ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ
ΚΑΛΕΝΤΖΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Τ.Κ 200 01
Αρ. Μ.Α.Ε. 22573/24/Β/90/12
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 115492837000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014)
της 31ης Δεκεμβρίου 2019
(1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019)

Σελίδα 1 από 43

ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1….........Δηλώσεις των εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου
2….........Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Φάρμα Μητσόπουλος
Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2019
3….........Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Λογιστή
4….........Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
4.1…......Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της 31/12/2019
4.2…......Κατάσταση Αποτελεσμάτων της χρήσης 2019
4.3…......Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων
4.4…......Κατάσταση Ταμειακών Ροών
5….........Λογιστικές αρχές και μέθοδοι
5.1…......Ακολουθούμενες αρχές και μέθοδοι
5.1.1……Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
5.1.2……Άυλα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
5.1.3……Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία
5.1.3.1….Συμμετοχές
5.1.4……Φόροι εισοδήματος
5.1.4.1….Τρέχον φόρος
5.1.4.2….Αναβαλλόμενοι φόροι
5.1.4.3….Αποθέματα
5.1.4.4….Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοποικονομικά περιουσιακά στοιχεία
5.1.4.5….Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
5.1.4.6….Μη Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
5.1.4.7….Προβλέψεις
5.1.4.8….Κρατικές επιχορηγήσεις
5.1.4.9….Έσοδα και εξοδα
5.1.4.10…Στοιχεία της καθαρής θέσης
5.1.4.11…Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
5.1.4.12…Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού
5.1.4.13…Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές
5.1.4.14…Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων
5.1.4.15…Μεταβολή λογιστικών εκτιμήσεων
5.1.4.16…Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων
6…...........Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη
παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
7…...........Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρέωσης με περισσότερα από
ένα κονδύλια του ισολογισμού

Σελίδα 2 από 43

ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
8.….........Ενσώματα πάγια
9…..........Άυλα πάγια
10…........Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού
11…........Αποθέματα
12…........Πελάτες και λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις
13…........Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
14…........Αναβαλλόμενη φορολογία
15…........Φόροι εισοδήματος
16…........Δανειακές υποχρεώσεις
17…........Λοιπά έσοδα / έξοδα εκμετάλλευσης
18…........Κρατικές επιχορηγήσεις
19…........Μετοχικό κεφάλαιο
20…........Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
21…........Κύκλος εργασιών ανά δραστηριότητα
22…........Πληροφορίες για το Προσωπικό και τις σχετικές δαπάνες περιόδου
23…........Ανέλεγκτες φαρολογικά χρήσεις
24…........Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Σελίδα 3 από 43

ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

1. Δηλώσεις των εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου
Στις κατωτέρω δηλώσεις, οι οποίες λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με τα άρθρο 4 παρ. 2 του ν.3556/2007,
όπως ισχύει σήμερα, προβαίνουν οι ακόλουθοι εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
και δη οι ακόλουθοι:
1. Δημήτριος Μητσόπουλος, Πρόεδρος
2. Αναστάσιος Μητσόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος
3. Γεώργιος Μητσόπουλος Αντιπρόεδρος
Οι κάτωθι υπογράφοντες, υπό την ως άνω ιδιότητά μας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το
Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Φάρμα Μητσόπουλος Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ
δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ’ όσων γνωρίζουμε:
(α) οι συνημμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Φάρμα Μητσόπουλος Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ
για την ετήσια περίοδο 01/01-31/12/2019 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 χρήσης της Εταιρείας, και
(β) η συνημμένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις
επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων
και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2020

Οι δηλούντες

Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
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2. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΡΕΙΑΣ « ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ »
ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2018 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019
- 31/12/2019
Α. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ 2019
Το 2019 είχαμε Πλήρης άρση των capital controls: Μετά από πέντε δύσκολα χρόνια, από το καλοκαίρι
του 2015 με το κλείσιμο των τραπεζών και την επιβολή των capital controls, έφτασε η 1η Σεπτεμβρίου
2019 όπου καταργήθηκαν πλήρως. Το καταναλωτικό κοινό άρχισε να εμπιστεύεται τις τράπεζες και να
επιλέγουν να επιστρέψουν τα χρήματα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Στα σημαντικά κέρδη από την πλήρη κατάργηση των capital controls είναι η βελτίωση της αξιολόγησης
της ελληνικής οικονομίας από οίκους και διεθνείς οργανισμούς, θετική εξέλιξη που συμπαρασύρει και
την αξιολόγηση των τραπεζών, επιτρέποντας στη χώρα να αποκτήσει ξανά την πολυπόθυτη επενδυτική
βαθμίδα που θα την βοηθήσει στην εξασφάλιση φθηνού δανεισμού. Άλλωστε και η Τράπεζα της
Ελλάδος (ΤτΕ) σημείωνε ότι η ελληνική οικονομία συνεχίζει να ανακάμπτει, παρά την επιβράδυνση
της παγκόσμιας οικονομίας. Οι δείκτες οικονομικού κλίματος και προσδοκιών είχαν βελτιωθεί
σημαντικά και υποδηλώναν συνέχιση της αναπτυξιακής δυναμικής.
Μείωση φορολογίας : είχαμε άμεσα τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης φυσικών προσώπων και
νοικοκυριών, κάτι που αποτελούσε μια ανάσα στην Ελληνική Οικονομία. Βελτίωση της διάταξης που
προβλέπει τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από το 24% στο 13% στα είδη διατροφής και την εστίαση.
Το 2019 ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά για τις αποκρατικοποιήσεις και από πλευράς εξαγορών και και
συγχωνεύσεων ήταν ιδαίτερα παραγωγικό.
Αποπληρωμή ΔΝΤ : Με την πρόωρη αποπληρωμή του ακριβού μέρους του δανείου του ΔΝΤ η χώρα
βελτίωσε το «προφίλ» βιωσιμότητας του χρέους. Με την πληρωμή αυτή, οι συνολικές οφειλές της
χώρας μας στο ΔΝΤ μειώνονται κάτω από το 200% της συνδρομής της προς ΔΝΤ.
Η Εταιρεία συνεχίζει να υλοποιεί μια σειρα ενεργειών με σκοπό την προσαρμογή της στις συνθήκες
αγοράς βάζοντας στόχο την αναδιοργάνωση του οργανόγραμματος της με νέες θέσεις εργασίας ,
εκσυχρονισμό λειτουργικών συστημάτων και διοίκησης. Στα πλαίσια αυτά η εταιρεία συνεχίζει την
ομαλή ροή και καταφέρνει συνεχώς να αυξήσει τον κύκλο εργασιών της.
Τον Μάρτιο του 2019 εκδόθηκε εντολή φορολογικού ελέγχου για την εταιρεία ‘Φάρμα Μητσόπουλος
Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ ’ για τις χρήσεις 2014, 2015 & 2016. H εταιρεία προέβη σε τροποποιητικές δηλώσεις για
τα παραπάνω έτη εκμεταλλευόμενη τις ευνoϊκές διατάξεις των άρθρων 397 & 398 του ν.4512/2018.
Τον Δεκέμβριο του 2019 εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο εργοστάσιο μας στα Κρητικά Αρχαίας Κορίνθου
και ειδικότερα στον τμήμα των αποθηκών μας,. Από το γεγονός αυτό, οι υλικές ζημιές που
προκλήθηκαν ήταν εκτεταμένες. Ειδικότερα, ζημιώθηκαν τμήμα από τις κτιριακές εγκαταστάσεις,
τμήμα από τα μηχανήματα, τμήμα από το λοιπό εξοπλισμό καθώς και αποθέματα.
Σημειώνεται ότι η εταιρεία είναι ασφαλισμένη λόγω πυρός στην ασφαλιστική εταιρεία ΟΡΙΖΩΝ ΑΕΓΑ.
Βάσει της έκθεσης πραγματογνομοσύνης της εταιρείας ΠΑΣΚΑΛ και ΣΤΡΑΡΤΗΣ ΑΕ με αριθμό
5812/19 τα ποσά τα οπόια έχουν αναγνωριστεί σε επιβάρυνση της κατάστασης αποτεσλεμάτων της
χρήσης 2019 συνοψίζονται παρακάτω :
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Α. ΖΗΜΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Β. ΖΗΜΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Γ. ΖΗΜΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
Δ. ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ
ΣΥΝΟΛΟ

75.060,00
469.932,00
320.164,45
28.396,86
893.553,31

Β. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019
Κατά το έτος του 2019, τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας εξελίχθηκαν ως ακολούθως:
Ο Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) ανήλθε σε 35,4 εκατομμύρια ΕΥΡΩ από 29 εκατομμύρια ΕΥΡΩ το
2018, παρουσιάζοντας αύξηση που οφείλεται, κυρίως, στην διείσδυση της εταιρείας σε νέες αγορές
αλλά και στη περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων της εταιρείας με τα μεγάλα super market.
Τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)
ανήλθαν σε 2,6 εκατομμύρια ΕΥΡΩ το 2019 από 2,8 εκατομμύρια ΕΥΡΩ το 2018 παρουσιάζοντας
μείωση οφειλόμενη κυρίως στην αύξηση των λειτουργικών δαπανών.
Τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (Λειτουργικά Κέρδη)
παρουσίασαν μείωση και ανήλθαν σε 1,06 εκατομμύρια ΕΥΡΩ το 2019 από 1,4 εκατομμύρια ΕΥΡΩ το
2018.
Τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε 0,65 εκατομμύρια ΕΥΡΩ το 2019, από 1,05 εκατομμύρια ΕΥΡΩ το
2018. Ομοίως τα Κέρδη μετά τους Φόρους μειώθηκαν σε 0,28 εκατομμύρια ΕΥΡΩ το 2019, από 0,70
εκατομμύρια ΕΥΡΩ το 2018.

Υπολογισμός EBITDA
Αποτέλεσμα προ φόρων
Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα
Αποσβέσεις
EBITDA

31/12/2019
659.638,38
400.536,09
1.596.177,75
2.656.352,22

31/12/2018
1.053.279,18
369.016,37
1.662.521,17
3.084.816,72
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Δείκτες Εταιρείας
Οι κυριότεροι χρηματοοικονομικοί αριθμοδείκτες της Εταιρείας αναλύονται ως παρακάτω:
31/12/2019

31/12/2018

Α.ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

12.855.636,87
8.134.391,51

1,58

10.763.696,83
6.186.217,09

1,74

Κυκλοφορούν Ενεργητικό-Αποθέματα
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

10.953.893,75
8.134.391,51

1,35

9.337.909,62
6.186.217,09

1,51

Κύκλος εργασιών
Εμπορικές Απαιτήσεις

35.384.623,50
9.486.093,05

3,7

28.990.510,35
8.730.908,56

3,3

Αγορές περιόδου
Εμπορικές Υποχρεώσεις

25.414.270,52
3.532.936,88

7,2

20.330.106,22
2.926.403,67

6,9

Κύκλος εργασιών(Καθαρός)
Καθαρό πάγιο Ενεργητικό

35.384.623,50
24.960.770,14

1,4

28.990.510,35
23.628.915,45

1,2

Δείκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους

Μiκτό αποτέλεσμα
Κύκλος εργασιών(Καθαρός)

4.342.719,18 12,27% 3.391.589,46 11,70%
35.384.623,20
28.990.510,35

Δείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους

Αποτέλεσμα προ φόρων
Κύκλος εργασιών(Καθαρός)

659.638,38 1,86% 1.053.279,18 3,63%
35.384.623,20
28.990.510,35

Δείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας

Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας

Β. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Κυκλοφοριακή ταχύτητα Απαιτήσεων

Κυκλοφοριακή ταχύτητα Προμηθευτών

Κυκλοφοριακή ταχύτητα Παγίων

Γ.ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων

Αποτέλεσμα προ φόρων
Σύνολο καθαρής θέσης

659.638,38 8,95%
7.374.216,44

1.053.279,18 14,84%
7.096.946,72

Δείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού

Αποτέλεσμα προ φόρων
Σύνολο Ενεργητικού

659.638,38 2,64% 1.053.279,18 4,46%
24.960.770,14
23.628.915,45

Ίδια Κεφάλαια
Σύνολικα Κεφάλαια(Σύνολο Ενεργητικού)

7.374.216,44 29,54% 7.096.946,72 30,04%
24.960.770,14
23.628.915,45

Ξένα κεφάλια προς συνολικά Κεφάλαια
Ξένα Κεφάλαια
Σύνολικα Κεφάλαια(Σύνολο Ενεργητικού)

11.712.851,10 46,93% 11.210.493,21 47,44%
24.960.770,14
23.628.915,45

Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια

11.712.851,10
7.374.216,44

Δ.ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΘΡΩΣΗ
Ίδια προς Συνολικά Κεφάλαια

Ξένα Κεφάλαια
Ίδια Κεφάλαια

1,59

11.210.493,21
7.096.946,72

1,58

Η εταιρεία επιλέγει ΧΔΕ ανάλογα με τις ανάγκες της. Οι παραπάνω ΧΔΕ κρίνονται ως οι
σημαντικότεροι, είναι ευρέως διαδεδομένοι και τα στοιχεία για την εξαγωγή τους προκύπτουν από τις
Χρηματοοικονομικές της Καταστάσεις. Η επιχείρηση κινείται στοχευμένα για τη συνεχή βελτίωση σε
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τρία επίπεδα: οργανωτικό, ποιότητα προϊόντων, οικονομικά μεγέθη. Και στα τρία αυτά επίπεδα η
ανάπτυξη είναι συνεχής και επιβεβαιώνεται με τα αποτελέσματα των οικονομικών της μεγεθών και την
αύξηση της πελατειακής της βάσης.
Κοινωνική Δράση
Οι πράξεις του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Φάρμα Μητσόπουλος συνιστούν
ισχυρή ένδειξη αυτοσεβασμού και εταιρικής κουλτούρας για αυτήν και κατά συνέπεια αποτελούν
αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής της. Εκφράζουν δε αρμονικά το εταιρικό της όραμα του οποίου
ο σεβασμός προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον αποτελούν θεμελιώδη αρχή και όχι μια τυπική φράση.
Η ευαισθητοποίηση απέναντι σε κοινωνικές ομάδες που πραγματικά έχουν ανάγκη, καθιστά τη Φάρμα
Μητσόπουλος αρωγό ιδρυμάτων και εθελοντικών οργανισμών, όπως είναι το Χαμόγελο του παιδιού, Η
Κιβωτός και το Ευθύμειο Κέντρο Αποκατάστασης. Παράλληλα άμεση ανταπόκριση βρίσκουν και
επιμέρους μεμονωμένες ανάγκες συνανθρώπων μας μέσω βοήθειας σε οικογένειες της τοπικής
κοινωνίας και όχι μόνο.
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Γ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ
Η εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κίνδυνο αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο και
κίνδυνο ρευστότητας. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου εστιάζει στο μη προβλέψιμο των
χρηματοοικονομικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει πιθανές δυσμενείς επιδράσεις στις
επιδόσεις της εταιρείας στο χρηματοοικονομικό πεδίο.
Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από το κεντρικό τμήμα διαχείρισης διαθεσίμων και πιστωτικού
ελέγχου της εταιρείας ‘ΦΑΡΜΑΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΒΕΕΚ.’ οι πολιτικές του οποίου εγκρίνονται
από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την
προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
α) Η Εταιρεία δεν έχει εκπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, ασφαλιστικούς οργανισμούς και
προμηθευτές
β) Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας ανέρχεται σε € 8.134.391,51 €, έναντι
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ποσού 6.186.217,09€ της προηγουμένης χρήσης 2018.
Η Διοίκηση εκτιμά ότι θα εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση, ώστε να εξυπηρετηθούν οι
χρηματοδοτικές και λειτουργικές ανάγκες της Εταιρείας, στο άμεσο μέλλον. Κατά συνέπεια οι
παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί στη βάση της δυνατότητας ομαλής
συνέχισης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνουν προσαρμογές, οι
οποίες θα ήταν αποτέλεσμα της αδυναμίας ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας και
σχετίζονται με την ανάκτηση και την ταξινόμηση των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, με τα
ποσά και την ταξινόμηση των υποχρεώσεων και με τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις.
Κίνδυνος τιμών
Η εταιρεία εκτίθεται σε μεταβολές των τιμών των πρώτων υλών (ζωοτροφές – κρέατα).
Ο κίνδυνος αυτός αντιμετωπίζεται με την ανάλογη μεταβολή των τιμών πώλησης που διαθέτει.
Κίνδυνος καταστροφής του ζωικού κεφαλαίου της εταιρείας από την παρουσία ασθενειών που
εμφανίζονται παγκοσμίως και πλήττουν και την χωρά μας.
Κίνδυνος Covid-19
Η εξάπλωση του COVID-19, στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο, σίγουρα αναμένεται να έχει
σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα και στην εφοδιαστική αλυσίδα. Παρά το ότι
δεν μπορούμε στην παρούσα φάση να ποσοτικοποιήσουμε ή να αξιολογήσουμε πλήρως τις επιπτώσεις,
πιθανοί παράγοντες κινδύνου που αναμένεται να επηρεάσουν τη δραστηριότητα και τα αποτελέσματα
της Εταιρείας και του Ομίλου είναι οι ακόλουθοι:
i) ζήτηση για τα προϊόντα της εταιρείας: Παρά το γεγονός ότι η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην
αγορλα τροφίμων και κατά συνέπεια η ζήτηση είναι σχετικά ανελαστική, δύσκολα θα μπορούσε να βγει
τελείως αλώβητη από την εξάπλωση του ιού. Η Διοίκηση, πέραν της Ελλάδος, εξετάζει προσεκτικά την
κατάσταση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες καθώς αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό ποσοστό των
εξαγωγών της Εταιρείας. Οι σχέσεις μας με τους πελάτες στις εν λόγω αγορές είναι νέες και προς το
παρόν, συνεχίζουμε την προμήθειά τους χωρίς σημαντική επιβράδυνση των παραγγελιών. Παρόλα αυτά
η μείωση στις πωλήσεις είναι αδύνατον να εκτιμηθεί αξιόπιστα, δεδομένης της αβεβαιότητας ως προς
το μέγεθος και την διάρκεια του προβλήματος. Η Εταιρεία διατηρεί αποθέματα για να αντιμετωπίσει
απρόβλεπτες διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας, σε αρκετές δε περιπτώσεις έχει εναλλακτικές
πηγές προμήθειας. Η διατήρηση ωστόσο του COVID 19, επί μακρό χρονικό διάστημα είναι πιθανόν να
επιφέρει προβλήματα στην απρόσκοπτη τροφοδοσία των παραγωγικών μονάδων της εταιρείας μας.
ii) μεταφορές: Ενδέχεται να υπάρξουν διαταραχές στην ικανότητα των μεταφορικών εταιρειών που
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συνεργάζεται η Εταιρεία, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει την παράδοση προϊόντων ή την
παραλαβή πρώτων υλών. Σημειώνεται ωστόσο ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει προκύψει σχετικό
πρόβλημα.
iii) προσέλευση στην εργασία και εκτέλεση εργασιών: Η Διοίκηση του Ομίλου υλοποιώντας τα σχέδια
επιχειρησιακής συνέχισης έχει θέσει σε εφαρμογή σειρά μέτρων (εργασία εξ αποστάσεως, απαγόρευση
ταξιδίων και επισκέψεων, απολυμάνσεις στους χώρους εργασίας είναι κάποια από αυτά), προκειμένου
να μετριάσει τις όποιες επιπτώσεις στους εργαζομένους αφ’ ενός και αφ’ ετέρου να εξασφαλίσει κατά
το δυνατόν ομαλότητα στην εκτέλεση των επιμέρους δραστηριοτήτων της. Τονίζεται ωστόσο ότι είναι
αδύνατον να αποκλεισθεί ότι η επί μακρόν παραμονή του COVID19 ή η επιβολή αυστηρότερων μέτρων
περιορισμού των μετακινήσεων των πολιτών, δεν θα επηρεάσει την απρόσκοπτη εκτέλεση των
παραγωγικών, εμπορικών και διοικητικών δραστηριοτήτων της εταιρείας Η Διοίκηση της εταιρείας
παρακολουθεί τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τη ραγδαία μετάδοση της ασθένειας του Κορωνοϊού
COVID-19, επανεξετάζοντας τα σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας και μελετώντας τους πιθανούς
παράγοντες κινδύνου που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη χρηματοοικονομική θέση, τις
δραστηριότητες και τα αποτελέσματα της εταιρείας.
Κίνδυνος ταμειακών ροών και Ρευστότητας
Η εταιρεία δεν έχει σημαντικά έντοκα στοιχεία ενεργητικού και συνεπώς το εισόδημα και οι
λειτουργικές ταμειακές ροές του είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά των
επιτοκίων. Ο κίνδυνος επιτοκίου της εταιρείας αυξάνεται από τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Ο
κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων στα δάνεια με μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο
ταμειακών ροών. Η Εταιρεία κατά την 31.12.2019 είχε δανεισμό συνολικού ποσού €11,7 εκατομμύρια
ΕΥΡΩ και είναι εκτεθειμένος στις μεταβολές της αγοράς του επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό
δανεισμό του.
Η ρευστότητα της εταιρείας παρακολουθείται από την Διοίκηση σε καθημερινή βάση. Παρακάτω
παρουσιάζεται η ανάλυση με τις λήξεις των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων:
Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31/12/2019 και 31/12/2018 για την Εταιρεία
αναλύεται ως εξής:
Έως 12
μήνες
Ποσά χρήσης 2019
Τραπεζικός Δανεισμός
Προμηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις
Σύνολο

Ποσά χρήσης 2018
Τραπεζικός Δανεισμός
Προμηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις
Σύνολο

1 έως 5 έτη

5
έτη

Σύνολο

3.172.359,37 4.980.443,00

8.152.802,37

4.962.032,14 3.637.166,27
8.134.391,51 8.617.609,27

8.599.198,41
16.752.000,78

2.060.022,14 5.590.422,34

7.650.444,48

4.126.194,95 3.560.048,73
6.186.217,09 9.150.471,07

7.686.243,68
15.336.688,16
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Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος διαχειρίζεται σε επίπεδο Εταιρείας. Ο πιστωτικός κίνδυνος πηγάζει από τα
ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, τις καταθέσεις στις τράπεζες, καθώς επίσης και
πιστωτικές εκθέσεις για τους σημαντικούς εταιρικούς πελάτες δεδομένου ότι το πελατολόγιο της
εταιρείας αποτελείται από περισσότερους από 600 πελάτες.
Εάν οι σημαντικοί εταιρικοί πελάτες μπορεί να αξιολογηθούν από ανεξάρτητη αρχή, αυτές οι
αξιολογήσεις χρησιμοποιούνται στη διαχείριση του συγκεκριμένου πιστωτικού κινδύνου.
Σε αντίθετη περίπτωση που δεν υπάρχει ανεξάρτητη αξιολόγηση, το τμήμα διαχείρισης πιστωτικού
κινδύνου αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, λαμβάνοντας υπ’ όψη την οικονομική του
κατάσταση, προηγούμενες συναλλαγές και άλλες παραμέτρους. Τα πιστωτικά όρια πελατών
καθορίζονται βάσει εσωτερικών ή εξωτερικών αξιολογήσεων, σύμφωνα πάντα με όρια που έχει
καθορίσει η Διοίκηση. Η χρήση πιστωτικών ορίων παρακολουθείται σε μηνιαία βάση.
Περιβαλλοντικά ζητήματα
Η Εταιρεία δεν επιβαρύνει ιδιαίτερα το περιβάλλον με τη δραστηριότητά της. Η εταιρεία τηρεί τη
νομοθεσία σχετικά με την πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης που προκύπτει από τη δραστηριότητά της.
Η εταιρεία έχει σε λειτουργεία μονάδα αδρανοποίησης υποπροϊόντων και μονάδα παραγωγής βιοαερίου
από τα λύματα που παράγει και έχει μηδενίσει την έκθεση της σε απόβλητα της παραγωγικής της
δραστηριότητας
Εργασιακά ζητήματα
➢ Πολιτική Διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών
Η επιχείρηση προσλαμβάνει και απασχολεί προσωπικό χωρίς να κάνει διακρίσεις φύλου, θρησκείας
κ.λπ. Η Εταιρεία προωθεί την πολιτική ίσων ευκαιριών και την προστασία της διαφορετικότητας.
➢ Σεβασμός των διακιωμάτων τν εργαζομένων και συνδικαλιστικής ελευθερία
Η εταιτεία σέβεται τα διακιώματα των εργαζομένων και τηρεί την εργατική νομοθεσία
Οι συνδικαλιστικές ελευθερίες δεν περιορίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
Τα δικαιώματα των εργαζομένων γίνονται απολύτως σεβαστά και υπάρχει κλίμα εργασιακής ειρήνης.
➢ Υγιεινή και Ασφάλεια
Κυράιρχη προτεραιότητα της εταιρείας αποτελεί η ασφάλεια στην εργασία των εργαζομένων.Για την
επιτευξη του σκοπού η εταιρεία παρέχει πλήρη καλυψη με ιμματισμό στο προσωπικό της παραγωγής
βάσει των προδιαγραφών καθώς διατήρηση σε όλους τους χώρους εργασίας υλικά πρώτων βοηθειών .
Η εταιρεία απασχολεί ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας.
➢ Συστήματα Εκπαίδευσης Προσωπικού-Αξιολογήσεις
Η εταιρεία εκπαιδεύει το προσωπικό της σε νέες δεξιότητες με σεμινάρια στο αντικείμενο εργασίας,
ανάλογα με τις προτεραιότητες που θέτει η Διοίκηση. Το προσωπικό αξιολογείται συνεχώς από τους
αρμόδιους διευθυντές και οι σχετικές αναφορές εκτιμώνται από τη Διοίκηση για τις ενδεχόμενες
προαγωγές, αυξήσεις μισθών, μετακινήσεις υπαλλήλων.
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Δ. ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Επιχειρηματικό μοντέλο , στόχοι, βασικές αξίες και κυρίες στρατηγικές
Η εταιρεία ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ ιδρύθηκε το 1990 και δραστηριοποιείται στόν
κτηνοτροφικό και εμπορικό κλάδο με βασικό αντικείμενο την παραγωγή ελληνικού χοιρινού κρέατος,
την επεξεργασία και τυποποίηση αυτού, την εμπορία όλων των λοιπών κρεάτων (βόειο – πρόβειοκοτόπουλο- γαλοπούλα κλπ. ) με την τυποποίηση αυτών και επίσης με την παραγωγή
κρεατοσκευασμάτων και αλλαντικών Η εταιρεία επικεντρώνεται στην αποκόμιση κέρδους μέσω της
πώλησης των προϊόντων της σε επιτηδευματίες και ιδιώτες.
Στόχος της επιχείρησης είναι η καθιέρωσή της ως μία από τις σημαντικότερες βιομηχανίες στον
κλάδο της παραγωγής , επεξεργασίας και τυποποίησης κρέατος Παράλληλα στόχος της εταιρείας
είναι η διατηρήσιμη κερδοφορία μέσω της ανάπτυξης σχέσεων εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας με τους
πελάτες , τους προμηθευτές και το προσωπικό και η συνεχής ανανέωση του πάγιου εξοπλισμού της
έτσι ώστε να παρακολουθεί τις σύγχρονες διατροφικές τάσεις και να προσαρμόζεται τάχιστα σε
αυτές.
Οι εγκαταστάσεις μας
Έχοντας πραγματοποιήσει μια σειρά στρατηγικών επενδύσεων, η Φάρμα Μητσόπουλος διαθέτει
σήμερα εγκαταστάσεις στο Καλέντζι Κορινθίας και στα Κρητικά Αρχαίας Κορίνθου, οι οποίες
καταλαμβάνουν συνολικά μια έκταση περίπου 300 στρεμμάτων. Η υπερσύγχρονη και πλήρως
καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής και τυποποίησης κρέατος της Φάρμας, σχεδιάστηκε και
αναπτύχθηκε με στόχο να προμηθεύει την αγορά με ποιοτικό κρέας υψηλής διατροφικής αξίας,
υπηρετώντας κατ’ επέκταση τις αρχές της βιώσιμης κτηνοτροφίας και συμβάλλοντας ενεργά στην
διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.
Μονάδα Αναπαραγωγής
Η ιδιόκτητη μονάδα αναπαραγωγής χοίρων της Φάρμας Μητσόπουλος λειτουργεί στο Καλέντζι
Κορινθίας και αποτελεί το πρώτο, και πολύ σημαντικό, στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας.
Συνεργαζόμαστε με αναγνωρισμένα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και εφαρμόζουμε τις πλέον σύγχρονες
επιστημονικές μεθόδους, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την παραγωγή χοιρινού κρέατος
εξαιρετικών προδιαγραφών.
Μονάδα Εκτροφής
Μετά τη γέννησή τους, τα χοιρινά μας παραμένουν στο Καλέντζι και μεγαλώνουν εκεί σε ένα
πιστοποιημένο και φιλικό προς αυτά περιβάλλον, που διατηρεί το υψηλό επίπεδο υγείας τους. Με τη
βοήθεια μιας μόνιμης επιστημονικής ομάδας εξειδικευμένου προσωπικού, παρακολουθούμε και
ελέγχουμε σχολαστικά την ανάπτυξη σε κάθε στάδιο, διασφαλίζοντας έτσι την καλή διαβίωση και
απόδοσή τους.
Μύλος παραγωγής ζωοτροφών
Η διατροφή των ζώων μας βασίζεται σε φρεσκοαλεσμένες τροφές τις οποίες παράγουμε εμείς οι ίδιοι
στον ιδιόκτητο μύλο μας. Το επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό της Φάρμας επιλέγει προσεκτικά
τη σύνθεση των σιτηρεσίων, διασφαλίζοντας έτσι τη σωστή ανάπτυξή των χοίρων.
Χοιροσφαγείο
Το χοιροσφαγείο της Φάρμας Μητσόπουλος λειτουργεί σε ξεχωριστές, πιστοποιημένες εγκαταστάσεις
στο Καλέντζι και αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της παραγωγής και της τυποποίησης του
κρέατος. Με πρωταρχικό σκοπό την διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των παραγόμενων
σφάγιων, όλες οι φάσεις και οι διαδικασίες παραγωγής υπόκεινται σε καθημερινούς ελέγχους και
συναινούν πλήρως με το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000:2005.
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Μονάδα παραγωγής και τυποποίησης φρέσκου κρέατος
Από το 2003 και μετά, η επεξεργασία και τυποποίηση των κρεάτων γίνεται στις ειδικά διαμορφωμένες
εγκαταστάσεις μας στην περιοχή Κρητικά Αρχαίας Κορίνθου. Καταλαμβάνοντας μια συνολική έκταση
15.000 τ.μ., η μονάδα αυτή σχεδιάστηκε σύμφωνα με τα πιο αυστηρά κριτήρια της Ευρωπαϊκής
Νομοθεσίας. Σήμερα η υπεροχή και η δυναμική της είναι δεδομένη, διότι είναι σε θέση να ικανοποιεί με
απόλυτη ασφάλεια και ευελιξία σε όλα τα στάδια (παραλαβή, επεξεργασία, συσκευασία, αποθήκευση,
διακίνηση) τις απαιτήσεις της αγοράς για ποιοτικό και νόστιμο κρέας.
Μονάδα Βιοαερίου
Στη Φάρμα Μητσόπουλος πιστεύουμε πως ο κάθε άνθρωπος και η κάθε επιχείρηση υποχρεούται να
συμβάλλει ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων του πλανήτη μας για τις
επόμενες γενιές.
Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η Φάρμα διαθέτει σύγχρονη μονάδα βιοαερίου, η οποία λειτουργεί
στο Καλέντζι Κορινθίας και αξιοποιεί μια μεγάλη γκάμα οργανικών πρώτων υλών (βιομάζα), όπως
κτηνοτροφικά απόβλητα, αγροτικά και αγροτοβιομηχανικά υπολείμματα, μετατρέποντας τα σε
οργανικό λίπασμα (εδαφοβελτιωτικό) και σε θερμική ενέργεια.
Μονάδα Αδρανοποίησης
Στο πλαίσιο της πράσινης φιλοσοφίας που εφαρμόζει η Φάρμα Μητσόπουλος και του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στη Φάρμα λειτουργεί μονάδα αδρανοποίησης. Τα
προϊόντα που προκύπτουν από τη λειτουργία της μονάδας είναι οστεοκρεατάλευρο, που αποτελεί πρώτη
ύλη για παρασκευή τροφής για ζώα συντροφιάς, και λίπος, το οποίο διατίθεται για την παραγωγή
βιοκαυσίμου.
Η εταιρεία διαθέτει τα παρακάτω κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα:
1/ με αριθμό εγγραφής / καταχώρησης στο μητρώο D204646 σήμα (registered), που αποτελείται από
τις λέξεις «ΕΝ ΟΙΚΩ ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ», το οποίο χρησιμοποιείται ως επωνυμία σε
προϊόντα και υπηρεσίες κλάσης 29,30.
2/ με αριθμό εγγραφής / καταχώρησης στο μητρώο D204647 σήμα (registered), , που αποτελείται
από τις λέξεις «ΕΝ ΟΙΚΩ GOURMET ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ το οποίο χρησιμοποιείται ως
επωνυμία σε προϊόντα και υπηρεσίες κλάσης 29,30.
3/ με αριθμό εγγραφής / καταχώρησης στο μητρώο D204645 σήμα(registered), που αποτελείται από
τις λέξεις «SERVICEPLUS ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ», το οποίο χρησιμοποιείται ως επωνυμία σε
προϊόντα και υπηρεσίες κλάσης 29,30.
4/ με αριθμό εγγραφής / καταχώρησης στο μητρώο D212748 σήμα(registered), που αποτελείται από
τις λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΡΕΣΚΟ ΚΡΕΑΣ» το οποίο
χρησιμοποιείται ως επωνυμία σε προϊόντα και υπηρεσίες κλάσης 29.
5/ με αριθμό εγγραφής / καταχώρησης στο μητρώο D212749 σήμα(registered),
που αποτελείται
από τις λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ GOUTMET ΖΑΜΠΟΝ
ΜΠΟΥΤΙ ΚΑΠΝΙΣΤΟ» το οποίο χρησιμοποιείται ως επωνυμία σε προϊόντα και υπηρεσίες κλάσης
29.
6/ με αριθμό εγγραφής / καταχώρησης στο μητρώο D212750 σήμα(registered), που αποτελείται από
τις λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΜΠΟΝ ΜΠΟΥΤΙ ΒΡΑΣΤΟ» το
οποίο χρησιμοποιείται ως επωνυμία σε προϊόντα και υπηρεσίες κλάσης 29.
7/ με αριθμό εγγραφής / καταχώρησης στο μητρώο D212747 σήμα(registered), που αποτελείται από
τις λέξεις «ΦΡΕΣΚΟ ΚΡΕΑΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΦΑΡΜΕΣ» το οποίο
χρησιμοποιείται ως επωνυμία σε προϊόντα και υπηρεσίες κλάσης 29.
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 ν. 2239/1994, η διάρκεια των σημάτων μπορεί να ανανεώνεται
ανά δεκαετία.
Η εταιρεία, μέσα από την διαδικασία επιλογής και ανάπτυξης των προμηθευτών της και αξιοποιώντας,
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αφενός την δεσπόζουσα θέση της στην αγορά και αφετέρου την βαθιά γνώση του προϊόντος, έχει
καταφέρει να εμπλουτίσει τις αποκλειστικές συνταγές της με νέα προϊόντα που αναπτύσσουν για
λογαριασμό της έλληνες και ξένοι παραγωγοί. Ποιοτικές έρευνες με τον ανταγωνισμό φέρνουν τα
προϊόντα της εταιρείας μας στην κορυφαία θέση της αγοράς στον κλάδο που δραστηροποιείται.
Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης.
Η Διοίκηση της εταιρείας ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (πενταμελές), το οποίο συμμετέχει σε
όλες τις σημαντικές αποφάσεις και αναφέρεται στην τακτική και στις έκτακτες γενικές συνελεύσεις των
μετόχων. Τηρεί οργανωμένο σχήμα διοίκησης με διάκριση σε τμήματα πωλήσεων, παραγωγής,
οικονομικής διαχείρισης.
Δραστηριότητα Έρευνας και Ανάπτυξης.
Με πρωταρχικό στόχο τη δημιουργία προϊόντων που απαντούν στις ανάγκες των σύγχρονων
καταναλωτών, το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Φάρμας Μητσόπουλος είναι στελεχωμένο από
μια ομάδα άριστα καταρτισμένων επιστημόνων, οι οποίοι παρακολουθούν στενά τις καταναλωτικές
τάσεις και τις επιστημονικές εξελίξεις στην αγορά τροφίμων και σε συνεργασία με το Τμήμα
Παραγωγής, αναπτύσσουν νέα, καινοτόμα και ποιοτικά προϊόντα, υψηλής διατροφικής αξίας.
Το όραμα της Εταιρείας
Από το ξεκίνημα μέχρι σήμερα, παράγουμε προϊόντα χωρίς να διαπραγματευόμαστε την ποιότητα και
τη γεύση. Με φροντίδα, πολύ μεράκι και αγάπη, εργαζόμαστε όλοι μαζί για να διαμορφώσουμε μια νέα
διατροφική κουλτούρα, αναπτύσσοντας προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, τα οποία παράγονται σε
συνθήκες απόλυτης διαφάνειας και με σεβασμό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Μεταγενέστερα Γεγονότα
Με την ολοκλήρωση της έκθεσης πραγματομνωμοσύνης και την ολοκλήρωσης της συμφωνίας μεταξύ
της ασφαλιστικής εταιρείας ΟΡΙΖΩΝ ΑΕΓΑ και της εταιρείας μας επήλθε συμφωνία για την λήψη
ποσού 741.834,91 ευρώ ως το τελικό συνολικώς καταβλητέο ασφάλσιμα με το οποίο και θα επήρχετο
πλήρης και ολοσχερής εξόφληση κάθε απαίτηση της εταιρείας κατά του ασφαλιστή για την
προαναφερθείσα πυρκαγιά. Σημειώνεται, παραλήλλα, ότι η εταιρεία έχει ήδη από την ασφαλιστική
εταιρεία μέχρι και την ημερομηνία έγκρισης των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων το συνολικό
ποσό.
Συνεπεία όλων των παραπάνω γεγονότων το πσοό των 741.834,91 ευρώ της ασφαλιστικής
αποζημίωσης αναγνωρίστηκε ως κατουσίαν βέβαιο κατά την 31.12.19. Ο εν λόγω χειρισμός βασίστηκε
σε μια σειρά παραγόντων και γεονόντων και ειδικότερα η συμφωνία αυτή και καθεαυτή με την
ασφαλιστική εταιρέια.
Αμέσως μετά το περιστατικό της φωτιάς η Διοίηκηση της εταιρείας ξεκίνησε το έργο της
αποκατάστασης των παραγωγικών εγκατστάσεων. Σαν αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών η παραγωγή
επανήλθε σε κανονικούς ρυθμόυς άμεσα.
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Κύριοι Μέτοχοι,

Από τα στοιχεία που σας εκθέσαμε αναλυτικά παραπάνω αλλά και τις οικονομικές καταστάσεις που σας
επισυνάπτουμε μπορείτε να σχηματίσετε πλήρη εικόνα σε ότι αφορά τις εργασίες της εταιρείας σας
αλλά και τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον εγκρίνετε τούτα, παρακαλείσθε να
απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για την κρινόμενη χρήση
2019.

Καλέντζι Κορινθίας 30/10/2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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3. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της εταιρείας ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ.
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΦΑΡΜΑ
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ. (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2019, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών
καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το
σχετικό προσάρτημα.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ.
κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη
χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει.
Βάση γνώμης
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται
περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας,
σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών
Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις
απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην
Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά
τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.
Άλλες πληροφορίες
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην
Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην
“Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών.
Η γνώμη μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν
εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών.
Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να
αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες
είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά
τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε
εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες
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πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να
αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.
Ευθύνες της διοίκησης επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014όπως ισχύει όπως και για εκείνες τις δικλίδες
εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η
κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται
είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την
αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου
συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη
χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε
προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη
ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές
καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη
είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη
διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που
διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα
εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από
απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να
αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές
τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη
διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές
διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που
είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού
ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος,
καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς
διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης
επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.
• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το
εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.
• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσεως από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν
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υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν
ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν
συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να
επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή
εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα
συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της
έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η
Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι
χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με
τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα
του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών
ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β)
του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα
με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής
αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την
31.12.2019
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία ΦΑΡΜΑ
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ. και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις
ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου .
Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2020
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤ. ΛΙΟΥΛΙΑΣ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 13781
ΣΟΛ Α.Ε.
Μέλος Δικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125
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4. ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
4.1 Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της 31/12/2019
31/12/2019

31/12/2018

5.950.683,47
2.535.127,35
3.075.975,26
196.102,98
11.757.889,06

6.266.833,23
3.049.047,07
3.120.821,95
192.602,63
12.629.304,88

166.681,08
166.681,08

144.963,04
144.963,04

160.183,13

70.570,70

20.380,00
20.380,00

20.380,00
20.380,00

12.105.133,27

12.865.218,62

342.213,44
811.940,98
727.488,21
20.100,49
1.901.743,12

455.491,29
354.292,10
475.511,51
122.921,51
17.570,80
1.425.787,21

Χρηματοιοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

9.486.093,05
1.126.187,66
49.665,32
291.947,72
10.953.893,75

8.730.908,66
298.564,25
100.457,61
207.979,10
9.337.909,62

Σύνολο κυκλοφορούντων

12.855.636,87

10.763.696,83

Σύνολο Ενεργητικού

24.960.770,14

23.628.915,45

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Σύνολο
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία
υπο κατασκευή
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και
κοινοπραξίες
Σύνολο
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προίοντα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Προκαταβολές για αποθέματα
Λοιπά αποθέματα
Σύνολο
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Καθαρή Θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Σύνολο

6.416.400,00
6.416.400,00

6.416.400,00
6.416.400,00

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο

105.601,34
1.390.537,90
-538.322,80
957.816,44

105.601,34
1.390.537,90
-815.592,52
680.546,72

Σύνολο καθαρής θέσης

7.374.216,44

7.096.946,72

-

6.450,27
6.450,27

Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Κρατικές επιχορηγήσεις
Λοιπές Υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενοι φόροι
Σύνολο

4.980.443,00
834.552,92
3.560.048,73
77.117,54
9.452.162,19

5.590.422,34
1.188.830,30
3.560.048,73
10.339.301,37

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

2.520.421,37
651.938,00
3.532.936,88
162.542,66
299.910,44
259.910,84
706.731,32
8.134.391,51

1.520.499,14
539.523,00
2.926.403,67
353.509,16
175.838,80
214.096,36
456.346,96
6.186.217,09

Σύνολο υποχρεώσεων

17.586.553,70

16.525.518,46

Σύνολο καθαρής θέσης,προβλέψεων και
υποχρεώσεων

24.960.770,14

23.628.915,45

Προβλέψεις
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο
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4.2 Κατάσταση Αποτελεσμάτων της Χρήσης 2019

Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζημίες
(Ζημίες)/Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων
Κέρδη από επιμέτρηση στην εύλογη αξία
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτέλεσματα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτελέσμα περόδου μετά από φόρους

2019
35.384.623,20
(31.041.904,02)
4.342.719,18
21.756,16
4.364.475,34
(1.094.982,34)
(2.388.722,62)
(1.217.192,44)
(21.471,75)
321.323,07
1.096.745,21
1.060.174,47
106,67
(400.642,76)
659.638,38
(382.368,66)
277.269,72

2018
28.990.510,35
(25.598.920,89)
3.391.589,46
16.161,60
3.407.751,06
(1.206.538,68)
(1.137.400,38)
(10.509,60)
45.771,64
323.222,01
1.422.295,55
111,59
(369.127,96)
1.053.279,18
(353.509,16)
699.770,02
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4.3 Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων

Υπόλοιπο 01-01-2018
Αποτελέσματα περιόδου
Υπόλοιπο 31-12-2018

6.416.400,00 €
6.416.400,00 €

Αποθεματικά
νόμων &
κατ/κού
105.601,34 €
105.601,34 €

Υπόλοιπo 01-01-2019
Αποτελέσματα περιόδου
Υπόλοιπo 31-12-2019

6.416.400,00 €
6.416.400,00 €

105.601,34 €
105.601,34 €

Κεφάλαιο

Αφορολόγητα Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
αποθεματικά
1.390.537,90 €
(1.514.332,94)
6.398.206,30 €
698.740,42 €
698.740,42 €
1.390.537,90 €
(815.592,52)
7.096.946,72 €

1.390.537,90 €
1.390.537,90 €

(815.592,52)
277.269,72
(538.322,80)

7.096.946,72 €
277.269,72 €
7.374.216,44 €
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4.4 Κατάσταση Ταμειακών Ροών
2019
Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτέλεσμα προ φόρων
Πλέον ή μείον πρoσαρομογές για:
Αποσβέσεις και απομείωσεις ενσώματων και αύλων πάγιων
Προβλέψεις
Ζημίες/(Kέρδη) από διάθεση στοιχείων
Ζημία από φυσική κατατροφή στοιχείων
(Κέρδη) από επιμέτρηση στοιχείων
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι ( καθαρό ποσό)

2018

659.638,38

1.053.279,18

1.241.900,37
6.450,27
21.471,75
865.156,45
(321.323,07)
400.536,09
2.214.191,86

1.368.432,48

(796.120,36)
(1.532.015,51)
1.457.468,48
(870.667,39)

(109.928,33)
(1.413.890,54)
237.400,34
(1.286.418,53)

(397.471,35)
(621.631,29)

(369.016,37)
(95.224,10)

984.060,21

994.297,58

(1.402.556,15)
106,67
(1.402.449,48)

(1.443.784,76)
(1.530)
111,59
(1.445.203,17)

Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Είσπραξεις (πληρωμές) από δάνεια
Σύνολο

502.357,89
502.357,89

(317.391,98)
(317.391,98)

Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα της
χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχής περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου

83.968,62
207.979,10
291.947,72

(768.297,57)
976.276,67
207.979,10

Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) αποθεμάτων
(Αύξηση) απαιτήσεων
Αύξηση υποχρεώσεων

Μείον
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους
Πληρωμές για φόρο εισοδηματος
Σύνολο
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές(εισπράξεις) για απόκτηση(πώληση) παγίων στοιχείων
Πληρωμές για απόκτηση συμμετοχών
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο

(45.771,45)
369.016,37
1.691.677,40
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5 Λογιστικές αρχές και μέθοδοι
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την
διενέργεια εκτιμήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των
λογιστικών πολιτικών, τα αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών
στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές
βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις
περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα όμως, μπορεί να διαφέρουν σε λοιπούς
παράγοντες που από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές
επανεκτιμώνται σε συνεχή βάση.
Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των
παγίων, τις συμμετοχές, την απομείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την
εκτίμηση της εύλογης αξίας εφόσον επιλέγεται η εφαρμογή της.
5.1 Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι
Η εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
εφαρμόζει τις ακόλουθες λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής
αρχής του δουλευμένου.
5.1.1 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
α) Αρχική καταχώριση
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος
κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο
στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.
Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων
των βιολογικών, περιλαμβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας
και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με το εν λόγω πάγιο στοιχείο. Επιπλέον
περιλαμβάνει μια εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται
έμμεσα με το ιδιοπαραγόμενο πάγιο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά
αναφέρονται στην περίοδο κατασκευής ή παραγωγής. Η εταιρεία δεν επιβαρύνει το
κόστος των ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων μακράς περιόδου κατασκευής ή
παραγωγής με τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το μέρος που αναλογούν σε αυτό.
β) Μεταγενέστερη αποτίμηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται
στο αποσβέσιμο κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη
που πληροί τον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και
ζημίες απομειώσεως).
Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο με βάση
την ωφέλιμη ζωή τους η οποία εκτιμήθηκε ως ακολούθως :
Κτίρια και τεχνικά έργα 25 έτη
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Μεταφορικά μέσα επιβατικά 6,25 έτη
Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων 10 έτη
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 5 έτη
Ζημιά απομειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του
στοιχείου έχει υπερβεί την ανακτήσιμη αξία του.
Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ελέγχονται για
απομείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι μεγαλύτερες από
τις ανακτήσιμες. Στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία των πάγιων
περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν την εκτιμώμενη
ανακτήσιμη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζημία απομείωσης στην
κατάσταση αποτελεσμάτων. Το ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το
μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης αξίας (μείον τα απαιτούμενα για την πώληση έξοδα)
και της αξίας χρήσεως αυτών.
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
αποτιμούνται στο κόστος κτήσης.
γ) Διαγραφή
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν
αναμένει μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους ή την πώλησή
τους.
5.1.2 Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν συστήματα πιστοποιήσεων
διαχείρισης ποιότητας, λογισμικά προγράμματα. Η αξία των λογιστικών προγραμμάτων
και των συστημάτων πιστοποιήσεων διαχείρισης ποιότητας περιλαμβάνει το κόστος
κτήσεως των εν λόγω στοιχείων, καθώς και κάθε δαπάνη που έχει μεταγενέστερα
πραγματοποιηθεί για την επέκταση της διάρκειας της ισχύος τους, μειωμένη κατά το
ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων της αξίας τους.
Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών
προγραμμάτων καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτά να
τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων
αποσβέσεων και τυχόν απομειώσεων της αξίας τους. Σημαντικές μεταγενέστερες
δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα λογισμικά προγράμματα όταν προσαυξάνουν την
απόδοση τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών.
Οι αποσβέσεις των άυλων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο με βάση την
ωφέλιμη ζωή τους η οποία εκτιμήθηκε ως ακολούθως
Λογισμικά Προγράμματα 5 έτη
Λοιπά Άυλα 10 έτη
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5.1.3 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
5.1.3.1

Συμμετοχές

Συμμετοχή στην εταιρεία MFG ENERGY Ε.Π.Ε με Α.Φ.Μ 800319453 με ποσοστό
51% επί του εταιρικού κεφαλαίου.
Οι συμμετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υποκείμενες σε έλεγχο
απομειώσεως της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι
η λογιστική αξία τους ενδέχεται να μην είναι ανακτήσιμη.
5.1.4 Φόροι εισοδήματος
5.1.4.1

Τρέχων φόρος

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει:
•

Τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε
ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας.

•

Τον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον
φορολογικό έλεγχο.

Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων της χρήσεως, κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές
και γίνονται αποδεκτές από την εταιρεία.
5.1.4.2

Αναβαλλόμενοι φόροι

Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες)
διαφορές μεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισμού.
Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων, πλήν της αξίας
που προκύπτει από την επιμέτριση στην εύλογη αξία των βιολογικών περιουσιακών
στοιχείων της, την οποία εφαρμόζει για πρώτη χρονιά στην τρέχουσα χρήση.
5.1.4.3

Αποθέματα

Αρχική καταχώριση
Τα αποθέματα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει
κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεμάτων στην παρούσα
κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.
Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των
βιολογικών, περιλαμβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και
άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με τα εν λόγω στοιχεία.
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Μεταγενέστερη αποτίμηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέματα απομιμούνται στην κατ'
είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης
αξίας τους. Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται με τη μέθοδο της μέσης τιμής. Στην
περίπτωση αποτιμήσεως στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, η ζημία απομειώσεως
καταχωρίζεται ως κόστος πωληθέντων, εκτός αν είναι σημαντική, οπότε
ενσωματώνεται στο κονδύλι «απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων».
Η εταιρία για πρώτη χρονιά αποτίμησε τα Βιολογικά Περιουσιακά της στοιχεία (Ζώντα
Ζώα) στην εύλογη αξία τους, σύμφωνα με την λογιστική οδηγία εφαρμογής του
Ν.4308/2014 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.), άρθ. 20.
5.1.4.4

Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως
(καταβαλλόμενα ποσά) και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως,
μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες
απομειώσεως. Η απομείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται στην περίπτωση
στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την
δέσμευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού.
Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο
κόστος κτήσεως και αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους
κτήσεως και ανακτήσιμης αξίας, δηλαδή του ποσού που αναμένεται να ληφθεί.
5.1.4.5

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και
μεταγενέστερα, αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους, εκτός από τις
μακροπρόθεσμης λήξεως, οι οποίες αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο
του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή μέθοδο). Οι χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου
νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές
διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσματα.
Διαγραφή
Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική
δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση
που την δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον.
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5.1.4.6

Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση
Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται
μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό
τους. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό
των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της
περιόδου στην οποία προκύπτουν.
Διαγραφή
Μια μη χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική
δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση
που την δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον.
5.1.4.7

Προβλέψεις

Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο
ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους, εκτός αν η
αποτίμηση στην παρούσα αξία του ποσού που αναμένεται να απαιτηθεί για το
διακανονισμό τους έχει σημαντική επίδραση στα ποσά των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
Η εταιρεία δεν έχει κάνει πρόβλεψη για παροχές σε εργαζομένους μετρά την έξοδο από
την υπηρεσία, που προκύπτουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών.
5.1.4.8

Κρατικές επιχορηγήσεις

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαμβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων
καταχωρίζονται ως αναβαλλόμενα έσοδα (έσοδα επόμενων περιόδων) και
μεταφέρονται τμηματικά στα αποτελέσματα ως έσοδα κατ' αναλογία των αποσβέσεων
των πάγιων στοιχείων για τα οποία ελήφθησαν, ενώ αυτές που λαμβάνονται για κάλυψη
εξόδων καταχωρίζονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην ίδια περίοδο που
καταχωρίζονται και τα αντίστοιχα έξοδα. Για την χρήση 2019 το υπόλοιπο των
κρατικών επιχορηγήσεων ανέρχεται στο ποσό των 834.552,92 € .
5.1.4.9

Έσοδα και έξοδα

Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται
δεδουλευμένα.
Ειδικότερα:
➢

Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην
οποία καθίστανται δουλευμένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω
προϋποθέσεις:
✓

Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη
που συνδέονται με την κυριότητά τους.

✓

Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή.
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✓

Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να αποτιμηθούν
αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα.

➢

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συμβόλαια
καταχωρίζονται με τη μέθοδο του ποσοστού ολοκληρώσεως.

➢

Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της
οντότητας από τρίτους καταχωρίζονται ως εξής:
✓

O τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου .

✓

Τα μερίσματα ή παρόμοιας φύσεως εισόδημα από τη συμμετοχή στην
καθαρή θέση άλλων οντοτήτων όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο
που αποφασίζει τη διανομή τους.

✓

Τα δικαιώματα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.

5.1.4.10

Στοιχεία της καθαρής θέσεως

Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται
μεταγενέστερα στα ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.

5.1.4.11

Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία
προκύπτουν από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί μόνο
από το αν συμβούν ή δεν συμβούν ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα
οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. Τα στοιχεία αυτά
γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

5.1.4.12

Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού

Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του
ισολογισμού, προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά
γεγονότα μετά την ημερομηνία αυτή επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους. Οι
προσαρμογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την ημερομηνία εγκρίσεως των
οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μη διορθωτικά, μετά την
ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σημαντικά, στις
σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
5.1.4.13

Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές

Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική
εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων
μελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες συνθήκες, αναμένεται να
πραγματοποιηθούν.
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5.1.4.14

Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων

Οι μεταβολές λογιστικών αρχών και μεθόδων, καταχωρίζονται με αναδρομική
επαναδιατύπωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που
δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου, ώστε τα
παρουσιαζόμενα κονδύλια να είναι συγκρίσιμα
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής.

5.1.4.15

Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων

Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία
διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές
περιόδους, κατά περίπτωση. Οι μεταβολές αυτές δεν καταχωρίζονται αναδρομικά.
5.14.16.
Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων
Οι διορθώσεις σφαλμάτων καταχωρίζονται με την αναδρομική διόρθωση των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με
τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου.
Στην παρούσα περίοδο 2019 δεν εντοπίστηκε σφάλμα προηγούμενης περιόδου.
6. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί
εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας
διατάξεως του νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την
παρέκκλιση αυτή.
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.
7. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με
περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού
Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από
ένα κονδύλια του ισολογισμού.

Σελίδα 30 από 43

ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ
ΚΑΛΕΝΤΖΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Τ.Κ 200 01
Αρ. Μ.Α.Ε. 22573/24/Β/90/12
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 115492837000

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014)
της 31ης Δεκεμβρίου 2019
(1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019)
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8. Ενσώματα πάγια

Γήπεδα
Την 1 Ιανουαρίου 2018
Αξία Κτήσης
Σωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή αναπόσβεστη αξία

Περίοδος ως 31 Δεκεμβρίου 2018
Αναπόσβεστη αξία 01/01/2018
Προσθήκες περιόδου
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2018

Την 31 Δεκεμβρίου 2018
Αξία Κτήσης
Σωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή αναπόσβεστη αξία

Περίοδος ως 31 Δεκεμβρίου 2019
Αναπόσβεστη αξία 01/01/2019
Προσθήκες περιόδου
Αποσβέσεις περιόδου
Ζημία από φυσική καταστροφή (Πυρκαγιά
08/12/19)
Πωλήσεις περιόδου
Πωλήσεις αποσβεσθέντων περιόδου
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2019

Την 31 Δεκεμβρίου 2019
Αξία Κτήσης
Σωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή αναπόσβεστη αξία

1.797.642,83

Ακίνητα

Μηχανολογικός
Εξοπλισμός

Λοιπός
Εξοπλισμός

Πάγια
Βιολογικά
Περιουσιακά
Στοιχεία

Σύνολο

10.866.692,73
(6.309.562,19)
4.557.130,54

11.921.586,36
(8.500.418,14)
3.421.168,21

1.797.642,83
17.500,00

4.557.130,54
262.706,73
(368.146,87)

3.421.168,21
380.105,50
(752.226,64)

1.815.142,83

4.451.690,40

3.049.047,07

1.815.142,83

11.129.399,46
(6.677.709,06)
4.451.690,40

12.301.691,85
(9.252.644,78)
3.049.047,07

4.451.690,40
76.888,99
(317.978,75)

3.049.047,07
391.046,61
(675.330,33)

3.120.821,95
830.282,07
(569.861,01)

192.602,63 12.629.304,88
3.500,35 1.301.718,02
- (1.563.170,09)

(75.060,00)

(229.636,00)

(240.296,00)

(544.992,00)

(134.670,00)
69.698,25
3.075.975,26

- (134.670,00)
69.698,25
196.102,98 11.757.889,06

1.797.642,83

1.815.142,83

1.815.142,83

1.815.142,83

4.135.540,64

2.535.127,35

1.815.142,83

11.131.228,45
(6.995.687,81)
4.135.540,64

12.463.102,46
(9.927.975,11)
2.535.127,35

1.815.142,83

9.164.228,47 1.193.316,36 34.943.466,74
(6.131.703,28) (1.018.812,14) (21.960.495,75)
3.032.525,19
174.504,22 12.982.970,99

3.032.525,19
789.932,56
(486.385,80)
(279.495,76)
64.245,76
3.120.821,95

174.504,22 12.982.970,99
46.956,00 1.497.200,79
(28.857,59) (1.635.616,90)
(279.495,76)
64.245,76
192.602,63 12.629.304,88

9.738.911,03 1.240.272,36 36.225.417,53
(6.618.089,08) (1.047.669,73) (23.596.112,65)
3.120.821,95
192.602,63 12.629.304,88

10.194.227,10 1.243.772,71 36.847.473,55
(7.118.251,84) (1.047.669,73) (25.089.584,49)
3.075.975,26
196.102,98 11.757.889,06
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9. Άυλα πάγια
Υπεραξία

Δαπάνες
αναπτύξεως

Λοιπά Άυλα
Στοιχεία

Την 1 Ιανουαρίου 2018
Αξία Κτήσης
Σωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή αναπόσβεστη αξία

-

-

1.866.482,64
(1.723.442,17)
143.040,47

1.866.482,64
(1.723.442,17)
143.040,47

Περίοδος ως 31 Δεκεμβρίου 2018
Αναπόσβεστη αξία 01/01/2018
Προσθήκες περιόδου
Αποσβέσεις περιόδου
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2018

-

-

143.040,47
28.826,84
(26.904,27)
144.963,04

143.040,47
28.826,84
(26.904,27)
144.963,04

Την 31 Δεκεμβρίου 2018
Αξία Κτήσης
Σωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή αναπόσβεστη αξία

-

-

1.895.309,48
(1.750.346,44)
144.963,04

1.895.309,48
(1.750.346,44)
144.963,04

Περίοδος ως 31 Δεκεμβρίου 2019
Αναπόσβεστη αξία 01/01/2019
Προσθήκες περιόδου
Αποσβέσεις περιόδου
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2019

-

-

144.963,04
54.725,70
(33.007,66)
166.681,08

144.963,04
54.725,70
(33.007,66)
166.681,08

1.950.035,18
(1.783.354,1)
166.681,08

1.950.035,18
(1.783.354,1)
166.681,08

Την 31 Δεκεμβρίου 2019
Αξία Κτήσης
Σωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή αναπόσβεστη αξία

Σύνολο
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10. Λοιπά Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού
Προκταβολές
Μηχανολογικός
Λοιπός
για Αγορά
Γήπεδα-Υπό Ακίνητα-Υπό
ΕξοπλισμόςΕξοπλισμός- Ενσώματων
Διαμόρφωση Κατασκευή
Υπό Κατασκευή Υπό Κατασκευή
Πάγιων
Στοιχείων
Την 1 Ιανουαρίου 2018
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Μεταφορές Περιόδου
Την 31 Δεκεμβρίου 2018

Την 1 Ιανουαρίου 2019
Προσθήκες περιόδου
Μεταφορές Περιόδου
Την 31 Δεκεμβρίου 2019

-

-

204.855,58
(184.605,58)
20.250,00

20.250,00
(20.250)
-

714.078,00
(714.078,00)
-

31.162,00
50.320,70
(31.162,00)
50.320,70

10.433,60
(10.433,60)
-

960.529,18
50.320,70
(226.201,18)
(714.078,00)
70.570,70

93.200,00

50.320,70

66.983,13
66.983,13

70.570,70
160.183,13
(70.570,70)
160.183,13

93.200,00

(50.320,70)
-
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11. Αποθέματα
Εμπορεύματα
Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή
Πρώτες και βοηθητικές ύλες
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία(αναλώσιμα)
Λοιπά αποθέματα
Σύνολο

Πίνακας περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη
αξία
Εύλογη αξία στην έναρξη 01/01/2019
Προσθήκες περιόδου (κόστος ανάπτυξης)
Μειώσεις χρήσεως (θάνατοι)

Κόστος πωληθέντων σε τρίτους
Κόστος <<ενδοαιτερικών>> πωλήσεων

31/12/2019
342.213,44
811.940,98
727.488,21
1.881.642,63

31/12/2018
455.491,29
354.292,10
475.511,51
17.570,80
1.302.865,70

Βιολογικά
στοιχεία
475.511,51
2.151.376,16
(152.263,70)
1.999.112,46
(150.884,64)
(1.917.574,18)
(2.068.458,82)

Διαφορές επιμέτρησης στα αποτελέσματα

321.323,06

Εύλογη αξία στη λήξη 31/12/2019

727.488,21
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12. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις

Απαιτήσεις από πελάτες
Απαιτήσεις από πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρονολογημένες)

31/12/2019
8.472.600,48
1.013.492,57
9.486.093,05

31/12/2018
8.569.712,98
161.195,68
8.730.908,66

Μείον πρόβλεψη απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων
Καθαρές Απαιτήσεις από πελάτες

9.486.093,05

8.730.908,66

13. Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα

Ταμείο
Καταθέσεις Όψεως και Προθεσμίας
Σύνολο

31/12/2019
7.382,64
284.565,08
291.947,72

31/12/2018
7.578,49
200.400,61
207.979,10

14. Αναβαλλόμενη φορολογία

2019

2018

Κέρδη από επιμέτρηση στην εύλογη αξία
Φορολογικές ζημίες προς συμψηφισμό
Πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις

321.323,06
321.323,06

Αναβαλλόμενη Φορολογική Υποχρέωση

77.117,54

-

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις έχουν υπολογιστεί χρησιμοποιώντας
φορολογικό συντελεστή 24% (βλέπε σημείωση 9.4), ο οποίος εφαρμόζεται στις περιόδους που θα
διακανονιστούν ή θα ανακτηθούν οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις ή απαιτήσεις, και
συμψηφίζονται μεταξύ τους, όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νόμιμο δικαίωμα για το συμψηφισμό
φορολογικών απαιτήσεων φόρου έναντι φορολογικών υποχρεώσεων και όταν ο αναβαλλόμενος
φόρος εισοδήματος σχετίζεται με την ίδια φορολογική αρχή.
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15. Φόροι Εισοδήματος
Σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται στις
εταιρείες από τη χρήση 2019 είναι 24%.
2019
Φόρος Εισοδήματος(Τρέχων)
Αναβαλλόμενος φόρος (έξοδο)
Φορολογικός έλεγχος
Για φορολογικό έτος 2015
Για φορολογικό έτος 2016
Σύνολο Φόρου Εισοδήματος & Αναβαλλόμενων Φόρων

2018

162.542,66
77.117,54

353.509,16
-

16.154,97
126.553,49
382.368,66

353.509,16

16. Δανειακές υποχρεώσεις
Τα δάνεια έχουν χορηγηθεί από ελληνικές τράπεζες και είναι εκφρασμένα σε Ευρώ. Τα ποσά που
είναι πληρωτέα εντός ενός έτους από την ημερομηνία του ισολογισμού, χαρακτηρίζονται ως
βραχυπρόθεσμα, ενώ τα ποσά, που είναι πληρωτέα σε μεταγενέστερο στάδιο χαρακτηρίζονται ως
μακροπρόθεσμα.
Τα δάνεια της εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
31/12/2019

Τραπεζικά Δάνεια-Πρώην Αγροτική
Τράπεζα-ρυθμιζόμενα

Βραχυπρόθεσμες

Μακροπρόθεσμες

Βραχυπρόθεσμες

Μακροπρόθεσμες

Υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις

651.938,00

2.980.443,00

539.523,00

3.590.422,34

Ομολογιακά Δάνεια
Βραχυπρόθεσμες
Χρηματοδοτήσεις

2.520.421,37

Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων

3.172.359,37

Λοιπές Μακροπρόθεσμες
Υποχρεώσεις

31/12/2018

2.000.000,00

2.000.000,00
1.520.499,14

4.980.443,00

3.560.048,73

2.060.022,14

5.590.422,34

3.560.048,73
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17. Λοιπά έσοδα / έξοδα εκμετάλλευσης
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Αποζημειώσεις έναντι έκτακτων ζημιών
Λοιπές αποζημειώσεις
Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις
Έσοδα προηγουμένων χρήσεων
Λοιπά έσοδα
Σύνολο

01/01-31/12/2019 01/01/-31/12/2018
713.438,05
17.382,88
24.845,00
354.277,38
294.088,69
6.450,27
229,28
4.288,32
4.967,35
1.096.745,21
323.222,01

Λοιπά έξοδα εκμετάλευσης
Καθαρή λογιστική ζημία από την πυρκαγιά
Ζημία από καταστροφή βιολογικών περιουσιακών στοιχειών
Φορολογικός έλεγχος 2014,15,16
Λοιπά πρόστιμα,προσαυξήσεις & ποινές
Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
Λοιπά έξοδα
Σύνολο

01/01-31/12/2019 01/01/-31/12/2018
865.156,45
152.263,70
190.288,31
1.910,52
8.432,49
683,00
7.573,46
1.394,11
1.217.192,44
10.509,60

18. Κρατικές επιχορηγήσεις
Κρατικές επιχορηγήσεις
Υπόλοιπο έναρξης
Ληφθείσες επιχορηγήσεις εντός της περιόδου
Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων
επενδύσεων
Διόρθωση λογιστικού σφάλματος
Υπόλοιπο λήξεως

31/12/2019
1.188.830,30
-

31/12/2018
1.482.918,99
-

(221.579,15)
(132.698,24)
834.552,92

(294.088,69)
1.188.830,30

19. Μετοχικό Κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της μητρικής Εταιρείας την 31.12.2019 αποτελείται από 267.350 κοινές
ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 24,00 εκάστη και ποσού € 6.416.400 Κατά τη διάρκεια
της περιόδου 01.01.2019 έως 31.12.2019 δεν πραγματοποιήθηκε καμία μεταβολή στο Μετοχικό
Κεφάλαιο της μητρικής εταιρείας.
20. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Η εταιρεία έχει εκδόσει ομολογιακό δάνειο ύψους 2.000.000 € με αποδέκτες τους μετόχους της
εταιρείας, Μητσόπουλο Δημήτριο του Γεωργίου κατά ποσοστό 99% και Μητσόπουλο Γεώργιο του
Δημητρίου κατά ποσοστό 1%
Η διοίκηση της εταιρείας δεν έχει λάβει απόφαση να διαθέσει στο προσεχές διάστημα, των
επόμενων τουλάχιστον δώδεκα μηνών, περιουσιακά στοιχεία και συνδεόμενες με αυτά
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υποχρεώσεις.
21. Κύκλος Εργασιών ανά Δραστηριότητα
01/01-31/12/2019
Εμπορική
Παραγωγική
Αγροτική – Βιολογική
Σύνολο

01/01/-31/12/2018

1.906.350,44
33.256.742,37
221.530,39
35.384.623,20

28.926.171,05
64.339,30
28.990.510,35

22. Πληροφορίες για το Προσωπικό και τις σχετικές δαπάνες της περιόδου (παρ.23 άρθ. 29)
Ο μέσος όρος Προσωπικού της εταιρείας κατά την περίοδο 01/01/2019 έως 31/12/2019 ανήλθε σε
196 απασχολούμενους.

Μ.Ο. Διοικητικού Προσωπικού
Μ.Ο. Εργατοτεχνικού Προσωπικού
Γενικός Μέσος Όρος

2019
52
144
196

2018
52
140
192

Το συνολικό κόστος μισθοδοσίας Προσωπικού αναλύεται ως εξής:

Μισθοί και Ημερομίσθια (μικτές αποδοχές)
Κοινωνικές Επιβαρύνσεις (εργοδοτικές
εισφορές)
Λοιπές Παροχές στο Προσωπικό
Κόστος Παροχών μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Συνολικό κόστος μισθοδοσίας περιόδου

2019
2018
3.333.560,40 2.654.131,44
873.536,52
708.731,71
2.178,76
0,00
3.238,87
0,00
4.212.514,55 3.362.863,15

23. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2017 & 2018 & 2019, ενώ έχει λάβει
Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης από Νόμιμη Ελεγκτική Εταιρεία ( Σ.Ο.Λ. Α.Ε.) για τις
χρήσεις 2017 & 2018.

Σελίδα 39 από 43

ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

24. Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ. ΤΗΝ 30/10/2020
Στην Αρχαία Κόρινθο σήμερα την 30η Οκτωβρίου 2020 και ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00
π.μ., συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Αρχαία Κόρινθο , περιοχή «Κρητικά ή Πουρνερί»,
η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 5 του Ν. 4548/2018
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .
Κατά την έναρξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης παρευρίσκονται όλοι οι μέτοχοι της ΦΑΡΜΑ
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΒΕΕΚ που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν και
υπάρχει πλήρης απαρτία :
Δημήτριος Μητσόπουλος, Πρόεδρος, με ποσοστό 53,931%,
Γεώργιος Μητσόπουλος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, με ποσοστό 22,831%,
Αναστάσιος Μητσόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, με ποσοστό 22,831%,
Παρασκευή Μητσοπούλου, μέλος, με ποσοστό 0,253%,
Κωνσταντίνος Μητσόπουλος, μέλος, με ποσοστό 0,153%.
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κος Δημήτριος Μητσόπουλος προεδρεύει προσωρινά της
καθολικής τακτικής γενικής συνέλευσης και όρισε ως γραμματέα τον κο Αναστάσιο
Μητσόπουλο.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέθεσε την ανάγνωση του καταλόγου των παρισταμένων μετόχων που
συμμετέχουν στην τακτική γενική συνέλευση και διαπιστώθηκε ότι όλοι οι μέτοχοι είναι παρόντες
με την κατωτέρω αναλογία μετοχών και ποσοστών επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου.

Ονοματεπώνυμο
Μετόχου

Όνομα πατέρα
ή συζύγου

Αριθμός
Ονομαστι
κών
Μετοχών

Αξία Μετοχών

Συνολικό
Μετοχικό
Κεφάλαιο
εταιρίας

Ποσοστό
Μετόχων
επι του
Κεφαλαίου

ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

144.184

3.460.416,00 €

6.416.400,00 €

53,93%

ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

61.040

1.464.960,00 €

6.416.400,00 €

22,83%

ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

61.040

1.464.960,00 €

6.416.400,00 €

22,83%

ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

676

16.224,00 €

6.416.400,00 €

0,25%

ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

410

9.840,00 €

6.416.400,00 €

0,15%

6.416.400,00 €

100,00%

ΣΥΝΟΛΑ

267.350
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Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρόντες μέτοχοι αντιπροσωπεύουν το
100% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας.
Η πρόσκληση των μετόχων για να συμμετάσχουν στην παρούσα τακτική γενική συνέλευση δε,
έλαβε τη δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος και το άρθρο 11 του καταστατικού της εταιρείας,
δεδομένου
όμως ότι σε αυτή παρίσταται και εκπροσωπείται το 100% του συνολικού
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και όλοι οι παριστάμενοι μέτοχοι δηλώνουν
ομόφωνα ότι δεν αντιλέγουν στη πραγματοποίηση της παρούσας και στη λήψη αποφάσεων,
σύμφωνα με το άρθρ. 121 παρ. 5 του 4548/2018 και ότι συγκλήθηκε νόμιμα και επομένως
συγκροτείται σε σώμα και συνεχίζει έγκυρα την συνεδρίασή της, προχωρώντας στην εκλογή
οριστικού προεδρείου.
Κατόπιν αυτού η Γενική συνέλευση συνεδριάζουσα νομίμως και σε πλήρη απαρτία επικύρωσε τον
κατάλογο των παρευρισκομένων μελών της και εξέλεξε ομόφωνα δια βοής οριστικά ως Πρόεδρο
αυτής τον κ. Δημήτριο Μητσόπουλο και Γραμματέα τον κ. Αναστάσιο Μητσόπουλο, για τη λήψη
απόφασης επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης και ειδικότερα:
Θέμα 1ο : έγκριση ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Θέμα 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατ’ άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των
ελεγκτών.
Θέμα 3ο: Εκλογή ορκωτού ελεγκτή - λογιστή και αναπληρωτή αυτού, για τη χρήση 2020.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
ΘΕΜΑ 1Ο : Έγκριση ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Επί του θέματος αυτού, ο Προέδρος της Τακτικής Γενικής συνέλευσης, αφού έλαβε το λόγο,
εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης της χρήσης 2019,
διένειμε εμπροθέσμως στους κ.κ. μετόχους αντίγραφα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της
κλειομένης χρήσης και ο ίδιος ανέγνωσε τον Ισολογισμό της χρήσης 2019, την Έκθεση διαχείρισης
του Διοικητικού Συμβουλίου (κατ΄ άρθρ. 150 Ν. 4548/2018), προς τη Τακτική Γενική Συνέλευση
των μετόχων και την γνώμη (έκθεση ελέγχου) του ορκωτού λογιστή για τα πεπραγμένα της χρήσης
2019, μετά το πέρας των οποίων υποβάλει τον ισολογισμό και τα οικονομικά αποτελέσματα της
χρήσης αυτής στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων, για έγκριση. Ακολούθως, η Γενική
Συνέλευση, μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του ισολογισμού και των
αποτελεσμάτων χρήσης του 2019, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί, την έγκριση του
Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, όπως αναφέρονται στην από 28/08/2020 Έκθεση
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβαλλόμενη στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Θέμα 2ο Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατ’ άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των
ελεγκτών κατ΄ άρθρ. 117 παρ. 1 (γ) Ν. 4548/2018.
Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση των Μετόχων εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί, με
φανερή ψηφοφορία τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά
την χρήση 2019 και εγκρίνει την απαλλαγή των ελεγκτών από τα πεπραγμένα της χρήσης 2019.
Θέμα 3ο Εκλογή ορκωτού ελεγκτή - λογιστή και αναπληρωτή αυτού, για τη χρήση 2020.
Επί του θέματος αυτού, ο Προέδρος της Τακτικής Γενικής συνέλευσης αναφέρει , ότι η εταιρεία
βάσει νόμου και του άρθρου 28 του ισχύοντος καταστατικού , πρέπει να ορίσει ένα τακτικό
ορκωτό λογιστή και έναν αναπληρωτή αυτού, για την έγκριση των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων χρήσης 2020.
Ακολούθως ανέγνωσε τα ονόματα που προτείνονται από τον κατάλογο ορκωτών λογιστών, εν
συνεχεία ομόφωνα αποφασίζεται η εκλογή των :
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1/ Κωνσταντίνου Νικοφορόπουλου του Ιωάννη και της Ελένης, κατόχου του ΔΑΤ ΑΒ 292460, με
ΑΦΜ 115009880, ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ. 16541 και ΑΜ ΟΕ.Ε. 34283, Πτυχιούχου ΑΣΟΕΕ, γεννηθέντος
το 1964, εις Ριόλο Αχαΐας, κατοίκου Ελευσίνας – Ν. Αττικής (οδός Μπουμπουλίνας 35 & Ικτίνου
10), ιθαγενείας ελληνικής, με κινητό τηλέφωνο 6944664207, ως τακτικού ορκωτού λογιστή για
την χρήση 2020 και
2/ Φώτη Λώλα του Δημητρίου και της Δήμητρας, κατόχου του ΔΑΤ Π 252043, με ΑΦΜ
061440916 και ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ. 34011, Πτυχιούχου Παντείου Πανεπιστημίου, γεννηθέντος το 1975,
εις Πελασγίας Φθιώτιδος, κατοίκου Λυκόβρυσης – Ν. Αττικής (οδός Καραϊσκάκη 9), ιθαγενείας
ελληνικής, με κινητό τηλέφωνο 6937270121, ως αναπληρωτή ορκωτού λογιστή για την χρήση
2020.
Η αμοιβή ελέγχου του ορκωτού λογιστή θα είναι η ελάχιστη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
διατάξεις του Σ.Ο.Ε.Λ.
Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της η παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας
εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κο Αναστάσιο Μητσόπουλο, όπως
επιμεληθεί για την τήρηση σύμφωνα με το νόμο όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας κατ΄αρθ.
149 Ν 4548/2018.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δημήτριος Μητσόπουλος

Γεώργιος Μητσόπουλος
Αναστάσιος Μητσόπουλος
Παρασκευή Μητσοπούλου
Κωνσταντίνος Μητσόπουλος
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Κόρινθος, 30 Οκτωβρίου 2020
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μητσόπουλος Δημήτριος
ΑΔΤ ΑΕ 739155

Ο Αντιπρόεδρος και

Ο Διευθυντής Οικονομικών και

Διευθύνων Σύμβουλος

Διοικητικών Υπηρεσιών

Μητσόπουλος Αναστάσιος

Γρηγοριάδης Κωνσταντίνος

Α.Δ.Τ. ΑΚ 061574

Α.Δ.Τ. ΑΚ 061574

Ο Διευθυντής Λογιστηρίου

Παναγιωτόπουλος Διονύσιος
ΑΔΤ. ΑΖ537039/AM 0088919 Α.ΤΑΞΗΣ
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