
ΑΦΟΙ ΜΠΑΛΑΚΑΝΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

31.12.2015 31.12.2014

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 42.276.761,07 47.966.913,46
Κόστος πωλήσεων -29.171.226,13 -32.587.240,50
Μικτό αποτέλεσμα 13.105.534,94 15.379.672,96
Λοιπά συνήθη έσοδα 275.538,50 282.482,19

13.381.073,44 15.662.155,15

Έξοδα διοίκησης -515.737,85 -556.086,50
Έξοδα διάθεσης -6.461.954,82 -7.351.013,86
Λοιπά έξοδα και ζημιές -94.303,99 -2.085,70
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη 
κυκλοφορούντων στοιχείων 8.539,42 12.505,61
Λοιπά έσοδα και κέρδη 606.936,11 29.327,32
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 6.924.552,31 7.794.802,02
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 35.940,26 205.027,49
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -7.455,85 -2.956,65
Αποτέλεσμα προ φόρων 6.953.036,72 7.996.872,86
Φόροι εισοδήματος -1.980.017,18 -2.083.723,22
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 4.973.019,54 5.913.149,64

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

31/12/2015 31/12/2014
Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Αποτέλεσμα προ φόρων 6.953.036,72 7.996.872,86
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων 605.253,63 580.732,50
Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων -8.539,42 -12.505,61
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό) -28.484,41 -202.070,84
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης 7.521.266,52 8.363.028,91

Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης
Μεταβολή αποθεμάτων -912.089,84 -117.427,30
Μεταβολή απαιτήσεων -3.572.409,06 1.584.586,61
Μεταβολή υποχρεώσεων 2.669.238,37 -1.377.494,40
Μείον:
Πληρωμές/εισπράξεις για/από χρεωστικούς&πιστωτικούς τόκους -7.455,85 -2.956,65
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος -2.625.327,32 -1.438.413,08

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 3.073.222,82 7.011.324,09

Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων -139.142,75 -918.640,41
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) επενδύσεων -943.000,00 0,00
Τόκοι εισπραχθέντες 35.940,26 205.027,49

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -1.046.202,49 -713.612,92

Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου 95.004,00 0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 95.004,00 0,00

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
 (α) + (β) + (γ) 2.122.024,33 6.297.711,17

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 11.695.821,29 5.398.110,12
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 13.817.845,62 11.695.821,29

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

31.12.2015 31.12.2014

Ακίνητα 2.412.395,30 2.520.050,92
Μηχανολογικός εξοπλισμός 1.562.935,86 1.748.836,09
Λοιπός εξοπλισμός 254.888,03 323.636,00
Επενδύσεις σε ακίνητα 1.275.159,23 1.363.203,61

5.505.378,42 5.955.726,62

Λοιπά άυλα 36.928,96 44.152,22
36.928,96 44.152,22

Λοιπά 270.960,25 278.003,91
270.960,25 278.003,91

5.813.267,63 6.277.882,75

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 2.082.067,63 1.262.538,41
Προκαταβολές για αποθέματα 229.132,28 136.571,66

2.311.199,91 1.399.110,07

Εμπορικές απαιτήσεις 14.479.442,23 10.885.466,41
Δουλευμένα έσοδα περιόδου 43.639,50 24.592,18
Λοιπές απαιτήσεις 310.361,26 343.931,68
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 943.000,00 0
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 13.817.845,62 11.695.821,29

29.594.288,61 22.949.811,56

31.905.488,52 24.348.921,63

37.718.756,15 30.626.804,38

Κεφάλαιο 4.241.604,00 4.146.600,00

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 1.259.498,07 963.613,77
Αφορολόγητα αποθεματικά 7.808.238,05 7.808.238,05
Αποτελέσματα εις νέο 17.515.166,27 12.838.031,03

26.582.902,39 21.609.882,85

30.824.506,39 25.756.482,85

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 14.390,00 14.290,00

Εμπορικές υποχρεώσεις 5.552.516,01 3.120.662,53
Φόρος εισοδήματος 0 645.310,14
Λοιποί φόροι και τέλη 12.741,52 13.695,09
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 224.131,74 197.495,81
Λοιπές υποχρεώσεις 499.975,63 388.265,66
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 590.494,86 490.602,30

6.879.859,76 4.856.031,53

6.894.249,76 4.870.321,53

37.718.756,15 30.626.804,38
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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 2015, τις καταστάσεις 
αποτελεσμάτων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της χρήσεως που 
έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.  
 
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, 
όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως 
απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη 
είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
 
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με 
κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με 
σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών 
τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή 
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά 
τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές 
δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών 
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση 
γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο 
έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών 
αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που 
έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και 
κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 
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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 2015, τη 
χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές ροές της για τη χρήση που έληξε 
την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 
 
 

 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του 
Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα 
πλαίσια των οριζόμενων από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. 
 

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2016 
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 
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