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Δηλώσεις Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου 
(Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3556/2007) 
 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» 
1. Κωνσταντίνος Θ. Σαραντόπουλος (Πρόεδρος του Δ.Σ.) 
2. Αναστασία Θ.Σαραντοπούλου (Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.) 
3. Χρήστος Θ. Σιψής (Μέλος του Δ.Σ.) 
Υπό την ως άνω ιδιότητά μας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», 
δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουμε: 
(α) οι εξαμηνιαίες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ 
Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε» για την περιόδου 01.01.2018-30.06.2018, οι οποίες καταρτίσθηκαν 
σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του 
ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας, καθώς και 
των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του ν.3556/2007. 
(β) η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο 
αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 
3556/2007. 
 

Κερατσίνι, 24 Σεπτεμβρίου 2018 
Οι βεβαιούντες, 

Τα ορισθέντα  από  το Δ.Σ. Μέλη 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.               Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.       ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

   

   

   

   

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ       ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Θ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ             ΧΡΗΣΤΟΣ Θ. ΣΙΨΗΣ 

Α.Δ.Τ. AK 638476 Α.Δ.Τ. Χ085240 Α.Δ.Τ. ΑΙ 683558 
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 Σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την 
εξαμηνιαία  περίοδο 1.1.2018 - 30.6.2018 
 
Η παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία ακολουθεί (εφεξής 
καλουμένη για λόγους συντομίας ως «Έκθεση» ή «Εξαμηνιαία Έκθεση»), αφορά στην χρονική 
περίοδο του Α΄ εξαμήνου της τρέχουσας χρήσεως 2018 (1.1.2018-30.6.2018), συντάχθηκε και 
είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3556/2007 όπως ισχύει και τις επ’ αυτού 
εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
Στην παρούσα Έκθεση  περιγράφονται συνοπτικά πληροφορίες που στοχεύουν σε μια γενική 
ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα, τη συνολική πορεία και τις 
μεταβολές που επήλθαν κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης 2018, σημαντικά 
γεγονότα, τα οποία έλαβαν χώρα και την επίδραση αυτών στις οικονομικές καταστάσεις της 
ίδιας περιόδου . 
 
Γίνεται περιγραφή των κυριότερων  κινδύνων και αβεβαιοτήτων που η  εταιρεία και  όμιλος 
ενδέχεται να αντιμετωπίσει κατά το δεύτερο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης και παρατίθενται 
οι σημαντικές συναλλαγές της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή προσώπων. 
Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 5 του 
Ν.3556/2007, συνοδεύει τις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της αυτής περιόδου 
(1.1.2018-30.6.2018) και περιλαμβάνεται αυτούσια μαζί με τις εν λόγω καταστάσεις καθώς και 
τις δηλώσεις των μελών του Δ.Σ. (Προέδρου, Αντιπροέδρου και μέλους του Διοικητικού 
Συμβουλίου) στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση που αφορά στο πρώτο εξάμηνο της χρήσεως 
2018. 
 
Ι. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  01.01.2018 έως 30.06.2018 
 
Εξέλιξη εργασιών 
 
Tο Α’ εξάμηνο του 2018, τα Ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου εξελίχθηκαν ως 
ακολούθως:  
Ο Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) ανήλθε σε 9.280 χιλ. ευρώ από 9.203 χιλ. ευρώ το Α’ 
Εξάμηνο του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,85%. 
 Τα Μικτά Αποτελέσματα (Μικτό κέρδος) αυξήθηκαν κατά 1,17% και ανήλθαν σε 1.470 χιλ. 
ευρώ (ποσοστό 15,84%) το Α’ Εξάμηνο του 2018 από 1.453 χιλ. ευρώ (ποσοστό 15,79%) την 
αντίστοιχη περίοδο του 2017. 
 Οι Λειτουργικές Δαπάνες αυξήθηκαν από 1.538 χιλ. ευρώ το Α’ Εξάμηνο του 2017 σε 1.550 
χιλ. ευρώ το Α’ Εξάμηνο του 2018.  
Τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 
(EBITDA) ανήλθαν σε 549 χιλ. ευρώ έναντι 621 χιλ. ευρώ το Α’ Εξάμηνο του 2017. 
Τα Λειτουργικά Αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε κέρδη 340 χιλ. ευρώ από κέρδη 427 χιλ. 
ευρώ  το Α’ εξάμηνο του 2017.  
Τα Αποτελέσματα προ Φόρων ανήλθαν σε κέρδη 13,5 χιλ. ευρώ  έναντι κερδών 79 χιλ. ευρώ 
το Α΄ εξάμηνο 2017. 
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Ακολούθως, τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας το Α΄εξάμηνο του 2018 εξελίχθηκαν ως 
εξής:  
Ο Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) ανήλθε σε 9.203 χιλ. ευρώ από 9.181 χιλ. ευρώ το Α’ 
Εξάμηνο του 2017, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση κατά 0,24%. 
Τα Μικτά Αποτελέσματα (Μικτό Κέρδος)  μειώθηκαν κατά 3,6% από 1.388 χιλ. ευρώ 
(ποσοστό 15,11%) το Α’ Εξάμηνο του 2017 σε 1.337 χιλ. ευρώ (ποσοστό 14,53%) το Α’ 
Εξάμηνο του 2018.  
Οι Λειτουργικές Δαπάνες  αυξήθηκαν κατά 2,42% από 1.403 χιλ. ευρώ  το Α’ εξάμηνο του 
2017 σε 1.437 χιλ. ευρώ το Α’ Εξάμηνο του 2018. 
Τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 
(EBITDA) ανήλθαν σε 529 χιλ. ευρώ  έναντι 690 χιλ. ευρώ  την αντίστοιχη περίοδο του 2017.  
Τα Λειτουργικά Αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε κέρδη 319 χιλ. ευρώ από κέρδη 496 χιλ. 
ευρώ  το Α΄ εξάμηνο του 2017.  
Τα Αποτελέσματα προ Φόρων ανήλθαν σε κέρδη 2,6 χιλ. ευρώ  έναντι κερδών 157,4 χιλ. 
ευρώ το Α΄ εξάμηνο 2017. 
 
Κατά τη διάρκεια του Α΄ εξαμήνου 2018 ο Όμιλος, αύξησε τον όγκο πωλήσεων με μικρή 
αύξηση του κύκλου εργασιών του, συγκράτησε τις λειτουργικές του δαπάνες στα ίδια επίπεδα 
με το 2017 και διατήρησε την υψηλή και σταθερή ποιότητα των προϊόντων του απευθυνόμενος 
σε περισσότερες κατηγορίες επαγγελματιών, διευρύνοντας το πελατολόγιό του. 
Ταυτόχρονα με όλες τις ανωτέρω κινήσεις του Ομίλου η Διοίκηση προσπάθησε για τη γρήγορη 
είσπραξη των απαιτήσεων και η φερεγγυότητα των πελατών του. 
Τέλος, στη διάρκεια του Α΄ εξαμήνου υλοποίησε επενδύσεις ύψους 1.100 χιλ. ευρώ για τον 
Όμιλο στα πλαίσια του επενδυτικού προγράμματος. 
 
 
II. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 
 
Για το β΄ εξάμηνο του 2018 η Διοίκηση αναμένει αύξηση των πωλήσεων τόσο σε ποσότητες 
όσο και σε αξίες σε σχέση με το α΄ εξάμηνο. Επίσης αναμένει αύξηση της μέσης τιμής 
πώλησης μέσω πωλήσεων προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, όπως αυτό 
σταθερά συμβαίνει κατά τις 3 τελευταίες χρήσεις. 
Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη 
επηρέασαν αρνητικά τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά την παραγωγή δημητριακών της νέας 
εσοδείας, με αποτέλεσμα την σημαντικότατη αύξηση της τιμής του σίτου διεθνώς. Η 
Διοίκηση εκτιμά ότι οι επιπτώσεις της αύξησης αυτής θα φανούν στις αγορές του αλεύρου 
(βιομηχανικό, επαγγελματοβιοτεχνικό και καταναλωτικό) κατά τους τελευταίους μήνες της 
τρέχουσας χρήσης. 
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Χρηματοοικονομικοί   δείκτες 
Στη συνέχεια για πληρέστερη πληροφόρηση επί των πεπραγμένων του Α΄εξαμήνου του 2018, 
παρουσιάζονται δείκτες που αφορούν την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας και 
του Ομίλου: 
 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017 
Απόδοση Ενεργητικού  
Καθαρά κέρδη μετά από φόρους 

Σύνολο ενεργητικού 

 
 

-0,15% 

 
 

0,35% 

 
 

-0,17% 

 
 

0,70% 
Απόδοση ιδίων κεφαλαίων % 
Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους 
     Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 

 
 

-0,92% 

 
 

1,97% 

 
 

-0,84% 

 
 

3,12% 
Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης % 
Σύνολο Δανεισμού 
Σύνολο Δανεισμού και Ιδίων Κεφαλαίων 

 
 

75,71% 

 
 

74,13% 

 
 

68,81% 

 
 

67,29% 
Απόδοση επενδεδυμένων κεφαλαίων % 
Κέρδη μετά από φόρους+Χρημ/κά έξοδα 
Σύνολο  Καθαρ. Δανεισμού+Ίδια 
Κεφάλαια+Προβλέψεις 

 
 

2,03% 

 
 

2,79% 

 
 

2,01% 

 
 

3.31% 

Σχέση δανεισμού προς ίδια κεφάλαια 
Σύνολο δανεισμού 
   Ίδια Κεφάλαια 

 
 

3,11 

 
 

2,86 

 
 

2,20 

 
 

2,05 
 
 
Β. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΕΔΜΑ) 
(Στο πλαίσιο της εφαρμογής των Κατευθυντήριων Γραμμών «Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης 
Απόδοσης» της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA/2015/1415el) που 
εφαρμόζονται από την 3η Ιουλίου 2016 στους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης 
(ΕΔΜΑ)). 
 
Εναλλακτικός Δείκτης Μέτρησης Απόδοσης, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές που 
αναφέρονται ανωτέρω, νοείται ένας χρηµατοοικονοµικός δείκτης µέτρησης της ιστορικής ή 
µελλοντικής χρηµατοοικονοµικής απόδοσης, της οικονοµικής θέσης ή των ταµειακών ροών, 
ο οποίος ωστόσο δεν ορίζεται ή προβλέπεται στο ισχύον πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής 
πληροφόρησης. Οι Ε∆ΜΑ συνήθως προκύπτουν από ή βασίζονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις, όπως καταρτίζονται σύµφωνα µε το ισχύον πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής 
πληροφόρησης, κατά κύριο λόγο µε την πρόσθεση ή αφαίρεση ποσών από τα αριθμητικά 
στοιχεία που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις.  
Η Διοίκηση χρησιμοποιεί τους παρακάτω ΕΔΜΑ: 
 
EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation & Amortization) –  
«Κέρδη προ τόκων, φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
αποσβέσεων»:  
Ο δείκτης προσθέτει στα λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων με τις συνολικές 
αποσβέσεις ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων, τα κέρδη / ζημίες από την πώληση 
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ενσώματων παγίων και τις αποσβέσεις επιχορηγήσεων. Όσο μεγαλύτερος ο δείκτης τόσο 
πιο αποτελεσματική είναι η λειτουργία της επιχείρησης.  
Ο δείκτης ανήλθε:  

• για τον Όμιλο στην κλειόμενη περίοδο σε 549,62 χιλ. ευρώ και στην αντίστοιχη 
περίοδο του 2017 σε 621,25 χιλ. ευρώ.  

• για την Εταιρεία στην κλειόμενη περίοδο σε 529,18 χιλ. ευρώ και στην αντίστοιχη 
περίοδο του 2017 σε 690,40 χιλ. ευρώ.  

 
ROCE (Return on Capital Employed) – 
 «Αποδοτικότητα συνολικών απασχολούμενων κεφαλαίων»:  
Ο δείκτης διαιρεί τα κέρδη προ τόκων και φόρων με τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια, 
τα οποία είναι το άθροισμα του Μέσου Όρου της Καθαρής Θέσης των δύο τελευταίων ετών 
και του Μέσου Όρου του συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων των δύο τελευταίων ετών. 
Όσο μεγαλύτερος ο δείκτης τόσο πιο αποτελεσματική είναι η χρήση των απασχολούμενων 
κεφαλαίων.  
Ο δείκτης ανήλθε:  

• για τον Όμιλο στην κλειόμενη περίοδο σε 2,32% και στην αντίστοιχη περυσινή σε 
2,82%.  

• για την Εταιρεία στην κλειόμενη περίοδο σε 2,26% και στην αντίστοιχη περυσινή σε 
3,39%.  

 
ROE (Return on Equity) - «Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων»:  
Ο δείκτης διαιρεί τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες με το 
σύνολο της Καθαρής Θέσης. Όσο μεγαλύτερος ο δείκτης τόσο πιο αποτελεσματική είναι η 
χρήση των ιδίων κεφαλαίων.  
Ο δείκτης ανήλθε:  

• για τον Όμιλο στην κλειόμενη περίοδο σε -0,92% και στην περυσινή σε 1,97%.  
• για την Εταιρεία στην κλειόμενη περίοδο σε -0,84% και στην περυσινή 3,12%.  

 
 
Εργασιακά θέματα 
Το προσωπικό του Ομίλου  την 30.06.2018 ανέρχονταν σε 56 εργαζομένους έναντι 53 
εργαζομένων στην αντίστοιχη χρονική στιγμή του προηγούμενου έτους. Το προσωπικό της 
Εταιρείας αντίστοιχα ήταν 54 και 49 άτομα. 
Οι σχέσεις της εταιρείας με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά 
προβλήματα, Συνέπεια των σχέσεων αυτών είναι η έλλειψη δικαστικών υποθέσεων που να 
αφορούν εργασιακά θέματα. 
Οι πληρωμές του Ομίλου σε εργαζόμενους και σε σχέση με εργαζόμενους για την περίοδο 
01.01.2018-30.06.2018 ανήλθαν σε 923 χιλ. ευρώ, ενώ την αντίστοιχη περίοδο της 
προηγούμενης χρήσης ανήλθαν σε 887 χιλ. ευρώ. Οι ίδιες πληρωμές για την Εταιρεία ήταν 
αντίστοιχα 900 χιλ. ευρώ και 851 χιλ. ευρώ. 
 
Περιβαλλοντικά θέματα 
Η Εταιρεία, για τη λειτουργία των εγκαταστάσεών της, διαθέτει το σύνολο των απαιτούμενων 
αδειοδοτήσεων. Πέραν αυτού σε όλες τις δραστηριότητές της έχει ως γνώμονα την 
προστασία του περιβάλλοντος και εφαρμόζει πρόγραμμα που καλύπτει τα περιβαλλοντικά 
θέματα χρησιμοποιώντας την μέθοδο της συνεχούς βελτίωσης των διαδικασιών και 
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αποτελεσμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιεί τακτικούς εσωτερικούς ελέγχους για την 
ορθή εφαρμογή των Περιβαλλοντικών Όρων που της τίθενται στην Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), καθώς επίσης παρακολουθεί και εναρμονίζεται στην 
Εθνική και Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική νομοθεσία.  
 
 
ΙΙΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
 
Την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας η 
93η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 
 
Παρέστησαν πέντε Μέτοχοι και Εκπρόσωποι Μετόχων κατέχοντες 1.609.750 μετοχές και 
ψήφους επί συνόλου 4.181.450 μετοχών και ψήφων, ήτοι Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 
38,4974% του Μετοχικού Κεφαλαίου. 
 
Η Γενική Συνέλευση : 
 
Για το 1ο Θέμα, ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής 
χρήσεως 2017, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού. 
Για το 2ο Θέμα με ειδική ψηφοφορία απήλλαξε ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Δ.Σ. και 
τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017. 
Για το 3ο Θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις αμοιβές των Μελών του Δ.Σ. για τη 
χρήση 2017 και προενέκρινε τις νέες αμοιβές των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2018. 
Για το 4ο Θέμα εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή για την χρήση 
2018 τον Θεόδωρο Παπανικολάου του Αποστόλου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14321 και αναπληρωτή 
Ορκωτό Ελεγκτή τον κο Νομικό Σκότη του Νικολάου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 16861, της Σ.Ο.Λ 
α.ε.ο.ε. και καθόρισε την αμοιβή τους. 
Για το 5ο Θέμα εξέλεξε νέο 6μελές Δ.Σ. αποτελούμενο από τα εξής μέλη: Κωνσταντίνο 
Σαραντόπουλο του Θεοδώρου, Αναστασία Σαραντοπούλου του Θεοδώρου, Θεόδωρο 
Σαραντόπουλο του Κωνσταντίνου, Χρήστο Σιψή του Θωμά, Λουκά Μουσμούτη του Σταύρου 
και Γεώργιο Μπέζη του Ιωάννου. Όρισε τους  Λουκά Μουσμούτη του Σταύρου και Γεώργιο 
Μπέζη του Ιωάννου ως Ανεξάρτητα Μέλη. Η θητεία του νέου Δ.Σ. λήγει την 30.06.2022. Η 
απόφαση ελήφθη ομόφωνα και παμψηφεί. 
 Για το 6ο Θέμα Εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, κατά το 
άρθρο 44 του Ν.4449/2017, τους : α) Χρήστο Σιψή του Θωμά, β) Λουκά Μουσμούτη του 
Σταύρου και γ) Γεώργιο Μπέζη του Ιωάννου, οι οποίοι και πληρούν τις τασσόμενες από το 
Νόμο προϋποθέσεις. 
Για το 7ο Θέμα παρέσχε ομόφωνα και παμψηφεί την ειδική έγκριση του άρθρου 23α του 
Κ.Ν. 2190/1920, για συμβάσεις της Εταιρείας με πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 
23α του Κ.Ν. 2190/1920. 
Για το 8ο Θέμα χορήγησε ομόφωνα και παμψηφεί άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 
2190/1920 σε Mέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για τη 
συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του 
Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας. 
Για το 9ο Θέμα δεν υπήρξαν ανακοινώσεις και δεν ελήφθησαν αποφάσεις. 
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Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 
Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου της τρέχουσας χρήσης ολοκλήρωσε την 
παραλαβή από τους προμηθευτές, του συνόλου του επενδυτικού εξοπλισμού που έχει 
ενταχθεί στο μέτρο 123Α του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ και προέβη στην πλήρη εξόφλησή του. Η εγκατάσταση του έχει ξεκινήσει, με 
ορισμένα τμήματα του να έχουν τεθεί ήδη σε λειτουργία, και προσεχώς προβλέπεται η 
ολοκλήρωσή του προκειμένου αυτός να τεθεί σε πλήρη λειτουργία με τη νέα χρήση. 
Πέραν των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων δεν υπάρχουν μεταγενέστερα του Ισολογισμού 
της 30ης Ιουνίου 2018 γεγονότα, που να αφορούν είτε την Εταιρεία είτε τον Όμιλο, στα 
οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
(ΔΠΧΠ). 
  
 
 
ΙV. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ 2018 
 
Ο Όμιλος εκτίθεται σε ορισμένους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων 
των απρόβλεπτων διακυμάνσεων επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων 
ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου του Ομίλου έχει στόχο να 
ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στην 
χρηματοοικονομική του απόδοση. Η Οικονομική Διεύθυνση παρακολουθεί και διαχειρίζεται 
τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους στους οποίους εκτίθεται ο Όμιλος. Αυτό περιλαμβάνει 
σε επίπεδο Ομίλου, την αναγνώριση, αποτίμηση και αν χρειαστεί, την αντιστάθμιση των 
χρηματοοικονομικών κινδύνων. Η Οικονομική Διεύθυνση δεν εκτελεί συναλλαγές 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δε σχετίζονται με τις εμπορικές, επενδυτικές ή 
δανειοληπτικές δραστηριότητες του Ομίλου. Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που 
χρησιμοποιεί ο Όμιλος αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, λογαριασμούς 
εισπρακτέους και πληρωτέους, δάνεια, μερίσματα πληρωτέα και υποχρεώσεις.  
 
 
α) Κίνδυνοι από την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων στο Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα.  
Με την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  
Α΄65/28.06.2015, οι Ελληνικές τράπεζες τέθηκαν σε αργία ενώ ταυτόχρονα επιβλήθηκαν 
έλεγχοι στις µετακινήσεις κεφαλαίων σύµφωνα και µε σχετική απόφαση του Υπουργείου 
Οικονοµικών. Η τραπεζική αργία έληξε στις 20.07.2015, ενώ οι έλεγχοι κεφαλαίων αν και 
παραµένουν σε ισχύ το σχετικό πλαίσιο διαρκώς βελτιώνεται στην κατεύθυνση της άρσης 
των αρχικών περιορισµών. Η επιβολή των παραπάνω περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων 
δεν αναµένεται να έχει κάποια αρνητική επίδραση στην ελληνική οικονοµία στο 2018. Όσον 
αφορά τις δραστηριότητες της Εταιρείας και του Ομίλου η επίδραση αυτή, εξαιτίας του 
γεγονότος ότι εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των τροφίμων και ειδικότερα των 
αλεύρων, θεωρούμε ότι είναι πολύ μικρότερη σε σύγκριση με άλλους κλάδους και δεν 
αναµένεται να τις επηρεάσει ιδιαίτερα.  
Η Διοίκηση θεωρεί ότι είναι επαρκώς διασφαλισµένη η προµήθεια πρώτων υλών για την 
παραγωγική διαδικασία της Εταιρείας και ότι η επιρροή  των κινδύνων από την επιβολή 
κεφαλαιακών ελέγχων θα είναι υπαρκτή µεν, πλην όµως ελεγχόµενη.  
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Εκτός των ανωτέρω όμως η Εταιρεία φρόντισε για την αύξηση των ποσοτήτων των 
αποθεμάτων σίτου ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη παραγωγική της διαδικασία. 
 
β) Συγκέντρωση Πιστωτικού κινδύνου 
Ο Όμιλος δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις από πελάτες 
προέρχονται από τους πελάτες χονδρικής  των Εταιρειών του Ομίλου . Είναι γεγονός ότι 
η κρίση που διανύουμε και ο τρόπος που εξελίχθηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα 
εγκυμονεί κινδύνους για τυχόν επισφάλειες που ενδεχομένως δημιουργήσουν προβλήματα 
ρευστότητας στην Εταιρεία. Όμως η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών 
παρακολουθείται διαρκώς και όπου διαπιστώνεται πιθανότητα μη είσπραξης των 
απαιτήσεων γίνονται προβλέψεις για επισφάλειες. Για το Β’ εξάμηνο του 2018, η διοίκηση 
θεωρεί ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να μην καλύπτεται 
ήδη από κάποια εξασφάλιση ή από πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως. Ο πιστωτικός 
κίνδυνος είναι κατανεμημένος σε μεγάλο αριθμό πελατών και εκτός από ορισμένους 
βασικούς πελάτες, που όμως είναι υγιείς και ανταγωνιστικές εταιρείες, οι υπόλοιποι πελάτες 
απορροφούν κάτω του 5% του τζίρου έκαστος και έχουν διασπορά στην ελληνική 
επικράτεια.   
 
γ) Κίνδυνος Ρευστότητας 
Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου 
συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. Ο Όμιλος 
ελέγχει διαρκώς το ποσό του βραχυπρόθεσμου δανεισμού καθώς και την αναλογία αυτού 
προς τις συνολικές υποχρεώσεις, τη σύνθεση των συνολικών υποχρεώσεων, και 
διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς 
ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς 
χρήση. Οι υπάρχουσες διαθέσιμες αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις 
προς τον Όμιλο, είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη 
ταμειακών διαθεσίμων. Ο Όμιλος φροντίζει να διαχειρίζεται το κεφάλαιο κίνησης με τέτοιον 
τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανοί κίνδυνοι ρευστότητας και ταμειακών εισροών. 
Για το Α΄εξάμηνο 2018 οι συντονισμένες ενέργειες της Διοίκησης για είσπραξη των 
απαιτήσεων και μείωση των πιστώσεων των πελατών είχε σαν αποτέλεσμα σημαντικές 
θετικές ταμειακές ροές από τη λειτουργική δραστηριότητα της Εταιρείας. 
 
δ) Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται   κυρίως στην Ελλάδα όπου το κυρίαρχο νόμισμα είναι το 
Ευρώ. Ως εκ τούτου, δεν εκτίθεται στις διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών. Συνεπώς 
ο συναλλαγματικός κίνδυνος που ενδέχεται να προκύψει είναι περιορισμένος.  
 
ε) Κίνδυνος βασικού επιτοκίου 
Επιδίωξη του Ομίλου είναι η επίτευξη της βέλτιστης ισορροπίας/σχέσης μεταξύ του κόστους 
δανεισμού και των τυχόν επιπτώσεων στα κέρδη και τις ταμειακές ροές που δύνανται να 
επιφέρουν οι μεταβολές των επιτοκίων. Πολιτική του Ομίλου είναι να παρακολουθεί διαρκώς 
τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις χρηματοδοτικές του ανάγκες. Σε ημερήσια βάση, το 
κεφάλαιο κίνησης καλύπτεται κατά κύριο λόγο από τις λειτουργικές ταμειακές ροές και από 
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τις υπάρχουσες τραπεζικές γραμμές πίστωσης προς εξασφάλιση βραχυπρόθεσμου 
δανεισμού. Το επιτόκιο του βραχυπρόθεσμου δανεισμού καθορίζεται σαν διατραπεζικό 
προσφερόμενο επιτόκιο κατά την ημερομηνία του δανεισμού πλέον ενός προκαθορισμένου 
περιθωρίου. Η αναλογία μεταξύ του δανεισμού με σταθερό επιτόκιο και του δανεισμού με 
κυμαινόμενο επιτόκιο ελέγχεται και καθορίζεται από την κατευθυντήρια πολιτική του Ομίλου.  
 
στ) Κίνδυνος μεταβολής των τιμών των Α’ υλών  
Η τιμή της α΄ ύλης (σίτος) για κάθε σιτική περίοδο διαμορφώνεται από τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά, τις διαθέσιμες προς πώληση ποσότητες του σίτου καθώς επίσης και από τη 
διαπραγμάτευση στα χρηματιστήρια εμπορευμάτων στα οποία διαπραγματεύεται, με 
αποτέλεσμα τη διακύμανση της τιμής αυτού. Η Διοίκηση αντιμετωπίζει τον κίνδυνο αυτό 
τόσο με κατάλληλες συμφωνίες με τους προμηθευτές σίτου όσο και με κατάλληλη 
προσαρμογή της τιμολογιακής της πολιτικής.  
 
 
V. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 
 
Οι συναλλαγές του Ομίλου,  οι απαιτήσεις από και οι υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα με 
τον Όμιλο πρόσωπα, κατά την 30η Ιουνίου 2018, παρατίθενται παρακάτω: 
 

 
 Ο Όμιλος Η Εταιρεία 
Συναλλαγές και αμοιβές 
διευθυντικών στελεχών 
και μελών της διοίκησης 

 
 

132.600,16 

 
 

132.600,16 
Απαιτήσεις από 
διευθυντικά στελέχη και 
μέλη της διοίκησης 

 
 

0 

 
 

0 
Υποχρεώσεις προς τα 
διευθυντικά στελέχη και 
μέλη της διοίκησης 

 
 

5.076,17 

 
 

5.076,17 
 
 
Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1.1.2018-30.6.2018 
είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. 
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», κατά την συνεδρίασή της την 24η Σεπτεμβρίου 2018. 

 Έσοδα από 
συγγενείς 
εταιρείες 

Έξοδα από 
συγγενείς 
εταιρείες 

Απαιτήσεις 
από 
συγγενείς 
εταιρείες 

Υποχρεώσεις 
σε συγγενείς 
εταιρείες 

Μύλοι Αλλατίνη ΑΕ 98.911,68 1.052.589,51 0,00 1.117.875,66 
Κυλινδρόμυλοι 
Κ.Σαραντόπουλος ΑΕ 

 
1.052.589,51 

 
98.611,68 

 
1.117.875,66 

 
0,00 
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Η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου 1.1.2018 έως 30.6.2018 είναι 
αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ksarantopoulos.gr/ όπου 
και θα παραμείνει στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 
δέκα (10) ετών από την ημερομηνία της συντάξεως. 
 
 
Πειραιάς  24 Σεπτεμβρίου 2018 
 
Για  το Διοικητικό Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  
 
 
 
 
Κωνσταντίνος Θ. Σαραντόπουλος 
Απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. 
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας  
ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 

 

Εισαγωγή  

Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη ενδιάμεση εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση 

χρηματοοικονομικής θέσης   της Εταιρείας «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» της 

30ης Ιουνίου 2018 και τις σχετικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και 

λοιπών συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης 

περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις 

που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν.3556/2007. Η διοίκηση είναι 

υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση 

Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ 34»). Η δική μας ευθύνη είναι να 

εκφράσουμε συμπέρασμα επί της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την 

επισκόπησή μας.  

Εύρος επισκόπησης  

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης 

(ΔΠΑΕ) 2410 «Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από 

τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης συνίσταται στην υποβολή διερευνητικών ερωτημάτων, κυρίως σε πρόσωπα που 

είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα, καθώς και στην εφαρμογή 

αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς μικρότερο εύρος 

από τον έλεγχο, ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου που έχουν 

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και συνεπώς δεν μας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε 

τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα που θα 

μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου.  
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Συμπέρασμα  

Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας έκανε 

να πιστεύουμε ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτιστεί, 

από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 

 
Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2018 

 
 
 
 
 
 
 

  Θεόδωρος Α. Παπανικολάου 

  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
  Α.Μ. ΣΟΕΛ 14321 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές A.E. 
Μέλος της Crowe Horwath International 
Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΕ
Ι.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Σημ.

30 IOYNIOY 31 Δεκεμβρίου

2018 2017

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 4.13 10.480.160,05 9.637.014,11
Επενδύσεις σε ακίνητα 4.12 167.075,71 168.014,05
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 4.14 34.297,05 26.140,24
Επενδύσεις σε συγγενείς Εταιρείες 4.15 792.369,77 792.369,77
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 4.16 32.803,91 31.987,99

11.506.706,49 10.655.526,16

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα εμπορευμάτων, προϊόντων κλπ. 4.17 2.646.834,17 3.146.016,99

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 4.18 5.932.941,56 5.578.822,13

Λοιπές απαιτήσεις 4.19 339.081,86 686.782,82

Αξιόγραφα διαθεσίμων προς  πώληση επενδύσεων 183,15 183,15

Tαμειακά διαθέσιμα 4.20 378.163,49 198.652,16

9.297.204,23 9.610.457,25

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 20.803.910,72 20.265.983,41

  
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Μετοχικό κεφάλαιο 4.21 2.090.725,00 2.090.725,00

Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο 1.567.222,01 1.567.222,01

Λοιπά αποθεματικά 4.22 2.498.812,83 2.498.812,83

Αποτελέσματα εις νέον (ζημιές εις νέον)  -1.883.419,29 -1.712.061,28
Σύνολο καθαρής θέσης 4.273.340,55 4.444.698,56

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους 4.26 217.848,00 210.752,10

Λοιπές προβλέψεις 10.000,00 10.000,00

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 4.27 217.883,61 234.827,22

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 1.331.257,46 1.370.712,15

Μακροπρόθεσμα Δάνεια 0,00 0,00

Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 27.124,18 27.124,18

1.804.113,25 1.853.415,65

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 4.23 5.256.919,08 4.359.307,28

Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι 4.24 42.969,06 66.777,09

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 4.25 9.426.568,78 9.541.784,83

14.726.456,92 13.967.869,20
Σύνολο υποχρεώσεων 16.530.570,17 15.821.284,85

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων 20.803.910,72 20.265.983,41

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε  Ευρώ)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΕ
Ι.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Σημ.

30 Ιουνίου 31 Δεκεμβρίου 
2018 2017

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 4.13 11.263.502,49 10.419.156,55
Επενδύσεις σε ακίνητα 4.12 167.075,71 168.014,05
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 4.14 682.108,08 636.627,24
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 4.16 20.563,77 19.747,85

12.133.250,05 11.243.545,69
 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα εμπορευμάτων, προϊόντων κλπ. 4.17 2.655.525,07 3.156.953,62
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 4.18 5.332.879,91 5.072.842,39
Λοιπές απαιτήσεις 4.19 591.141,22 906.800,70
Αξιόγραφα διαθεσίμων προς  πώληση επενδύσεων 470,96 470,96
Tαμειακά διαθέσιμα 4.20 497.963,14 297.477,66

9.077.980,30 9.434.545,33
  

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 21.211.230,35 20.678.091,02
  

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ  
Μετοχικό κεφάλαιο 4.21 2.090.725,00 2.090.725,00
Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο 1.567.222,01 1.567.222,01
Λοιπά αποθεματικά 4.22 2.497.605,70 2.497.605,70
Αποτελέσματα εις νέον  -2.702.839,97 -2.519.794,22
Μη ελέγχουσα συμμετοχή 2.933,50 -2.541,34

Σύνολο καθαρής θέσης 3.455.646,24 3.633.217,15
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους 4.26 219.179,50 212.069,90
Λοιπές προβλέψεις  22.000,00 22.000,00
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 4.27 36.210,25 50.315,71
Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 1.331.257,46 1.370.712,15
Μακροπρόθεσμα Δάνεια 0,00 0,00
Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 27.124,18 27.124,18

1.635.771,39 1.682.221,94
 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 4.23 5.293.323,97 4.394.803,93
Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι 4.24 52.379,61 80.232,55
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 4.25 10.774.109,14 10.887.615,45

16.119.812,72 15.362.651,93
Σύνολο υποχρεώσεων 17.755.584,11 17.044.873,87

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων 21.211.230,35 20.678.091,02

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε  Ευρώ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΕ
ΙΙ.  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Σημ.

Κύκλος εργασιών 4.11 9.202.622,54 9.181.390,66
Κόστος πωλήσεων 4.1 -7.865.632,20 -7.793.508,05
Μικτό κέρδος 1.336.990,34 1.387.882,61

Άλλα λειτουργικά έσοδα 4.2 419.239,30 511.500,89
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 4.4 -234.863,47 -218.560,79
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 4.3 -1.192.903,38 -1.174.423,12
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 4.5 -5.216,42 -5.216,42
Άλλα λειτουργικά έξοδα 4.6 -3.961,12 -4.811,32

Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων

319.285,25 496.371,85

Κόστος χρηματοδότησης 4.9 -316.664,59 -338.924,13
Κέρδη (ζημιές) πρό φόρων 2.620,66 157.447,72

Φόρος εισοδήματος 4.10 38.423,85 8.881,91
Καθαρό κέρδος(ζημιά) (μετά από φόρους)

-35.803,19 148.565,81
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 4.29 0,00 0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 
φόρους

-35.803,19 148.565,81

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή  4.28 -0,0086 0,0355
Κέρδη προ φόρων ,χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσματων και συνολικών 
αποσβέσεων 529.181,61 690.403,83

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε  Ευρώ)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01.01.2018- 
30.06.2018

01.01.2017- 
30.06.2017
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ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΕ
ΙΙ.  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Σημ.

Έσοδα πωλήσεων 4.11 9.280.359,14 9.203.342,90
 Κόστος πωλήσεων 4.1 -7.809.786,11 -7.749.485,26
Μικτό κέρδος 1.470.573,03 1.453.857,64

Άλλα λειτουργικά έσοδα 4.2 419.239,30 511.500,89
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 4.4 -266.697,31 -249.381,62
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 4.3 -1.274.213,48 -1.278.726,61
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 4.5 -5.216,42 -5.216,42
Άλλα λειτουργικά έξοδα 4.6 -3.961,13 -4.811,32
Κέρδη  πρό φόρων χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων 339.723,99 427.222,56

  
Κόστος χρηματοδότησης 4.9 -326.169,45 -348.548,34
Κέρδη πρό φόρων 13.554,54 78.674,22

Φόρος εισοδήματος 4.10 45.411,50 -2.134,83
Κέρδη (μετά από φόρους) -31.856,96 76.539,39
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους  0,00 0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 
φόρους -31.856,96 76.539,39

Τα κέρδη κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες της Μητρικής -37.331,80 130.025,54
Μη ελέγχουσα συμμετοχή 5.474,84 -53.486,15

-31.856,96 76.539,39
 Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες της Μητρικής -37.331,80 130.025,54
Μη ελέγχουσα συμμετοχή 5.474,84 -53.486,15

-31.856,96 76.539,39

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή  4.28 -0,0089 0,0311
Κέρδη  πρό φόρων χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων 549.620,35 621.254,54

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε  Ευρώ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

01.01.2018 - 
30.06.2018

01.01.2017 - 
30.06.2017
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ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΕ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ )

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Κεφάλαιο υπέρ το 
άρτιο

Λοιπα  
αποθεματικά

Αποθεματικά 
φορολογικών 

νόμων Αύξηση/Μείωση ΜΚ
Μη διανεμηθέντα 

κέρδη (ζημιές) Σύνολο

2.090.725,00 1.567.222,01 2.498.812,83 0,00 0,00 -1.550.765,35 4.605.994,49

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους 148.565,81 148.565,81

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0,00 0,00

2.090.725,00 1.567.222,01 2.498.812,83 0,00 0,00 -1.402.199,54 4.754.560,30

2.090.725,00 1.567.222,01 2.498.812,83 0,00 0,00 -1.712.061,28 4.444.698,56

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους -35.803,19 -35.803,19 

Μεταβολή λογιστικής πολιτικής (ΔΠΧΑ 9) -135.554,82 -135.554,82 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0,00 0,00

2.090.725,00 1.567.222,01 2.498.812,83 0,00 0,00 -1.883.419,29 4.273.340,55

Καθαρή θέση κατά την 1η Ιανουαρίου 2017

Υπόλοιπα, κατά την 30 Ιουνίου 2017

Καθαρή θέση κατά την 1η Ιανουαρίου 2018

Υπόλοιπα, κατά την 30 Ιουνίου 2018
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  (Ενοποιημένα Στοιχεία)

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπέρ το 
άρτιο

Λοιπά 
αποθεματικά

Αποτελέσματα εις 
νέον

Δικαιώματα 
Μειοψηφίας Σύνολο

Καθαρή θέση κατά την 1 Ιανουαρίου 2017 2.090.725,00 1.567.222,01 2.497.605,70 -2.351.205,45 2.375,99 3.806.723,25
Συγκεντρωτικά Συνολικά έσοδα περιόδου , μετά από φόρους 130.025,54 -53.486,15 76.539,39
Υπόλοιπα, κατά την 30 Ιουνίου 2017 2.090.725,00 1.567.222,01 2.497.605,70 -2.221.179,91 -51.110,16 3.883.262,64

Καθαρή θέση κατά την 1 Ιανουαρίου 2018 2.090.725,00 1.567.222,01 2.497.605,70 -2.519.794,22 -2.541,34 3.633.217,15
Συγκεντρωτικά Συνολικά έσοδα περιόδου , μετά από φόρους -37.331,80 5.474,84 -31.856,96
Μεταβολή λογιστικής πολιτικής ( ΔΠΧΑ 9) -145.713,95 0,00 -145.713,95
Υπόλοιπα, κατά την 30 Ιουνίου 2018 2.090.725,00 1.567.222,01 2.497.605,70 -2.702.839,97 2.933,50 3.455.646,24
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ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(Άμεση μέθοδος)

Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων 01.01-30.06.18 01.01-30.06.17
Εισπράξεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 9.001.659,19 9.078.149,39
Εισπράξεις από αμοιβές, προμήθειες και άλλα έσοδα 379.784,61 396.429,89
Πληρωμές σε προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών 6.691.479,14 8.037.155,39
Πληρωμές σε εργαζόμενους (και σε σχέση με εργαζόμενους) 900.556,53 851.480,63
Πληρωμές τόκων 316.664,59 338.924,13
Πληρωμές φόρων (ή εισπράξεις επιστροφών φόρων) 117.755,39 -43.375,10
Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων 1.354.988,15 290.394,23
Ταμειακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων
Πληρωμές για την απόκτηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων 1.060.260,77 25.986,19
Εισπράξεις από την εκποίηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων 0,00 0,00
Πληρωμές για την απόκτηση επενδυτικών τίτλων(μετοχών, αξιογράφων κλπ) 0,00 0,00
Εισπράξεις από την εκποίηση επενδυτικών τίτλων(μετοχών, αξιογράφων κλπ) 0,00 0,00
Πληρωμές (εκταμιεύσεις) δανείων προς τρίτους 0,00 0,00
Εισπράξεις (αποπληρωμές) δανείων από τρίτους 0,00 0,00
Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων -1.060.260,77 -25.986,19
Ταμειακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων
Εισπράξεις από την έκδοση μετοχών και άλλων συμμετοχικών τίτλων 0,00 0,00
Πληρωμές προς την απόκτηση ιδίων μετοχών και άλλων συμμετοχικών τίτλων 0,00 0,00
Εισπράξεις από τη σύναψη δανείων και την έκδοση ομολόγων 0,00 0,00
Αποπληρωμές δανείων και ομολόγων 115.216,05 182.481,32
Μερίσματα 0,00 0,00
Πληρωμές σε σχέση με χρηματοδοτικές μισθώσεις 0,00 0,00
Σύνολο εισροών (εκροών) χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων -115.216,05 -182.481,32
Διαθέσιμα στην αρχή της χρήσεως (περιόδου) 198.652,16 250.367,78

Διαθέσιμα στο τέλος της χρήσεως (περιόδου) 378.163,49 332.294,50

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(Άμεση μέθοδος)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων 01.01-30.06.18 01.01-30.06.17
Εισπράξεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 8.904.389,95 9.295.514,46
Εισπράξεις από αμοιβές, προμήθειες και άλλα έσοδα 377.290,72 396.429,89
Πληρωμές σε προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών 6.486.184,85 8.076.257,32
Πληρωμές σε εργαζόμενους (και σε σχέση με εργαζόμενους) 922.965,79 886.835,72
Πληρωμές τόκων 326.169,45 348.548,34
Πληρωμές φόρων (ή εισπράξεις επιστροφών φόρων) 133.583,99 -40.628,40
Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων 1.412.776,59 420.931,37
Ταμειακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων
Πληρωμές για την απόκτηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων 1.098.784,80 151.361,19
Εισπράξεις από την εκποίηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων 0,00 0,00
Πληρωμές για την απόκτηση επενδυτικών τίτλων(μετοχών, αξιογράφων κλπ) 0,00 0,00
Εισπράξεις από την εκποίηση επενδυτικών τίτλων(μετοχών, αξιογράφων κλπ) 0,00 0,00
Πληρωμές (εκταμιεύσεις) δανείων προς τρίτους 0,00 0,00
Εισπράξεις (αποπληρωμές) δανείων από τρίτους 0,00 0,00
Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων -1.098.784,80 -151.361,19
Ταμειακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων
Εισπράξεις από την έκδοση μετοχών και άλλων συμμετοχικών τίτλων 0,00 0,00
Πληρωμές προς την απόκτηση ιδίων μετοχών και άλλων συμμετοχικών τίτλων 0,00 0,00
Εισπράξεις από τη σύναψη δανείων και την έκδοση ομολόγων 0,00 0,00
Αποπληρωμές δανείων και ομολόγων 113.506,31 182.481,32
Μερίσματα 0,00 0,00
Πληρωμές σε σχέση με χρηματοδοτικές μισθώσεις 0,00 0,00
Σύνολο εισροών (εκροών) χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων -113.506,31 -182.481,32
Διαθέσιμα στην αρχή της χρήσεως (περιόδου) 297.477,66 344.752,66

Διαθέσιμα στο τέλος της χρήσεως (περιόδου) 497.963,14 431.841,52
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
1. Γενικές πληροφορίες 
 

Η εταιρεία Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ και η θυγατρική της  (στο εξής όμιλος) 

δραστηριοποιούνται στους  κάτωθι τομείς: 

Κυλινδρόμυλοι Κ. Σαραντόπουλος  ΑΕ, στην παραγωγή και εμπορία αλεύρων καθώς και 

στην εκμετάλλευση ακινήτων. 

Μύλοι Αλλατίνη Α.Β.Ε.Ε., στην παραγωγή και εμπορία αλεύρων καθώς και στην 

εκμετάλλευση ακινήτων. 

Οι εγκαταστάσεις του ομίλου ευρίσκονται  στον νομό Αττικής. 

Η εταιρεία Κ. Σαραντόπουλος  έχει την μορφή της Ανωνύμου Εταιρείας και είναι εισηγμένη 

στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Έχει την έδρα της στο Κερατσίνι (Λεωφ. Δημοκρατίας 3) και η 

διεύθυνσή της στο διαδίκτυο είναι www.ksarantopoulos.gr. Οι οικονομικές καταστάσεις της 

30.06.2018 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 24η Σεπτεμβρίου 2018. Η 

διεύθυνση της θυγατρικής εταιρείας Μύλοι Αλλατίνη Α.Β.Ε.Ε. στο διαδίκτυο είναι 

www.myloi-allatini.gr.  

 

2. Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί ο Όμιλος 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 
 
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (στο εξής ΔΠΧΠ). Στην Ενοποίηση 

των Εταιρειών περιλαμβάνονται οι παρακάτω Εταιρείες, των οποίων τα Διοικητικά 

Συμβούλια αποτελούνται κατά πλειοψηφία από τα ίδια πρόσωπα με αυτά της Εταιρείας 

«ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» και ο όμιλος ασκεί έλεγχο (Δ.Λ.Π. 27, 

Δ.Π.Χ.Α. 10):   

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ 

% 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΜΗΤΡΙΚΗΣ 

ΠΡΩΤΗ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. 

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ ΜΗΤΡΙΚΗ ΟΧΙ ΟΛΙΚΗ 

ΜΥΛΟΙ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε ΕΛΛΑΔΑ 20% ΟΧΙ ΟΛΙΚΗ 

 

Δεν έχει αλλάξει η μέθοδος ενοποίησης. Δεν υπάρχει άλλη εταιρεία που να συμμετέχει η 

μητρική ή η θυγατρική άμεσα ή έμμεσα στο κεφάλαιό της. 

Οι σχετικές γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ΔΠΧΑ 1, παρουσιάζονται στην 

παράγραφο 4.29. 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. Οι 

κυριότερες λογιστικές αρχές περιγράφονται κατωτέρω. 
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Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ απαιτεί την χρήση 

λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσεως για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών 

που ακολουθούνται. Οι περιπτώσεις αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 2.20. 

Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι 

υποχρεωτικής εφαρμογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η 

Ιανουαρίου 2018 ή μεταγενέστερα. Η επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων 

προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω: 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2018 
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9, το οποίο 

περιλαμβάνει την ταξινόμηση και επιμέτρηση, την απομείωση και τη λογιστική 

αντιστάθμισης. Το πρότυπο θα αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39 και όλες τις προηγούμενες 

εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος, στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, ή στην εύλογη αξία 

μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, με βάση το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης 

για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των συμβατικών 

ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Εκτός από το τον 

πιστωτικό κίνδυνο της οντότητας, η ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων δεν έχει αλλάξει σε σχέση με  τις υπάρχουσες απαιτήσεις. Το ΔΠΧΑ 9  

εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Νοεμβρίου 2016. 
Το Δ.Π.Χ.Α. 9 αντικατέστησε τις προβλέψεις του Δ.Λ.Π. 39 αναφορικά με την αρχική 

αναγνώριση και την μεταγενέστερη επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων και των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Με βάση την παράγραφο 7.2.15 

του Δ.Π.Χ.Α. 9, η εταιρεία και ο όμιλος, δεν εφάρμοσαν το εν λόγω Δ.Π.Χ.Α. αναδρομικά 

και ως εκ τούτου οι διαφορές που προέκυψαν από την υιοθέτησή του στη χρήση 2018 δεν 

απεικονίζονται σε αναδημοσιευόμενη Κατάσταση 

Οικονομικής Θέσης της 31.12.2017 αλλά αναγνωρίζονται στο υπόλοιπο έναρξης των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού της περιόδου που ξεκινά 1.1.2018. 
Οι εν λόγω διαφορές και οι σχετικές γνωστοποιήσεις παρατίθενται στη παράγραφο 2.20.α. 
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» 

Στις 28 Μαΐου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» 

αποτελεί το νέο πρότυπο που αφορά στην αναγνώριση του εσόδου και 

συμπεριλαμβανομένων και των τροποποιήσεων επί του προτύπου που εκδόθηκαν στις 11 

Σεπτεμβρίου του 2015 είναι υποχρεωτικής εφαρμογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018. 
Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 11 και τις διερμηνείες  ΕΔΔΠΧΑ 13, ΕΔΔΠΧΑ 

15, ΕΔΔΠΧΑ 18 και ΜΕΔ 31. 
Το νέο πρότυπο καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε βημάτων που θα εφαρμόζεται για έσοδα 

που προκύπτουν από μια σύμβαση με έναν πελάτη (με περιορισμένες εξαιρέσεις), ώστε 



Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις  Εταιρείας και Ομίλου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2018 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε ευρώ)  
 

25 
Οι σημειώσεις (σελ.23-50) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 
 

να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων 

και διαφορετικών κεφαλαιαγορών . Οι απαιτήσεις του προτύπου θα εφαρμόζονται επίσης 

για την αναγνώριση και επιμέτρηση των κερδών και ζημιών από την πώληση ορισμένων 

μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν παραγωγή από 

συνήθεις δραστηριότητες της οικονομικής οντότητας (π.χ., πωλήσεις ακινήτων, 

εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ή άυλων περιουσιακών στοιχείων). Θα απαιτούνται 

εκτεταμένες γνωστοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του συνόλου των 

εσόδων, πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα των 

περιουσιακών στοιχείων σύμβασης και των υποχρεώσεων σύμβασης μεταξύ των 

περιόδων και βασικές κρίσεις και εκτιμήσεις. Το ΔΠΧΑ 15 υιοθετήθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Σεπτεμβρίου 2016. 
Από την υιοθέτηση του Δ.Π.Χ.Α. 15 στη χρήση 2018 πάντως, δεν προέκυψε αναδρομική 

προσαρμογή των κονδυλίων που επηρεάζονται από τις συμβάσεις με πελάτες (έσοδα - 

απαιτήσεις - υποχρεώσεις - στοιχεία καθαρής θέσης). 
Αναφορικά με τη χρονική αναγνώριση των εσόδων σημειώνεται ότι στο σύνολο τους 

αναγνωρίζονται σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο. 
 
Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» 

Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15. Οι 

τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 15 δεν μεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά 

παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις 

διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται μία δέσμευση εκτέλεσης σε μία 

σύμβαση, πώς προσδιορίζεται αν μία οικονομική οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή τον 

εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει 

να αναγνωριστεί σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή με την πάροδο του χρόνου. Η 

τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018 

και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 31η Οκτωβρίου 2017. 
 

ΔΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Εφαρμογή του νέου ΔΠΧΑ 9 με το ΔΠΧΑ 4».  

Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 12 Σεπτεμβρίου τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΠΧΑ 4 ώστε 

να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες που προέκυψαν από την εφαρμογή του νέου προτύπου 

χρηματοοικονομικών μέσων (ΔΠΧΑ 9), πριν από την εφαρμογή του νέου τροποποιημένου 

από το συμβούλιο  ΔΠΧΑ 4. Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο προσεγγίσεις: επικάλυψη και  

αναβολή. Το τροποποιημένο πρότυπο θα: 
• δίνει την δυνατότητα στις εταιρίες  που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια να 

αναγνωρίσουν στα λοιπά συνολικά έσοδα, και όχι στο κέρδος ή τη ζημία, την αστάθεια (ή 

τις τυχόν αποκλίσεις) που μπορεί να προκύψει (ουν) όταν το ΔΠΧΑ 9 εφαρμόζεται πριν 

την έκδοση του νέου προτύπου για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. 
• παρέχει  στις επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες κατά κύριο λόγο συνδέονται με 

τις ασφάλειες, μια προαιρετική προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή ΔΠΧΑ 9 μέχρι το 
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2021. Οι οντότητες οι οποίες θα αναβάλουν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, θα συνεχίσουν να 

εφαρμόζουν το υπάρχον πρότυπο ΔΛΠ 39 για τα χρηματοοικονομικά μέσα. 
Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1 Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 3η Νοεμβρίου 

2017. 
 
ΕΔΔΠΧΑ 22 Διερμηνεία «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και Προκαταβολές» 
 
Η Διερμηνεία 22 διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό για τις συναλλαγές που περιλαμβάνουν 

την είσπραξη ή την πληρωμή προκαταβολών σε ξένο νόμισμα. Συγκεκριμένα, 

εφαρμόζεται για τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα όταν η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει 

ένα μη νομισματικό περιουσιακό στοιχείο ή μια μη νομισματική υποχρέωση που 

προκύπτει από την πληρωμή ή την είσπραξη προκαταβολών πριν η οικονομική οντότητα 

αναγνωρίσει το σχετικό περιουσιακό στοιχείο, έξοδο ή έσοδο. Σύμφωνα με τη διερμηνεία, 

η ημερομηνία της συναλλαγής, για τον σκοπό του καθορισμού της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας, είναι η ημερομηνία της αρχικής αναγνώρισης των μη νομισματικών 

προπληρωμών του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης από λήψη προκαταβολής. 

Εάν υπάρχουν πολλαπλές πληρωμές ή εισπράξεις προκαταβολικά, η ημερομηνία της 

συναλλαγής καθορίζεται για κάθε πληρωμή ή είσπραξη. 

Η διερμηνεία εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 28η Μαρτίου 2018. 

 

ΔΛΠ 40 « Επενδυτικά ακίνητα» Μεταφορές Επενδυτικών ακινήτων 
Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40 που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2016 
διευκρινίζουν ότι μια οικονομική οντότητα δύναται να μεταφέρει ένα ακίνητο προς ή από 

τις επενδύσεις σε ακίνητα, όταν, και μόνο όταν, υπάρχουν ενδείξεις αλλαγής της χρήσης. 

Μια αλλαγή της χρήσης προκύπτει, εάν το ακίνητο πληροί ή παύει να πληροί, τον ορισμό 

των επενδύσεων σε ακίνητα. Μια αλλαγή στις προθέσεις της διοίκησης για τη χρήση του 

ακινήτου από μόνη της δεν αποτελεί ένδειξη μιας αλλαγής στη χρήση.  

Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1 Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 14η Μαρτίου 2018. 

ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών (Τροποποίηση) “Ταξινόμηση 

και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των 

μετοχών”  

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με τη βάση επιμέτρησης όσον αφορά 

παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και το 

λογιστικό χειρισμό σχετικά με τροποποιήσεις σε όρους που μεταβάλλουν μία παροχή που 

διακανονίζεται σε μετρητά ή σε παροχή που διακανονίζεται σε συμμετοχικούς τίτλους. 

Επιπλέον εισάγουν μία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ΔΠΧΑ 2 με βάση την οποία 

μία παροχή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ’ 

ολοκλήρου σε συμμετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται 

να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των 
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εργαζομένων που προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών 

και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκε από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση την 26η Φεβρουαρίου 2018. 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2014-2016 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2014-2016, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 8 

Δεκεμβρίου 2016,  έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 

Ιανουαρίου 2018 υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 7η Φεβρουαρίου 2018.  

Δ.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς 

Η τροποποίηση διαγράφει  τις «Βραχυπρόθεσμες εξαιρέσεις από τα Δ.Π.Χ.Α.» που 

προβλέπονταν από το Προσάρτημα Ε του Δ.Π.Χ.Α. 1 με το αιτιολογικό ότι έχουν 

υπηρετήσει πλέον τον σκοπό τους και δεν είναι πλέον απαραίτητες. 

Δ.Π.Χ.Α. 12 Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες οντότητες :Διευκρίνιση του σκοπού 

του προτύπου. 

Η τροποποίηση διευκρίνισε το πεδίο εφαρμογής του προτύπου προσδιορίζοντας ότι 

ορισμένες από τις γνωστοποιήσεις , ισχύουν για τις συμμετοχές της οντότητας  που έχουν 

ταξινομηθεί ως διακρατούμενες προς πώληση, εκτός της υποχρέωσης για παροχή 

συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017. Ως 

κατεχόμενα για πώληση, ως κατεχόμενα για διανομή ή ως διακοπείσες δραστηριότητες 

σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς 

πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες». 

ΔΛΠ 28 «Επιμέτρηση Συγγενών Επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στην εύλογη αξία» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η επιλογή που δίνεται οι επενδύσεις σε συγγενής ή σε 

κοινοπραξίες που κατέχεται από μια οντότητα που είναι ένας οργανισμός διαχείρισης 

επενδυτικών κεφαλαίων, ή άλλης οντότητας  που πληροί τις προϋποθέσεις να 

επιμετρηθούν στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων είναι διαθέσιμη για κάθε μια 

επένδυση σε συγγενή ή κοινοπραξία ξεχωριστά κατά την αρχική αναγνώριση. 

 
 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν 
έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία (ή και τον Όμιλο)   

 
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»  

Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 16 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. 

Σκοπός του προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν 

χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που 

αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από 

την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει   περιουσιακά 

στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 

μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά 
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με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει 

ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να 

κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, 

και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Το νέο 

πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2019 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 31η Οκτωβρίου 2017. 
Η Εταιρεία και ο Όμιλος βρίσκονται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 

15, καθώς  η εφαρμογή του εν λόγω προτύπου στο μέλλον μπορεί να έχει σημαντική 

επίδραση στις χρηματοοικονομικές του καταστάσεις. 
 

ΔΠΧΑ 9  (Τροποποίηση) « Χρηματοοικονομικά Μέσα - Χαρακτηριστικά 
προπληρωμής με αρνητική αποζημίωση» 

Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 12 Οκτωβρίου 2017 τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΠΧΑ 9 

ώστε να δοθεί η δυνατότητα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με 

χαρακτηριστικά προπληρωμής τα οποία επιτρέπουν ή απαιτούν από ένα 

αντισυμβαλλόμενο μέρος σε μια σύμβαση είτε να εξοφλήσει είτε να εισπράξει αποζημίωση 

για τον πρόωρο τερματισμό της σύμβασης, να μπορούν να αποτιμώνται στο 

αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων. 
Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2019 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 22 Μαρτίου 

2018. Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου. 
 
Πρότυπα και Τροποποιήσεις Πρότυπων που δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.: 
 
ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια»  

Στις 18 Μαΐου 2017 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά το υφιστάμενο 

πρότυπο ΔΠΧΑ 4.  
To ΔΠΧΑ 17 θεσπίζει τις αρχές για την καταχώριση, αποτίμηση, παρουσίαση και τις 

γνωστοποιήσεις των ασφαλιστηρίων συμβολαίων με στόχο την παροχή μιας περισσότερο 

ομοιόμορφης προσέγγισης αποτίμησης και παρουσίασης για όλα τα ασφαλιστήρια 

συμβόλαια.  
Το ΔΠΧΑ 17 απαιτεί η αποτίμηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων να μην διενεργείται 

στο ιστορικό κόστος αλλά στην τρέχουσα αξία με τρόπο συνεπή και με τη χρήση: 

• αμερόληπτων αναμενόμενων σταθμισμένων εκτιμήσεων μελλοντικών ταμειακών 

ροών με βάση επικαιροποιημένες παραδοχές,  

• προεξοφλητικών επιτοκίων που αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά ταμειακών 

ροών των συμβάσεων και  

• εκτιμήσεων σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς και μη κινδύνους που 

προκύπτουν από την έκδοση των ασφαλιστήριων συμβολαίων. 
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Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1 Ιανουαρίου 2021.  

 
ΕΔΔΠΧΑ 23 Διερμηνεία «Αβεβαιότητα σχετικά με το χειρισμό θεμάτων φορολογίας 
εισοδήματος» 

Η Διερμηνεία 23 έχει εφαρμογή στον προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους 

(φορολογική ζημία), τις φορολογικές βάσεις, τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες, τις 

αχρησιμοποίητες φορολογικές ελαφρύνσεις και τους φορολογικούς συντελεστές, όταν 

υπάρχει αβεβαιότητα ως προς ορθότητα των φορολογικών χειρισμών σύμφωνα με το 

ΔΛΠ 12. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται: 

• εάν οι φορολογικές χειρισμοί πρέπει να εξετάζονται συλλογικά ή εξατομικευμένα και υπό 

την παραδοχή ότι οι έλεγχοι θα διενεργηθούν από τις φορολογικές Αρχές έχοντας πλήρη 

γνώση των σχετικών πληροφοριών: 

  

• η πιθανότητα να γίνει αποδεκτός ο προσδιορισμός του φορολογητέου κέρδους 

(φορολογικής ζημίας), των φορολογικών βάσεων, των αχρησιμοποίητων φορολογικών 

ζημιών, των αχρησιμοποίητων πιστώσεων φόρου και των φορολογικών συντελεστών από 

τις φορολογικές Αρχές και  

 • η επαναξιολόγηση των κρίσεων και εκτιμήσεων εάν αλλάξουν τα γεγονότα και οι 

περιστάσεις 

Η διερμηνεία εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2019. 
 
 
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2015-2017 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2015-2017, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο τον 

Δεκεμβρίου του 2017,  έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 

Ιανουαρίου 2019 και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατωτέρω 

τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 

ΔΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΠΧΑ 11 Κοινές Συμφωνίες  

Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 3 διευκρινίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά τον 

έλεγχο μιας επιχείρησης που αποτελούσε κοινή επιχείρησή της, θα πρέπει να 

προχωρήσει σε αποτίμηση των συμφερόντων που είχε προηγουμένως στην επιχείρηση 

αυτή.  

Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 11 διευκρινίζουν ότι μια οντότητα που συμμετέχει, αλλά δεν 

έχει από κοινού τον έλεγχο μιας κοινής επιχείρησης μπορεί να αποκτήσει από κοινού 

έλεγχο στην κοινή επιχείρηση, της οποίας η δραστηριότητά αποτελεί επιχείρηση όπως 

ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα συμφέροντα στην κοινή επιχείρηση που 

κατείχε προηγουμένως δεν αποτιμώνται εκ νέου. 
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ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος 

Το Συμβούλιο τροποποιώντας το ΔΛΠ 12 διευκρίνισε ότι μια οικονομική οντότητα πρέπει 

να καταχωρίζει όλες τις φορολογικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη διανομή 

μερισμάτων στα αποτελέσματα, στα άλλα συνολικά εισοδήματα ή στα ίδια κεφάλαια, 

ανάλογα με το πού η οντότητα καταχώρισε την αρχική συναλλαγή από την οποία 

προέκυψαν τα διανεμόμενα κέρδη και εν συνεχεία το μέρισμα.  

ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι εάν ο δανεισμός που λήφθηκε ειδικά για την απόκτηση 

περιουσιακού στοιχείου  παραμείνει σε εκκρεμότητα και το σχετικό περιουσιακό στοιχείο 

έχει καταστεί έτοιμο για την προοριζόμενη χρήση ή πώληση του, τότε το υπόλοιπο του 

δανεισμού αυτού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στα κεφάλαια του γενικού δανεισμού 

κατά  τον υπολογισμό του επιτοκίου κεφαλαιοποίησης. 

 

ΔΛΠ 28  (Τροποποίηση) «Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 
και κοινοπραξίες» 

Το Συμβούλιο, τον Οκτώβριο του 2017, εξέδωσε τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΛΠ 28 

«Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες». Με αυτή την τροποποίηση, το 

Συμβούλιο διευκρίνισε ότι η εξαίρεση στο ΔΠΧΑ 9 ισχύει μόνο για συμμετοχές που 

παρακολουθούνται λογιστικά με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οντότητες θα πρέπει να 

εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 9 στα άλλα συμφέροντα σε συγγενείς και κοινοπραξίες, 

συμπεριλαμβανομένων των μακροπρόθεσμων συμφερόντων στα οποία δεν εφαρμόζεται 

η μέθοδος της καθαρής θέσης και τα οποία, στην ουσία, αποτελούν μέρος της καθαρής 

επένδυσης σε αυτές τις συγγενείς και κοινοπραξίες. 
Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2019. Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου. 
 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους» – Τροποποίηση, περικοπή ή 
διακανονισμός του Προγράμματος Παροχών.  

Το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων την 7η Φεβρουαρίου 2018 εξέδωσε 

τροποποίηση στο ΔΛΠ 19 με την οποία διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να 

προσδιορίζεται το κόστος υπηρεσίας όταν προκύπτουν αλλαγές στο πρόγραμμα 

καθορισμένων παροχών. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 σε περίπτωση τροποποίησης, 

περικοπής ή διακανονισμού, απαιτείται επανυπολογισμός της καθαρής υποχρέωσης ή 

απαίτησης των καθορισμένων παροχών. Η τροποποίηση του ΔΛΠ 19 προβλέπει θα 

πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι αναθεωρημένες παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν και 

κατά τον επανυπολογισμό της καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης προκειμένου να 

προσδιοριστεί το κόστος υπηρεσίας και ο καθαρός τόκος για την υπόλοιπη περίοδο μετά 

την αλλαγή στο πρόγραμμα. 
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Επίσης, με την τροποποίηση του ΔΛΠ 19 αποσαφηνίζεται η επίδραση μίας 

τροποποίησης, περικοπής ή διακανονισμού στις απαιτήσεις αναφορικά με τον περιορισμό 

στην αναγνώριση της καθαρής απαίτησης (ανώτατο όριο περιουσιακού στοιχείου ).  
Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2019. Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου. 

Τροποποιήσεις των παραπομπών στο εννοιολογικό πλαίσιο των ΔΠΧΑ (που 
εκδόθηκαν στις 29 Μαρτίου 2018) 

Την 29η Μαρτίου 2018 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το 

αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο το οποίο επανακαθορίζει: 
-το σκοπό της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 
-τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών καταστάσεων, 
-τους ορισμούς του περιουσιακού στοιχείου, της υποχρέωσης, της καθαρής θέσης, καθώς 

και των εσόδων και των εξόδων, 
-τα κριτήρια αναγνώρισης και τις οδηγίες σχετικά με τον χρόνο της διαγραφής 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις, 
-τις βάσεις αποτίμησης και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να χρησιμοποιούνται 

και, 
-έννοιες και καθοδήγηση σχετικά με την παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις 
Ο σκοπός της αναθεώρησης του εννοιολογικού πλαισίου είναι η υποβοήθηση όσον 

προετοιμάζουν οικονομικές καταστάσεις να αναπτύσσουν   συνεπείς λογιστικές πολιτικές 

για συναλλαγές και άλλα γεγονότα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 

υπαρχόντων προτύπων ή όταν ένα πρότυπο δίνει δυνατότητα επιλογής μεταξύ λογιστικών 

πολιτικών. Επιπλέον, σκοπός της αναθεώρησης είναι να βοηθήσει όλα τα εμπλεκόμενα 

μέρη να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τα πρότυπα.  

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε επίσης ένα συνοδευτικό έγγραφο, 

Τροποποιήσεις στις παραπομπές του εννοιολογικού πλαισίου, το οποίο καθορίζει τις 

τροποποιήσεις των προτύπων που επηρεάζονται προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι 

αναφορές στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο.  

Η τροποποίηση εφαρμόζεται από τους συντάκτες που αναπτύσσουν λογιστικές πολιτικές 

βάσει του εννοιολογικού πλαισίου, στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2020.  
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2.20 α) Αλλαγή λογιστικής πολιτικής 

Αναλύεται η επίδραση της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 9 “Χρηματοοικονομικά Εργαλεία” στις 

οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας  και περιγράφονται οι νέες 

λογιστικές πολιτικές που εφαρμόζονται από 1 Ιανουαρίου 2018, στο σημείο που 

διαφοροποιούνται από αυτές που εφαρμόζονταν στις προηγούμενες περιόδους. 

Επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

Ως αποτέλεσμα των αλλαγών στις λογιστικές πολιτικές της Εταιρείας, το υπόλοιπο 

έναρξης των “Κερδών εις Νέο” αναμορφώθηκε. Όπως εξηγείται παρακάτω, το ΔΠΧΑ 9 

υιοθετήθηκε χωρίς την αναμόρφωση της συγκριτικής πληροφόρησης. Οι αναταξινομήσεις 

και οι προσαρμογές συνεπώς που προκύπτουν από τους νέους κανόνες απομείωσης δεν 

αντικατοπτρίζονται στον Ισολογισμό της 31/12/2017 αλλά αναγνωρίζονται στον 

Ισολογισμό έναρξης της 1/1/2018.  

Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν τις προσαρμογές που αναγνωρίζονται σε κάθε χωριστό 

λογαριασμό που επηρεάζεται καθώς και στα υποσύνολα και τα σύνολα του ισολογισμού.  

31 Δεκεμβρίου 2017 Δ.Π.Χ.Α. 9 1 Ιανουαρίου 2018

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 5.072.842,39 -205.230,91 4.867.611,48

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 9.434.545,33 -205.230,91 9.229.314,42

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 20.678.091,02 -205.230,91 20.472.860,11

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ  

Αποτελέσματα εις νέον (ζημιές εις νέον) -2.519.794,22 -145.713,95 -2.665.508,17

Σύνολο καθαρής θέσης 3.633.217,15 -145.713,95 3.487.503,20

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 50.315,71 -59.516,96 -9.201,25

Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων 1.682.221,94 -59.516,96 1.622.704,98

Σύνολο υποχρεώσεων 17.044.873,87 -59.516,96 16.985.356,91

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων 20.678.091,02 -205.230,91 20.472.860,11

ΟΜΙΛΟΣ
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31 Δεκεμβρίου 2017 Δ.Π.Χ.Α. 9 1 Ιανουαρίου 2018

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 5.578.822,13 -190.922,28 5.387.899,85

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 9.610.457,25 -190.922,28 9.419.534,97

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 20.265.983,41 -190.922,28 20.075.061,13

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ  

Αποτελέσματα εις νέον (ζημιές εις νέον) -1.712.061,28 -135.554,82 -1.847.616,10

Σύνολο καθαρής θέσης 4.444.698,56 -135.554,82 4.309.143,74

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 234.827,22 -55.367,46 179.459,76

Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων 1.853.415,65 -55.367,46 1.798.048,19

Σύνολο υποχρεώσεων 15.821.284,85 -55.367,46 15.765.917,39

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων 20.265.983,41 -190.922,28 20.075.061,13

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
Εφαρμογή της νέας λογιστικής πολιτικής 

Η εταιρεία και ο όμιλος εφάρμοσαν την απλοποιημένη προσέγγιση της παραγράφου 

5.5.15 του Δ.Π.Χ.Α. 9, βάσει της οποίας ο αντίθετος λογαριασμός των αναμενόμενων 

πιστωτικών ζημιών από απαιτήσεις από εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις προσδιορίζεται 

στο ποσό που προκύπτει με βάση τη συνολική διάρκεια των απαιτήσεων.  Για την 

επιμέτρηση των αμενόμενων πιστωτικών ζημιών, οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

έχουν ομαδοποιηθεί βάσει των χαρακτηριστικών πιστωτικού κινδύνου και της ηλικίας τους 

(πλέον ημέρες από τη λήξη τους) κατά την ημερομηνία αναφοράς. Αυτή η επιμέτρηση 

βασίζεται σε συγκεκριμένες μετρήσεις πιστωτικού κινδύνου (πχ. πιθανότητες αθέτησης 

συμφωνίας, περιστατικά πιστωτικών γεγονότων) που υπολογίζονται βάσει ιστορικών 

στοιχείων, τρεχουσών συνθηκών της αγοράς κλπ). 

 

Η πρόβλεψη για επισφαλείς εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις κατά την 31 Δεκεμβρίου 

2017, διαμορφώθηκε στο αντίστοιχο υπόλοιπο έναρξης 1 Ιανουαρίου 2018 ως 

ακολούθως: 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Όμιλος Εταιρεία
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις κατά την 31 
Δεκεμβρίου 2017 (ΔΛΠ 39)

565.835,39 565.835,39

Επιπρόσθετες ζημιές απομείωσης κατά την 
ημερομηνία μετάβασης (ΔΠΧΑ 9)

205.230,91 190.922,28

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις κατά την 1 
Ιανουαρίου 2018 (ΔΠΧΑ 9)

771.066,30 756.757,67
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4. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις 
 

4.1  Κόστος πωλήσεων  
Το κόστος πωλήσεων του Ομίλου και της Εταιρείας, κατά την 30η Ιουνίου 2018, και  30η 

Ιουνίου 2017  αναλύονται ως κατωτέρω 

 
  ‘Όμιλος Εταιρεία 
  1.1-

30.06.2018  
1.1-

30.06.2017 
1.1-

30.06.2018  
1.1-

30.06.2017 
Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού 224.266,52 232.608,54 216.718,92 216.869,25 
Αμοιβές τρίτων  800,00 0,00 0,00 0,00 
Παροχές τρίτων  277.106,58 266.913,82 277.106,58 266.913,82 
Φόροι - Τέλη 26.438,15 26.242,53 26.438,15 26.242,53 
Διάφορα έξοδα 17.608,89 18.863,57 17.608,89 18.863,57 
Αποσβέσεις  193.176,05 178.038,28 193.176,05 178.038,28 
Προβλέψεις 
εκμεταλλεύσεως  0,00 0,00 0,00 0,00 
Αναλώσεις 
αποθεμάτων  8.110.429,85 8.004.020,85 7.143.243,82 7.091.671,80 
Ιδιοχρηση 
αποθεμάτων  -8.799,63 -5.091,20 -8.660,21 -5.091,20 
Ενδοεταιρικές 
απαλοιφές  -1.031.240,30 -972.111,13 0,00 0,00 
Σύνολο 7.809.786,11 7.749.485,26 7.865.632,20 7.793.508,05 
 
 

4.2  Άλλα Λειτουργικά Έσοδα  
Τα άλλα λειτουργικά έσοδα του Ομίλου και της Εταιρείας, κατά την 30η Ιουνίου 2018, και  

30η Ιουνίου 2017 αναλύονται ως κατωτέρω:, 

 
 
  Όμιλος Εταιρεία 
  1.1-

30.06.2018  
1.1-

30.06.2017 
1.1-

30.06.2018  
1.1-

30.06.2017 
Έσοδα από εισπραττόμενα 
έξοδα αποστολής 343.566,95 365.087,89 343.566,95 365.087,89 
Έσοδα από ενοίκια κτιρίων 31.200,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 
Λοιπά έσοδα  3.238,01 72,00 3.238,01 72,00 
Αναλογούσες στη χρήση 
αποσβέσεις επιχορήγησης 
παγίων 39.454,69 36.454,71 39.454,69 36.454,71 
Λοιπά έκτακτα και 
ανόργανα έσοδα 1.570,50 70,00 1.570,50 70,00 
Έσοδα προηγουμένων 
χρήσεων  0,00 0,00 0,00 0,00 
Αποσβέσεις 
επιχορηγήσεων  0,00 78.616,29 0,00 78.616,29 
Συναλλαγματικές Διαφορές  209,15 0,00 209,15 0,00 
Σύνολο 419.239,30 511.500,89 419.239,30 511.500,89 
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4.3  Έξοδα Λειτουργίας διάθεσης 
Τα Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως  του Ομίλου και της Εταιρείας, κατά την  30η Ιουνίου 

2018, και  30η Ιουνίου 2017 αναλύονται ως κατωτέρω: 

 
 
  Όμιλος Εταιρεία 
  1.1-

30.06.2018  
1.1-

30.06.2017 
1.1-

30.06.2018  
1.1-

30.06.2017 
Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού  493.046,48 452.494,33 493.046,48 452.492,85 
Αμοιβές τρίτων  197.978,77 187.062,28 92.210,13 79.280,36 
Παροχές τρίτων  86.362,69 90.270,49 86.362,69 90.270,49 
Φόροι- Τέλη 23.033,60 23.198,40 23.033,60 23.198,40 
Διάφορα έξοδα  565.029,02 577.358,58 481.851,50 467.134,57 
Αποσβέσεις  4.281,17 4.083,49 4.281,17 4.083,49 
Προβλέψεις  9.311,13 8.312,96 9.311,13 8.312,96 
Αναλώσεις καυσίμων  8.634,76 49.650,00 2.806,68 49.650,00 
Ενδοεταιρικές 
απαλοιφές  -113.464,14 -113.703,92 0,00 0,00 

Σύνολο 1.274.213,48 1.278.726,61 1.192.903,38 1.174.423,12 
 
 
 

4.4  Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας  
Τα Έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Ομίλου και της Εταιρείας, κατά την 30η Ιουνίου 

2018, και 30η Ιουνίου 2017 αναλύονται ως κατωτέρω: 

  Όμιλος Εταιρεία 
  1.1-

30.06.2018  
1.1-

30.06.2017 
1.1-

30.06.2018  
1.1-

30.06.2017 
Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού 129.989,31 132.213,58 120.061,59 115.429,67 
Αμοιβές τρίτων  56.173,13 49.561,77 41.914,13 34.702,77 
Παροχές τρίτων  28.925,86 25.452,92 28.638,52 25.102,20 
Φόροι - Τέλη 2.404,61 2.353,93 2.404,61 2.353,93 
Διάφορα έξοδα 38.572,08 27.882,81 27.326,00 25.670,81 
Τόκοι 200,00 1.261,52 200,00 1.261,52 
Αποσβέσεις  7.222,72 6.693,79 7.222,72 6.693,79 
Προβλέψεις  7.109,60 7.861,30 7.095,90 7.346,10 
Ενδοεταιρικές απαλοιφές  -3.900,00 -3.900,00 0,00 0,00 

Σύνολο 266.697,31 249.381,62 234.863,47 218.560,79 
 
 
 

4.5 Έξοδα Ερευνών και Αναπτύξεως 
Τα Έξοδα Ερευνών και Αναπτύξεως του Ομίλου και της Εταιρείας, κατά την 30η Ιουνίου 

2018, και 30η Ιουνίου 2017 αναλύονται ως κατωτέρω: 
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  Όμιλος Εταιρεία 
  1.1-

30.06.2018  
1.1-

30.06.2017 
1.1-

30.06.2018  
1.1-

30.06.2017 
Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού  5.216,42 5.216,42 5.216,42 5.216,42 
Σύνολο 5.216,42 5.216,42 5.216,42 5.216,42 
 

4.6  Άλλα Λειτουργικά Έξοδα  
Τα άλλα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου και της Εταιρείας, κατά την 30η Ιουνίου 2018, και 

30η Ιουνίου 2017 αναλύονται ως κατωτέρω: 

  Όμιλος Εταιρεία 
  1.1-

30.06.2018  
1.1-

30.06.2017 
1.1-

30.06.2018  
1.1-

30.06.2017 
Φορολογικά πρόστιμα  και 
προσαυξήσεις 204,80 617,03 204,80 617,03 
Φόροι προηγουμένων 
χρήσεων  0,00 1.512,45 0,00 1.512,45 
Έκτακτες ζημιές 0,00 0,00 0,00 0,00 
Συναλλαγματικές Διαφορές  0,00 578,15 0,00 578,15 
Έξοδα προηγουμένων 
χρήσεων  3.376,77 2.103,69 3.376,77 2.103,69 
Λοιπά  379,56 0,00 379,55 0,00 
Σύνολο  3.961,13 4.811,32 3.961,12 4.811,32 
 

4.7 Εργαζόμενοι στην Εταιρεία και Κόστος Μισθοδοσίας 
Ο αριθμός των εργαζόμενων στον Όμιλο και την Εταιρεία κατά την  30η Ιουνίου 2018 και 

30η Ιουνίου 2017, και το συνολικό κόστος του εργοδότη αντίστοιχα  ήταν: 

 
  Όμιλος Εταιρεία 
  1.1-

30.06.2018  
1.1-

30.06.2017 
1.1-

30.06.2018  
1.1-

30.06.2017 
Μισθωτοί  43 40 41 37 
Ημερομίσθοι 13 13 13 12 
Σύνολο 56 53 54 49 
 
 
 
  Όμιλος Εταιρεία 
  1.1-

30.06.2018  
1.1-

30.06.2017 
1.1-

30.06.2018  
1.1-

30.06.2017 
Συνολικό κόστος  835.892,66 810.782,52 818.417,34 778.797,84 
Σύνολο 835.892,66 810.782,52 818.417,34 778.797,84 
 
 
 

4.8 Επιμερισμός των Αποσβέσεων  
Ο επιμερισμός των αποσβέσεων του Ομίλου κατά την  30η Ιουνίου 2018 και και 30η 

Ιουνίου 2017, έχει ως ακολούθως : 
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  Όμιλος Εταιρεία 
  1.1-

30.06.2018  
1.1-

30.06.2017 
1.1-

30.06.2018  
1.1-

30.06.2017 
Κόστος παραγωγής 193.176,05 178.038,28 193.176,05 178.038,28 
Έξοδα διάθεσης & 
διοίκησης 16.720,31 15.993,70 16.720,31 15.993,70 
Σύνολο 209.896,36 194.031,98 209.896,36 194.031,98 
 

4.9 Τόκοι και συναφή έσοδα - έξοδα 
Στους τόκους και συναφή έσοδα - έξοδα κατά την 30η Ιουνίου 2018 και 30η Ιουνίου 2017 , 

του Ομίλου και της Εταιρείας, συμπεριλαμβάνονται:  

 
  Όμιλος Εταιρεία 
  1.1-

30.06.2018  
1.1-

30.06.2017 
1.1-

30.06.2018  
1.1-

30.06.2017 
Τόκοι έσοδα -2,42 -0,72 -2,42 -0,72 
Τόκοι έξοδα 326.171,87 348.549,06 316.667,01 338.924,85 
Καθαρό κόστος 
χρηματοδότησης 326.169,45 348.548,34 316.664,59 338.924,13 
 

4.10  Φόρος Εισοδήματος 
  Ομιλος Εταιρεία 
  1.1-

30.06.2018  
1.1-

30.06.2017 
1.1-

30.06.2018  
1.1-

30.06.2017 
Κέρδη προ φόρων ως λογ/μος 
αποτελεσμάτων  13.554,54 78.674,22 2.620,66 157.447,72 
Φορολογικός Συντελεστής 29,00% 29,00% 29,00% 29,00% 
Σύνολο φορολογικής 
επιβάρυνσης 0,00 0,00 0,00 0,00 
Αναβαλλόμενος Φόρος 45.411,50 -2.134,83 38.423,85 8.881,91 
Σύνολο   45.411,50 -2.134,83 38.423,85 8.881,91 
Τρέχουσα φορολογική 
επιβάρυνση 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ετεροχρονισμένη φορολογική 
επιβάρυνση 45.411,50 -2.134,83 38.423,85 8.881,91 
Σύνολο 45.411,50 -2.134,83 38.423,85 8.881,91 
 
Το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έσοδα και έξοδα αναγνωρίζονται λογιστικά σε 

χρόνο διαφορετικό από τον χρόνο  που τα έσοδα αυτά φορολογούνται ή τα έξοδα 

εκπίπτονται, για σκοπούς προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος, δημιουργεί την 

ανάγκη της λογιστικής ετεροχρονισμένων φορολογικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων.  

Οι παρακάτω παρατιθέμενες δηλώσεις φόρου εισοδήματος  δεν έχουν ελεγχθεί από τις 

φορολογικές αρχές.  

 

Εταιρεία Εκκρεμείς Φορολογικές Δηλώσεις 

Κυλινδρόμυλοι Κ. Σαραντόπουλος Α.Ε. 2011 έως και σήμερα 

Μύλοι Αλλατίνη Α.Ε 2011 έως και σήμερα 
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Για τις χρήσεις  2011  έως και 2017  η Εταιρεία  έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των 

νόμιμων ελεγκτών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του Ν. 

2238/1994 (χρήσεις 2012 και 2013), ενώ για τις χρήσεις 2014 έως και 2017 όπως 

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013. Για τις χρήσεις αυτές 

(2011 έως και 2016) η εταιρεία έχει λάβει φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα 

χωρίς επιφύλαξη ενώ, για τη χρήση 2017, ο έλεγχος  αυτός που έχει ανατεθεί για την 

εταιρεία και  για τη θυγατρική της βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό 

πιστοποιητικό προβλέπεται  να χορηγηθεί μετά την δημοσίευση των ενδιάμεσων 

οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018.  Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού 

ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα 

έχουν ουσιώδη επίδραση στις  οικονομικές καταστάσεις  της Εταιρείας και του Ομίλου. 

Δημιουργήθηκε πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις  της Μητρικής Εταιρείας 

συνολικού ποσού  10 χιλ ευρώ , και της Θυγατρικής «Μύλοι Αλλατίνη Α.Ε» ποσού 12.χιλ. 

ευρώ. 

4.11 Ανάλυση των Δραστηριοτήτων του Ομίλου 
Η δραστηριότητα του Ομίλου διακρίνεται στους εξής τομείς : 

α) Εμπόριο αλεύρων (εσωτερικού και εξωτερικού)   

β) Εκμετάλλευση ακινήτων.  
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 30/06/2018 

 
  ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΛΕΥΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ   
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ  ΣΥΝ/ΓΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΛΕΥΡΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 10.277.664,80 0,00 0,00 0,00 10.277.664,80 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΛΕΥΡΩΝ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 1.471,80 0,00 0,00 1.471,80 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 0,00 0,00 152.723,73 0,00 152.723,73 

ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝ/ΓΕΣ 0,00 0,00 0,00 -1.151.501,19 -1.151.501,19 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑ 
ΤΟΜΕΑ 10.277.664,80 1.471,80 152.723,73 -1.151.501,19 9.280.359,14 

μείον:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ -8.704.471,22 0,00 -136.555,19 1.031.240,30 -7.809.786,11 

ΜΙΚΤΟ ΑΠ/ΣΜΑ ΕΚ/ΣΕΩΣ 1.573.193,58 1.471,80 16.168,54 -120.260,89 1.470.573,03 

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ 419.239,30 0,00 0,00 0,00 419.239,30 

ΣΥΝΟΛΟ 1.992.432,88 1.471,80 16.168,54 -120.260,89 1.889.812,33 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ -265.594,61 0,00 -5.002,70 3.900,00 -266.697,31 

ΔΙΑΘΕΣΗ -1.387.677,62 0,00 0,00 113.464,14 -1.274.213,48 

ΕΡΕΥΝΑΣ -5.216,42 0,00 0,00 0,00 -5.216,42 

ΑΛΛΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ/ΕΞΟΔΑ -3.961,13 0,00 0,00 0,00 -3.961,13 
ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ 
ΕΣΟΔΑ/ΕΞΟΔΑ -326.169,45 0,00 0,00 0,00 -326.169,45 

ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 3.813,65 1.471,80 11.165,84 -2.896,75 13.554,54 
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 – 30/06/2017 

  ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΛΕΥΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ   
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ  ΣΥΝ/ΓΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΛΕΥΡΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 10.189.026,68 0,00 0,00 0,00 10.189.026,68 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΛΕΥΡΩΝ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 0,00 0,00 109.200,00 0,00 109.200,00 
ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝ/ΓΕΣ 0,00 0,00 0,00 -1.094.883,78 -1.094.883,78 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑ 
ΤΟΜΕΑ 10.189.026,68 0,00 109.200,00 -1.094.883,78 9.203.342,90 
μείον:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ -8.634.380,43 0,00 -87.215,96 972.111,13 -7.749.485,26 
ΜΙΚΤΟ ΑΠ/ΣΜΑ ΕΚ/ΣΕΩΣ 1.554.646,25 0,00 21.984,04 -122.772,65 1.453.857,64 
ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ 511.500,89 0,00 0,00 0,00 511.500,89 
ΣΥΝΟΛΟ 2.066.147,14 0,00 21.984,04 -122.772,65 1.965.358,53 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ -250.748,81 0,00 -2.532,81 3.900,00 -249.381,62 
ΔΙΑΘΕΣΗ -1.378.506,23 0,00 -13.924,30 113.703,92 -1.278.726,61 
ΕΡΕΥΝΑΣ -5.216,42 0,00 0,00 0,00 -5.216,42 
ΑΛΛΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ/ΕΞΟΔΑ -4.811,32 0,00 0,00 0,00 -4.811,32 
ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ 
ΕΣΟΔΑ/ΕΞΟΔΑ -348.548,34 0,00 0,00 0,00 -348.548,34 
ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 78.316,02 0,00 11.165,84 -5.168,73 78.674,22 

4.12 Επενδύσεις σε Ακίνητα 
‘Ομιλος 
 
  Οικόπεδα  Κτίρια ΣΥΝΟΛΟ 
Aξία κτήσης 01.01.2017 734.648,61 692.351,52 1.427.000,13 
Προσθήκες χρήσης 0,00 0,00 0,00 
Μειώσεις χρήσης 581.071,17 550.079,40 1.131.150,57 
Αξία κτήσης 31.12.2017 153.577,44 142.272,12 295.849,56 
Σωρευμένες αποσβέσεις 
01.01.2017 0,00 676.022,62 676.022,62 

Αποσβέσεις χρήσης 0,00 1.892,26 1.892,26 
Μειώσεις χρήσεως 0,00 550.079,37 550.079,37 
Σωρ. αποσβέσεις 
31.12.2017 0,00 127.835,51 127.835,51 

Αναπόσβεστη αξία 
31.12.2017 153.577,44 14.436,61 168.014,05 

Aξία κτήσης 01.01.2018 153.577,44 142.272,12 295.849,56 
Προσθήκες χρήσης 0,00 0,00 0,00 
Μειώσεις χρήσης 0,00 0,00 0,00 
Αξία κτήσης 30.06.2018 153.577,44 142.272,12 295.849,56 
Σωρευμένες αποσβέσεις 
01.01.2018 0,00 127.835,51 127.835,51 

Αποσβέσεις χρήσης 0,00 938,34 938,34 
Μειώσεις χρήσεως 0,00 0,00 0,00 
Σωρ. αποσβέσεις 
30.06.2018 0,00 128.773,85 128.773,85 

Αναπόσβεστη αξία 
30.06.2018 153.577,44 13.498,27 167.075,71 
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Εταιρεία 
  Οικόπεδα  Κτίρια ΣΥΝΟΛΟ 
Aξία κτήσης 01.01.2017 153.577,44 142.272,12 295.849,56 
Προσθήκες χρήσης 0,00 0,00 0,00 
Μειώσεις χρήσης 0,00 0,00 0,00 
Αξία κτήσης 31.12.2017 153.577,44 142.272,12 295.849,56 
Σωρευμένες αποσβέσεις 
01.01.2017 0,00 125.943,25 125.943,25 

Αποσβέσεις χρήσης 0,00 1.892,26 1.892,26 
Μειώσεις χρήσεως 0,00 0,00 0,00 
Σωρ. αποσβέσεις 31.12.2017 0,00 127.835,51 127.835,51 

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2017 153.577,44 16.328,87 168.014,05 

Aξία κτήσης 01.01.2018 153.577,44 142.272,12 295.849,56 
Προσθήκες χρήσης 0,00 0,00 0,00 
Μειώσεις χρήσης 0,00 0,00 0,00 
Αξία κτήσης 30.06.2018 153.577,44 142.272,12 295.849,56 
Σωρευμένες αποσβέσεις 
01.01.2018 0,00 127.835,51 127.835,51 

Αποσβέσεις χρήσης 0,00 1.892,26 1.892,26 
Μειώσεις χρήσεως 0,00 0,00 0,00 

Σωρ. αποσβέσεις 30.06.2018 0,00 128.773,85 128.773,85 
Αναπόσβεστη αξία 30.06.2018 153.577,44 13.498,27 167.075,71 
 
Η εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων με ημερομηνία αναφοράς την 31/12/2017 
ανέρχονται στο ποσό των € 760.500,00 όπως αυτή εκτιμήθηκε από ανεξάρτητο 
πιστοποιημένο εκτιμητή και είναι μεγαλύτερη από την αναπόσβεστη αξία κάθε ακινήτου 
όπως αυτή απεικονίζεται στις οικονομικές καταστάσεις. 

4.13 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 
Όμιλος  
 

  Οικόπεδα  Κτίρια Μηχ/κος 
Εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακιν/σεις 
υπό 

εκτέλεση 
Σύνολα 

Aξία κτήσης 
01.01.2017 1.687.169,23 4.613.893,54 8.840.585,76 230.828,21 307.415,15 561.155,11 16.241.047,00 

Προσθήκες 
χρήσης 581.071,17 615.560,07 144.122,00 0,00 5.252,96 126.340,00 1.472.346,20 

Μειώσεις 
χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.482,00 154.482,00 

Αξία κτήσης 
31.12.2017 2.268.240,40 5.229.453,61 8.984.707,76 230.828,21 312.668,11 533.013,11 17.558.911,20 
Σωρευμένες 
αποσβέσεις 
01.01.2017 

0,00 2.964.407,20 2.908.171,47 149.007,42 190.892,58 0,00 6.212.478,67 

Αποσβέσεις 
χρήσης 0,00 652.439,86 251.762,27 6.948,10 16.125,73 0,00 927.275,96 

Μειώσεις 
χρήσεως 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σωρ. 
αποσβέσεις 
31.12.2017 0,00 3.616.847,06 3.159.933,74 155.955,52 207.018,31 0,00 7.139.754,63 
Αναπόσβεστη 
αξία 
31.12.2017 2.268.240,40 1.612.606,55 5.824.774,02 74.872,68 105.649,80 533.013,11 10.419.156,56 
Aξία κτήσης 
01.01.2018 2.268.240,40 5.229.453,61 8.984.707,76 230.828,21 312.668,11 533.013,11 17.558.911,20 
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Προσθήκες 
χρήσης 0,00 5.530,00 505,00 0,00 30.935,22 1.008.540,55 1.045.510,77 

Μειώσεις 
χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Απαλειφές 
χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αξία κτήσης 
30.06.2018 2.268.240,40 5.234.983,61 8.985.212,76 230.828,21 343.603,33 1.541.553,66 18.604.421,97 

Σωρευμένες 
αποσβέσεις 
01.01.2018 

0,00 3.616.847,06 3.159.933,74 155.955,52 207.018,31 0,00 7.139.754,63 

Αποσβέσεις 
χρήσης 0,00 64.417,79 125.541,25 3.445,37 7.760,43 0,00 201.164,84 

Μειώσεις 
χρήσεως 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σωρ. 
αποσβέσεις 
30.06.2018 0,00 3.681.264,85 3.285.474,99 159.400,89 214.778,74 0,00 7.340.919,47 
Αναπόσβεστη 
αξία 
30.06.2018 2.268.240,40 1.553.718,76 5.699.737,77 71.427,32 128.824,59 1.541.553,66 11.263.502,49 
 
Εταιρεία 
 

              

  Οικόπεδα Κτίρια Μηχ/κος 
Εξοπλισμός 

Μεταφορικ
ά Μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακιν/σεις υπό 
εκτέλεση Σύνολα 

Aξία κτήσης 
1.01.2017 1.687.169,23 4.613.893,54 8.780.360,76 230.828,21 307.415,15 505.856,11 16.125.523,00 
Προσθήκες 
χρήσης 0,00 65.480,67 144.122,00 0,00 5.252,96 37.500,00 252.355,63 
Μειώσεις 
χρήσης 0,00 0,00 0,00 182,93 0,00 154.482,00 154.664,93 
Αξία κτήσης 
31.12.2017 1.687.169,23 4.679.374,21 8.924.482,76 230.645,28 312.668,11 388.874,11 16.223.213,70 
Σωρευμένες 
αποσβέσεις 
1.01.2017 0,00 2.964.407,20 2.904.878,70 149.007,42 190.892,58 0,00 6.209.185,90 
Αποσβέσεις 
χρήσης 0,00 102.360,50 251.762,27 6.948,10 16.125,73 0,00 377.196,60 
Μειώσεις 
χρήσεως 0,00 0,00 0,00 182,93 0,00 0,00 182,93 
Σωρ. 
αποσβέσεις 
31.12.2017 0,00 3.066.767,70 3.156.640,97 155.772,59 207.018,31 0,00 6.586.199,57 
Αναπόσβεστη 
αξία 31.12.2017 1.687.169,23 1.612.606,51 5.767.841,79 74.872,69 105.649,80 388.874,11 9.637.014,11 
Aξία κτήσης 
1.01.2018 1.687.169,23 4.679.374,21 8.924.482,76 230.645,28 312.668,11 388.874,11 16.223.213,70 
Προσθήκες 
χρήσης 0,00 5.530,00 505,00 0,00 30.935,22 1.007.340,55 1.044.310,77 
Μειώσεις 
χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Αξία κτήσης 
30.06.2018 1.687.169,23 4.684.904,21 8.924.987,76 230.645,28 343.603,33 1.396.214,66 17.267.524,47 
Σωρευμένες 
αποσβέσεις 
1.01.2018 0,00 3.066.767,70 3.156.640,97 155.772,59 207.018,31 0,00 6.586.199,57 
Αποσβέσεις 
χρήσης 0,00 64.417,79 125.541,25 3.445,37 7.760,43 0,00 201.164,84 
Μειώσεις 
χρήσεως 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Σωρ. 
αποσβέσεις 
30.06.2018 0,00 3.131.185,49 3.282.182,22 159.217,96 214.778,74 0,00 6.787.364,41 
Αναπόσβεστη 
αξία 30.06.2018 1.687.169,23 1.553.718,72 5.642.805,54 71.427,32 128.824,59 1.396.214,66 10.480.160,05 
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4.14 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 
Τα άϋλα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας  την αναλύονται ως εξής: 

 
  Όμιλος  Εταιρεία 
Aξία κτήσης 01.01.2017 654.316,57 106.061,57 
Προσθήκες χρήσης 63.640,00 1.408,00 
Μειώσεις χρήσης 0,00 0,00 
Αξία κτήσης 31.12.2017 717.956,57 107.469,57 
Σωρευμένες αποσβέσεις 01.01.2017 66.202,66 66.202,66 
Αποσβέσεις χρήσης 15.126,67 15.126,67 
Μειώσεις χρήσεως 0,00 0,00 
Σωρ. αποσβέσεις 31.12.2017 81.329,33 81.329,33 
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2017 636.627,24 26.140,24 
Aξία κτήσης 01.01.2018 717.956,57 107.469,57 
Προσθήκες χρήσης 53.274,03 15.950,00 
Μειώσεις χρήσης 0,00 0,00 
Αξία κτήσης 30.06.2018 771.230,60 123.419,57 
Σωρευμένες αποσβέσεις 01.01.2018 81.329,33 81.329,33 
Αποσβέσεις χρήσης 7.793,19 7.793,19 
Μειώσεις χρήσεως 0,00 0,00 
Σωρ. αποσβέσεις 30.06.2018 89.122,52 89.122,52 
Αναπόσβεστη αξία 30.06.2018 682.108,08 34.297,05 
 

4.15 Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΩΡΑ ΑΞΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΜΥΛΟΙ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 792.369,77 20% 
 
Διενεργήθηκε έλεγχος απομείωσης της αξίας κτήσεως που είχε καταβάλει η εταιρεία για 

την απόκτηση του ποσοστού συμμετοχής της στη θυγατρική, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Δ.Λ.Π. 36 και δεν συντρέχει λόγος απομείωσης. 

4.16 Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  
Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

 
  Όμιλος Εταιρεία 
  

30.06.2018 31.12.2017  30.06.2018 31.12.2017 

Εγγυήσεις ενοικίων  703,00 5.308,39 13.203,00 17.808,39 
Εγγυήσεις σύνδεσης 
ηλεκτρικού 305,00 305,00 305,00 305,00 
Εγγυήσεις μισθωμάτων ΕΙΧ  18.624,31 13.203,00 18.624,31 13.203,00 
Λοιπές εγγυήσεις  931,46 931,46 671,60 671,60 

Σύνολο 20.563,77 19.747,85 32.803,91 31.987,99 
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4.17 Αποθέματα 
Τα αποθέματα του Ομίλου και της Εταιρείας , κατά την 30η Ιουνίου 2018 και  31η 

Δεκεμβρίου 2017 αναλύονται ως εξής: 

 
  Όμιλος Εταιρεία 
  

30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017 

Προϊόντα και 
εμπορεύματα 383.346,92 461.199,62 359.419,19 450.262,99 

Πρώτες και βοηθητικές 
ύλες 2.118.911,35 2.517.034,61 2.134.148,18 2.517.034,61 

Αναλώσιμα υλικά , υλικά 
συσκευασίας κτλ. 153.266,80 144.931,89 153.266,80 144.931,89 

Προκαταβολές για αγορές 
εμπορευμάτων  0,00 33.787,50 0,00 33.787,50 

Σύνολο 2.655.525,07 3.156.953,62 2.646.834,17 3.146.016,99 
 
 

4.18  Πελάτες και λοιπές  εμπορικές απαιτήσεις 
 
Οι απαιτήσεις κατά πελατών και  οι λοιπές  εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου και της 

Εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2018 και 31η  Δεκεμβρίου 2017, αναλύονται ως εξής: 

 Όμιλος Εταιρεία 
  30.06.2018 01.01.2018 31.12.2017 30.06.2018 01.01.2018 31.12.2017 
Απαιτήσεις 
κατά 
πελατών  5.180.475,02 4.498.919,67 4.498.919,67 5.808.433,79 5.006.734,60 5.006.734,60 
Επιταγές 
εισπρακτέες  883.993,35 1.087.722,23 1.087.722,23 835.959,52 1.085.887,04 1.085.887,04 
Γραμμάτια 
εισπρακτέα  42.112,60 46.035,88 46.035,88 42.112,60 46.035,88 46.035,88 
Επιταγές σε 
καθυστέρηση 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 
Μείον 
προβλέψεις -779.701,06 -771.066,30 -565.835,39 -759.564,35 -756.757,67 -565.835,39 
Σύνολo 
εμπορικών 
απαιτήσεων  5.332.879,91 4.867.611,48 5.072.842,39 5.932.941,56 5.387.899,85 5.578.822,13 
 

 

Οι απαιτήσεις από πελάτες δεν είναι τοκοφόρες και συνήθως διακανονίζονται εντός 

εξαμήνου 

 

4.19  Λοιπές απαιτήσεις  
 
Οι  λοιπές απαιτήσεις  του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την  30η Ιουνίου 2018 και 31η 

Δεκεμβρίου 2017 ,αναλύονται ως εξής: 
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 Όμιλος Εταιρεία 
  

30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017 

Απαιτήσεις κατά του δημοσίου  312.174,37 271.315,05 61.425,00 52.587,32 
Προπληρωμένα έξοδα 3.174,92 16.350,23 3.174,92 16.350,23 
Λοιπές απαιτήσεις  275.791,93 619.135,42 274.481,94 617.845,27 
Σύνολο 591.141,22 906.800,70 339.081,86 686.782,82 
 

4.20 Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα 
Το Ταμείο και τα Ταμειακά Διαθέσιμα  την 30η Ιουνίου 2018και 31η Δεκεμβρίου  

2017 αναλύονται ως εξής : 

 
  Όμιλος Εταιρεία 
  

30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017 

Ταμείο 193.676,58 137.577,60 92.419,82 51.147,34 
Καταθέσεις όψεως  304.286,56 159.900,06 285.743,67 147.504,82 
Σύνολο 497.963,14 297.477,66 378.163,49 198.652,16 
 
 

4.21 Μετοχικό κεφάλαιο και Αποθεματικό υπέρ το Άρτιο 
 
Κατά την 30η Ιουνίου 2018, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε           

€ 2.090.725,00 διαιρούμενο σε 4.181.450 κοινές ανώνυμες  μετοχές,  ονομαστικής αξίας    

€ 0,50 καθεμία. Το αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον ανέρχεται σε ποσό 

€1.567.222,01. 

Στην παρούσα χρήση δεν υπήρξε καμία μεταβολή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. 

Κάθε μετοχή ενσωματώνει ένα δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η 

μητρική εταιρεία και η θυγατρική της δεν κατείχαν στις 30.06.2018 μετοχές της 

«ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ».  

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.  

Σύμφωνα με το Μητρώο Μετοχών της εταιρείας, οι Μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στην 

εταιρεία μεγαλύτερο του 5%, ήταν οι κάτωθι: 

 

Κωνσταντίνος Σαραντόπουλος  49,91% 

  

  

4.22 Λοιπά αποθεματικά 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νομοθεσίας, η δημιουργία «Τακτικού 

Αποθεματικού» - με την κατ’ έτος μεταφορά ποσού ίσου με το 5% των ετήσιων, μετά από 

φόρους, κερδών- είναι υποχρεωτική μέχρι να φθάσει το ύψος του αποθεματικού το 1/3 του 
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μετοχικού κεφαλαίου. Το «Τακτικό Αποθεματικό» διανέμεται μόνο κατά την διάλυση της 

Εταιρείας, μπορεί όμως, να συμψηφισθεί με σωρευμένες ζημιές. 

Τα αποθεματικά φορολογικών νόμων δημιουργήθηκαν με βάση τις διατάξεις της 

φορολογικής νομοθεσίας, οι οποίες, είτε παρέχουν τη δυνατότητα μετάθεσης της 

φορολογίας ορισμένων εισοδημάτων στο χρόνο της διανομής τους προς τους μετόχους, 

είτε παρέχουν φορολογικές ελαφρύνσεις ως κίνητρο διενέργειας επενδύσεων.  

Τα αποθεματικά  την 30η Ιουνίου 2018 και 31η Δεκεμβρίου 2017 αναλύονται ως εξής: 

 

 
  Όμιλος Εταιρεία 
  

30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017 

Τακτικό αποθεματικό 227.454,27 227.454,27 227.327,28 227.327,28 
Ειδικά – Έκτακτα 
Αποθεματικά 378.556,72 378.556,72 379.890,84 379.890,84 

Ειδικό αφορολόγητο 
αποθεματικό για τη 
κάλυψη επενδυτικού 
προγράμματος 

1.766.760,00 1.766.760,00 1.766.760,00 1.766.760,00 

Αφορολόγητα 
αποθεματικά  124.834,71 124.834,71 124.834,71 124.834,71 

Σύνολο 2.497.605,70 2.497.605,70 2.498.812,83 2.498.812,83 
 
 
 

4.23 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
Οι υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας προς τρίτους, κατά την 30η Ιουνίου 2018 και 

31η Δεκεμβρίου 2017,   είχαν ως ακολούθως: 

 

 
  Όμιλος Εταιρεία 
  30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017 
Υποχρεώσεις προς 
προμηθευτές και 
προκαταβολές πελατών 3.566.586,32 2.745.522,70 3.533.337,94 2.716.939,29 
Υποχρεώσεις προς 
ασφαλιστικούς 
οργανισμούς 54.419,32 109.928,51 53.582,05 105.991,71 
Επιταγές πληρωτέες 0,00 0,00 0,00 0,00 
Λοιπές υποχρεώσεις  1.671.790,21 1.538.958,77 1.669.470,97 1.535.982,33 
Μεταβατικοί παθητικού 528,12 393,95 528,12 393,95 
Σύνολα 5.293.323,97 4.394.803,93 5.256.919,08 4.359.307,28 
 
 

4.24  Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι 
Οι υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας  για φόρους - τέλη, κατά την 30η Ιουνίου 

2018 και 31η Δεκεμβρίου 2017,  είχαν ως ακολούθως: 
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  Όμιλος Εταιρεία 
  

31.12.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017 

Υποχρεώσεις από φόρους 
και τέλη  52.379,61 80.232,55 42.969,06 66.777,09 
Σύνολο 52.379,61 80.232,55 42.969,06 66.777,09 
 

 

4.25 Δάνεια 
Τα δάνεια του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν χορηγηθεί από Ελληνικές και Ξένες 

τράπεζες. Τα ποσά που είναι πληρωτέα εντός ενός έτους από την ημερομηνία του 

ισολογισμού χαρακτηρίζονται βραχυπρόθεσμα, ενώ τα ποσά που είναι πληρωτέα σε 

μεταγενέστερο χρονικό διάστημα χαρακτηρίζονται ως μακροπρόθεσμα. Τα δάνεια του 

Ομίλου και της Εταιρείας  αναλύονται κατά κύριο χρηματοδότη ως εξής: 

  Όμιλος Εταιρεία 

  30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017 

ΕΤΕ 3.337.878,77 3.292.907,22 3.337.878,77 3.292.907,22 

ALPHA BANK  1.014.588,89 1.014.774,40 1.014.588,89 1.014.774,40 
EUROBANK 606.673,33 607.150,00 606.673,33 607.150,00 

HSBC 5.814.968,15 5.972.783,83 4.467.427,79 4.626.953,21 
Σύνολo 10.774.109,14 10.887.615,45 9.426.568,78 9.541.784,83 
 

 

4.26  Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία  
 
Η υποχρέωση της Εταιρείας και του Ομίλου προς το προσωπικό, για τη μελλοντική 

καταβολή παροχών ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσμετράται 

και απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο δικαίωμα του 

κάθε εργαζόμενου, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, προεξοφλούμενο στην 

παρούσα του αξία, σε σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής του. Οι παροχές 

αυτές προσδιορίστηκαν από ανεξάρτητο αναλογιστή. Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές 

που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 

 

Επιτόκιο προεξόφλησης 1,80% 
Μελλοντικές μισθολογικές αυξήσεις 0,00% 
Πληθωρισμός 0,00% 
 
 
Με βάση το νέο Δ.Λ.Π. 19 το οποίο εφαρμόζεται από 01.01.2013, το σύνολο της 

αναλογιστικής ζημίας/ κέρδους, αναγνωρίζεται κατά την περίοδο στην οποία προκύπτει 

άμεσα σε ξεχωριστό λογαριασμό στη κατάσταση συνολικών εσόδων με άμεσο επηρεασμό 
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της καθαρής θέσης. Η σχετική υποχρέωση του Ομίλου και της Εταιρείας προκύπτει ως 

ακολούθως:  

 

  Όμιλος  Εταιρεία 
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2017 212.069,90 210.752,10 
Κόστος απασχόλησης περιόδου 1.1-30.06.2018 7.109,60 7.095,90 
Χρηματοοικονομικό κόστος περιόδου 1.1-
30.06.2018 0,00 0,00 

Πληρωθείσες αποζημιώσεις περιόδου 1.1-
30.06.2018 0,00 0,00 

Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημίες περιόδου 1.1-
30.06.2018 0,00 0,00 

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 30.06.2018 219.179,50 217.848,00 

4.27 Ετεροχρονισμένες Φορολογικές Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις 
Ο υπολογισμός των ετεροχρονισμένων φορολογικών `απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

διενεργείται στο επίπεδο της κάθε επιμέρους εταιρείας του ομίλου και , στο βαθμό που 

προκύπτουν και απαιτήσεις και υποχρεώσεις, συμψηφίζονται μεταξύ τους ( στο επίπεδο 

της κάθε επιμέρους εταιρείας ). Οι αναγνωρισθείσες ετεροχρονισμένες φορολογικές 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις ανάγονται στις εξής αιτίες:  

 

  Όμιλος Εταιρεία 
  30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017 
Από αναδιατύπωση των 
αποσβέσεων σύμφωνα με την 
ωφέλιμη ζωή των παγίων 1.018.460,72 969.645,81 1.074.518,56 1.029.459,95 

Σύνολο αναβαλλόμενων 
φορολογικών υποχρεώσεων (α) 1.018.460,72 969.645,81 1.074.518,56 1.029.459,95 
Από την λογιστική αναγνώριση 
υποχρεώσεων προς τους 
εργαζόμενους που εκπ/νται 
φορολογικά κατά το χρόνο 
καταβολής -60.166,99 -58.105,21 -59.773,85 -57.716,04 
Από τη λογιστική αναγνώριση 
προβλέψεων για επισφαλείς 
απαιτήσεις -118.113,59 -115.609,51 -116.423,44 -115.609,50 
Από την μεταφορά αναγν. Ζημιάς 
προς συμψηφισμό με μελλοντικά 
κέρδη -316.808,30 -316.808,30 -273.370,51 -273.370,51 

Επίδραση ΔΠΧΑ 9 -59.516,96 0,00 -55.367,46 0,00 

Αναβαλλόμενη απαίτηση στο  ποσό 
της υπεραξίας Ν. 2065/92 -237.325,17 -237.325,17 -156.454,76 -156.454,76 

Από επαναδιατύπωση της 
επιχορήγησης παγίων -190.319,46 -191.481,91 -195.244,94 -191.481,92 

Σύνολο αναβαλλόμενων 
φορολογικών απαιτήσεων (β) -982.250,47 -919.330,10 -856.634,96 -794.632,73 
Φόροι εισοδήματος που θα 
βαρύνουν λογιστικά επόμενες 
χρήσεις (α) – (β) 36.210,25 50.315,71 217.883,61 234.827,22 
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Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται  με βάση τις προσωρινές διαφορές οι 

οποίες προκύπτουν μεταξύ της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των 

υποχρεώσεων, που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις και της φορολογικής 

αξίας που αποδίδεται σε αυτά σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία. 

 

4.28 Κέρδη –Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα 
 
Βασικά  
Ο υπολογισμός των βασικών  κερδών/ζημιών ανά μετοχή έχει ως εξής:  

  Όμιλος Εταιρεία 
  30.06.2018 30.06.2017  31.12.2017 30.06.2018 30.06.2017  31.12.2017 
Κέρδη μετά από 
φόρους σε 
ιδιοκτήτες 
Μητρικής -37.331,80 130.025,54 -168.588,77 -35.803,19 148.565,81 -162.741,14 
Βασικά κέρδη 
ανά μετοχή -0,0089 0,0311 -0,0403 -0,0086 0,0355 -0,0389 
 

 
 
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους 

μετόχους της μητρικής, με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στην  

επιχείρηση (ίδιες μετοχές).  

 

Κατά την 30.06.2018 ο αριθμός των μετοχών που ήταν σε κυκλοφορία ανερχόταν σε 

4.181.450 χωρίς μεταβολή από την ημερομηνία έναρξης της χρήσης. 

  

4.29 Συναλλαγές,  Απαιτήσεις από και Υποχρεώσεις προς Συνδεδεμένα Πρόσωπα. 
 

Οι συναλλαγές του Ομίλου,  οι απαιτήσεις από και οι υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα με 

τον όμιλο πρόσωπα, κατά την 30η Ιουνίου 2018, παρατίθενται παρακάτω: 

 

 Κυλινδρόμυλοι 
Κ.Σαραντόπουλος 

ΑΕ 

Μύλοι Αλλατίνη 
ΑΒΕΕ 

Ενδοομιλικά Έσοδα  1.052.589,51 98.911,68 
Ενδοομιλικά έξοδα 98.911,68 1.052.589,51 
Ενδοομιλικές Απαιτήσεις  1.117.875,66 0,00 
Ενδοομιλικές υποχρεώσεις  0,00 1.117.875,66 
Σύνολο  2.269.376,85 2.269.376,85 
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Ο Όμιλος 

 
Η Εταιρεία 

Συναλλαγές και αμοιβές 
διευθυντικών στελεχών 
και μελών της διοίκησης 132.600,16 132.600,16 

Απαιτήσεις από 
διευθυντικά στελέχη και 
μέλη της διοίκησης 0,00 0,00 

Υποχρεώσεις προς τα 
διευθυντικά στελέχη και 
μέλη της διοίκησης 5.076,17 5.076,17 

 

Η Εταιρεία ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ  Κ.  ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  Α.Ε. κατέχει το 20% της εταιρείας 

ΜΥΛΟΙ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε. 

 

4.30 Δεσμεύσεις και ενδεχόμενες Υποχρεώσεις  
Δεν υπάρχουν. 
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5. Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα 

 

Δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα μεταγενέστερα των ετήσιων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2018, που να αφορούν είτε την εταιρεία είτε τον Όμιλο, στα 

οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή  Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ). 

 

 

Κερατσίνι, 24 Σεπτεμβρίου 2018 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.            ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
                                          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 
 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ           ΧΡΗΣΤΟΣ Θ. ΣΙΨΗΣ          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ 
 

 


