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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 01.01.2019-30.06.2019, 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, 23 Σεπτεμβρίου 2019  
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 1.1.2019  - 30.6.2019 
 
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 2019 (1.1.2019-30.6.2019), 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 
(1.1.2019-30.6.2019) 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  01.01.2019 έως 30.06.2019 
 
Εξέλιξη εργασιών 
 
Tο Α’ εξάμηνο του 2019, τα Ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου εξελίχθηκαν ως 
ακολούθως:  
Ο Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) ανήλθε σε χιλ. 10.590 χιλ. ευρώ από 9.280 χιλ. ευρώ το Α’ 
Εξάμηνο του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,1%. 
 Τα Μικτά Αποτελέσματα (Μικτό κέρδος) αυξήθηκαν κατά 2,0% και ανήλθαν σε 1.500 χιλ. 
ευρώ (ποσοστό 14,17%) το Α’ Εξάμηνο του 2019 από 1.470 χιλ. ευρώ (ποσοστό 15,84%) την 
αντίστοιχη περίοδο του 2018. 
 Οι Λειτουργικές Δαπάνες κυμάνθηκαν στο ίδιο επίπεδο με το 2018 και διαμορφώθηκαν σε 
1.564 χιλ. ευρώ το Α’ Εξάμηνο του 2019 από 1.550 χιλ. ευρώ το Α’ Εξάμηνο του 2018.  
Τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 
(EBITDA) ανήλθαν σε 592 χιλ. ευρώ έναντι 549,6 χιλ. ευρώ το Α’ Εξάμηνο του 2018. 
Τα Λειτουργικά Αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε κέρδη 360 χιλ. ευρώ από κέρδη 340 χιλ. 
ευρώ  το Α’ εξάμηνο του 2018.  
Τα Αποτελέσματα προ Φόρων ανήλθαν σε κέρδη 32 χιλ. ευρώ  έναντι κερδών 13,5 χιλ. ευρώ 
το Α΄ εξάμηνο 2018. 
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Ακολούθως, τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας το Α΄εξάμηνο του 2019 εξελίχθηκαν ως 
εξής:  
Ο Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) ανήλθε σε 10.504 χιλ. ευρώ από 9.203 χιλ. ευρώ το Α’ 
Εξάμηνο του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,1%. 
Τα Μικτά Αποτελέσματα (Μικτό Κέρδος)  κυμάνθηκαν στο ίδιο επίπεδο με το Α΄εξάμηνο του 
2018 και διαμορφώθηκαν σε 1.377 χιλ. ευρώ (ποσοστό 13,11%) από 1.337 χιλ. ευρώ 
(ποσοστό 14,53%) την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.  
Οι Λειτουργικές Δαπάνες  μειώθηκαν οριακά κατά 1,38% από 1.437 χιλ. ευρώ  το Α’ 
εξάμηνο του 2018 σε 1.417 χιλ. ευρώ το Α’ Εξάμηνο του 2019. 
Τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 
(EBITDA) ανήλθαν σε 672,9 χιλ. ευρώ  έναντι 529,2 χιλ. ευρώ  την αντίστοιχη περίοδο του 
2018.  
Τα Λειτουργικά Αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε κέρδη 383 χιλ. ευρώ από κέρδη 319 χιλ. 
ευρώ  το Α΄ εξάμηνο του 2018.  
Τα Αποτελέσματα προ Φόρων ανήλθαν σε κέρδη 18,8 χιλ. ευρώ  έναντι κερδών 2,6 χιλ. ευρώ 
το Α΄ εξάμηνο 2018. 
 
Κατά τη διάρκεια του Α΄ εξαμήνου 2019 ο Όμιλος, αύξησε τον όγκο πωλήσεων και τον κύκλου 
εργασιών διευρύνοντας το πελατολόγιό του, συγκράτησε τις λειτουργικές του δαπάνες στα ίδια 
επίπεδα με το 2018 και διατήρησε την υψηλή και σταθερή ποιότητα των προϊόντων του 
απευθυνόμενος σε περισσότερες κατηγορίες επαγγελματιών. 
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 526,6  χιλ. ευρώ για τον 
Όμιλο στα πλαίσια του επενδυτικού του προγράμματος. 
 
 
II. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 
 
Για το β΄ εξάμηνο του 2019 η Διοίκηση αναμένει να διατηρηθεί ο ίδιος ρυθμός αύξησης των 
ποσοτήτων πωλήσεων του α΄εξαμήνου.  
Κατά την αρξάμενη (νέα) σιτική περίοδο, παρατηρούνται πρόσκαιρες πτωτικές τάσεις στις 
διεθνείς και εγχώριες τιμές των δημητριακών. Αυτό, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη 
λόγω συγκυρίας αύξηση του ανταγωνισμού, θα έχει επίπτωση στις τιμές των προϊόντων που 
παράγονται από αυτά και κατ΄ επέκταση ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας, παρά την 
αναμενόμενη αύξηση του όγκου των πωλήσεων, θα παρουσιάσει μεν αύξηση μεν, ίσως 
όμως όχι με τον ίδιο ρυθμό του α΄εξαμήνου. 
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Χρηματοοικονομικοί   δείκτες 
Στη συνέχεια για πληρέστερη πληροφόρηση επί των πεπραγμένων του Α΄εξαμήνου του 2019, 
παρουσιάζονται δείκτες που αφορούν την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας και 
του Ομίλου: 
 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 30.06.2019 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2018 
Απόδοση Ενεργητικού  
Καθαρά κέρδη μετά από φόρους 

Σύνολο ενεργητικού 

 
 

0,15% 

 
 

-0,15% 

 
 

0,08% 

 
 

-0,17% 
Απόδοση ιδίων κεφαλαίων % 
Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους 
     Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 

 
 

1,08% 

 
 

-0,92% 

 
 

0,47% 

 
 

-0,84% 
Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης % 
Σύνολο Δανεισμού 
Σύνολο Δανεισμού και Ιδίων Κεφαλαίων 

 
 

76,04% 

 
 

75,71% 

 
 

69,20% 

 
 

68,81% 
Απόδοση επενδεδυμένων κεφαλαίων % 
Κέρδη μετά από φόρους+Χρημ/κά έξοδα 
Σύνολο  Καθαρ. Δανεισμού+Ίδια 
Κεφάλαια+Προβλέψεις 

 
 

2,42% 

 
 

2,03% 

 
 

2,78% 

 
 

2,01% 

Σχέση δανεισμού προς ίδια κεφάλαια 
Σύνολο δανεισμού 
   Ίδια Κεφάλαια 

 
 

3,17 

 
 

3,11 

 
 

2,25 

 
 

2,20 
 
 
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 591,99 χιλ. ευρώ και στην αντίστοιχη 
περίοδο του 2018 σε 549,62 χιλ. ευρώ.  

• για την Εταιρεία στην κλειόμενη περίοδο σε 672,93 χιλ. ευρώ και στην αντίστοιχη 
περίοδο του 2018 σε 529,18 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 2,54% και στην αντίστοιχη περυσινή σε 
2,32%.  

• για την Εταιρεία στην κλειόμενη περίοδο σε 2,81% και στην αντίστοιχη περυσινή σε 
2,26%.  

 
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 1,08% και στην περυσινή σε -0,92%.  
• για την Εταιρεία στην κλειόμενη περίοδο σε 0,47% και στην περυσινή -0,84%.  

 
 
Εργασιακά θέματα 
Το προσωπικό του Ομίλου  την 30.06.2019 ανέρχονταν σε 55 εργαζομένους έναντι 56 
εργαζομένων στην αντίστοιχη χρονική στιγμή του προηγούμενου έτους. Το προσωπικό της 
Εταιρείας τις αντίστοιχες ημερομηνίες ήταν 53 και 54 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 
01.01.2019-30.06.2019 ανήλθαν σε 891 χιλ. ευρώ, ενώ την αντίστοιχη περίοδο της 
προηγούμενης χρήσης ανήλθαν σε 923 χιλ. ευρώ. Οι ίδιες πληρωμές για την Εταιρεία ήταν 
αντίστοιχα 877 χιλ. ευρώ και 900 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 
 
Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 
 
Α. Την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019 και ώρα 11.00 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας 
η 94η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 
 
Παρέστησαν έξι (6) Μέτοχοι και Εκπρόσωποι Μετόχων κατέχοντες 2.105.375 μετοχές και 
ψήφους επί συνόλου 4.181.450 μετοχών και ψήφων, ήτοι Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 
50,3503% του Μετοχικού Κεφαλαίου. 
 
Η Γενική Συνέλευση : 
 
Για το 1ο Θέμα, ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Ετήσιες και Ενοποιημένες Οικονομικές 
Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2018, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 
                                                                                                   
Για το 2ο Θέμα με ειδική ψηφοφορία ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την συνολική 
διαχείριση και απήλλαξε ομόφωνα και παμψηφεί τα Μέλη του Δ.Σ. και τους Ορκωτούς 
Ελεγκτές – Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2018. 
 
Για το 3ο Θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις αμοιβές Μελών του Δ.Σ. χρήσης 2018 
και προενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις αμοιβές των Μελών του Δ.Σ. χρήσης 2019. 
 
Για το 4ο Θέμα εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή  της Σ.Ο.Λ 
α.ε.ο.ε. κο Θεόδωρο Παπανικολάου του Αποστόλου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14321 ως Τακτικό και 
τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή της Σ.Ο.Λ α.ε.ο.ε. κο Νομικό Σκότη του Νικολάου με Α.Μ. 
ΣΟΕΛ 16861 ως Αναπληρωματικό για τη χρήση 2019 και καθόρισε την αμοιβή τους. 

 
Για το 5ο Θέμα εξέλεξε νέο 7μελές 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, Γεώργιο Μπέζη του Ιωάννου και Στυλιανό Χούτα του Παντελή. Όρισε, σύμφωνα με 
το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002, τους  Λουκά Μουσμούτη του Σταύρου, Γεώργιο Μπέζη του 
Ιωάννου και Χρήστο Σιψή του Θωμά ως Ανεξάρτητα Μέλη που πληρούν της προϋποθέσεις 
ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002. Η θητεία του νέου Δ.Σ. είναι τετραετής και 
λήγει με την εκλογή του νέου Δ.Σ. από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2023. Η 
απόφαση ελήφθη ομόφωνα και παμψηφεί. 
 
 Για το 6ο Θέμα Αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την σύσταση, την σύνθεση τη θητεία και 
τις ιδιότητες των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, που συμμορφώνονται πλήρως με τις 
διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 44 του Ν.4449/2017. 
Αναλυτικώτερα η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί τα εξής : 
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Η Επιτροπή Ελέγχου είναι τριμελής και αποτελείται αποκλειστικά από Μέλη του Δ.Σ., δύο εκ 
των οποίων είναι τα Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη κ.κ.: 
α) Χρήστος Σιψής του Θωμά, ως Πρόεδρος και  
β) Λουκάς Μουσμούτης του Σταύρου, ως Μέλος. 
Για το τρίτο Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου εξουσιοδοτείται το Δ.Σ. να το ορίσει κατά τη 
συνεδρίασή του συγκρότησης σε Σώμα εκ των Μελών με την ιδιότητα του μη εκτελεστικού 
Μέλους του Δ.Σ., τηρουμένων των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.  
Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι τετραετής και ανάλογη της θητείας του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
 
Για το 7ο Θέμα  χορήγησε ομόφωνα και παμψηφεί άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 
4548/2018 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 8ο Θέμα Αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την εναρμόνιση του Καταστατικού 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2019 τροποποιώντας τα άρθρα 5 έως 32 αυτού και 
διαμορφώνοντάς το σε ενιαίο κείμενο. 
 
Για το 9ο Θέμα Δεν ελήφθησαν αποφάσεις. Υπήρξαν ανακοινώσεις σχετικά με το επενδυτικό 
πλάνο της Εταιρείας. 
 
Β. Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου της τρέχουσας χρήσης ολοκλήρωσε την 
εγκατάσταση του συνόλου του επενδυτικού εξοπλισμού που έχει ενταχθεί στο μέτρο 123Α 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ (ΕΣΠΑ) και τον 
έθεσε σε πλήρη λειτουργία. Επίσης υπέβαλε την προβλεπόμενη αίτηση στην αρμόδια Αρχή 
του Προγράμματος για τον έλεγχο ολοκλήρωσης της επένδυσης και την εκταμίευση της 
υπόλοιπης επιχορήγησης, η οποία εκτιμάται ότι θα γίνει εντός του έτους. 
Πέραν των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων δεν υπάρχουν μεταγενέστερα του Ισολογισμού 
της 30ης Ιουνίου 2019 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 2019 
 
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 Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί και διαχειρίζεται 
τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους στους οποίους εκτίθεται ο Όμιλος. Αυτό περιλαμβάνει 
την αναγνώριση, αποτίμηση και αν χρειαστεί, την αντιστάθμιση των χρηματοοικονομικών 
κινδύνων. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή 
συναλλαγές που δεν 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 και λοιπές υποχρεώσεις. 
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α) Συγκέντρωση Πιστωτικού κινδύνου  
Ο Όμιλος δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Ειδικότερα οι μεγάλοι 
πελάτες είναι ιδιαιτέρως φερέγγυοι ενώ η διασπορά του κινδύνου πέραν των μεγάλων 
πελατών εκτιμάται ως ευρεία λόγω του μεγάλου αριθμού πελατών. Η χρηματοοικονομική 
κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς. Όπου διαπιστώνεται πιθανότητα μη 
είσπραξης των απαιτήσεων γίνονται προβλέψεις για επισφάλειες. Η διοίκηση θεωρεί ότι δεν 
υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να μην καλύπτεται ήδη από κάποια 
εξασφάλιση ή από πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως.   
 
β) 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.  
Έναντι των σημερινών χρηματοδοτήσεων της εταιρείας δεν υφίσταται καμία εμπράγματη ή 
μη εξασφάλιση προς τα συνεργαζόμενα πιστωτικά ιδρύματα, παρά μόνο η υπογραφή της 
ίδιας της εταιρείας. 
 
γ) Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται   κυρίως στην Ελλάδα όπου το κυρίαρχο νόμισμα είναι το Ευρώ.  
Ως εκ τούτου, δεν εκτίθεται στις διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών. Oι αγορές 
εμπορευμάτων από χώρες του εξωτερικού προέρχονται όλες  από τις χώρες της ζώνης του 
Ευρώ. Συνεπώς ο συναλλαγματικός κίνδυνος που ενδέχεται να προκύψει είναι 
περιορισμένος. 
 
δ) 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 
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 παρακάτω ανάλυση ευαισθησίας βασίζεται στην παραδοχή ότι μεταβάλλεται το επιτόκιο 
δανεισμού του Ομίλου, ενώ οι υπόλοιπες μεταβλητές παραμένουν σταθερές. Σημειώνεται ότι 
στην πραγματικότητα μεταβολή μιας παραμέτρου (αλλαγή επιτοκίου) μπορεί να επηρεάσει 
περισσότερες από μία μεταβλητές. 
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Ο δανεισμός του Ομίλου την 30.06.2019 ανερχόταν σε 10.747,02 χιλ. € έναντι 10.774,11 χιλ 
€ την 30.06.2018.  
Παρακάτω παρουσιάζεται η ευαισθησία του αποτελέσματος της περιόδου καθώς και των 
ιδίων κεφαλαίων σε μια μεταβολή του επιτοκίου της τάξης του +0,50% ή -0,50%. 
α) Αύξηση επιτοκίων κατά 0,50% 
Τα αποτελέσματα της περιόδου καθώς και τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου, σε αυτή τη 
περίπτωση θα επιβαρύνονταν κατά 27,2 χιλ. € για τη περίοδο 01.01 – 30.06.2019 και κατά 
27,10 χιλ. € για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 
β) Μείωση των επιτοκίων κατά 0,50% 
Τα αποτελέσματα της περιόδου καθώς και τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου, σε αυτή τη 
περίπτωση θα αυξάνονταν κατά 26,8 χιλ. € για τη περίοδο 01.01 – 30.06.2019 και κατά 
27,10 χιλ. € για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 
 
ε) 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 2019, παρατίθενται παρακάτω: 
 

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

 
 

105.604,77 

 
 

105.604,77 
Απαιτήσεις από 
διευθυντικά στελέχη και 
μέλη της διοίκησης 

 
 

0 

 
 

0 
Υποχρεώσεις προς τα 
διευθυντικά στελέχη και 
μέλη της διοίκησης 

 
 

2.561,02 

 
 

2.561,02 
 

 Έσοδα από 
συγγενείς 
εταιρείες 

Έξοδα από 
συγγενείς 
εταιρείες 

Απαιτήσεις 
από 
συγγενείς 
εταιρείες 

Υποχρεώσεις 
σε συγγενείς 
εταιρείες 

Μύλοι Αλλατίνη ΑΕ 101.759,13 1.274.545,97 0,00 1.227.756,71 
Κυλινδρόμυλοι 
Κ.Σαραντόπουλος ΑΕ 

 
1.274.545,97 

 
101.759,13 

 
1.227.756,71 

 
0,00 
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Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1.1.2019-30.6.2019 
είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. 
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», κατά την συνεδρίασή της την 24η Σεπτεμβρίου 2019. 
Η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου 1.1.2019 έως 30.6.2019 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. 
 
 
Κερατσίνι 23 Σεπτεμβρίου 2019 
 
Για  το Διοικητικό Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  
 
 
 
 
Κωνσταντίνος Θ. Σαραντόπουλος 
Απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. 



 
 
Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή 
Λογιστή 
 
 
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. 
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» 
 
Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
 
Εισαγωγή 
 
Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. 
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», της 30ης Ιουνίου 2019 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 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 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 δίδει 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. 
 
 



 
 
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 καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 
34. 
 
Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
 
Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε ουσιώδη ασυνέπεια ή σφάλμα στις δηλώσεις των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και στις πληροφορίες της εξαμηνιαίας Έκθεσης 
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 και 5α 
του Ν. 3556/2007, σε σχέση με τη εταιρική και ενοποιημένη χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση. 
 
 

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2019 
 
 
 
 

Θεόδωρος Α. Παπανικολάου 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 14321 

 
 
 
ΣΟΛ Α.Ε. 
Μέλος Δικτύου Crowe Global 
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΕ 
 

  

Ι.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
   

  
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε  Ευρώ)   
    ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  Σημ.    
    30 Ιουνίου 2019 

  
31 Δεκεμβρίου 2018 

 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ      

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία  4.13  11.954.391,14 11.660.417,12 
Δικαιώματα χρήσης παγίων   4.13α  454.636,24 0,00 
Επενδύσεις σε ακίνητα  4.12  165.183,50 166.121,83 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  4.14  719.798,78 699.526,05 
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  4.16  25.952,15 24.258,79 

 
 

 
 13.319.961,81 12.550.323,79 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  
 

   
Αποθέματα εμπορευμάτων, προϊόντων κλπ.  4.17  3.278.356,65 4.284.248,98 
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις  4.18  5.895.673,01 5.057.040,99 
Λοιπές απαιτήσεις  4.19  1.088.243,05 1.334.375,63 
Αξιόγραφα διαθεσίμων προς  πώληση 
επενδύσεων 

 
 

 
470,96 470,96 

Tαμειακά διαθέσιμα  4.20  233.710,93 386.555,86 
  

 
 10.496.454,60 11.062.692,42 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  
 

 23.816.416,41 23.613.016,21 
   

 
   

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   

 
 -2.820.912,51 -2.803.429,05 

Μη ελέγχουσα συμμετοχή  
 

 -14.926,94 -1.507,48 

Σύνολο καθαρής θέσης  
 

 3.319.713,26 3.350.616,18 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

 
   

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  
 

   
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους  4.26  211.505,07 216.268,58 
Λοιπές προβλέψεις  

 
 22.000,00 22.000,00 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  4.27  129.599,47 66.704,07 
Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων  

 
 1.258.039,11 1.294.493,79 

Μακροπρόθεσμα Δάνεια  
 

 3.000.000,00 3.000.000,00 
Υποχρεώσεις μισθώσεων   4.28  389.961,03 0,00 
Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  

 
 27.124,18 27.124,18 

 
 

 
 5.038.228,86 4.626.590,62 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  
 

   
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  4.23  7.563.090,72 7.805.608,84 
Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι  4.24  78.312,10 81.429,06 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια  4.25  7.747.024,47 7.748.771,51 
Υποχρεώσεις Μισθώσεων  4.28  70.047,00 0,00 
    15.458.474,29 15.635.809,41 

Σύνολο υποχρεώσεων    20.496.703,15 20.262.400,03 

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων    23.816.416,41 23.613.016,21 
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ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΕ 
Ι.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε  Ευρώ) 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Σημ. 

30 Ιουνίου 2019 31 Δεκεμβρίου 2018 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 4.13 11.169.848,70 10.877.074,68 

Δικαιώματα χρήσης παγίων 4.13α 1.949.040,08 0,00 

Επενδύσεις σε ακίνητα 4.12 165.183,50 166.121,83 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 4.14 32.968,49 28.658,76 

Επενδύσεις σε συγγενείς Εταιρείες 4.15 792.369,77 792.369,77 

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 4.16 38.192,29 36.498,93 

14.147.602,83 11.900.723,97 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
Αποθέματα εμπορευμάτων, προϊόντων κλπ. 4.17 3.257.922,90 4.264.317,65 

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 4.18 6.522.138,74 5.685.332,29 

Λοιπές απαιτήσεις 4.19 755.725,65 1.044.029,88 

Αξιόγραφα διαθεσίμων προς  πώληση επενδύσεων 183,15 183,15 

Tαμειακά διαθέσιμα 4.20 194.615,21 272.577,47 

10.730.585,65 11.266.440,44 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 24.878.188,48 23.167.164,41 

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) -2.013.225,22 -1.992.042,15 

Σύνολο καθαρής θέσης 4.143.534,62 4.164.717,69 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους 4.26 209.673,37 214.604,48 

Λοιπές προβλέψεις 10.000,00 10.000,00 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 4.27 262.733,62 222.693,61 

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 1.258.039,11 1.294.493,79 

Μακροπρόθεσμα Δάνεια 3.000.000,00 3.000.000,00 

Υποχρεώσεις μισθώσεων 4.28 1.824.607,44 0,00 

Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 27.124,18 27.124,18 

6.592.177,72 4.768.916,06 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 4.23 7.523.271,53 7.765.881,43 

Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι 4.24 68.644,01 66.455,24 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 4.25 6.401.193,85 6.401.193,99 

Υποχρεώσεις μισθώσεων 4.28 149.366,75 0,00 

14.142.476,14 14.233.530,66 

Σύνολο υποχρεώσεων 20.734.653,86 19.002.446,72 

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων 24.878.188,48 23.167.164,41 



 
Οι σημειώσεις (σελ.23-58) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων           17    

 

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΕ  

ΙΙ.  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ 

   

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε  Ευρώ)   
    
 Σημ. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
    

 01.01. - 
30.06.2019 

01.01. - 
30.06.2018   

      

Έσοδα πωλήσεων 4.11 10.590.193,39 9.280.359,14 
 Κόστος πωλήσεων 4.1 -9.089.990,65 -7.809.786,11 

Μικτό κέρδος 
 

1.500.202,74 1.470.573,03 

  
  

Άλλα λειτουργικά έσοδα 4.2 423.411,35 419.239,30 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 4.4 -258.500,22 -266.697,31 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 4.3 -1.300.261,24 -1.274.213,48 
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 4.5 0,00 -5.216,42 
Άλλα λειτουργικά έξοδα 4.6 -5.081,25 -3.961,13 
Κέρδη  πρό φόρων χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων 

 
359.771,38 339.723,99 

Κόστος χρηματοδότησης 4.9 -327.778,90 -326.169,45 

Κέρδη πρό φόρων 
 

31.992,48 13.554,54 
Φόρος εισοδήματος 4.10 -62.895,40 -45.411,51 

Κέρδη (μετά από φόρους)  -30.902,92 -31.856,96 
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους   0,00 0,00 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 
φόρους 

 

-30.902,92 -31.856,96 

 
   

Τα κέρδη κατανέμονται σε:    
Ιδιοκτήτες της Μητρικής  -17.483,46 -37.331,80 
Μη ελέγχουσα συμμετοχή  -13.419,46 5.474,84 

 
 -30.902,92 -31.856,96 

Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα κατανέμονται 
σε: 

 

  
Ιδιοκτήτες της Μητρικής  -17.483,46 -37.331,80 
Μη ελέγχουσα συμμετοχή  -13.419,46 5.474,84 
  -30.902,92 -31.856,96 
    
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή     -0,0042 -0,0089 
Κέρδη  πρό φόρων χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων 

 
591.991,28 549.620,35 
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ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΕ  

ΙΙ.  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ 

   

  

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε  Ευρώ)   
      
      
  

Σημ. 
 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

      
 01.01. - 

30.06.2019 
01.01.- 

30.06.2018 
      

Κύκλος εργασιών  4.11 
 

10.503.836,69 9.202.622,54 

Κόστος πωλήσεων  4.1 
 

-9.126.927,88 -7.865.632,20 

Μικτό κέρδος  
  

1.376.908,81 1.336.990,34 

 

 
  

  

Άλλα λειτουργικά έσοδα  4.2 
 

423.411,35 419.239,30 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  4.4 
 

-239.020,83 -234.863,47 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως  4.3 
 

-1.173.185,88 -1.192.903,38 

Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης  4.5 
 

0,00 -5.216,42 

Άλλα λειτουργικά έξοδα  4.6 
 

-4.877,99 -3.961,12 

Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων 

 

  
383.235,46 319.285,25 

Κόστος χρηματοδότησης  4.9 
 

-364.378,52 -316.664,59 

Κέρδη (ζημιές) πρό φόρων  
  

18.856,94 2.620,66 

 

 
  

  

Φόρος εισοδήματος  4.10 
 

-40.040,01 -38.423,85 
Καθαρό κέρδος (ζημιά) (μετά από φόρους)  -21.183,07 -35.803,19 

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

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 
φόρους 

   -21.183,07 -35.803,19 

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή       -0,0051 -0,0086 

Κέρδη προ φόρων ,χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων 

   

672.932,43 529.181,61 
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ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ     

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ       

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)     

       

ΟΜΙΛΟΣ       

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Υπέρ το 
άρτιο 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
εις νέον 

Δικαιώματα 
Μειοψηφίας Σύνολο 

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 

Μεταβολή λογιστικής πολιτικής ( ΔΠΧΑ 9)    -145.713,95  -145.713,95 

Καθαρό κέρδος (ζημιά) μετά από φόρους    -37.331,80 5.474,84 -31.856,96 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους    0,00 0,00 0,00 
Υπόλοιπα, κατά την 30 Ιουνίου 2018 2.090.725,00 1.567.222,01 2.497.605,70 -2.702.839,05 2.933,50 3.455.646,24 

 
Καθαρή θέση κατά την 1 Ιανουαρίου 2019 2.090.725,00 1.567.222,01 2.497.605,70 -2.803.429,05 -1.507,48 3.350.616,18 
Καθαρό κέρδος (ζημιά) μετά από φόρους    -17.483,46 -13.419,46 -30.902,92 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους    0,00 0,00 0,00 
Υπόλοιπα, κατά την 30 Ιουνίου 2019 2.090.725,00 1.567.222,01 2.497.605,70 -2.820.912,51 -14.926,94 3.319.713,26 
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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 

Καθαρή θέση κατά την 1η Ιανουαρίου 2018 2.090.725,00 1.567.222,01 2.498.812,83 0,00 0,00 -1.712.061,28 4.444.698,56 

Καθαρή κέρδος (ζημιά) 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 
Υπόλοιπα, κατά την 30 Ιουνίου 2018 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 2019 2.090.725,00 1.567.222,01 2.498.812,83 0,00 0,00 -1.992.042,15 4.164.717,69 
Καθαρή κέρδος (ζημιά) μετά από φόρους       -21.183,07 -21.183,07  
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους       0,00 0,00  
Υπόλοιπα, κατά την 30 Ιουνίου 2019         
 2.090.725,00 1.567.222,01 2.498.812,83 0,00 0,00 -2.013.225,22  4.143.534,62  
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ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(Άμεση μέθοδος)

Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων 01.01-30.06.2019 01.01-30.06.2018
Εισπράξεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 9.972.942,93 9.001.659,19
Εισπράξεις από αμοιβές, προμήθειες και άλλα έσοδα 364.417,10 379.784,61
Πληρωμές σε προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών 8.674.120,85 6.691.479,14
Πληρωμές σε εργαζόμενους (και σε σχέση με εργαζόμενους) 877.033,97 900.556,53
Πληρωμές τόκων 304.757,40 316.664,59
Πληρωμές φόρων (ή εισπράξεις επιστροφών φόρων) 49.953,66 117.755,39
Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων 431.494,15 1.354.988,15
Ταμειακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων
Πληρωμές για την απόκτηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων 509.456,27 1.060.260,77
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 -509.456,27 -1.060.260,77
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 0,14 115.216,05
Μερίσματα 0,00 0,00
Πληρωμές σε σχέση με χρηματοδοτικές μισθώσεις 0,00 0,00
Σύνολο εισροών (εκροών) χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων -0,14 -115.216,05
Διαθέσιμα στην αρχή της χρήσεως (περιόδου) 272.577,47 198.652,16

Διαθέσιμα στο τέλος της χρήσεως (περιόδου) 194.615,21 378.163,49

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

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων 01.01-30.06.2019 01.01-30.06.2018
Εισπράξεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 10.005.378,32 8.904.389,95
Εισπράξεις από αμοιβές, προμήθειες και άλλα έσοδα 364.417,10 377.290,72
Πληρωμές σε προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών 8.737.505,24 6.486.184,85
Πληρωμές σε εργαζόμενους (και σε σχέση με εργαζόμενους) 891.427,90 922.965,79
Πληρωμές τόκων 314.243,03 326.169,45
Πληρωμές φόρων (ή εισπράξεις επιστροφών φόρων) 51.097,87 133.583,99
Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων 375.521,38 1.412.776,59
Ταμειακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων
Πληρωμές για την απόκτηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων 526.619,27 1.098.784,80
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 -526.619,27 -1.098.784,80
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 1.747,04 113.506,31
Μερίσματα 0,00 0,00
Πληρωμές σε σχέση με χρηματοδοτικές μισθώσεις 0,00 0,00
Σύνολο εισροών (εκροών) χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων -1.747,04 -113.506,31
Διαθέσιμα στην αρχή της χρήσεως (περιόδου) 386.555,86 297.477,66

Διαθέσιμα στο τέλος της χρήσεως (περιόδου) 233.710,93 497.963,14
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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 info@ksarantopoulos. gr. Οι ενδιάμεσες οικονομικές 

καταστάσεις της 30.06.2019 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 23η 

Σεπτεμβρίου 2019. 

 

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 4.30. 

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

κυριότερες λογιστικές αρχές περιγράφονται κατωτέρω. 



Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις εταιρείας και ομίλου από 1η  Ιανουαρίου 
έως  30η Ιουνίου 2019 
 
 

24 
Οι σημειώσεις (σελ.23-58) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 
 

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 2.21. 

 

2.2  Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες 

  
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι 

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

Ιανουαρίου 2019 ή μεταγενέστερα.  

Οι λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιμασία των ενδιάμεσων 

συνοπτικών (ενοποιημένων) χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι συνεπείς με εκείνες 

που ακολουθήθηκαν κατά την προετοιμασία των ετήσιων (ενοποιημένων) 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 εκτός 

από την υιοθέτηση των νέων προτύπων υποχρεωτικής εφαρμογής για τις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2019. 

Στην χρήση 2019 ο Όμιλος υιοθέτησε το πρότυπο ΔΠΧΑ 16 και όπως απαιτείται από το 

ΔΛΠ 34, η φύση και το αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών που προέκυψαν από την 

υιοθέτηση αυτή παρουσιάζονται παρακάτω. Όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά οι άλλες 

τροποποιήσεις και ερμηνείες που ισχύουν για πρώτη φορά στη χρήση 2019, δεν έχουν 

επίδραση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Ο Όμιλος δεν υιοθέτησε 

πρόωρα πρότυπα, ερμηνείες ή τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί από Σ.Δ.Λ.Π. και 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν έχουν υποχρεωτική εφαρμογή στη 

χρήση 2019. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2018 

 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» 

Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 16 που αντικατέστησε το ΔΛΠ 17 και 

τις Διερμηνείες 4, 15 και 27. 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 

καταχωρίζει 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 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 
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νέο πρότυπο εφαρμόστηκε στην ετήσια λογιστική περίοδο που ξεκίνησε την 1 Ιανουαρίου 

2019. 

Μετάβαση στο ΔΠΧΑ 16 

Ο Όμιλος υιοθέτησε το ΔΠΧΑ 16 αναδρομικά καταχωρίζοντας τη σωρευτική επίπτωση της 

αρχικής εφαρμογής στην καθαρή θέση της 1.1.2019 και δεν αναμόρφωσε τη συγκριτική 

πληροφορία . Ο Όμιλος επέλεξε να εφαρμόσει το πρότυπο στις συμβάσεις που είχαν 

αναγνωριστεί πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ΔΠΧΑ 16 ως μισθώσεις 

εφαρμόζοντας το ΔΛΠ 17 και την Διερμηνεία ΕΔΔΠΧΑ 4. Συνεπώς, ο Όμιλος δεν θα 

εφαρμόσει το πρότυπο στις συμβάσεις που δεν είχαν προηγουμένως προσδιοριστεί ως 

συμβάσεις μίσθωσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 17 και τη Διερμηνεία ΕΔΔΠΧΠ 4. 
Η Εταιρεία επέλεξε να χρησιμοποιήσει τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από το πρότυπο 

για τις συμβάσεις μίσθωσης οι οποίες λήγουν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία της 

αρχικής εφαρμογής και των συμβάσεων μίσθωσης για τις οποίες το υποκείμενο 

περιουσιακό στοιχείο είναι χαμηλής αξίας.  
Σημειώνεται ότι η Εταιρεία για τις μισθώσεις που λήγουν εντός του 2019 και που, ωστόσο, 

αναμένεται να ανανεωθούν, προέβη σε εκτιμήσεις για την ανανέωσή τους. 
Οι επιπτώσεις από την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16 αναφέρονται στις Σημειώσεις 4.13α και 

4.28 των ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

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

Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 12 Οκτωβρίου 2017 τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 9, με την οποία 

επιτρέπεται σε κάποια προπληρωτέα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με 

χαρακτηριστικά αρνητικής αποζημίωσης, που διαφορετικά θα αποτιμώνταν στην εύλογη 

αξία μέσω των αποτελεσμάτων, να αποτιμηθούν στο αναπόσβεστο κόστος ή στην εύλογη 

αξία μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση. 

Η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 9 αποσαφηνίζει ότι οι συμβατικοί όροι που διέπουν ένα 

χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού είναι αποκλειστικά ταμειακές ροές κεφαλαίου και 

τόκου επί του απλήρωτου κεφαλαίου, που θα πρέπει να καταβληθούν σε συγκεκριμένες 

ημερομηνίες (Solely Payments of Principal and Interest- SPPI), ανεξάρτητα από το 

γεγονός που προκαλεί την πρόωρη λήξη του συμβολαίου και ανεξάρτητα από το ποιο 

αντισυμβαλλόμενο μέρος καταβάλλει ή εισπράττει τη δίκαιη αποζημίωση για την πρόωρη 

λήξη του συμβολαίου. 
 

ΕΔΔΠΧΑ 23 Διερμηνεία «Αβεβαιότητα σχετικά με το χειρισμό θεμάτων φορολογίας 

εισοδήματος» 

Την 7 Ιουνίου 2017 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τη 

Διερμηνεία 23. 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 
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συντελεστές, όταν υπάρχει αβεβαιότητα ως προς την ορθότητα των φορολογικών 

χειρισμών σύμφωνα με το ΔΛΠ 12. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται: 
• εάν οι φορολογικοί 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 
 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2015-2017 

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

Δεκεμβρίου του 2017. 

ΔΠΧΑ 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 δραστηριότητα αποτελεί επιχείρηση όπως 

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

κατείχε προηγουμένως δεν αποτιμώνται εκ νέου. 

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 πώλησή του, τότε το υπόλοιπο του 

δανεισμού αυτού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στα κεφάλαια του γενικού δανεισμού 

κατά  τον υπολογισμό του επιτοκίου κεφαλαιοποίησης. 
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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. 

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 ότι 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. 
Επίσης, με την τροποποίηση του ΔΛΠ 19 αποσαφηνίζεται η επίδραση μίας 

τροποποίησης, περικοπής ή διακανονισμού στις απαιτήσεις αναφορικά με τον περιορισμό 

στην καταχώριση της καθαρής απαίτησης (ανώτατο όριο περιουσιακού στοιχείου).  
 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν 
έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία και τον Όμιλο  και 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,  
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• 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. 

 

Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1 Ιανουαρίου 2021. 

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. 

ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (τροποποιήσεις) «Ορισμός του σημαντικού» 

Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του σημαντικού και τον τρόπο με τον οποίο 

πρέπει να εφαρμοσθεί, συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό καθοδήγηση που μέχρι στιγμής 
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έχει αναφερθεί σε άλλα ΔΠΧΑ. Ο ορισμός του σημαντικού, που αποτελεί μία σημαντική 

λογιστική έννοια στα ΔΠΧΑ, βοηθά τις εταιρείες να αποφασίσουν κατά πόσο οι 

πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνονται στις οικονομικές τους καταστάσεις. Ο 

επικαιροποιημένος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών 

Καταστάσεων» και το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις 

και Λάθη». Η τροποποίηση διασφαλίζει ότι ο ορισμός του σημαντικού είναι συνεπής σε 

όλα τα πρότυπα των ΔΠΧΑ. Η τροποποίηση ισχύει από την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2020. 

ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση αφορά τη βελτίωση του ορισμού της επιχείρησης με σκοπό να βοηθήσει 

τις εταιρείες να καθορίσουν κατά πόσον μια εξαγορά που πραγματοποιούν αφορά 

επιχείρηση ή ομάδα περιουσιακών στοιχείων. Ο τροποποιημένος ορισμός της επιχείρησης 

επικεντρώνεται στο παραγόμενο προϊόν μιας επιχείρησης, που είναι η παροχή αγαθών 

και υπηρεσιών στους πελάτες, ενώ ο προηγούμενος ορισμός εστίαζε στις αποδόσεις με τη 

μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλου οικονομικού οφέλους απευθείας στους 

επενδυτές ή άλλους ιδιοκτήτες, μέλη ή συμμετέχοντες. 

Οι εταιρείες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τον τροποποιημένο ορισμό της επιχείρησης σε 

εξαγορές που θα πραγματοποιηθούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 

2.3 Ενοποίηση 

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

Συνδεδεμένες επιχειρήσεις είναι τα νομικά πρόσωπα στα οποία ο Όμιλος ασκεί έλεγχο. Ο 

Όμιλος ελέγχει μία εταιρεία όταν εκτίθεται ή έχει δικαιώματα σε μεταβλητές αποδόσεις από 

τη συμμετοχή του στην εταιρεία και έχει την ικανότητα να επηρεάσει αυτές τις αποδόσεις 

μέσω του ελέγχου που ασκεί. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως από την ημερομηνία 

κατά την οποία ο έλεγχος μεταβιβάζεται στον Όμιλο. Εξαιρούνται της ενοποίησης από την 

ημερομηνία που ο έλεγχος παύει να υφίσταται.  

Τα αποτελέσματα και τα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των συγγενών 

ως άνω εταιρειών, ενσωματώνονται στις οικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της  

ολικής ενοποίησης. 

Οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών προσαρμόζονται κατάλληλα, ώστε να 

συντάσσονται βάσει των λογιστικών αρχών του ομίλου. 

Οι διεταιρικές συναλλαγές, τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα και τα ενδοεταιρικά έσοδα και έξοδα, 

απαλείφονται κατά την ενοποίηση. 

 

2.4 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα  περιουσιακά στοιχεία 

Τα  Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν γήπεδα και 
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ακίνητα, βελτιώσεις μισθωμένων ακινήτων, μεταφορικά μέσα και εξοπλισμό, τα οποία 

κατέχονται από την Εταιρεία με σκοπό τη λειτουργική χρησιμοποίησή τους αλλά και για 

διοικητικούς σκοπούς. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

καταχωρούνται στη αξία κτήσης τους, η οποία περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που 

απαιτούνται προκειμένου ένα πάγιο να τεθεί σε κατάσταση λειτουργίας.   

 Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται μεταγενέστερα της απόκτησης ενός παγίου που 

περιλαμβάνεται στον λογαριασμό «ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία», 

κεφαλαιοποιούνται μόνο στην περίπτωση όπου θεωρείται πιθανό ότι οι συγκεκριμένες 

δαπάνες θα αποφέρουν στο μέλλον πρόσθετα οικονομικά οφέλη για την Εταιρεία, πέρα 

από εκείνα τα οποία αναμένονταν αρχικά κατά την απόκτηση του παγίου. Σε διαφορετική 

περίπτωση, οι συγκεκριμένες δαπάνες μεταφέρονται απευθείας στα αποτελέσματα κατά 

τον χρόνο πραγματοποίησής τους.  

 Η διενέργεια αποσβέσεων επί ενός ενσώματου παγίου περιουσιακού στοιχείου, αρχίζει με 

την έναρξη χρησιμοποίησής του και διακόπτεται μόνο με την πώληση ή μεταβίβασή του. 

Κατά συνέπεια, η διενέργεια αποσβέσεων επί ενός παγίου στοιχείου το οποίο παύει να 

χρησιμοποιείται, δεν διακόπτεται εκτός εάν έχει πλήρως αποσβεσθεί. Τα ενσώματα πάγια 

στοιχεία αποσβένονται με τη μέθοδο του σταθερού ποσού κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης 

ζωής τους.   

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε 

επανεξέταση σε κάθε ετήσιο ισολογισμό. 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων 

παγίων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους, που έχει ως 

εξής: 

Κτίρια 11-75 Έτη 

Μηχανήματα 15-50 Έτη 

Μεταφορικά μέσα  4-29 Έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός  3-20 Έτη 

2.5 Δικαιώματα χρήσης παγίων 

 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει δικαίωμα χρήσης παγίων στην έναρξη της μίσθωσης (την 

ημερομηνία που το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο προ χρήση). Τα δικαιώματα 

χρήσης παγίων επιμετρούνται στο κόστος τους, μειωμένο κατά τη συσσωρευμένη 

απόσβεση και την απομείωση της αξίας τους προσαρμοσμένο κατά την επιμέτρηση των 

αντίστοιχων υποχρεώσεων μισθώσεων.  

Τα δικαιώματα χρήσης παγίων υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους.  

2.6 Επενδύσεις σε ακίνητα 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα περιλαμβάνουν ιδιόκτητα γήπεδα και κτίρια, τα οποία κατέχει η 

Εταιρεία με σκοπό την είσπραξη μισθωμάτων ή  και την αποκόμιση κεφαλαιακών κερδών. 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα καταχωρούνται  στην αξία κτήσης τους, η οποία περιλαμβάνει 
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και τις δαπάνες συναλλαγής.  

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αποσβένονται με τη μέθοδο του σταθερού ποσού κατά τη 

διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους, η οποία δεν διαφέρει σημαντικά από την ωφέλιμη ζωή 

αντίστοιχων περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται στον λογαριασμό                     

« Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία».  

2.7  Άυλα περιουσιακά στοιχεία  

Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται σήματα και λοιπά άυλα στοιχεία. 

Τα σήματα αποτιμώνται στην αξία κτήσεως καθόσον η εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι 

έχουν αόριστη διάρκεια και δεν συντρέχει λόγος απομείωσης. Τα λοιπά άυλα περιουσιακά 

στοιχεία όπως οι άδειες λογισμικού, αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις 

αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της 

ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών, η οποία εκτιμήθηκε στα 10 έτη. 

2.8 Αποθέματα 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως ή παραγωγής 

τους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται με την 

μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Το κόστος των ετοίμων προϊόντων και των 

ημιτελών αποθεμάτων περιλαμβάνει το κόστος των άμεσων υλικών, το άμεσο εργατικό 

κόστος και τα γενικά βιομηχανικά έξοδα. Κόστος δανεισμού δεν περιλαμβάνεται στο 

κόστος κτήσεως των αποθεμάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις 

τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας, 

αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση.  

2.9 Απαιτήσεις από πελάτες 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία 

συμπίπτει με την ονομαστική αξία, αφαιρουμένων των ζημιών απομείωσης . Οι ζημιές 

απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει 

αντικειμενική απόδειξη ότι ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξουν όλα τα 

ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης 

είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των 

εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών, προεξοφλουμένων με το αρχικό 

αποτελεσματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης αναγνωρίζεται ως έξοδο στα 

αποτελέσματα.  

2.10 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα 

Το συναλλακτικό νόμισμα της  Μητρικής Εταιρείας  και του Ομίλου είναι το  Ευρώ. 

Σημαντικές  απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε άλλα νομίσματα δεν υπάρχουν. 

2.11 Συμψηφισμός 

Η απεικόνιση στις οικονομικές καταστάσεις του καθαρού ποσού που προκύπτει από 



Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις εταιρείας και ομίλου από 1η  Ιανουαρίου 
έως  30η Ιουνίου 2019 
 
 

32 
Οι σημειώσεις (σελ.23-58) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 
 

συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, 

επιτρέπεται μόνον εφόσον υφίσταται συμβατικό δικαίωμα που επιτρέπει τον συμψηφισμό 

των ποσών που έχουν καταχωρηθεί και παράλληλα υπάρχει πρόθεση είτε για ταυτόχρονο 

διακανονισμό του συνολικού ποσού τόσο του χρηματοοικονομικού περιουσιακού 

στοιχείου όσο και της υποχρέωσης αντίστοιχα είτε για διακανονισμό του καθαρού ποσού 

που προκύπτει μετά τον συμψηφισμό.  

2.12 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων 

Όλα  τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία είτε αποκτώνται με σκοπό την 

επίτευξη κέρδους από βραχυχρόνιες διακυμάνσεις των τιμών τους, είτε χαρακτηρίζονται 

ως τέτοια από τη Διοίκηση, εντάσσονται στην εν λόγω κατηγορία, η οποία  διακρίνεται στις 

ακόλουθες δύο υποκατηγορίες: 

α)  Αξιόγραφα για εμπορικούς σκοπούς 

          Αφορούν αξιόγραφα (όπως μετοχές, χρεόγραφα, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και λοιπά 

αξιόγραφα), τα οποία είτε αποκτώνται με σκοπό την επίτευξη κέρδους από βραχυχρόνιες 

διακυμάνσεις των τιμών τους, είτε αποτελούν μέρος ενός χαρτοφυλακίου το οποίο 

χαρακτηρίζεται από μία τάση επίτευξης βραχυχρόνιων κερδών.  

 Τα αξιόγραφα για εμπορικούς σκοπούς καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσης τους. 

Τα έξοδα επενδύσεων που έχουν ταξινομηθεί για εμπορικούς σκοπούς, δεν 

κεφαλαιοποιούνται αλλά καταχωρούνται κατευθείαν στον λογαριασμό αποτελεσμάτων 

χρήσης. Μεταγενέστερα της αρχικής καταχώρησής τους, τα αξιόγραφα για εμπορικούς 

σκοπούς αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Σε περίπτωση που η εύλογη αξία των 

αξιογράφων δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, τα εν λόγω αξιόγραφα συνεχίζουν να 

αποτιμώνται στην αξία κτήσης.  

 

β) Αξιόγραφα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων   

Η Εταιρεία δύναται να ταξινομεί οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό στοιχείο, κατά την 

αρχική καταχώρησή του, ως χρηματοοικονομικό μέσο αποτιμώμενο στην εύλογη αξία του 

μέσω των αποτελεσμάτων, με εξαίρεση τις επενδύσεις σε μετοχικούς και λοιπούς τίτλους, 

οι οποίοι δεν διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά και των οποίων η εύλογη αξία δεν 

μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα όταν μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων, 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων ή και των δύο τυγχάνει διαχείρισης και η απόδοσή 

της αξιολογείται σε επίπεδο εύλογης αξίας, σύμφωνα με την τεκμηριωμένη στρατηγική 

διαχείρισης κινδύνων ή επενδύσεων και η πληροφόρηση σχετικά με την ομάδα παρέχεται 

εσωτερικά σε αυτό το επίπεδο στη Διοίκηση.  

Τα πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές από τη διάθεση ή εξαγορά των ανωτέρω 

αξιογράφων αλλά και τα αποτιμώμενα κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν από μεταβολές 

στην εύλογη αξία τους, καταχωρούνται στον λογαριασμό αποτελεσµάτων χρήσης. Τα 

έσοδα από τόκους και μερίσματα που αφορούν τα εν λόγω αξιόγραφα, καταχωρούνται 
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στον λογαριασμό αποτελεσµάτων χρήσης.  

Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων 

Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων περιλαμβάνει τίτλους που ταξινομούνται είτε ως διαθέσιμοι 

προς πώληση είτε ως διακρατούμενοι μέχρι τη λήξη, βάσει των προθέσεων της διοίκησης 

της Εταιρείας κατά την ημερομηνία αγοράς των.   

Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση 

Οι διαθέσιμοι προς πώληση τίτλοι καταχωρούνται αρχικά στην αξία κτήσης τους, στην 

οποία περιλαμβάνονται και οι δαπάνες συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στην 

εύλογη αξία τους. 

Η εύλογη αξία των διαθέσιμων προς πώληση τίτλων, που διαπραγματεύονται σε 

οργανωμένες αγορές, προσδιορίζεται κατά περίπτωση από τιμές που παρέχονται από τις 

συγκεκριμένες αγορές, από διαπραγματευτές αξιόγραφων ή από μοντέλα προεξόφλησης 

μελλοντικών ταμειακών ροών. Αναφορικά με τους διαθέσιμους προς πώληση μετοχικούς 

τίτλους, οι οποίοι δεν διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, η εύλογη αξία τους 

προσδιορίζεται με εφαρμογή αποδεκτών τεχνικών αποτίμησης, όπως οι δείκτες 

«εσωτερική αξία μετοχών προς κέρδη» και «εσωτερική αξία μετοχών προς καθαρές 

ταμειακές ροές», οι οποίοι προσαρμόζονται κατάλληλα προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 

επιμέρους ιδιαιτερότητες των εκδοτών των ανωτέρω τίτλων. Σε περίπτωση που η εύλογη 

αξία των διαθεσίμων προς πώληση τίτλων δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, οι εν 

λόγω τίτλοι συνεχίζουν να αποτιμώνται στην αξία κτήσης. 

Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από μεταβολές της εύλογης 

αξίας των διαθέσιμων προς πώληση τίτλων καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια, μετά την 

αφαίρεση του φόρου που τους αναλογεί (όπου απαιτείται), έως ότου οι συγκεκριμένοι 

τίτλοι πωληθούν, εισπραχθούν ή διατεθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή έως ότου 

διαπιστωθεί ότι υπάρχει απομείωση της αξίας τους.  

Οι διαθέσιμοι προς πώληση τίτλοι είναι δυνατόν να πωληθούν προκειμένου να καλυφθούν 

ανάγκες ρευστότητας ή να αντιμετωπισθούν μεταβολές στα επιτόκια και τις τιμές τους. 

Στην περίπτωση όπου ένας διαθέσιμος προς πώληση τίτλος πωλείται ή υφίσταται 

απομείωση της αξίας του, τα σωρευμένα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες που 

περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια και αφορούν τον συγκεκριμένο τίτλο - αξιόγραφο, 

μεταφέρονται από τα ίδια κεφάλαια στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.  

2.13 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

Τα ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις 

όψεως και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστότητας και 

χαμηλού ρίσκου. 
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2.14 Δανεισμός 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους μειωμένα με τα τυχόν άμεσα 

κόστη για την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου.  

 

2.15 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης 

που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της 

φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.  

Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν 

κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού.  

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την 

οποία θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της 

προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

2.16  Δικαιώματα εργαζομένων 

(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές  

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος, καταχωρούνται 

ως έξοδο όταν καθίστανται δουλευμένες. 

(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα 

καθορισμένων εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών. 

Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως 

έξοδο στην περίοδο που αφορά. 

Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών στο 

προσωπικό υπολογίζονται στην προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών παροχών προς το 

προσωπικό που έχουν καταστεί δεδουλευμένες κατά την ημερομηνία ισολογισμού. Η 

δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή 

με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας (projected unit credit 

method).  

Τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από  εμπειρικές προσαρμογές και από 

μεταβολές στις αναλογιστικές παραδοχές αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα 

στην περίοδο που προκύπτουν. 

Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άμεσα στα αποτελέσματα. 

(γ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

Οι παροχές τερματισμού απασχόλησης είναι πληρωτέες όταν ο όμιλος, είτε τερματίζει την 

απασχόληση εργαζομένων πριν την συνταξιοδότηση, είτε μετά από απόφαση 

εργαζομένων να δεχθούν προσφορά παροχών από τον Όμιλο σε αντάλλαγμα του 

τερματισμού της απασχόλησης τους. Ο Όμιλος αναγνωρίζει τις παροχές τερματισμού της 

απασχόλησης ως υποχρέωση και έξοδο κατά την προγενέστερη μεταξύ των ακόλουθων 
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ημερομηνιών: α) όταν η οικονομική οντότητα δεν δύναται πλέον να αποσύρει την 

προσφορά των εν λόγω παροχών· και β) όταν η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει κόστος 

αναδιάρθρωσης που εμπίπτει στο πεδίο του ΔΛΠ 37 και συνεπάγεται την καταβολή 

παροχών τερματισμού της απασχόλησης. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που 

οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού προεξοφλούνται. 

2.17 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα αποτιμώνται στην εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, 

προ ΦΠΑ και λοιπών φόρων και μετά τις εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διεταιρικά έσοδα 

μέσα στον Όμιλο διαγράφονται πλήρως. 

Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

 
Πωλήσεις αγαθών 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει έσοδα όταν (ή καθώς) ικανοποιεί την υποχρέωση εκτέλεσης μιας 

σύμβασης, μεταβιβάζοντας τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχει υποσχεθεί στον πελάτη. Ο 

πελάτης αποκτά τον έλεγχο του αγαθού ή της υπηρεσίας, εάν έχει τη δυνατότητα να 

κατευθύνει τη χρήση και να αντλεί ουσιαστικά όλα τα οικονομικά οφέλη από αυτό το αγαθό 

ή την υπηρεσία. Ο έλεγχος μεταβιβάζεται κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ή σε μια 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή όταν το αγαθό ή η υπηρεσία παρέχεται στον πελάτη. 

Η Εταιρεία κατέληξε ότι γενικά οι συμβάσεις με πελάτες αποτελούνται από μία υποχρέωση 

είτε παράδοσης αγαθού είτε εκτέλεσης ή παροχής υπηρεσίας και οι τιμές είναι σταθερές 

και προκύπτουν από τιμοκαταλόγους. Τα έσοδα από την εκτέλεση των υποχρεώσεων και 

την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται την στιγμή που παρέχονται τα αγαθά ή οι 

υπηρεσίες και επιμετρώνται σύμφωνα με σταθερές τιμές που προκύπτουν από 

τιμοκαταλόγους. 

Η απαίτηση από τον πελάτη αναγνωρίζεται όταν υπάρχει ένα άνευ προϋποθέσεων 

δικαίωμα να λάβει η οικονομική οντότητα το τίμημα για τις εκτελεσμένες υποχρεώσεις της 

σύμβασης προς τον πελάτη. 

Το συμβατικό περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται όταν η Εταιρεία έχει ικανοποιήσει τις 

υποχρεώσεις της προς τον πελάτη, πριν ο πελάτης πληρώσει ή πριν καταστεί απαιτητή η 

πληρωμή. 

Η συμβατική υποχρέωση αναγνωρίζεται όταν η Εταιρεία λαμβάνει τίμημα από τον πελάτη 

(προπληρωμή) ή όταν διατηρεί δικαίωμα επί ενός τιμήματος το οποίο είναι ανεπιφύλακτο 

(αναβαλλόμενο έσοδο) πριν την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης και τη 

παράδοση των αγαθών ή μεταφορά των υπηρεσιών. Η συμβατική υποχρέωση από-

αναγνωρίζεται όταν εκτελεστούν οι υποχρεώσεις της σύμβασης και το έσοδο καταγραφεί 

στην κατάσταση αποτελεσμάτων.  
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2.18 Υποχρεώσεις Μισθώσεων 

Κατά την έναρξη της μίσθωσης η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις μισθώσεων ίσες με 

την παρούσα αξία των μισθωμάτων κατά τη συνολική διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης   
Για να υπολογίσει την παρούσα αξία των πληρωμών, η Εταιρεία χρησιμοποιεί το κόστος 

επιπρόσθετου δανεισμού κατά την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης, εάν το πραγματικό επιτόκιο 

δεν προσδιορίζεται ευθέως από τη σύμβαση μίσθωσης. Το επιτόκιο ορίστηκε σε 6% (βλέπε 

ανωτέρω). Μεταγενέστερα της έναρξης της μίσθωσης το ποσό των υποχρεώσεων μισθώσεων 

προσαυξάνεται με έξοδα τόκων και μειώνεται με τις πληρωμές μισθωμάτων που 

πραγματοποιούνται. Επιπλέον, η λογιστική αξία των υποχρεώσεων μισθώσεων επιμετράται εάν 

υπάρξει τροποποίηση σύμβαση, η οποιαδήποτε αλλαγή στη διάρκεια της σύμβασης, στα σταθερά 

μισθώματα ή στην αξιολόγηση αγοράς του περιουσιακού στοιχείου. 

2.19  Διανομή μερισμάτων 

Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής καταχωρείται ως υποχρέωση 

στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική 

Συνέλευση των μετόχων. 

 

2.20 Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται 

στο παθητικό ως έσοδα επόμενων χρήσεων και μεταφέρονται στα έσοδα σύμφωνα με την 

ωφέλιμη διάρκεια ζωής των σχετικών παγίων. 

 

2.21 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 

Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές λογιστικές 

αρχές, προϋποθέτει τη διενέργεια εκτιμήσεων και παραδοχών, οι οποίες ενδέχεται να 

επηρεάσουν τόσο τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, 

όσο και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων, όπως επίσης και το ύψος 

των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση με βάση τα 

ιστορικά δεδομένα και προσδοκίες για τα μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες 

σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

 

2.22 Έξοδα Κόστος χρηματοδότησης 

Το καθαρό χρηματοδοτικό κόστος αποτελείται από τους δεδουλευμένους τόκους επί των 

συναφθέντων δανείων, που υπολογίζονται βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου, 

αφαιρουμένων των δεδουλευμένων πιστωτικών τόκων, που προκύπτουν από τη 

βραχυπρόθεσμη επένδυση των διαθεσίμων . 
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2.23  Φόρος εισοδήματος 

Η επιβάρυνση της χρήσεως με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες 

φόρους και τους ετεροχρονισμένους φόρους, δηλαδή τους φόρους (ή τις φορολογικές 

ελαφρύνσεις) που σχετίζονται με τα απεικονισθέντα στην τρέχουσα χρήση κέρδη ( ή 

ζημίες) αλλά θα καταλογισθούν από τις φορολογικές αρχές σε μελλοντικές χρήσεις . Ο 

φόρος εισοδήματος καταχωρείται στον λογαριασμό αποτελεσμάτων, εκτός του φόρου 

εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην 

οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια . 

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος είναι οι πληρωτέοι φόροι επί του φορολογητέου 

εισοδήματος της χρήσης, βάσει των θεσπισμένων συντελεστών φόρου κατά την 

ημερομηνία του ισολογισμού, και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που αφορούν 

προηγούμενες χρήσεις . 

Οι ετεροχρονισμένοι φόροι εισοδήματος υπολογίζονται, βάσει των θεσπισμένων 

συντελεστών φόρου που θα ισχύουν κατά τον χρόνο καταλογισμού τους, επί της διαφοράς 

μεταξύ της λογιστικής και της φορολογικής βάσεως των επιμέρους περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων, στον βαθμό που οι διαφορές αυτές συνθέτουν 

ετεροχρονισμούς, που θα εξαλειφθούν στο μέλλον. 

 

2.24 Τμηματική ανάλυση των δραστηριοτήτων του Ομίλου 

Τομέας ή Τμήμα των δραστηριοτήτων του Ομίλου είναι κάθε διακεκριμένη επιχειρηματική 

δραστηριότητα με ιδιάζουσα χαρακτηριστικά ως προς τη φύση της δραστηριότητας και 

τους επιχειρηματικούς κινδύνους που συνεπάγεται (επιχειρηματικός τομέας). Ανάλογη 

διάκριση γίνεται με βάση το επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται η 

δραστηριότητα (γεωγραφικός τομέας). Ο Όμιλος «Κυλινδρόμυλοι Κ.Σαραντόπουλος Α.Ε.» 

έχει δύο επιχειρηματικούς τομείς δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα, εκείνους: 1) της 

παραγωγής αλεύρων και 2) της εκμετάλλευσης ακινήτων. Γεωγραφικά ο Όμιλος και η 

Εταιρεία δραστηριοποιούνται  στην Ελλάδα. 

  

3. Διαχείριση Χρηματοοικονομικών  Κινδύνων 
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 συνεργασία με τις διάφορες εταιρίες του 

Ομίλου, την αναγνώριση, αποτίμηση και αν χρειαστεί, την αντιστάθμιση των 

χρηματοοικονομικών κινδύνων. Η Οικονομική Διεύθυνση δεν εκτελεί συναλλαγές 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δεν σχετίζονται με τις εμπορικές, 
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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.  

3α) Συγκέντρωση Πιστωτικού κινδύνου 

Ο Όμιλος δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις από 

πελάτες προέρχονται από τους πελάτες χονδρικής της  Μητρικής Εταιρίας. Η 

χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς. Όπου 

διαπιστώνεται πιθανότητα μη είσπραξης των απαιτήσεων γίνονται προβλέψεις για 

επισφάλειες. Για το 2016, η διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός 

πιστωτικός κίνδυνος, που να μην καλύπτεται ήδη από κάποια εξασφάλιση ή από 

πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως.  

3β) 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.  

3γ) Κίνδυνοι Αγορών 

 Ο κίνδυνος αγοράς αφορά την πιθανότητα απωλειών λόγω μεταβολής  ή τη 

μεταβλητικότητα των τιμών όπως  είναι οι τιμές των μετοχών, επιτοκίων και 

συναλλαγµατικών διαφορών, που επηρεάζουν άμεσα τον κίνδυνο εύλογης αξίας.  

3δ) Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Όμιλος δραστηριοποιείται   κυρίως στην Ελλάδα όπου το κυρίαρχο νόμισμα είναι το Ευρώ.  

Ως εκ τούτου, δεν εκτίθεται στις διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών. Oι αγορές 

εμπορευμάτων από χώρες του εξωτερικού προέρχονται όλες  από τις χώρες της ζώνης 

του Ευρώ. Συνεπώς ο συναλλαγματικός κίνδυνος που ενδέχεται να προκύψει είναι 

περιορισμένος.  

3ε) 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 
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λειτουργικές ταμειακές ροές και από 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 παρακάτω ανάλυση ευαισθησίας βασίζεται στην παραδοχή ότι μεταβάλλεται το επιτόκιο 

δανεισμού του Ομίλου, ενώ οι υπόλοιπες μεταβλητές παραμένουν σταθερές. Σημειώνεται 

ότι στην πραγματικότητα μεταβολή μιας παραμέτρου (αλλαγή επιτοκίου) μπορεί να 

επηρεάσει περισσότερες από μία μεταβλητές. 

Ο δανεισμός του Ομίλου την 30.06.2019 ανερχόταν σε 10.747,02 χιλ. € έναντι 10.774,11 

χιλ € την 30.06.2018.  

Παρακάτω παρουσιάζεται η ευαισθησία του αποτελέσματος της περιόδου καθώς και των 

ιδίων κεφαλαίων σε μια μεταβολή του επιτοκίου της τάξης του +0,50% ή -0,50%. 

α) Αύξηση επιτοκίων κατά 0,50% 

Τα αποτελέσματα της περιόδου καθώς και τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου, σε αυτή τη 

περίπτωση θα επιβαρύνονταν κατά 27,2 χιλ. € για τη περίοδο 01.01 – 30.06.2019 και κατά 

27,10 χιλ. € για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 

β) Μείωση των επιτοκίων κατά 0,50% 

Τα αποτελέσματα της περιόδου καθώς και τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου, σε αυτή τη 

περίπτωση θα αυξάνονταν κατά 26,8 χιλ. € για τη περίοδο 01.01 – 30.06.2019 και κατά 

27,10 χιλ. € για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 
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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 2019, και 30η 

Ιουνίου 2018 αναλύονται ως κατωτέρω: 

 
 Όμιλος Εταιρεία 
 30.06.2019 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2018 
Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού 227.331,50 224.266,52 214.554,13 216.718,92 
Αμοιβές τρίτων 0,00 800,00 0,00 0,00 
Παροχές τρίτων  231.855,79 277.106,58 231.855,79 277.106,58 
Φόροι – Τέλη 26.429,95 26.438,15 26.429,95 26.438,15 
Διάφορα έξοδα 22.750,29 17.608,89 22.750,29 17.608,89 
Αποσβέσεις  0,00 193.176,05 0,00 193.176,05 
Προβλέψεις 
εκμεταλλεύσεως 242.355,77 0,00 242.355,77 0,00 
Αναλώσεις αποθεμάτων  9.562.290,39 8.110.429,85 8.400.280,38 7.143.243,82 
Ιδιόχρηση αποθεμάτων  -11.655,08 -8.799,63 -11.298,43 -8.660,21 
Ενδοεταιρικές 
απαλοιφές  

-
1.211.367,96 

-
1.031.240,30 0,00 0,00 

Σύνολο 9.089.990,65 7.809.786,11 9.126.927,88 7.865.632,20 
 
 

4.2  Άλλα Λειτουργικά Έσοδα  

Τα άλλα λειτουργικά έσοδα του Ομίλου και της Εταιρείας, κατά την 30η Ιουνίου 2019, και 

30η Ιουνίου 2018 αναλύονται ως κατωτέρω: 

 
 
 Όμιλος Εταιρεία 
 30.06.2019 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2018 
Έσοδα από εισπραττόμενα 
έξοδα αποστολής 330.557,33 343.566,95 330.557,33 343.566,95 
Έσοδα από ενοίκια κτιρίων 31.709,10 31.200,00 31.709,10 31.200,00 
Λοιπά έσοδα  0,00 3.238,01 0,00 3.238,01 
Αναλογούσες στη χρήση 
αποσβέσεις επιχορήγησης 
παγίων 36.454,68 39.454,69 36.454,68 39.454,69 
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα 
έσοδα 24.641,23 1.570,50 24.641,23 1.570,50 
Συναλλαγματικές διαφορές 49,01 209,15 49,01 209,15 
Σύνολο 423.411,35 419.239,30 423.411,35 419.239,30 
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4.3  Έξοδα Λειτουργίας διάθεσης 

Τα Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως  του Ομίλου και της Εταιρείας, κατά την  30η Ιουνίου 

2019, και 30η Ιουνίου 2018 αναλύονται ως κατωτέρω: 

 
 
 Όμιλος Εταιρεία 
 30.06.2019 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2018 
Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού  484.768,84 493.046,48 484.768,84 493.046,48 
Αμοιβές τρίτων  226.854,64 197.978,77 92.835,93 92.210,13 
Παροχές τρίτων  77.075,96 86.362,69 77.075,96 86.362,69 
Φόροι- Τέλη 17.577,56 23.033,60 17.577,56 23.033,60 
Διάφορα έξοδα  575.146,02 565.029,02 452.887,36 481.851,50 
Αποσβέσεις  36.477,14 4.281,17 36.477,14 4.281,17 
Προβλέψεις  9.924,08 9.311,13 0,00 9.311,13 
Αναλώσεις καυσιμών  11.563,09 8.634,76 11.563,09 2.806,68 
Ενδοεταιρικές απαλοιφές  -139.126,09 -113.464,14 0,00 0,00 

Σύνολο 1.300.261,24 1.274.213,48 1.173.185,88 1.192.903,38 
 
 
 

4.4  Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας  

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

2019, και 30η Ιουνίου 2018 αναλύονται ως κατωτέρω: 

 Όμιλος Εταιρεία 
 30.06.2019 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2018 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 130.651,89 129.989,31 127.659,68 120.061,59 
Αμοιβές τρίτων  69.473,13 56.173,13 55.266,13 41.914,13 
Παροχές τρίτων  18.983,85 28.925,86 18.576,89 28.638,52 
Φόροι - Τέλη 2.883,14 2.404,61 2.883,14 2.404,61 
Διάφορα έξοδα 28.238,67 38.572,08 23.659,20 27.326,00 
Τόκοι 111,73 200,00 111,73 200,00 
Αποσβέσεις  10.864,06 7.222,72 10.864,06 7.222,72 
Προβλέψεις  167,60 7.109,60 0,00 7.095,90 
Ενδοεταιρικές απαλοιφές  -2.873,85 -3.900,00 0,00 0,00 

Σύνολο 258.500,22 266.697,31 239.020,83 234.863,47 
 

4.5 Ερευνών και Αναπτύξεως 

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

2019, και 30η Ιουνίου 2018 αναλύονται ως κατωτέρω: 

 
 Όμιλος Εταιρεία 
 30.06.2019 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2018 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  0,00 5.216,42 0,00 5.216,42 

Σύνολο 0,00 5.216,42 0,00 5.216,42 
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4.6  Άλλα Λειτουργικά Έξοδα  

Τα άλλα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου και της Εταιρείας, κατά την 30η Ιουνίου 2019, και 

30η Ιουνίου 2018 αναλύονται ως κατωτέρω: 

 Όμιλος Εταιρεία 

 30.06.2019 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2018 

Φορολογικά πρόστιμα  και 
προσαυξήσεις 922,72 204,80 922,72 204,80 
Φόροι προηγουμένων χρήσεων  1.734,81 0,00 1.734,81 0,00 
Συναλλαγματικές Διαφορές  77,72 0,00 77,72 0,00 
Έξοδα προηγουμένων χρήσεων  203,26 3.376,77 0,00 3.376,77 
Λοιπά  2.142,74 379,56 2.142,74 379,55 
Σύνολο 5.081,25 3.961,13 4.877,99 3.961,12 

4.7 Εργαζόμενοι στην Εταιρεία και Κόστος Μισθοδοσίας 

Ο αριθμός των εργαζόμενων στον Όμιλο και την Εταιρεία κατά την  30η Ιουνίου 2019, και 

30η Ιουνίου 2018, και το συνολικό κόστος του εργοδότη αντίστοιχα  ήταν: 

 Όμιλος Εταιρεία 
 30.06.2019 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2018 
Μισθωτοί  41 43 39 41 
Ημερομίσθοι 14 13 14 13 

Σύνολο 55 56 53 54 
 
 
 Όμιλος Εταιρεία 
 30.06.2019 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2018 
Συνολικό κόστος  835.607,07 835.892,66 819.837,49 818.417,34 

Σύνολο 835.607,07 835.892,66 819.837,49 818.417,34 
 
 

4.8 Επιμερισμός των Αποσβέσεων  

Ο επιμερισμός των αποσβέσεων του Ομίλου κατά την  30η Ιουνίου 2019, και 30η Ιουνίου 

2018, έχει ως ακολούθως : 

 
 
 Όμιλος Εταιρεία 
 30.06.2019 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2018 
Κόστος παραγωγής 193.500,25 193.176,05 242.355,77 193.176,05 
Έξοδα διάθεσης & διοίκησης 38.719,65 16.720,31 47.341,20 16.720,31 

Σύνολo 232.219,90 209.896,36 289.696,97 209.896,36 
 

4.9 Τόκοι και συναφή έσοδα - έξοδα 

Στους τόκους και συναφή έσοδα - έξοδα κατά την 30η Ιουνίου 2019, και 30η Ιουνίου 2018, 

του Ομίλου και της Εταιρείας, συμπεριλαμβάνονται:  
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  'Όμιλος Εταιρεία 
  

30.06.2019 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2018 

Τόκοι έσοδα -2,03 -2,42 -2,03 -2,42 

Τόκοι έξοδα 314.245,06 326.171,87 304.759,43 316.667,01 

Τόκοι μισθώσεων 13.535,87 0,00 59.621,12 0,00 

Καθαρό κόστος 
χρηματοδότησης 327.778,90 326.169,45 364.378,52 316.664,59 

 

 

4.10  Φόρος Εισοδήματος 

 Όμιλος Εταιρεία 
 30.06.2019 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2018 
Κέρδη προ φόρων ως λογ/μος 
αποτελεσμάτων  31.992,48 -110.821,21 18.856,94 2.620,66 
Φορλογικός Συντελεστής 28,00% 29,00% 28,00% 29,00% 
Σύνολο φορολογικής 
επιβάρυνσης 0,00 0,00 0,00 0,00 
Αναβαλλόμενος Φόρος -62.895,40 -45.411,51 -40.040,01 -38.423,84 
Σύνολο   -62.895,40 -45.411,51 -40.040,01 -38.423,84 
Τρέχουσα φορολογική 
επιβάρυνση 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ετεροχρονισμένη φορολογική 
επιβάρυνση -62.895,40 -45.411,51 -40.040,01 -38.423,84 

Σύνολο -62.895,40 -45.411,51 -40.040,01 -38.423,84 
 
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 

Μητρική εταιρεία  2013, 2017 έως και σήμερα 

Μύλοι Αλλατίνη Α.Ε 2013 έως και σήμερα 

Για τις χρήσεις  2013  έως και 2018  η Εταιρεία  έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των 

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

2238/1994 για τη χρήση 2013 και β) για τις χρήσεις 2014 έως και 2018 η εταιρεία και για 

τις χρήσεις 2017 και 2018 η θυγατρική της, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του 

άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013. Για τις χρήσεις αυτές (2013 έως και 2017) η εταιρεία και 
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για τη χρήση 2017 η θυγατρική της έχουν λάβει φορολογικό πιστοποιητικό με 

συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη ενώ, για τη χρήση 2018, 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 περιόδου 1/1-30-06-2019. (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).  

Στην εταιρεία διενεργήθηκε φορολογικός έλεγχος για όλα τα φορολογικά αντικείμενα για τις 

χρήσεις 2014, 2015 και 2016 και δεν προέκυψαν διαφορές φόρων. 

Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις  της Μητρικής Εταιρείας «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. 

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» διενεργήθηκε πρόβλεψη 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 1/1/2019 - 30/06/2019 

 

 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΛΕΥΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ 

 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΝ/ΓΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΛΕΥΡΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 11.882.498,49 0,00 0,00 0,00 11.882.498,49 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΛΕΥΡΩΝ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 0,00 0,00 84.000,00 0,00 84.000,00 

ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝ/ΓΕΣ 0,00 0,00 0,00 -1.376.305,10 -1.376.305,10 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑ 
ΤΟΜΕΑ 11.882.498,49 0,00 84.000,00 -1.376.305,10 10.590.193,39 

μείον:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
-

10.301.358,61 0,00 0,00 1.211.367,96 -9.089.990,65 

ΜΙΚΤΟ ΑΠ/ΣΜΑ ΕΚ/ΣΕΩΣ 1.581.139,88 0,00 84.000,00 -164.937,14 1.500.202,74 

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ 423.411,35 0,00 0,00 0,00 423.411,35 

ΣΥΝΟΛΟ 2.004.551,23 0,00 84.000,00 -164.937,14 1.923.614,09 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ -239.020,83 0,00 -22.353,24 2.873,85 -258.500,22 

ΔΙΑΘΕΣΗ -1.439.387,33 0,00 0,00 139.126,09 -1.300.261,24 

ΕΡΕΥΝΑΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΑΛΛΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ/ΕΞΟΔΑ -5.081,25 0,00 0,00 0,00 -5.081,25 
ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ 
ΕΣΟΔΑ/ΕΞΟΔΑ -373.864,15 0,00 0,00 46.085,25 -327.778,90 

ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -52.802,33 0,00 61.646,76 23.148,05 31.992,48 
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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 

 

4.12 Επενδύσεις σε Ακίνητα 

‘Ομιλος 
 Οικόπεδα Κτίρια ΣΥΝΟΛΟ 
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 31.12.2018 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 1.892,21 1.892,21 
Μειώσεις χρήσεως 0,00 0,00 0,00 
Σωρ. αποσβέσεις 31.12.2018 0,00 129.727,72 129.727,72 
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2018 153.577,44 12.544,40 166.121,83 
Aξία κτήσης 01.01.2019 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 30.06.2019 153.577,44 142.272,12 295.849,56 
Σωρευμένες αποσβέσεις 
01.01.2019 0,00 129.727,72 129.727,72 

Αποσβέσεις χρήσης 0,00 938,34 938,34 
Μειώσεις χρήσεως 0,00 0,00 0,00 

Σωρ. αποσβέσεις 30.06.2019 0,00 130.666,06 130.666,06 
Αναπόσβεστη αξία 30.06.2019 153.577,44 11.606,06 165.183,50 
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Εταιρεία 

 
Οικόπεδα  Κτίρια ΣΥΝΟΛΟ 

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 31.12.2018 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 1.892,21 1.892,21 
Μειώσεις χρήσεως 0,00 0,00 0,00 
Σωρ. αποσβέσεις 31.12.2018 0,00 129.727,72 129.727,72 
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2017 153.577,44 12.544,40 166.121,83 
Aξία κτήσης 01.01.2019 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 30.06.2019 153.577,44 142.272,12 295.849,56 
Σωρευμένες αποσβέσεις 
01.01.2019 0,00 129.727,72 129.727,72 

Αποσβέσεις χρήσης 0,00 938,34 938,34 
Μειώσεις χρήσεως 0,00 0,00 0,00 

Σωρ. αποσβέσεις 30.06.2019 0,00 130.666,06 130.666,06 
Αναπόσβεστη αξία 30.06.2019 153.577,44 11.606,06 165.183,50 
 

 

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 
01.01.2018 2.268.240,40 5.229.453,61 8.984.707,76 230.828,21 312.668,11 533.013,10 17.558.911,19 

Προσθήκες 
χρήσης 0,00 38.206,75 505,00 0,00 33.586,58 1.592.265,43 1.664.563,76 

Μειώσεις 
χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.583,11 26.583,11 

Αξία κτήσης 
31.12.2018 2.268.240,40 5.267.660,36 8.985.212,76 230.828,21 346.254,69 2.098.695,42 19.196.891,84 
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 0,00 120.101,66 253.197,52 6.947,85 16.473,05 0,00 396.720,08 

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

Σωρ. 
αποσβέσεις 
31.12.2018 0,00 3.736.948,72 3.413.131,26 162.903,37 223.491,36 0,00 7.536.474,71 
Αναπόσβεστη 
αξία 
31.12.2018 2.268.240,40 1.530.711,64 5.572.081,50 67.924,83 122.763,33 2.098.695,42 11.660.417,12 
Aξία κτήσης 
01.01.2019 2.268.240,40 5.267.660,36 8.985.212,76 230.828,21 346.254,69 2.098.695,42 19.196.891,84 

Προσθήκες 
χρήσης 0,00 9.390,00 6.245,00 0,00 7.579,83 478.326,08 501.540,91 
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Μειώσεις 
χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.540,02 15.540,02 

Αξία κτήσης 
30.06.2019 2.268.240,40 5.277.050,36 8.991.457,76 230.828,21 353.834,52 2.561.481,48 19.682.892,73 

Σωρευμένες 
αποσβέσεις 
01.01.2019 

0,00 3.736.948,72 3.413.131,26 162.903,37 223.491,36 0,00 7.536.474,71 

Αποσβέσεις 
χρήσης 0,00 54.059,18 125.711,45 3.445,37 8.810,89 0,00 192.026,89 

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

Σωρ. 
αποσβέσεις 
30.06.2019 0,00 3.791.007,90 3.538.842,71 166.348,74 232.302,25 0,00 7.728.501,60 
Αναπόσβεστη 
αξία 
30.06.2019 2.268.240,40 1.486.042,46 5.452.615,05 64.479,47 121.532,27 2.561.481,48 11.954.391,14 
 
 
 
Εταιρεία 
 

 
Οικόπεδα 

Κτίρια 
 

Μηχ/κος 
Εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακιν/σεις 
υπό 

εκτέλεση Σύνολα 
Aξία κτήσης 
01.01.2018 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 38.206,75 505,00 0,00 33.586,58 1.591.065,43 1.663.363,76 
Μειώσεις 
χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.583,11 26.583,11 
Αξία κτήσης 
31.12.2018 1.687.169,23 4.717.580,96 8.924.987,76 230.645,28 346.254,69 1.953.356,43 17.859.994,35 
Σωρευμένες 
αποσβέσεις 
01.01.2018 0,00 3.066.767,70 3.156.640,97 155.772,59 207.018,31 0,00 6.586.199,57 
Αποσβέσεις 
χρήσης 0,00 120.101,66 253.197,52 6.947,85 16.473,05 0,00 396.720,08 
Μειώσεις 
χρήσεως 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Σωρ. 
αποσβέσεις 
31.12.2018 0,00 3.186.869,36 3.409.838,49 162.720,44 223.491,36 0,00 6.982.919,65 
Αναπόσβεστη 
αξία 
31.12.2018 1.687.169,23 1.530.711,60 5.515.149,27 67.924,84 122.763,33 1.953.356,43 10.877.074,68 
Aξία κτήσης 
01.01.2019 1.687.169,23 4.717.580,96 8.924.987,76 230.645,28 346.254,69 1.953.356,43 17.859.994,35 
Προσθήκες 
χρήσης 0,00 9.390,00 6.245,00 0,00 7.579,83 477.126,08 500.340,91 
Μειώσεις 
χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.540,02 15.540,02 
Απαλειφές 
χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Αξία κτήσης 
30.06.2019 1.687.169,23 4.726.970,96 8.931.232,76 230.645,28 353.834,52 2.414.942,49 18.344.795,24 
Σωρευμένες 
αποσβέσεις 
01.01.2019 0,00 3.186.869,36 3.409.838,49 162.720,44 223.491,36 0,00 6.982.919,65 
Αποσβέσεις 
χρήσης 0,00 54.059,18 125.711,45 3.445,37 8.810,89 0,00 192.026,89 
Μειώσεις 
χρήσεως 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Σωρ. 
αποσβέσεις 
30.06.2019 0,00 3.240.928,54 3.535.549,94 166.165,81 232.302,25 0,00 7.174.946,54 
Αναπόσβεστη 
αξία 
30.06.2019 1.687.169,23 1.486.042,41 5.395.682,82 67.924,83 122.763,33 2.414.942,49 11.169.848,70 
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4.13α Δικαιώματα χρήσης παγίων 

Τα Δικαιώματα χρήσης παγίων  του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 
Όμιλος 
 
  Γήπεδα  Κτίρια Μεταφορικά Μέσα ΣΥΝΟΛΟ 
Aξία κτήσης 
01.01.2019 319.186,49 0,00 117.876,35 437.062,84 
Προσθήκες χρήσης 0,00 0,00 53.715,80 53.715,80 
Μειώσεις χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 
Αξία κτήσης 
30.06.2019 319.186,49 0,00 171.592,15 490.778,64 
Σωρευμένες 
αποσβέσεις 
01.01.2019 0,00 0,00 0,00 0,00 
Αποσβέσεις χρήσης 9.974,58 0,00 26.167,82 36.142,40 
Μειώσεις χρήσεως 0,00 0,00 0,00 0,00 
Σωρ. αποσβέσεις 
30.06.2019 9.974,58 0,00 26.167,82 9.974,58 
Αναπόσβεστη αξία 
30.06.2019 309.211,91 0,00 145.424,33 454.636,24 
 
Εταιρεία  
 
  Γήπεδα  Κτίρια Μεταφορικά Μέσα ΣΥΝΟΛΟ 
Aξία κτήσης 
01.01.2019 319.186,49 1.551.880,91 117.876,35 1.988.943,75 
Προσθήκες χρήσης 0,00 0,00 53.715,80 53.715,80 
Μειώσεις χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 
Αξία κτήσης 
30.06.2019 319.186,49 1.551.880,91 171.592,15 2.042.659,55 
Σωρευμένες 
αποσβέσεις 
01.01.2019 0,00 0,00 0,00 0,00 
Αποσβέσεις χρήσης 9.974,58 57.477,07 26.167,82 93.619,47 
Μειώσεις χρήσεως 0,00 0,00 0,00 0,00 
Σωρ. αποσβέσεις 
30.06.2019 9.974,58 57.477,07 26.167,82 93.619,47 
Αναπόσβεστη αξία 
30.06.2019 309.211,91 1.494.403,84 145.424,33 1.949.040,08 

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.  

Ο Όμιλος εφαρμόζει για πρώτη φορά το ΔΠΧΑ 16 κατά την 1 Ιανουαρίου 2019 

χρησιμοποιώντας την τροποποιημένη αναδρομική προσέγγιση. Βάσει αυτής της 

προσέγγισης, ο Όμιλος α) αναγνωρίζει μια υποχρέωση την οποία επιμετρά στην παρούσα 

αξία όπως προκύπτει από την προεξόφληση των μισθωμάτων που απομένουν να 

πληρωθούν με το επιτόκιο δανεισμού που ίσχυε κατά την ημέρα της αρχικής εφαρμογής 
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και β) αναγνωρίζει ένα δικαίωμα χρήσης παγίου επιμετρώντας το δικαίωμα αυτό σε ένα 

ποσό το οποίο ισούται με την αντίστοιχη υποχρέωση που θα αναγνωριστεί. Μετά την 

αρχική αναγνώριση, ο Όμιλος α) θα επιμετρά τα δικαιώματα χρήσης παγίων και θα τα 

αποσβένει με σταθερό ρυθμό καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης και β) θα επιμετρά την 

αντίστοιχη υποχρέωση, αυξάνοντας και μειώνοντας το ανοιχτό υπόλοιπο με τρόπο που να 

αντικατοπτρίζει τον τόκο και τις πληρωμές μισθωμάτων αντίστοιχα.  

Λογιστικός Χειρισμός  

Κατά την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16, ο Όμιλος και η Εταιρεία εφάρμοσε ένα ενιαίο λογιστικό 

πλαίσιο για όλες τις μισθώσεις.  

Ο Όμιλος και η Εταιρεία αναγνώρισε δικαιώματα χρήσης παγίων και υποχρεώσεις για τις 

μισθώσεις αυτές που προηγουμένως ταξινομούνται ως λειτουργικές εκτός από τις 

μισθώσεις χαμηλής αξίας.  

Η υποχρέωση μίσθωσης αναγνωρίστηκε ως η παρούσα αξία υπολειπόμενων πληρωμών, 

προεξοφλημένης με το κόστος επιπρόσθετου δανεισμού κατά την ημερομηνία της αρχικής 

εφαρμογής. Ο Όμιλος και η  Εταιρεία εφάρμοσε τις πρακτικές διευκόλυνσης όπως 

παρακάτω:  

Χρησιμοποίησε ένα ενιαίο προεξοφλητικό επιτόκιο για τις μισθώσεις ύψους 6% το οποίο 

προσδιορίστηκε με βάση το επιτόκιο του10ετούς ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου 

αυξημένο με τον πιστωτικό κίνδυνο του Ομίλου.   

Αξιολόγησε, με βάση την προγενέστερη εμπειρία, τη διάρκεια των μισθώσεων των οποίων 

η σύμβαση περιλαμβάνει όρο επέκτασης ή λύσης . 

Δεν αξιολόγησε μισθώσεις που είναι αξίας χαμηλότερης €5.000  

Για τον Όμιλο το πρώτο εξάμηνο 2019 καταχωρήθηκαν ως χρηματοοικονομικά έξοδα 

μισθώσεων το ποσό των €13.535,87 και ως αποσβέσεις το ποσό των €36.142,40., ενώ 

για την Εταιρεία ως χρηματοοικονομικά έξοδα μισθώσεων το ποσό των €59.621,12. και 

ως αποσβέσεις δικαιώματος χρήσης παγίων το ποσό των €93.619,47 χιλ.  

4.14 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 

Τα άϋλα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας  την αναλύονται ως εξής: 

 
Ασώματα Πάγια στοιχεία  Όμιλος  Εταιρεία 
Aξία κτήσης 01.01.2018 717.956,57 107.469,57 
Προσθήκες χρήσης 76.690,29 16.310,00 
Μειώσεις χρήσης 0,00 0,00 
Αξία κτήσης 31.12.2018 794.646,86 123.779,57 
Σωρευμένες αποσβέσεις 01.01.2018 81.329,33 81.329,33 
Αποσβέσεις χρήσης 13.791,48 13.791,48 
Μειώσεις χρήσεως 0,00 0,00 
Σωρ. αποσβέσεις 31.12.2018 95.120,81 95.120,81 
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Αναπόσβεστη αξία 31.12.2018 699.526,05 28.658,76 
Aξία κτήσης 01.01.2019 794.646,86 123.779,57 
Προσθήκες χρήσης 23.385,00 7.422,00 
Μειώσεις χρήσης 0,00 0,00 
Αξία κτήσης 30.06.2019 818.031,86 131.201,57 
Σωρευμένες αποσβέσεις 01.01.2019 95.120,81 95.120,81 
Αποσβέσεις χρήσης 3.112,27 3.112,27 
Μειώσεις χρήσεως 0,00 0,00 
Σωρ. αποσβέσεις 30.06.2019 98.233,08 98.233,08 
Αναπόσβεστη αξία 30.06.2019 719.798,78 32.968,49 
 

4.15 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

 
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: 
 

 

4.17 Αποθέματα 

Τα αποθέματα του Ομίλου και της Εταιρείας , κατά την 30η Ιουνίου 2019  και  31η 

Δεκεμβρίου 2018 αναλύονται ως εξής: 

 
 Όμιλος Εταιρεία 
 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018 
Προϊόντα και 
εμπορεύματα 435.156,88 446.255,41 412.215,49 426.324,08 

Πρώτες και βοηθητικές 
ύλες 2.631.374,24 3.631.006,87 2.633.881,88 3.631.006,87 

Αναλώσιμα υλικά , 
υλικά συσκευασίας κτλ. 211.825,53 206.986,70 211.825,53 206.986,70 

Σύνολο 3.278.356,65 4.284.248,98 3.257.922,90 4.264.317,65 

 Όμιλος Εταιρεία 
 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018 
Εγγυήσεις ενοικίων  3.703,00 3.703,00 16.203,00 16.203,00 
Εγγυήσεις σύνδεσης 
ηλεκτρικού 305,00 305,00 305,00 305,00 
Εγγυήσεις μισθωμάτων ΕΙΧ  21.012,69 19.319,33 21.012,69 19.319,33 
Λοιπές εγγυήσεις  931,46 931,46 671,60 671,60 
Σύνολο 25.952,15 24.258,79 38.192,29 36.498,93 
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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 2019 και 31η  Δεκεμβρίου 2018, αναλύονται ως εξής: 

 

  Όμιλος Εταιρεία 

  30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018 
Απαιτήσεις κατά 
πελατών  6.080.909,08 4.904.817,02 6.722.281,13 5.512.415,39 

Επιταγές εισπρακτέες  183.306,86 532.751,54 137.783,53 532.751,54 

Γραμμάτια εισπρακτέα  0,00 0,00 0,00 0,00 
Επιταγές και 
γραμμάτια σε 
καθυστέρηση 404.600,18 400.299,91 404.600,18 400.299,91 

Μείον προβλέψεις -773.143,11 -780.827,48 -742.526,10 -760.134,55 
Σύνολo εμπορικών 
απαιτήσεων  5.895.673,01 5.057.040,99 6.522.138,74 5.685.332,29 
 

Οι απαιτήσεις από πελάτες δεν είναι τοκοφόρες και συνήθως διακανονίζονται εντός 

εξαμήνου. 

Η ενηλικίωση των υπολοίπων των απαιτήσεων από τους πελάτες  έχει ως κάτωθι: 

 

  Όμιλος Εταιρεία 
  30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018 
Από 0 έως 3 μήνες 4.626.598,03 4.385.266,16 5.331.477,20 4.596.441,37 
Μεταξύ 3 και 6 
μηνών 886.434,70 305.235,98 834.125,60 701.659,14 

Μεταξύ 6 και 9 
μηνών  71.010,16 60.691,17 55.523,38 60.691,17 

Μεγαλύτερο των 9  
μηνών 1.084.773,23 1.086.675,16 1.043.538,66 1.086.675,16 

Σύνολo εμπορικών 
απαιτήσεων  6.668.816,12 5.837.868,47 7.264.664,84 6.445.466,84 

 

4.19  Λοιπές απαιτήσεις  

 
Οι  λοιπές απαιτήσεις  του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την  30η Ιουνίου 2019 και 31η 

Δεκεμβρίου 2018 ,αναλύονται ως εξής: 

 
 
 Όμιλος Εταιρεία 
 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018 
Απαιτήσεις κατά του 
δημοσίου  700.412,86 821.775,75 368.814,23 537.369,69 

Προπληρωμένα έξοδα 3.554,06 9.098,74 3.554,06 9.098,74 
Λοιπές απαιτήσεις  384.276,13 503.501,14 383.357,36 497.561,45 

Σύνολο 1.088.243,05 1.334.375,63 755.725,65 1.044.029,88 
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4.19α Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ποσού 470,96 €, αφορούν τοποθετήσεις της 

εταιρείας σε χρεόγραφα που έχουν αποκτηθεί με σκοπό την καλύτερη απόδοση των 

διαθεσίμων της εταιρείας. Η αποτίμησή τους γίνεται στο τέλος της χρήσης στην εύλογη αξία 

μέσω αποτελεσμάτων. 

 

4.20 Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα 

Το Ταμείο και τα Ταμειακά Διαθέσιμα  την 30η Ιουνίου 2019 και 31η Δεκεμβρίου  

2016 αναλύονται ως εξής : 

 
 Όμιλος Εταιρεία 
 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018 
Ταμείο 64.211,75 262.937,32 43.904,17 160.077,63 
Καταθέσεις όψεως  169.499,18 123.618,54 150.711,04 112.499,84 

Σύνολο 233.710,93 386.555,86 194.615,21 272.577,47 
 

4.21 Μετοχικό κεφάλαιο και Αποθεματικό υπέρ το Άρτιο 

 
Κατά την 30η Ιουνίου 2019, 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 30.06.2017 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  50,19% 

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 

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

είτε παρέχουν φορολογικές ελαφρύνσεις ως κίνητρο διενέργειας επενδύσεων.  

Τα αποθεματικά  την 30η Ιουνίου 2019 και 31η Δεκεμβρίου 2018 αναλύονται ως εξής: 

 
 Όμιλος Εταιρεία 
 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018 
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  2019 

και 31η Δεκεμβρίου 2018,   είχαν ως ακολούθως: 

 
 Όμιλος Εταιρεία 
 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018 
Υποχρεώσεις προς 
προμηθευτές και 
προκαταβολές 
πελατών 5.400.207,59 6.270.741,38 5.363.795,66 6.234.846,38 
Υποχρεώσεις προς 
ασφαλιστικούς 
οργανισμούς 40.798,31 90.918,88 39.759,17 89.172,25 
Επιταγές πληρωτέες 0,00 0,00 0,00 0,00 
Λοιπές υποχρεώσεις  2.081.588,59 1.443.127,71 2.079.220,47 1.441.041,93 
Μεταβατικοί παθητικού 40.496,23 820,87 40.496,23 820,87 

Σύνολο 7.563.090,72 7.805.608,84 7.523.271,53 7.765.881,43 
 

4.24  Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι 

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

2019 και 31η Δεκεμβρίου 2018,  είχαν ως ακολούθως: 

 

 Όμιλος Εταιρεία 
 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018 

Υποχρεώσεις από φόρους 
και τέλη  78.312,10 81.429,06 68.644,01 66.455,24 

Σύνολο 78.312,10 81.429,06 68.644,01 66.455,24 
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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 

 

Βραχυπρόθεσμα 

 Όμιλος Εταιρεία 
 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018 
ΕΤΕ 1.358.921,97 1.317.844,54 1.358.921,97 1.317.844,54 
ALPHA BANK  14.540,76 1.756,94 14.540,76 1.756,94 
EUROBANK 606.303,33 605.942,96 606.303,33 605.942,96 
HSBC 5.767.258,41 5.823.227,07 4.421.427,79 4.475.649,55 

Σύνολo 7.747.024,47 7.748.771,51 6.401.193,85 6.401.193,99 
 

Μακροπρόθεσμα  

 Όμιλος Εταιρεία 
 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018 
ALPHA BANK  1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 
ΕΤΕ 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

Σύνολo 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

 

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 1,85% 
Μελλοντικές μισθολογικές αυξήσεις 0,00% 
Πληθωρισμός 1,00% 
 
 

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 
 30.06.2019 30.06.2019 
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2018 216.268,58 214.604,48 

Κόστος απασχόλησης περιόδου 1.1-30.06.2019 -.4.763,51 -4.931,11 
Πληρωθείσες αποζημιώσεις περιόδου 1.1-
30.06.2019 0,00 0,00 
Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημίες περιόδου 1.1-
30.06.2019 0,00 0,00 
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 30.06.2019 211.505,07 209.673,37 

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 

  30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018 

Από αναδιατύπωση των αποσβέσεων σύμφωνα με 
την ωφέλιμη ζωή των παγίων 990.771,75 940.756,16 1.021.366,70 980.938,59 

Αναβαλλόμενη απαίτηση από τα δικαιώματα χρήσης 
παγίων 9.112,03       

Σύνολο αναβαλλόμενων φορολογικών 
υποχρεώσεων (α) 999.883,78 940.756,16 1.021.366,70 980.938,59 

Από την λογιστική αναγνώριση υποχρεώσεων προς 
τους εργαζόμενους που εκπ/νται φορολογικά κατά το 
χρόνο καταβολής 

-49.806,60 -51.140,38 -49.337,60 -50.718,31 

Από τη λογιστική αναγνώριση προβλέψεων για 
επισφαλείς απαιτήσεις -98.242,81 -

100.394,44 -94.440,33 -99.370,70 

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

Από την μεταφορά αναγν. Ζημιάς προς συμψηφισμό 
με μελλοντικά κέρδη 

-
294.360,16 

-
294.360,16 -253.864,23 -253.864,23 

Αναβαλλόμενη απαίτηση στο  ποσό της υπεραξίας Ν. 
2065/92 

-
204.590,66 

-
204.590,66 -134.874,79 -134.874,79 

Από επαναδιατύπωση της επιχορήγησης παγίων -
163.767,12 

-
164.049,49 -163.767,12 -164.049,49 

Αναβαλλόμενη απαίτηση από τα δικαιώματα χρήσης 
παγίων 0,00   -6.981,55   

Σύνολο αναβαλλόμενων φορολογικών 
απαιτήσεων (β) 

-
870.284,31 

-
874.052,09 -758.633,08 -758.244,98 

          

Φόροι εισοδήματος που θα βαρύνουν λογιστικά 
επόμενες χρήσεις (α) – (β) 129.599,47 66.704,07 262.733,62 222.693,61 
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Για τις υφιστάμενες κατά την 30/6/2019 και 31/12/2018 προσωρινές διαφορές μεταξύ 

φορολογικής και λογιστικής βάσης υπολογίσθηκε αναβαλλόμενος φόρος με τους 

φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να ισχύουν κατά το χρόνο της ανάκτησης της 

λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και του διακανονισμού των υποχρεώσεων . 

 

4.28 Υποχρεώσεις από Μισθώσεις 

 
  Όμιλος Εταιρεία 
  30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018 

Υπόλοιπο 01.01.2019 437.062,84 0,00 1.988.943,75 0,00 
Μισθώσεις περιόδου  53.715,80 0,00 53.715,80 0,00 
Τόκοι περιόδου 13.535,87 0,00 59.621,12 0,00 
Πληρωμές περιόδου -44.306,48 0,00 -128.306,48 0,00 
Υπόλοιπο 30.06.2019 460.008,03 0,00 1.973.974,19 0,00 
          
Το υπόλοιπο αναλύεται σε :         

Μακροπρόθεσμη υποχρέωση 
Μισθώσεων : 389.961,03 0,00 1.824.607,44 0,00 

Βραχυπρόθεσμη υποχρέωση 
Μισθώσεων: 70.047,00 0,00 149.366,75 0,00 
Σύνολο 460.008,03 0,00 1.973.974,19 0,00 
 

 

 
 
  Όμιλος Εταιρεία 
  30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018 
Μέχρι 1 έτος 95.742,00 0,00 263.742,00 0,00 
Από 2 εώς 5 έτη 221.069,53 0,00 893.069,52 0,00 
Περισσότερο των 5 ετών 326.340,00 0,00 1.670.340,00 0,00 
Σύνολο 643.151,53 0,00 2.827.151,52 0,00 
Μείον: Μελλοντικές 
χρηματοοικονομικές χρεώσεις -183.143,50 0,00 -90.464,69 0,00 
Τρέχουσα αξία υποχρεώσεων  460.008,03 0,00 2.736.686,83 0,00 
Η τρέχουσα αξία 
υποχρεώσεων έχει ως εξής :         
Μέχρι 1 έτος 70.047,00 0,00 149.366,75 0,00 
Από 2 εώς 5 έτη 148.277,00 0,00 517.590,35 0,00 
Περισσότερο των 5 ετών 241.684,03 0,00 1.307.017,09 0,00 
Σύνολο 460.008,03 0,00 1.973.974,19 0,00 
 

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. 
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 Ανάλυση του λογιστικού χειρισμού Βλέπε και Σημειώσεις 4.13α. και 4.28 

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

 Όμιλος Εταιρεία 
 1.1-

30.06.2019 
1.1-

30.06.2018 
1.1-

30.06.2019 
1.1-

30.06.2018 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά 
από φόρους σε ιδιοκτήτες μητρικής  -17.483,46 -37.331,80 -21.183,07 -35.803,19 
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή  -0,0042 -0,0089 -0,0051 -0,0086 
 
 
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 30.06.2019 ο αριθμός των μετοχών που ήταν σε κυκλοφορία ανερχόταν σε 

4.181.450 χωρίς μεταβολή από την ημερομηνία έναρξης της χρήσης. 

  

4.30 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 2019, παρατίθενται παρακάτω: 

 

 Κυλινδρόμυλοι 
Κ.Σαραντόπουλος 

ΑΕ 

Μύλοι Αλλατίνη 
ΑΒΕΕ 

Ενδοομιλικά Έσοδα  1.274.545,97 101.759,13 
Ενδοομιλικά έξοδα 101.759,13 1.215.256,71 
Ενδοομιλικές Απαιτήσεις  1.215.256,71 0,00 
Ενδοομιλικές υποχρεώσεις  0,00 1.215.256,71 
Σύνολο  2.591.561,81 2.591.561,81 
 
 
 
 

 
Ο Όμιλος 

 
Η Εταιρεία 

Συναλλαγές και αμοιβές 
διευθυντικών στελεχών 
και μελών της διοίκησης 105.604,77 105.604,77 

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

Υποχρεώσεις προς τα 
διευθυντικά στελέχη και 
μέλη της διοίκησης 2.561,02 2.561,02 
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Η Εταιρεία ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ  Κ.  ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  Α.Ε. κατέχει το 20% της εταιρείας 

ΜΥΛΟΙ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε. 

 

4.31 Δεσμεύσεις και ενδεχόμενες Υποχρεώσεις  

Δεν υπάρχουν. 
 
5. Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα 

 

Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου της τρέχουσας χρήσης ολοκλήρωσε την 

εγκατάσταση του συνόλου του επενδυτικού εξοπλισμού που έχει ενταχθεί στο μέτρο 123Α 

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ (ΕΣΠΑ) και τον 

έθεσε σε πλήρη λειτουργία. Επίσης υπέβαλε την προβλεπόμενη αίτηση στην αρμόδια 

Αρχή του Προγράμματος για τον έλεγχο ολοκλήρωσης της επένδυσης και την εκταμίευση 

της υπόλοιπης επιχορήγησης, η οποία εκτιμάται ότι θα γίνει εντός του έτους. 

Πέραν των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων δεν υπάρχουν μεταγενέστερα του 

Ισολογισμού της 30ης Ιουνίου 2019 γεγονότα, που να αφορούν είτε την Εταιρεία είτε τον 

Όμιλο, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ). 

 

 

Κερατσίνι, 23 Σεπτεμβρίου 2019 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.            ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
                                          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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