ΑΥΓΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Χρήση 01.01.2016 - 31.12.2016)
ΑΡ.Μ.Α.Ε.:51356/62/Β/02/0063, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:014512835000
Σημείωση

31.12.2016

31.12.2015

Σημείωση

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Επενδύσεις σε ακίνητα
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά ενσώματα στοιχεία

Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Καταθέσεις ιδιοκτητών
Ίδιοι τίτλοι
Σύνολο

1.512.549,14
704.236,13
185.262,41
0,00
0,00
0,00
2.402.047,68

Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Σύνολο
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις
Χρεωστικοί τίτλοι
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι
Λοιπά
Σύνολο
Αναβαλλόμενοι φόροι
Σύνολο μη κυκλοφορούντων

1.602.732,07
779.387,69
185.685,97
0,00
0,00
0,00
2.567.805,73

3.063,51
3.063,51

5.163,46
5.163,46

12.800,00

0,00

0,00
0,00
201.999,00
0,00
0,00
201.999,00
0,00
2.619.910,19

0,00
0,00
201.999,00
0,00
0,00
201.999,00
0,00
2.774.968,19

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Προκαταβολές για αποθέματα
Λοιπά αποθέματα
Σύνολο

42.906,26
73.157,00
292.242,37
0,00
1.099.316,50
0,00
1.507.622,13

45.024,43
75.823,87
322.351,46
0,00
1.294.209,32
0,00
1.737.409,08

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού

2.673.545,47
0,00
43.914,29
22.000,00
10.878,49
710.199,53
3.460.537,78
4.968.159,91
7.588.070,10

2.435.186,76
0,00
83.197,54
22.000,00
12.041,22
586.141,64
3.138.567,16
4.875.976,24
7.650.944,43

Διαφορές εύλογης αξίας
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών
Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
Συναλλαγματικές διαφορές
Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Κρατικές επιχορηγήσεις
Αναβαλλόμενοι φόροι
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Έσοδα επόμενων χρήσεων
Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

31.12.2016

31.12.2015

1.752.000,00
0,00
0,00
0,00
1.752.000,00

1.752.000,00
0,00
0,00
0,00
1.752.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

27.978,97
0,00
-6.389,69
21.589,28
0,00
1.773.589,28

27.978,97
0,00
-7.634,40
20.344,57
0,00
1.772.344,57

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

99.369,35
49.916,10
957.370,20
0,00
1.106.655,65

193.624,43
0,00
798.000,00
0,00
991.624,43

1.358.014,73
63.646,36
2.915.524,09
19.451,97
230.823,69
39.772,36
58.496,45
22.095,52
0,00
4.707.825,17
5.814.480,82
7.588.070,10

1.625.829,77
89.428,41
2.537.875,33
0,00
323.981,10
78.273,58
205.577,71
26.009,53
0,00
4.886.975,43
5.878.599,86
7.650.944,43

KATAΣTAΣH AΠOTEΛEΣMATΩN XPHΣEΩΣ THΣ 31ης ΔEKEMBPIOY 2016 (1/1-31/12/2016)
31.12.2016

31.12.2015

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα

Σημείωση

8.460.089,85
(6.944.766,54)
1.515.323,31
27.814,40
1.543.137,71

8.393.065,57
(7.056.050,07)
1.337.015,50
27.979,50
1.364.995,00

Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Λοιπά έσοδα και κέρδη

(210.900,46)
(1.119.239,76)
(77.176,95)
20.817,37

(108.457,25)
(1.040.960,46)
(22.077,46)
5.683,34

Νέα Σάντα Κιλκίς, 30 Ιουνίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Γ.ΔΙΓΚΑΛΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ 380209
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΘ. ΨΑΛΤΟΓΛΟΥ
Α.∆.ΟΕ 0020328 Α΄ ΤΑΞΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ Θ. ΤΖΙΩΓΛΗΣ
Α.Δ.Τ ΑΚ 862460

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

156.637,91
11,55
(135.952,78)
20.696,68
(19.451,97)
1.244,71

199.183,17
7,27
(170.486,41)
28.704,03
(17.148,43)
11.555,60

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
Κεφάλαιο

Υπόλοιπο 01.01.2015 ως Ε.Λ.Π.
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Αποτελέσματα περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2015
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Αποτελέσματα περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2016

Επιχορηγήσεις

1.320.000,00

0,00

Αποθεματικά
νόμων και κατ/κού

Αποτελέσματα εις νέο

(19.190,00)

1.328.788,97

27.978,97

11.555,60
(7.634,40)

432.000,00
11.555,60
1.772.344,57

27.978,97

1.244,71
(6.389,69)

0,00
1.244,71
1.773.589,28

432.000,00
1.752.000,00

0,00

1.752.000,00

0,00

Σύνολο

27.978,97

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της «ΑΥΓΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε»
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας "ΑΥΓΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε." , οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2016, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, και των μεταβολών καθαρής θέσης 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 προέκυψαν τα εξής: 1. Στο λογαριασμό του Ενεργητικού "Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες", απεικονίζεται συμμετοχή ποσοστού 95% και αξίας κτήσης ποσού € 199.500 στην εταιρεία "ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΔΙΓΚΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.", η οποία δεν ελέγχεται από Ορκωτό Ελεγκτή- Λογιστή και η οποία αποτιμήθηκε στην αξία κτήσεώς της. Δεν τέθηκαν υπόψη μας οι οικονομικές καταστάσεις αυτής της εταιρείας και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για την ορθή
αποτίμησή της και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα αποτελέσματα , για την τρέχουσα και την προηγούμενη χρήση. 2. Στην κατηγορία του Ενεργητικού "Εμπορικές Απαιτήσεις", περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από προηγούμενες
χρήσεις συνολικού ποσού € 440.000. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα , δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη. Κατά την εκτίμησή μας για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση
μέρους των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού € 330.000. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων από πελάτες και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά € 330.000 και τα
αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης αυξημένα ποσό € 22.000. 3. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ποσό € 45.700, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά ποσό € 45.700, τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα
κατά ποσό € 45.700 και τα αποτελέσματα χρήσης αυξημένα κατά ποσό € 14.500. 4. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2013 έως 2016. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα
των χρήσεων αυτών 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 επιπτώσεις των θεμάτων 1 έως 3, και της πιθανής επίπτωσης του θέματος 4, που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας "ΑΥΓΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε."κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, τη χρηματοοικονομική της επίδοση 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 Δεκεμβρίου 2016.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία "ΑΥΓΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε." και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Θεσσαλονίκη , 31 Ιουλίου 2017
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
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