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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τους Μετόχους της εταιρείας 

ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΚΟΛΙΟΣ 

Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται 

από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2018, την 

κατάσταση αποτελεσμάτων και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων 

κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, 

καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές 

επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν 

εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας ΚΟΛΙΟΣ 

Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018, τη 

χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που 

έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Βάση γνώμης 

Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 

1) Το κονδύλι του Παθητικού «Βραχυπρόθεσμα δάνεια» εμφανίζει μικρότερο 

υπόλοιπο κατά ευρώ 3.954.381,71 περίπου από το αναγραφόμενο σε 

επιβεβαιωτική επιστολή εκκαθαριστή τράπεζας, με συνέπεια τα Ίδια Κεφάλαια 

να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα και τα αποτελέσματα της τρέχουσας και της 

προηγούμενης χρήσης αυξημένα κατά ευρώ 625.139,55 και 1.766.718,53 

αντίστοιχα. Η εταιρία δεν αναγνωρίζει το σύνολο του παραπάνω ποσού το 

οποίο, κατά την άποψη της, αφορά μονομερή καταλογισμό τόκων και όπως μας 

δηλώθηκε είναι σε εξέλιξη διαδικασία ρύθμισης της διαφοράς αυτής. Επίσης 
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στην ίδια επιστολή αναφέρεται ότι έχουν χορηγηθεί εγγυήσεις υπέρ θυγατρικής 

εταιρίας, η οποία έχει τεθεί σε πτώχευση, αξίας ευρώ 23.565.420,99 τη 

νομιμότητα των οποίων η εταιρεία δεν αναγνωρίζει και δεν έχει καταχωρήσει 

στα βιβλία της. Στην επιστολή του νομικού συμβούλου της εταιρείας αναφέρεται 

ότι υπό το πρίσμα της 1419/2018 τελεσίδικης απόφασης του Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης η εταιρεία έχει αποκτήσει νομικά ερείσματα 

ποσοτικού και ποιοτικού περιορισμού των εγγυήσεων αυτών. 

2) Σύμφωνα με την επιστολή του νομικού συμβούλου έχουν ασκηθεί κατά της 

Εταιρείας α) αγωγές από πρώην εργαζόμενους και παραγωγούς θυγατρικής 

επιχείρησης, η οποία έχει τεθεί σε καθεστώς πτώχευσης, ποσού ευρώ 

17.207.386,10 και β) αγωγές τρίτων κατά της Εταιρείας ποσού ευρώ 

10.465.236,56. Αναφορικά με την (α) περίπτωση σημειώνουμε ότι i) έχουν 

εκδοθεί τέσσερις (4) αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 

που απέρριψαν αντίστοιχες αγωγές εργαζομένων ύψους ευρώ 3.683.857,56, 

για τις οποίες ασκήθηκαν εφέσεις από τους εργαζόμενους και ορίσθηκε νέα 

δικάσιμος ii) έχουν εκδοθεί πέντε (5) αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκης με τις οποίες επιδικάστηκε η καταβολή ποσού ύψους ευρώ 

1.442.709,36 και για τις οποίες η Εταιρεία άσκησε έφεση και iii) έχουν εκδοθεί 

πέντε (5) αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που 

απέρριψαν τις αγωγές ύψους ευρώ 8.027.292,09 και για τις οποίες οι ενάγοντες 

δεν άσκησαν έφεση. Αναφορικά με την (β) περίπτωση σημειώνουμε ότι (i) έχει 

εκδοθεί απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με την οποία 

επιδίκασε την καταβολή ποσού ευρώ 1.700.000,00 για την οποία η Εταιρεία 

άσκησε έφεση και  (ii) έχει εκδοθεί απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκης που απέρριψε απαίτηση της συνδίκου πτώχευσης θυγατρικής 

εταιρείας ύψους ευρώ 7.500.000 και ασκήθηκε νέα αγωγή από τη σύνδικο 

πτώχευσης. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η έκβαση του συνόλου των 

ανωτέρω δικαστικών υποθέσεων θα είναι ευνοϊκή για την Εταιρεία. Για όλα τα 

ανωτέρω, εκτός της υποπερίπτωσης α.iii, δε σχηματίσθηκε σχετική πρόβλεψη 

με συνέπεια τα αποτελέσματα της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης να 

εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 16.144.155,96 και 2.981.894,48 αντίστοιχα 

και τα ίδια κεφάλαια αυξημένα κατά ποσό ευρώ 19.645.330,57. 
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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 οικονομικών 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 οικονομικών 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. 

 

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 

οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού 

ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή 

η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, 

που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών 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. 
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Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι 

οικονομικές 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 οικονομικές 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 

οικονομικές 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. 



                                        ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  
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• 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 υπάρχει ουσιώδης 

αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν 

ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη 

δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, 

είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή 

στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι 

γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα 

συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι 

την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή 

συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να 

λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των 

οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, 

καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές 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. 

 

 



                                        ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018 

(Όλα τα ποσά είναι σε χιλ. ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

 
 

9  

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 οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2018. 

 

β)  Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την 

εταιρεία ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ και το περιβάλλον 

της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης 

του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

 
Θεσσαλονίκη, 28 Ιουνίου 2019 

Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΟΥΤΑ 
ΑΡ.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 16501 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 
Αρ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 125 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η  Δεκεμβρίου 2018 

Ποσά σε ευρώ      

 Σημ.  
01.01 - 

31.12.2018  
01.01 - 

31.12.2017 
      
Πωλήσεις 4  96.165.132,08  98.481.530,01 
Κόστος πωλήσεων 7  -77.383.465,29  -81.934.023,82 
Μικτό κέρδος   18.781.666,79  16.547.506,19 
Άλλα έσοδα 8  831.349,57  377.370,55 
   19.613.016,36  16.924.876,74 
Έξοδα διαθέσεως 7  -7.633.969,00  -7.409.519,90 
Έξοδα διοικήσεως 7  -3.346.332,76  -3.107.116,92 
Άλλα έξοδα 7  -1.303.057,12  -2.282.795,62 
Χρηματοοικονομικό κόστος 
(καθαρό) 9  -2.694.835,96  -2.769.296,64 
Κέρδος (ζημία) προ φόρου   4.634.821,51  1.356.147,66 
Φόρος εισοδήματος 10  -990.936,64  -487.793,49 

Καθαρό κέρδος (ζημία) από 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες   3.643.884,87  868.354,17 
      
Κέρδος (ζημία) από διακοπείσες 
δραστηριότητες  0,00  0,00 
Καθαρό κέρδος (ζημία) περιόδου   3.643.884,87  868.354,17 
      
Αποδιδόμενο σε:      
Μετόχους μητρικής   3.643.884,87  868.354,17 
Δικαιώματα μειοψηφίας                   -                      -      
   3.643.884,87  868.354,17 
      
Καθαρό κέρδος (ζημία) περιόδου   3.643.884,87  868.354,17 
      

Λοιπές κινήσεις απευθείας στην 
Καθαρή Θέση   2.578.092,62  1.341.043,25 



                                        ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  
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Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων προ 
φόρου  2.578.092,62  1.341.043,25 
-Φόρος που αναλογεί   0,00                 -      
Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων μετά 
από φόρο  2.578.092,62  1.341.043,25 
      
Σύνολο Συγκεντρωτικών συνολικών 
εσόδων  6.221.977,49  2.209.397,42 
      
Αποδιδόμενο σε:      
Μετόχους μητρικής   6.221.977,49  2.209.397,42 
Δικαιώματα μειοψηφίας                   -                      -      
   6.221.977,49  2.209.397,42 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                        ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2018 

      
   ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
Ποσά σε ευρώ   ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
  Σημείωση  31.12.2018  31.12.2017 
       
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ      
Μη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία      
Ενσώματα πάγια 11  68.289.006,54  69.227.449,93 
Επενδύσεις σε ακίνητα 12  2.479.202,30  2.489.476,93 
Επενδύσεις σε θυγατρικές 
επιχειρήσεις 13  677.200,00  0,00 
    71.445.408,84  71.716.926,86 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία      
Αποθέματα 14  16.497.015,59  19.131.060,39 
Πελάτες  15  11.784.892,26  12.994.677,43 
Λοιπές απαιτήσεις 15  1.229.614,07  2.285.719,38 
Διαθέσιμα για πώληση 
χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία 16  190.865,60  233.074,97 
Ταμιακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα 17  2.100.874,30  2.288.223,03 

    31.803.261,82  36.932.755,20 
Σύνολο περιουσιακών 
στοιχείων   103.248.670,66  108.649.682,06 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ      
Κεφάλαιο και αποθεματικά 
αποδιδόμενα στους μετόχους 
της μητρικής 

     

Μετοχικό Κεφάλαιο 18  14.330.000,00  12.640.000,00 
Αποθεματικά εύλογης αξίας 19  33.133.582,59  34.393.873,61 
Λοιπά αποθεματικά 20  21.622.927,70  23.900.993,82  
Αποτελέσματα εις νέον 21  -40.977.589,74  -47.199.567,24 

Σύνολο καθαρής θέσης   28.108.920,55  23.735.300,19 



                                        ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις      
Τραπεζικά Δάνεια 22  3.647.614,79  4.832.478,69 
Υποχρεώσεις από 
χρηματοδοτικές μισθώσεις 23  1.235.741,34  1.241.378,96 
Αναβαλλόμενος φόρος 
εισοδήματος 10  8.410.891,13  10.216.168,32 
Προβλέψεις για παροχές στους 
εργαζόμενους 24  863.208,87  854.836,98 
    14.157.456,13  17.144.862,95 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις      
Προμηθευτές 25  19.219.543,78  23.481.123,19 
Λοιπές υποχρεώσεις 26  2.679.908,17  3.153.411,51 
Φορολογικές υποχρεώσεις 
(εκτός Φόρου Εισοδήματος) 26  609.589,35  679.288,05 
Τρέχων φόρος εισοδήματος 10  553.004,67  697.291,76 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 22  37.920.248,01  39.758.404,41 
    60.982.293,98  67.769.518,92 

Σύνολο υποχρεώσεων   75.139.750,11  84.914.381,87 
Σύνολο Καθαρής Θέσης και 
Υποχρεώσεων   103.248.670,66  108.649.682,06 
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ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ χρήσεων 
2017-2018 

   Ποσά σε ευρώ 2018 
 

2017 
Λειτουργικές δραστηριότητες 

   Εισπράξεις από πελάτες 101.627.644,60 
 

104.137.899,83 
Πληρωμές σε προμηθευτές, πιστωτές και 
εργαζόμενους -90.890.755,01 

 
-93.690.209,34 

Ταμιακές ροές από τις λειτουργικές 
δραστηριότητες 10.736.889,59 

 
10.447.690,49 

Πληρωμές φόρου εισοδήματος 1.135.222,73   0,00 
Καθαρές ταμιακές ροές από τις 
λειτουργικές δραστηριότητες 9.601.666,87 

 
10.447.690,49 

Επενδυτικές δραστηριότητες   
   Πληρωμές για απόκτηση συμμετοχών σε 

θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες -677.200,00 
 

0,00 
Πληρωμές για απόκτηση ενσωμάτων παγίων 
και άϋλων στοιχείων -2.764.000,00 

 
-3.266.500,78 

Πληρωμές για απόκτηση 
χρηματοοικονομικών στοιχείων -192,60 

 
-6.291,90 

Εισπράξεις από πώληση συμμετοχών, 
ενσωμάτων παγίων, άϋλων στοιχείων 41.709,29 

 
137.431,59 

Εισπράξεις από τόκους, μερίσματα και 
ενοίκια 6.830,73 

 
166.917,26 

Καθαρές ταμιακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες -3.392.852,58 

 
-2.968.443,83 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες  
   Εισπράξεις /(Πληρωμές) από αύξηση 

/μείωση μετοχικού κεφαλαίου -726.800,00 
 

0,00 
Εισπράξεις από ληφθέντα δάνεια 7.324.004,90 

 
10.842.399,38 

Πληρωμές για δάνεια και τόκους -12.993.367,91 
 

-18.584.837,94 
Καθαρές ταμιακές ροές από 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες       -6.396.163,01 

 
-7.742.438,56 

Καθαρή αύξηση /μείωση ταμιακών 
διαθεσίμων χρήσεως -187.348,73 

 
-263.191,90 

Ταμιακά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσεως 2.288.223,03 
 

2.551.414,93 

Ταμιακά διαθέσιμα στη λήξη της χρήσεως 2.100.874,30 
 

2.288.223,03 



                                        ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  
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ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ      

ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - 2018      

       

       

 Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικό 
αναπροσαρμογής 

εδαφικών εκτάσεων 
στην εύλογη αξία 

Αποθεματικό 
αναπροσαρμογής 
λοιπων πάγιων 

στοιχείων 

Αφορολόγητα 
και ειδικά 

αποθεματικά 

Ζημιές εις νέο Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 

Υπόλοιπο, 31η Δεκεμβρίου 2016 12.640.000,00 -1.393.070,24 37.240.047,32 23.830.431,10 -49.408.964,66 22.908.443,52 

Κέρδη χρήσεως 0,00 0,00 0,00 0,00 2.209.397,42 2.209.397,42 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα κέρδος/(ζημιές) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μεταβολή αποθεματικών 0,00 68.805,01 -1.521.908,48 70.562,72 0,00 -1.382.540,75 

Αποτίμηση εδαφικών εκτάσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Συγκεντρωτικά συνολικά 
εισοδήματα/(ζημίες) 

12.640.000,00 -1.324.265,23 35.718.138,84 23.900.993,82 -47.199.567,24 23.735.300,19 

Υπόλοιπο, 31η Δεκεμβρίου 2017 12.640.000,00 -1.324.265,23 35.718.138,84 23.900.993,82 -47.199.567,24 23.735.300,19 

Κέρδη χρήσεως 0,00 0,00 0,00 0,00 6.221.977,49 6.221.977,49 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα κέρδος/(ζημιές) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υποτίμηση συμμετοχών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μεταβολή αποθεματικών 0,00 0,00 -1.260.291,02 -2.278.066,12 0,00 -3.538.357,14 

Αποτίμηση εδαφικών εκτάσεων στην εύλογη 
αξία 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αύξηση (Μείωση) Μετοχικού Κεφαλαίου 1.690.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.690.000,00 

Υπόλοιπο, 31η Δεκεμβρίου 2018 14.330.000,00 -1.324.265,23 34.457.847,82 21.622.927,70 -40.977.589,74 28.108.920,55 
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1. ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
 
Η ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε. Ελληνική Βιομηχανία Γάλακτος παράγει αγνά, ελληνικά 
παραδοσιακά τυροκομικά προϊόντα από το 1948. Από τις δυναμικότερες 
ελληνικές βιομηχανίες τροφίμων και τις πιο σύγχρονες βιομηχανίες του κλάδου 
στην Ευρώπη, κατέχει σήμερα στην Ελλάδα εξέχουσα θέση στην παραγωγή 
τυριών και την πρώτη θέση στις εξαγωγές Φέτας Π.Ο.Π.. 
 

- Η μητρική εταιρεία ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε. ιδρύθηκε σαν ατομική επιχείρηση το 
1948 με αντικείμενο δραστηριότητας παραγωγή τυροκομικών προϊόντων. 

 
• Το 1964 μετατρέπεται σε ομόρρυθμη εταιρεία. 
• Το 2000 με μετασχηματισμό της ομόρρυθμης δημιουργείται η 

ανώνυμη εταιρεία. 
 

- Τις τελευταίες δεκαετίες η ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε., είναι μια καθετοποιημένη 
επιχείρηση και περιλαμβάνει τις δραστηριότητες όπως: 
 

• Η συλλογή πρώτης ύλης (γάλακτος) από τους παραγωγούς. 
• Η μεταποίηση και παραγωγή τυροκομικών προϊόντων. 
• Η πώληση και διανομή αυτών. 

 
 
Αναλυτικότερα οι σταθμοί στην ιστορία της ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε. είναι οι ακόλουθοι: 
 
1948 Ο Δημήτριος Κολιός ξεκινά την οργανωμένη παραγωγή κασεριού στο 
Πολύκαστρο. Το πρώτο τυροκομείο στήνεται με όλη την σύγχρονη τεχνογνωσία 
της εποχής εκείνης και ξεκινά την παραγωγή με 12 άτομα προσωπικό. 
Το κασέρι "του Κολιού" γίνεται γρήγορα γνωστό και περιζήτητο σε όλη τη 
Μακεδονία και τη Θράκη. Τα επόμενα χρόνια κατακτά σταδιακά και την αγορά 
της Αθήνας. 
 
1959 Αποπερατώνεται και εγκαινιάζεται νέο τυροκομείο στο Πολύκαστρο με 
μεγαλύτερους χώρους παραγωγής και πλήρως ανανεωμένο μηχανολογικό 
εξοπλισμό. 
 
1962 Δεύτερο εποχιακό τυροκομείο ολοκληρώνεται και τίθεται σε λειτουργία 
στο ορεινό Σέλι. Το τυροκομείο αυτό λειτουργεί εποχιακά, άνοιξη και 
καλοκαίρι, εκμεταλλευόμενο το άφθονο και εξαιρετικής ποιότητος γάλα των 
κοπαδιών της οροσειράς του Βερμίου. 
 
1974 Η εταιρεία περνά στη δεύτερη γενιά. 
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1980 Το τυροκομείο στο Πολύκαστρο επεκτείνεται. Η επιχείρηση εξελίσσεται 
σταδιακά σε μια σύγχρονη βιομηχανία με σημαντικές παραγωγικές καινοτομίες 
στο χώρο της. Τυποποιείται η παραγωγή των τυριών, διευρύνεται η γκάμα των 
προϊόντων, εισάγονται νέες συσκευασίες και καθετοποιούνται οι 
δραστηριότητες σε όλα τα επίπεδα. Γίνονται σημαντικές επενδύσεις σε 
τεχνολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό, στην επέκταση και στην ανάπτυξη 
του δικτύου πωλήσεων και διανομής. Παράλληλα ξεκινά σημαντική εξαγωγική 
δραστηριότητα. 
 
1983 Η ΚΟΛΙΟΣ λανσάρει το πρώτο συσκευασμένο τυρί στην Ελλάδα. Το Κασέρι 
ΚΟΛΙΟΣ σε αεροστεγή συσκευασία του 1 κιλού κατακτά αμέσως τους Έλληνες 
καταναλωτές και δημιουργεί νέα δεδομένα στην ελληνική αγορά. 
 
1987 Η ΚΟΛΙΟΣ κάνει την πρώτη τηλεοπτική διαφήμιση τυριών στην Ελλάδα. 
(“Ένα είναι το κασέρι με το όνομα ΚΟΛΙΟΣ / Το κασέρι ΚΟΛΙΟΣ εξάγεται σε 17 
χώρες.”) 
 
1989 Η ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε. είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που εφοδιάζει με 
ατομικές παγολεκάνες αυτόματης και ακαριαίας ψύξης του γάλακτος  κάθε 
παραγωγό. Μέσα σε δύο χρόνια τοποθετούνται 3.500 παγολεκάνες σε όλους 
τους παραγωγούς της εταιρείας. Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνει σημαντικά την 
ποιότητα του γάλακτος ως πρώτη ύλη και κατά συνέπεια την ποιότητα των 
παραγομένων προϊόντων. 
 
Επίσης η ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε. είναι η πρώτη εταιρεία που χρησιμοποιεί μονωμένα βυτία 
αυτόματης παραλαβής, καταγραφής και δειγματοληψίας του γάλακτος κάθε 
παραγωγού, σκανάροντας τον κωδικό της παγολεκάνης κάθε παραγωγού. Με 
αυτόν τον τρόπο ελέγχει αποτελεσματικά το γάλα που συλλέγει ανά παραγωγό, 
την στιγμή της συλλογής του γάλακτος. 
 
1980 - 2000 Μέσα σε δυο δεκαετίες η ΚΟΛΙΟΣ εικοσαπλασιάζει την παραγωγή 
της και γίνεται μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες γάλακτος. 
 
2002 Ολοκληρώνεται η κατασκευή του υπερσύγχρονου εργοστασίου της 
ΚΟΛΙΟΣ στο Λιμνότοπο Πολυκάστρου Κιλκίς, με καλυμμένη επιφάνεια 46.000μ2, 
σε έκταση 180 στρεμμάτων. 
 
Σήμερα: Η ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε. θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες και πιο καλά 
εξοπλισμένες μονάδες παραγωγής τυριών στην Ευρώπη. Κατέχει ηγετική θέση 
στην παραγωγή τυριών στην Ελλάδα και την πρώτη θέση στις εξαγωγές Φέτας 
Π.Ο.Π. 
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1.1. Οργανωτική, νομική & λειτουργική δομή 
 

- Η εταιρεία ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον κλάδο της παραγωγής 
τυροκομικών προϊόντων, την εμπορία τους, καθώς και στην εμπορία 
γαλακτοκομικών προϊόντων (γιαούρτι). 

 
- Η εταιρία είναι απολύτως καθετοποιημένη στη λειτουργία της. Συλλέγει 
καθημερινά το γάλα από τις εγκαταστάσεις των κτηνοτρόφων, το 
επεξεργάζεται, παράγοντας, τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα, τα 
πωλούν σε τελικά σημεία πώλησης (Σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, φούρνοι 
και γενικά όλα τα σημεία λιανικής πώλησης της κρύας αγοράς) και τελικά 
τα διανέμει σε αυτά. 

 
- Στη συλλογή γάλακτος, η ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε. συλλέγει γάλα όλων των ειδών 

(αγελαδινό, πρόβειο, γίδινο) σχεδόν από το σύνολο της επικράτειας. Για 
αυτό το λόγο υπάρχουν ανεπτυγμένοι πέντε σταθμοί συλλογής γάλακτος, 
στους οποίους αρχικά συγκεντρώνεται το γάλα που συλλέγεται από τους 
παραγωγούς και στην συνέχεια μεταφορτώνεται σε μεγαλύτερα βυτία για 
την μεταφορά του στο εργοστάσιο. 
 
 

- Η  ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε. παίρνει παραγγελίες με τους πωλητές της, 
εβδομαδιαίως από κάθε σημείο πώλησης, οι οποίες διαβιβάζονται 
ηλεκτρονικά στο εργοστάσιό της στο Λιμνότοπο Πολυκάστρου και στη 
συνέχεια αυτές προετοιμάζονται, τιμολογούνται και αποστέλλονται στον 
πελάτη, κατά βάση με μεταφορικά μέσα της εταιρείας (μέθοδος πώλησης 
pre selling). 

 
Το ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Υγιεινής παραγωγής 
προϊόντων που εφαρμόζει η ΚΟΛΙΟΣ είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα 
αυστηρότερα διεθνή πρότυπα: 
 

- ISO 22000 
- ISO 9001:2008 
- BRC (British Retail Consortium Global Standard – Higher Level) 
- IFS (International Food Standard – Higher Level). 

 
Επίσης: 
 

- AGROCERT (για τα προϊόντα Π.Ο.Π.) και 
- BIO HELLAS (για τα βιολογικά προϊόντα) 

 
Οι έλεγχοι στα αναγνωρισμένα εργαστήρια αυτοελέγχου της εταιρείας 
διεξάγονται από εξειδικευμένους επιστήμονες, με τη χρήση υπερσύγχρονου 
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εξοπλισμού και πρότυπων μεθόδων ανάλυσης. Λειτουργούν ξεχωριστά 
εργαστήρια για τους ελέγχους του νωπού γάλακτος, των ενδιάμεσων και των 
τελικών προϊόντων. Επιπλέον η ΚΟΛΙΟΣ συνεργάζεται και με εξωτερικά 
εργαστήρια, διαπιστευμένα κατά ISO 17025. 
 
Η ΚΟΛΙΟΣ εφαρμόζει σημαντικές πρωτοβουλίες αναβάθμισης των 
κτηνοτροφικών μονάδων της Ζώνης Γάλακτος της, με στόχο τη συνεχή 
βελτίωση της ποιότητας του γάλακτος και της υγιεινής του, μέσα από δράσεις 
όπως η διαρκής εκπαίδευση των κτηνοτρόφων, η ζωοτεχνική υποστήριξη της 
κάθε μονάδας και η καλλιέργεια ντόπιων μη-μεταλλαγμένων κτηνοτροφικών 
φυτών για τη διατροφή των ζώων. 
 
Η προσήλωση της ΚΟΛΙΟΣ στην ποιότητα έχει επιβραβευθεί από την κατάκτηση 
σειράς διεθνών βραβείων και διακρίσεων. 
 
Τη μεγαλύτερη επιβράβευση την ΚΟΛΙΟΣ όμως αποτελεί η καθημερινή 
προτίμηση των καταναλωτών. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε. 

ΕΤΟΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
2007 "Προϊόν της χρονιάς" στη Γερμανία Φέτα Π.Ο.Π. Κολιός 
2008 "Το καλύτερο Προϊόν" στη Ρωσία Φέτα Π.Ο.Π. Κολιός 

2008 

Ειδική Τιμητική Διάκριση από την TÜV 
HELLAS, για την συνεισφορά της ΚΟΛΙΟΣ 
Α.Ε. στο κοινωνικό σύνολο και στον 
καταναλωτή, για την παροχή προϊόντων 
ποιότητας. 

ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε. 

2010 Χρυσό βραβείο DLG ποιότητας και γεύσης, 
Γερμανία Φέτα Π.Ο.Π. Κολιός 

2010 Χρυσό βραβείο DLG ποιότητας και γεύσης, 
Γερμανία 

Φέτα Π.Ο.Π. Κολιός (σε 
δεύτερο είδος 
συσκευασίας) 

2010 Αργυρό βραβείο DLG ποιότητας και γεύσης, 
Γερμανία 

Φέτα Π.Ο.Π. Κολιός (σε 
τρίτο είδος 
συσκευασίας) 

2011 Χρυσό βραβείο DLG ποιότητας και γεύσης, 
Γερμανία 

Στραγγιστό γιαούρτι 
Κολιός 

2011 
Χρυσό "Q Award" - Gold Quality Food Award 
- Winner of all Categories, Αγγλία 
(Ηνωμένο Βασίλειο) 

Στραγγιστό γιαούρτι 
Κολιός 

2011 Αργυρό International Cheese Award, 
Αγγλία (Ηνωμένο Βασίλειο) Φέτα Π.Ο.Π. Κολιός 
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2012 Χρυσό βραβείο DLG ποιότητας και 
γεύσης, Γερμανία 

Φέτα Π.Ο.Π. Κολιός 

2012 Αργυρό βραβείο DLG ποιότητας και γεύσης, 
Γερμανία 

Φέτα Π.Ο.Π. Κολιός (σε 
δεύτερο είδος 
συσκευασίας) 

2012 Χρυσό βραβείο DLG ποιότητας και γεύσης, 
Γερμανία 

Βιολογική Φέτα Π.Ο.Π. 
Κολιός 

2012 Χρυσό βραβείο DLG ποιότητας και γεύσης, 
Γερμανία 

Βιολογική Φέτα Π.Ο.Π. 
Κολιός (σε δεύτερο 
είδος συσκευασίας) 

2012 Αργυρό βραβείο DLG ποιότητας και γεύσης, 
Γερμανία 

Βιολογική Φέτα Π.Ο.Π. 
Κολιός (σε τρίτο είδος 
συσκευασίας) 

2012 Αργυρό βραβείο DLG ποιότητας και γεύσης, 
Γερμανία 

Βιολογική Φέτα Π.Ο.Π. 
Κολιός (σε τέταρτο 
είδος συσκευασίας) 

2012 Αργυρό International Cheese 
Award, Αγγλία (Ηνωμένο Βασίλειο) 

Βαρελίσια Φέτα Π.Ο.Π. 
Κολιός 

2012 Χάλκινο International Cheese 
Award, Αγγλία (Ηνωμένο Βασίλειο) 

Κύβοι φέτας σε λάδι με 
μυρωδικά βότανα 
Κολιός 

2012 Αργυρό World Cheese Award Βαρελίσια Φέτα Π.Ο.Π. 
Κολιός 

2012 Χάλκινο World Cheese Award Βαρελίσια Φέτα Π.Ο.Π. 
Κολιός (σε δεύτερο 
είδος συσκευασίας) 

2012 Χρυσό βραβείο DLG ποιότητας και 
γεύσης, Γερμανία 

Φέτα Π.Ο.Π. Κολιός 

2013 Greek Exports Awards, finalist - Φιναλίστ 
στην κατηγορία Βιομηχανία, ως μοναδική 
ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων 

ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε. 

2014 Αργυρό Βραβείο DLG ποιότητας και γεύσης, 
Γερμανία 

Φέτα Π.Ο.Π. Κολιός 

2014 Αργυρό Βραβείο DLG ποιότητας και γεύσης, 
Γερμανία 

Βιολογική Φέτα Π.Ο.Π. 
Κολιός 

2014 Αργυρό Βραβείο DLG ποιότητας και γεύσης, 
Γερμανία 

Βαρελίσια Φέτα Π.Ο.Π. 
Κολιός 

2015 Αργυρό Βραβείο DLG ποιότητας και γεύσης, 
Γερμανία 

Βιολογική Φέτα Π.Ο.Π. 
Κολιός 

2016 Βραβείο Ανώτερης Γεύσης, Διεθνές 
Ινστιτούτο Γεύσης & Ποιότητας - iTQi, 
Βρυξέλλες 

Φέτα Π.Ο.Π. Κολιός 
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Κύρια προϊόντα της ΚΟΛΙΟΣ είναι η Φέτα Π.Ο.Π. και τα λευκά τυριά, όπως το 
Κατσικίσιο και το Σπιτικό, τα σκληρά και ημίσκληρα τυριά, όπως το Κασέρι 
Π.Ο.Π. και το Παραδοσιακό ΚΟΛΙΟΣ, το οποίο παράγει η εταιρεία από το 1948 
σύμφωνα με πατροπαράδοτη συνταγή. Επίσης βιολογική Φέτα Π.Ο.Π., τυριά 
Light, είδη διατροφής με φυτικά λιπαρά και χαμηλή χοληστερίνη, όπως η σειρά 
Vital, καθώς και φρέσκα γαλακτοκομικά προϊόντα όπως το στραγγιστό 
γιαούρτι και η κρέμα γάλακτος. Όλα τα προϊόντα διατίθενται σε πρακτικές και 
ελκυστικές συσκευασίες και απευθύνονται τόσο στον τελικό καταναλωτή, όσο 
και στον επαγγελματικό τομέα και τη γαστρονομία. 
 
Τα ελληνικά τυριά πάντα ήταν νόστιμα, θρεπτικά, παραδοσιακά και ονομαστά. 
Σήμερα αρκετά από αυτά είναι τυριά Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης 
(Π.Ο.Π.) σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 2081/92/ΕΕ 
για τη “Προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και Ονομασιών Προέλευσης 
των Γεωργικών προϊόντων και Τροφίμων”. Σαν προϊόντα Προστατευόμενης 
Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) ορίζονται τα προϊόντα τα οποία προέρχονται 
από μία συγκεκριμένη περιοχή και των οποίων η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά 
οφείλονται κυρίως στο συγκεκριμένο γεωγραφικό περιβάλλον. Η παραγωγή, η 
μεταποίηση και η επεξεργασία των προϊόντων αυτών γίνονται αποκλειστικά και 
μόνο στην οροθετημένη περιοχή και σύμφωνα με ειδικές προδιαγραφές. 
 
Στα τυριά, η Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π.) σημαίνει: 
 

- Οροθετημένη γεωγραφική περιοχή παραγωγής και μεταποίησης του 
γάλακτος 

- Καθορισμένο είδος γάλακτος 
- Καθορισμένος παραδοσιακός τρόπος παραγωγής του τυριού (χρόνοι και 

θερμοκρασίες παραγωγής, μέσα συσκευασίας, χρόνοι και θερμοκρασίες 
ωρίμανσης) για να παραχθεί τελικά τυρί με συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά. 

 
Τα ελληνικά τυριά Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) έχουν 
κατοχυρωθεί τόσο στη χώρα μας όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που 
σημαίνει ότι κανένα άλλο τυρί στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να φέρει τις 
ονομασίες των ελληνικών τυριών Π.Ο.Π. 
 
Η ΚΟΛΙΟΣ παράγει και προσφέρει εκλεκτά τυριά Προστατευόμενης Ονομασίας 
Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και συγκεκριμένα Φέτα και Κασέρι. Τα τυριά Π.Ο.Π. της 
ΚΟΛΙΟΣ παράγονται με φροντίδα και τεχνογνωσία, χαρακτηρίζονται από υψηλή 
ποιότητα και ξεχωρίζουν από την εξαιρετική γεύση και υφή τους. 

2016 Βραβείο Ανώτερης Γεύσης, Διεθνές 
Ινστιτούτο Γεύσης & Ποιότητας - iTQi, 
Βρυξέλλες 

Στραγγιστό Γιαούρτι 
Κολιός 10% 
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Τα προϊόντα της ΚΟΛΙΟΣ Φέτα Π.Ο.Π. και Κασέρι Π.Ο.Π. είναι πιστοποιημένα 
από τον Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων 
(Agrocert) και επισημαίνονται με το ειδικό σήμα των προϊόντων 
Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης. 
 
Τα προϊόντα ΚΟΛΙΟΣ διανέμονται μέσα από το άρτια οργανωμένο δίκτυο 
διανομής και τον στόλο φορτηγών-ψυγείων της εταιρείας σε όλη την Ελλάδα, 
προσφέροντας άριστο επίπεδο εξυπηρέτησης στους πελάτες της. Παράλληλα η 
ΚΟΛΙΟΣ έχοντας έντονη εξαγωγική δραστηριότητα και πραγματοποιώντας 
εξαγωγές σε 50 χώρες σε όλο τον κόσμο, προωθεί δυναμικά τα ελληνικά τυριά 
παγκοσμίως. 
 
Στοχεύοντας στη διαρκή εξέλιξή της, η ΚΟΛΙΟΣ επενδύει σταθερά σε νέες 
τεχνολογίες και στην εκπαίδευση του προσωπικού της. Συνδυάζοντας 
παράδοση και τεχνογνωσία πράττει τα μέγιστα, ώστε να προσφέρει τυροκομικά 
προϊόντα κορυφαίας ποιότητας και γεύσης. 
 
Η έδρα της εταιρίας είναι ο Δήμος Παιονίας Κιλκίς, Τ.Κ. 61200 Δημοτικό 
Διαμέρισμα Λιμνοτόπου, της περιφερειακής ενότητας Κιλκίς, Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας. Η διάρκεια της εταιρίας, σύμφωνα με το καταστατικό 
της ανέρχεται στα ενενήντα εννέα (99) χρόνια από τις 26.07.2000. 
 
Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρείων με αριθμό 
46680/62/Β/00/0197 και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 58351704000. 
 
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η παρακάτω: 
 
Νικόλαος Κολιός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
Ηλίας Κολιός Α’ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 
Αννούλα Κολιού Β’ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 
Φυλλίς Κολιού Μέλος του Δ.Σ. 
Μαίρη Κολιού Μέλος του Δ.Σ. 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 
31η Δεκεμβρίου 2018 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 25η Ιουνίου 
2019 με το πρακτικό υπ. αριθμ. 848. 
 
 
2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ: 
 
2.1 Βάση σύνταξης οικονομικών καταστάσεων 
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως έχουν υιοθετηθεί από 
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την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων η 
Εταιρεία έχει τηρήσει τις λογιστικές πολιτικές που χρησιμοποιήθηκαν για να 
καταρτιστούν οι Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2017, υιοθετώντας όλα τα 
νέα πρότυπα και τις διερμηνείες, η εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική 
για τις χρήσεις που άρχισαν την 1η Ιανουαρίου 2018. Δεν υπάρχουν Πρότυπα 
που να έχουν εφαρμοστεί πριν την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής τους. 
Η Εταιρεία κατάρτησε τις πρώτες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 
στην χρήση 2013 προαιρετικά για δική της εσωτερική χρήση. 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με την αρχή του 
ιστορικού κόστους, εκτός από τα ενσώματα πάγια που έχουν αποτιμηθεί στην 
εύλογη αξία. 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης 
της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη 
χρήση κρίσιμων λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης, απαιτεί από τη διοίκηση να 
εξασκεί κρίση στη διαδικασία της εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών που 
έχουν υιοθετηθεί. Οι τομείς που περιλαμβάνουν υψηλότερο βαθμό κρίσεων ή 
περιπλοκότητας ή οι τομείς όπου οι υποθέσεις και εκτιμήσεις είναι σημαντικές 
για τις οικονομικές καταστάσεις γνωστοποιούνται στην παράγραφο 2.3 
«Σημαντικές λογιστικές  εκτιμήσεις  και παραδοχές της διοίκησης». 
Ως προς την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, έχουμε 
να σημειώσουμε τα εξής: 
Οι συνθήκες οι οποίες δημιουργούν αβεβαιότητα σχετικά με την επιβεβαίωση 
της εν λόγω αρχής σχετίζονται με τις επιπτώσεις που είχε στη δραστηριότητα 
της Εταιρίας το δυσμενές διεθνής οικονομικό περιβάλλον που διαμόρφωσε η 
χρηματοπιστωτική κρίση καθώς και οι συνέπειες αυτής στην Ελληνική 
οικονομία. 
Οι επιπτώσεις στη δραστηριότητα της Εταιρίας αντικατοπτρίζονται: α) στο 
γεγονός ότι το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 
υπολείπεται του συνόλου των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων β) στις υψηλές 
συσσωρευμένες ζημίες προηγούμενων χρήσεων ως στοιχείο των Ιδίων 
Κεφαλαίων (και όχι ως αποτέλεσμα της τρέχουσας δραστηριότητας της 
Εταιρίας) και γ) ως προς την αβεβαιότητα που σχετίζεται με τα στοιχεία του 
Ενεργητικού (απαιτήσεις, συμμετοχές) αλλά και τις επιπτώσεις στην 
ρευστότητα, που πηγάζουν από τη συμμετοχή μας σε θυγατρική ανώνυμη 
εταιρεία, η οποία έχει κυρηχθεί σε κατάσταση πτώχευσης (για μεγαλύτερη 
ανάλυση βλέπε στις παραγράφους 13 «Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις» 
και 28 «Λοιπά Σημαντικά Γεγονότα»). 
 
Η διοίκηση της Εταιρίας πιστεύει ότι η συνέχιση της υιοθέτησης της αρχής της 
συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας κατά τη σύνταξη των 
οικονομικών καταστάσεων, είναι κατάλληλη διότι: 
α) τα οικονομικά δεδομένα της Εταιρίας, όπως απεικονίζονται στη λογιστική 
κατάσταση του Α’ τριμήνου 2019 παρουσιάζονται από σταθερά έως βελτιωμένα 
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σε σχέση με τα αντίστοιχα του Α’ τριμήνου 2018. Πιο αναλυτικά: ο κύκλος 
εργασιών είναι αυξημένος κατά 3,45%, τα μικτά αποτελέσματα (κέρδη) είναι 
μειωμένα κατά 2,44%, τα ολικά αποτελέσματα (κέρδη) είναι μειωμένα κατά 
4,66% (κέρδη το 2019 ποσό 2.496 έναντι ποσό 2.607 κέρδη το 2018) και τα 
καθαρά αποτελέσματα περιόδου είναι μειωμένα κατά 2,59% (κέρδη ποσό 2.513 
το 2019, έναντι ποσό 2.579 κέρδη το 2018). 
β) Η Εταιρία έχει ολοκληρώσει τις προκαταρκτικές διαβουλεύσεις με όλες τις 
συνεργαζόμενες τράπεζες. Το πενταετές επιχειρηματικό της σχέδιο της 
Εταιρείας έγινε αποδεκτό και εκκρεμεί η υπογραφή συμβάσεων με μία απο 
αυτές. 
 
2.1.1 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις 
υφιστάμενων Προτύπων 
Η Εταιρεία στις Οικονομικές Καταστάσεις έχει τηρήσει τις λογιστικές πολιτικές 
που χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτιστούν οι Οικονομικές Καταστάσεις της 
χρήσης 2017, υιοθετώντας όλα τα νέα πρότυπα και τις διερμηνείες, η εφαρμογή 
των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις χρήσεις που άρχισαν την 1η Ιανουαρίου 
2018. Στην παράγραφο (i) παρουσιάζονται τα πρότυπα και διερμηνείες με 
υποχρεωτική εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2018. Στην παράγραφο (ii) 
παρουσιάζονται τα πρότυπα, οι τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες σε 
ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ακόμα ισχύ, 
είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.. 
 
(i) Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων 
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι 
υποχρεωτικής εφαρμογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 
1η Ιανουαρίου 2018 ή μεταγενέστερα.  
Στην χρήση 2018 η Eταιρεία υιοθέτησε τα πρότυπα ΔΠΧΑ 15 και ΔΠΧΑ 9. Όπου 
δεν αναφέρεται διαφορετικά οι άλλες τροποποιήσεις και ερμηνείες που ισχύουν 
για πρώτη φορά στη χρήση 2018, δεν έχουν επίδραση στις οικονομικές 
καταστάσεις της Eταιρείας. H Eταιρεία 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 2018. 
 
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονομική χρήση 
2018 
 
● ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 
Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9, το 
οποίο περιλαμβάνει καθοδήγηση σχετικά με την ταξινόμηση και επιμέτρηση, την 
απομείωση και τη λογιστική αντιστάθμισης των χρηματοοικονομικών μέσων. Το 
πρότυπο αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 και όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του ΔΠΧΑ 
9. Το ΔΠΧΑ 9  εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή 
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Ένωση στις 22 Νοεμβρίου 2016. Η επίδραση από την υιοθέτηση του προτύπου 
στην παρούσα χρήση παρουσιάζεται στη σημείωση 15 Πελάτες και Λοιπές 
Απαιτήσεις. 
 
● ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» και Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 
15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» 
Στις 28 Μαΐου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με 
πελάτες» αποτελεί το νέο πρότυπο που αφορά στην αναγνώριση του εσόδου και 
συμπεριλαμβανομένων και των τροποποιήσεων επί του προτύπου που 
εκδόθηκαν στις 11 Σεπτεμβρίου του 2015 είναι υποχρεωτικής εφαρμογής σε 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018. 
Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 11 και τις διερμηνείες  ΕΔΔΠΧΑ 13, 
ΕΔΔΠΧΑ 15, ΕΔΔΠΧΑ 18 και ΜΕΔ 31. Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην 
έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15 με σκοπό να παρασχεθούν διευκρινίσεις ως 
προς την εφαρμογή των εν λόγω αρχών. 
Η εφαρμογή του παρόντος προτύπου έγινε κατά την 1/1/2018 και δεν είχε 
επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
● ΕΔΔΠΧΑ 22 Διερμηνεία «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και Προκαταβολές» 
Η Διερμηνεία 22 εκδόθηκε από το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2016 και 
διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό για τις συναλλαγές που περιλαμβάνουν την 
είσπραξη ή την πληρωμή προκαταβολών σε ξένο νόμισμα. Συγκεκριμένα, 
εφαρμόζεται για τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα όταν η οικονομική οντότητα 
αναγνωρίζει ένα μη νομισματικό περιουσιακό στοιχείο ή μια μη νομισματική 
υποχρέωση που προκύπτει από την πληρωμή ή την είσπραξη προκαταβολών 
πριν η οικονομική οντότητα αναγνωρίσει το σχετικό περιουσιακό στοιχείο, 
έξοδο ή έσοδο. Σύμφωνα με τη διερμηνεία, η ημερομηνία της συναλλαγής, για 
τον σκοπό του καθορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας, είναι η ημερομηνία 
της αρχικής αναγνώρισης των μη νομισματικών προπληρωμών του 
περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης από λήψη προκαταβολής. Εάν 
υπάρχουν πολλαπλές πληρωμές ή εισπράξεις προκαταβολικά, η ημερομηνία της 
συναλλαγής καθορίζεται για κάθε πληρωμή ή είσπραξη. 
Η διερμηνεία εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 28η 
Μαρτίου 2018. 
 
● ΔΛΠ 40 « Επενδυτικά ακίνητα» Μεταφορές Επενδυτικών ακινήτων 
Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40 που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2016 
διευκρινίζουν ότι μια οικονομική οντότητα δύναται να μεταφέρει ένα ακίνητο 
προς ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα, όταν, και μόνο όταν, υπάρχουν ενδείξεις 
αλλαγής της χρήσης. Μια αλλαγή της χρήσης προκύπτει, εάν το ακίνητο πληροί 
ή παύει να πληροί, τον ορισμό των επενδύσεων σε ακίνητα. Μια αλλαγή στις 
προθέσεις της διοίκησης για τη χρήση του ακινήτου από μόνη της δεν αποτελεί 
ένδειξη μιας αλλαγής στη χρήση.  
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Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 
ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 
14η Μαρτίου 2018. 
 
● ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών 
(Τροποποίηση) “Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν 
παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών”  
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με τη βάση επιμέτρησης όσον 
αφορά παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται 
σε μετρητά και το λογιστικό χειρισμό σχετικά με τροποποιήσεις σε όρους που 
μεταβάλλουν μία παροχή που διακανονίζεται σε μετρητά ή σε παροχή που 
διακανονίζεται σε συμμετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν μία εξαίρεση όσον 
αφορά τις αρχές του ΔΠΧΑ 2 με βάση την οποία μία παροχή θα πρέπει να 
αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ’ ολοκλήρου σε 
συμμετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται να 
παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των 
εργαζομένων που προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από την αξία των 
μετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Η τροποποίηση 
εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 26η 
Φεβρουαρίου 2018. 
 
 
(ii) Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους 
που δεν έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία. 
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες 
Διερμηνείες για υπάρχοντα Πρότυπα, έχουν δημοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν 
ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν εγκριθεί από την Ε.Ε.. Συγκεκριμένα: 
 
● ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»  
Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 16 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 
17. Σκοπός του προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι 
εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την 
ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο 
μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο 
απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για 
όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το 
υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το 
λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει 
ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να 
κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές 
μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο 
σύμβασης. Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
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ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση την 31η Οκτωβρίου 2017. 
 
Την ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων η Εταιρία έχει 
δεσμεύσεις σε μη ακυρώσιμες λειτουργικές μισθώσεις οι οποίες κρίνονται πως 
δεν έχουν ουσιώδη επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις. Ωστόσο, η Εταιρεία 
βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης του ύψους των περιουσιακών στοιχείων και 
των υποχρεώσεων για μελλοντικές πληρωμές, που θα αναγνωριστούν λόγω 
των δεσμεύσεων αυτών και του τρόπου που αυτές οι δεσμεύσεις θα επηρεάσουν 
τόσο τα αποτελέσματα, όσο και την ταξινόμηση των ταμειακών ροών. 
 

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

Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 12 Οκτωβρίου 2017 τροποποιήσεις στο πρότυπο 
ΔΠΧΑ 9 ώστε να δοθεί η δυνατότητα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία με χαρακτηριστικά προπληρωμής τα οποία επιτρέπουν ή απαιτούν από 
ένα αντισυμβαλλόμενο μέρος σε μια σύμβαση είτε να εξοφλήσει είτε να 
εισπράξει αποζημίωση για τον πρόωρο τερματισμό της σύμβασης, να μπορούν 
να αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών 
συνολικών εσόδων. 
Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
την 22 Μαρτίου 2018. Η τροποποίηση (δεν) αναμένεται να έχει (σημαντική) 
επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (ή και του 
Ομίλου). 
 
● ΕΔΔΠΧΑ 23 Διερμηνεία «Αβεβαιότητα σχετικά με το χειρισμό θεμάτων 
φορολογίας εισοδήματος» 
Η Διερμηνεία 23 έχει εφαρμογή στον προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους 
(φορολογική ζημία), τις φορολογικές βάσεις, τις αχρησιμοποίητες φορολογικές 
ζημίες, τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ελαφρύνσεις και τους φορολογικούς 
συντελεστές, όταν υπάρχει αβεβαιότητα ως προς 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  
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 • η επαναξιολόγηση των κρίσεων και εκτιμήσεων εάν αλλάξουν τα γεγονότα 
και οι περιστάσεις 
Η διερμηνεία εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1 Ιανουαρίου 2019. 
Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
 
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2015-2017 
Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2015-2017, εκδόθηκαν από το 
Συμβούλιο τον Δεκεμβρίου του 2017,  έχουν εφαρμογή σε περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2019 και δεν έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν 
σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εκτός 
αν αναφέρεται διαφορετικά. 
 
● ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος 
Το Συμβούλιο τροποποιώντας το ΔΛΠ 12 διευκρίνισε ότι μια οικονομική 
οντότητα πρέπει να καταχωρίζει όλες τις φορολογικές επιπτώσεις που 
προκύπτουν από τη διανομή μερισμάτων στα αποτελέσματα, στα άλλα συνολικά 
εισοδήματα ή στα ίδια κεφάλαια, ανάλογα με το πού η οντότητα καταχώρισε 
την αρχική συναλλαγή από την οποία προέκυψαν τα διανεμόμενα κέρδη και εν 
συνεχεία το μέρισμα. 
 
● ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού 
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι εάν ο δανεισμός που λήφθηκε ειδικά για την 
απόκτηση περιουσιακού στοιχείου  παραμείνει σε εκκρεμότητα και το σχετικό 
περιουσιακό στοιχείο έχει καταστεί έτοιμο για την προοριζόμενη χρήση ή 
πώληση του, τότε το υπόλοιπο του δανεισμού αυτού θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνεται στα κεφάλαια του γενικού δανεισμού κατά  τον υπολογισμό 
του επιτοκίου κεφαλαιοποίησης. 
 
● ΔΛΠ 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 
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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 αναγνώριση της καθαρής απαίτησης (ανώτατο όριο 
περιουσιακού στοιχείου ).  
Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019. Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει 
σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
 

● 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 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. 
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2.2 Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 
2.2.1 Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης και μετατροπή ξένων 
νομισμάτων: Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, το οποίο 
είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης της Εταιρείας. Τα 
στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις υπολογίζονται με 
βάση αυτό το συγκεκριμένο λειτουργικό νόμισμα. Οι συναλλαγές σε 
συνάλλαγμα καταχωρούνται αρχικά στην ισοτιμία του λειτουργικού νομίσματος 
που ισχύει κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. Κατά την ημερομηνία της 
κατάστασης οικονομικής θέσης, τα νομισματικά στοιχεία του ενεργητικού και 
του παθητικού που είναι εκφρασμένα σε ξένα νομίσματα, προσαρμόζονται ώστε 
να αντανακλούν τη συναλλαγματική ισοτιμία του λειτουργικού νομίσματος που 
ισχύει κατά την εν λόγω ημερομηνία. Τα κέρδη ή οι ζημίες που προκύπτουν από 
την αποτίμηση τέλους χρήσης και από συναλλαγές σε ξένα νομίσματα 
απεικονίζονται στις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης με εξαίρεση τις 
συναλλαγές που πληρούν τις προϋποθέσεις αντιστάθμισης ταμιακών ροών που 
απεικονίζονται στην καθαρή θέση. 
 
2.2.2 Επενδύσεις σε Θυγατρικές επιχειρήσεις 
Έλεγχος επιτυγχάνεται όπου η εταιρεία έχει την εξουσία να καθορίζει τις 
χρηματοοικονομικές και λειτουργικές αποφάσεις μιας οικονομικής μονάδας με 
σκοπό την απόκτηση οφέλους από τις δραστηριότητες της. 
Κατά την εξαγορά μιας επιχείρησης αποτιμώνται, στην εύλογη αξία τους, τα 
στοιχεία του ενεργητικού, του παθητικού καθώς και οι ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις της κατά την ημερομηνία εξαγοράς. 
Το κόστος της εξαγοράς, κατά το ποσό που υπερβαίνει την εύλογη αξία του 
εξαγοραζόμενου καθαρού ενεργητικού (ενεργητικό – παθητικό – ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις), καταχωρείται ως υπεραξία στη χρήση κατά οποία έγινε η 
εξαγορά. Στην περίπτωση που το κόστος εξαγοράς είναι μικρότερο της 
ανωτέρω εύλογης αξίας αυτή η διαφορά καταχωρείται στα αποτελέσματα της 
χρήσης εντός της οποίας έγινε η εξαγορά. Η υπεραξία που προκύπτει από την 
απόκτηση νέων θυγατρικών εταιρειών ή και συγγενών, απεικονίζεται στα άυλα 
πάγια και εξετάζεται σε ετήσια βάση για τυχόν απομείωσή της. 
Τα δικαιώματα της μειοψηφίας καταχωρούνται κατά την αναλογία τους επί της 
εύλογης αξίας. Σε επόμενες χρήσεις, τυχόν ζημίες μερίζονται στη μειοψηφία 
κατ’ αναλογία, επιπλέον των δικαιωμάτων μειοψηφίας. 
Στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι επενδύσεις σε θυγατρικές 
αποτιμώνται στο κόστος κτήσεώς του και εξετάζονται για απομείωση. 
 
2.2.3 Αναγνώριση εσόδων 
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 
i) Πωλήσεις αγαθών 
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι 
κίνδυνοι και τα οφέλη που απορρέουν από την ιδιοκτησία των αγαθών. 
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ii) Παροχή υπηρεσιών 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι 
υπηρεσίες, με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας κατά την 
ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων. 
iii) Έσοδα από τόκους 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει της αρχής του δεδουλευμένου. 
iiii) Έσοδα από δικαιώματα 
Τα έσοδα από δικαιώματα λογίζονται στη βάση του δεδουλευμένου, σύμφωνα 
με την ουσία των σχετικών συμβάσεων. 
v) Μερίσματα 
Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν το δικαίωμα απόληψης έχει εγκριθεί 
από αρμόδια όργανα των εταιρειών που τα διανέμουν. 
 
2.2.4 Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων 
Τα έξοδα έρευνας εξοδοποιούνται κατά την πραγματοποίησή τους. Τα έξοδα 
ανάπτυξης πραγματοποιούνται κυρίως για την ανάπτυξη προϊόντων. Τα έξοδα 
που πραγματοποιούνται για την ανάπτυξη ενός επιμέρους έργου 
αναγνωρίζονται ως ασώματα πάγια στοιχεία μόνο αν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις του ΔΛΠ 38 «Ασώματα Πάγια». Τα έξοδα ανάπτυξης σε ένα 
επιμέρους έργο αναγνωρίζονται ως ασώματα πάγια στοιχεία όταν η Εταιρεία 
μπορεί να αποδείξει: 
- ότι τεχνικά είναι εφικτή η ολοκλήρωση του ασώματου πάγιου ώστε αυτό να 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να πωληθεί  
- την πρόθεση να ολοκληρώσει και τη δυνατότητα της Εταιρείας να 
χρησιμοποιήσει ή να πωλήσει το ασώματο πάγιο 
- πως το ασώματο πάγιο θα δημιουργήσει μελλοντικό οικονομικό όφελος 
- ότι είναι διαθέσιμες οι πηγές που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του 
ασώματου πάγιου 
- ότι υπάρχει η δυνατότητα να καταμετρηθεί αξιόπιστα το έξοδο κατά τη 
διάρκεια της ανάπτυξης  
 
Μετά την αρχική αναγνώριση, αυτά τα έξοδα ανάπτυξης αποτιμώνται στο 
κόστος μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και οποιεσδήποτε συσσωρευμένες 
ζημίες απομείωσης. Αποσβέσεις του ασώματου πάγιου ξεκινούν όταν έχει 
ολοκληρωθεί η περίοδος της ανάπτυξης και το στοιχείο είναι διαθέσιμο προς 
χρήση. Αποσβένεται μέσα στην αναμενόμενη περίοδο που προκύπτουν και τα 
οφέλη. Οι αποσβέσεις καταχωρούνται στο κόστος των πωλήσεων. Κατά την 
περίοδο της ανάπτυξης, το ασώματο πάγιο στοιχείο ελέγχεται για απομείωση 
ετήσια. 
 
2.2.5 Ασώματα πάγια 
Τα ασώματα πάγια στοιχεία που αποκτώνται αυτοτελώς (κατά βάση λογισμικά 
προγράμματα) καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσεως. Μετά την αρχική 
αναγνώριση, τα ασώματα περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο κόστος μείον 
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τις σωρευμένες αποσβέσεις τους και μείον τυχόν σωρευμένες ζημίες 
απομείωσης. Όλα τα άλλα ασώματα περιουσιακά στοιχεία έχουν 
προσδιορισμένη διάρκεια ζωής και επομένως αποσβένονται κατά την διάρκειά 
της. 
Τα αποσβενόμενα ασώματα περιουσιακά στοιχεία ερευνώνται για απομείωση 
όταν υφίστανται σχετικές ενδείξεις απομείωσης ενώ τα μη αποσβενόμενα 
ασώματα περιουσιακά στοιχεία διερευνώνται για απομείωση ετησίως 
ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή μη σχετικών ενδείξεων. 
Η απόσβεση των ασώματων παγίων στοιχείων υπολογίζεται με βάση τη σταθερή 
μέθοδο με συντελεστές οι οποίοι προσεγγίζουν τις ωφέλιμες διάρκειες ζωής των 
σχετικών ασώματων παγίων στοιχείων. Οι ωφέλιμες ζωές των ασώματων 
παγίων στοιχείων κυμαίνονται από 10 ως 25 έτη. 
 
2.2.6 Ενσώματα πάγια 
Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη 
αξία τους, η οποία προσδιορίζετε από ανεξάρτητους  εκτιμητές,  μειωμένη  κατά  
τις  μεταγενέστερα  σωρευμένες  αποσβέσεις  και  τυχόν  ζημίες απομείωσης. 
Αυξήσεις στην λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων που προκύπτουν από την 
αναπροσαρμογή στην εύλογη  αξία,  καταχωρούνται  σε  αποθεματικό  των  
Ιδίων  Κεφαλαίων,  εκτός  εάν  αφορά  σε  αναστροφή μειωτικής 
αναπροσαρμογής (υποτίμησης) που είχε καταχωρηθεί στα έξοδα. Σε αυτή την 
περίπτωση ισόποσο μέρος της αναπροσαρμογής καταχωρείται στα έσοδα. 
Μειώσεις στη λογιστική αξία, που προκύπτουν από την αναπροσαρμογή, 
καταχωρούνται στα έξοδα αφού πρώτα διαγραφεί το τυχόν σχηματισμένο 
αποθεματικό αναπροσαρμογής για το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο. 
Η διαφορά μεταξύ των αποσβέσεων που διενεργούνται επί της 
αναπροσαρμοσμένης αξίας των παραγωγικών ακινήτων και μηχανημάτων και οι 
οποίες καταχωρούνται στα έξοδα και των αποσβέσεων που βασίζονται στο 
κόστος κτήσεώς τους, μεταφέρεται από το αποθεματικό αναπροσαρμογής κατ’ 
ευθείαν στα κέρδη εις νέον. 
Κατά την πώληση των ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος 
που λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή 
ζημίες στα αποτελέσματα. Για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα που 
αποτιμώνται στις εύλογες αξίες τους, το τυχόν αποθεματικό αναπροσαρμογής 
που υπάρχει στα ίδια κεφάλαια κατά την πώληση, μεταφέρεται στα κέρδη εις 
νέον. 
Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης στην οποία 
πραγματοποιούνται. Τυχόν σημαντικές προσθήκες και βελτιώσεις 
κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων παγίων εφόσον αυτές πληρούν 
τα κριτήρια αναγνώρισης. 
Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο 
κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους, η οποία υπόκειται σε επανεξέταση 
σε τακτά χρονικά διαστήματα. Υπολειμματικές αξίες δεν αναγνωρίζονται. 
Οι οφέλιμες ζωές των παγίων έχουν ως εξής: 
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Κατηγορία παγίου Οφέλιμη ζωή (έτη) 
Κτήρια 40 ως 67 έτη 
Μηχανολογικός εξοπλισμός 15 ως 35 έτη 
Μεταφορικά μέσα 10 ως 25 έτη 
Λοιπός εξοπλισμός 8 ως 30 έτη 
 
Η καταχώρηση των προσθηκών στα βιβλία, γίνεται στο κόστος κτήσης, το οποίο 
περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των 
στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της 
λογιστικής αξίας των ενσώματων παγίων μόνον αν πιθανολογείται ότι 
μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην εταιρεία και το κόστος τους 
μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται 
στα αποτελέσματα χρήσης. 
 
2.2.7 Επενδύσεις σε ακίνητα 
Τα επενδυτικά ακίνητα επιμετρούνται αρχικά στο κόστος, 
συμπεριλαμβανομένων των εξόδων συναλλαγής. Η λογιστική αξία 
συμπεριλαμβάνει το κόστος αντικατάστασης μέρους υφιστάμενου επενδυτικού 
ακινήτου κατά το χρόνο που το κόστος αυτό πραγματοποιείται εφόσον τα 
κριτήρια αναγνώρισης πληρούνται. Δεν περιλαμβάνει το κόστος της 
καθημερινής συντήρησης ενός ακινήτου. Μετά την αρχική αναγνώριση, οι 
επενδύσεις σε ακίνητα απεικονίζονται σε εύλογη αξία, που αντικατοπτρίζει τις 
συνθήκες της αγοράς κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 
Τα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από μεταβολές στην εύλογη αξία των 
επενδύσεων σε ακίνητα που περιλαμβάνονται στο κέρδος ή ζημιά στο έτος που 
προκύπτουν. 
Τα επενδυτικά ακίνητα διαγράφονται όταν είτε έχουν πωληθεί ή όταν το 
ακίνητο αποσύρεται μονίμως από τη χρήση και δεν αναμένονται μελλοντικά 
οικονομικά οφέλη από τη διάθεσή του. Τα κέρδη ή ζημίες από την απόσυρση ή 
πώληση των επενδυτικών ακινήτων αναγνωρίζονται ως κέρδος ή ζημία κατά 
την περίοδο της απόσυρσης ή της πώλησης. 
Μεταφορές προς την κατηγορία των επενδύσεων σε ακίνητα γίνονται μόνο όταν 
υπάρχει μεταβολή στη χρήση αυτών, που αποδεικνύεται από την έναρξη ή το 
πέρας της ιδιοχρησιμοποίησης από την Εταιρεία και από το πέρας της 
κατασκευής ή της αξιοποίησης μιας λειτουργικής μίσθωσης σε τρίτο. Λόγω της 
αποτίμησης των ακινήτων για επένδυση στο ιστορικό κόστος κτήσεως, μείον τις 
σωρευμένες αποσβέσεις, οι μεταφορές μεταξύ ακινήτων για επένδυση και 
ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων δεν επηρεάζουν τη λογιστική αξία του 
ακινήτου που μεταφέρεται, καθώς αυτό επιμετράται στο κόστος. 
 
2.2.8 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 
Οι λογιστικές αξίες των στοιχείων του μακροπρόθεσμου ενεργητικού ελέγχονται 
για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν 
ότι η λογιστική αξία τους μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Όταν η λογιστική 
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αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η 
αντίστοιχη ζημία απομείωσής του καταχωρείται στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων. Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία 
μεταξύ της εύλογης αξίας και της αξίας χρήσεως. Εύλογη αξία μείον έξοδα 
πώλησης είναι το ποσό που μπορεί να ληφθεί από τη πώληση ενός 
περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην 
οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά την 
αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού 
στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία των εκτιμώμενων 
μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη 
συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο που 
αναμένεται να προκύψει από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης 
ωφέλιμης ζωής του. 
 
2.2.9 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αρχικά καταχωρούνται στο κόστος 
τους που αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία τους, η οποία προσαυξάνεται με τις 
άμεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες (εκτός από τα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, όπου οι δαπάνες 
αυτές καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων). 
Η κατηγορία στην οποία ταξινομείται κάθε χρηματοοικονομικό μέσο 
διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες, καθώς ανάλογα με την κατηγορία στην 
οποία θα ταξινομηθεί το μέσο, ισχύουν διαφορετικοί κανόνες όσον αφορά στην 
αποτίμησή του αλλά και στον τρόπο αναγνώρισης κάθε προσδιοριζόμενου 
αποτελέσματος είτε στα κέρδη ή στις ζημιές της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων 
είτε στα λοιπά συνολικά έσοδα της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων και 
σωρευτικά στα ίδια κεφάλαια. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, 
ταξινομούνται ανάλογα με την φύση και τα χαρακτηριστικά τους ταξινομούνται 
στις παρακάτω κατηγορίες: 
i) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία 
μέσω αποτελεσμάτων 
Στην κατηγορία αυτή καταχωρούνται τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία που αποκτώνται με κύριο σκοπό το κέρδος από βραχυχρόνιες 
διακυμάνσεις στην τιμή τους και διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. 
ii) ∆άνεια και Απαιτήσεις 
Περιλαμβάνει  μη  παράγωγα  χρηματοοικονομικά  περιουσιακά  στοιχεία  με  
πάγιες  ή  προσδιορισμένες πληρωμές και τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε 
ενεργές αγορές και δεν υπάρχει ο σκοπός της άμεσης πώλησης τους. Τα δάνεια 
και οι απαιτήσεις αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος βάσει της μεθόδου του 
πραγματικού επιτοκίου μείον κάθε πρόβλεψη για απομείωση. Κάθε μεταβολή 
στην αξία των δανείων και απαιτήσεων αναγνωρίζεται στα κέρδη ή στις ζημιές 
της περιόδου όταν τα δάνεια και οι απαιτήσεις διαγράφονται ή υφίστανται 
μείωση της αξίας τους καθώς και κατά τη διενέργεια της απόσβεσης. 
iii) ∆ιακρατούμενες ως την λήξη επενδύσεις 
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Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες 
ή προσδιορισμένες πληρωμές  και  συγκεκριμένη λήξη  και  τα  οποία  η 
Εταιρεία έχει  την  πρόθεση  και  την  ικανότητα  να  τα διακρατήσει ως την 
λήξη τους. 
iiii) ∆ιαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία 
είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες είτε 
έχουν ταξινομηθεί στην κατηγορία αυτή. Συμπεριλαμβάνονται στα 
μακροπρόθεσμα στοιχεία του ενεργητικού, εκτός από τις περιπτώσεις που 
υπάρχει πρόθεση από τη Διοίκηση τα στοιχεία αυτά να πωληθούν εντός ενός 
έτους από τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων. 
Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
αποτιμώνται σε εύλογες αξίες και οι μεταβολές από την αποτίμηση 
καταχωρούνται κατ’ ευθείαν στα ίδια κεφάλαια, από όπου και μεταφέρονται 
στα κέρδη ή τις ζημίες με την πώληση αυτών των περιουσιακών στοιχείων ή 
όταν τα στοιχεία αυτά απομειωθούν. 
 
2.2.10 Αποθέματα 
Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους και καθαρής 
ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος των ετοίμων και ημιτελών προϊόντων 
περιλαμβάνει όλα τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν ώστε να βρεθούν στο 
τρέχον σημείο εναπόθεσης και επεξεργασίας τους και αποτελείται από πρώτες 
ύλες, εργατικά, γενικά βιομηχανικά έξοδα  και κόστος συσκευασίας. Το κόστος 
κτήσεως των αποθεμάτων  δεν περιλαμβάνει κόστος δανεισμού. Το κόστος των 
πρώτων υλών και των ετοίμων προϊόντων καθορίζεται με βάση τη μέθοδο του 
μέσου σταθμικού κόστους, η οποία ακολουθείται παγίως. Η καθαρή 
ρευστοποιήσιμη αξία των ετοίμων και ημιτελών προϊόντων είναι η εκτιμώμενη 
τιμή πώλησης στην κανονική λειτουργία της Εταιρείας μείον τα εκτιμώμενα 
κόστη για την ολοκλήρωσή τους και τα εκτιμώμενα αναγκαία κόστη για την 
πώλησή τους. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των πρώτων υλών είναι το 
εκτιμώμενο κόστος αντικατάστασης στην κανονική λειτουργία της Εταιρείας. 
Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα ή απαξιωμένα αποθέματα σχηματίζεται 
εφόσον κρίνεται απαραίτητο. 
 
 
2.2.11 Απαιτήσεις από πελάτες 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται στην ονομαστική αξία τους, η οποία 
είναι η αξία της συναλλαγής, και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο 
κόστος. Οι ζημιές απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) 
αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε 
θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς 
όρους. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα 
αποτελέσματα. 



                                        ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018 

(Όλα τα ποσά είναι σε χιλ. ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

 
 

36  

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει κριτήρια για τη παροχή πίστωσης στους πελάτες, τα 
οποία σε γενικές γραμμές βασίζονται στο μέγεθος των δραστηριοτήτων του 
πελάτη, με παράλληλη εκτίμηση σχετικών οικονομικών πληροφοριών. Οι 
συναλλαγές γενικά πραγματοποιούνται με τους πελάτες με κανονικούς όρους 
και με αναμενόμενη μέση διάρκεια είσπραξης εβδομήντα ημέρες για τις 
πωλήσεις εσωτερικού και σαράντα ημέρες για τις πωλήσεις του εξωτερικού και 
κατά μέσο όρο πενήντα δύο ημέρες από την αποστολή των εμπορευμάτων. 
 
2.2.12 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
Τα ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις 
περιλαμβάνουν μετρητά στο ταμείο, καταθέσεις όψεως, προθεσμιακές 
καταθέσεις, τραπεζικούς λογαριασμούς υπερανάληψης, καθώς και άλλες 
υψηλής ρευστότητας επενδύσεις οι οποίες είναι άμεσα μετατρέψιμες σε 
συγκεκριμένα ποσά ταμειακών διαθεσίμων που υπόκεινται σε μη σημαντικό 
κίνδυνο μεταβολής της αξίας τους. 
 
2.2.13 Μετοχικό κεφάλαιο 
Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Δεν υπάρχει τμήμα του 
καλυφθέντος κεφαλαίου που ακόμα δεν έχει καταβληθεί, ούτε αριθμός ή 
συνολική ονομαστική αξία και είδος μετοχών που δεν έχουν εξολοκλήρου 
εξοφληθεί. 
 
2.2.14 Δανεισμός 
Όλες οι δανειακές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στο κόστος το οποίο 
αντανακλά την εύλογη αξία των εισπρακτέων ποσών μειωμένη με τα σχετικά 
άμεσα έξοδα σύναψης. Μετά την αρχική καταχώρηση, αποτιμώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος με βάση τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Τα δάνεια 
ταξινομούνται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, εκτός εάν η Εταιρεία 
διατηρεί ανεπιφύλακτα το δικαίωμα να μεταφέρει την τακτοποίηση της 
υποχρέωσης τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία αναφοράς των 
Οικονομικών Καταστάσεων. 
 
2.2.15 Τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 
Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται βάσει των φορολογικών ισολογισμών, σύμφωνα 
με τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα. Η δαπάνη για 
τρέχοντα φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει 
βάσει των κερδών της Εταιρείας όπως αναμορφώνονται στην φορολογική της 
δήλωση και προβλέψεις για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για 
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και υπολογίζεται σύμφωνα με τους 
θεσμοθετημένους φορολογικούς συντελεστές. 
 
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 
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υποχρεώσεων. Υπολογίζεται με τη χρήση του φορολογικού συντελεστή που 
ισχύει κατά την ημερομηνία του ισολογισμού και ο οποίος θα εφαρμοστεί στον 
χρόνο που οι προσωρινές διαφορές θα ανακτηθούν. 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις 
εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές και μεταφερόμενες αχρησιμοποίητες 
φορολογικές απαιτήσεις και φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι πιθανό 
ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί 
έναντι των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και των μεταφερόμενων 
αχρησιμοποίητων φορολογικών απαιτήσεων και των αχρησιμοποίητων 
φορολογικών ζημιών. 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις εκτιμώνται σε κάθε ημερομηνία της 
κατάστασης οικονομικής θέσης και μειώνονται στο βαθμό που δεν θεωρείται 
πιθανό ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων μέρος ή 
το σύνολο των απαιτήσεων από αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί. 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με 
βάση τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να είναι σε ισχύ την 
χρήση που η απαίτηση ή η υποχρέωση θα τακτοποιηθεί, και βασίζονται στους 
φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που είναι σε ισχύ ή 
έχουν θεσμοθετηθεί κατά την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης. 
Ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί 
απ' ευθείας στα ίδια κεφάλαια καταχωρείται απ' ευθείας στα ίδια κεφάλαια και 
όχι στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 
 
2.2.16 Παροχές προς το προσωπικό 
Βραχυπρόθεσμες παροχές: Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους 
εργαζομένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήμα και 
σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν 
ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό 
που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση 
αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της 
(προπληρωθέν έξοδο) μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει 
σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή. 
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία: Οι παροχές μετά τη λήξη της 
απασχόλησης περιλαμβάνουν εφάπαξ αποζημιώσεις συνταξιοδότησης, 
συντάξεις και άλλες παροχές που καταβάλλονται στους εργαζόμενους μετά την 
λήξη της απασχόλησης ως αντάλλαγμα της υπηρεσίας τους. Οι υποχρεώσεις της 
Εταιρείας για παροχές συνταξιοδότησης αφορούν τόσο προγράμματα 
καθορισμένων εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών. 
Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών 
καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. Τα προγράμματα 
συνταξιοδότησης που υιοθετούνται από την Εταιρεία χρηματοδοτούνται εν μέρει 
μέσω πληρωμών σε ασφαλιστικές εταιρίες ή σε κρατικά κοινωνικά ασφαλιστικά 
ιδρύματα. 
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(α) Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών 
Τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών αφορούν την καταβολή εισφορών σε 
Ασφαλιστικούς Φορείς  με αποτέλεσμα να μην ανακύπτει νομική υποχρέωση της 
Εταιρείας στην περίπτωση που το Κρατικό Ταμείο δεν είναι σε θέση να 
καταβάλλει σύνταξη στον ασφαλιζόμενο. Η υποχρέωση του εργοδότη 
περιορίζεται στην καταβολή των εργοδοτικών εισφορών στους Ασφαλιστικούς 
Φορείς. Η πληρωτέα εισφορά από την Εταιρεία σε ένα πρόγραμμα 
καθορισμένων εισφορών, αναγνωρίζεται ως υποχρέωση μετά και την αφαίρεση 
της εισφοράς που καταβλήθηκε, ενώ οι δεδουλευμένες εισφορές 
αναγνωρίζονται ως έξοδο στα αποτελέσματα της χρήσης. 
(β) Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών 
Σύμφωνα με τον Ν.2112/20 και 4093/2012 η Εταιρεία καταβάλλει στους 
εργαζόμενους αποζημιώσεις επί απόλυσης ή αποχώρησης λόγω 
συνταξιοδότησης. Το ύψος των καταβαλλόμενων ποσών αποζημίωσης 
εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο 
απομάκρυνσης από την υπηρεσία (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Η θεμελίωση 
δικαιώματος συμμετοχής σε αυτά τα προγράμματα, βασίζεται συνήθως στα 
χρόνια προϋπηρεσίας του εργαζόμενου μέχρι την συνταξιοδότηση του. 
Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης για τα 
προγράμματα καθορισμένων παροχών αποτελεί την παρούσα αξία της 
υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή μείον την εύλογη αξία των στοιχείων 
του ενεργητικού του προγράμματος (αποθεματικό από τις καταβολές στην 
ασφαλιστική εταιρία) και τις μεταβολές που προκύπτουν από οποιοδήποτε 
αναλογιστικό κέρδος ή ζημία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της 
καθορισμένης παροχής υπολογίζεται από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση 
της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit 
method). 
Ένα πρόγραμμα συγκεκριμένων παροχών καθορίζει με βάση διάφορες 
παραμέτρους, όπως η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας, ο μισθός, συγκεκριμένες 
υποχρεώσεις για καταβλητέες παροχές. Οι προβλέψεις που αφορούν την 
περίοδο περιλαμβάνονται στο σχετικό κόστος προσωπικού στις συνημμένες 
απλές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνίστανται από το 
τρέχον και παρελθόν κόστος υπηρεσίας, το σχετικό χρηματοοικονομικό κόστος, 
τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές και τις όποιες πιθανές πρόσθετες επιβαρύνσεις. 
 
2.2.17 Χρηματοδοτικές και Λειτουργικές Μισθώσεις 
Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις που μεταφέρουν στην Εταιρεία ουσιωδώς όλους 
τους κινδύνους και τα οφέλη που σχετίζονται με το μισθωμένο πάγιο, 
κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της μίσθωσης στην εύλογη αξία του 
μισθωμένου παγίου ή, αν αυτή είναι χαμηλότερη, στη παρούσα αξία των 
ελάχιστων μισθωμάτων. Οι πληρωμές για χρηματοδοτικές μισθώσεις 
επιμερίζονται μεταξύ των χρηματοοικονομικών εξόδων και της μείωσης της 
χρηματοδοτικής υποχρέωσης, ώστε να επιτευχθεί ένα σταθερό επιτόκιο στο 
εναπομείναν υπόλοιπο της υποχρέωσης. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα 
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χρεώνονται στα αποτελέσματα. Τα κεφαλαιοποιηθέντα μισθωμένα πάγια 
αποσβένονται με βάση τη μικρότερη περίοδο από την εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή 
του παγίου ή την διάρκεια της μίσθωσης. 
Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της 
ιδιοκτησίας του παγίου καταχωρούνται ως λειτουργικά μισθώματα. Οι 
πληρωμές των λειτουργικών μισθωμάτων αναγνωρίζονται ως έξοδο στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων σε σταθερή βάση κατά την διάρκεια της μίσθωσης. 
 
2.2.18 Προβλέψεις 
Οι  προβλέψεις  σχηματίζονται όταν  η Εταιρεία έχει παρούσες νομικές ή  
τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις, ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος, και 
πιθανολογείται ότι αφενός θα απαιτηθεί εκροή για το διακανονισμό των 
υποχρεώσεων αυτών και αφετέρου οι εκροές αυτές μπορούν να εκτιμηθούν 
αξιόπιστα. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται, σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού 
και προσαρμόζονται έτσι ώστε, να απεικονίζουν την παρούσα αξία της δαπάνης 
που αναμένεται να εκταμιευθεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Σχετικά 
με τις προβλέψεις που αναμένεται να εκκαθαριστούν σε μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα, οπότε η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, 
τα σχετικά ποσά υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές 
ταμειακές ροές, με έναν συντελεστή προ φόρων, ο οποίος, αντικατοπτρίζει τις 
τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του χρήματος και όπου 
κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριμένα με την 
υποχρέωση. 
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, 
αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα μιας εκροής πόρων που 
ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη, είναι ελάχιστη. Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν 
αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται, εφόσον 
η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή. 
 
2.2.19 Πληροφόρηση ανά λειτουργικό τομέα 
Η Εταιρεία παράγει γαλακτοκομικά προϊόντα. Λόγω της φύσης των προϊόντων 
και του τρόπου με τον οποίο αυτά προωθούνται στους πελάτες, η επιχείρηση 
λειτουργεί και διοικείται ως ένας επιχειρησιακός τομέας. 
 
2.2.20 Κέρδη ανά μετοχή 
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση των καθαρών 
κερδών/(ζημιών) της Εταιρίας με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών 
μετοχών στην διάρκεια της χρήσης, εξαιρουμένων των τυχόν ιδίων κοινών 
μετοχών που αγοράζονται από αυτή.  
Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή προκύπτουν από την προσαρμογή του 
σταθμισμένου μέσου όρου των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρίας κατά 
τη διάρκεια της χρήσης για δυνητικώς εκδιδόμενες κοινές μετοχές. 
Η Εταιρία δεν έχει τέτοιες κατηγορίες δυνητικών τίτλων με συνέπεια τα βασικά 
και τα προσαρμοσμένα κέρδη κατά μετοχή να είναι ίδια. 
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2.2.21 Διανομή μερισμάτων 
Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους καταχωρείται ως υποχρέωση στις 
οικονομικές καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση 
των μετόχων. 
 
2.2.22 Από-αναγνώριση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Ενεργητικού και 
Παθητικού 
(α) Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού: 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, (ή κατά περίπτωση το μέρος ενός 
χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού ή το μέρος μίας ομάδας 
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού), από-αναγνωρίζονται όταν: 
• Τα δικαιώματα για την εισροή ταμειακών πόρων έχουν εκπνεύσει. 
• Η Εταιρεία, διατηρεί το δικαίωμα στην εισροή ταμειακών πόρων από το 
συγκεκριμένο στοιχείο ενεργητικού, αλλά έχει αναλάβει ταυτόχρονα μία 
υποχρέωση προς τρίτους, να τα εξοφλήσει πλήρως χωρίς σημαντική 
καθυστέρηση, υπό την μορφή μίας σύμβασης μεταβίβασης. 
• Η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει το δικαίωμα εισροής ταμειακών πόρων από το 
συγκεκριμένο στοιχείο ενεργητικού, ενώ παράλληλα, είτε, (i) έχει μεταβιβάσει 
ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη, είτε, (ii) δεν έχει μεταβιβάσει 
ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη, αλλά έχει μεταβιβάσει τον 
έλεγχο του συγκεκριμένου στοιχείου. Όπου η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα 
δικαιώματα εισροής ταμειακών πόρων από το συγκεκριμένο στοιχείο 
ενεργητικού, αλλά παράλληλα δεν έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους 
κινδύνους και τα οφέλη, ή τον έλεγχο του συγκεκριμένου στοιχείου, τότε, το 
στοιχείο του ενεργητικού, αναγνωρίζεται στο βαθμό της συνεχιζόμενης 
συμμετοχής της Εταιρείας στο περιουσιακό στοιχείο αυτό. Η συνεχιζόμενη 
συμμετοχή, η οποία έχει τη μορφή εγγύησης επί του μεταβιβαζόμενου 
στοιχείου, αποτιμάται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ του αρχικού υπολοίπου του 
στοιχείου ενεργητικού και του μέγιστου ποσού που μπορεί η Εταιρεία να κληθεί 
να καταβάλει. Όταν η συνεχιζόμενη συμμετοχή, είναι υπό την μορφή 
δικαιωμάτων αγοράς και/ή πώλησης επί του στοιχείου ενεργητικού, 
(συμπεριλαμβανομένων και δικαιωμάτων που διακανονίζονται ταμειακά), ο 
βαθμός συνεχιζόμενης εμπλοκής της Εταιρείας, είναι η αξία του 
μεταβιβαζόμενου στοιχείου που δύναται η Εταιρεία να επαναγοράσει, με 
εξαίρεση την περίπτωση ενός δικαιώματος πώλησης του στοιχείου το οποίο 
αποτιμάται σε εύλογες αξίες, όπου η συνεχιζόμενη συμμετοχή της Εταιρείας, 
περιορίζεται στην χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του μεταβιβαζόμενου 
στοιχείου και την τιμή άσκησης του δικαιώματος. 
(β) Χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού: 
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο παθητικού από-αναγνωρίζεται όταν η σχετική 
υποχρέωση ακυρώνεται ή λήγει. Όταν μία υφιστάμενη χρηματοοικονομική 
υποχρέωση αντικαθίσταται από μία άλλη από τον ίδιο τρίτο (δανειστή) με 
ουσιαστικά διαφορετικούς όρους ή όταν οι υφιστάμενοι όροι μιας υποχρέωσης 
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διαφοροποιούνται ουσιαστικά τότε από-αναγνωρίζεται η υφιστάμενη 
υποχρέωση, αναγνωρίζεται η διαφοροποιημένη και η διαφορά μεταξύ των δύο 
καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσεως. 
 
2.20.23 Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού 
συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό παρουσιάζεται στον ισολογισμό, μόνο όταν 
υπάρχει νομικό δικαίωμα συμψηφισμού των ποσών που αναγνωρίστηκαν, και 
παράλληλα υπάρχει η πρόθεση να γίνει ο διακανονισμός σε καθαρή βάση, ή η 
ρευστοποίηση του περιουσιακού στοιχείου και ο διακανονισμός της υποχρέωσης 
να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα. 
 
2.20.24 Συνδεδεμένα μέρη 
Οι συναλλαγές και τα διεταιρικά υπόλοιπα μεταξύ συνδεόμενων με την Εταιρεία 
μερών γνωστοποιούνται σύμφωνα με το ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεόμενων 
Μερών». 
 
2.2.25 Μεταγενέστερα γεγονότα 
Τα κονδύλια του Ισολογισμού αναπροσαρμόζονται έτσι ώστε να 
αντικατοπτρίζουν γεγονότα, τα οποία έχουν συμβεί μετά την ημερομηνία του 
Ισολογισμού, αλλά τα οποία όμως παρέχουν ενδείξεις για συνθήκες που 
προϋπήρχαν κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. Γεγονότα τα οποία 
προέκυψαν μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού και τα οποία παρέχουν 
ενδείξεις για συνθήκες που προέκυψαν μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 
γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων. 
 
 
2.3 Σημαντικές λογιστικές  εκτιμήσεις  και παραδοχές της διοίκησης 
Η  κατάρτιση  των  Οικονομικών  Καταστάσεων  σύμφωνα  με  τα  ∆.Π.Χ.Α.  
απαιτεί  όπως η Διοίκηση της Εταιρείας προβεί στην  χρήση  λογιστικών 
εκτιμήσεων, κρίσεων και παραδοχών που έχουν επίδραση στα υπόλοιπα των 
λογαριασμών του ενεργητικού και του παθητικού, την γνωστοποίηση 
ενδεχόμενων υποχρεώσεων καθώς και τα έσοδα και έξοδα. 
Επομένως, παρά την εμπειρία, τις πληροφορίες και τις γνώσεις της Διοίκησης 
της Εταιρείας, είναι δυνατό τα παρουσιαστούν διαφορές μεταξύ των κρίσεων 
που έχει κάνει η Διοίκηση και των πραγματικών αποτελεσμάτων. 
 
Οι  εκτιμήσεις και  οι  κρίσεις της ∆ιοίκησης  είναι υπό συνεχή επανεξέταση έτσι 
ώστε να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους 
τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην εμπειρία της Διοίκησης της Εταιρείας 
σε σχέση με τις συναφείς συναλλαγές ή γεγονότα. 
 
Οι εκτιμήσεις, κρίσεις και παραδοχές που αναφέρονται σε κονδύλια των 
Οικονομικών Καταστάσεων, η μεταβολή των οποίων θα μπορούσε να 
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προκαλέσει ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών 
στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες είναι οι παρακάτω: 
 
 
Ωφέλιμη ζωή παγίων στοιχείων 
Η Εταιρεία αξιολογεί την ωφέλιμη ζωή των αποσβέσιμων παγίων σε κάθε 
χρήση. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 οι 
ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων παγίων αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη 
των στοιχείων του ενεργητικού. 
Επιμέτρηση ενσωμάτων παγίων στην εύλογη αξία 
Η πολιτική της Εταιρείας είναι ο υπολογισμός των ενσώματων παγίων σε 
αναπροσαρμοσμένες αξίες (εκτιμώμενες εύλογες αξίες), όπως αυτές 
καθορίζονται από ανεξάρτητες εταιρείες εκτιμητών, μείον τυχόν ζημίες 
απομείωσης που αναγνωρίζονται από την ημερομηνία της αναπροσαρμογής. Οι 
αποτιμήσεις γίνονται με επαρκή περιοδικότητα ώστε η εύλογη αξία του 
αναπροσαρμοσμένου περιουσιακού στοιχείου να μην διαφέρει ουσιωδώς από τη 
λογιστική αξία του. 
Απομείωση απαιτήσεων 
Η Εταιρεία απομειώνει την αξία των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων όταν 
υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που καταδεικνύουν ότι η είσπραξη μιας 
απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος δεν είναι πιθανή. Η Διοίκηση της 
Εταιρείας, προβαίνει, σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της πρόβλεψης 
σχετικά με τις επισφαλείς απαιτήσεις, σε συνάρτηση της πιστωτικής της 
πολιτικής και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νομικής Υπηρεσίας της 
Εταιρείας, τα οποία προκύπτουν, βάσει, επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και 
πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται. 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, αναγνωρίζεται για όλες τις 
αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες, στον βαθμό που είναι πιθανό ότι θα 
υπάρξουν επαρκή φορολογικά κέρδη που θα συμψηφιστούν με αυτές τις 
φορολογικές ζημίες. Για τον καθορισμό του ύψους της αναβαλλόμενης 
φορολογικής απαίτησης, που μπορεί να αναγνωριστεί, απαιτούνται σημαντικές 
κρίσεις και εκτιμήσεις της Διοίκησης, οι οποίες, βασίζονται στα μελλοντικά 
φορολογικά κέρδη σε συνδυασμό με τις μελλοντικές φορολογικές στρατηγικές 
που θα ακολουθηθούν. 
Ενδεχόμενα στοιχεία του ενεργητικού και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
Η Εταιρεία εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη 
συνήθη πορεία των εργασιών της. Η Διοίκηση κρίνει ότι, οποιοιδήποτε 
διακανονισμοί δε θα επηρέαζαν σημαντικά την οικονομική θέση της Εταιρείας 
την 31 Δεκεμβρίου 2017. Παρόλα αυτά, ο καθορισμός των ενδεχόμενων 
υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις, 
είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, που περιλαμβάνει κρίσεις, σχετικά με τις 
πιθανές συνέπειες και τις διερμηνείες σχετικά με τη νομοθεσία. Μεταβολές στις 
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κρίσεις ή στις διερμηνείες, είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μια αύξηση, ή μια 
μείωση, των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της Εταιρείας στο μέλλον. 
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 
Το ύψος της πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού βασίζεται σε 
αναλογιστική μελέτη. Η αναλογιστική μελέτη περιλαμβάνει την στοιχειοθέτηση 
παραδοχών σχετικών με το προεξοφλητικό επιτόκιο, το ποσοστό αύξησης των 
αμοιβών των εργαζομένων, την αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή και την 
αναμενόμενη εναπομένουσα εργασιακή ζωή. Οι παραδοχές που 
χρησιμοποιούνται εμπεριέχουν σημαντική αβεβαιότητα και η Διοίκηση της 
Εταιρείας προβαίνει σε συνεχή επανεκτίμησή τους. 
 
 
3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
 
3.1 Τρέχουσες συνθήκες στην Ελληνική Οικονομία 
Το πλαίσιο εντός του οποίου καλείται να λειτουργήσει η Ελληνική οικονομία 
είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητο και χαρακτηρίζεται από τη διαμόρφωση συνθηκών 
περαιτέρω μείωσης του διαθεσίμου εισοδήματος των καταναλωτών, την 
αυξητική τάση της ανεργίας και τον περιορισμό της χρηματοδότησης των 
επιχειρήσεων από τα πιστωτικά ιδρύματα. 
Η Διοίκηση της Εταιρείας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να 
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις επιπτώσεις του δυσμενούς 
χρηματοοικονομικού και μακροοικονομικού περιβάλλοντος και να συνεχιστούν 
απρόσκοπτα οι δραστηριότητες της Εταιρείας. 
Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν είναι σε θέση να προβλέψει με ακρίβεια τις 
εξελίξεις στην οικονομία και την επίδραση που ενδεχομένως θα έχουν στις 
δραστηριότητες της Εταιρείας γι’ αυτό αξιολογεί συνεχώς την κατάσταση, 
σχεδιάζει και υλοποιεί τις αναγκαίες παρεμβάσεις, προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στις δραστηριότητές της. 
 
3.2 Πιστωτικός κίνδυνος 
Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται κυρίως από μια ευρεία πελατειακή 
βάση και ως πιστωτικός κίνδυνος ορίζεται  ως ο  κίνδυνος αθέτησης των  
δεσμεύσεων σχετικά  µε τις απαιτήσεις της Εταιρείας, εκ μέρους των πελατών ή 
χρεωστών της. 
Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει πιστωτικό κίνδυνο μεγαλύτερο από αυτόν που 
αναλογεί στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς και στον κλάδο στον οποίο 
δραστηριοποιείται. Το μεγάλο εύρος της πελατειακής διασποράς, η οικονομική 
επιφάνεια αρκετών εκ των πελατών (όμιλοι super market) έχει ως αποτέλεσμα 
την μικρή συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου. 
Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών της εταιρείας καθώς και οι 
συνθήκες της παροχής των πιστώσεων (ύψος παροχών, πιστωτικά όρια κ.α.) 
παρακολουθείται διαρκώς από το τμήμα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου, το 
οποίο αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη είτε μέσα από 
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ανεξάρτητη αρχή είτε λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική του κατάσταση, 
προηγούμενες συναλλαγές και άλλες παραμέτρους, και ελέγχει το μέγεθος της 
παροχής των πιστώσεων καθώς και τα πιστωτικά όρια των λογαριασμών.Τα 
πιστωτικά όρια πελατών καθορίζονται βάσει εσωτερικών ή εξωτερικών 
αξιολογήσεων σύμφωνα πάντα με όρια που έχει καθορίσει η Διοίκηση. Η 
Διοίκηση της Εταιρείας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση των αναγκών 
κεφαλαίου κίνησης. Προωθεί τη μείωση των πιστωτικών ορίων και τον 
περιορισμό του χρόνου πίστωσης των πελατών, με στόχο την ενίσχυση των 
ελεύθερων ταμειακών ροών. Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται 
προβλέψεις για ζημίες από απαξίωση. 
Στο τέλους του έτους, η Διοίκηση εκτίμησε ότι δεν υφίσταται κανένας 
ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος ο οποίος δεν καλύπτεται από πρόβλεψη ή από 
άλλη εξασφάλιση. 
 
3.3 Κίνδυνος ρευστότητας 
Η Εταιρεία διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας παρακολουθώντας τις 
προβλεπόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές και εξασφαλίζοντας ότι 
διατηρούνται επαρκείς τραπεζικές πιστώσεις και εφεδρικά μέσα δανεισμού. Η 
συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας απαιτεί τη διαθεσιμότητα 
κεφαλαίων μέσω επαρκών δεσμευμένων (αποκλειστικών) πιστωτικών μέσων, 
ταμειακών διαθεσίμων και διαπραγματεύσιμων χρεογράφων καθώς και την 
ικανότητα κλεισίματος εκείνων των θέσεων, όπως και όταν απαιτείται από την 
εταιρική δραστηριότητα ή κάποιο έργο. 
Η Εταιρεία διαθέτει επαρκή εγκεκριμένα, μη χρησιμοποιημένα μέσα δανεισμού 
τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση οποιασδήποτε 
ενδεχόμενης υστέρησης στις πηγές διαθεσίμων.  
Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει το προφίλ λήξης των χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2018 και 2017, αντίστοιχα, βάσει των 
συμβατικών μη προεξοφλημένων πληρωμών: 
 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ         

Χρήση που έληξε την 31η 
Δεκεμβρίου 2018  

1 ώς 12 
μήνες  

2 ώς 
5 έτη  

Πάνω 
από 5 
έτη  Σύνολο 

Υποχρεώσεις προς προμηθευτές 
και συνδεδεμένες επιχειρήσεις 19.219  0  0  19.219 
  19.219  0  0  19.219 
 
         
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ         

Χρήση που έληξε την 31η 
Δεκεμβρίου 2017  

1 ώς 12 
μήνες  

2 ώς 
5 έτη  

Πάνω 
από 5 
έτη  Σύνολο 
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Υποχρεώσεις προς προμηθευτές 
και συνδεδεμένες επιχειρήσεις 23.481  0  0  23.481 
  23.481  0  0  23.481 

 
Ο δανεισμός περιλαμβάνει τα υπόλοιπα των δανείων (ανεξόφλητο κεφάλαιο) με 
κυμαινόμενο επιτόκιο στο τέλος της χρήσης. 
Η Εταιρεία την 31/12/2018 παρουσιάζει αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς οι 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπερβαίνουν τα κυκλοφορούντα στοιχεία του 
ενεργητικού κατά 29.179. Το θέμα θα επιλυθεί με την υλοποίηση του 
επιχειρηματικού σχεδίου για την εξεύρεση κεφαλαίων (βλέπε παράγραφο 2.1). 
 
3.4 Κίνδυνος τιμών 
Η Εταιρεία εκτίθενται κυρίως σε κίνδυνο διακύμανσης της τιμής της πρώτης 
ύλης (γάλα). Σε περίπτωση σημαντικής αύξησης του κόστους παραγωγής 
προϊόντων, λόγω της αύξησης της τιμής της πρώτης ύλης εφόσον το επιτρέπουν 
οι συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού, αναπροσαρμόζει το 
τιμοκατάλογο πώλησης με στόχο τον περιορισμό του κινδύνου των τιμών. 
Η Εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της σημαντικής αξίας διαπραγματεύσιμα 
χρεόγραφα και συνεπώς δεν εκτίθεται σε κίνδυνο μεταβολής των 
χρηματιστηριακών τιμών. 
 
3.5 Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 
Ο σκοπός της διαχείρισης του κεφαλαιουχικού κινδύνου είναι η εξασφάλιση της 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας της Εταιρείας (going concern) για να 
διασφαλιστούν ικανοποιητικές αποδόσεις προς τους μετόχους, να διατηρηθεί 
μια ιδανική κεφαλαιουχική δομή και για να μειωθεί το κόστος κεφαλαίου. 
Η Εταιρεία ελέγχει τον κεφαλαιουχικό κίνδυνο με βάση τον συντελεστή 
μόχλευσης. Αυτός ο συντελεστής υπολογίζεται ως ο λόγος του καθαρού 
δανεισμού προς το σύνολο των κεφαλαίων (ιδίων και ξένων). Ο καθαρός 
δανεισμός υπολογίζεται ως το σύνολο των δανεισμού (μακροπρόθεσμου και 
βραχυπρόθεσμου) μείον ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα. 
Οι συντελεστές μόχλευσης της Εταιρείας για τις χρήσεις που έληξαν την 31η 
Δεκεμβρίου 2018 και 2017 παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 
 31/12/2018  31/12/2017  
Συνολικός δανεισμός 41.568  44.591  
Μείον     
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (2.101)  (2.288)  
Καθαρός δανεισμός 39.467  42.303  
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 28.109  23.735  
Συνολικά κεφάλαια 57.576  66.038  
     
Συντελεστής μόχλευσης 58,40%  64,06%  
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3.6 Κίνδυνος επιτοκίου 
Οι διακυμάνσεις των επιτοκίων της αγοράς εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο 
ταμειακών ροών. Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων των υποχρεώσεων και των 
επενδύσεων παρακολουθείται σε προϋπολογιστική βάση. 
Η χρηματοδότηση της εταιρείας έχει διαμορφωθεί µε συνδυασμό κυμαινόμενων 
και σταθερών επιτοκίων προκειμένου να μετριαστεί ο κίνδυνος μεταβολής 
επιτοκίων. 
Πολιτική της Εταιρείας είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων 
καθώς και τη διάρκεια των χρηματοδοτικών αναγκών. Οι αποφάσεις για τη 
διάρκεια των χρηματοδοτήσεων και το συνδυασμό των επιτοκίων λαμβάνονται 
από τη Διοίκηση ξεχωριστά για κάθε περίπτωση και επανεξετάζονται ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα, ανάλογα µε τις ανάγκες. 
Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα. 
Ακολούθως παρατίθεται ανάλυση ευαισθησίας  του δανεισμού της Εταιρείας 
στην μεταβολή του επιτοκίου κατά 1% και την επίδραση του στα αποτελέσματα 
και τα Ίδια κεφάλαια: 
 
  Επίδραση στην χρήση 2018  Επίδραση στην χρήση 2017 
Μεταβολή 
επιτοκίου  

Αποτελέσματα 
προ φόρων 

Ίδια 
κεφάλαια  

Αποτελέσματα 
προ φόρων 

Ίδια 
κεφάλαια 

  1%  -416 -295  -445 -316 
- 1%  416 295  445 316 

 
3.7 Κίνδυνος ανταγωνισμού 
Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία αποτελούν πεδίο έντονου 
ανταγωνισμού τόσο από μεγάλους εγχώριους και διεθνείς παίκτες των εν λόγω 
αγορών, όσο και από πολύ μικρούς εθνικούς ή ακόμα και τοπικούς 
ανταγωνιστές. 
Ενδεχόμενες αλλαγές σε διατάξεις σχετικές με τη δραστηριότητα της Εταιρείας 
όπως στην διάρκεια ζωής προϊόντων, διαφοροποίηση συντελεστών ΦΠΑ, 
ασφαλιστικές και εργασιακές διατάξεις, διαφοροποιούν το πεδίο του 
ανταγωνισμού. 
Παράλληλα, ως αποτέλεσμα της γενικής τάσης της κατανάλωσης παγκοσμίως 
αλλά και ιδιαίτερα λόγω των υφιστάμενων οικονομικών συνθηκών στην 
Ελλάδα, διαμορφώνεται μία διαρκής αύξηση στην κατανάλωση προϊόντων 
ιδιωτικής ετικέτας με επίδραση στον ανταγωνισμό των γαλακτοκομικών 
προϊόντων. 
 
3.8 Κίνδυνος συμμόρφωσης 
Ο κίνδυνος συμμόρφωσης είναι ο κίνδυνος χρηματικής απωλειών, 
συμπεριλαμβανομένων και των απωλειών από πρόστιμα και άλλες ποινές, που 
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απορρέουν από τη μη συμμόρφωση με τους νόμους και κανονισμούς της 
πολιτείας. Ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό μέσω της εποπτείας 
που ασκείται από τη Διοίκηση, αλλά και μέσω άλλων ασφαλιστικών δικλείδων 
και ελέγχων που εφαρμόζει η Εταιρεία. 
 
 
 
4. ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
 
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας αφορά, κυρίως, σε πωλήσεις προϊόντων και 
εμπορευμάτων και αναλύεται ως εξής: 
 
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31 Δεκεμβρίου 
 2018  2017 
Πωλήσεις προϊόντων 91.915  93.470 
Πωλήσεις εμπορευμάτων 4.216  4.832 
Πωλήσεις λοιπων αποθεμάτων 34  180 

 96.165  98.482 

    
    
Πωλήσεις εσωτερικού 38.788  40.401 
Πωλήσεις ενδοκοινοτικές 51.150  51.349 
Πωλήσεις προς τρίτες χώρες 6.227  6.732 

 96.165  98.482 
 
 
 
5. ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 
 
Το κόστος μισθοδοσίας στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως 
εξής: 
 
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31 Δεκεμβρίου 
 2018  2017 
Μισθοί και ημερομίσθια 7.069  6.991 
Ασφαλιστικές εισφορές 1.816  1.800 
Αποζημιώσεις προσωπικού εξόδου από την 
υπηρεσία    
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(Σημείωση 24) 46  11 
Λοιπά έξοδα προσωπικού 10  2 
Σύνολο μισθοδοσίας 8.941  8.804 
Μείον: Ποσά που χρεώθηκαν στο κόστος 
παραγωγής -5.194  -5.229 
Κόστος μισθοδοσίας που εξοδοποιήθηκε 
(Σημείωση 7) 3.747  3.575 

 
Ο αριθμός του προσωπικού της εταιρίας στις 31 Δεκεμβρίου 2018 και 2017, 
ανερχόταν στα 420 και 416 άτομα αντίστοιχα. 
 
Οι αμοιβές που καταβλήθηκαν σε διευθυντές και διοικητικά στελέχη για τις 
χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2018 και 2017 περιλαμβάνονται στο 
κόστος μισθοδοσίας και τις αμοιβές τρίτων ανήλθαν και σε 692 και 624 ευρώ 
αντίστοιχα. Από τα ποσά αυτά, 506 και 432 ευρώ αντίστοιχα, καταβλήθηκαν σε 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις χρήσεις που έληξαν στις 31 
Δεκεμβρίου 2018 και 2017. 
 
 
6. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
 
Οι αποσβέσεις που επιβάρυναν τα αποτελέσματα χρήσεως αναλύονται ως εξής: 
 
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31 Δεκεμβρίου 
 2018  2017 
    
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων (Σημείωση 11) 3.755  3.906 
Σύνολο αποσβέσεων 3.755  3.906 
Μείον: Ποσά που χρεώθηκαν στο κόστος 
παραγωγής -2.766  -3.023 

Αποσβέσεις που εξοδοποιήθηκαν (Σημ.7) 989  883 
 
 
7. ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 
 
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31 Δεκεμβρίου 
 2018  2017 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 8.941  8.804 
Έξοδα διαφήμισης και προώθησης πωλήσεων 531  764 
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Αμοιβές και έξοδα τρίτων 816  748 
Αμοιβές παροχών κοινής ωφέλειας 1.198  1.097 
Μισθώματα 736  765 
Λοιπές παροχές τρίτων 162  153 
Συντήρηση ενσώματων παγίων 253  308 
Ασφάλιστρα 264  219 
Φόροι – Τέλη 294  354 
Έξοδα ταξιδίων 123  120 
Έξοδα μεταφορών 4.371  4.353 
Αποσβέσεις 3.755  3.906 
Προβλέψεις 44  42 
Κόστος αναλωθέντων αποθεμάτων 65.009  69.191 
Λοιπά 1.866  1.626 

Σύνολο 88.363  92.450 
 
 
Τα παραπάνω κατανέμονται ανά λειτουργία ως εξής: 
 
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31 Δεκεμβρίου 
 2018  2017 
Κόστος πωλήσεων 77.383  81.934 
Έξοδα διάθεσης 7.634  7.409 
Έξοδα διοίκησης 3.346  3.107 

Σύνολο 88.363  92.450 
 
 
 
8. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 
 
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31 Δεκεμβρίου 
 2018  2017 
Επιδοτήσεις 0  0 

Ενοίκια 6  8 

Εισπρατόμενα έξοδα αποστολής αγαθών 254  89 

Λοιπά έσοδα 40  16 

Έκτακτα έσοδα 98  47 
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Έκτακτα κέρδη 0  160 

Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις 420  58 

Λοιπά έσοδα προηγούμενων χρήσεων 13  0 

Σύνολο 831  378 
 
 
9. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ/(ΕΞΟΔΑ) 
 
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) αναλύονται ως εξής: 
 
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31 Δεκεμβρίου 
 2018  2017 
Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων (Σημείωση 22)  (291)   (291) 
Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων (Σημείωση 22)  (2.135)   (2.200) 
Λοιπά  (269)   (437) 
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων  (2.695)   (2.928) 
Πιστωτικοί τόκοι καταθέσεων 0  159 
Σύνολο καθαρών χρηματοοικονομικών 
εσόδων/ (εξόδων)  (2.695)   (2.769) 

 
 
 
10. ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
 
Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία για τα έτη 2018 και 2017 ο φορολογικός 
συντελεστής ήταν 29%. 
 
Η δαπάνη/(όφελος) για φόρο εισοδήματος που απεικονίζεται στις συνημμένες 
εταιρικές οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 
 
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31 Δεκεμβρίου 
 2018  2017 
Δαπάνη / (όφελος) τρέχοντος φόρου 
εισοδήματος 1.249  698 
Δαπάνη / (όφελος) αναβαλλόμενου φόρου 
εισοδήματος -258  -210 
Συνολική πρόβλεψη φόρου εισοδήματος    
όπως περιλαμβάνεται στις οικονομικές 
καταστάσεις 991   488  



                                        ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018 

(Όλα τα ποσά είναι σε χιλ. ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

 
 

51  

 
 
 
Η συμφωνία της πρόβλεψης για το ποσό των φόρων εισοδήματος που 
καθορίζεται από την εφαρμογή του φορολογικού συντελεστή στα κέρδη προ 
φόρων συνοψίζεται ως εξής: 
 
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31 Δεκεμβρίου 
 2018  2017 
Κέρδη προ φόρου από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες 4.635  1.356 
Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρου από διακοπείσες 
δραστηριότητες -  - 
Συνολικά κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων 4.635  1.356 
Δαπάνη/(όφελος) φόρου εισοδήματος υπολογισμένη με τον 
ισχύοντα   
φορολογικό συντελεστή (29% για την χρήση 
2018 και    
για την χρήση 2017) 1.249   698  
Φορολογική επίδραση μη φορολογητέων εσόδων και εξόδων 
που   
δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 0   0  
Φορολογική επίδραση ποσών καταχωρημένων 
στα Ίδια Κεφάλαια  (258)   (210) 
Φορολογική επίδραση από την αλλαγή του 
φορολογικού συντελεστή 0   0  

Σύνολο 3.644  868 
 
 
Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε 
ερμηνείες από τις φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος 
κατατίθενται σε ετήσια βάση αλλά τα κέρδη ή οι ζημίες που δηλώνονται για 
φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές 
εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου, 
στιγμή κατά την οποία θα εκκαθαριστούν και οι σχετικές φορολογικές 
υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημίες στο βαθμό που αναγνωρίζονται από τις 
φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το συμψηφισμό των 
κερδών των πέντε επομένων χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν. 
 
 
Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης 
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Ο φορολογικός έλεγχος της χρήσης 2018 από τους νόμιμους ελεγκτές βρίσκεται 
σε εξέλιξη και η έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης προβλέπεται να χορηγηθεί 
μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2018. Αν μέχρι την 
ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές 
υποχρεώσεις, εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 
 
 
 
 
Οι αναβαλλόμενοι φόροι σχετίζονται με τις προσωρινές διαφορές ανάμεσα στις 
λογιστικές αξίες και στις φορολογικές βάσεις των στοιχείων ενεργητικού και 
παθητικού και υπολογίζονται με χρήση των θεσπισμένων φορολογικών 
συντελεστών: 
 
 
 31 Δεκεμβρίου 
 2018  2017 
Υπόλοιπο έναρξης - καθαρή αναβαλλόμενη    
απαίτηση (υποχρέωση)  (10.216)   (11.018) 
Χρέωση/ (Πίστωση) στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων 329   371  
Απ' ευθείας καταχώρηση στα λοιπά συνολικά 
έσοδα 1.476   431  
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως (καθαρή 
αναβαλλ. υποχρέωση)  (8.411)   (10.216) 

 
 
 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις που 
αναγνωρίστηκαν στις συνημμένες εταιρικές καταστάσεις οικονομικής θέσης και 
καταστάσεις αποτελεσμάτων αναλύονται ως εξής: 
 
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31 Δεκεμβρίου 
 2018  2017 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις    
Ενσώματα πάγια  (11.530)   (13.432) 
Αναβαλλόμενα έξοδα 12   20  
Μικτές αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις  (11.518)   (13.412) 
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Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις    
Μεταφερόμενες φορολογικές απαιτήσεις / 
(υποχρεώσεις)  (531)   (531) 
Αποζημιώσεις προσωπικού λόγω 
συνταξιοδότησης 250   248  
Είσπραξη απαιτήσεων 3.388   3.460  
Λοιπά 0   19  
Μικτές αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις 3.107   3.196  
Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις  (8.411)   (10.216) 

 
 
 
11. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Η λογιστική πολιτική της Εταιρείας για την αποτίμηση των ενσωμάτων παγίων 
στοιχείων είναι το μοντέλο της αναπροσαρμογής στην εύλογη αξία. 
 
 
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία αναλύονται ως εξής: 
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 Εδαφικές      Μεταφορικά  Έπιπλα-   Κατασκευή  Άυλα   
 εκτάσεις  Κτήρια  Μηχανήματα  Μέσα  Εξοπλισμός  σε εξέλιξη  πάγια  Σύνολο 
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ                
Υπόλοιπο την 1η 
Ιανουαρίου 2017 555   20.725   42.171   6.302   581   872   47   71.253  
Προσθήκες 0   27   1.791   41   225   1.157   26   3.267  
Πωλήσεις /Μεταφορές 0   0    (703)  0    (11)   (723)  0    (1.437) 
Αναπροσαρμογή στην 
εύλογη                
αξία αύξηση / (μείωση) 0   0   0   0   0   0   0   0  
Υπόλοιπο την 31η 
Δεκεμβρίου 2017 555   20.752   43.259   6.343   795   1.306   73   73.083  

                
Προσθήκες 3   160   2.122   26   126   2.593   15   5.045  
Πωλήσεις /Μεταφορές 0   0    (39)   (174)   (14)   (2.054)  0    (2.281) 
Αναπροσαρμογή στην 
εύλογη                
αξία αύξηση / (μείωση) 0   0   0   0   0   0   0   0  
Υπόλοιπο την 31η 
Δεκεμβρίου 2018 558   20.912   45.342   6.195   907   1.845   88   75.847  

                
                
ΣΩΡΡΕΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ                
Υπόλοιπο την 1η 
Ιανουαρίου 2017 0   0   0   0   0   0   0   0  
Έξοδα αποσβέσεων 0    (391)   (2.808)   (561)   (132)  0    (4)   (3.896) 
Αποσβέσεις πωληθέντων 0   0   38   0   3   0   0   41  
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Αναπροσαρμογή στην 
εύλογη                
αξία (αύξηση) / μείωση 0   0   0   0   0   0   0   0  
Την 31η Δεκεμβρίου 
2017 0    (391)   (2.770)   (561)   (129)  0    (4)   (3.855) 

                
Έξοδα αποσβέσεων 0    (392)   (2.810)   (455)   (80)  0    (7)   (3.744) 
Αποσβέσεις πωληθέντων 0   0   5   23   13   0   0   41  
Αναπροσαρμογή στην 
εύλογη                
αξία (αύξηση) / μείωση 0   0   0   0   0   0   0   0  
Υπόλοιπο την 31η 
Δεκεμβρίου 2018 0    (783)   (5.575)   (993)   (196)  0    (11)   (7.558) 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 558   20.129   39.767   5.202   711   1.845   77   68.289  
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Επί των ακινήτων της Εταιρείας την 31η ∆εκεµβρίου 2018 υφίστανται εταιρικά 
εµπράγµατα βάρη συνολικού ύψους 42.102 ευρώ, ιδιωτικά εµπράγµατα βάρη 
συνολικού ύψους 9.974 ευρώ, εγγυήσεις επί κινητών πραγμάτων ύψους 23.000 
ευρώ και λοιπά ενέχυρα και εγγυήσεις ύψους 143 για εξασφάλιση τραπεζικών 
δανείων και συμβάσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων συνολικού ύψους 44.176 
ευρώ (βλέπε σχετικά Σηµ. 22). 
 
 
 
12. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 
 
Τα επενδυτικά ακίνητα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 
 
 
 Εδαφικές     
 εκτάσεις  Κτήρια  Σύνολο 
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ      
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2017 2.220   280   2.500  
Προσθήκες 0   0   0  
Πωλήσεις /Μεταφορές 0   0   0  
Αναπροσαρμογή στην εύλογη      
αξία αύξηση / (μείωση) 0   0   0  

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2017 2.220   280   2.500  

      
Προσθήκες 0   0   0  
Αναπροσαρμογή στην εύλογη      
αξία (μείωση) / αύξηση 0   0   0  
Πωλήσεις/ μεταφορές 0   0   0  

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2018 2.220   280   2.500  

      
      
ΣΩΡΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ      
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2017 0    (10)   (10) 
Έξοδα αποσβέσεων 0   0   0  
Αποσβέσεις πωληθέντων 0   0    
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Αναπροσαρμογή στην εύλογη      
αξία αύξηση / (μείωση) 0   0   0  

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2017 0    (10)   (10) 

      
Έξοδα αποσβέσεων 0    (11)   (11) 
Αποσβέσεις πωληθέντων 0   0   0  
Αναπροσαρμογή στην εύλογη     0  
αξία αύξηση / (μείωση) 0   0   0  

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2018 0    (21)   (21) 
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 31η Δεκεμβρίου 
2018 2.220   259   2.479  

 
 
 
 
 
 
13. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 
Οι θυγατρικές επιχειρήσεις είναι οι εξής: 
 
 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   
 31 Δεκεμβρίου  Χώρα 
 2018  2017  σύστασης 
ΑΓΝΟ Α.Ε. 99,99%  99,99%  Ελλάδα 
ΜΕΝΤΙΤΕΡΑΝΙΑΝ ΛΑΪΦ Α.Ε. 99,00%  99,00%  Ελλάδα 
KOLIOS CYPRUS DIARY LTD 70,00%  -  Κύπρος 

 
 
Η λογιστική αξία των συμμετοχών όπως απεικονίζεται στις οικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας είναι η εξής: 
 
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ  
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2017  
ΑΓΝΟ Α.Ε. 24.259  
ΜΕΝΤΙΤΕΡΑΝΙΑΝ ΛΑΪΦ Α.Ε. 2.500  

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2017 26.759 
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Προσθήκες KOLIOS CYPRUS DAIRY ltd 677 

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2018 27.436 

  
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2017  
ΑΓΝΟ Α.Ε.  (24.259) 
ΜΕΝΤΙΤΕΡΑΝΙΑΝ ΛΑΪΦ Α.Ε.  (2.500) 
KOLIOS CYPRUS DAIRY ltd 0  

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2017  (26.759) 

  
Προβλέψεις χρήσης 2018  
ΑΓΝΟ Α.Ε. 0 
ΜΕΝΤΙΤΕΡΑΝΙΑΝ ΛΑΪΦ Α.Ε. 0 
KOLIOS CYPRUS DAIRY ltd 0 

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2018 677  
 
 
Παραπέμπουμε στη Σημείωση 28 «Λοιπά σημαντικά γεγονότα» όπου γίνεται 
αναφορά σε θέματα σχετικά με την κύρηξη σε πτώχευση της θυγατρικής 
εταιρείας ΑΓΝΟ Α.Ε.. 
 
 
14. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 
Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής: 
 
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31 Δεκεμβρίου 
 2018  2017 
Εμπορεύματα 552   404  
Έτοιμα και ημιέτοιμα 10.927   15.150  
Α' & Β' ύλες - αναλώσιμα υλικά 3.172   3.128  
Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων 1.845   449  

 16.497  19.131 
 
 
Σχηματίσθηκαν προβλέψεις απομείωσης της αξίας των αποθεμάτων το συνολικό 
ποσό των οποίων ανέρχεται στα ευρώ 75. Επίσης έχει σχηματισθεί πρόβλεψη 
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ποσού 2.066 για επισφαλή χρεωστικά υπόλοιπα προμηθευτών που 
περιλαμβάνονται στο λογαριασμό «Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων». 
 
 
15. ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
 
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31 Δεκεμβρίου 
 2018  2017 
Εμπορικές απαιτήσεις    
Σε ευρώ 28.083   29.839  
Μείον: προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων  (16.298)   (16.844) 

 11.785  12.995 

    
Λοιπές απαιτήσεις    
Απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο 467   335  
Προκαταβολές σε προμηθευτές 659   87  
Προπληρωμένες δαπάνες 142   144  
Χρεώστες διάφοροι 2.837    3.699  
 4.106  4.264 
Μείον: προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων  (2.876)   (1.978) 
 1.230  2.286 
Σύνολο εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων 13.014  15.281 

 
 
Η κίνηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις κατά την 31η Δεκεμβρίου 
2018 και 2017 είχε ως εξής: 
 
   Λοιπές   
 Πελάτες  απαιτήσεις  Σύνολο 
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2017 16.258   1.401   17.659  
Προβλέψεις 2017 586   577   1.163  
Αναταξινόμηση προβλέψεων 0   0   0  
Μειώσεις προβλέψεων 2017 0   0   0  
 16.844   1.978   18.822  
Προβλέψεις 2018 505   0   505  
Αναταξινόμηση προβλέψεων  (947)  947   0  



                                        ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018 

(Όλα τα ποσά είναι σε χιλ. ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

 
 

60  

Μειώσεις προβλέψεων 2018  (104)   (49)   (153) 

 16.298   2.876   19.174  
 
ΔΧΠΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 
Με την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 από την 1 Ιανουαρίου 2018, η Εταιρεία 
προσδιορίζει τις επισφαλείς απαιτήσεις βάσει ενός μοντέλου αναμενόμενων 
ζημιών. Το μοντέλο αυτό, ομαδοποιεί τις απαιτήσεις σύμφωνα με τη 
βαθμολογία πιστοληπτικής ικανότητας του κάθε πελάτη (credit rating), συνδέει 
τη βαθμολογία με την πιθανότητα αθέτησης (probability of default) και 
υπολογίζει τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες. 
Το συνολικό ποσό των προβλέψεων που αφορά την χρήση 2018, από την 
εφαρμογή του ΔΧΠΑ 9, ανήλθε σε 44. 
 
Η Εταιρεία εφάρμοσε το καινούργιο πρότυπο ΔΧΠΑ 9 «Χρηματοοικονομικά 
μέσα» από την 1η Ιανουαρίου 2018 χωρίς αναπροσαρμογή της συγκριτικής 
πληροφόρησης αναγνωρίζοντας τη σωρρευτική επίδραση της αρχικής 
εφαρμογής στο υπόλοιπο έναρξης των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την ημερομηνία 
αρχικής εφαρμογής. Ως εκ τούτου οι προσαρμογές από την εφαρμογή του νέου 
Προτύπου δεν εμφανίζονται στην χρηματοοικονομική θέση της 31ης Δεκεμβρίου 
2017 αλλά αναγνωρίστηκαν στην χρηματοοικονομική θέση της 1ης Ιανουαρίου 
2018. 
 
Η απομείωση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού από την 
υιοθέτηση του ΔΧΠΑ 9 κατά την 1/1/2018 ανέρχεται σε μείωση των Ιδίων 
Κεφαλαίων κατά 20 και αντίστοιχη αύξηση των προβλέψεων επισφαλών 
απαιτήσεων. 
Συνοπτικά η επίδραση των προσαρμογών στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας 
από την εφαρμογή του ΔΧΠΑ 9 αναλύεται στο παρακάτω πίνακα. Τυχόν 
κονδύλια ισολογισμού τα οποία δεν επιρρεάστηκαν από τις αλλαγές που 
επέφερε το ΔΧΠΑ 9 δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα. 
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2017 

ΔΧΠΑ 9 
εγγραφές 
μετάβασης 

1/1/2018 
αναμορφωμένο 

Απαιτήσεις από 
πελάτες 12.995 -20 12.975 
    

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 31/12/2017 

ΔΧΠΑ 9 
εγγραφές 
μετάβασης 

1/1/2018 
αναμορφωμένο 

Αποτελέσματα εις 
νέον -47.200 -20 -47.220 
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16. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία αναλύονται ως εξής: 
 
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31 Δεκεμβρίου 
 2018  2017 
Μετοχές εταιρειών εισηγμένων στο χρηματιστήριο 240  240 
Προβλέψεις υποτίμησης  (86)   (59) 

 154  181 

    
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    
CPB ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ    
Αξία κτήσεως 440  440 
Προβλέψεις υποτίμησης  (403)   (389) 

 37  51 

Γενικό σύνολο 191  233 
 
 
 
17. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 
 
Τα χρηματικά διαθέσιμα αναλύονται ως εξής: 
 
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31 Δεκεμβρίου 
 2018  2017 
Ταμείο 288  430 
Καταθέσεις 1.813  1.858 

 2.101  2.288 
 
 
Το ύψος των δεσμευμένων χρηματικών διαθεσίμων κατά την 31η Δεκεμβρίου 
2018 και 2018, ανέρχονταν σε 348 και 273 ευρώ αντίστοιχα. 
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Τα χρηματικά διαθέσιμα εκφεασμένα σε ξένο νόμισμα κατά την 31η Δεκεμβρίου 
2018 και 2017, ανέρχονταν σε 34 και 33 ευρώ αντίστοιχα. 
 
 
18. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 31/12/2018 ανέρχονταν σε 14.330 
και διαιρούνταν 3.582.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 4,00 ευρώ. Η διαχρονική 
κίνηση του μετοχικού κεφαλαίου παρουσιάζεται στο παρακάτω πίνακα: 
 
 Αριθμός  Ονομαστική  Μετοχικό 

Ποσά σε ευρώ μετοχών  αξία/ €  
Κεφάλαιο 

(ευρώ) 
31η Δεκεμβρίου 2017 3.160.000  4 ευρώ/ μτχ  12.640.000 
31η Δεκεμβρίου 2018 3.582.500  4 ευρώ/ μτχ  14.330.000 

 
Το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της 31ης Δεκεμβρίου 2018 διαμορφώθηκε 
στο ποσό ευρώ 14.330.000 ως εξής: 
α) με την από 30 Ιουνίου 2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία 
αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό ευρώ 726.800 με 
την ακύρωση των υφιστάμενων 3.160.000 μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 
4,00 και την έκδοση 3.160.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 3,77 και 
β) με την από 31 Δεκεμβρίου 2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την 
οποία αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό ευρώ 
2.416.800 με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και την ακύρωση των 
υφιστάμενων 3.160.000 μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 3,77 και την έκδοση 
3.582.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 4,00. 
Τα αποθεματικά τα οποία κεφαλαιοποιήθηκαν βάσει της από 31.12.2018 
απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι τα εξής: 
 

Αποθεματικό Ποσό ευρώ 
Ν 2065/1992 -2004 138,83 
Ν 2065/1992 -2008 2.877,92 
Ν 2065/1992 -2008 1.654.560,12 
Ν 2065/1992 -2012 17.982,93 
Ν 1828/1989 -1996 300.468,95 
Ν 1828/1989 -1998 440.771,25 
Σύνολο κεφαλαιοποιηθέντων 
αποθεματικών 2.416.800,00 

  
Όλες οι εκδοθείσες µετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως. Η Εταιρεία δεν κατέχει 
ίδιες µετοχές. 
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19. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ 
 
Τα αποθεματικά εύλογης αξίας αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31 Δεκεμβρίου 
 2018  2017 
Αποθεματικό εδαφικών εκτάσεων  (1.324)   (1.324) 
Αποθεματικό κτηριακών εγκαταστάσεων 12.201   12.152  
Αποθεματικό μηχανημάτων/ εξοπλισμού 19.685   20.786  
Αποθεματικό μεταφορικών μέσων 2.572   2.780  

ΣΥΝΟΛΟ 33.134   34.394  
 
 
 
20. ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 
 
 
Σύµφωνα την ελληνική εµπορική νοµοθεσία, η Εταιρεία υποχρεούται να 
σχηµατίζει τακτικό αποθεµατικό ποσοστού 5% επί των ετησίων κερδών το οποίο 
δεν µπορεί να διανεµηθεί. 
Στα λοιπά αποθεµατικά της Καθαρής Θέσης συµπεριλαµβάνονται επίσης και 
ειδικά αποθεµατικά καθώς και αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων 
νόµων, τα οποία εξαιρούνται του φόρου εισοδήµατος εκτός εάν διανεµηθούν 
στους µετόχους ή κεφαλαιοποιηθούν. 
 
Τα λοιπά αποθεµατικά της καθαρής θέσης αναλύονται ως ακολούθως: 
 
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31 Δεκεμβρίου 
 2018  2017 
Τακτικό αποθεματικό 1.017  878  
Διαφορές από αναπρ/γή αξίας 
λοιπ.περ/σιακών στοιχ.Ν.2065/92 0  1.675  
Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων 
νόμων 20.391  21.132  
Αποθεματικα από απαλλασόμενα της 
φορολογίας έσοδα 0  0  
Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' 
ειδικό τρόπο 215  215  
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Σύνολα 21.623  23.900 
 
 
 
21. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 
 
 
Η κίνηση των αποτεσμάτων εις νέο αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: 
 
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2017  (49.409) 
Κίνηση χρήσης 2017 - Κέρδος/ (Ζημιά) 2.209  

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2017  (47.200) 

  
Κίνηση χρήσης 2018 - Κέρδος/ (Ζημιά) 6.222  

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2018  (40.978) 
 
 
 
22. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 
 
 
Τα μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια αφορούν χορηγήσεις με βάση τα 
διάφορα πιστωτικά όρια που διατηρεί η Εταιρεία με τις τράπεζες που 
συνεργάζεται. 
 
Η εύλογη αξία του δανεισµού προσεγγίζει αυτή που εµφανίζεται στις 
Οικονοµικές Καταστάσεις. 
 
 
Το συνολικό ύψος των τραπεζικών δανείων αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: 
 
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31 Δεκεμβρίου 
 2018  2017 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 37.947  39.211 
Βραχυπρ. μέρος μακροπρόθεσμων 
χρηματοδοτήσεων 1.288  1.533 
Βραχυπρ. μέρος συμβάσεων χρηματοδοτικών 
μισθώσεων 57  71 
 39.292  40.815 
Μακροπρόθεμα δάνεια 3.648  4.833 
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Μακροπρ. μέρος συμβάσεων χρηματοδοτικών 
μισθώσεων 1.236  1.241 

Γενικό Σύνολο χρηματοδοτήσεων 44.176  46.889 
 
Το μεσοσταθμικό επιτόκιο για τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2018 
και 2017 ήταν 6,38% και 6,30% αντίστοιχα. 
 
 
Μακροπρόθεσμος δανεισμός: 
 
Η λήξη των µακροπρόθεσµων τραπεζικών υποχρεώσεων αναλύεται ως εξής: 
 
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31 Δεκεμβρίου 
 2018  2017 
Εντός 1 έτους 1.288  1.533 
Από 2 έως 5 έτη 3.092  4.130 
Περισσότερα από 5 έτη 556  703 

 4.936  6.366 
 
Επί των ακινήτων της Εταιρείας την 31η ∆εκεµβρίου 2018 υφίστανται εταιρικά 
εµπράγµατα βάρη συνολικού ύψους 42.102 ευρώ, ιδιωτικά εµπράγµατα βάρη 
συνολικού ύψους 9.974 ευρώ, εγγυήσεις επί κινητών πραγμάτων ύψους 23.000 
ευρώ και λοιπά ενέχυρα και εγγυήσεις ύψους 143 για εξασφάλιση τραπεζικών 
δανείων και συμβάσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων συνολικού ύψους 44.176 
ευρώ (βλέπε Σημ. 11). 
 
 
23. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 
 
Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις της Εταιρείας είναι εξασφαλισµένες µε το 
δικαίωµα του εκµισθωτή να του επιστραφούν τα µισθωµένα ενσώµατα πάγια σε 
περίπτωση αθέτησης εκ µέρους της Εταιρείας των όρων των σχετικών 
συµβάσεων. 
Οι υποχρεώσεις χρηµατοδοτικές µισθώσεις της Εταιρείας είχαν ως εξής: 
 
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31 Δεκεμβρίου 
 2018  2017 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από 
χρηματοδοτικές μισθώσεις (σημ. 22) 57  71 
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Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από 
χρηματοδοτικές μισθώσεις 1.236  1.241 

 1.293  1.312 
 
 
Η κίνηση των υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις στην χρήση 2018 
είχε ως εξής: 
 
Υποχρεώσεις 1/1/2018 1.312 
Πλέον: Αξία νέων συμβάσεων μίσθωσης 53 
Μείον: Πληρωμές -72 

Υποχρεώσεις 31/12/2018 1.293 
 
 
 
24. ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
 
Κρατική σύνταξη: Οι υπάλληλοι της Εταιρείας καλύπτονται με ένα από τα 
διάφορα υποστηριγμένα από το Ελληνικό κράτος συνταξιοδοτικά ταμεία. Κάθε 
υπάλληλος απαιτείται να καταβάλει ένα ποσό του μηνιαίου μισθού του στο 
ταμείο, με την επιχείρηση να καταβάλει επίσης ένα ποσό. Κατά τη 
συνταξιοδότηση, το συνταξιοδοτικό ταμείο είναι αρμόδιο για την πληρωμή των 
συντάξεων των υπαλλήλων. Συνεπώς, η Εταιρεία δεν έχει καμία νομική ή 
εθιμική υποχρέωση να καταβάλει μελλοντικές παροχές στο πλαίσιο αυτού του 
σχεδίου. 
 
Αποζημιώσεις αποχώρησης προσωπικού: Βάσει του ελληνικού εργατικού 
δικαίου, οι υπάλληλοι και οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα αποζημίωσης σε 
περίπτωση απόλυσης ή αποχώρησης με ποσό πληρωμής που υπολογίζεται με 
βάση την αμοιβή του υπαλλήλου ή του εργαζομένου, την προϋπηρεσία και τον 
τρόπο της λήξης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι υπάλληλοι ή οι εργαζόμενοι 
που παραιτούνται ή απολύονται με αιτία δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης. Η 
πληρωτέα αποζημίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης είναι ίση με το 40% του 
ποσού που θα ήταν πληρωτέο για απόλυση χωρίς αιτία. Στην Ελλάδα σύμφωνα 
με την τοπική πρακτική, αυτά τα προγράμματα δεν χρηματοδοτούνται. 
Σύμφωνα με την πρακτική αυτή, η Εταιρεία δεν χρηματοδοτεί τα προγράμματα 
αυτά. Η Εταιρεία χρεώνει στα αποτελέσματα για δεδουλευμένες παροχές σε 
κάθε περίοδο με αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι 
πληρωμές παροχών που διενεργούνται στους συνταξιοδοτούμενους κάθε 
περίοδο χρεώνονται έναντι αυτής της υποχρέωσης. 
 
Καθαρή υποχρέωση στην κατάσταση οικονομικής θέσης 863 
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Παρούσα αξία στην έναρξη της χρήσης 854 
Παρούσα αξία τρέχουσας απασχόλησης 62 
Χρηματοοικονομικό κόστος 16 
Κόστος περικοπών τερματισμού υπηρεσίας 90 
Παροχές που πληρώθησαν -159 
Αναλογιστικά κέρδη και (ζημιές) 0 

Παρούσα αξία στην λήξη της χρήσης 863 
 
 
 
25. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
 
Οι βραχυπρόθεσμες εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
 
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31 Δεκεμβρίου 
 2018  2017 
Υποχρεώσεις προς προμηθευτές 8.588  11.156 
Υποχρεώσεις προς ΝΠΔΔ και Δημόσιες 
Επιχειρήσεις 424  337 
Γραμμάτια πληρωτέα 36  28 
Επιταγές πληρωτέες 10.172  11.960 

 19.220  23.481 
 
 
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31 Δεκεμβρίου 
 2018  2017 
Προμηθευτές εσωτερικού 16.817  20.420 
Προμηθευτές εξωτερικού 2.403  3.061 

 19.220  23.481 
 
 
Η Εταιρεία δεν έχει υποχρεώσεις προς προμηθευτές εκφρασμένες σε ξένο 
νόμισμα. 
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26. ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
Το ποσό που απεικονίζεται στις καταστάσεις οικονομικής θέσης αναλύεται ως 
εξής: 
 
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31 Δεκεμβρίου 
 2018  2017 
Παρακρατημένοι φόροι    
Φόρος μισθωτών 147  195 
Φόροι τρίτων 9  14 
Λοιποί φόροι 11  20 
Ρύθμιση εισφορών ΕΛΟΓ 0  10 

 167  239 

    

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 443  441 

    

Σύνολο υποχρεώσεων από φόρους και εισφορές 610  680 

    
Λοιπές υποχρεώσεις    
Προκαταβολές πελατών 314  385 
Λοιπά 2.366  2.768 

Σύνολο λοιπών υποχρεώσεων 2.680  3.153 

    

Γενικό σύνολο υποχρεώσεων 3.290  3.833 
 
 
 
27. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 
Η Εταιρεία αγοράζει προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και πωλεί αγαθά σε 
ορισμένες συνδεδεμένες εταιρείες υπό όρους που η Εταιρεία εφαρμόζει σε 
όλους τους συναλλασόμενους της (πελάτες/ προμηθευτές). Οι εν λόγω 
συνδεδεμένες εταιρείες αποτελούνται από θυγατρικές εταιρείες, οι οποίες έχουν 
κοινή ιδιοκτησία ή/και διοίκηση με την Εταιρεία. 
 
 
Τα υπόλοιπα με τις συνδεδεμένες εταιρείες έχουν ως εξής: 
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 2018  2017 
Πωλήσεις    
Πωλήσεις αγαθών 0  0 
Πωλήσεις παγίων 209  0 
Πωλήσεις υπηρεσιών 0  0 
Λοιπά έσοδα 0  0 
 209  0 
Αγορές    
Αγορές αγαθών 0  0 
Αγορές παγίων 0  0 
Αγορές υπηρεσιών 2  5 
 2  5 
Υπόλοιπα απαιτήσεων τέλους χρήσεως    
Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών   5.031  4.633 
Λοιπές απαιτήσεις 5.226  5.286 
 10.257  9.919 
Υπόλοιπα υποχρεώσεων τέλους χρήσεως    
Υποχρεώσεις από αγορές αγαθών και υπηρεσιών   0  0 
Λοιπές υποχρεώσεις 0  0 
 0  0 

 
 
 
 
28. ΛΟΙΠΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
 
28.1 ΚΗΡΥΞΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 
 
Το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης έκανε δεκτή την αίτηση κήρυξης σε κατάσταση 
πτώχευσης της εταιρείας "ΑΓΝΟ Βιομηχανία Γάλακτος Α.Ε.". Στις 9/1/2017 
εκδόθηκε η υπ’ αριθμ 650/2017 απόφαση, η οποία απέρριψε την έφεση και 
τους πρόσθετους λόγους της ΑΓΝΟ Α.Ε. κατά της οριστικής απόφασης όσον 
αφορά τον χρόνο παύσης πληρωμών. Ως ημερομηνία παύσης των πληρωμών 
ορίσθηκε η αντίστοιχη μέρα δημοσίευσης της παρούσης του έτους 2012 (δηλαδή 
η 27/10/2012). 
Ασκήθηκε αναίρεση ενώπιον του Αρείου Πάγου, ενισχυμένη με ευνοϊκή 
γνωμοδότηση καθηγητή ΑΠΘ και εκκρεμεί η εκδίκασή της. 
Για περισσότερα στοιχεία παραπέμπουμε στην Σημείωση 13 "Θυγατρικές 
Επιχειρήσεις". 
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28.2 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΝΟ Α.Ε. 
 
α) Κατατέθηκε αγωγή πτωχευτικής ανακλήσεως της συνδίκου με αίτημα την 
ανάκληση συναλλαγών συνολικής αξίας ευρώ 9.331.873,30. Εκδόθηκε απόφαση 
που επιδίκασε υπέρ της συνδίκου το ποσό των ευρώ 1.800.000,00. Ασκήθηκε 
έφεση και καταρτίστηκε δικονομική συμφωνία με την σύνδικο να καταβληθεί 
μόνο ποσό ευρώ 100.000,00 και το υπόλοιπο να εξαρτηθεί από την έκβαση της 
απόφασης του Εφετείου. 
β) Κατά την δικάσιμο της 13/1/2017 συζητήθηκαν τα παρακάτω (i έως iii) για 
τα οποία εκδόθηκε η 1419/2018 τελεσίδικη απόφαση του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 

i) Οι από 18/12/2015 αντιρρήσεις της ΑΓΝΟ ΑΕ και της ΚΟΛΙΟΣ ΑΕ κατά 
της επαλήθευσης της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ για το ποσό των 
12.192.408,35 ευρώ, 
ii) Οι από 14/10/2016 αντιρρήσεις της ΑΓΝΟ κατά της επαλήθευσης της 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ για το ποσό των 2.901.109,49 €, το προνόμιο του 
γεωργικού ενεχύρου και το δικαίωμα μονομερούς εγγραφής υποθήκης, 
iii) Η από 13/1/2017 κύρια παρέμβαση της ΚΟΛΙΟΣ ΑΕ κατά την εκδίκαση 
των αντιρρήσεων της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ κατά της συνδίκου και της 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ για το ποσό των 2.901.109,49 ευρώ και την 
προνομιούχα απαίτηση της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 
ποσού 20.008.646,71 ευρώ (ενέχυρο, υποθήκη). 
 
 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 
Με την 1419/2018 απόφαση, που κατέστη ήδη τελεσίδικη δυνάμει 
Πιστοποιητικού του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, εκρίθη ότι: 
 
1) Η «ΑΤΕ Α.Ε.», που διατηρούσε κατά της «ΑΓΝΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
ΑΕ.» απαίτηση συνολικού ποσού ευρώ 12.192.408,35, πλέον τόκων και εξόδων, 
επαληθεύεται και τυγχάνει πλέον πτωχευτική πιστώτρια τελευταίας σειράς της 
πτωχής «ΑΓΝΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΕ.» και συνεπώς πρέπει να τύχει 
μεταχείρισης όχι δανείου, αλλά κεφαλαιακής εισφοράς της τότε μετόχου ΑΤΕ 
ΑΕ, χάνοντας έτσι η απαίτηση αυτή και τον προνομιακό χαρακτήρα λόγω 
υποθήκης. 
 
2) Απερρίφθη πλήρως η απαίτηση των ευρώ  2.901.109,49, ως απορρέουσα 
από σύμβαση εγγύησης της ΑΓΝΟ Α.Ε. υπέρ της ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε., διότι η ένδικη 
σύμβαση εγγύησης πάσχει από ακυρότητα. 
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3) Η απαίτηση της «ΑΤΕ Α.Ε.» σε βάρος της πτωχής «ΑΓΝΟ ΑΕ» ύψους ευρώ  
7.816.238,36 , που απορρέει από μεταξύ τους σύμβαση, δεν έχει προνομιακό 
χαρακτήρα λόγω υποθήκης, διότι η εγγραφείσα υποθήκη αφορούσε μόνο την 
απαίτηση που απέρρεε από δανειακή σύμβαση. 
 
Υπό το πρίσμα της άνω τελεσίδικης απόφασης η Εταιρεία αποκτά νομικά 
ερείσματα ποιοτικού και ποσοτικού περιορισμού των ως άνω χορηγηθεισών 
εγγυήσεων υπέρ της ΑΓΝΟ Α.Ε. καθώς η προσωπική εγγύηση που δόθηκε υπέρ 
της ΑΓΝΟ για την ασφάλεια των απαιτήσεων αυτών, ως παρεπόμενη σύμβαση, 
ακολουθεί την έκταση της κύριας οφειλής ωφελούμενων έτσι των εγγυητών, οι 
οποίοι ευθύνονται εφεξής μόνο για την τυχόν μελλοντική απαίτηση της 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ να λάβει πίσω την εισφορά της, με την διαδικασία και τις 
προϋποθέσεις της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου ή της απόδοσης του 
προϊόντος της εκκαθάρισης, προϋποθέσεις οι οποίες δεν συντρέχουν εν 
προκειμένω. 
 
 
28.3 ΑΓΩΓΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 
 
Κατά της εταιρείας έχουν ασκηθεί αγωγές από εργαζομένους και κτηνοτρόφους 
-παραγωγούς της θυγατρικής εταιρείας «ΑΓΝΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε» 
καθώς και λοιπούς τρίτους με τις οποίες διεκδικείται συνολικά το ποσό των 
ευρώ 17.207.386,10 ως αποζημίωση για απαιτήσεις τους που αφορούν 
δεδουλευμένες αποδοχές και συναλλαγές τους με την «ΑΓΝΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε». 
 
Αναφορικά με τις παραπάνω αγωγές έχουν εκδοθεί τέσσερις (4) αποφάσεις 
που απέρριψαν αντίστοιχες αγωγές εργαζομένων ύψους ευρώ 3.683.857,56, 
για τις οποίες ασκήθηκαν εφέσεις και ορίσθηκε νέα δικάσιμος και έχουν 
εκδοθεί πέντε (5) αποφάσεις με τις οποίες επιδικάστηκε η καταβολή ποσού 
ύψους ευρώ 1.442.709,36 και για τις οποίες ασκήθηκαν εφέσεις από την 
Εταιρεία. 
 
Επίσης έχουν εκδοθεί πέντε (5) αποφάσεις οι οποίες απέρριψαν αγωγές 
συνολικού ύψους ευρώ 8.027.292,29 και για τις οποίες δεν ασκήθηκαν εφέσεις 
από τους ενάγοντες. 
 
Επίσης κατά της εταιρείας έχουν ασκηθεί δέκα αγωγές από τρίτους ποσού ευρώ 
10.465.236,56. Αναφορικά με τις παραπάνω αγωγές, έχει εκδοθεί απόφαση 
για μία από αυτές με την οποία με την οποία επιδικάστηκε η καταβολή ποσού 
ευρώ 1.700.000,00 για την οποία η Εταιρεία άσκησε έφεση και έχει εκδοθεί μία 
απόφαση που απέρριψε απαίτηση της συνδίκου πτώχευσης θυγατρικής 
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εταιρείας ύψους ευρώ 7.500.000 και ασκήθηκε νέα αγωγή από τη σύνδικο 
πτώχευσης. 
 
Η Διοίκηση εκτιμά ότι το σύνολο των ανωτέρω υποθέσεων θα ευδοκιμήσουν 
υπέρ της Εταιρείας. 
 
 

Λιμνότοπος, 25 Ιουνίου 2019 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ & Διευθύνων 
Σύμβουλος 

Ο Α' Αντιπρόεδρος 

 
 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΚΟΛΙΟΣ ΗΛΙΑΣ Δ. ΚΟΛΙΟΣ 
Α.Δ.Τ.  Π 793322 Α.Δ.Τ.  Σ 147267 

  
Η Β' Αντιπρόεδρος Ο Οικονομικός Διευθυντής 

 

 

 
ΑΝΝΑ  Δ.  ΚΟΛΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.Δ.Τ.  ΑΗ 192430 Α.Δ.Τ. ΑΜ 663723 
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