ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΑΦΟΙ ΜΠΑΛΑΚΑΝΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
31/12/2016
31/12/2015

42.735,00

42.369,00

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα

3.231.757,67

2.412.395,30

Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Επενδύσεις σε ακίνητα

1.653.421,88
358.048,29
1.187.454,67

1.562.935,86
254.888,03
1.275.159,23

Σύνολο

6.430.682,51

5.505.378,42

Μικτό Αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης

Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα

28.115,83

36.928,96

Σύνολο

28.115,83

36.928,96

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά

399.497,57

270.960,25

Σύνολο

399.497,57

270.960,25

6.858.295,91

5.813.267,63

Αποθέματα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Προκαταβολές για αποθέματα

2.579.917,21
250.743,68

2.082.067,63
229.132,28

Σύνολο

2.830.660,89

2.311.199,91

Σύνολο μη κυκλοφορούντων

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Λοιπά έξοδα και ζημίες
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων
στοιχείων

47.545.871,66
-32.126.261,73

42.276.761,07
-29.171.226,13

15.419.609,93

13.105.534,94

76.053,34

275.538,50

-609.669,21
-8.188.938,11

-515.737,85
-6.461.954,82

-3.747,37

-94.303,99

17.884,21

8.539,42

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων
Λοιπά έσοδα και κέρδη

-163.624,00
105.786,75

0,00
606.936,11

Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων

6.653.355,54

6.924.552,31

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

64.278,54
-6.335,97

35.940,26
-7.455,85

6.711.298,11
-2.011.942,11
4.699.356,00

6.953.036,72
-1.980.017,18
4.973.019,54

Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
42.735,00

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και
προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις

42.369,00

Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες
16.666.572,33
1.522,94

14.479.442,23
43.639,50

Αποτέλεσμα προ φόρων
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων
πάγιων
Προβλέψεις
Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων

6.711.298,11

6.953.036,72

581.047,50

605.253,63

-17.884,21

0,00
-8.539,42

163.624,00
0,00
-57.942,57

0,00
0,00
-28.484,41

7.380.142,83

7.521.266,52

424.076,97

310.361,26

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία
Προπληρωμένα έξοδα

18.100,00
27.533,51

943.000,00
0

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

12.437.338,39
29.575.144,14

13.817.845,62
29.594.288,61

Σύνολο κυκλοφορούντων

32.405.805,03

31.905.488,52

Σύνολο Ενεργητικού

39.264.100,94

37.718.756,15

Μεταβολή αποθεμάτων
Μεταβολή απαιτήσεων

-519.460,98
-2.414.085,19

-912.089,84
-3.572.409,06

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Καθαρή θέση

31/12/2016

31/12/2015

Μεταβολή υποχρεώσεων
Μείον:
Πληρωμές/εισπράξεις
για/από
χρεωστικούς
πιστωτικούς τόκους
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)

-3.237.097,39

2.669.238,37

Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο

4.241.604,00

4.241.604,00

Σύνολο

4.241.604,00

4.241.604,00

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

1.413.924,13

1.259.498,07

Αφορολόγητα αποθεματικά

7.808.238,05

7.808.238,05

Αποτελέσματα εις νέο

22.060.096,21

17.515.166,27

Σύνολο

31.282.258,39

26.582.902,39

Σύνολο καθαρής θέσης

35.523.862,39

30.824.506,39

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στοιχείων
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου
κίνησης
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης

&

Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων
στοιχείων
(Πληρωμές) / εισπράξεις για (απόκτηση) / πώληση
επενδύσεων
Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρή μεταβολή)
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)

-6.335,97

-7.455,85

-2.012.657,00

-2.625.327,32

-809.493,70

3.073.222,82

-1.485.513,07

-139.142,75

850.221,00

-943.000,00

64.278,54

35.940,26
0,00

-571.013,53

-1.046.202,49

0,00

Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Υποχρεώσεις

Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου

0,00

95.004,00

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

95.004,00

-1.380.507,23

2.122.024,33

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

13.817.845,62

11.695.821,29

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

12.437.338,39

13.817.845,62

Κρατικές επιχορηγήσεις
Σύνολο

17.090,00

14.390,00

83.086,18

0

100.176,18

14.390,00
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα (α) + (β) + (γ)

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις

2.544.378,11

5.552.516,01

24.878,13
207.609,74
348.047,78

12.741,52
224.131,74
499.975,63

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Σύνολο

515.148,61
3.640.062,37

590.494,86
6.879.859,76

Σύνολο Υποχρεώσεων

3.740.238,55

6.894.249,76

39.264.100,94

37.718.756,15

Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις

Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και
Υποχρεώσεων

Αργολικό, 27 Ιουνίου 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 14265/Α'ΤΑΞΗΣ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΦΟΙ ΜΠΑΛΑΚΑΝΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΑΦΟΙ
ΜΠΑΛΑΚΑΝΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι
οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2016, τις καταστάσεις
αποτελεσμάτων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της χρήσεως που
έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,
όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες
ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων
απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία
(ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με
κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό
την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις
είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών
τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά
τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές
δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης
επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος
περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και
μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη
διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και
κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν
εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά
αποτελέσματα της χρήσεως αυτής δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχει
προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν
καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική
πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε
αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που
τυχόν απαιτείται.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται
στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση
της Εταιρείας «ΑΦΟΙ ΜΠΑΛΑΚΑΝΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, τη χρηματοοικονομική της
επίδοση και τις ταμειακές ροές της για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή,
σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της
παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει
καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του
Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2016.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία «ΑΦΟΙ
ΜΠΑΛΑΚΑΝΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το
περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης
του Διοικητικού της Συμβουλίου.
Αθήνα, 3 Ιουλίου 2017
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣ. ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 14941
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

