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Για τη Χρήση από 1η Ιανουαρίου – 31η ∆εκεµβρίου 2017
Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
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Οι συνημμένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της
εταιρείας « ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε. » την 20η Απριλίου 2018
2018 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο
διαδίκτυο , στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ekkokistiria-sofadon-sa.gr .
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ∆ΩΝ Α.Ε.»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2017-31/12/2017

Κύριοι Μέτοχοι,
Σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της εταιρείας, σας παρουσιάζουµε τη δραστηριότητα της
εταιρείας κατά τη χρήση 1/1/2017-31/12/2017.
Η χρήση που έκλεισε στις 31/12/2017 ήταν η δέκατη έβδοµη (17η) χρήση για την εταιρεία µας. Η
κλειόµενη χρήση αφορούσε δωδεκάµηνη περίοδο και συγκεκριµένα από 1/1/2017 µέχρι 31/12/2017. Στην
υπόψη χρήση, η εταιρεία συνέχισε την εκµετάλλευση του µισθωµένου βασικού εκκοκκιστηρίου της

στους

Σοφάδες Καρδίτσας (έδρα της εταιρίας ) και δεν λειτούργησε κανένα άλλο εκκοκκιστήριο σαν υποκατάστηµα.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στην κλειόµενη χρήση, οι αγορές σύσπορου βαµβακιού που πραγµατοποίησε η εταιρεία είναι αυξηµένες κατά
2.120.440 κιλά σε σύγκριση µε την προηγούµενη χρήση, παρουσιάζοντας µια ποσοστιαία αύξηση κατά 27,24% ,
όπως προκύπτει και από τον πίνακα Iα:
ΠΙΝΑΚΑΣ Ια. Αγορές
Αγορές συσπόρου βαμβακιού (ποσότητες)
εκκοκκιστήριο

Σοφάδες (Έδρα)

Αγορές
χρήσης
2015
(κιλά)

Αγορές
χρήσης
2016
(κιλά)

Μεταβολή

Μεταβολή

(%)

Αγορές
χρήσης
2017
2017
(κιλά)

9.029.960

7.785.160

-13,78%

9.905.600

+27,24%

(%)

Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση των καλλιεργούµενων εκτάσεων και στις αυξηµένες στρεµµατικές
αποδόσεις λόγω ευνοϊκών καιρικών συνθηκών.
Με δεδοµένο ότι η εταιρεία δεν λειτούργησε κανένα άλλο υποκατάστηµα (εκκοκκιστήριο) στη διάρκεια της
κλειόµενης χρήσης, η αύξηση αυτή

προέρχεται στο σύνολό της από το εκκοκκιστήριο στους Σοφάδες

Καρδίτσας.
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Επίσης, κατά την κλειόµενη χρήση η εταιρεία δραστηριοποιήθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά και στην εµπορία
δηµητριακών και λοιπών αγροτικών προϊόντων. Όπως προκύπτει και από τον πίνακα Ιβ που ακολουθεί, οι
ποσότητες δηµητριακών και λοιπών αγροτικών προϊόντων που αγόρασε προς εµπορία η εταιρεία κατά τη χρήση
2017 είναι µειωµένες (µείωση 14,20% κατά µ.ο.) σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες της προηγούµενης χρήσης
2016:

ΠΙΝΑΚΑΣ Ιβ. Αγορές δημητριακών
δημητριακών (ποσότητες)
Αγορές
χρήσης
2015
(κιλά)

Αγορές
χρήσης
2016
(κιλά)

Σίτος

914.550

2.123.900

+132%

1.861.910

-12,33%

Κριθάρι

52.030

38.610

-26%

15.520

-59,80%

Βρώμη

4.170

61.590

+1377%

71.170

+15,55%

Τριφύλλι

72.470

47.050

-65%

-

0

Σύνολο

1.043.220

2.271.150

+218%

1.948.600

-14,20%

Μεταβολή
(%)

Αγορές
χρήσης
2017
2017
(κιλά)

Μεταβολή
(%)

Στην κλειόµενη χρήση, η παραγωγή εκκοκκισµένου βαµβακιού όσο και η παραγωγή βαµβακοσπόρου είναι
αυξηµένη. Αυτό οφείλεται τόσο στην αύξηση της ποσότητας πρώτης ύλης (σύσπορο βαµβάκι) όσο και στα
βελτιωµένα ποιοτικά χαρακτηριστικά της πρώτης ύλης (σύσπορο βαµβάκι) που αγόρασε η εταιρεία. Ειδικότερα:

(α) εκκοκκισµένο βαµβάκι
Η παραγωγή εκκοκκισµένου βαµβακιού στη χρήση 2017 αυξήθηκε κατά 23%, δηλ. 603.117 κιλά
περισσότερα σε σύγκριση µε την προηγούµενη χρήση (πίνακας ΙΙ):
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ. Παραγωγή εκκοκκισμένου βαμβακιού (ποσότητες)
Παραγωγή

Παραγωγή

χρήσης

χρήσης

Παραγωγή
Μεταβολή

εκκοκκιστήριο

Μεταβολή
χρήσης

2015

2016

(%)

(%)
2017(κιλά)
2017(κιλά)

Σοφάδες (Έδρα)

(κιλά)

(κιλά)

3.016.247

2.620.136

-13,13%

3.223.253

+23%
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(β) βαµβακόσπορος
η παραγωγή βαµβακοσπόρου στη χρήση 2017 αυξήθηκε κατά 23%, δηλ. 894.302 κιλά περισσότερα σε
σύγκριση µε την προηγούµενη χρήση (πίνακας ΙΙΙ):

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ. Παραγωγή βαμβακοσπόρου (ποσότητες)
Παραγωγή

Παραγωγή

Παραγωγή

χρήσης

χρήσης

Μεταβολή

χρήσης

Μεταβολή

2015

2016

(%)

2017

(%)

(κιλά)

(κιλά)

εκκοκκιστήριο

Σοφάδες (Έδρα)

4.606.858

(κιλά)

3.888.775

-15,59%

4.783.077

+23%

Από την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον ισολογισµό της εταιρίας της χρήσης που έκλεισε, παρατίθενται
συνοπτικά τα παρακάτω στοιχεία, σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα στοιχεία των δύο προηγούµενων χρήσεων
ήτοι:
ΠΙΝΑΚΑΣ IV. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ποσά σε ευρώ)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Κύκλος εργασιών

Χρήση 2015

Χρήση 2016

Χρήση 2017

4.171.881

5.190.037

6.221.289

(3.901.149)

(4.915.016)

(5.430.333)

270.732

275.021

790.956

% κύκλου εργασιών

6,5%

5,3%

12,7%

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης

3.476

17.329

7.981

% κύκλου εργασιών

0,08%

0,33%

0,12%

(402.722)

(385.850)

(452.384)

9,65%

7,43%

7,27%

(66.269)

(82.507)

(53.407)

1,58%

1,59%

0,86%

Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα

Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης
% κύκλου εργασιών
Χρηματοοικονομικό κόστος
% κύκλου εργασιών
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Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης

78.589

64.670

557.320

% κύκλου εργασιών

1,88%

1,25%

8,95%

(9.524)

(8.288)

(7.495)

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων

(21.747)

(17.837)

503.913

% κύκλου εργασιών

(0,52%)

(0,34%)

8,09%

Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους

(21.747)

(42.038)

354.913

% κύκλου εργασιών

(0,52%)

(0,81%)

5,70%

Αποσβέσεις

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν οι εξής διαπιστώσεις :
•

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡ∆Η: Στη χρήση που έληξε (2017) τα µικτά κέρδη της εταιρείας παρουσίασαν αύξηση.
Συγκεκριµένα ανήλθαν σε 790.956 € από 275.021 € που ήταν στην προηγούµενη χρήση (2016) ενώ ως
µικτό ποσοστό επί των πωλήσεων ανήλθαν σε 12,7% έναντι 5,3%, που ήταν στη χρήση 2016.

•

ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ: Στην κλειόµενη χρήση (2017) είχαµε αύξηση των εξόδων
εκµετάλλευσης της εταιρείας. Συγκεκριµένα αυξήθηκαν σε 452.384€ από 385.850€ που ήταν στην
προηγούµενη χρήση ενώ ως µικτό ποσοστό επί των πωλήσεων ανήλθαν σε 7,27% έναντι 7,43% , που
ήταν στη χρήση 2016.

•

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: Η επιβάρυνση της χρήσης

εµφανίζεται µειωµένη σε αξίες σε

σύγκριση µε την προηγούµενη χρήση ( 53.407 € το 2017 από 82.507 € το 2016) ενώ ως ποσοστό επί
των πωλήσεων εµφανίζεται σηµαντικά µειωµένη (0,86% το 2017 έναντι 1,59% το 2016).
•

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ : Τα κέρδη µετά από φόρους της εταιρίας στη χρήση 2017 είναι
354.913 € έναντι ζηµιών 42.038 € το 2016 (κέρδη 5,70% επί του κύκλου εργασιών στη χρήση 2017
έναντι ζηµιών 0,81% επί του κύκλου εργασιών που ήταν στη χρήση 2016).

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2017 – 2018 & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟ∆Ο 2018-2019
Την εκκοκκιστική περίοδο 2017-2018 η εγχώρια παραγωγή αυξήθηκε περίπου 10% και άγγιξε τους 240.000
τόνους εκκοκκισµένου βάµβακος . Η εταιρεία µας κατάφερε να αυξήσει τις ποσότητες βάµβακος που εισκόµισε
κατά 20%, παρά το γεγονός ότι στο νοµό Καρδίτσας παρουσιάστηκαν µεγάλες µειώσεις στις αποδόσεις των
εκτάσεων που καλλιεργούνται µε βαµβάκι. Η διάθεση του βαµβακιού πραγµατοποιήθηκε σε αρκετά καλές τιµές,
ξεκινώντας από 1,42 ευρώ/κιλό και φτάνοντας µέχρι το 1,65 ευρώ/κιλό και σήµερα (Απρίλιος 2018) έχουν µείνει
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προς διάθεση 20.000 τόνοι εκκοκκισµένου βάµβακος. Για τη νέα περίοδο αναµένονται µεγάλες αλλαγές στον
τρόπο διακίνησης βάµβακος µεταξύ των βαµβακοπαραγωγών και των εκκοκκιστικών επιχειρήσεων :
•

Η πιστοποίηση συγκεκριµένων ποικιλιών από τα εκκοκκιστήρια η οποία ξεκίνησε πιλοτικά πέρυσι, είχε
ως αποτέλεσµα να παραδοθεί βαµβάκι υψηλών προδιαγραφών στα εκκοκκιστήρια και γι’ αυτό να δοθεί
κατά µέσο όρο 0,02 € ανά κιλό επιπλέον τιµή στον παραγωγό. Ως εκ τούτου, αναµένεται οι ποσότητες
προς πιστοποίηση να αυξηθούν.

•

Οι οµάδες παραγωγών , τυπικές ή άτυπες , είναι πλέον µια πραγµατικότητα . Οι παραγωγοί έχοντας
αντιληφθεί ότι µπορούν να πετύχουν καλύτερα αποτελέσµατα όταν διαπραγµατεύονται ως οµάδα ,
έχουν αρχίσει να δηµιουργούν τέτοιες ώστε να πετύχουν καλύτερες τιµές στις αγορές εφοδίων .
Παράλληλα , διαπραγµατεύονται και την πώληση του προϊόντος τους εκ των προτέρων µε τα
εκκοκκιστήρια και πετυχαίνουν καλύτερες συµφωνίες παράγοντας και παραδίδοντας καλύτερο προϊόν .

•

Τον τελευταίο χρόνο υπάρχει η τάση να δίνεται η δυνατότητα φιξαρίσµατος της τιµής στις οµάδες
παραγωγών ώστε να µπορούν να αποφασίζουν αυτοί για το χρόνο που θα επιλέξουν να πληρωθούν για
το προϊόν τους βάσει των διεθνών τιµών βάµβακος και της ισοτιµίας δολαρίου.

Η εφαρµογή των ανωτέρω αναµένεται να αλλάξει τη διαδικασία που ακολουθείται στη διακίνηση σύσπορου
βάµβακος στην Ελλάδα.
Τέλος , καθοριστικό ρόλο στην εµπορία βάµβακος παγκοσµίως αναµένεται να έχουν οι όποιες κυβερνητικές
αποφάσεις για επιβολή δασµών µεταξύ χωρών και οι οποίες είχαν για χρόνια απουσιάσει και επανεµφανίστηκαν
πρόσφατα από τις Η.Π.Α. οι οποίες επέβαλαν δασµούς στις εισαγωγές χάλυβα και αλουµινίου. Μια υποτιθέµενη
απόφαση της Κίνας , ως αντίποινα , για τα βαµβάκια που εισάγει από τις Η.Π.Α. θα µπορούσε να αλλάξει
δραµατικά τις ισορροπίες στην αγορά βάµβακος .
∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
Η εταιρεία µας δεν έχει διαθέσιµο συνάλλαγµα.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ
∆εν υπάρχουν.
ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η εταιρεία µας δεν έχει στην κυριότητα της ακίνητα.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η εταιρεία δεν επιβαρύνει το περιβάλλον µε την δραστηριότητά της και συµµορφώνεται πλήρως µε την
ισχύουσα νοµοθεσία. Για την δραστηριότητά της δεν προβλέπονται ιδιαίτερες ή ειδικές διαδικασίες πρόληψης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η εταιρεία, η διοίκηση και το προσωπικό της, είναι ευαισθητοποιηµένοι και
πρόθυµοι για την πρόληψη και τον έλεγχο των ζητηµάτων περιβάλλοντος.
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ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η εταιρεία προσλαµβάνει και απασχολεί προσωπικό χωρίς να κάνει διακρίσεις φύλου, θρησκείας, εθνικότητας
κλπ. Τα δικαιώµατα των εργαζοµένων γίνονται απολύτως σεβαστά και υπάρχει κλίµα εργασιακής συνεργασίας
και διεύρυνσης των επαγγελµατικών γνώσεων. Οι εργασιακές και ατοµικές ελευθερίες δεν περιορίζονται καθ’
οιονδήποτε τρόπο. Η εταιρεία απασχολεί Τεχνικό Ασφαλείας και τηρεί τους όρους ασφάλειας και υγείας των
εργαζοµένων της. Ακολουθεί την εγκεκριµένη πολιτική στις προσλήψεις και στην ανάθεση των καθηκόντων,
δηµιουργώντας συνθήκες υγιούς ανταγωνισµού και θετικού εργασιακού περιβάλλοντος. Η εταιρεία εκπαιδεύει το
προσωπικό της σε νέες δεξιότητες µε σεµινάρια ενδοεπιχειρησιακά αλλά και εξωτερικά, µέσω φορέων
εγνωσµένου κύρους και αποδοχής. Το προσωπικό αξιολογείται από τους αρµόδιους διευθυντές και οι
αξιολογήσεις αυτές, εκτιµώνται εµπράκτως από την ∆ιοίκηση. Οι αµοιβές και οι αποδοχές εν γένει των
υπαλλήλων και των στελεχών της εταιρείας, είναι ανάλογες των ευθυνών τους, της δραστηριότητας, των
ικανοτήτων τους και της αποδοτικότητάς την οποία επιδεικνύουν.
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήµατα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΒΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ.
Μέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συµβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα
µπορούσε να επηρεάσει σηµαντικά την οικονοµική θέση και την πορεία της εταιρίας κατά την 31/12/2017.

Μετά από τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούµε:
1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισµό και τα αποτελέσµατα της χρήσης 1/1/2017-31/12/2017
2. Να απαλλάξετε εµάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγµένα της χρήσης 1/1/201731/12/2017 σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό.
3. Να διορίσετε έναν (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωµατικό ορκωτό ελεγκτή για τη χρήση 1/1/201831/12/2018.
Σοφάδες 20/04/2018

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος
∆ηµήτριος Γ. Πολύχρονος
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ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ∆ΩΝ Α.Ε.
Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις (της χρήσης από 1η Ιανουαρίου – 31η ∆εκεµβρίου 2017)

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ∆ΩΝ Α.Ε.

Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων
Γνωµη
Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες εταιρικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ∆ΩΝ Α.Ε.»,
οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2017, τις εταιρικές
καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την
ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
άποψη, την οικονοµική θέση της εταιρείας «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ∆ΩΝ Α.Ε..» κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2017, τη
χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Βάση Γνώµης
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην
Ελληνική Νοµοθεσία. Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της
έκθεσής µας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων”. Είµαστε ανεξάρτητοι από την
Εταιρεία σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας για Επαγγελµατίες Ελεγκτές του Συµβουλίου ∆ιεθνών Προτύπων
∆εοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που
σχετίζονται µε τον έλεγχο των εταιρικών χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουµε εκπληρώσει τις
δεοντολογικές µας υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και του προαναφερόµενου Κώδικα
∆εοντολογίας. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση
για γνώµη µας.

Άλλες πληροφορίες
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαµβάνονται στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών
Απαιτήσεων”, αλλά δεν περιλαµβάνουν τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών.
Η γνώµη µας επί των εταιρικών χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουµε
µε τη γνώµη αυτή οποιασδήποτε µορφής συµπέρασµα διασφάλισης επί αυτών.
Σε σχέση µε τον έλεγχό µας επί των εταιρικών χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, η ευθύνη µας είναι να αναγνώσουµε τις
άλλες πληροφορίες και, µε τον τρόπο αυτό, να εξετάσουµε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς µε τις
εταιρικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαµε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι
ουσιωδώς εσφαλµένες. Εάν, µε βάση τις εργασίες που έχουµε εκτελέσει, καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι υπάρχει
ουσιώδες σφάλµα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είµαστε υποχρεωµένοι να αναφέρουµε το γεγονός αυτό. ∆εν έχουµε
τίποτα να αναφέρουµε σχετικά µε το θέµα αυτό.
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ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ∆ΩΝ Α.Ε.
Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις (της χρήσης από 1η Ιανουαρίου – 31η ∆εκεµβρίου 2017)

Ευθύνες της ∆ιοίκησης επί των Εταιρικών Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες
εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας
της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέµατα που
σχετίζονται µε τη συνεχιζόµενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόµενης δραστηριότητας, εκτός
και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη
ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων
Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, στο σύνολο
τους, είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουµε έκθεση
ελεγκτή, η οποία περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι
εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, θα
εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλµα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλµατα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και
θεωρούνται ουσιώδη όταν, µεµονωµένα ή αθροιστικά, θα µπορούσε εύλογα να αναµένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονοµικές
αποφάσεις των χρηστών, που λαµβάνονται µε βάση αυτές τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, ασκούµε
επαγγελµατική κρίση και διατηρούµε επαγγελµατικό σκεπτικισµό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

• Εντοπίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, που οφείλεται
είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους
αυτούς και αποκτούµε ελεγκτικά τεκµήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώµη µας. Ο
κίνδυνος µη εντοπισµού ουσιώδους σφάλµατος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε
λάθος, καθώς η απάτη µπορεί να εµπεριέχει συµπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεµµένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις
ή παράκαµψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.

• Κατανοούµε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται µε τον έλεγχο, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών

•

διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την διατύπωση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας
των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.
Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και το εύλογο των
λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση.

• Αποφαινόµαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόµενης

•

δραστηριότητας και µε βάση τα ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά
µε γεγονότα ή συνθήκες που µπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να
συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συµπεράνουµε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είµαστε υποχρεωµένοι στην
έκθεση ελεγκτή να επιστήσουµε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονοµικών καταστάσεων ή εάν αυτές
οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουµε τη γνώµη µας. Τα συµπεράσµατά µας βασίζονται σε ελεγκτικά
τεκµήρια που αποκτώνται µέχρι την ηµεροµηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, µελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες
ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσµα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα.
Αξιολογούµε τη συνολική παρουσίαση, τη δοµή και το περιεχόµενο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων,
συµπεριλαµβανοµένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν
τις υποκείµενες συναλλαγές και τα γεγονότα µε τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
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ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ∆ΩΝ Α.Ε.
Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις (της χρήσης από 1η Ιανουαρίου – 31η ∆εκεµβρίου 2017)
Μεταξύ άλλων θεµάτων, κοινοποιούµε στη διοίκηση, το σχεδιαζόµενο εύρος και το χρονοδιάγραµµα του ελέγχου, καθώς και
σηµαντικά ευρήµατα του ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένων όποιων σηµαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου
εντοπίζουµε κατά τη διάρκεια του ελέγχου µας.

Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού
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 ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες
νοµικές απαιτήσεις των άρθρων 43α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόµενο αυτής αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2017.

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά τον έλεγχό µας, για την εταιρεία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ∆ΩΝ Α.Ε.» και το
περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου.

Αθήνα, 20-4-2018

ΕCOVIS HELLAS SA (Α.Μ. 155 )

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 9-11 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ

Σαµαράς ∆ηµήτριος
Α.Μ. 34161
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ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ∆ΩΝ Α.Ε.
Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις (της χρήσης από 1η Ιανουαρίου – 31η ∆εκεµβρίου 2017)

(I) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1 Η Ι ΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 – 31 Η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

Σηµ.

31 ∆εκεµβρίου

31 ∆εκεµβρίου

2017

2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία Ενεργητικού
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία

3.1

39.237

46.732

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

3.2

11.519

10.588

50.756

57.320

Σύνολο Μη Κυκλ. Περιουσιακών στοιχείων
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα

3.3

3.290.814

2.536.309

Λογαριασµοί εισπρακτέοι

3.4

924.951

634.078

Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών

3.5

1.134.351

233.157

0

3.406

Σύνολο Κυκλοφορούντων Περιουσιακών στοιχείων

5.350.116

3.406.950

Σύνολο Ενεργητικού

5.400.872

3.464.270

Τρέχων φόρος εισοδήµατος

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κεφάλαια και Αποθεµατικά
Μετοχικό κεφάλαιο

3.6

410.858

410.858

Λοιπά Αποθεµατικά

3.7

81.832

81.832

26.265

(328.648)

518.955

164.042

0

250.000

26.385

23.851

26.385

273.851

2.276.900

967.919

150.883

0

Αποτελέσµατα εις νέον
Σύνολο Καθαρής Θέσης
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆ανεισµός

3.8

Υποχρεώσεις παροχών αποχώρησης προσωπικού
Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

3.9

Φόρος εισοδήµατος
Βραχυχρόνιες δανειακές υποχρεώσεις

3.8

2.311.732

1.806.431

Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπρόθεσµων δανείων

3.8

116.017

252.027

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων

4.855.532

3.026.377

Σύνολο υποχρεώσεων

4.881.917

3.300.228

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

5.400.872

3.464.270
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(II) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1 Η Ι ΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 – 31 Η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Κύκλος εργασιών

Σηµ.
3.10

Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Αναλώσεις αποθεµάτων

31 ∆εκεµβρίου 2017

31 ∆εκεµβρίου 2016

6.221.289

5.190.037

7.981

17.329

(4.936.853)

(4.500.101)

Παροχές σε εργαζοµένους

3.11

(275.218)

(248.457)

Αποσβέσεις

3.12

(7.495)

(8.288)

Άλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως

3.13

(452.384)

(385.850)

557.320

64.670

(53.407)

(82.507)

503.913

(17.837)

(149.000)

(24.201)

354.913

(42.038)

0

0

354.913

(42.038)

6,0478

(0,7162)

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα – (κόστος )

3.14

Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από

3.15

φόρους
Βασικά κέρδη / (ζηµίες) ανά µετοχή,
µετά από φόρους
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(III) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 – 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Μετοχικό

Λοιπά

Αποτελέσµατα

Σύνολο

Κεφάλαιο

Αποθεµατικά

εις νέο

Ιδίων

(Ποσά εκφρασµένα σε

Κεφαλαίων

ευρώ)
Υπόλοιπο την 1η

410.858

81.832

(286.610)

206.080

(42.038)

(42.038)

Ιανουαρίου 2016
Συγκεντρωτικά συνολικά
εισοδήµατα µετά από φόρους
Υπόλοιπο την 31η

410.858

81.832

(328.648)

164.042

410.858

81.832

(328.648)

164.042

354.913

354.913

26.265

518.955

∆εκεµβρίου 2016
Υπόλοιπο την 1η
Ιανουαρίου 2017
Συγκεντρωτικά συνολικά
εισοδήµατα µετά από φόρους
Υπόλοιπο την 31η

410.858

81.832

∆εκεµβρίου 2017
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(IV) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 – 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
(Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)
Λειτουργικές δραστηριότητες

01/01-31/12/2017

01/01-31/12/2016

503.913

(17.837)

7.495

8.288

53.407

82.507

Μείωση / (Αύξηση) αποθεµάτων

(754.505)

3.388

Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων

(290.873)

286.555

Αύξηση / (Μείωση) υποχρεώσεων πλην δανειακών

1.308.983

240.270

2.535

5.403

4.357

(34.463)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

(53.477)

(82.560)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές

781.834

491.551

Τόκοι εισπραχθέντες

70

52

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές

70

52

119.290

(390.340)

119.290

(390.340)

901.193

101.263

233.157

131.894

1.134.351

233.157

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων
(συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
Πλέον προσαρµογές για :
Αποσβέσεις ενσώµατων ακινητοποιήσεων
Χρηµατοοικονοµικό κόστος – καθαρό
Πλέον / µείον Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης που
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες :

Αύξηση / (Μείωση) υποχρεώσεων παροχών
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Μείον :
Καταβεβληµένοι φόροι

δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες

δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµιακά
διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ)
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης
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Γενικές πληροφορίες

1. Γενικές πληροφορίες
Η εταιρεία "ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ∆ΩΝ Α.Ε." ιδρύθηκε το Σεπτέµβριο του 2000 (ΦΕΚ 8276/8.9.2000) και είναι
εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της Νοµαρχίας Καρδίτσας µε αριθµό 46884/30/Β/00/05. Η εταιρεία έχει:
•

έδρα στο ∆ήµο Σοφάδων (2ο χλµ. Εθνικής οδού Σοφάδων - Αθήνας, τηλ. 24430 - 22272)

•

διάρκεια 50 χρόνια

•

αντικείµενο δραστηριότητας: α) τον εκκοκκισµό και εµπορία βαµβακιού και των υποπροϊόντων του και β)
την εµπορία δηµητριακών

•

Μετοχικό κεφάλαιο € 410.858 το οποίο διαιρείται σε 58.694 ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 7 ευρώ η
καθεµία

•

Μετόχους τους εξής :

α/α

Επωνυµία ή ονοµατεπώνυµο µετόχου

1.

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

29.934

51

2.

∆ανιέλα Ελευθερίου

28.760

49

58.694

100

Σύνολο
•

Μετοχές

%

∆ιοικητικό Συµβούλιο που εκλέχτηκε από την Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας την 30.06.2015,
αποτελούµενο από τους :


∆ηµήτριο Πολύχρονο, Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο



Βασίλειο Πολύχρονο, Αντιπρόεδρο



∆ανιέλα Ελευθερίου, Σύµβουλο

Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου διαρκεί έως 30/06/2020.
Οι εν λόγω χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 20η Απριλίου 2018 και
υπόκεινται στην έγκριση της επερχόµενης γενικής συνέλευσης η οποία έχει κατά νόµο το δικαίωµα να τις τροποποιεί
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Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις (της χρήσης από 1η Ιανουαρίου – 31η ∆εκεµβρίου 2017)

2. Βάση σύνταξης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων .
Λογιστικό πλαίσιο.
Οι παρούσες Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις

της 31ης ∆εκεµβρίου 2017 αφορούν στην περίοδο 1η

Ιανουαρίου 2017 έως 31η ∆εκεµβρίου 2017 και έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή της συνεχούς επιχειρηµατικής
δραστηριότητας, την αρχή του ιστορικού κόστους και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το ΙΑSΒ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Για τη σύνταξη των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2017, οι σηµαντικές παραδοχές που
έχουν υιοθετηθεί από την ∆ιοίκηση για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών είναι οι ίδιες µε εκείνες οι οποίες είχαν
υιοθετηθεί και στις δηµοσιευµένες ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου
2016.
Η σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και κρίσεων από τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών. Οι
σηµαντικές εκτιµήσεις και παραδοχές έχουν επισηµανθεί όπου κρίνεται αναγκαίο.
Οι τοµείς όπου οι υποθέσεις και οι εκτιµήσεις της διοικήσεως είναι σηµαντικές για τις λογιστικές καταστάσεις,
αναφέρονται στις Σηµαντικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως.

Ενοποίηση
Οι δηµοσιευόµενες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις αφορούν στην εταιρεία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ∆ΩΝ Α.Ε.». Οι
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της
µητρικής Εταιρείας «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» .
Η εταιρεία ενοποιήθηκε µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης.

Συναλλαγµατικές µετατροπές
(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης. Τα στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας
εκφράζονται σε ευρώ, που είναι το νόµισµα του οικονοµικού περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί (λειτουργικό νόµισµα).
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα. Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα βάσει των
ισοτιµιών που υφίστανται κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες
προκύπτουν από µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα κατά την διάρκεια της περιόδου
και κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, µε τις υπάρχουσες ισοτιµίες, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα.
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Ενσώµατα πάγια
Τα ενσώµατα πάγια αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα
επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Ως κόστος κτήσεως των ακινήτων και του µηχανολογικού εξοπλισµού
λαµβάνεται η αρχική αξία κτήσεως του εξοπλισµού. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής
αξίας των ενσωµάτων παγίων µόνον αν πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν και το κόστος τους
µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στ’ αποτελέσµατα.
Τα οικόπεδα καθώς και τα πάγια που βρίσκονται υπό εκτέλεση δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των
ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής:
Κατηγορία
Μηχανήµατα και µηχανολογικός εξοπλισµός

Ωφέλιµη Ζωή
10 - 20 έτη

Μεταφορικά µέσα

5 - 10 έτη

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός

3 - 5 έτη

∆εν υφίστανται υπολειµµατικές αξίες επί των παγίων της εταιρείας.

Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
Τα περιουσιακά στοιχεία που παρακολουθούνται στο ανακτήσιµο κόστος κτήσεως, υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης, όταν
υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Ζηµίες αποµείωσης προκύπτουν όταν η ανακτήσιµη αξία
τους είναι µικρότερη από τη λογιστική αξία τους. Οι ζηµίες αποµείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα όταν
προκύπτουν. Ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας µειωµένης µε το απαιτούµενο για την πώληση
κόστος και αξίας χρήσεως.

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Οι συµµετοχές σε θυγατρικές, σε επίπεδο ατοµικών χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, επιµετρώνται στο κόστος κτήσης
µείον τυχόν ζηµίες αποµείωσης.

Αποθέµατα
Τα αποθέµατα επιµετρώνται στην κατ’ είδος χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσης και της καθαρής ρευστοποιήσιµης
αξίας. Το κόστος των αποθεµάτων προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του µέσου τριµηνιαίου σταθµικού κόστους.
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Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα επιµετρώνται στο αποσβέσιµο
κόστος µε την χρήση του αποτελεσµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων και των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης
(απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση
να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά
µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών,
προεξοφλουµένων µε το αρχικό αποτελεσµατικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης αναγνωρίζεται ως έξοδο στα
αποτελέσµατα.

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά τις καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσµες
µέχρι 3 µήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιµότητας και χαµηλού ρίσκου.

Μετοχικό κεφάλαιο
Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση
του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Το κόστος κτήσεως των ιδίων µετοχών µειωµένο
µε το φόρο εισοδήµατος (αν συντρέχει περίπτωση) εµφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων του οµίλου, µέχρις ότου οι
ίδιες µετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά από πώληση ιδίων µετοχών καθαρό από άµεσα για την
συναλλαγή κόστη και φόρο εισοδήµατος, (αν συντρέχει περίπτωση), εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια.
∆ανεισµός
Όλες οι δανειακές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους µειωµένη µε τα άµεσα για τη συναλλαγή
κόστη. Μετά την αρχική αναγνώριση επιµετρώνται στο αποσβέσιµο κόστος µε βάση τη µέθοδο του αποτελεσµατικού
επιτοκίου. Τα δάνεια σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται µε βάση την τρέχουσα ισοτιµία κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.

Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις όταν υπάρχει εύλογη διασφάλιση ότι θα
εισπραχθούν και ότι η εταιρεία θα συµµορφωθεί µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για την καταβολή τους.
Οι επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται ως έσοδο της περιόδου στην οποία αναγνωρίσθηκαν τα
επιχορηγούµενα έξοδα. Οι επιχορηγήσεις που αφορούν ενσώµατα πάγια, αναγνωρίζονται ως υποχρέωση και µεταφέρονται
(αποσβένονται) στα έσοδα, κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του επιχορηγηθέντος ενσωµάτου παγίου.
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Φορολογία Εισοδήµατος
Ο φόρος εισοδήµατος περιλαµβάνει:
(α) τον τρέχοντα φόρο εισοδήµατος, που προκύπτει µε βάση το φορολογητέο εισόδηµα, όπως αυτό προσδιορίζεται από
τις εκάστοτε διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας.
(β) Τον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος, ο οποίος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης του Ισολογισµού, µε
βάση τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των
υποχρεώσεων και υπολογίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να ισχύουν κατά τον χρόνο ανάκτησης
της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και του διακανονισµού των υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές
απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση που αναµένεται ότι θα υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την
χρησιµοποίηση των προσωρινών διαφορών που τις δηµιουργούν.
(γ) Τον φόρο εισοδήµατος και τις προσαυξήσεις φόρου εισοδήµατος που θα προκύψουν από τον µελλοντικό φορολογικό
έλεγχο. Το στοιχείο αυτό αναγνωρίζεται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις µε πρόβλεψη.
Ο φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται ως έξοδο ή έσοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Κατ’ εξαίρεση, ο φόρος
εισοδήµατος που αφορά γεγονότα, οι συνέπειες των οποίων αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια, αναγνωρίζεται κατ’ ευθείαν
στα ίδια κεφάλαια, µέσω της κατάστασης Συνολικών Εσόδων.

Παροχές σε εργαζοµένους
(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους σε χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται
δεδουλευµένες.
(β) Παροχές που θα καταβληθούν µετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι παροχές αυτές περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών (κρατική ασφάλιση) όσο και προγράµµατα
καθορισµένων παροχών (εφάπαξ παροχές κατά την αποχώρηση από την υπηρεσία, επιβαλλόµενες από το Ν. 2112/20). Το
δουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών αναγνωρίζεται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά.

Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα επιµετρώνται στην εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, προ ΦΠΑ και λοιπών φόρων και
µετά τις εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
(α) Πωλήσεις αγαθών
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από
αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη.
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(β) Παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε σχέση µε το εκτιµώµενο
συνολικό κόστος της.
(γ) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του αποτελεσµατικού επιτοκίου.
(δ) Έσοδα από δικαιώµατα
Τα έσοδα από δικαιώµατα λογίζονται στη βάση του δουλευµένου, σύµφωνα µε την ουσία των σχετικών συµβάσεων.
(ε) Μερίσµατα
Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους.

Μισθώσεις
Μισθώσεις στις οποίες, ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τους εκµισθωτές
ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι λοιπές µισθώσεις κατατάσσονται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις.

Η Εταιρεία ως εκµισθωτής
Εισπράξεις που προκύπτουν από λειτουργικές µισθώσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα µε βάση την ευθεία µέθοδο κατά την
διάρκεια της µίσθωσης.

Η Εταιρεία ως µισθωτής
Πληρωµές µισθωµάτων βάσει λειτουργικών µισθώσεων αναγνωρίζονται ως έξοδα µε βάση την ευθεία µέθοδο κατά την
διάρκεια της µίσθωσης. Περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται βάσει χρηµατοδοτικών µισθώσεων αναγνωρίζονται ως
περιουσιακά στοιχεία, επιµετρώµενα κατά την σύναψη της µίσθωσης, στην εύλογη αξία τους ή εφόσον είναι µικρότερη στην
παρούσα αξία των ελάχιστων πληρωτέων µισθωµάτων. Η σχετική υποχρέωση στον εκµισθωτή αναγνωρίζεται στον
ισολογισµό ως υποχρέωση από χρηµατοδοτική µίσθωση. Οι µισθωτικές πληρωµές µερίζονται σε χρηµατοοικονοµικό έξοδο
και σε εξόφληση της υποχρέωσης µε τρόπο που να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στο εκάστοτε υπόλοιπο της
υποχρέωσης.

∆ιανοµή µερισµάτων
Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους της αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, όταν η
διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων.
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∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου .
Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου και κινδύνου αποθεµάτων .
(α) Πιστωτικός κίνδυνος
Η εταιρεία ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ∆ΩΝ Α.Ε. πραγµατοποιεί πωλήσεις κυρίως έναντι φορτωτικών εγγράφων ή µε
προκαταβολικές εξοφλήσεις στις περισσότερες των περιπτώσεων, οπότε και δεν διατρέχει κανένα πιστωτικό κίνδυνο. Στις
περιπτώσεις που δίνεται πίστωση στον πελάτη αυτή δεν ξεπερνά τις 60 ηµέρες κατά µέσο όρο, και δίνεται σε πελάτες όπου
υπάρχει µακροχρόνια συνεργασία.
Η οικονοµική πολιτική της εταιρείας διασφαλίζει ότι οι πωλήσεις θα γίνουν προς πελάτες υψηλής πιστωτικής
αξιοπιστίας.

(β) Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Οι πωλήσεις βάµβακος της ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ∆ΩΝ Α.Ε. πραγµατοποιούνται σε δολάρια. Οι καταθέσεις και οι
απαιτήσεις σε δολάρια κατά το κλείσιµο του Ισολογισµού ήταν $ 3.828,34. Οι διακυµάνσεις της ισοτιµίας του δολαρίου δεν
επηρεάζουν ουσιωδώς τα αποτελέσµατα της εταιρείας .
∆εν υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα. Η ∆ιοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί συνεχώς τις
συναλλαγµατικές διακυµάνσεις, αξιολογεί τους κινδύνους και λαµβάνει έγκαιρα µέτρα για την αποφυγή συναλλαγµατικών
κινδύνων.

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Κίνδυνος ρευστότητας δεν υφίσταται δεδοµένου ότι η εταιρεία διαθέτει επαρκή κεφάλαια κινήσεως τα οποία
υπερκαλύπτουν κατά πολύ τις υποχρεώσεις της. Συγκεκριµένα οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της εταιρείας την
31/12/2017 ανέρχονται σε € 4.739,5 χιλ. και αφορούν κυρίως υποχρεώσεις προς τράπεζες (€ 2.311,7 χιλ.). Τα δάνεια
συνάπτονται κάθε χρόνο προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες χρηµατοδότησης των αγορών συσπόρου βάµβακος και
εξοφλούνται σταδιακά, εντός έτους από τις πωλήσεις εκκοκκισµένου βαµβακιού.

(δ) Κίνδυνος επιτοκίου
Κατά τη µεγαλύτερη διάρκεια του έτους, τα ίδια κεφάλαια παρέχουν επαρκή ρευστότητα στην εταιρεία. Βραχυχρόνια
(κατά την περίοδο της συγκοµιδής), όποτε απαιτηθεί δανεισµός για την κάλυψη βραχυχρόνιων αναγκών ρευστότητας ο
κίνδυνος του επιτοκίου είναι περιορισµένος διότι η εξόφληση των δανείων στο µεγαλύτερο ποσοστό τους γίνεται σε
διάστηµα µικρότερο των (12) µηνών.

(ε) Κίνδυνος ταµιακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των επιτοκίων.
Τα τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας επενδύονται βραχυχρόνια και τα εκάστοτε επιτόκια εξασφαλίζουν την
µεγίστη απόδοση των επενδεδυµένων κεφαλαίων και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο µεταβολής των επιτοκίων.
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(στ) Κίνδυνος αποθεµάτων
Η εταιρεία ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο για ενδεχόµενες ζηµίες επί των αποθεµάτων από φυσικές καταστροφές, κλοπές
κ.λ.π. λαµβάνοντας τα απαραίτητα µέτρα αποθήκευσης, φύλαξης και ασφάλισης.
Περιβαλλοντικά ζητήµατα
Η εταιρεία δεν επιβαρύνει το περιβάλλον µε την δραστηριότητά της και συµµορφώνεται πλήρως µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
Για την δραστηριότητά της δεν προβλέπονται ιδιαίτερες ή ειδικές διαδικασίες πρόληψης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η
εταιρεία , η διοίκηση και το προσωπικό της, είναι ευαισθητοποιηµένοι και πρόθυµοι για την πρόληψη και τον έλεγχο των
ζητηµάτων περιβάλλοντος.

Εργασιακά ζητήµατα
Η εταιρεία προσλαµβάνει και απασχολεί προσωπικό χωρίς να κάνει διακρίσεις φύλου, θρησκείας, εθνικότητας κλπ. Τα
δικαιώµατα των εργαζοµένων γίνονται απολύτως σεβαστά και υπάρχει κλίµα εργασιακής συνεργασίας και διεύρυνσης των
επαγγελµατικών γνώσεων. Οι εργασιακές και ατοµικές ελευθερίες δεν περιορίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Η εταιρεία
απασχολεί Τεχνικό Ασφαλείας και τηρεί τους όρους ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων της. Ακολουθεί την εγκεκριµένη
πολιτική στις προσλήψεις και στην ανάθεση των καθηκόντων, δηµιουργώντας συνθήκες υγιούς ανταγωνισµού και θετικού
εργασιακού περιβάλλοντος. Η εταιρεία εκπαιδεύει το προσωπικό της σε νέες δεξιότητες µε σεµινάρια ενδοεπιχειρησιακά αλλά
και εξωτερικά, µέσω φορέων εγνωσµένου κύρους και αποδοχής. Το προσωπικό αξιολογείται από τους αρµόδιους διευθυντές
και οι αξιολογήσεις αυτές, εκτιµώνται εµπράκτως από την ∆ιοίκηση. Οι αµοιβές και οι αποδοχές εν γένει των υπαλλήλων και
των στελεχών της εταιρείας, είναι ανάλογες των ευθυνών τους, της δραστηριότητας, των ικανοτήτων τους και της
αποδοτικότητάς την οποία επιδεικνύουν.

Σηµαντικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοίκησης – αβεβαιότητες .
Λόγω των µικρών µεγεθών των αξιών για τις οποίες απαιτούνται εκτιµήσεις από την διοίκηση προκειµένου να εφαρµοσθούν
οι λογιστικές πολιτικές, δεν υφίστανται αβεβαιότητες που θα µπορούσαν να προκαλέσουν ουσιώδεις µεταβολές για τους
επόµενους 12 µήνες.

Εφαρµογή νέων προτύπων
ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΜΕ ΙΣΧΥ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2017

«Τροποποίηση του ∆ΛΠ 7 Κατάσταση Ταµιακών Ροών»

Η τροποποίηση προβλέπει γνωστοποίηση των µεταβολών στις

υποχρεώσεις που αφορούν χρηµατοδοτικές δραστηριότητες, µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
01.01.2017 . ∆εν είχε ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία.
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«Τροποποίηση ∆ΛΠ 12 Αναβαλλόµενοι φόροι». Αφορά την αναγνώριση αναβαλλόµενου φορολογικού περιουσιακού
στοιχείου για µη πραγµατοποιηθείσες ζηµίες, µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2017. ∆εν
είχε ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία.

ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΜΕ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥΣ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΗΝ Ή ΜΕΤΑ ΤΗΝ
01.01.2018

«∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2018. Το
πρότυπο αντικαθιστά τα Πρότυπα 11 και 18 και τις ∆ιερµηνείες 13,15,18 και 31. Με βάση το πρότυπο αυτό η αναγνώριση
των εσόδων γίνεται ακολουθώντας 5 βασικά βήµατα. ∆εν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία.

Ολοκληρωµένο ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία» πού εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2014, µε ισχύ για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν τη ή µετά την 01.01.2018. Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στην
εταιρεία.

«Νέο ∆ΠΧΑ 16 Μισθώσεις». Προβλέπει την εισαγωγή ενός απλού µοντέλου µισθώσεων για τον µισθωτή απαιτώντας την
αναγνώριση

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων για όλες τις µισθώσεις που έχουν διάρκεια µεγαλύτερη των 12

µηνών. Ο εκµισθωτής συνεχίζει να ταξινοµεί τις µισθώσεις ως λειτουργικές και χρηµατοδοτικές. Το νέο πρότυπο έχει ισχύ
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2019 και δεν θα έχει ουσιώδη επίπτωση στην εταιρεία.

«Ταξινόµηση και Επιµέτρηση Πληρωµών Συναλλαγών που βασίζονται σε Αξία Μετοχής – Τροποποίηση ∆ΠΧΑ 2». Εγκρίθηκε
τον Ιούνιο του 2016 και έχει εφαρµογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2018. ∆εν αναµένεται να
έχει εφαρµογή στην εταιρεία.

«Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων», αφορά τροποποίηση του ∆ΛΠ 40 που εγκρίθηκε τον ∆εκέµβριο του 2016 µε ισχύ για
ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2018. ∆εν έχει εφαρµογή στην εταιρεία.

«Νέα ∆ιερµηνεία 22 Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και προκαταβολή τιµήµατος». Εγκρίθηκε τον ∆εκέµβριο του 2016 µε ισχύ
για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2018. ∆εν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία.

«Εφαρµογή ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία µε το ∆ΠΧΑ 4 Ασφαλιστήρια συµβόλαια». Εγκρίθηκε τον Σεπτέµβριο του
2016 και παρέχει απαλλαγή στην εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 µέχρι την 31.12.2020, στις ασφαλιστικές οντότητες που
εφαρµόζουν το ∆ΠΧΑ 4. ∆εν έχει εφαρµογή στην εταιρεία.

«∆ιευκρινήσεις για τη εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 15 Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες». Εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2016 µε ισχύ
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2018. ∆εν αναµένεται να έχει εφαρµογή στην εταιρεία.
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«Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλου 2015-2017». Αφορά διορθώσεις στα πρότυπα ∆ΠΧΑ 3, ∆ΠΧΑ 11, ∆ΛΠ 12 και ∆ΛΠ
23.

Εγκρίθηκε τον ∆εκέµβριο του 2017 µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2019. ∆εν

αναµένεται να έχει εφαρµογή στην εταιρεία.

«Μακροπρόθεσµα Συµφέροντα σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες – Τροποποίηση του ∆ΛΠ 28». Εξετάζει αν µακροπρόθεσµα
συµφέροντα σε συγγενείς ή κοινοπραξίες που στην ουσία αποτελούν µέρος της καθαρής επένδυσης, εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 9 για σκοπούς αποµείωσης. Εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2017 µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2019. ∆εν αναµένεται να έχει εφαρµογή στην εταιρεία.

«Χαρακτηριστικά Προπληρωµής µε Αρνητική Αποζηµίωση - Τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 9» Εξετάζει αν χρεωστικοί τίτλοι θα
µπορούσαν να έχουν συµβατικές χρηµατοροές που είναι µόνο πληρωµές κεφαλαίου και τόκου, αν οι συµβατικοί όροι
επιτρέπουν την εξόφληση σε ποσό που θα ήταν µεγαλύτερο ή µικρότερο από το ανεξόφλητο ποσό του κεφαλαίου και του
τόκου. Εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2017, µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2019. ∆εν
αναµένεται να έχει εφαρµογή στην εταιρεία.

«∆ιερµηνεία 23 Αβεβαιότητα επί φορολογικών χειρισµών» Εξετάζει αν είναι ενδεδειγµένη η αναγνώριση τρέχουσας
φορολογικής απαίτησης στην περίπτωση που η νοµοθεσία απαιτεί να γίνουν πληρωµές σε σχέση µε αµφισβητούµενους
φορολογικούς χειρισµούς. Εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2017 µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
01.01.2019. ∆εν αναµένεται να έχει εφαρµογή στην εταιρεία.

«∆ΠΧΑ 17 Ασφαλιστικές Συµβάσεις». Αντικαθιστά το ∆ΠΧΑ 4 και καθιερώνει αρχές για την αναγνώριση επιµέτρηση
παρουσίαση και γνωστοποιήσεις των εκδιδοµένων ασφαλιστικών συµβάσεων. Εγκρίθηκε τον Μάιο του 2017 µε ισχύ για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2021. ∆εν έχει εφαρµογή στην εταιρεία.

«Τροποποίηση Προγράµµατος Περικοπή και ∆ιακανονισµός - Τροποποίηση του ∆ΛΠ 19».

Απαιτεί την χρήση

επικαιροποιηµένων αναλογιστικών παραδοχών για τον προσδιορισµό του κόστους και του καθαρού τόκου για το υπόλοιπο
της ετήσιας περιόδου αναφοράς µετά την τροποποίηση του προγράµµατος την περικοπή ή τον διακανονισµό κατά την
επιµέτρηση της υποχρέωσης καθορισµένης παροχής. Εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2018 µε ισχύ για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2019. ∆εν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία.

25

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ∆ΩΝ Α.Ε.
Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις (της χρήσης από 1η Ιανουαρίου – 31η ∆εκεµβρίου 2017)

3. Σηµειώσεις επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων
3.1 Ενσώµατα Πάγια

ΑΞΙΑ ΠΑΓΙΩΝ
Υπόλοιπο παγίων στοιχείων έναρξης περιόδου

01/01-31/12/2017
188.678

188.678

0

0

188.678

188.678

141.946

133.658

7.495

8.288

149.441

141.946

39.237

46.732

Αγορές Παγίων στοιχείων
Σύνολο παγίων στοιχείων λήξης περιόδου

01/01-31/12/2016

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο έναρξης περιόδου
Αποσβέσεις περιόδου
Υπόλοιπο λήξης περιόδου
Αναπόσβεστο Υπόλοιπο

3.2 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις συµψηφίζονται µε τις αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις όταν
υπάρχει ένα νόµιµα ασκητό δικαίωµα για συµψηφισµό και υπόκεινται και τα δυο στην ίδια φορολογική αρχή.
01/01-31/12/2017
Υπόλοιπο έναρξης
Φόρος Αποτελεσµάτων
ΣΥΝΟΛΟ

01/01-31/12/2016

10.588

3.728

931

6.860

11.519

10.588
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Ενσώµατα

Λοιπά

Σύνολο

3.015

5.930

8.945

περιουσιακά στοιχεία

1 Ιανουαρίου 2016
Χρέωση/ (πίστωση) στην
κατάσταση αποτελεσµάτων

713

930

1.643

31 ∆εκεµβρίου 2016

3.728

6.860

10.588

1 Ιανουαρίου 2017

3.728

6.860

10.588

(441)

1.372

931

3.287

8.232

11.519

Χρέωση/ (πίστωση) στην
κατάσταση αποτελεσµάτων
31 ∆εκεµβρίου 2017

3.3 Αποθέµατα

01/01-31/12/2017

01/01-31/12/2016

Εµπορεύµατα

259.177

9.607

Πρώτες και βοηθητικές ύλες

147.974

60.397

2.883.663

2.466.305

3.290.814

2.536.309

Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή- υποπροϊόντα & υπολείµµατα
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
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3.4 Απαιτήσεις

01/01-31/12/2017
Πελάτες

01/01-31/12/2016

474.673

342.574

Μείον : Αποµειώσεις

(248.957)

(257.053)

Καθαρές εµπορικές απαιτήσεις

225.716

85.521

64.632

43.582

568.867

407.055

65.736

97.920

924.951

634.078

Προκαταβολές
Απαιτήσεις από το ελληνικό δηµόσιο
Λοιπές Απαιτήσεις
ΣΥΝΟΛΟ

Η εταιρεία παρακολουθεί τα υπόλοιπα των απαιτήσεών της και σχηµατίζει προβλέψεις για επισφάλειες, εφόσον κρίνει
πιθανή την αδυναµία είσπραξής τους. Ως µέτρο αδυναµίας είσπραξης χρησιµοποιεί την παλαιότητα του υπολοίπου ( πάνω
από έτος) την πτώχευση του οφειλέτη και την αντικειµενική δυσκολία του οφειλέτη. Επίσης ως επισφάλειες θεωρούνται το
σύνολο των ποσών που διεκδικούνται δια της νοµικής οδού, ανεξάρτητα της πιθανότητας είσπραξης µέρους του ποσού.
Κατά κανόνα η εταιρεία διεκδικεί δικαστικά ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις παλαιότερες των 3 µηνών από την συµφωνηθείσα
ηµεροµηνία καταβολής και εφόσον το ύψος της απαίτησης δικαιολογεί το κόστος της διεκδίκησης.
Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων ταυτίζονται περίπου µε τις λογιστικές αξίες τους.

3.5 Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα

01/01-31/12/2017
∆ιαθέσιµα στο ταµείο
∆ιαθέσιµα στις τράπεζες
ΣΥΝΟΛΟ

01/01-31/12/2016

7.392

6.266

1.126.959

226.891

1.134.351

233.157
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3.6 Μετοχικό Κεφάλαιο

Αριθµός µετοχών

Εκδοθέν Κεφάλαιο

1η Ιανουαρίου 2016

58.694

410.858

31η ∆εκεµβρίου 2016

58.694

410.858

1η Ιανουαρίου 2017

58.694

410.858

58.694

410.858

31η ∆εκεµβρίου 2017

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ 410.858, διαιρούµενο σε 58.694 κοινές ονοµαστικές µετοχές,
ονοµαστικής αξίας ευρώ 7 έκαστη. Όλες οι µετοχές έχουν δικαίωµα ψήφου και συµµετέχουν στα κέρδη.
∆ιαχείριση Κεφαλαίου
α)

Πολιτική της Εταιρείας είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης, ώστε να υπάρχει εµπιστοσύνη εκ µέρους των
επενδυτών και των πιστωτών και να υποστηρίζεται η µελλοντική της ανάπτυξη.

β)

Από τις διατάξεις περί νοµοθεσίας των Ανωνύµων Εταιρειών, Κ.Ν. 2190/1920, επιβάλλονται περιορισµοί σε σχέση µε
τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής:
i.

Η απόκτηση ιδίων µετοχών, µε εξαίρεση την περίπτωση της απόκτησης µε σκοπό την διανοµή τους στους
εργαζοµένους, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και δεν µπορεί να έχει ως
αποτέλεσµα την µείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από το ποσό του µετοχικού κεφαλαίου
προσαυξηµένου µε τα αποθεµατικά για τα οποία η διανοµή τους απαγορεύεται από τον Νόµο.

ii.

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, γίνει κατώτερο από το ½ του µετοχικού κεφαλαίου
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, µέσα σε προθεσµία έξι µηνών από την
λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου µέτρου.

iii.

Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του µετοχικού κεφαλαίου και η
Γενική Συνέλευση δεν λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα, η εταιρεία µπορεί να λυθεί µε δικαστική απόφαση µετά από
αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον.

iv.

Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηµατισµό του Τακτικού αποθεµατικού, το
οποίο χρησιµοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανοµής µερίσµατος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου
του λογαριασµού Αποτελέσµατα εις Νέον. Ο σχηµατισµός του αποθεµατικού αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το
ύψος του φθάσει το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου.

v.

Η καταβολή ετησίου µερίσµατος στους µετόχους

σε µετρητά, και σε ποσοστό 35% τουλάχιστον των καθαρών

κερδών, µετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού και του καθαρού αποτελέσµατος από την επιµέτρηση
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, είναι υποχρεωτική. Τούτο δεν έχει εφαρµογή, αν
έτσι αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση των µετόχων µε πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του καταβληµένου
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µετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, το µη διανεµηθέν µέρισµα µέχρι τουλάχιστον ποσοστού 35% επί των
κατά τα ανωτέρω καθαρών κερδών, εµφανίζεται σε ειδικό λογαριασµό Αποθεµατικού προς κεφαλαιοποίηση, εντός
τετραετίας µε την έκδοση νέων µετοχών που παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους µετόχους. Τέλος, µε
πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση των µετόχων, µπορεί να
αποφασίζει την µη διανοµή µερίσµατος.
γ)

H Εταιρεία συµµορφώνεται πλήρως µε τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την νοµοθεσία σε σχέση µε τα ίδια
κεφάλαια.

3.7 Αποθεµατικά Κεφάλαια

01/01-31/12/2017
Τακτικό Αποθεµατικό
ΣΥΝΟΛΟ

01/01-31/12/2016

81.832

81.832

81.832

81.832

Τα αποθεµατικά της εταιρείας προβλέπονται από το νόµο είτε υποχρεωτικά όπως το Τακτικό Αποθεµατικό, είτε
προαιρετικά µε βάση τους αναπτυξιακούς νόµους .
Τακτικό Αποθεµατικό ( € 81.832 ) προβλέπεται από τον Κ.Ν.2190/1920, άρθρο 44 «Ετησίως αφαιρείται το 1/20
τουλάχιστον των καθαρών κερδών προς σχηµατισµό Τακτικού Αποθεµατικού». Η προς σχηµατισµόν αποθεµατικού κράτηση
παύει να είναι υποχρεωτική όταν τα αποθεµατικό φτάσει τουλάχιστον το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου» .

3.8 ∆ανεισµός
3.8.1 Μακροπρόθεσµος ∆ανεισµός
01/01-31/12/2017
Μακροπρόθεσµο µέρος
Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπροθέσµου δανείου
ΣΥΝΟΛΟ

01/01-31/12/2016
0

250.000

116.017

252.027

116.017

502.027

Στην επόµενη χρήση θα αποδοθεί κεφάλαιο ποσού 116.017 ευρώ πλέον τόκοι ποσού ευρώ 4.930.
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3.8.2 Βραχυχρόνιος ∆ανεισµός
01/01-31/12/2017
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ

01/01-31/12/2016

2.311.732

1.806.431

2.311.732

1.806.431

Το δάνειο της εταιρείας αφορά στην εξυπηρέτηση εποχικών αναγκών και εξοφλείται σε περίοδο µικρότερη των 12
µηνών. Η εύλογη αξία των δανείων ταυτίζεται µε την λογιστική αξία τους.
Το δάνειο έχει µεταβλητό επιτόκιο 4,25%. Το δάνειο εξοφλείται εντός της επόµενης χρήσης και για την εκκοκκιστική
περίοδο 2018-2019 θα συναφθεί νέο δάνειο. Οι αναλογούντες τόκοι θα ανέλθουν στο ποσό των 98.000 ευρώ.

3.9 Προµηθευτές και Λοιπές υποχρεώσεις

01/01-31/12/2017
Προµηθευτές
Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι - τέλη
Λοιπές υποχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ

01/01-31/12/2016

1.563.063

917.793

17.668

18.030

696.169

32.096

2.276.900

967.919

Όλες οι ανωτέρω υποχρεώσεις είναι πληρωτέες κατά µέσο όρο εντός 3 µηνών από την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.
Οι εύλογες αξίες τους ταυτίζονται µε τις λογιστικές αξίες τους.

3.10

Πωλήσεις
01/01-31/12/2017

Πώληση βάµβακος και βαµβακόσπορου
Πώληση δηµητριακών
ΣΥΝΟΛΟ

01/01-31/12/2016

6.101.827

4.613.245

119.462

576.792

6.221.289

5.190.037
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3.11

Παροχές σε εργαζόµενους

01/01-31/12/2017
Μισθοί και ηµεροµίσθια
Λοιπές παροχές
Εργοδοτικές εισφορές
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραµµάτων καθορισµένων

01/01-31/12/2016

214.933

192.619

200

180

56.964

50.255

3.121

5.403

275.218

248.457

παροχών
ΣΥΝΟΛΟ

3.12

Αποσβέσεις

01/01-31/12/2017
Αποσβέσεις ενσώµατων ακινητοποιήσεων

ΣΥΝΟΛΟ

01/01-31/12/2016

7.495

8.288

7.495

8.288
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3.13

Λοιπά έξοδα

01/01-31/12/2017

01/01-31/12/2016

Λοιπές αµοιβές τρίτων

71.964

81.017

Ηλεκτρικό ρεύµα παραγωγής

75.964

66.063

143.019

115.286

5.113

11.322

Επισκευές και συντηρήσεις

28.981

22.091

Λοιπές παροχές τρίτων

21.976

12.745

4.809

6.157

Έξοδα µεταφορών

63.185

40.403

Λοιπά έξοδα

37.373

30.766

452.384

385.850

Ενοίκια
Ασφάλιστρα

Φόροι – τέλη

ΣΥΝΟΛΟ

3.14

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα/έσοδα (καθαρά)

01/01-31/12/2017
Λοιποί Πιστωτικοί Τόκοι
Τόκοι - Έξοδα
ΣΥΝΟΛΟ

01/01-31/12/2016
70

52

(53.477)

(82.559)

(53.407)

(82.507)
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3.15

Φόρος εισοδήµατος

Ο φόρος εισοδήµατος, που επιβάρυνε τα αποτελέσµατα, αναλύεται ως εξής:
01/01-31/12/2017
Τρέχων φόρος περιόδου
∆ιαφορά φορολογικού ελέγχου
Αναβαλλόµενος φόρος
ΣΥΝΟΛΟ

01/01-31/12/2016

149.931

800

0

25.044

(931)

(1.643)

149.000

24.201

Ο φόρος, επί των κερδών προ φόρων της Εταιρίας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε χρησιµοποιώντας
τον σταθµισµένο µέσο συντελεστή φόρου. Η διαφορά έχει ως εξής:

Κέρδη/ (Ζηµίες) προ φόρων
Φόρος µε βάση τον τρέχοντα συντελεστή 29%
Φόρος που αναλογεί στα έξοδα που δεν εκπίπτονται
φορολογικά
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου
ΣΥΝΟΛΟ

3.16

31/12/2017

31/12/2016

503.913

(17.837)

146.135

(5.173)

2.865

4.330

0

25.044

149.000

24.201

Ενδεχόµενες υποχρεώσεις

(1) Η εταιρεία έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο, µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέµατα
που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. ∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις
ενδεχόµενες υποχρεώσεις.
(2) Η Ελληνική φορολογική νοµοθεσία και οι σχετικές διατάξεις, υπόκεινται σε ερµηνείες από τις φορολογικές αρχές. Οι
δηλώσεις φόρου εισοδήµατος κατατίθενται στις φορολογικές αρχές σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζηµιές που
δηλώνονται, για φορολογικούς σκοπούς, παραµένουν προσωρινά εκκρεµή έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τις
φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούµενου και µε βάση τους ελέγχους αυτούς να οριστικοποιηθούν και οι
σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζηµιές, στο βαθµό που αυτές αναγνωρίζονται από τις φορολογικές
αρχές, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον συµψηφισµό κερδών των πέντε επόµενων χρήσεων, που ακολουθούν τη χρήση
που αφορούν.
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(3) Οι χρήσεις 2012, 2013, 2014 ,2015 και 2016 ελέγχθηκαν από τον Τακτικό Ελεγκτή της χρήσεως βάσει της
ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας. Οµοίως θα ελεγχθεί και η χρήση 2017.

3.17

Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη

Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές της εταιρείας ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ∆ΩΝ Α.Ε. µε τις εταιρίες των
µετόχων.
Απαιτήσεις από / Συναλλαγές µε θυγατρικές επιχειρήσεις

01/01-31/12/2017

Απαιτήσεις από τη συνδεδεµένη ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Υποχρεώσεις ενοικίων προς µετόχους

01/01-31/12/2016

0

53.755

135.929

138.745

2.565.744

1.998.690

5.723

0

0

4.293

34.290

9.580

Πωλήσεις σε µητρική εταιρεία ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Α.Β.Ε.Ε.
Πωλήσεις σε συνδεδεµένη ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Αγορές από τη συνδεδεµένη ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Χ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Αγορές από τη συνδεδεµένη ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Συναλλαγές µε µέλη ∆.Σ. και διευθυντικά στελέχη

01/01-31/12/2017

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης

3.18

01/01-31/12/2016

0

0

Αριθµός Απασχολούµενου Προσωπικού

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31η ∆εκεµβρίου 2017 ανέρχεται σε :

Μόνιµοι / Έκτακτοι

Υπάλληλοι/ Εργάτες

Μόνιµοι

Έκτακτοι

Σύνολο

8

1

9

Υπάλληλοι

Εργάτες

Σύνολο

8

1

9
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Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31η ∆εκεµβρίου 2016 ανέρχεται σε :

Μόνιµοι / Έκτακτοι

Υπάλληλοι/ Εργάτες

3.19

Μόνιµοι

Έκτακτοι

Σύνολο

8

3

11

Υπάλληλοι

Εργάτες

Σύνολο

9

2

11

Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού

∆εν υπάρχουν σηµαντικά έκτακτα γεγονότα που να συνέβησαν στην περίοδο 1η Ιανουαρίου - 31η ∆εκεµβρίου 2017 έως
την έγκριση των καταστάσεων την 20η Απριλίου 2018 που να επηρεάζουν τις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις.

3.20

∆εσµεύσεις

∆εν υπάρχουν ουσιώδεις ανεκτέλεστες κεφαλαιουχικές δαπάνες κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2017 .

3.21

Ανάλυση δραστηριότητας

Η παραγωγική δραστηριότητα της εταιρείας, πραγµατοποιείται αποκλειστικά στην Ελλάδα ενώ η διάθεση των προϊόντων
αυτής γίνεται και στην Ελλάδα αλλά και σε χώρες του εξωτερικού.

Οι ανωτέρω Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
την 20η Απριλίου 2018 , και υπογράφονται για λογαριασµό αυτού από τους:
Σοφάδες , 20 Απριλίου 2018
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΚΑΙ ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α. ∆. Τ. Α Κ 095428

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΠΝΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Α. ∆. Τ. Χ 700346

Α. ∆. Τ. Λ 721442
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