις  μ εταβαλλόμ ενες

την ικανότητα του να χρημ ατοδοτεί τις  δραστηριότ

στο μ έλλον, στο ρυθμ ό ανάπτυξης  του, αλλά και στην

σεκτική παρακολούθηση διαχείρισης  των μ εταβολών τω

τώσεις  επηρεασμ ού των κερδών από τις  βραχυπρ



ει από τα ταμ ειακά διαθέσιμ α και ισοδύναμ α, τις  καταθέσ

μ ικά εργαλεία, καθώς  και από εκθέσεις  σε πιστωτικό κίνδ

ες  προέρχονται κυρίως  από μ εγάλες  αλυσίδες

η των πελατών παρακολουθείται επισταμ ένα και επα

ς . Η Εταιρία, αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα του

 είτε εσωτερικά λαμ βάνοντας  υπ΄ όψη την οικονομ ική

ι άλλες  παραμ έτρους  ελέγχοντας  το μ έγεθος  της  παροχ

 καθορίζονται βάσει εσωτερικών ή εξωτερικών αξιολο

θορίσει η Δ ιοίκηση. Δ εδομ ένου ότι η δυσμ ενής  οικονομ

έλευση της  οικονομ ικής  κρίσης  εγκυμ ονεί κινδύνους  για τ

ει ικανούς  μ ηχανισμ ούς  αντιμ ετώπισης  αυτών, λαμ βάν

 της Εταιρίας . Για ειδικούς  πιστωτικούς  κινδύνους  γίνοντ

αχρονολόγηση των εισπράξεων αποτελεί ένα σημ αντικ

ως  δεν συνδέεται μ ε την πιστοληπτική ικανότητα των οφ

ιστωτικού κινδύνου στα Δ ιαθέσιμ α και Ταμ ειακά ισοδύν

ών από το Δ ιοικητικό Συμ βούλιο, θέτει όρια στο ποσό

ϊόντα καταθέσεων, η Εταιρία, συναλλάσσεται μ όνο μ

ιστοληπτικής  διαβάθμ ισης .

, η μ ητρική Εταιρία αντιμ ετώπισε σημ αντικό πιστωτικό 

μ ίλου «Μαρινόπουλος  Α.Ε.» και προέβη σε πρόβλεψη

υ κατέστη μ η ανακτήσιμ ο.

 ς

ιτυγχάνεται τόσο μ έσω των ρευστών διαθεσίμ ων του, ό

ν μ ε τις  συνεργαζόμ ενες  τράπεζες  μ ε παράλληλη διεύ

έρω χρημ ατοδότηση για έργα ειδικού τύπου (χρημ ατοδό

ία και η άριστη σχέση που διατηρούμ ε μ ε τα μ εγα

εξασφαλίζει ικανές  πιστωτικές  γραμ μ ές  για την χρη

.

 μ ας  ορίζει τη μ ορφή της  χρημ ατοδότησης  (βρ

ι τα εργαλεία τα οποία χρησιμ οποιούμ ε. Ο δανεισμ ός

ξόφλητο κεφάλαιο) μ ε σταθερό και κυμ αινόμ ενο επιτό

ένους  τόκους  μ έχρι την λήξη.
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ολές  στις  τιμ ές  των

τοκίων καθώς  και τη

θώς  και τη σχέση

ξεχωριστά για κάθε

ρόθεσμ ων δανείων

 επίπεδα καθαρού

γική επίπτωση στα

ι αγορές  κεφαλαίου

ισμ ένη, αυξάνεται η

 που αφορούν τη

ις  αγορές  χρήμ ατος ,

ες  οικονομ ικές  και

ιότητες  του και τις

ν απόδοση για τους

των τιμ ών επιτοκίου,

πρόθεσμ ες  πιθανές



έσεις  στις  τράπεζες ,

ίνδυνο από πελάτες .

ς supermarket. Η

παναπροσδιορίζεται

ου κάθε πελάτη είτε

ική του κατάσταση,

οχής  πιστώσεων. Τα

λογήσεων σύμ φωνα

μ ική κατάσταση της

α τυχόν επισφάλειες ,

άνοντας  υπ΄ όψη τη

νται προβλέψεις  για

τικό πρόβλημ α που

οφειλετών μ ας .

ύναμ α η Εταιρία στο

ό που θα εκτίθεται.

 μ ε αναγνωρισμ ένα

ό κίνδυνο λόγω της

ψη απομ είωσης  του



, όσο και μ έσω των

ιεύρυνση των ορίων

δότηση on a project

γαλύτερα πιστωτικά

ρημ ατοδότηση των

ραχυπρόθεσμ ης –

ός  περιλαμ βάνει τα

τόκιο στο τέλος  της



 Δ ιαχείριση κεφαλαίου

Ο πρωταρχικός  στόχος  της  δια

υψηλής  πιστοληπτικής  του δια

υποστηρίζονται και να επεκτείνο

Η πολιτική του Ομ ίλου είναι να

επιπέδου φερεγγυότητας .

 Λοιποί Λειτουργικοί Κίν

Η Δ ιοίκηση της Εταιρίας  έχει εγ

δυσλειτουργιών και εξαιρέσεων

περιουσίας  και λοιπών κινδύνω

σημ αντικούς  κινδύνους  στο βρα

της Εταιρίας  και του Ομ ίλου, η

ισχυρές  υποδομ ές  σε συνδυασ

Όμ ιλο έτσι ώστε να είναι διαρκώ

κινδύνους  του ανταγωνιστικού ο

Επιπρόσθετα, οι συνεχώς  πρ

συνδυασμ ό μ ε το σημ αντικό ύψ

θα ανταποκριθούμ ε στις  ανάγ

ποιοτικά.

Ετήσιες Χρημ

της  31ης Δ



ιαχείρισης  κεφαλαίου του Ομ ίλου είναι να εξασφαλιστε

διαβάθμ ισης  και των υγιών δεικτών κεφαλαίου, ώστε

ίνονται οι δραστηριότητες  του Ομ ίλου.

α διατηρήσει τους  στόχους  μ όχλευσης  σύμ φωνα μ ε έν

 ίνδυνοι

 εγκαταστήσει αξιόπιστο σύστημ α εσωτερικού ελέγχου 

ν στα πλαίσια των εμ πορικών της  εργασιών. Οι ασφα

νων κρίνονται επαρκείς . Ο Όμ ιλος  και η Εταιρία δεν θ

ραχυπρόθεσμ ο γενικότερα χρονικό ορίζοντα. Η εξειδικευ

 η συνεχής  επένδυση σε άρτια εξειδικευμ ένο ανθρώπιν

ασμ ό μ ε την ανάπτυξη νέων προϊόντων βοηθούν και 

κώς  ανταγωνιστικός  και να διεισδύει σε νέες  αγορές , π

 ορίζοντα.

ροσαρμ οζόμ ενες  στο νέο επιχειρημ ατικό περιβάλλο

ψος  των ανεκτέλεστων έργων μ ας  δίνουν το δικαίωμ α ν

άγκες  της  κρίσιμ ης  χρονιάς  που διανύουμ ε τόσο απ
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τεί η διατήρηση της

τε να μ πορούν να

ένα προφίλ υψηλού



υ για τον εντοπισμ ό

φαλιστικές  καλύψεις

 θα αντιμ ετωπίσουν

ευμ ένη τεχνογνωσία

ινο δυναμ ικό και οι

ι υποστηρίζουν τον

περιορίζοντας   τους

λον δομ ές  μ ας  σε

α να πιστεύουμ ε ότι

ποδοτικά όσο και



9. Σημ ειώσεις  επί των χρημ α

9.1. Αποτελέσμ ατα

9.1.1. Κύκλος  εργασιών

Ποσά εκφρασμ ένα σε €-ΟΜΙΛΟ

Πωλήσεις  αγαθών

Πωλήσεις  λοιπών αποθεμ άτων 

Έσοδα απο παροχή υπηρεσιών

Προωθητικά και ειδικά έξοδα πω

Σύνολο

Ποσά εκφρασμ ένα σε €-ΕΤΑΙΡ

Πωλήσεις αγαθών

Πωλήσεις  λοιπών αποθεμ άτων 

Έσοδα απο παροχή υπηρεσιών

Προωθητικά και ειδικά έξοδα πω

Σύνολο

9.1.2. Άλλα Έσοδα

Ποσά εκφρασμ ένα σε €-ΟΜΙΛΟΣ

Ειδικές  επιχορηγήσεις – επιδοτήσεις

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε 

Έσοδα από εκμ ίσθωση ακινήτων

Εισπραττόμ ενα έξοδα αποστολής  α

Έσοδα αποσβέσεων επιχορηγήσεω

Έσοδα από αγωγές

Εισπραττόμ ενη χρημ ατική εισφορά

Έσοδα από αναστροφή λοιπών προ

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

Κέρδη από εκποίηση ενσώμ ατων ακ

Αναπροσαρμ ογή στην εύλογη αξία

επενδυτικών ακινήτων

Πιστωτικές  συναλλαγμ ατικές  διαφορ

Άλλα έσοδα

Ετήσιες Χρημ

της  31ης Δ

ατοοικονομ ικών καταστάσεων

01.01-

ΙΛΟΣ 31.12.2016

299.441.113,55

ν & άχρηστου υλικού 1.081.850,10

ν 51.149,42

ωλήσεων σε πελάτες (22.632.523,81)

277.941.589,26

01.01-

ΙΡΙΑ 31.12.2016

243.857.674,03

ν & άχρηστου υλικού 1.081.850,10

ν 51.149,42

ωλήσεων σε πελάτες (20.038.028,65)

224.952.644,90

01.01-

Σ 31.12.2016

εις 72.916,52

ε τρίτους 349.179,06

5.967,82

 αγαθών 16.661,71

ων 2.592,50

0,00

ά ανακύκλωσης 82.771,70

ροβλέψεων 117.560,10

332.830,40

 ακινητοποιήσεων 885.452,88

α

1.214.731,00

ορές 37,18

3.080.700,87
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01.01-

31.12.2015

297.654.011,40

4.722.673,50

753.703,87

(25.885.202,32)

277.245.186,45

01.01-

31.12.2015

255.999.835,20

4.571.812,74

753.703,87

(22.700.504,32)

238.624.847,49

01.01-

31.12.2015

235.153,03

32.887,23

314.576,85

36.613,04

6.648,81

9.755,40

1.424,00

176.976,07

309.521,04

1.244.054,24

0,00

0,00

2.367.609,71



Ποσά εκφρασμ ένα σε €-ΕΤΑΙΡΙΑ

Ειδικές  επιχορηγήσεις – επιδοτήσεις

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε 

Έσοδα από εκμ ίσθωση ακινήτων

Εισπραττόμ ενα έξοδα αποστολής  α

Έσοδα αποσβέσεων επιχορηγήσεω

Ασφαλιστικές αποζημ ιώσεις

Έσοδα από αναστροφή λοιπών προ

Λοιπά, εκτακτα και ανόργανα έσοδα

Κέρδη από εκποίηση ενσώμ ατων ακ

Πιστωτικές  συναλλαγμ ατικές διαφορ

Άλλα έσοδα

9.1.3. Έξοδα ανά κατηγορία δ

Ποσά εκφρασμ ένα σε €-ΟΜΙΛΟΣ

Άμ εσο Κόστος  Πωλήσεων

Εξοδα και αμ οιβές  προσωπικού

Αμ οιβές  συνεργατών και τρίτων

Γενικά έξοδα

Αποσβέσεις

Σύνολο

Ποσά εκφρασμ ένα σε €-ΕΤΑΙΡΙΑ

Άμ εσο Κόστος  Πωλήσεων

Εξοδα και αμ οιβές  προσωπικού

Αμ οιβές  συνεργατών και τρίτων

Γενικά έξοδα

Αποσβέσεις

Σύνολο

9.1.4. Έξοδα ανά Λειτουργία

Ποσά εκφρασμ ένα σε €-ΟΜΙΛΟΣ

Κόστος  Πωληθέντων

Έξοδα Δ ιάθεσης

Έξοδα Δ ιοίκησης

Σύνολο

Ποσά εκφρασμ ένα σε €-ΕΤΑΙΡΙΑ

Κόστος  Πωληθέντων

Έξοδα Δ ιάθεσης

Έξοδα Δ ιοίκησης

Σύνολο

Ετήσιες Χρημ

της  31ης Δ

01.01-

31.12.2016

εις 72.916,52

ε τρίτους 325.349,06

5.967,82

 αγαθών 16.661,71

ων 2.592,50

82.771,70

ροβλέψεων 114.879,10

δα 186.985,54

 ακινητοποιήσεων 700.474,88

ορές 37,18

1.508.636,01

 δαπάνης

01.01-

Σ 31.12.2016

174.496.876,89

15.716.779,05

19.110.911,99

29.434.180,35

16.092.322,68

254.851.070,97

01.01-

31.12.2016

147.261.356,78

12.767.478,87

15.666.428,49

18.404.833,14

10.405.355,71

204.505.452,99

α

01.01-

Σ 31.12.2016

218.285.940,39

29.080.716,39

7.484.414,20

254.851.070,97

01.01-

31.12.2016

176.561.060,68

21.890.272,21

6.054.120,10

204.505.452,99
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01.01-

31.12.2015

231.777,03

160.690,88

314.576,85

36.613,04

6.648,81

1.424,00

175.000,00

117.708,60

1.230.685,31

0,00

2.275.124,52

01.01-

31.12.2015

171.456.618,74

16.595.770,91

17.933.002,98

27.540.619,78

15.435.163,06

248.961.175,47

01.01-

31.12.2015

158.253.273,06

13.461.500,74

17.495.046,91

15.509.199,03

10.430.964,58

215.149.984,32

01.01-

31.12.2015

212.954.636,78

27.366.419,74

8.640.118,95

248.961.175,47

01.01-

31.12.2015

186.153.918,97

21.330.177,51

7.665.887,84

215.149.984,32



9.1.5. Λοιπά Έξοδα

Ποσά εκφρασμ ένα σε €-ΟΜΙΛΟΣ

Προβλέψεις  για επισφαλείς  πελάτες

Προβλέψεις  για αποζημ ίωση προσω

Προβλέψεις  για επίδικες  υποθέσεις

Λοιπές  προβλέψεις

Ζημ ίες  από εκποίηση ενσώμ ατων α

Ζημ ίες  από καταστροφή ακατάλληλω

Φορολογικά πρόστιμ α και προσαυξή

Λοιπά πρόστιμ α

Χρεωστικές  συναλλαγμ ατικές  διαφο

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα

Σύνολο

Ποσά εκφρασμ ένα σε €-ΕΤΑΙΡΙΑ

Προβλέψεις  για επισφαλείς  πελάτες

Λοιπές  προβλέψεις

Ζημ ίες  από εκποίηση ενσώμ ατων α

Ζημ ίες  από καταστροφή ακατάλληλω

Φορολογικά πρόστιμ α και προσαυξή

Λοιπά πρόστιμ α

Χρεωστικές  συναλλαγμ ατικές  διαφο

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα

Λοιπά έξοδα προηγούμ ενων χρήσεω

Σύνολο

9.1.6. Χρημ ατοοικονομ ικά 

Χρημ ατοοικονομ ικά Έξοδα

Ποσά εκφρασμ ένα σε €-ΟΜΙΛΟΣ

Τόκοι ομ ολογιακών δανείων

Τόκοι μ ακροπρόθεσμ ων δανείων

Τόκοι βραχυπρόθεσμ ων δανείων

Τόκοι χρημ ατοδοτικών μ ισθώσεων

Προμ ήθειες εγγυητικών επιστολών

Προμ ήθειες  & έξοδα εκχώρησης  απ

Λοιποί χρεωστικοί τόκοι και συναφή

Τόκοι που κεφαλαιοποιήθηκαν

Σύνολο

Ετήσιες Χρημ

της  31ης Δ

01.01-

Σ 31.12.2016

ες 7.766.000,48

σωπικού 223.056,00

ις 0,00

0,00

 ακινητοποιήσεων 131.591,00

λων αποθεμ άτων 0,00

ξήσεις 74.536,64

0,00

ορές 254.137,25

α 1.354.186,86

9.803.508,23

01.01-

31.12.2016

ες 7.672.125,02

0,00

 ακινητοποιήσεων 56.882,90

λων αποθεμ άτων 0,00

ξήσεις 74.536,64

0,00

ορές 36.158,25

α 1.034.395,41

εων 182.831,38

9.056.929,60

ά αποτελέσμ ατα

α

01.01-

Σ 31.12.2016

2.942.055,16

2.110.379,67

1.484.505,97

ν 111.570,77

ν 1.820,58

παιτήσεων (factoring) 569.853,33

ή έξοδα 184.015,62

(566.228,84)

6.837.972,26

μ ατοοικονομ ικές
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01.01-

31.12.2015

160.324,16

0,00

90.000,00

190.809,17

22.668,47

21.137,59

3.459,71

8.811,45

224.500,82

1.025.244,79

1.746.956,16

01.01-

31.12.2015

242.099,00

100.000,00

22.668,47

0,00

3.369,74

8.811,45

2.937,82

917.457,80

0,00

1.297.344,28

01.01-

31.12.2015

4.665.547,29

1.602.192,64

906.218,08

95.741,69

5.345,02

813.758,86

196.408,34

0,00

8.285.211,92



Χρημ ατοοικονομ ικά Έξοδα

Ποσά εκφρασμ ένα σε €-ΕΤΑΙΡΙΑ

Τόκοι ομ ολογιακών δανείων

Τόκοι μ ακροπρόθεσμ ων δανείων

Τόκοι βραχυπρόθεσμ ων δανείων

Τόκοι χρημ ατοδοτικών μ ισθώσεων

Προμ ήθειες  εγγυητικών επιστολών

Προμ ήθειες  & έξοδα εκχώρησης  απ

Λοιποί χρεωστικοί τόκοι και συναφή

Σύνολο

Χρημ ατοοικονομ ικά Έσοδα

Ποσά εκφρασμ ένα σε €-ΟΜΙΛΟΣ

Πιστωτικοί τόκοι καταθέσεων τραπε

Λοιπά έσοδα

Σύνολο

Ποσά εκφρασμ ένα σε €-ΕΤΑΙΡΙΑ

Πιστωτικοί τόκοι καταθέσεων τραπε

Σύνολο

9.1.7. Φόρος  Εισοδήμ ατος

Ποσά εκφρασμ ένα σε €-ΟΜΙΛΟΣ

Φόρος  εισοδήμ ατος  χρήσης

Φόρος  εισοδήμ ατος  προηγούμ ενων

Λοιποί μ η ενσωμ ατωμ ένοι στο λειτο

Αναβαλλόμ ενος  φόρος  (έξοδο) / έσο

Φόρος  εισοδήμ ατος  (έξοδο) / έσο

Ποσά εκφρασμ ένα σε €-ΕΤΑΙΡΙΑ

Φόρος  εισοδήμ ατος  χρήσης

Φόρος  εισοδήμ ατος προηγούμ ενων

Λοιποί φόροι

Αναβαλλόμ ενος  φόρος  (έξοδο) / έσο

Φόρος  εισοδήμ ατος  (έξοδο) / έσο

Την 15.07.2015 ψηφίστηκε ο Ν
φορολογίας  εισοδήμ ατος  νομ ικών
Εταιρία, ενώ για τις  θυγατρικές  ετα
συντελεστής  έχει καθοριστεί αντίστ
Σύμ φωνα μ ε τις  διατάξεις  της  Ε
προκαταβολή φόρου εισοδήμ ατος
εκκαθάριση του φόρου την επόμ εν
μ ετά από φορολογικό έλεγχο.

Ετήσιες Χρημ

της  31ης Δ

α - Συνέχεια

01.01-

31.12.2016

2.942.055,16

123.866,67

1.392.309,97

ν 111.570,77

ν 1.820,58

παιτήσεων (factoring) 569.853,33

ή έξοδα 127.400,08

5.268.876,56

01.01-

Σ 31.12.2016

εζών 202.243,68

0,00

202.243,68

01.01-

31.12.2016

εζών 2.905,33

2.905,33

ς

01.01-

Σ 31.12.2016

(1.752.570,52)

ν χρήσεων 569.200,03

τουργικό κόστος  φόροι 0,00

σοδο 1.759.068,70

οδο 575.698,21

01.01-

31.12.2016

(1.610.873,93)

ν χρήσεων 569.200,03

0,00

σοδο 2.363.039,61

οδο 1.321.365,71

Νόμ ος  4334/2015 (ΦΕΚ 80/16.07.2015) βάσει του οπο
ν προσώπων ορίζεται σε 29%. Ο ανωτέρω συντελεστής  ισ
ταιρίες S.C. FABRICA DE LAPTE BRASOV SA και TYRBUL
στοιχα σε 16% και 10%.
 Ελληνικής  φορολογικής  νομ οθεσίας , οι εταιρίες  καταβά
ς  υπολογιζόμ ενη επί του φόρου εισοδήμ ατος  της  τρέχουσα
ενη χρήση, τυχόν υπερβάλλον ποσό προκαταβολής  επιστρ

μ ατοοικονομ ικές
καταστάσεις
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01.01-

31.12.2015

4.665.547,29

62.820,46

788.724,50

95.741,69

5.345,02

813.758,86

157.727,85

6.589.665,67

01.01-

31.12.2015

139.376,24

0,00

139.376,24

01.01-

31.12.2015

56.772,32

56.772,32

01.01-

31.12.2015

(2.542.312,79)

(1.527.426,16)

(31.920,30)

(1.235.831,88)

(5.337.491,13)

01.01-

31.12.2015

(2.305.388,14)

(1.527.355,18)

(15.889,30)

(833.848,32)

(4.682.480,94)

οίου ο συντελεστής
ισχύει για τη μ ητρική
L S.A. ο φορολογικός

βάλλουν κάθε χρόνο
ας  χρήσης . Κατά την
ρέφεται στην Εταιρία



Ο Όμ ιλος και η Εταιρία έχουν σχη
μ ε σκοπό να καλυφθεί το ενδεχόμ
αρχές  για ανέλεγκτες   χρήσεις .

Στον κατωτέρω πίνακα αναγράφον

Εταιρία

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α
-για τη χρήση 2016
-για την απορροφηθείσα Εταιρία
-για την απορροφηθείσα Ετα
«ΡΟΔ ΟΠΗ» χρήση 2010

TYRBUL S.A.

S.C. FABRICA DE LAPTE BRAS

OLYMPUS ITALIA SRL
OLYMPUS DAIRY DEUTSCHLA

OLYMPUS DAIRY UK LTD

Εντος  της  χρήσης  2015 ολοκληρώ
τη χρήση 2008 ο οποίος  κατέληξε
Εταιρία πλήρως  στις  02.03.2016. 
στην Εταιρία για τις  χρήσεις  200
φορολογικού ελέγχου ποσού € 61
χρήσεις .
Επισημ αίνουμ ε ότι:

 για την απορροφώσα Ετ
χρήση 2011. Οι χρήσει
2190/1920 Τακτικό Ελεγ
Ελεγκτής ), σύμ φωνα μ ε 
εκθέσεις  φορολογικής  
14.09.2015 και 22.09.2
περιείχε επιφύλαξη σχετ
και αδυναμ ίας  προσδιο
αυτής , ενώ οι εκθέσεις  φ
επιφυλάξεις

 για την απορροφηθείσα
Εταιρία Ορκωτών Ελεγκ
2015 από την Εταιρία Ο
άρθρο 82 του N. 223
συμ μ όρφωσης  εκδόθηκ
αντίστοιχα. Οι εκθέσεις  φ
σχετικά μ ε την αδυναμ ί
προσδιορισμ ού τυχόν π
εκθέσεις  φορολογικής  συ

 για την απορροφηθείσα
αρχές  έχουν ελέγξει έως  
από την Εταιρία Ορκωτώ
του N. 2238/1994 και ά
εκδόθηκαν την, 01.08.12
συμ μ όρφωσης  των χρ
επιβεβαίωσης  τήρησης  τ
που ενδέχεται να εκφεύγ
των χρήσεων 2013, 2014

 μ έχρι την ημ ερομ ηνία 
συμ μ όρφωσης  από τον Τ
χρήσης  2016 δεν είχε ολο

Σύμ φωνα μ ε την ΠΟΛ.1006/05.01.2
αρμ όδιες  φορολογικές  αρχές  οι επ

Ετήσιες Χρημ

της  31ης Δ

χημ ατίσει σωρευτική πρόβλεψη ποσού € 397χιλ και ποσού €
μ ενο επιβολής  πρόσθετων φόρων σε περίπτωση ελέγχου α

ονται οι ανέλεγκτες  χρήσεις  για την Εταιρία και τις  θυγατρικές

Χ

Α.Ε.

ία ΤΥΡ.Α.Σ. Α.Ε. για την  περίοδο 01.01-30.09.16
ταιρία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ

20

20

ASOV SA 20

20
LAND GMBH 20

ώθηκε ο φορολογικός  έλεγχος  της απορροφηθείσας Εταιρία
ξε σε συνολικό πρόσθετο φόρο ποσού € 439χιλ ο οποίος  ε
. Επιπλέον, εντός  της  τρέχουσας  περιόδου διενεργήθηκε φ
009-2010 και 2011 -2012 από τις  οποίες  προέκυψαν πρ
16χιλ για τις  οποίες  η Εταιρία σχημ άτισε σχετική πρόβλεψ

 ταιρία Ελληνικά Γαλακτοκομ εία Α.Ε. οι φορολογικές  αρχές  έ
εις  2012, 2013, 2014 και 2015 έχουν ελεγχθεί από τον ε
εγκτή δηλαδή την Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
ε το άρθρο 82 του N. 2238/1994 και άρθρο 65Α N.4174
 συμ μ όρφωσης  συμ μ όρφωσης  εκδόθηκαν την, 20.09

.2016 αντίστοιχα. Η έκθεση φορολογικής  συμ μ μ όρφωσης
ετικά μ ε την αδυναμ ία επιβεβαίωσης  τήρησης  της  αρχής  των
ιορισμ ού τυχόν ποσών που ενδέχεται να εκφεύγουν από 
 φορολογικής  συμ μ όρφωσης  των χρήσεων 2013, 2014 και 

 α Εταιρία ΤΥΡ.ΑΣ. Α.Ε. οι χρήσεις  2011 και 2012 έχου
γκτών Λογιστών, ‘PKF‘ (ο τακτικός  Ελεγκτής ), και οι χρήσ
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ‘Deloitte.’ (ο τακτικός  Ελεγκτ
38/1994 και άρθρο 65Α N.4174/13 και οι σχετικές  εκθ
καν την 31.07.2012, 20.09.2013, 09.07.2014, 23.09.201
 φορολογικής  συμ μ όρφωσης  για τις  χρήσεις  2011 και 2012 π
μ ία επιβεβαίωσης  τήρησης  της  αρχής  των ίσων αποστάσ
 ποσών που ενδέχεται να εκφεύγουν από τα όρια της  αρ

υμ μ όρφωσης  των χρήσεων 2013, 2014 και 2015 δεν περιείχ
 α Εταιρία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. «ΡΟΔ Ο

ς  και τη χρήση 2009. Για τις  χρήσεις 2011, 2012, 2013 και 
τών Ελεγκτών Λογιστών, ‘PKF‘ (ο τακτικός  Ελεγκτής ), σύμ φω
 άρθρο 65Α N.4174/13 και οι σχετικές  εκθέσεις  φορολογ
2, 20.09.2013, 10.07.2014 και  22.09.2015 αντίστοιχα. Οι εκ
ρήσεων 2011 και 2012 περιείχαν επιφύλαξη σχετικά 
 της  αρχής  των ίσων αποστάσεων και αδυναμ ίας  προσδιορ
γουν από τα όρια της  αρχής  αυτής , ενώ οι εκθέσεις  φορολογ

14 και 2015 δεν περιείχαν επιφύλαξη.
  έγκρισης  των χρημ ατοοικονομ ικών καταστάσεων ο έλ

 Τακτικό Ελεγκτή, “Deloitte” Ανώνυμ η Εταιρία Ορκωτών Ελεγ
λοκληρωθεί.

1.2016 δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια τακτικού φορολογικ
επιχειρήσεις  για τις  οποίες  εκδίδεται έκθεση φορολογικής  σ

μ ατοοικονομ ικές
καταστάσεις
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€ 354χιλ αντίστοιχα,
 από τις  φορολογικές

ές  Εταιρίες :

Χρήσεις

2010, 2016

2013 - 2016

004 – 2016

2013 - 2016
2014 - 2016

2016

ίας ΤΥΡ.Α.Σ. Α.Ε. για
 εξοφλήθηκε από την
φορολογικός  έλεγχος
ροσωρινές διαφορές
ψη σε προηγούμ ενες

  έχουν ελέγξει και την
εκλεγμ ένο κατά Κ.Ν.
ν, ‘PKF‘ (ο τακτικός
4/13 και οι σχετικές
9.2013, 10.07.2014,

ης  της  χρήσης 2012
ν ίσων αποστάσεων

ό τα όρια της  αρχής
ι 2015 δεν περιείχαν

 υν ελεγχθεί από την
σεις  2013, 2014, και
κτής ), σύμ φωνα μ ε το
κθέσεις φορολογικής
015 και 28.09.2016
 περιείχαν επιφύλαξη
σεων και αδυναμ ίας
αρχής  αυτής , ενώ οι
ίχαν επιφύλαξη.

 ΟΠΗ» οι φορολογικές
ι 2014 έχουν ελεγχθεί
φωνα μ ε το άρθρο 82
γικής  συμ μ όρφωσης

εκθέσεις  φορολογικής
ά μ ε την αδυναμ ία
ρισμ ού τυχόν ποσών
ογικής  συμ μ όρφωσης

 έλεγχος  φορολογικής
εγκτών Λογιστών, της

ικού ελέγχου από τις
 συμ μ όρφωσης  χωρίς



επιφυλάξεις  για παραβάσεις  της  
επανέλθουν και να διενεργήσουν
Εταιρίας  ότι τα αποτελέσμ ατα α
πραγμ ατοποιηθούν, δεν θα έχουν σ

Στη θυγατρική Εταιρία S.C. FABR

την εγκυρότητα ορισμ ένων συναλλ

προέκυψε μ ια πιθανή επιπλέον φο

της  οποίας ενεχυριάσθηκαν ορισμ

Εταιρίας  θεωρεί ότι υπάρχουν πιθ

διαδικασίων που διενεργήθηκαν.

θυγατρικής  της , ότι η ανωτέρω φορ

πρόβλεψη.

Ποσά εκφρασμ ένα σε €-ΟΜΙΛΟΣ

Κέρδη πρό φόρων

Φόρος  εισοδήμ ατος  (έξοδο) υπολογ

φορολογικο συντελεστή (2016: 29%

Επίδραση διαφορετικού φορολογικο

εξωτερικού

Επίδραση συμ ψηφισμ ού λόγω ανασ

χρήσεων

Επίδραση σχημ ατισμ ού αφορολόγη

Επίδραση μ η εκπιπτόμ ενων φορολο

Λοιποί μ η ενσωμ ατωμ ένοι στο λειτο

Δ ιαφορές  φορολογικού ελέγχου προ

Μόνιμ ες  φορολογικές  διαφορές

Επίδραση από αλλαγή φορολογικού

Επίδραση φόρου κεφαλαιοποιημ ένω

Φορολογική ζημ ία για την οποά δεν

φόρος  ενεργητικού

Φόρος  εισοδήμ ατος  (έξοδο) / έσο

Ποσά εκφρασμ ένα σε €-ΕΤΑΙΡΙΑ

Κέρδη πρό φόρων

Φόρος  εισοδήμ ατος  (έξοδο) υπολογ

φορολογικο συντελεστή

Επίδραση συμ ψηφισμ ού λόγω ανασ

χρήσεων

Επίδραση σχημ ατισμ ού αφορολόγη

Επίδραση μ η εκπιπτόμ ενων φορολο

Λοιποί μ η ενσωμ ατωμ ένοι στο λειτο

Μόνιμ ες  φορολογικές  διαφορές

Δ ιαφορές  φορολογικού ελέγχου προ

Επίδραση από αλλαγή φορολογικού

Φόρος  εισοδήμ ατος  (έξοδο) / έσο

Ετήσιες Χρημ

της  31ης Δ

ς  φορολογικής  νομ οθεσίας . Συνεπώς  οι φορολογικές  αρχέ
υν το δικό τους  φορολογικό έλεγχο. Ω στόσο εκτιμ άται απ
από τέτοιους  μ ελλοντικούς  ελέγχους  από τις  φορολογικέ

ν σημ αντική επίπτωση στην χρημ ατοοικονομ ική θέση της Ετα

RICA DE LAPTE BRASOV SA διενεργήθηκαν φορολογικο

λλαγών κατά τις χρήσεις 2011 και 2013 μ ε προμ ηθευτές  της

φορολογική υποχρέωση ποσού RON 3.074.424 (€ 677.335)

μ ένα πάγια στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρίας . Η διοίκ

ιθανότητες  να αλλάξει η απόφαση των φορολογικών αρχών

ν. Η Δ ιοίκηση εκτιμ ά, στηριζόμ ενη σε επιστολή του νομ ικ

ορολογική υποχρέωση δεν θα ευδοκιμ ήσει και επομ ένως  δεν

01.01-

Σ 31.12.2016

9.731.982,34

ογισμ ένος  μ ε τον ισχύοντα

%, 2015: 29%) (2.906.579,83)

ικού συντελεστή σε θυγατρικές  του

256.458,87

αστροφής  φόρου προηγούμ ενων

569.199,99

γητου αποθεμ ατικού 3.140.470,13

λογικά εξόδων (321.840,29)

τουργικό κόστος  φόροι (85.878,98)

ροηγουμ ένων χρήσεων 0,00

23.991,70

ού συντελεστή (σε επόμ ενη χρήση) 0,00

νων τόκων (30.799,91)

εν αναγνωρίστηκε αναβαλλόμ ενος

(63.323,48)

οδο 575.698,21

01.01-

31.12.2016

7.632.927,09

ογισμ ένος  μ ε τον ισχύοντα

(2.213.548,86)

αστροφής  φόρου προηγούμ ενων

569.199,99

γητου αποθεμ ατικού 3.140.470,13

λογικά (εξόδων)/ εσόδων (198.747,25)

τουργικό κόστος  φόροι 0,00

23.991,70

ροηγουμ ένων χρήσεων 0,00

ού συντελεστή (σε επόμ ενη χρήση) 0,00

οδο (1.321.365,71)

μ ατοοικονομ ικές
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χές  είναι δυνατόν να
από τη Δ ιοίκηση της
κές  αρχές , αν τελικά
ταιρίας .

οί έλεγχοι σχετικά μ ε

ης , από τους οποίους

) για την εξασφάλιση

ίκηση της  θυγατρικής

ν μ έσω των νομ ικών

ικού συμ βούλου της

εν σχημ άτισε σχετική

01.01-

31.12.2015

20.758.828,85

(6.020.060,37)

311.440,63

114.007,85

3.290.567,33

(183.895,19)

(15.889,29)

(1.527.355,18)

(31.297,90)

(1.301.302,97)

0,00

0,00

(5.337.491,13)

01.01-

31.12.2015

17.919.750,06

(5.196.727,52)

114.007,85

3.290.567,33

(3.139,81)

(15.889,29)

(42.641,36)

(1.527.335,17)

(1.301.302,97)

(4.682.480,94)



9.2. Ενσώμ ατα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα ενσώμ ατα πάγια της Εταιρίας αναλύονται ως  εξής :

ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά εκφρασμ ένα σε €-ΟΜΙΛΟΣ

Γήπεδα –

Οικόπεδα

Αξία κτήσης  την 01.01.2015 12.556.018,70

Προσθήκες  χρήσης 26.515,23

Μεταφορές 0,00

Μειώσεις  χρήσης (8.637,03)

Λοιπές  προσαρμ ογές 0,00

Αξία κτήσης  την  31.12.2015 12.573.896,90

Αποσβέσεις  την 01.01.2015 0,00

Προσθήκες  χρήσης 0,00

Μειώσεις  χρήσης 0,00

Λοιπές  προσαρμ ογές 0,00

Αποσβέσεις  την 31.12.2015
0,00

Υπόλοιπο την 31.12.2015 12.573.896,90

Ετήσιες Χρημ ατοοικονομ ικέ
της  31ης Δ εκεμ βρίου 2016

ία

ς :

Κτίρια και

τεχνικά έργα

Μηχανήμ ατα &

λοιπός

μ ηχανολογικός

εξοπλισμ ός Μεταφορικά μ έσα

Έπιπλα και

Λοιπός

Εξοπλισμ ός

55.853.555,53 219.599.184,05 16.181.068,00 9.015.975,76

714.116,68 6.433.142,20 623.453,72 774.553,10

7.491,01 2.256.390,79 (0,01) 0,00

0,00 (154.300,14) (1.471.885,20) (85.337,14)

154.093,77 913.410,06 (1.466.761,52) 37.438,82

56.729.256,99 229.047.826,96 13.865.874,99 9.742.630,54

345.824,22 89.561.919,09 11.471.477,59 6.308.025,18

1.688.211,15 11.969.584,27 901.590,07 873.230,55

0,00 (40.124,21) (894.591,98) (32.937,39)

0,00 2.669,91 (1.092.332,64) 789,99

2.034.035,37 101.494.049,06 10.386.143,04 7.149.108,33

54.695.221,62 127.553.777,90 3.479.731,95 2.593.522,21

ές καταστάσεις
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Έργα υπο

εκτέλεση και

προκαταβολές

κτήσης

παγίων Σύνολο

526.454,10 313.732.256,14

17.086.482,27 25.658.263,20

(2.263.881,79) 0,00

0,00 (1.720.159,51)

0,00 (361.818,87)

15.349.054,58 337.308.540,96

0,00 107.687.246,08

0,00 15.432.616,04

0,00 (967.653,58)

(0,44) (1.088.873,18)

(0,44) 121.063.335,36

15.349.055,02 216.245.205,60



Ποσά εκφρασμ ένα σε €-ΟΜΙΛΟΣ

Γήπεδα –

Οικόπεδα

Αξία κτήσης  την 01.01.2016 12.573.896,90

Προσθήκες  χρήσης 94.658,76

Μεταφορές 195.890,00

Αναπροσαρμ ογή αξίας (1.571.816,75)

Μειώσεις  χρήσης 0,00

Ακύρωση αποσβέσεων 0,00

Λοιπές  προσαρμ ογές 1,00

Κεφαλαιοποίηση τόκων 0,00

Απομ είωση 0,00

Αξία κτήσης  την 31.12.2016 11.292.629,91

Αποσβέσεις  την 01.01.2016 0,00

Προσθήκες  χρήσης 0,00

Ακύρωση αποσβέσεων 0,00

Μειώσεις  χρήσης 0,00

Λοιπές  προσαρμ ογές 0,00

Αποσβέσεις  την 31.12.2016 0,00

Υπόλοιπο την 31.12.2016* 11.292.629,91

Ο Όμ ιλος  και η Εταιρία εντός  της  χρήσης  2017, έλαβα

των οικοπέδων και κτιρίων στην εύλογη αξία τους . Η κ

Ετήσιες Χρημ ατοοικονομ ικέ
της  31ης Δ εκεμ βρίου 2016

Κτίρια και

τεχνικά έργα

Μηχανήμ ατα &

λοιπός

μ ηχανολογικός

εξοπλισμ ός Μεταφορικά μ έσα

Έπιπλα και

Λοιπός

Εξοπλισμ ός

56.729.256,99 229.047.826,96 13.865.874,99 9.742.630,54

1.768.263,52 7.693.428,73 656.003,80 605.169,29

2.347.079,00 18.072.894,16 26.740,44 345.223,00

2.895.029,71 0,00 0,00 0,00

(79.335,29) (1.224.087,18) (1.252.976,28) (557.009,58)

(3.834.902,23) 0,00 0,00 0,00

72.455,57 534.456,08 3.842,98 9.827,34

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 (472.675,56) 0,00 0,00

59.897.847,27 253.651.843,19 13.299.485,93 10.145.840,59

2.034.035,37 101.494.049,06 10.386.143,04 7.149.108,33

1.800.865,29 12.621.836,41 801.890,04 774.674,71

(3.834.902,23) 0,00 0,00 0,00

0,00 (281.377,71) (883.096,59) (473.057,71)

1,57 (8.659,16) 2.454,32 (19.800,49)

0,00 113.825.848,60 10.307.390,81 7.430.924,84

59.897.847,27 139.825.994,59 2.992.095,12 2.714.915,75

αν εκτίμ ηση των ακινήτων τους , από ανεξάρτητο επαγγελμ ατία εκτιμ ητή, μ ε τη

 κρίσιμ η ημ ερομ ηνία της  μ ελέτης  ήταν η 31/12/16.

ές καταστάσεις

Σελίδα 58 από 87

Έργα υπο

εκτέλεση και

προκαταβολές

κτήσης

παγίων Σύνολο

15.349.054,58 337.308.540,96

26.234.168,16 36.813.927,33

(20.987.826,60) 0,00

0,00 1.323.212,96

0,00 (3.113.408,33)

0,00 (3.834.902,23)

(1,67) 620.581,30

566.228,84 566.228,84

0,00 (472.675,56)

21.161.623,32 369.449.270,20

0,00 121.063.335,80

0,00 15.999.266,45

0,00 (3.834.902,23)

0,00 (1.637.532,01)

(2,01) (26.005,77)

(2,01) 131.564.162,24

21.161.625,33 237.885.107,96

την οποία αναπροσάρμ οσαν την αξία



ΕΤΑΙΡΙΑ

Ποσά εκφρασμ ένα σε €-ΕΤΑΙΡΙΑ

Γήπεδα –

Οικόπεδα

Αξία κτήσης  την 01.01.2015 4.540.624,10

Προσθήκες  χρήσης 26.515,23

Μειώσεις  χρήσης (8.637,03)

Λοιπές  προσαρμ ογές 0,00

Αξία κτήσης  την 31.12.2015 4.558.502,30

Αποσβέσεις  την 01.01.2015 0,00

Προσθήκες  χρήσης 0,00

Μειώσεις  χρήσης 0,00

Λοιπές  προσαρμ ογές 0,00

Αποσβέσεις  την 31.12.2015 0,00

Υπόλοιπο την 31.12.2015 4.558.502,30

Ετήσιες Χρημ ατοοικονομ ικέ
της  31ης Δ εκεμ βρίου 2016

Κτίρια και

τεχνικά έργα

Μηχανήμ ατα &

λοιπός

μ ηχανολογικός

εξοπλισμ ός

Μεταφορικά

μ έσα

Έπιπλα και

Λοιπός

Εξοπλισμ ός

39.911.091,80 143.975.707,95 11.564.487,83 7.584.469,27

714.116,68 6.073.043,20 467.964,06 610.305,81

0,00 (130.827,16) (1.407.751,74) (85.337,14)

154.093,77 909.846,15 (1.456.734,95) 29.537,26

40.779.302,25 150.827.770,14 9.167.965,20 8.138.975,20

0,00 69.203.952,20 8.710.002,18 5.708.343,00

1.314.827,04 7.950.655,07 507.843,67 670.620,05

0,00 (27.699,45) (831.022,87) (32.937,39)

0,00 0,00 (1.089.526,32) 0,00

1.314.827,04 77.126.907,82 7.297.296,66 6.346.025,66

39.464.475,21 73.700.862,32 1.870.668,54 1.792.949,54

ές καταστάσεις

Σελίδα 59 από 87

Έργα υπο

εκτέλεση και

προκαταβολές

κτήσης  παγίων Σύνολο

0,00 207.576.380,95

0,00 7.891.944,98

0,00 (1.632.553,07)

0,00 (363.257,77)

0,00 213.472.515,09

0,00 83.622.297,38

0,00 10.443.945,83

0,00 (891.659,71)

0,00 (1.089.526,32)

0,00 92.085.057,18

0,00 121.387.457,91



Ποσά εκφρασμ ένα σε €-ΕΤΑΙΡΙΑ

Γήπεδα –

Οικόπεδα

Αξία κτήσης  την 01.01.2016 4.558.502,30

Προσθήκες  χρήσης 92.777,00

Αναπροσαρμ ογή αξίας (100.432,75)

Ακύρωση αποσβέσεων 0,00

Μειώσεις  χρήσης 0,00

Λοιπές  προσαρμ ογές 0,00

Αξία κτήσης  την 31.12.2016 4.550.846,55

Αποσβέσεις  την 01.01.2016 0,00

Προσθήκες  χρήσης 0,00

Ακύρωση αποσβέσεων 0,00

Μειώσεις  χρήσης 0,00

Λοιπές  προσαρμ ογές 0,00

Αποσβέσεις  την 31.12.2016 0,00

Υπόλοιπο την 31.12.2016 4.550.846,55

Ετήσιες Χρημ ατοοικονομ ικέ
της  31ης Δ εκεμ βρίου 2016

Κτίρια και

τεχνικά έργα

Μηχανήμ ατα &

λοιπός

μ ηχανολογικός

εξοπλισμ ός

Μεταφορικά

μ έσα

Έπιπλα και

Λοιπός

Εξοπλισμ ός

40.779.302,25 150.827.770,14 9.167.965,20 8.138.975,20

1.688.202,52 7.624.162,43 537.265,44 222.690,79

(1.041.966,29) 0,00 0,00 0,00

(2.647.737,23) 0,00 0,00 0,00

(79.335,29) (3.130.836,59) (448.756,79) (547.148,58)

72.455,29 534.410,08 3.434,75 9.388,55

38.770.921,25 155.855.506,06 9.259.908,60 7.823.905,96

1.314.827,04 77.126.907,82 7.297.296,66 6.346.025,66

1.332.910,19 8.100.434,48 431.977,46 517.749,60

(2.647.737,23) 0,00 0,00 0,00

0,00 (792.656,43) (274.058,73) (463.196,71)

0,00 8.659,16 2.454,32 (20.442,34)

0,00 84.426.026,71 7.457.669,71 6.380.136,21

38.770.921,25 71.429.479,35 1.802.238,89 1.443.769,75

ές καταστάσεις

Σελίδα 60 από 87

Έργα υπο

εκτέλεση και

προκαταβολές

κτήσης  παγίων Σύνολο

0,00 213.472.515,09

621.876,00 10.786.974,18

0,00 (1.142.399,04)

0,00 (2.647.737,23)

0,00 (4.206.077,25)

0,00 619.688,67

621.876,00 216.882.964,42

0,00 92.085.057,18

0,00 10.383.071,73

0,00 (2.647.737,23)

0,00 (1.529.911,87)

0,00 (26.647,18)

0,00 98.263.832,63

621.876,00 118.619.131,79



9.3. Άϋλα Περιουσιακά Στ

ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά εκφρασμ ένα σε €

Αξία κτήσης  την 01.01.2015

Προσθήκες  χρήσης

Μειώσεις  χρήσης

Λοιπές  μ εταβολές

Αξία κτήσης  την 31.12.2015

Αποσβέσεις  την 01.01.2015

Προσθήκες  χρήσης

Μειώσεις  χρήσης

Λοιπές  μ εταβολές

Αποσβέσεις  την 31.12.2015

Υπόλοιπο την 31.12.15

Αξία κτήσης  την 01.01.2016

Προσθήκες  χρήσης

Μειώσεις  χρήσης

Λοιπές  μ εταβολές

Αξία κτήσης  την 31.12.2016

Αποσβέσεις  την 01.01.2016

Προσθήκες  χρήσης

Μειώσεις  χρήσης

Λοιπές  μ εταβολές

Αποσβέσεις  την 31.12.2016

Υπόλοιπο την 31.12.2016

Ετήσιες Χρημ ατοοικο
καταστάσεις
της  31ης Δ εκεμ βρίου

Στοιχεία

Λογισμ

κονομ ικές

υ 2016

Σελίδα 61 από 87

μ ικά Προγράμ μ ατα

860.277,66

51.860,92

(10.534,00)

(35.239,31)

866.365,26

734.649,83

70.636,71

(3.502,02)

(50.851,23)

750.933,29

115.431,97

866.325,26

102.788,68

0,00

8.374,72

977.528,66

750.933,29

29.194,88

0,00

(2.566,25)

777.561,93

199.966,74



ΕΤΑΙΡΙΑ

Ποσά εκφρασμ ένα σε €

Αξία κτήσης  την 01.01.2015

Προσθήκες  χρήσης

Μειώσεις  χρήσης

Λοιπές  μ εταβολές

Αξία κτήσης  την 31.12.2015

Αποσβέσεις  την 01.01.2015

Προσθήκες  χρήσης

Μειώσεις  χρήσης

Λοιπές  μ εταβολές

Αποσβέσεις  την 31.12.2015

Υπόλοιπο την 31.12.2015

Αξία κτήσης  την 01.01.2016

Προσθήκες  χρήσης

Μειώσεις  χρήσης

Λοιπές  προσαρμ ογές

Αξία κτήσης  την 31.12.2016

Αποσβέσεις  την 01.01.2016

Προσθήκες  χρήσης

Μειώσεις  χρήσης

Λοιπές  προσαρμ ογές

Αποσβέσεις  την 31.12.2016

Υπόλοιπο την 31.12.2016

Ετήσιες Χρημ ατοοικο
καταστάσεις
της  31ης Δ εκεμ βρίου

Λογισ

κονομ ικές

υ 2016

Σελίδα 62 από 87

ισμ ικά Προγράμ μ ατα

653.636,26

49.131,50

0,00

(35.239,31)

667.528,45

602.675,21

55.108,44

(3.502,02)

(50.850,86)

603.430,77

64.097,68

667.528,45

100.971,65

0,00

(2.566,28)

765.933,82

603.430,77

22.283,98

0,00

(2.566,28)

623.148,50

142.785,32



9.4. Συμ μ ετοχές σε θυγατ

Κατωτέρω αναλύονται οι συμ μ ε

εταιριών. Σε επίπεδο Ομ ίλου

ενοποίησης .

Επενδύσεις  σε Θυγατρικές  Επιχε

Ποσά εκφρασμ ένα σε €

Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως

Προσθήκες  / Αύξηση ποσοστού

Μειώσεις / Μείωση ποσοστού

Υπόλοιπο λήξης  χρήσεως

Επενδύσεις  σε Θυγατρικές  Επιχε

Ποσά εκφρασμ ένα σε €

Επωνυμ ία Εταιρίας

TYRBUL SA
S.C. FABRICA DE LAPTE
BRASOV SA

OLYMPUS ITALIA Srl.
OLYMPUS DAIRY
DEUTSCHLAND GMBH
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ
ΑΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ ¨ΡΟΔ ΟΠΗ¨
ΓΑΛΑΚΤ/ΝΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΕ
"ΟΛΥΜΠΟΣ"

ΤΥΡΑΣ Α.Ε.
OLYMPUS DAIRY UK LTD
Σύνολο

9.5. Συμ μ ετοχές  σε λοιπέ

Η Εταιρία, μ έσω θυγατρικής Ετ

που εδρεύει στην Ρουμ ανία κα

συμ μ ετοχές  παρατίθενται κατωτ

Επενδύσεις  σε Λοιπές  Επιχειρήσ

Ποσά εκφρασμ ένα σε €

Επωνυμ ία Εταιρίας

OLYMPUS USA ΗΠ

ProdLacta S.A. ΡΟ

Σύνολο

9.6. Λοιπά χρημ ατοοικον

Χρημ ατοοικονομ ικά Στοιχεία Δ ιαθ

Ποσά εκφρασμ ένα σε €

Υπόλοιπο έναρξης  χρήσεως

Μειώσεις  / Πώληση ποσοστού

Υπόλοιπο λήξης  χρήσεως

Ετήσιες Χρημ ατοοικο
καταστάσεις
της  31ης Δ εκεμ βρίου

ατρικές

μ ετοχές  της Εταιρίας  στο μ ετοχικό κεφάλαιο των θυγατ

υ οι αξίες  των συμ μ ετοχών αυτών απαλλοίφονται 

ειρήσεις

31.12.20

54.332.943

50.380

0

54.383.324

ειρήσεις

31.12.2016

Έδρα

%

Συμ μ ετοχής Κόστος  Κτήσης π
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

(Sliven) 100,00% 9.135.363,19
ΡΟΥΜΑΝΙΑ

(Brasov) 93,80% 45.112.580,64
ΙΤΑΛΙΑ

(Μιλάνο) 100,00% 10.000,00
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
(Memingen) 100,00% 25.000,00

ΕΛΛΑΔ Α
(Λάρισα) 100,00%
ΕΛΛΑΔ Α
(Ξάνθη) 100,00% 25.000,00
ΕΛΛΑΔ Α
(Λάρισα) 100,00% 25.000,00
ΕΛΛΑΔ Α
(Τρίκαλα) 100,00% 0,00
ΑΓΓΛΙΑ 100,00% 0,00

54.332.943,83

ές

Εταιρίας , συμ μ ετέχει στο μ ετοχικό κεφάλαιο της Εταιρί

αθώς  και στο μ ετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας  OLYMP

τέρω:

σεις 2016

Έδρα

%

Συμ μ ετοχής

Κόστος

Κτήσης

Απομ είω

Συμ μ ετοχ

ΗΠΑ 10,00% 9.543,84 (9.543,

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 7,50% 2.755.882,46 (2.755.882,

2.765.426,30 (2.765.426,

νομ ικά στοιχεία διαθέσιμ α προς  πώληση

αθέσιμ α προς  Πώληση ΟΜΙ

31.12.2016

4.696,32

0,00

4.696,32

κονομ ικές

υ 2016

Σελίδα 63 από 87

ατρικών και λοιπών

αι μ ε τις  εγγραφές

2016 31.12.2015

3,83 75.461.846,08

80,77 0,00

0,00 (21.128.902,25)

4,60 54.332.943,83

Κίνηση

περιόδου

Υπόλοιπο

Αξίας

Συμ μ ετοχής

0,00 9.135.363,19

0,00 45.112.580,64

0,00 10.000,00

0,00 25.000,00

0,00 0,00

0,00 25.000,00

0,00 25.000,00

25.000,00 25.000,00
25.380,77 25.380,77
50.380,77 54.383.324,60

ρίας  ProdLacta S.A.

PUS USA Corp. Οι

ωση

οχής

Υπόλοιπο

Αξίας

Συμ μ ετοχής

3,84) 0,00

2,46) 0,00

6,30) 0,00

ΜΙΛΟΣ

31.12.2015

4.696,32

0 0,00

4.696,32



Τα ποσά αυτά αφορούν την αξία

Χρημ ατοοικονομ ικά Στοιχεία Δ ιαθ

Ποσά εκφρασμ ένα σε €

Υπόλοιπο έναρξης  χρήσεως

Μειώσεις /Πώληση ποσοστού

Υπόλοιπο λήξης  χρήσεως

9.7. Υφιστάμ ενα Εμ πράγ

Στα περιουσιακά στοιχεία του Ο

εγγύηση τραπεζικών δανείων. Π

βάρη.

9.8. Λοιπές  μ ακροπρόθεσ

Λοιπές  Μακροπρόθεσμ ες  Απαιτή

Ποσά εκφρασμ ένα σε €-ΟΜΙΛΟΣ

Λοιπές  δοσμ ένες  εγγυήσεις

Σύνολο

Ποσά εκφρασμ ένα σε €-ΕΤΑΙΡΙΑ

Λοιπές  δοσμ ένες εγγυήσεις

Σύνολο

Οι λοιπές  μ ακροπρόθεσμ ες  απα

απαιτήσεις  αυτές  πρόκειται να ε

συμ βολαίων.

9.9. Αποθέμ ατα

Τα αποθέμ ατα της Εταιρίας  ανα

Αποθέμ ατα-ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά εκφρασμ ένα σε €

Εμ πορεύμ ατα και προιόντα και ημ ιτ

υπολείμ μ ατα

Παραγωγή σε εξέλιξη

Πρώτες  και βοηθητικές  Ύλες - Αναλ

είδη συσκευασίας

Μείον:

Προβλέψεις  απομ είωσης  αποθεμ άτω

Σύνολο

Προβλέψεις  απομ είωσης  αποθεμ

Ποσά εκφρασμ ένα σε €

Υπόλοιπο έναρξης  χρήσεως

Πρόβλεψη απομ είωσης  περιόδου

Αναστροφή πρόβλεψης  προηγούμ ε

Υπόλοιπο λήξης  χρήσεως

Ετήσιες Χρημ ατοοικο
καταστάσεις
της  31ης Δ εκεμ βρίου

ξία μ εριδίων στην Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας ΣΥ

αθέσιμ α προς  Πώληση ΕΤΑ

31.12.2016

4.696,32

0,00

4.696,32

γμ ατα Βάρη

 Ομ ίλου έχουν εγγραφεί προσημ ειώσεις  συνολικού ύψο

. Πέραν των ανωτέρω προσημ ειώσεων δεν υπάρχουν 

εσμ ες  απαιτήσεις

ήσεις

Σ 31.12.2016

54.700,99

54.700,99

31.12.2016

41.707,99

41.707,99

παιτήσεις  αφορούν εγγυήσεις  μ ισθωμ ένων κτιρίων και ε

 εισπραχθούν από την Εταιρία μ ετά το τέλος  της  λήξης

ναλύονται ως  εξής :

31.12.2016

ιτελή-Υποπροϊόντα και

9.632.100,91

29.225.735,79

αλώσιμ α υλικά, ανταλακτικά και

18.446.946,34

των (591.897,00)

56.712.886,04

μ άτων - ΟΜΙΛΟΣ

31.12.2016

340.126,44

251.770,56

μ ενων χρήσεων 0,00

591.897,00

κονομ ικές

υ 2016

Σελίδα 64 από 87

ΣΥΝ.ΠΕ.

ΑΙΡΙΑ

6 31.12.2015

2 4.696,32

0 0,00

2 4.696,32

ους 215.600 χιλ για

ν άλλα εμ πράγμ ατα

31.12.2015

183.715,27

183.715,27

31.12.2015

178.767,27

178.767,27

ι εγγυήσεις  Δ ΕΗ. Οι

ης  των μ ισθωτηρίων

31.12.2015

7.184.312,64

30.765.395,84

18.443.151,80

(340.126,44)

56.052.733,84

31.12.2015

361.357,14

100.000,00

(121.230,70)

340.126,44



Αποθέμ ατα - ΕΤΑΙΡΙΑ

Ποσά εκφρασμ ένα σε €

Εμ πορεύμ ατα και προιόντα

Προιόντα έτοιμ α και ημ ιτελή-Υποπρ

Παραγωγή σε εξέλιξη

Πρώτες  και βοηθητικές  Ύλες - Αναλ

είδη συσκευασίας

Μείον:

Προβλέψεις  απομ είωσης αποθεμ άτω

Σύνολο

Προβλέψεις  απομ είωσης  αποθεμ

Ποσά εκφρασμ ένα σε €

Υπόλοιπο έναρξης  χρήσεως

Πρόβλεψη απομ είωσης  περιόδου

Αναστροφή /Χρησιμ οποίηση πρόβλ

Υπόλοιπο λήξης  χρήσεως

9.10. Πελάτες  και λοιπές ε

Οι απαιτήσεις του Ομ ίλου αναλύ

Ποσά εκφρασμ ένα σε €-ΟΜΙΛΟΣ

Πελάτες

Επιταγές  εισπρακτέες

Επιταγές  εισπρακτέες  (σε καθυστέρ

Μείον:

Απομ ειώσεις επισφαλών απαιτήσεω

Σύνολο

Οι απομ ειώσεις  επισφαλών απα

Ποσά εκφρασμ ένα σε €-ΟΜΙΛΟΣ

Υπόλοιπο έναρξης  χρήσεως

Πρόβλεψη απομ είωσης  περιόδου

Αναστροφή /Χρησιμ οποίηση πρόβλ

Υπόλοιπο λήξης  χρήσεως

Οι απαιτήσεις  της Εταιρίας  αναλ

Ποσά εκφρασμ ένα σε €-ΕΤΑΙΡΙΑ

Πελάτες

Επιταγές  εισπρακτέες

Απαιτήσεις  από συνδεδεμ ένα μ έρη

Επιταγές  εισπρακτέες  (σε καθυστέρ

Μείον:

Προβλέψεις  επισφαλών απαιτήσεων

Σύνολο

Ετήσιες Χρημ ατοοικο
καταστάσεις
της  31ης Δ εκεμ βρίου

31.12.2016

502.698,11

ροιόντα και υπολείμ μ ατα 4.735.038,17

23.223.083,86

αλώσιμ α υλικά, ανταλακτικά και

11.649.014,78

άτων (350.000,00)

39.759.834,92

μ άτων - ΕΤΑΙΡΙΑ

31.12.2016

170.928,77

179.071,23

βλεψης  προηγούμ ενων χρήσεων 0,00

350.000,00

εμ πορικές απαιτήσεις

λύονται ως  εξής :

Σ 31.12.2016

53.665.257,04

24.554.391,25

έρηση) 0,00

εων (14.785.636,11)

63.434.012,08

παιτήσεων του Ομ ίλου αναλύονται ως  εξής :

31.12.2016

7.374.239,67

7.411.696,44

βλεψης  προηγούμ ενων χρήσεων (300,00)

14.785.636,11

αλύονται ως  εξής :

31.12.2016

40.211.188,32

24.554.322,15

η 4.339.012,67

έρηση) 0,00

ων (14.609.914,65)

54.494.608,49

κονομ ικές

υ 2016

Σελίδα 65 από 87

31.12.2015

1.121.848,90

2.832.629,49

24.356.900,72

13.135.709,72

(170.928,77)

41.276.160,06

31.12.2015

129.765,14

100.000,00

(58.836,37)

170.928,77

31.12.2015

56.642.052,25

28.830.105,05

33.089,00

(7.374.239,67)

78.131.006,63

31.12.2015

6.756.851,42

618.165,15

(776,90)

7.374.239,67

31.12.2015

46.652.289,30

28.830.036,12

1.835.718,71

33.089,00

(7.286.333,37)

70.064.799,76



Οι απομ ειώσεις  επισφαλών απα

Ποσά εκφρασμ ένα σε €- ΕΤΑΙΡΙΑ

Υπόλοιπο έναρξης  χρήσεως

Πρόβλεψη απομ είωσης περιόδου

Αναστροφή /Χρησιμ οποίηση πρόβλ

Υπόλοιπο λήξης  χρήσεως

Εντός  της  τρέχουσας  χρήσης , η

διαδικασίας  εξυγίανσης  του Ομ

μ έρους  της  απαίτησής της  που κ

Κατά τη χρήση 31.12.16 διαπισ

μ ε ευρεία διασπορά καταστημ

αντιπροσωπεύουν ποσοστό 57

πελατών ώστε ο πιστωτικός  κ

απαιτήσεών της . Η Δ ιοίκηση του

την εξέλιξη των ανωτέρω υπολ

τους  καθορίζοντας πιστωτικό όρ

Επιπλέον, η Δ ιοίκηση διενήρ

καθυστέρηση μ εγαλύτερη του εν

απαιτήσεις  που βρίσκονται σε

απαιτήσεις  είναι βραχυπρόθε

ισολογισμ ού.

Ανάλυση της  ληκτότητας  των εμ

9.11. Λοιπές  Βραχυπρόθεσ

Οι Λοιπές  Βραχυπρόθεσμ ες  Απ

Ποσά εκφρασμ ένα σε €-ΟΜΙΛΟΣ

Προκαταβολές  προσωπικού

Προκαταβλημ ένοι και παρακρατημ έ

ΦΠΑ-Επιχορηγήσεις και - λοιπές  απ

Λοιποί χρεώστες  διάφοροι

Επισφαλείς  και επίδικοι χρεώστες

Λογαριασμ οί διαχ/σεως  προκ/λών κ

Έξοδα επομ ένων χρήσεων

Προκαταβολές  λοιπών προμ ηθευτώ

Λοιπές  προκαταβολές

Προμ ερίσμ ατα

Λοιποί μ εταβατικοί ενεργητικού

Έσοδα χρήσης  εισπρακτέα

Μείον:

Προβλέψεις  επισφαλών απαιτήσεων

Σύνολο

Προβλέψεις  Βραχυπρόθεσμ ων Απ

Ποσά εκφρασμ ένα σε €

Υπόλοιπο έναρξης  χρήσεως

Πρόβλεψη απομ είωσης  περιόδου

Αναστροφή/χρησιμ οποίησης  πρόβλ

Χρησιμ οποιηθείσα πρόβλεψη

Υπόλοιπο λήξης  χρήσεως

Ετήσιες Χρημ ατοοικο
καταστάσεις
της  31ης Δ εκεμ βρίου

παιτήσεων της Εταιρίας αναλύονται ως  εξής :

Α 31.12.2016

7.286.333,37

7.323.581,28

βλεψης  προηγούμ ενων χρήσεων 0,00

14.609.914,65

, η μ ητρική Εταιρία αντιμ ετώπισε σημ αντικό πιστωτικό 

μ ίλου «Μαρινόπουλος  Α.Ε.» και προέβη σε πρόβλεψη

υ κατέστη μ η ανακτήσιμ ο.

ιστώνεται συγκέντρωση πωλήσεων άνω του 10% σε 3

ημ άτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό οι οποίοι κ

57% των απαιτήσεων. Ταυτόχρονα, η Εταιρία διατηρ

 κίνδυνος  να διασπείρεται, και προβαίνει σε ασφαλισ

ου Ομ ίλου και της  Εταιρίας , παρακολουθούν σε τακτά χρ

ολοίπων και τον περιορισμ ό της  έκθεσης  του κινδύνου

όριο ανά πελάτη.

ήργησε απομ είωση για επισφαλείς  απαιτήσεις  πο

 ενός  έτους , έναντι των συμ βατικών ημ ερομ ηνιών τους , 

σε καθυστέρηση μ ικρότερη του έτους , θεωρούνται ασ

θεσμ ες  και δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την 

εμ πορικών απαιτήσεων παρατίθεται στη σημ είωση 9.12.

εσμ ες Απαιτήσεις

παιτήσεις  αναλύονται ως  εξής :

31.12.2016

40.734,00

μ ένοι φόροι 4.816.053,22

απαιτήσεις  από Δ ημ όσιο 7.934.244,94

933.655,43

163.052,22

 και  πιστώσεων 0,00

558.224,72

τών 13.594.774,84

178.850,87

0,00

109.155,84

1.586,33

ων (1.940.431,34)

26.389.901,07

Απαιτήσεων ΟΜΙΛΟ

31.12.2016

1.956.452,78

0,00

βλεψης  προηγ. χρήσεων 0,00

(16.021,44)

1.940.431,34

κονομ ικές

υ 2016
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31.12.2015

6.673.928,22

612.405,15

0,00

7.286.333,37

ό κίνδυνο λόγω της

ψη απομ είωσης  του

 3 ομ ίλους  πελατών

 κατά την 31.12.16

ηρεί μ εγάλο αριθμ ό

λιστική κάλυψη των

 χρονικά διαστήμ ατα

ου εισπραξιμ ότητάς

ου βρίσκονται σε

ς , ενώ για τις  λοιπές

ασήμ αντες . Όλες  οι

ν ημ ερομ ηνία του

2.

31.12.2015

4.278,00

4.061.899,74

4.728.802,92

733.731,15

163.052,22

9.211,62

291.928,45

9.278.607,71

165.601,15

1.470.984,88

103.970,77

0,00

(1.956.452,78)

19.055.615,83

ΛΟΣ

31.12.2015

2.166.945,48

4.705,89

(215.198,59)

0,00

1.956.452,78



Ποσά εκφρασμ ένα σε €-ΕΤΑIΡΙΑ

Προκαταβλημ ένοι και παρακρατημ έ

Ελληνικό Δ ημ όσιο - Λοιπές  απαιτήσ

Λοιποί χρεώστες  διάφοροι

Επισφαλείς  και επίδικοι χρεώστες

Λογαριασμ οί διαχ/σεως  προκ/λών κ

Έξοδα επομ ένων χρήσεων

Προκαταβολές  λοιπών προμ ηθευτώ

Προμ ερίσμ ατα

Προκαταβολές  σε συνδεδεμ ένες

αποθεμ άτων

Λοιποί μ εταβατικοί λογαριασμ οί ενερ

Μείον:

Προβλέψεις  επισφαλών απαιτήσεων

Σύνολο

Οι εύλογες  αξίες  των παραπάν

απαιτήσεις  της Εταιρίας , αφορο

είναι ασφαλούς  είσπραξης , εκτό

Ανάλυση της  ληκτότητας  των λο

9.12. Συμ βατική ληκτότητα

Ανάλυση συμ βατικής  ληκτότητας

31η Δ εκεμ βρίου 2016

Ποσά εκφρασμ ένα σε € Αξία

Πελάτες

Λοιπές  απαιτήσεις

Δ ιαθέσιμ α

Σύνολο

Ανάλυση συμ βατικής  ληκτότητας

31η Δ εκεμ βρίου 2016

Ποσά εκφρασμ ένα σε € Αξία

Πελάτες

Λοιπές  απαιτήσεις

Δ ιαθέσιμ α

Σύνολο

Η ληκτότητα των απαιτήσεω

προκύπτουν από τις συμ βάσεις

πιστωτικού κινδύνου.

Ετήσιες Χρημ ατοοικο
καταστάσεις
της  31ης Δ εκεμ βρίου

31.12.2016

μ ένοι φόροι 4.227.451,10

ήσεις 6.647.568,74

895.789,27

163.052,22

 και πιστώσεων 178.850,87

104.561,81

τών 5.602.152,56

0,00

ες  επιχειρήσεις  για αγορά

7.320.540,30

νεργητικού 109.155,84

ων (1.885.667,34)

23.363.455,37

άνω στοιχείων προσεγγίζουν τις  λογιστικές  αξίες  των β

ούν συναλλαγές  οι οποίες  έχουν αποτιμ ηθεί στο αναπό

τός  των απαιτήσεων για τις  οποίες  σχημ ατίσθηκαν προβ

λοιπών βραχυπρόθεσμ ων απαιτήσεων παρατίθεται στην

τα απαιτήσεων

ς  Xρημ ατοοικονομ ικών Μέσων Ομ ίλου

ία Ισολογισμ ού Έως  1 έτος 2- 5 έτη > 5 έ

63.434.012,08 63.434.012,08 0,00 0

26.389.901,07 26.389.901,07 0,00 0

3.869.232,19 3.869.232,19 0,00 0

93.693.145,34 93.693.145,34 0,00 0

ς  Xρημ ατοοικονομ ικών Απαιτήσεων Εταιρίας

ία Ισολογισμ ού Έως  1 έτος 2- 5 έτη > 5 

54.494.608,49 54.494.608,49 0,00 0

23.363.455,37 23.363.455,37 0,00 0

1.523.802,78 1.523.802,78 0,00 0

79.381.866,64 79.381.866,64 0,00 0

ων έχει προσδιορισθεί μ ε βάση τα στοιχεία και π

εις καθώς  και μ ε βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από

κονομ ικές

υ 2016

Σελίδα 67 από 87

31.12.2015

3.574.149,74

4.181.021,38

731.536,41

163.052,22

153.615,15

158.040,15

5.812.395,64

1.470.984,88

0,00

103.970,77

(1.898.827,78)

14.449.938,56

 βιβλίων. Οι λοιπές

όσβεστο κόστος  και

οβλέψεις .

ην σημ είωση 9.12

5 έτη Σύνολο

0,00 63.434.012,08

0,00 26.389.901,07

0,00 3.869.232,19

0,00 93.693.145,34

5 έτη Σύνολο

0,00 54.494.608,49

0,00 23.363.455,37

0,00 1.523.802,78

0,00 79.381.866,64

 πληροφορίες  που

πό την ανάλυση του



9.13. Ταμ ειακά διαθέσιμ α κ

Τα ταμ ειακά διαθέσιμ α της Εταιρ

Ποσά εκφρασμ ένα σε €-ΟΜΙΛΟΣ

Ταμ είο

Καταθέσεις  όψεως  σε €

Καταθέσεις  όψεως  σε Ξ.Ν.

Σύνολο

Ποσά εκφρασμ ένα σε €-ΕΤΑΙΡΙΑ

Ταμ είο

Καταθέσεις  όψεως  σε €

Σύνολο

9.14. Μετοχικό Κεφάλαιο

Ποσά εκφρασμ ένα σε €

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2016

Μεταβολές  περιόδου 01.01. - 31.12.

Υπόλοιπο την 31 Δ εκεμ βρίου 201

Τα κέρδη ανά μ ετοχή υπολογίσθ

Ετήσιες Χρημ ατοοικο
καταστάσεις
της  31ης Δ εκεμ βρίου

 και ισοδύναμ α

αιρίας  αναλύονται ως  ακολούθως :

31.12.2016

28.454,77

3.649.377,42

191.400,00

3.869.232,19

31.12.2016

16.892,77

1.506.910,01

1.523.802,78

Αριθμ ός

μ ετοχών

Ονομ αστική

αξία

μ ετοχών

Μετοχικό

κεφάλαιο

6 15.988.968,00 0,73 11.671.946,6

2.2016 0,00 0,73 0,0

016 15.988.968,00 0,73 11.671.946,6

ίσθηκαν μ ε βάση το σταθμ ισμ ένο αριθμ ό μ ετοχών, ήτοι 1

κονομ ικές

υ 2016
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31.12.2015

183.735,01

4.141.165,35

0,00

4.324.900,36

31.12.2015

112.300,25

2.678.019,10

2.790.319,35

Σύνολο

,64 11.671.946,64

,00 0,00

,64 11.671.946,64

ι 15.988.966.



9.15. Αποθεμ ατικά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ

Ποσά εκφρασμ ένα σε €

Τα

αποθεμ

Υπόλοιπα την 01.01.2015 3.079.7

Δ ιάθεση κερδών 658.1

Λοιπές  προσαρμ ογές

Φόρος  εισοδήμ ατος  λοιπών συνολικών εσόδων

Υπόλοιπα την 31.12.2015 3.737.9

Υπόλοιπα την 01.01.2016 3.737.9

Δ ιάθεση κερδών 523.8

Εκτίμ ηση ακινήτων σε εύλογες  αξίες

Φόρος  εισοδήμ ατος  λοιπών συνολικών εσόδων

Υπόλοιπα την 31.12.2016 4.261.8

Ετήσιες Χρημ ατοοικονομ ικέ
της  31ης Δ εκεμ βρίου 2015

ακτικό

μ ατικό

Ειδικά

αποθεμ ατικά

Αφορολόγητα &

ειδικώς

φορολογηθέντα

αποθεμ ατικά

Αποθεμ ατικό

αναπροσαρμ ογής

ακινήτων

Λοιπά

αποθεμ ατικά

.776,27 866.535,94 73.985.777,10 9.543.221,04 339.105,05

.179,80 0,00 6.515.101,79 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 (25,92)

0,00 0,00 0,00 (156.294,11) 0,00

.956,07 866.535,94 80.500.878,89 9.386.926,93 339.079,13

.956,07 866.535,94 80.500.878,89 9.386.926,93 339.079,13

.880,43 0,00 13.312.301,15 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 93.409,56 0,00

0,00 0,00 0,00 176.359,36 0,00

.836,50 866.535,94 93.813.180,04 9.656.695,85 339.079,13

ές  καταστάσεις

Σελίδα 69 από 87

Συναλλαγμ ατικές

διαφορές Σύνολο

(4.322.008,83) 83.492.406,57

0,00 7.173.281,59

) 0,00 (25,92)

0,00 (156.294,11)

(4.322.008,83) 90.509.368,13

(4.322.008,83) 90.509.368,13

0,00 13.836.181,58

0,00 93.409,56

0,00 176.359,36

(4.322.008,83) 104.615.318,63



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ποσά εκφρασμ ένα σε € απ

Υπόλοιπα την 01.01.2015 3.3

Δ ιάθεση κερδών 3

Συγχώνευση εταιρειών

Λοιπές  προσαρμ ογές

Φόρος  εισοδήμ ατος  λοιπών συναλικών εσόδων

Υπόλοιπα την 31.12.2015 3.7

Υπόλοιπα την 01.01.2016 3.7

Δ ιάθεση κερδών 5

Εκτίμ ηση ακινήτων σε εύλογες  αξίες

Λοιπές  προσαρμ ογές

Φόρος  εισοδήμ ατος  λοιπών συναλικών εσόδων

Υπόλοιπα την 31.12.2016 4.2

Ετήσιες Χρημ ατοοικονομ ικέ
της  31ης Δ εκεμ βρίου 2015

Τακτικό

ποθεμ ατικό

Ειδικά

αποθεμ ατικά

Αφορολόγητα &

ειδικώς

φορολογηθέντα

αποθεμ ατικά

Αποθεμ ατικό

αναπροσαρμ ογής

ακινήτων

.358.557,61 151.622,76 75.366.067,88 3.855.254,71

379.398,46 0,00 5.799.451,18 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 (156.294,11)

.737.956,07 151.622,76 81.165.519,06 3.698.960,60

.737.956,07 151.622,76 81.165.519,06 3.698.960,60

523.880,43 0,00 13.312.301,15 0,00

0,00 0,00 0,00 (1.142.399,04)

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 331.295,72

.261.836,50 151.622,76 94.477.820,21 2.887.857,28

ές  καταστάσεις
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Λοιπά

αποθεμ ατικά Σύνολο

0,00 82.731.502,96

0,00 6.178.849,64

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 (156.294,11)

0,00 88.754.058,49

0,00 88.754.058,49

0,00 13.836.181,58

0,00 (1.142.399,04)

0,00 0,00

0,00 331.295,72

0,00 101.779.136,75



9.16. Μακροπρόθεσμ ες  Δ α

Ποσά εκφρασμ ένα σε €-ΟΜΙΛΟΣ

Ομ ολογιακά Δ άνεια

Ομ ολογιακά δάνεια μ η μ ετατρέψιμ α 

Μείον:

Ποσά πληρωτέα στην επόμ ενη χρήσ

Μακροπρόθεσμ α Δ άνεια

Μακροπρόθεσμ α δάνεια σε €

Μείον:

Ποσά πληρωτέα στην επόμ ενη χρήσ

Υπόλοιπο Μακροπρόθεσμ ων Δ α

Ληκτότητα Μακροπρόθεσμ ων Δ α

Ομ ίλου

Ποσά εκφρασμ ένα σε €

Σύνολο μ ακροπρόθεσμ ων και ομ ολο

Εντός  1 έτους

Από 2 έως  5 έτη

Μετά από 5 έτη

Σύνολο

Ποσά εκφρασμ ένα σε €-ΕΤΑΙΡΙΑ

Ομ ολογιακά Δ άνεια

Ομ ολογιακά δάνεια μ η μ ετατρέψιμ α 

Μακροπρόθεσμ α Δ άνεια

Μακροπρόθεσμ α δάνεια σε €

Μείον:

Ποσά πληρωτέα στην επόμ ενη χρήσ

Υπόλοιπο Μακροπρόθεσμ ων Δ α

Ληκτότητα Μακροπρόθεσμ ων Δ α

Ποσά εκφρασμ ένα σε €

Εντός  1 έτους

Από 2 έως  5 έτη

Μετά από 5 έτη

Σύνολο

Το σύνολο του δανεισμ ού του Ο

Κοινό Ομ ολογιακό Δ άνειο Ετα
Στις  27.12.2013 η Εταιρία (και 
ΞΑΝΘΗΣ «ΡΟΔ ΟΠΗ» Α.Ε.) υπ
ποσού € 83εκ., μ ε Εκπρόσωπ
ημ ερομ ηνία έκδοσης  του δανείο
3μ ήνου πλέον κυμ αινόμ ενο περ

Βάσει των ανωτέρω συμ βάσεων
οποίων θα πραγμ ατοποιείται ε
καταστάσεων. Με 31.12.16 οι εν

α) Ο Καθαρός  Τραπεζικός  Δ ανε
31.12.16 ο δείκτης  ανέρχεται σε

β) EBITDA προς  Καθαροί Χρ
31.12.16 ο δείκτης  ανέρχεται σε

Ετήσιες Χρημ ατοοικο
καταστάσεις
της  31ης Δ εκεμ βρίου

Δ ανειακές  Υποχρεώσεις

Σ 31.12.2016

α σε μ ετοχές 50.608.272,97

ήση (12.270.460,54)

73.673.278,74

ήση (10.048.610,37)

ανειακών Υποχρεώσεων: 101.962.480,80

ανειακών Υποχρεώσεων

31.12.2016

λογιακών δανείων

22.319.070,91

88.326.116,80

13.636.364,00

124.281.551,71

31.12.2016

α σε μ ετοχές 50.608.272,97

1.582.119,21

ήση (13.822.560,91)

ανειακών Υποχρεώσεων: 38.367.831,27

ανειακών Υποχρεώσεων Εταιρίας

31.12.2016

13.822.560,91

38.367.831,27

0,00

52.190.392,18

 Ομ ίλου και της  Εταιρίας είναι σε € και έχει ως  ακολούθω

ταιρίας
ι οι απορροφούμ ενες εταιρίες  ΤΥΡ.Α.Σ. Α.Ε. και ΓΑΛΑΚ
πέγραψαν τρείς  (3) Συμ βάσεις  Κοινών Ομ ολογιακών Δ

ωπο Ομ ολογιούχων την Alpha Bank. Η διάρκεια είνα
είου. Η περίοδος  εκτοκισμ ού είναι εξαμ ηνιαία και το επι
εριθώριο από 4,25% - 4,50%.

ων καθορίστηκε μ εταξύ άλλων η τήρηση αριθμ οδεικτών
ι επί των εξαμ ηνιαίων και ετήσιων ενοποιημ ένων χρ
 εν λόγω αριθμ οδείκτες  αναφέρονται ως  ακολούθως :

νεισμ ός  προς  EBITDA: Μικρότερος  του 4,5 ως  τη λήξη
ε 5,19.

ρεωστικοί τόκοι: Μεγαλύτερος  του 3,5, ως  τη λήξη 
ε 4,88.

κονομ ικές

υ 2016
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31.12.2015

68.136.250,71

(16.961.335,04)

37.322.362,74

(625.000,00)

87.872.278,41

31.12.2015

17.586.335,04

87.872.278,41

0,00

105.458.613,45

31.12.2015

68.136.250,71

3.094.869,74

(9.705.987,04)

61.525.133,41

31.12.2015

9.705.987,04

61.525.133,41

0,00

71.231.120,45

ως :

ΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
 Δ ανείων συνολικού
ίναι 5 έτη από την
πιτόκιο είναι Euribor

ν η επιμ έτρηση των
χρημ ατοοικονομ ικών

ξη του δανείου. Την

η του δανείου. Την



γ) Ξένα προς  Ίδια Κεφάλαια: 
ανέρχεται σε 1,54.

δ) Επενδυτικές  Δ απάνες : Μικρό
στις  29.12.2014. Την 31.12.16 ο

ε) Υπόλοιπο Ομ ολογιακών Δ αν
καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου

Η μ η τήρηση των όρων στις  
προβλέψεων επισφαλών απαιτ
στις  θυγατρικές  του Ομ ίλου στ
τραπεζικές  υποχρεώσεις  ποσ
προβλέπεται από το Δ ΛΠ 1 πα
όρων. Στις 08.02.2017 η Ετα
συμ βατικών όρων από τον Εκ
τραπεζικές  υποχρεώσεις  παραμ

Μακροπρόθεσμ ο Δ άνειο Εται
Στις  19.12.2013 η Εταιρία σύνα
δάνειο ποσού € 6εκ. μ ε την Εθ
δανείου. Η περίοδος  εκτοκισμ ού
5,50%.

Μακροπρόθεσμ α Δ άνεια θυγα
Η θυγατρική Εταιρία FABRIC
μ ακροπρόθεσμ ο δάνειο ποσού
πληρωτέο σε έντεκα (11) εξαμ
μ ακροπρόθεσμ ο δάνειο μ ε την 
δόσεις  μ έχρι τον Οκτώβριο του 
δάνειο ποσού € 25εκ. μ ε την B
Bank το οποίο είναι πληρωτέο σ

Η θυγατρική Εταιρία TYRBUL S
25εκ. μ ε την Black Sea Trade 
είναι πληρωτέο σε έντεκα (11) δ

Επιπλέον, η Εταιρία έχει εγγυ
Βουλγαρία μ ε την τράπεζα B
Investment Bank. Με βάση την 
2016 προβλέπεται η τήρηση τω
χρημ ατοοικονομ ικών καταστάσε

α) Καθαρός  Δ ανεισμ ός  προς  Ίδ
ως  τη λήξη του δανείου. Την 31.

β) Καθαρός  Δ ανεισμ ός  προς  EB
λήξη του δανείου. Την 31.12.16 

γ) EBIT προς  καθαροί χρεωστικ
από 01.01.19 και ως  τη λήξη του

δ) Κυκλοφορούν Ενεργητικό πρ
του δανείου. Την 31.12.16 ο δ
τήρησης  των ανωτέρων δεικτών

Ο Όμ ιλος για τα ανωτέρω δ
υποχρεώσεις  ποσού € περίπου
Δ ΛΠ 1 παρ. 74, λόγω της  μ η τ
και στις  04.05.2017 η Εταιρία κα
όρων, από τις  τράπεζες Black S
και επομ ένως  οι ανωτέρω τραπε

Το προεξοφλητικό επιτόκιο των 

Ετήσιες Χρημ ατοοικο
καταστάσεις
της  31ης Δ εκεμ βρίου

: Μικρότερος  του 1,8 ως  τη λήξη του δανείου. Την 3

ρότερες  του ποσού € 15.000.000,00 όπως  ο δείκτης  αυτ
 οι επενδυτικές  δαπάνες  ανήλθαν σε € 30.665.029,57.

ανείων Ομ ίλου προς  Καθαρό Τραπεζικό Δ ανεισμ ό: Μ
ίου. Την 31.12.16 ο δείκτης  ανέρχεται σε 0,30.

ς  περιπτώσεις  α) και δ), οφείλεται κυρίως  στο σχημ α
ιτήσεων και στις  επενδύσεις  που πραγμ ατοποιήθηκαν

στη Ρουμ ανία και Βουλγαρία.  Ο Όμ ιλος  δεν κατέταξε
σού € περίπου 38 εκατ. σε βραχυπρόθεσμ ες  υπ
παρ. 74, λόγω της  μ η τήρησης  2 εκ των ανωτέρω χρ
ταιρία και ο Όμ ιλος  έλαβε εξαίρεση από την τήρη
κπρόσωπο των Ομ ολογιούχων Alpha Bank και επομ

αμ ένουν στην ουσία μ ακροπρόθεσμ ες .

αιρίας
ναψε μ έσω της  απορροφούμ ενης Εταιρίας  ΤΥΡ.Α.Σ. Α.Ε

θνική Τράπεζα. Η διάρκεια είναι 5 έτη από την ημ ερομ
ού είναι εξαμ ηνιαία και το επιτόκιο είναι Euribor 6μ ήνου

γατρικών
ICA DE LAPTE BRASOV SA, τον Φεβρουάριο το
ού € 30εκ. μ ε την Black Sea Trade Development Ban
αμ ηνιαίες  δόσεις  μ έχρι το 2019. Επίσης , στις  10.09.
ν ανωτέρω τράπεζα ποσού € 10εκ. το οποίο είναι πλη
υ 2019. Τον Απρίλιο του 2016, η θυγατρική, σύναψε νέ
Black Sea Trade and Development bank και την Intern
 σε έντεκα (11) δόσεις , μ έχρι την 21

η
Ιουνίου 2023.

 S.A., τον Απρίλιο του 2016, σύναψε νέο μ ακροπρόθεσμ
e and Development bank και την International Investme
 δόσεις , μ έχρι την 21η Ιουνίου 2023.

γυηθεί των δανείων που σύναψαν οι θυγατρικές  στη
Black Sea Trade & Development Bank καθώς  και
ν τροποποιημ ένη σύμ βαση εγγύησης  που υπογράφτηκ
των ακόλουθων δεικτών επί των ενοποιημ ένων εξαμ ην
σεων:

Ίδια Κεφάλαια: Μικρότερος  του 1,2:1 ως  το 2018 και 1:1
1.12.16 ο δείκτης  ανέρχεται σε 1,12.

EBITDA: Μικρότερος  του 4:1 ως  το 2018 και 3,5:1 από 0
6 ο δείκτης  ανέρχεται σε 5,31.

τικοί τόκοι: Μεγαλύτερος  του 3:1 ως  το 2017,  και 3,5:1 γ
ου δανείου. Την 31.12.16 ο δείκτης  ανέρχεται σε 2,47.

προς  Βραχυπρόθεσμ ες  Υποχρεώσεις : Μεγαλύτερος  το
 δείκτης  ανέρχεται σε 1,31 χωρίς  να ληφθεί υπόψη η
ν.

 δάνεια των θυγατρικών, δεν κατέταξε μ ακροπρόθ
ου 64 εκατ. σε βραχυπρόθεσμ ες  υποχρεώσεις  όπως  πρ
 τήρησης 2 εκ των ανωτέρω χρημ ατοοικονομ ικών όρω
και ο Όμ ιλος  έλαβαν εξαίρεση από την τήρηση των ανω

k Sea Trade & Development Bank και την International
πεζικές  υποχρεώσεις  παραμ ένουν στην ουσία μ ακροπρ

ν μ ακροπρόθεσμ ων δανείων του Ομ ίλου για την 31.12.2

κονομ ικές

υ 2016

Σελίδα 72 από 87

31.12.16 ο δείκτης

υτός  αναθεωρήθηκε
.

Μικρότερο του 0,55

ατισμ ό σημ αντικών
αν στη χρήση 2016
ξε μ ακροπρόθεσμ ες
υποχρεώσεις  όπως
χρημ ατοοικονομ ικών
ηση των ανωτέρω

ομ ένως  οι ανωτέρω

.Ε. μ ακροπρόθεσμ ο
ομ ηνία έκδοσης  του
ου πλέον περιθώριο

του 2012, σύναψε
ank, το οποίο είναι
9.2014 σύναψε νέο
ληρωτέο σε εφτά (7)
νέο μ ακροπρόθεσμ ο
rnational Investment

σμ ο δάνειο ποσού €
ment Bank το οποίο

τη Ρουμ ανία και τη
αι την International
κε στις  29 Απριλίου
ηνιαίων και ετήσιων

:1 από 01.01.19 και

ό 01.01.19 και ως  τη

 για το 2018 και 4:1
.

του 1,2 ως  τη λήξη
 η επίδραση της  μ η

όθεσμ ες  τραπεζικές
προβλέπεται από το
ων. Στις 15.02.2017
νωτέρω συμ βατικών
al Investment Bank,
ρόθεσμ ες .

.2016, είναι 3,92%.



9.17. Λοιπές  μ ακροπρόθεσ

Σε επίπεδο Εταιρίας  δεν υπά

υποχρεώσεις  αυτές  αναλύονται 

ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά εκφρασμ ένα σε €

Επιδοτήσεις  Επενδύσεων

Έσοδα επομ ένων χρήσεων

Μείον:

Ποσά που θα αναγνωριστούν στην ε

Επενδύσεων)

Υπόλοιπο Λοιπών Μακροπρόθεσ

Ληκτότητα Μακροπρόθεσμ ων Υπ

Ποσά εκφρασμ ένα σε €

Επιδοτήσεις  Επενδύσεων

Εντός  1 έτους

Από 2 έως  5 έτη

Μετά από 5 έτη

Σύνολο

9.18. Αναβαλλόμ ενος  Φόρ

Οι φόροι υπολογίζονται επί των

τη χρησιμ οποίηση των φορολογ

εταιρίες  του Ομ ίλου. Ο υπολ

επανεξετάζεται σε κάθε χρήσ

απεικονίζει τους  ισχύοντες  φορο

Η κίνηση των αναβαλλόμ ενων φ

Αναβαλλόμ ενος  Φόρος  Εισοδήμ α

Ποσά εκφρασμ ένα σε €-ΟΜΙΛΟΣ

-Αναβαλλόμ ενες  φορολογικές  απ

Προβλέψεις  επισφαλών απαιτήσεων

Λοιπές  προβλέψεις

Χρημ ατοδοτική μ ίσθωση

Αποζημ ίωση προσωπικού

Απομ είωση συμ μ ετοχών

Απομ είωση αξιογράφων

Απομ είωση αποθεμ άτων

Σύνολο (α)

-Αναβαλλόμ ενες  φορολογικές  υπ

Μακροπρόθεσμ α δάνεια

Αναπροσαρμ ογή αξίας  ιδιοχρησιμ οπ

Λοιπές  αναβαλλόμ ενες  φορολογικές

Σύνολο (β)

Καθαρό υπόλοιπο αναβαλλόμ ενω

απαιτήσεων / (υποχρεώσεων) στ

καταστάσεις  (α) - (β)

Ετήσιες Χρημ ατοοικο
καταστάσεις
της  31ης Δ εκεμ βρίου

εσμ ες  υποχρεώσεις

άρχουν λοιπές  μ ακροπρόθεσμ ες  υποχρεώσεις . Σε επ

αι ως  κατωτέρω:

31.12.2016

0,00

 επόμ ενη χρήση (Επιδοτήσεις

0,00

εσμ ων Υποχρεώσεων 0,00

ποχρεώσεων ΟΜΙΛΟΥ

31.12.2016

0,00

0,00

0,00

0,00

ρος  Εισοδήμ ατος

ν προσωρινών διαφορών, σύμ φωνα μ ε την μ έθοδο τη

ογικών συντελεστών που ισχύουν στις  χώρες  που δρασ

ολογισμ ός  των αναβαλλόμ ενων φόρων του Ομ ίλου 

ση, προκειμ ένου το υπόλοιπο που εμ φανίζεται στο

ρολογικούς  συντελεστές .

 φόρων μ ετά από συμ ψηφισμ ούς  έχει ως  εξής :

μ ατος

31.12.2016

παιτήσεις

ων 4.053.293,86

940.123,78

86.193,22

313.246,08

2.767,73

0,00

121.599,00

5.517.183,67

ποχρεώσεις

0,00

οποιούμ ενων Παγίων 18.317.323,83

ές  υποχρεώσεις 206.036,09

18.523.359,92

νων φορολογικών

τις  χρημ ατοοικονομ ικές

(13.006.176,25)

κονομ ικές

υ 2016
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επίπεδο Ομ ίλου οι

16 31.12.2015

00 116.373,00

00 (49.830,00)

00 66.543,00

16 31.12.2015

00 49.830,00

00 16.713,00

00 0,00

00 66.543,00

της  υποχρέωσης , μ ε

αστηριοποιούνται οι

υ και της Εταιρίας

τον ισολογισμ ό να

31.12.2015

1.899.617,73

900.406,16

407.046,07

235.479,50

76.450,84

31.249,68

64.442,34

3.614.692,32

(21.496,00)

18.531.824,07

121.543,80

18.631.871,87

(15.017.179,55)



Αναβαλλόμ ενος  Φόρος  Εισοδ

Ποσά εκφρασμ ένα σε € –ΕΤΑΙ

-Αναβαλλόμ ενες  φορολογικές

Προβλέψεις  επισφαλών απαιτήσ

Λοιπές  προβλέψεις

Χρημ ατοδοτική μ ίσθωση

Αποζημ ίωση προσωπικού

Απομ είωση συμ μ ετοχών

Απομ είωση αξιογράφων

Απομ είωση αποθεμ άτων

Σύνολο (α)

-Αναβαλλόμ ενες  φορολογικές

Λοιπές  αναβαλλόμ ενες  φορολογ

Αναπροσαρμ ογή αξίας  ιδιοχρησ

Σύνολο (β)

Καθαρό υπόλοιπο αναβαλλόμ

απαιτήσεων / (υποχρεώσεων

χρημ ατοοικονομ ικές  καταστά

Οι αναβαλλόμ ενες  φορολογικές

βάση τους  ισχύοντες  την 31/

συντελεστής  που ίσχυε την 31

φορολογικών απαιτήσεων, υποχ

9.19. Υποχρεώσεις  καθορ

Το απασχολούμ ενο την 31
η

Δ

Εταιρίας  ανέρχεται σε 575 άτο

Ομ ίλου ανέρχεται σε 1.095 και τ

Η πρόβλεψη για αποζημ ίωση λ

καταστάσεις σύμ φωνα μ ε το Δ .Λ

Συγκεντρωτικά στοιχεία Ομ ίλου

Ποσά εκφρασμ ένα σε €

Υπόλοιπο έναρξης  χρήσεως

Εξοδο αναγνωρισμ ένο στην Καθαρή

Έξοδο αναγνωρισμ ένο στην κατάστ

Αναστροφή/Χρησιμ οποίηση πρόβλε

Υπόλοιπο λήξης  χρήσεως

Για τον Όμ ιλο η κίνηση πρόβλεψ

Λογιστικές  Απεικονίσεις  σύμ φωνα

ποσά εκφρασμ ένα σε €

Μεταβολή στην παρούσα αξία τ

Κόστος  τρέχουσας  Απασχόλησης

Κόστος  Τόκων

Επίδραση περικοπής /Δ ιακανονισμ

Καθαρό έξοδο χρήσης

Ετήσιες Χρημ ατοοικο
καταστάσεις
της  31ης Δ εκεμ βρίου

δήμ ατος

ΑΙΡΙΑΣ 31.12.2016

ές  απαιτήσεις

ήσεων 4.053.293,86

855.488,78

86.193,22

303.696,08

2.767,73

0,00

101.500,00

5.402.939,67

ές  υποχρεώσεις

ογικές  υποχρεώσεις 106.350,84

ησιμ οποιούμ ενων Παγίων 15.079.366,92

15.185.717,76

όμ ενων φορολογικών

ν) στις

άσεις  (α) - (β) (9.782.778,09)

ές  απαιτήσεις , υποχρεώσεις  και το αποτέλεσμ α έχουν

1/12/2016 φορολογικούς  συντελεστές . Για την Εταιρ

31/12/2016 και εφαρμ όστηκε κατά την αποτίμ ηση τω

οχρεώσεων και αποτελεσμ άτων, ανέρχεται σε 29%.

ρισμ ένων παροχών στους  εργαζόμ ενους

Δ εκεμ βρίου 2016 προσωπικό του Ομ ίλου ανέρχεται 

τομ α και την 31
η

Δ εκεμ βρίου 2015 το απασχολούμ εν

ι της  Eταιρίας σε 626 άτομ α.

 λόγω εξόδου από την υπηρεσία απεικονίζεται στις χρ

.Λ.Π. 19.

31.12.2016

926.812,52

ρή Θέση 303.938,65

σταση αποτελεσμ άτων 11.013,10

λεψης  προηγούμ ενων χρήσεων 0,00

1.241.764,27

εψης  φαίνεται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα:

α μ ε το Δ ΛΠ 19 Στοιχεία

31.12.2016

 της  υποχρέωσης

ς 106.235,54

18.536,25

σμ ού/Τερμ ατικές  παροχές 156.841,95

281.613,75

κονομ ικές

υ 2016

Σελίδα 74 από 87

31.12.2015

1.885.390,73

801.919,15

407.046,07

225.588,78

95.069,84

31.249,68

49.569,34

3.495.833,60

15.922.977,22

121.543,80

16.044.521,02

(12.548.687,42)

υν αναγνωριστεί µε

ιρία ο φορολογικός

ων αναβαλλόμ ενων

ι σε 1.068 και της

ενο προσωπικό του

χρημ ατοοικονομ ικές

31.12.2015

609.666,92

268.401,46

90.619,18

(41.875,04)

926.812,52

α Ομ ίλου

31.12.2015

86.424,91

24.504,39

306.751,61

417.680,91



Λογιστικοποιημ ένο κόστος  α

Αποτελεσμ ατων Χρήσης

Έξοδο αναγνωρισμ ένο στην Κατά

Αποτέλεσμ α αναγνωρισμ ένο στην

Σύνολο

Στοιχεία Εταιρίας

Ποσά εκφρασμ ένα σε €

Υπόλοιπο έναρξης  χρήσεως

Εξοδο αναγνωρισμ ένο στην Καθαρή

Έξοδο αναγνωρισμ ένο στην κατάστ

Υπόλοιπο λήξης  χρήσεως

Για την Eταιρία η κίνηση πρόβλε

Λογιστικές  Απεικονίσεις  σύμ φωνα μ

ποσά εκφρασμ ένα σε €

Μεταβολή στην παρούσα αξία της

Κόστος  τρέχουσας  Απασχόλησης

Κόστος  Τόκων

Επίδραση περικοπής /Δ ιακανονισμ ο

Καθαρό έξοδο χρήσης

Λογιστικοποιημ ένο κόστος  αποχώρ

Χρήσης

Έξοδο αναγνωρισμ ένο στην Κατάστ

Αποτέλεσμ α αναγνωρισμ ένο στην Κ

Σύνολο

Οι αναλογιστικές  παραδοχές  πο
προηγούμ ενης  χρήσης  και είναι

1. Προεξοφλητικό Επιτόκιο:

2.
Μέσος  ετήσιος  ρυθμ ός  

πληθωρισμ ού:

3.
Μέση ετήσια μ ακροχρόνια αύξη

μ ισθολογίου:

4. Ημ ερομ ηνίες Αποτίμ ησης  :

5. Ηλικία κανονικής  συνταξιοδότη

6. Γενική αρχή υπολογισμ ού των 

7. Αναλογιστική μ έθοδος  αποτίμ η

Ετήσιες Χρημ ατοοικο
καταστάσεις
της  31ης Δ εκεμ βρίου

αποχώρησης  στην Κατάσταση

270.600,26

τάσταση Αποτελεσμ ατων Χρήσης (281.613,75)

ην Καθαρή Θέση (303.938,65)

(314.951,74)

31.12.2016

850.870,91

ρή Θέση 246.806,86

σταση αποτελεσμ άτων 22.528,65

1.120.206,42

λεψης  φαίνεται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα:

 μ ε το Δ ΛΠ 19 Στοιχε

31.12.2016

ης  υποχρέωσης

105.747,4

17.017,4

ού/Τερμ ατικές  παροχές 165.670,1

288.434,9

ρησης  στην Κατάσταση Αποτελεσμ ατων

265.906,3

σταση Αποτελεσμ ατων Χρήσης (288.434,95

 Καθαρή Θέση (246.806,86

(269.335,51

που χρησιμ οποιήθηκαν κατά την αναλογιστική αποτίμ η
αι οι ακόλουθες :

Αναλογιστικές  Παραδοχές

1,6% μ ε μ έση σταθμ ική διάρκεια

μ ακροχρόνιας  αύξησης
1,75% (σύμ φωνα µε το πρόγρ

Ευρωπαϊκής  ένωσης –

Λισσαβόνας ).

ξηση
3% (πληθωρισμ ός  + 1,25%)

31.12.2016

τησης  :
Σύμ φωνα µε τις  καταστατικές  δ

Κύριας  Ασφάλισης  κάθε εργαζο

ν αναλογιστικών μ εγεθών:

Ω ς  γενική αρχή χρησιμ οποι

συνεχιζόμ ενης  επιχειρημ ατική

σύμ φωνα µε το πλαίσιο των ∆Λ

μ ησης  :

Χρησιμ οποιήθηκε η μ έθοδος  τη

Πιστούμ ενης  Μονάδος  (Pro

Method) (βλ. ∆ΛΠ 19)

κονομ ικές

υ 2016

Σελίδα 75 από 87

368.936,77

(417.680,91)

(268.401,46)

(317.145,60)

6 31.12.2015

1 567.791,88

6 283.269,02

5 (189,99)

2 850.870,91

ιχεία Εταιρίας

6 31.12.2015

,40 79.197,41

,42 19.872,71

,13 260.665,77

,95 359.735,89

,30 359.925,88

95) (359.735,89)

86) (283.269,02)

51) (241.203,99)

ηση είναι αυτές  της

εια 20,11

γραμ μ α σύγκλισης  της

Στρατηγική της

 διατάξεις  του Ταμ είου

ζομ ένου.

οιήθηκε η αρχή της

ικής  δραστηριότητας

ΛΠ (βλ. ∆ΛΠ 1. § 23)

της  Προβεβλημ ένης

rojected Unit Credit



9.20. Προβλέψεις

Ποσά εκφρασμ ένα σε € – ΟΜΙΛΟΣ

Προβλέψεις  για διικαστικές  υποθέσε

Λοιπές  προβλέψεις

Σύνολο

Λοιπές προβλέψεις

Υπόλοιπο έναρξης  χρήσεως

Έξοδο αναγνωρισμ ένο στην κατάστ

Αναστροφή πρόβλεψης  προηγούμ ε

Ποσά εκφρασμ ένα σε €-ΕΤΑΙΡΙΑ

Προβλέψεις  για δικαστικές  υποθέσε

Σύνολο

Υπόλοιπο έναρξης  χρήσεως

Έξοδο αναγνωρισμ ένο στην κατάστ

Χρησιμ οποίηση πρόβλεψης

Υπόλοιπο λήξης  χρήσεως

9.21. Προμ ηθευτές  και λοιπ
Ακολούθως  παρατίθεται ανάλυσ

της Εταιρίας :

Ποσά εκφρασμ ένα σε €-ΟΜΙΛΟΣ

Προμ ηθευτές

Προκαταβολές  πελατών

Επιταγές πληρωτέες

Σύνολο

Ποσά εκφρασμ ένα σε €-ΕΤΑΙΡΙΑ

Προμ ηθευτές

Προκαταβολές  πελατών

Υποχρεώσεις  προς  συνδεδεμ ένα μ έ

Επιταγές  πληρωτέες

Σύνολο

Ανάλυση της  ληκτότητας  των εμ

9.22. Τρέχουσες  και λοιπέ
Οι τρέχουσες  φορολογικές  υποχ

Ποσά εκφρασμ ένα σε €-ΟΜΙΛΟΣ

Φ.Π.Α.

Φόροι τέλη αμ οιβών προσωπικού κ

Εκκαθάριση φόρου εισοδήμ ατος

Λοιποί φόροι

Φόρος  μ ερισμ άτων

Δ ιαφορές  φορολογικού ελέγχου προ

Προβλέψεις  φορολογικά ανέλεγκτων

Σύνολο

Ετήσιες Χρημ ατοοικο
καταστάσεις
της  31ης Δ εκεμ βρίου

ΟΣ 31.12.2016

σεις 1.064.293,95

25.691,24

1.089.985,19

1.132.213,88

σταση αποτελεσμ άτων 25.691,24

μ ενων χρήσεων (67.919,93)

1.089.985,19

31.12.2016

εις 1.064.293,95

1.064.293,95

1.119.462,88

σταση αποτελεσμ άτων 0,00

(55.168,93)

1.064.293,95

ιπές εμ πορικές υποχρεώσεις
υση των προμ ηθευτών και των λοιπών βραχυπρόθεσμ

31.12.2016

32.606.928,83

518.660,91

4.956.289,52

38.081.897,26

31.12.2016

18.770.077,43

542.999,14

μ έρη 7.875.270,16

4.956.289,52

32.144.636,25

εμ πορικών υποχρεώσεων παρατίθεται στην σημ είωση 9

ές  φορολογικές  υποχρεώσεις
οχρεώσεις  της Εταιρίας  έχουν ως  ακολούθως :

31.12.2016

129.236,04

 και τρίτων 401.106,33

1.743.128,34

8.209,95

400.000,00

ροηγούμ ενων χρήσεων 616.346,19

ων χρήσεων 397.425,48

3.695.452,33

κονομ ικές

υ 2016
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31.12.2015

1.132.213,88

0,00

1.132.213,88

997.969,73

134.244,15

0,00

1.132.213,88

31.12.2015

1.119.462,88

1.119.462,88

997.969,73

121.493,15

0,00

1.119.462,88

μ ων υποχρεώσεων

31.12.2015

29.173.377,94

877.124,02

9.187.885,93

39.238.387,89

31.12.2015

16.426.067,30

876.288,13

2.913.381,40

9.187.885,93

29.403.622,76

9.27

31.12.2015

233.891,73

1.613.602,03

2.368.296,66

30.422,01

0,00

439.108,60

1.018.378,26

5.703.699,29



Ποσά εκφρασμ ένα σε €-ΕΤΑΙΡΙΑ

Φ.Π.Α.

Φόροι τέλη αμ οιβών προσωπικού κ

Εκκαθάριση φόρου εισοδήμ ατος

Φόρος  μ ερισμ άτων

Πρόβλεψη φορολογικά ανέλεγκτων 

Δ ιαφορές  φορολογικού ελέγχου προ

Λοιποί φόροι

Σύνολο

9.23. Βραχυπρόθεσμ ος  δα

Ποσά εκφρασμ ένα σε €-ΟΜΙΛΟΣ

Κεφάλαιο Κίνησης  σε € (€)

- Από Τραπεζικά Ιδρύμ ατα Εσωτερι

- Από Τραπεζικά Ιδρύμ ατα Εξωτερικ

Ποσά εκφρασμ ένα σε €-ΕΤΑΙΡΙΑ

Κεφάλαιο Κίνησης  σε € (€)

- Από Τραπεζικά Ιδρύμ ατα Εσωτερι

9.24. Μακροπρόθεσμ ες  Υπ

Ποσά εκφρασμ ένα σε €-ΟΜΙΛΟΣ

Ομ ολογιακά Δ άνεια

Ομ ολογιακά δάνεια μ η μ ετατρέψιμ α 

Μακροπρόθεσμ α Δ άνεια

Μακροπρόθεσμ α δάνεια σε €

Ποσά εκφρασμ ένα σε €-ΕΤΑΙΡΙΑ

Ομ ολογιακά Δ άνεια

Ομ ολογιακά δάνεια μ η μ ετατρέψιμ α 

Μακροπρόθεσμ α Δ άνεια

Μακροπρόθεσμ α δάνεια σε €

Ετήσιες Χρημ ατοοικο
καταστάσεις
της  31ης Δ εκεμ βρίου

31.12.2016

0,00

 και τρίτων 369.377,51

1.610.873,93

400.000,00

ν χρήσεων 353.653,81

ροηγούμ ενων χρήσεων 616.346,19

0,00

3.350.251,44

δανεισμ ός

31.12.2016

ρικού 43.773.589,10

ρικού 9.548,00

43.783.137,10

31.12.2016

ρικού 43.773.589,10

43.773.589,10

ποχρεώσεις  Πληρωτέες  στην Επόμ ενη Χρήση

31.12.2016

α σε μ ετοχές 12.270.460,54

10.048.610,37

22.319.070,91

31.12.2016

α σε μ ετοχές 12.270.460,54

1.552.100,37

13.822.560,91

κονομ ικές

υ 2016

Σελίδα 77 από 87

31.12.2015

177.366,05

1.548.376,00

2.310.388,15

0,00

970.000,00

439.108,60

26.812,97

5.472.051,77

31.12.2015

40.298.320,11

9.959.107,00

50.257.427,11

31.12.2015

40.298.320,11

40.298.320,11

η

31.12.2015

9.705.987,04

7.880.348,00

17.586.335,04

31.12.2015

9.705.987,04

0,00

9.705.987,04



9.25. Υποχρεώσεις  από Χρη

Σε επίπεδο ομ ίλου, οι χρημ ατοδ

Υποχρεώσεις  από Χρημ ατοδοτικ

Ποσά εκφρασμ ένα σε €- ΟΜΙΛΟΣ

Υπόλοιπο έναρξης  χρήσεως

Υποχρεώσεις  από σύναψη νέων συ

Αποπληρωμ ή κεφαλαίου χρημ ατοδο

Υπόλοιπο λήξης  χρήσεως

Υποχρεώσεις  από Χρημ ατοδοτικ

Ποσά εκφρασμ ένα σε € - ΟΜΙΛΟΣ

Υποχρεώσεις  από Χρημ ατοδοτικές  

Μείον: Ποσά πληρωτέα στην επόμ

Υπόλοιπο

Ελάχιστα Καταβλητέα Μισθώμ ατα

Ποσά εκφρασμ ένα σε € - ΟΜΙΛΟΣ

Μέχρι 1 έτος

Από 1 μ έχρι 5 έτη

Μετά από 5 έτη

Σύνολο ελάχιστων καταβολών χρ

Μείον:

Μελλοντικές  χρημ ατοοικονομ ικές  δα

Παρούσα αξία ελάχιστων καταβο

Παρούσα Αξία Υποχρεώσεων Χρ

Ποσά εκφρασμ ένα σε € - ΟΜΙΛΟΣ

Μέχρι 1 έτος

Από 1 μ έχρι 5 έτη

Μετά από 5 έτη

Σύνολο Παρούσας  Αξίας

Σε επίπεδο Εταιρίας , οι χρημ ατο

Υποχρεώσεις  χρημ ατοδοτικής  μ ί
Ποσά εκφρασμ ένα σε €- ΕΤΑΙΡΙΑ

Υπόλοιπο έναρξης  χρήσεως
Υποχρεώσεις  από σύναψη νέων συ
Συγχώνευση εταιριών
Αποπληρωμ ή κεφαλαίου χρημ ατοδο
Υπόλοιπο λήξης  χρήσεως

Υποχρεώσεις  από Χρημ ατοδοτικ

Ποσά εκφρασμ ένα σε € - ΕΤΑΙΡΙΑ
Υποχρεώσεις  από χρημ ατοδοτικές  μ
Μείον: Ποσά πληρωτέα στην επόμ ε
Υπόλοιπο

Ετήσιες Χρημ ατοοικο
καταστάσεις
της  31ης Δ εκεμ βρίου

ημ ατοδοτικές  Μισθώσεις

οδοτικές  μ ισθώσεις  αναλύονται ως  κατωτέρω:

ικές  Μισθώσεις

Σ 31.12.

3.982.80

υμ βάσεων χρημ ατοδοτικής  μ ίσθωσης 1.175.50

δοτικών μ ισθώσεων (1.147.38

4.010.91

ικές  Μισθώσεις

Σ 31.12.

ς  Μισθώσεις 4.010.91

όμ ενη χρήση (980.33

3.030.57

τα

Σ 31.12.

1.069.35

2.883.80

271.78

χρημ ατοδοτικής  μ ίσθωσης 4.224.93

δαπάνες (214.02

ολών χρημ ατοδοτικής  μ ίσθωσης 4.010.91

ρημ ατοδοτικής  Μίσθωσης

Σ 31.12.

980,33

3.030.57

4.010.91

τοδοτικές  μ ισθώσεις  αναλύονται ως  κατωτέρω:

μ ίσθωσης
Α

31.12.201
2.100.673,3

υμ βάσεων χρημ ατοδοτικής  μ ίσθωσης 1.175.500,0
0,0

δοτικών μ ισθώσεων -794.776,0
2.481.397,2

ικές  Μισθώσεις

ΙΑ 31.12.201
ς  μ ισθώσεις 2.481.397,2
ενη χρήση (626.154,00

1.855.243,2

κονομ ικές

υ 2016

Σελίδα 78 από 87

2.2016 31.12.2015

.800,34 2.728.435,28

.500,00 2.110.066,21

386,08) (855.701,15)

.914,26 3.982.800,34

2.2016 31.12.2015

.914,26 3.982.800,34

339,00) (779.073,03)

.575,26 3.203.727,31

2.2016 31.12.2015

.351,03 861.449,89

.804,84 2.839.629,68

.782,00 515.557,05

.937,87 4.216.636,62

023,62) (233.836,28)

.914,25 3.982.800,34

2.2016 31.12.2015

,339,00 779.073,03

.575,25 2.963.145,27

0,00 240.582,04

.914,25 3.982.800,34

16 31.12.2015
,34 2.097.818,27
,00 697.066,21
,00 0,00
,08 (694.211,13)
,26 2.100.673,35

16 31.12.2015

,26 2.100.673,35
00) (429.974,03)
,26 1.670.699,32



Ελάχιστα Καταβλητέα Μισθώμ ατα

Ποσά εκφρασμ ένα σε € - ΕΤΑΙΡΙΑ
Μέχρι 1 έτος
Από 1 μ έχρι 5 έτη
Μετά από 5 έτη
Σύνολο ελάχιστων καταβολών χρημ
Μείον: Μελλοντικές  χρημ ατοοικονομ

Παρούσα αξία ελάχιστων καταβο

9.26. Λοιπές  Βραχυπρόθεσ

Ποσά εκφρασμ ένα σε €-ΟΜΙΛΟΣ

Αποδοχές  & οφειλόμ ενες  αμ οιβές   π

Μερίσμ ατα πληρωτέα

Δ ικαιούχοι αμ οιβών

Λοιπές  βραχυπρόθεσμ ες  υποχρεώσ

Ασφαλιστικοί οργανισμ οί

Έξοδα χρήσεως  δουλευμ ένα

Λοιποί μ εταβατικοί λ/σμ οι παθητικού

Σύνολο

Ποσά εκφρασμ ένα σε €-ΕΤΑΙΡΙΑ

Αποδοχές  & οφειλόμ ενες  αμ οιβές  π

Μερίσμ ατα πληρωτέα

Λοιπές  βραχυπρόθεσμ ες  υποχρεώσ

Ασφαλιστικοί οργανισμ οί

Έξοδα χρήσεως  δουλευμ ένα

Λοιποί μ εταβατικοί λ/σμ οι παθητικού

Σύνολο

Ανάλυση της  ληκτότητας  των εμ

9.27. Συμ βατική ληκτότητα

Ανάλυση συμ βατικής  ληκτότητας

31η Δ εκεμ βρίου 2016

Ποσά εκφρασμ ένα σε €

Μακροπρόθεσμ α δάνεια

(περιλαμ βανομ ένων των

βραχυπρόθεσμ ων δόσεων) 1

Υποχρεώσεις  χρημ ατοδοτικής

μ ίσθωσης

Βραχυπρόθεσμ α δάνεια

Τρέχουσες  φορολογικές

υποχρεώσεις

Προμ ηθευτές - Προκαταβολές

πελατών

Επιταγές  πληρωτέες

Λοιπές  υποχρεώσεις

Σύνολο 2

Ετήσιες Χρημ ατοοικο
καταστάσεις
της  31ης Δ εκεμ βρίου

τα

ΙΑ 31.12.2016

715.166,03
1.980.254,84

0,00
ημ ατοδοτικής  μ ίσθωσης 2.695.420,87
ομ ικές  δαπάνες (214.023,62)

ολών χρημ ατοδοτικής  μ ίσθωσης 2.481.397,25

εσμ ες  Υποχρεώσεις

31.12.2016

  προσωπικού πληρωτέες 841.033,40

3.600.000,00

193.638,00

σεις 247.451,69

826.277,17

265.578,72

ού 360.071,86

6.334.050,84

31.12.2016

 προσωπικού πληρωτέες 645.951,40

3.600.000,00

σεις 29.223,79

685.400,00

190.568,21

ού 276.764,35

5.427.907,75

εμ πορικών υποχρεώσεων παρατίθεται στην σημ είωση 9

τα υποχρεώσεων

ς Xρημ ατοοικονομ ικών Yποχρεώσεων Ομ ίλου

Αξία

Ισολογισμ ού Έως  1 έτος 2- 5 έτη

124.281.551,71 22.319.070,91 101.962.480,80

4.010.914,26 980.339,00 3.030.575,26

43.783.137,10 43.783.137,10 0,00

3.695.452,33 3.695.452,33 0,00

33.125.589,74 33.125.589,74 0,00

4.956.289,52 4.956.289,52 0,00

6.334.050,84 6.334.050,84 0,00

220.186.985,50 115.193.929,44 104.993.056,06
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6 31.12.2015
3 512.350,89
4 1.578.383,68
0 243.775,05
7 2.334.509,62
) (233.836,27)

5 2.100.673,35

6 31.12.2015

0 932.221,05

0 0,00

0 343.728,00

9 342.755,17

7 944.694,75

2 848.605,56

6 2.592,51

4 3.414.597,04

6 31.12.2015

0 746.815,94

0 0,00

9 57.614,37

0 715.998,31

1 732.955,88

5 2.592,50

5 2.255.977,00

9.27

> 5 έτη Σύνολο

0,00 124.281.551,71

0,00 4.010.914,26

0,00 43.783.137,10

0,00 3.695.452,33

0,00 33.125.589,74

0,00 4.956.289,52

0,00 6.334.050,84

0,00 220.186.985,50



9.28. Ταξινόμ ηση χρημ ατο
σε εύλογες  αξίες

Ο Όμ ιλος  και η Εταιρία χρησιμ ο

της  εύλογης  αξίας  των απαιτήσε

Επίπεδο 1: Δ ιαπραγμ ατεύσιμ ες

στοιχεία ή υποχρεώσεις ,

Επίπεδο 2: Λοιπές  τεχνικές  γ

καταγεγραμ μ ένη εύλογη αξία είν

Επίπεδο 3: Τεχνικές  που χρησ

εύλογη αξία και δεν βασίζονται σ

Κατά τη διάρκεια της  περιόδου 

εντός  και εκτός  του επιπέδου 3

χρημ ατοοικονομ ικές  καταστάσε

εμ πορικές  και λοιπές  βραχυπ

υποχρεώσεις , προσεγγίζουν τις  

Η μ έθοδος  αποτίμ ησης  προσδι

προσδιοριστεί μ ε ακρίβεια η ε

προσδιορισμ ό της  εύλογης  αξί

Επίπεδο 2 της  ιεραρχίας .

Χρημ ατοοικονομ ικά περιουσιακά

Πελάτες  και λοιπές  εμ πορικές  απαιτ

Λοιπές  βραχυπρόθεσμ ες  απαιτήσεις

Ταμ ειακά διαθέσιμ α και ισοδύναμ α (

Σύνολο

Χρημ ατοοικονομ ικές  υποχρεώσε

Μακροπρόθεσμ ες  δανειακές  υποχρ
Μακροπρόθεσμ ες  υποχρεώσεις  χ
(σημ . 9.25)

Προμ ηθευτές  και λοιπές εμ πορικές  υ

Βραχυπρόθεσμ ες  δανειακές  υποχρε

Βραχυπρόθεσμ ες  υποχρεώσεις  χ
(σημ . 9.23)

Μακροπρόθεσμ ες  υποχρεώσεις  
χρήση (σημ . 9.24)
Λοιπές  βραχυπρόθεσμ ες  υποχρεώσ

Σύνολο

Ετήσιες Χρημ ατοοικο
καταστάσεις
της  31ης Δ εκεμ βρίου

τοοικονομ ικών περιουσιακών στοιχείων και 

μ οποιούν την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμ ό και

σεων και των υποχρεώσεων ανά μ έθοδο αποτίμ ησης :

ες  (μ η προσαρμ οσμ ένες ) τιμ ές  σε ενεργές  αγορές  για ό

 για τις  οποίες  όλες  οι εισροές  που έχουν σημ αντικ

είναι παρατηρήσιμ ες , είτε άμ εσα είτε έμ μ εσα,

σιμ οποιούν εισροές  που έχουν σημ αντική επίδραση στη

ι σε παρατηρήσιμ α δεδομ ένα της  αγοράς .

υ δεν υπήρξαν μ εταφορές  μ εταξύ των επιπέδων 1 και 

 3 για τη μ έτρηση της  εύλογης  αξίας .   Τα ποσά που

εις και αφορούν  ταμ ειακά διαθέσιμ α,  εμ πορικές  και λ

πρόθεσμ ες  υποχρεώσεις  καθώς  και τις  Τραπεζικές  

ις  αντίστοιχες  εύλογες  αξίες τους  λόγω της  βραχυπρόθε

διορίστηκε λαμ βάνοντας  υπόψη όλους  τους  παράγοντε

 εύλογη αξία και επιμ ετρούνται στο Επίπεδο 3 της  

ξίας  εκτός  των Τραπεζικών υποχρεώσεων οι οποίες  

Ιεράρχηση Εύλ
Όμ ιλος

31.12.2016 31.12.2

ά στοιχεία

ιτήσεις  (σημ . 9.10) 63.434.012,08 78.131

εις  (σημ . 9.11) 26.389.901,07 19.055

α (σημ . 9.12) 3.869.232,19 4.324

93.693.145,34 101.511

εις

ρεώσεις  (σημ . 9.16) 101.962.480,80 87.872
χρημ ατοδοτικών μ ισθώσεων

3.030.575,26 3.203

ς  υποχρεώσεις  (σημ . 9.21) 38.081.879,26 39.238

ρεώσεις  (σημ . 9.23) 43.783.137,10 50.257

χρημ ατοδοτικών μ ισθώσεων
980.339,00 779

 πληρωτέες  στην επόμ ενη
22.319.070,91 17.586

σεις  (σημ . 9.26) 6.334.050,84 3.414

216.491.533,17 202.351

κονομ ικές

υ 2016
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ι υποχρεώσεων

αι τη γνωστοποίηση

 όμ οια περιουσιακά

τική επίδραση στην

την καταγεγραμ μ ένη

αι 2 ούτε μ εταφορές

υ εμ φανίζονται στις

ι λοιπές  απαιτήσεις ,

ς  βραχυπρόθεσμ ες

εσμ ης  λήξης  τους .

τες  προκειμ ένου να

ς  ιεραρχίας  για τον

ς  επιμ ετρούνται στο

ύλογης  Αξίας

2.2015

1.006,63 Επίπεδο 3

5.615,83 Επίπεδο 3

4.900,36 Επίπεδο 1

1.522,82

2.278,41 Επίπεδο 2

3.727,31 Επίπεδο 2

8.387,89 Επίπεδο 3

7.427,11 Επίπεδο 2

9.073,03 Επίπεδο 2

6.335,04 Επίπεδο 2
4.597,04 Επίπεδο 3

1.825,83



9.29. Κέρδη ανά μ ετοχή

Βασικά:

Τα βασικά κέρδη ανά μ ετοχή υ

μ έσο αριθμ ό των κοινών μ ετοχ

μ ετοχών που αγοράζονται από 

Προσαρμ οσμ ένα:

Τα προσαρμ οσμ ένα κέρδη/ζημ

μ έσου όρου των υφιστάμ ενων κ

εκδιδόμ ενες κοινές  μ ετοχές .

Η Εταιρία δεν έχει τέτοιες  κατηγ

κέρδη κατά μ ετοχή να είναι ίδια.

Ακολούθως  παρατίθεται ανάλυ

Εταιρίας και του Ομ ίλου:

Κέρδη μ ετά από φόρους ανά μ ετο

ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά εκφρασμ ένα σε €

Κέρδη

Κέρδη που αναλογούν στους  ιδιοκτή

συνεχιζόμ ενες  δραστηριότητες

Αριθμ ός  Μετοχών

Μέσος σταθμ ικός  αριθμ ός  κοινών μ

χρησιμ οποιήθηκαν για τον υπολογισ

ανά μ ετοχή

Καθαρά κέρδη που αναλογούν στ

Eταιρίας

Κέρδη μ ετά από φόρους  ανά μ ετο

ΕΤΑΙΡΙΑ

Ποσά εκφρασμ ένα σε €

Κέρδη

Κέρδη που αναλογούν στους  ιδιοκτή

συνεχιζόμ ενες  δραστηριότητες

Αριθμ ός  Μετοχών

Μέσος  σταθμ ικός  αριθμ ός κοινών μ

χρησιμ οποιήθηκαν για τον υπολογισ

μ ετοχή

Καθαρά κέρδη ανά μ ετοχή που αν

Eταιρίας  από συνεχιζόμ ενες  δρασ

9.30. Ενδεχόμ ενες απαιτή
Δ εσμ εύσεις - Εγγυήσεις

Η Eταιρία έχει ενδεχόμ ενες  υπο

προκύπτουν στα πλαίσια της  

επιβαρύνσεις  από τις ενδεχόμ

ημ ερομ ηνία σύνταξης  αυτών τω

Οι ενδεχόμ ενες  υποχρεώσεις , γ

της  Eταιρίας  και του Ομ ίλου στα

Ετήσιες Χρημ ατοοικο
καταστάσεις
της  31ης Δ εκεμ βρίου

 υπολογίζονται μ ε διαίρεση των κερδών της Εταιρίας  μ

οχών στην διάρκεια της  χρήσης , εξαιρουμ ένων των τυ

ό αυτή (ίδιες μ ετοχές ).

μ ίες ανά μ ετοχή προκύπτουν από την προσαρμ ογή 

 κοινών μ ετοχών της Εταιρίας  κατά τη διάρκεια της  χρή

ηγορίες  δυνητικών τίτλων μ ε συνέπεια τα βασικά και τα

α.

λυση των κερδών κατά μ ετοχή που αναλογούν στο

τοχή (€ / μ ετοχή)

01.01-

31.12.2016

τήτες  της  Eταιρίας  από

10.164.762,89

 μ ετοχών υπό έκδοση που

γισμ ό των βασικών κερδών

15.988.968

στους  ιδιοκτήτες  της

0,6357

τοχή (€ / μ ετοχή)

01.01-

31.12.2016

τήτες  της  Eταιρίας  από

8.954.292,80

 μ ετοχών υπό έκδοση που

γισμ ό των βασικών κερδών ανά

15.988.966

αναλογούν στους  ιδιοκτήτες  της

αστηριότητες 0,5600

ήσεις -υποχρεώσεις

οχρεώσεις  σε σχέση μ ε τράπεζες , λοιπές  εγγυήσεις  κα

ς  συνήθους  δραστηριότητας . Δ εν αναμ ένεται να προκ

όμ ενες  υποχρεώσεις . Δ εν αναμ ένονται πρόσθετες  πλ

ων χρημ ατοοικονομ ικών καταστάσεων.

, για εγγυητικές  επιστολές  εξασφάλισης  καλής εκτέλεση

τα πλαίσια των συνήθων δραστηριοτήτων τους  είναι:

κονομ ικές

υ 2016
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 μ ε τον σταθμ ισμ ένο

τυχών ιδίων κοινών

ή του σταθμ ισμ ένου

ρήσης  για δυνητικώς

 τα προσαρμ οσμ ένα

τους  μ ετόχους  της

01.01-

31.12.2015

15.318.632,23

15.988.968

0,9581

01.01-

31.12.2015

13.237.269,12

15.988.968

0,8279

αι άλλα θέμ ατα που

οκύψουν ουσιώδεις

πληρωμ ές  μ ετά την

σης  και λειτουργίας ,



Ενδεχόμ ενες  Υποχρεώσεις

ποσά εκφρασμ ένα σε χιλ €

Εγγυητικές  επιστολές  Τραπεζών για

εξασφαλίσεις

Σύνολο Ενδεχομ ένων Υποχρεώσ

Ποινικές  ρήτρες  και δικαστικές  υ

Για όλες  τις  επίδικες  και τις  υπό

χιλ. Η πρόβλεψη αυτή απεικονί

επίδικες  ή υπό διαιτησία διαφ

σημ αντική επίπτωση στην χρημ

Δ εν υπάρχουν άλλες  επίδικες  

αποφάσεις  που ενδέχεται να έχ

του Ομ ίλου.

Πέραν των όσων αναφέρονται π

9.31. Συναλλαγές  μ ε συνδε
Οι συναλλαγές  στην κλειόμ ε

υποχρεώσεων 31/12/2016 της  

ορίζονται από το Δ .Λ.Π. 24, έχο

ΕΤΑΙΡΙΑ

-Εμ πορικές  Απαιτήσεις

OLYMPUS DAIRY DEUTSCHLAND

S.C. FABRICA DE LAPTE BRASOV

OLYMPUS ITALIA S.r.l.

ΜΕΤΕΩ ΡΑ Α.Ε.

OLYMPUS DAIRY UK LTD

Σύνολο

-Λοιπές  Απαιτήσεις

ΛΑΤΙΖΑ Α.Ε.

TYΡ.Α.Σ. Α.Ε.

ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Α

S.C. FABRICA DE LAPTE BRASOV

αγορά αποθεμ άτων)

Σύνολο

-Εμ πορικές  Υποχρεώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε

TYRBUL SA

S.C. FABRICA DE LAPTE BRASOV

Σύνολο

-Αγορές  Εμ πορευμ άτων

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε

TYRBUL SA

S.C. FABRICA DE LAPTE BRASOV

OLYMPUS DAIRY DEUTSCHLAND

Σύνολο

-Αγορές  Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε

Ετήσιες Χρημ ατοοικο
καταστάσεις
της  31ης Δ εκεμ βρίου

Στοιχεία Ομ ίλου Στοιχ

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016

ια

180 147 1

σεων 180 147 1

 υποθέσεις

ό διαιτησία διαφορές  έχει γίνει πρόβλεψη σε επίπεδο ομ

νίζεται στο κονδύλι «Προβλέψεις » (σημ είωση 9.20). Δ ε

ιαφορές  δικαστικών ή διοικητικών οργάνων, που εν

μ ατοοικονομ ική κατάσταση της Εταιρίας .

ες  διεκδικήσεις  τρίτων κατά της  Eταιρίας  και του Ομ

 έχουν σημ αντική επίπτωση στην οικονομ ική κατάστασ

ι παραπάνω δεν υπάρχουν άλλες σημ αντικές  ενδεχόμ εν

δεδεμ ένα μ έρη
μ ενη χρήση 1/1/2016-31/12/2016 και τα υπόλοιπα 

ς  μ ητρικής  Eταιρίας μ ε τα συνδεδεμ ένα νομ ικά πρόσ

ουν ως  εξής :

31.12.2016

D GMBH 1.434.720,39

V S.A. 960.729,24

1.829.167,11

36.263,29

78.132,64

4.339.012,67

31.12.2016

50.007,84

442,40

Σ Α.Ε. «ΟΛΥΜΠΟΣ» 10,00

V SA (προκαταβολή για

7.320.087,90

7.370.548,14

31.12.2016

.Ε. 0,00

7.875.270,16

V SA 0,00

7.875.270,16

31.12.2016

.Ε. 0,00

17.504.310,98

V SA 19.214.220,09

D GMBH 1.102,50

36.719.633,57

31.12.2016

.Ε. 0,00

κονομ ικές
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ιχεία Εταιρίας

16 31.12.2015

180 147

180 147

 ομ ίλου ύψους 1.089

εν υπάρχουν άλλες

ενδέχεται να έχουν

μ ίλου ή δικαστικές

ση της  Eταιρίας  και

ενες  υποχρεώσεις .

α απαιτήσεων και

όσωπα, όπως  αυτά

31.12.2015

672.308,59

0,00

1.163.410,12

0,00

0,00

1.835.718,71

31.12.2015

152.249,52

0,00

0,00

0,00

152.249,52

31.12.2015

52.928,13

1.441.387,10

1.471.994,30

2.966.309,53

31.12.2015

21.287.461,04

23.382.087,80

20.672.505,42

0,00

65.342.054,26

31.12.2015

716,45



TYRBUL SA

S.C. FABRICA DE LAPTE BRASOV

ΛΑΤΙΖΑ Α.Ε.

Σύνολο

-Πωλήσεις  Παγίων

S.C. FABRICA DE LAPTE BRASOV

TYRBUL S.A.

Σύνολο

-Αγορές Παγίων

TYRBUL S.A.

Σύνολο

-Πωλήσεις  (Κύκλος  Εργασιών)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε

TYRBUL SA

OLYMPUS DΑΙRY UK LTD

S.C. FABRICA DE LAPTE BRASOV

OLYMPUS DAIRY DEUTSCHLAND

OLYMPUS ITALIA S.r.l.

ΛΑΤΙΖΑ Α.Ε.

Σύνολο

-Πωλήσεις  Υπηρεσιών (Λοιπά Έσ

TYΡ.Α.Σ. Α.Ε.

ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Α

S.C. FABRICA DE LAPTE BRASOV

ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΑΝΘΗΣ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε

OLYMPUS DAIRY DEUTSCHLAND

OLYMPUS ITALIA S.r.l

Σύνολο

-Χρημ ατοοικονομ ικά Έσοδα

S.C. FABRICA DE LAPTE BRASOV

Σύνολο

Ποσά εκφρασμ ένα σε € χιλ

Εγγυημ ένα όρια χρημ ατοδότησης  έν

συγγενείς  εταιρίες  & κοινοπραξίες

Χρησιμ οποιημ ένα εκ των εγκριθέντω

έναντι Τραπεζών για τις  θυγατρικές  

Εγγυητικές  επιστολές  προκαταβολώ

Ποσά εκφρασμ ένα σε € χιλ

Συναλλαγές  και αμ οιβές  διευθυντικώ

Απαιτήσεις  από διευθυντικά στελέχη

αποδόσει)

Υποχρεώσεις  προς  διευθυντικά στελ

Ετήσιες Χρημ ατοοικο
καταστάσεις
της  31ης Δ εκεμ βρίου

1.134,00

V SA 0,00

179.000,00

180.134,00

31.12.2016

V SA 824.684,93

479.196,67

1.303.881,60

31.12.2016

73.100,00

73.100,00

31.12.2016

.Ε. 0,00

974.370,81

153.221,96

V SA 4.192.417,60

D GMBH 7.944.244,49

8.082.499,43

3.770,99

21.350.525,28

σοδα) 31.12.2016

289,58

Σ Α.Ε. «ΟΛΥΜΠΟΣ» 3.474,90

V SA 2.520,00

Σ Α.Ε. «ΡΟΔ ΟΠΗ» 1.158,30

.Ε. 0,00

D GMBH 749,70

1.026,90

9.219,38

31.12.2016

V SA 0,00

0,00

31.12.20

 έναντι Τραπεζών για τις  θυγατρικές  και

108.5

των εγγυημ ένων ορίων χρημ ατοδότησης

ς  και συγγενείς  εταιρίες  & κοινοπραξίες 96.2

λών και καλής  εκτέλεσης 1

31.12.20

κών στελεχών και μ ελών της  Δ ιοίκησης 5

χη και μ έλη της  Δ ιοίκησης  (Λογαριασμ οί επί

τελέχη και μ έλη της Δ ιοίκησης 3.6
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0,00

15.945,71

120.000,00

136.662,16

31.12.2015

4.400,00

0,00

4.400,00

31.12.2015

0,00

0,00

31.12.2015

42.819.985,41

948.463,03

0,00

1.584.708,82

3.648.934,63

5.882.172,65

37.555,85

54.921.820,39

31.12.2015

0,00

0,00

0,00

0,00

79.207,40

0,00

0,00

79.207,40

31.12.2015

39.976,28

39.976,28

Εταιρία

2016 31.12.2015

.527 124.645

.256 111.575

180 147

Εταιρία

2016 31.12.2015

563 1.311

15 7

.605 0



Ποσά εκφρασμ ένα σε € χιλ

Εγγυημ ένα όρια χρημ ατοδότησης  έν

συγγενείς  εταιρίες  & κοινοπραξίες

Χρησιμ οποιημ ένα εκ των εγκριθέντω

Τραπεζών για τις  θυγατρικές  και συγ

Εγγυητικές  επιστολές  προκαταβολώ

Ποσά εκφρασμ ένα σε € χιλ

Συναλλαγές  και αμ οιβές  διευθυντικώ

Απαιτήσεις  από διευθυντικά στελέχ

αποδώσει)

Υποχρεώσεις  προς  διευθυντικά στελ

9.32. Δ ιαχείριση Χρημ ατοο

 Παράγοντες  χρημ ατοοικον

Ο Όμ ιλος  και η Eταιρία εκτίθεντα

των απρόβλεπτων διακυμ άνσ

πιστωτικών κινδύνων και κινδύ

Eταιρίας  έχει στόχο να ελαχιστο

χρημ ατοοικονομ ική απόδοση τη

Η πολιτική της  διαχείρισης  του

τους  κινδύνους  που σχετίζοντ

σχεδιασμ ό της  μ εθοδολογίας  μ

μ είωση του κινδύνου.

Τα χρημ ατοοικονομ ικά προϊόντ

τράπεζες , συναλλαγές  σε ξένο

εκπλήρωσης , τραπεζικούς  λογα

 Συναλλαγμ ατικός  κίνδυ

Ο συναλλαγμ ατικός  κίνδυνος  π

στοιχεία ενεργητικού και παθητ

νόμ ισμ α της  οντότητας . Σε πε

εμ πορικές  συναλλαγές  και αναγ

συμ βόλαια μ ελλοντικής  εκπλήρω

Οι συναλλαγές  σε ξένο νό

συναλλαγμ ατικούς  κινδύνους  εί

€, το Λέβα Βουλγαρίας  το οποίο

 Κίνδυνος  τιμ ών

Η Eταιρία δεν έχει στην κατοχή 

μ εταβολής  των χρημ ατιστηριακώ

Η Eταιρία εκτίθεται κυρίως  σ

προμ ηθεύεται και ως  εκ τούτου

Ετήσιες Χρημ ατοοικο
καταστάσεις
της  31ης Δ εκεμ βρίου

31.12.20

 έναντι Τραπεζών για τις  θυγατρικές  και

195.7

των εγγυημ ένων ορίων χρημ ατοδότησης  έναντι

υγγενείς  εταιρίες  & κοινοπραξίες 168.4

λών και  καλής  εκτέλεσης 1

31.12.20

κών στελεχών και μ ελών της  Δ ιοίκησης 5

έχη και μ έλη της  Δ ιοίκησης  (Λογαριασμ οί επί

τελέχη και μ έλη της  Δ ιοίκησης 3.6

οοικονομ ικών Κινδύνων

 ονομ ικού κινδύνου

νται σε διάφορους  χρημ ατοοικονομ ικούς  κινδύνους  συμ π

νσεων συναλλαγμ ατικών ισοτιμ ιών και επιτοκίων, κ

δύνων ρευστότητας . Το συνολικό πρόγραμ μ α διαχείρ

τοποιήσει τις  πιθανές  δυσμ ενείς  επιπτώσεις  αυτών των 

της  Eταιρίας .

υ κινδύνου εφαρμ όζεται από τη Δ ιοίκηση του Ομ ίλου

νται μ ε τις  δραστηριότητες  και τις  λειτουργίες  του 

 μ ε επιλογή των κατάλληλων χρημ ατοοικονομ ικών π

ντα που χρησιμ οποιεί η Eταιρία αποτελούνται κυρίως  α

νο νόμ ισμ α σε τρέχουσες  τιμ ές  ή προθεσμ ιακά συμ β

γαριασμ ούς  υπερανάληψης , λογαριασμ ούς  εισπρακτέου

 δυνος

 προκύπτει από μ ελλοντικές  εμ πορικές  συναλλαγές  κ

ητικού όταν παρατίθενται σε νόμ ισμ α που διαφέρει α

περίπτωση συναλλαγμ ατικού κινδύνου που απορρέει

αγνωρισμ ένα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, η Eτ

ρωσης  εφόσον απαιτείται.

όμ ισμ α είναι ελάχιστες  και συνεπώς  η έκθεση 

είναι αμ ελητέα. Τα κυριότερα νομ ίσμ ατα συναλλαγών σ

ίο είναι συνδεδεμ ένο μ ε το € μ ε σταθερή ισοτιμ ία και το



ή της διαπραγμ ατεύσιμ α χρεόγραφα και συνεπώς  δεν εκ

κών τιμ ών χρεογράφων.

σε μ εταβολές  της  αξίας  των εμ πορευμ άτων και πρ

ου προσαρμ όζεται ανάλογα η πολιτική αποθεμ άτων κ
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υ 2016
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Όμ ιλος

2016 31.12.2015

.735 119.791

.464 95.862

180 147

Όμ ιλος

2016 31.12.2015

599 2.412

15 5

.624 152



μ περιλαμ βανομ ένων

 κινδύνων αγοράς ,

ίρισης  κινδύνου της

ν διακυμ άνσεων στη

υ η οποία αξιολογεί

 και προβαίνει σε

 προϊόντων για την

 από καταθέσεις  σε

βόλαια μ ελλοντικής

υς  και πληρωτέους .



 και αναγνωρισμ ένα

 από το λειτουργικό

έει από μ ελλοντικές

ταιρία χρησιμ οποιεί

 της  Eταιρίας  σε

 στον Όμ ιλο είναι το

ο Λει Ρουμ ανίας .



 εκτίθεται σε κίνδυνο

πρώτων υλών που

 και η εμ πορική της



πολιτική. Για την αντιμ ετώπιση 

μ ια ορθολογική διαχείριση κα

αποθεμ άτων μ εγάλου ύψους .

Σε σχέση μ ε τον τζίρο της  Eτα

ελαχιστοποίηση του χρόνου παρ

κίνδυνος  της  απαξίωσης  των.

 Κίνδυνος  επιτοκίου

Τα λειτουργικά κέρδη και ταμ εια

των επιτοκίων.

Πολιτική της  Eταιρίας είναι να π

των χρημ ατοδοτικών αναγκών.

σταθερού και κυμ αινόμ ενου κό

και σε κάθε χρονική στιγμ ή. 

συναφθεί μ ε κυμ αινόμ ενα επιτόκ

Συνεπώς  ανάλογα μ ε τα εκάσ

δανεισμ ού (Euribor) έχει αναλο

των επιτοκίων από μ ακροπρόθ

ελεγχόμ ενου ύψους  των δανείω

Όμ ως  σε περίπτωση που οι πι

και η διαθεσιμ ότητα των κεφαλ

κινηθεί μ ε υψηλότερα επιτόκια κ

ακόμ α και να περιοριστεί η π

προσαρμ ογής  της  Eταιρίας  σ

ικανότητα του να χρημ ατοδοτεί 

στο ρυθμ ό ανάπτυξης  της , αλλά

Η προσεκτική όμ ως  παρακολού

προ φόρων προς  τόκους  

βραχυπρόθεσμ ες πιθανές  διακυ

Ανάλυση Ευαισθησίας  των Δ ανε

Ανάλυση Ευαισθησίας  των Δ ανείων

Μεταβολές  Επιτοκίου

Ποσά χρήσης  2016 Εκφρασμ ένα σε

Ποσά χρήσης  2015 Εκφρασμ ένα σε

 Πιστωτικός  κίνδυνος

Ο πιστωτικός  κίνδυνος  πηγάζει 

τα παράγωγα χρημ ατοοικονομ

πελάτες .

Οι απαιτήσεις  από πελάτες

χρημ ατοοικονομ ική κατάσταση 

ανάλογα μ ε τις  νέες  συνθήκες .

μ έσα από ανεξάρτητη αρχή ε

προηγούμ ενες  συναλλαγές  και ά

πιστωτικά όρια των πελατών κ

πάντα μ ε τα όρια που έχει καθο

εγχώριας  αγοράς  μ ετά την επέλ

η Δ ιοίκηση εκτιμ ά ότι έχει θέσε

διάρθρωση του πελατολογίου τη

Ετήσιες Χρημ ατοοικο
καταστάσεις
της  31ης Δ εκεμ βρίου

η του κινδύνου της  απαξίωσης  των αποθεμ άτων της , η

και Δ ιοίκηση αυτών, που προσβλέπει στην αποφ

ταιρίας  το ύψος  των αποθεμ άτων είναι ιδιαίτερα χαμ ηλ

αραμ ονής  στην αποθήκη των αποθεμ άτων μ ας  ώστε να



ειακές  ροές  της  Eταιρίας  επηρεάζονται μ ερικώς  από μ ε

 παρακολουθεί διαρκώς  τις  τάσεις  των επιτοκίων καθώ

ν. Επομ ένως , οι αποφάσεις  για τη διάρκεια καθώς  κα

όστους  ενός  νέου δανείου, λαμ βάνονται ξεχωριστά για

. Ω ς  εκ τούτου, η πλειονότητα των βραχυπρόθεσμ ω

όκια.

στοτε επίπεδα καθαρού δανεισμ ού, η μ εταβολή των

ογική επίπτωση στα αποτελέσμ ατα της  Eταιρίας .  Ο κί

όθεσμ α δάνεια δεν είναι ιδιαίτερα σημ αντικός  για την 

ίων.

πιστωτικές  αγορές  και οι αγορές  κεφαλαίου συνεχίσουν

λαίων παραμ ένει περιορισμ ένη, αυξάνεται η πιθανότητ

 και άλλες  δαπάνες  που αφορούν τη χρημ ατοδότηση το

 πρόσβασή του στις  αγορές  χρήμ ατος , μ ε επιπτώσε

στις  μ εταβαλλόμ ενες  οικονομ ικές  και επιχειρησιακές

εί τις  δραστηριότητες  της  και τις  κεφαλαιουχικές  της  αν

λά και στην απόδοση για τους  μ ετόχους .

ούθηση και διαχείριση του κινδύνου επιτοκίου καθώς  κα

 μ ειώνει τον κίνδυνο σημ αντικού επηρεασμ ού τ

κυμ άνσεις  των επιτοκίων.

νείων της  Eταιρίας  σε Μεταβολές  Επιτοκίου :

ν του Ομ ίλου σε
Νόμ ισμ α

Μεταβλητότητα

Επιτοκίων

Επίδρ

προ φ

 σε χιλ. € EURO +/- 1% +/- 1.2

 σε χιλ. € EURO +/- 1% +/- 1.0



ει από τα ταμ ειακά διαθέσιμ α και ισοδύναμ α, τις  καταθέσ

ομ ικά εργαλεία, καθώς   και από εκθέσεις  σε πιστω

ες  προέρχονται κυρίως  από μ εγάλες  αλυσίδες

η των πελατών παρακολουθείται επισταμ ένα και επα

. Η Eταιρία, αξιολογεί την  πιστοληπτική ικανότητα του

 είτε εσωτερικά λαμ βάνοντας  υπ΄ όψη την οικονομ ικ

ι άλλες  παραμ έτρους  ελέγχοντας  το μ έγεθος  της  παροχ

 καθορίζονται βάσει εσωτερικών ή εξωτερικών αξιολο

θορίσει η Δ ιοίκηση. Δ εδομ ένου ότι η δυσμ ενής  οικονομ

έλευση της  οικονομ ικής  κρίσης  εγκυμ ονεί κινδύνους  για τ

ει ικανούς  μ ηχανισμ ούς  αντιμ ετώπισης  αυτών, λαμ βάν

της Εταιρίας . Για ειδικούς  πιστωτικούς  κινδύνους  γίνοντ

κονομ ικές

υ 2016

Σελίδα 85 από 87

 η Eταιρία εφαρμ όζει

οφυγή διακράτησης

ηλό. Στόχος  είναι η

να απομ ακρύνεται ο



μ εταβολές  στις  τιμ ές

θώς  και τη διάρκεια

αι τη σχέση μ εταξύ

για κάθε περίπτωση

μ ων δανείων έχουν

ν επιτοκίων βάσης

 κίνδυνος  μ εταβολής

ν Eταιρία λόγω του

υν να είναι ασταθείς

ητα της  Eταιρίας  να

του δανεισμ ού του ή

εις στην ικανότητα

ές  συνθήκες , στην

νάγκες  στο μ έλλον,

και η σχέση κερδών

των κερδών στις

ραση στα κέρδη

 φόρων

.277

.096



έσεις  στις  τράπεζες ,

ωτικό κίνδυνο από

ς supermarket. Η

παναπροσδιορίζεται

υ  κάθε πελάτη είτε

ική του κατάσταση,

οχής  πιστώσεων. Τα

λογήσεων σύμ φωνα

μ ική κατάσταση της

α τυχόν επισφάλειες ,

άνοντας  υπ΄ όψη τη

νται προβλέψεις  για



ζημ ιές  από απαξίωση. Η μ εταχ

απαιτεί διαχείριση το οποίο όμ ω

Για την ελαχιστοποίηση του πισ

πλαίσιο εγκεκριμ ένων πολιτικώ

Επίσης  όσον αφορά τα προϊό

χρημ ατοπιστωτικά ιδρύμ ατα πισ

 Κίνδυνος  ρευστότητας

Η ρευστότητα της  Eταιρίας επιτ

υπαρχόντων πιστωτικών ορίων

αυτών όταν απαιτείται περαιτέρ

basis). Η συνεχής  συνεργασία

ιδρύμ ατα της  χώρας , μ ας  εξ

επιχειρημ ατικών μ ας  πλάνων.

Ο στρατηγικός  σχεδιασμ ός  

μ ακροπρόθεσμ ης ) καθώς  και τ

υπόλοιπα των δανείων (ανεξό

περιόδου συν τους  δεδουλευμ έν

Οι χρημ ατοοικονομ ικές   υποχρε

 Δ ιαχείριση κεφαλαίου

Ο πρωταρχικός  στόχος  της  δια

υψηλής  πιστοληπτικής  του δια

υποστηρίζονται και να επεκτείνο

Ο σκοπός  της  διαχείρισης  το

δραστηριότητας  της Εταιρίας  (

μ ετόχους , για να διατηρηθεί μ ια 

Η διατήρηση ή η προσαρμ ογή 

ποσού των μ ερισμ άτων που πλ

μ ετόχους , της  έκδοσης  νέων 

δανεισμ ός .

Συντελεστής  μ όχλευσης

ποσά εκφρασμ ένα σε χιλ. €

Συνολικός Δ ανεισμ ός  (βραχυπρόθεσ

Τραπεζικά Δ άνεια)

Συνολικός  Δ ανεισμ ός  (μ ακροπρόθεσ

Τραπεζικά Δ άνεια)

Μείον: Ταμ ιακά διαθέσιμ α & ισοδύν

Καθαρό χρέος

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Σύνολο Κεφαλαίου

Συντελεστής  μ όχλευσης

 Λοιποί Λειτουργικοί Κίν

Η Δ ιοίκηση της  Eταιρίας και του

τον εντοπισμ ό δυσλειτουργιώ

ασφαλιστικές  καλύψεις  περιουσ

του δεν αναμ ένεται να αντιμ ετω

ορίζοντα. Η εξειδικευμ ένη τεχν

ανθρώπινο δυναμ ικό και οι ισ

βοηθούν και υποστηρίζουν την

νέες  αγορές , περιορίζοντας   του

Ετήσιες Χρημ ατοοικο
καταστάσεις
της  31ης Δ εκεμ βρίου

αχρονολόγηση των εισπράξεων αποτελεί ένα σημ αντικ

ως  δεν συνδέεται μ ε την πιστοληπτική ικανότητα των οφ

ιστωτικού κινδύνου στα Δ ιαθέσιμ α και Ταμ ειακά ισοδύν

ών από το Δ ιοικητικό Συμ βούλιο, θέτει όρια στο ποσό

ϊόντα καταθέσεων, η Εταιρία, συναλλάσσεται μ όνο μ

ιστοληπτικής  διαβάθμ ισης .

 ς

πιτυγχάνεται τόσο  μ έσω των ρευστών διαθεσίμ ων της , 

ν μ ε τις  συνεργαζόμ ενες  τράπεζες  μ ε παράλληλη διεύ

έρω χρημ ατοδότηση για έργα ειδικού τύπου (χρημ ατοδό

ία και η άριστη σχέση που διατηρούμ ε μ ε τα μ εγα

εξασφαλίζει ικανές  πιστωτικές  γραμ μ ές  για την χρη

.

 μ ας  ορίζει τη μ ορφή της  χρημ ατοδότησης  (βρ

ι τα εργαλεία τα οποία χρησιμ οποιούμ ε. Ο δανεισμ ός

ξόφλητο κεφάλαιο) μ ε σταθερό και κυμ αινόμ ενο επιτό

ένους  τόκους  μ έχρι την λήξη.

ρεώσεις  την 31
η

Δ εκεμ βρίου 2016 αναλύονται στην σημ



ιαχείρισης  κεφαλαίου του Ομ ίλου είναι να εξασφαλιστε

διαβάθμ ισης  και των υγιών δεικτών κεφαλαίου, ώστε

ίνονται οι δραστηριότητες  του Ομ ίλου.

του κεφαλαιουχικού κινδύνου είναι η εξασφάλιση τ

 (going concern) για να υπάρχουν ικανοποιητικές  απ

ια ιδανική κεφαλαιουχική δομ ή και για να μ ειωθεί το κόστ

ή της  κεφαλαιουχικής  δομ ής , μ πορεί να γίνει μ έσω της  

πληρώνονται στους  μ ετόχους , της  επιστροφής  μ ετοχικού

ν μ ετοχών ή της  πώλησης  περιουσιακών στοιχείων 

Στοιχεία Ομ ίλου Στο

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2

εσμ α

67.083 68.623 58

εσμ α

104.993 91.076 40

ύναμ α -3.869 -4.325 -1

168.206 155.374 96

149.746 145.759 140

317.952 301.133 237

52,90% 51,60% 40,

 ίνδυνοι

ου Ομ ίλου έχει εγκαταστήσει αξιόπιστο σύστημ α εσωτε

ιών και εξαιρέσεων στα πλαίσια των εμ πορικών τ

σίας  και λοιπών κινδύνων κρίνονται επαρκείς . Ο Όμ ιλο

ωπίσουν σημ αντικούς  κινδύνους  στο βραχυπρόθεσμ ο γ

χνογνωσία της  Eταιρίας , η συνεχής  επένδυση σε ά

ισχυρές  υποδομ ές  σε συνδυασμ ό μ ε την ανάπτυξη

ην Εταιρία έτσι ώστε να είναι διαρκώς  ανταγωνιστική κ

ους  κινδύνους  του ανταγωνιστικού ορίζοντα.
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τικό πρόβλημ α που

οφειλετών μ ας .

ύναμ α η Εταιρία στο

ό που θα εκτίθεται.

 μ ε αναγνωρισμ ένα



ς , όσο και μ έσω των

ιεύρυνση των ορίων

δότηση on a project

γαλύτερα πιστωτικά

ρημ ατοδότηση των

ραχυπρόθεσμ ης –

ός  περιλαμ βάνει τα

τόκιο στο τέλος  της

μ είωση 9.27.



τεί η διατήρηση της

τε να μ πορούν να

 της  συνεχιζόμ ενης

αποδόσεις  για τους

στος  κεφαλαίου.

ς  προσαρμ ογής  του

ού κεφαλαίου στους

ν για να μ ειωθεί ο

τοιχεία Εταιρίας

.2016 31.12.2015

58.222 50.434

40.223 63.196

-1.524 -2.790

6.922 110.840

40.998 139.268

7.919 250.108

0,74% 44,32%



τερικού ελέγχου για

 της  εργασιών. Οι

λος  και οι θυγατρικές

 γενικότερα χρονικό

άρτια εξειδικευμ ένο

ξη νέων προϊόντων

και να διεισδύει σε



Επιπρόσθετα, οι συνεχώς  προσ

το δικαίωμ α να πιστεύουμ ε ότι 

τόσο αποδοτικά όσο και ποιοτικ

9.33. Απορρόφηση εταιρία

Την 1
η

Οκτωβρίου 2016 ολοκλη
επωνυμ ία «ΤΥΡ.Α.Σ. Α.Ε.» (α
«απορροφώσα»), σύμ φωνα μ ε 
αριθμ όν 100279/01.10.2015 Α
Τουρισμ ού (η Ανακοίνωση). Ω ς
τη χρήση 2015 αναδιατυπώθηκα

9.34. Ανακατατάξεις

Ο Όμ ιλος  και η Εταιρία, πρ
προηγούμ ενης  χρήσης  2015, π
τρέχουσα χρήση 2016, και δεν έ

Οι πωλήσεις  επιμ ετρούνται 
ανταλλάγμ ατος μ ετά φόρων, ε
δίδονται στους  πελάτες . Τα έξο
κυρίως  supermarkets και η Δ
αφαιρετικά των πωλήσεων προ
31.12.15 ποσό € 25.885.202,3
έχουν ανακαταταχθεί από τα 

πωλήσεων.

Ο Όμ ιλος  και η Εταιρία, σύμ φω
970.000,00 αντίστοιχα που αφ
μ ακροπρόθεσμ ες  στις  βραχυπρ

9.35. Γεγονότα μ ετά την ημ

Πέρα των ήδη αναφερθέντω

καταστάσεων γεγονότα, τα οπο

αναφορά από τα Δ ιεθνή Πρότυπ

Ο Πρόεδρος  του

Δ ιοικητικού Συμ βουλίου

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Δ ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΔ Τ ΑΙ 848942

Ετήσιες Χρημ ατοοικο
καταστάσεις
της  31ης Δ εκεμ βρίου

οσαρμ οζόμ ενες  στο νέο επιχειρημ ατικό περιβάλλον υπο

τι θα ανταποκριθούμ ε στις  ανάγκες  της  κρίσιμ ης  χρονιά

ικά.

ίας

ληρώθηκε η διαδικασία συγχώνευσης  δι’ απορρόφησης  
(απορροφούμ ενη) από την «Ελληνικά Γαλακτοκομ εία 
ε τις  διατάξεις  του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 2166/199
Ανακοίνωσης  του Υπουργείου Οικονομ ίας , Υποδομ ώ
ς  αποτέλεσμ α της  ανωτέρω απορρόφησης τα κονδύλι

καν ως  αν η απορροφώσα μ ε την απορροφούμ ενη ήταν

προέβη στις  ακόλουθες  αναταξινομ ήσεις  Οικονομ ικώ
, που έχουν γίνει στις  σημ ειώσεις  για σκοπούς  συγκρ
ν έχουν επίπτωση στην Καθαρή θέση και τα αποτελέσμ α

ι στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος  ή εισπρ
, εκπτώσεων, ειδικών εξόδων προβολής , προώθησης  
ξοδα αυτά προκύπτουν μ ε βάση τις  ετήσιες  συμ φωνίε
 Δ ιοίκηση του Ομ ίλου αποφάσισε ότι θα πρέπει ν
ροκειμ ένου να πετύχει την εύλογη απεικόνιση τους . Ω
,32 και ποσό € 22.700.504,32 για τον Όμ ιλο και την Ε
α έξοδα της  λειτουργίας  διάθεσης  και απεικονίζοντα

φωνα μ ε το Δ ΛΠ 12.46, ανακατέταξαν ποσό € 1.018.3
αφορούν σε προβλέψεις  για ανέλεγκτες  φορολογικά 
ρόθεσμ ες  υποχρεώσεις .

ημ ερομ ηνία του Ισολογισμ ού

των, δεν υπάρχουν άλλα μ εταγενέστερα των χρ

οία να αφορούν στον Όμ ιλο και την Εταιρία και για τα

υπα Χρημ ατοοικονομ ικής Αναφοράς .

Τρίκαλα, 23 Ιουνίου 2017

Ο Δ ιευθύνων Σύμ βουλος

Δ ιευθυ

Λογιστ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩ ΝΣΤΑΝΤΑΚ

ΑΔ Τ ΑΜ 377566 ΑΔ Τ ΑΕ 

ΑΡ. ΑΔ . ΟΕ
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υ 2016
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οδομ ές μ ας  δίνουν

νιάς  που διανύουμ ε

ς  της  εταιρίας  μ ε την
ία Α.Ε.» (η Εταιρία
993, δυνάμ ει της  υπ’
μ ών, Ναυτιλίας  και
λια της  Εταιρίας  για

αν μ ια εταρία.

κών Κονδυλίών τη
κρισιμ ότητας  μ ε την
μ ατα:

πρακτέου καθαρού
ς  και διάθεσης  που
ίες  μ ε τους  πελάτες
να αναγνωρίζονται
Ω ς  αποτέλεσμ α την
Εταιρία αντίστοιχα,

ται αφαιρετικά των

.378,26 και ποσό €
ά χρήσεις , από τις

χρημ ατοοικονομ ικών

τα οποία επιβάλλεται

θυντής

στηρίου

ΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

Ε 812656

ΕΕ 90838 Α΄


