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'EKoson ElEyxou eni rov Xpqporoorxovoprxdrv Kqrqqrdoeov: El€yqqp€ (q ow4ppdveq xpnpcEoorKovoprKdq
xcroorooerq rqg Erorpeiog -nAnAfEOPflOY FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E.-, or onoieq onoreloriwqr qn6 rov
rooloytop6 rnq 31n( AEK€UBpiou 2016, rrq Kqrqorqoerq onoreleoporov, UrrqEol6v xooopriq 0do1q qq xprioeroq
rou alnqt rqv qpepopqvio ouri, xq06q xsr ro oxerrxo rpoooprqpo.
Eug0vn rnS Aroirqonq ylq uS XpqpmoorKovo;lxiq Koroorrio€lg: H droiKqon rixer rqv eu0Uv4 yro rrlv xordprrorl
xor eriloyrl nopouoiooq qurdrv rtrrv xpqpmoorxovoprx<irv xmqot6oeurv oripq<lrvo pe to Ehllvrxo Aoyrorrxo
Ilporuno, 6rorq xor yro exeiveg rrq eooreprx6g 6rxli6eg nou n 6roixnon xoOopi(et raq onopoirlreq, drore vo
xq0iqrqrqr 6wouj q xmdprro4 xprlporoorxovoprxcilv xorom6oeurv onolloyp6volv o16 ouordrdq ovoxpiBero, nou
ogeileror eire oe oncnl eiTE or lqgoS. Eueovq rou ElEyKri: H drKri poq eu00v1 eivor vo exgpdooupe yvdrpq rli
ourdrv ttov xpqporoorxovoprxtirv xoroorooeorv pe 86o4 rov dtreyx6 pqq. AIEV€py{oqp€ rov rileyx6 poq o0pgtlvo pe

rq ArEovri flp6runo E)\6yxou, nou Exouv evoopcr<o6e( ornv Dtlqvrxri NouoeEoiq (AEKIB l2UBl23.10.2012). Tq
np6runo ourd qnqrroiy vq ou;.rpopgovo;roore pe xov6veg deowoloy(og, xo0tirg xot yq ox€drd(oupE Kqr
drevepyoripe tov dleyxo pe oxon6 t1v on6xrqorl €0loynq drqorp6Aronq yrq ro rdv ot xprlpcroorxovoprxdq
xoroorooerq eivor onolloyp6veq ono ouortildq woxpiBero.
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rtq neprorooerg, o)'lo 6xr pe oxono r4v €xgpoo4 yvri.rprlq eni r1q onoreleopcntx6rrlroq rov eoorteprrrilv 6rxli6rov
rqg etotpeioq. O dleyxoq fl€prlqpBqv€r eniolq qv o{rol6y4oq rnq Kqrql 0l6rnrqq rorv loyrorrxtiv opxti:v xor
UE0odtov rou xplorponorri0lxov xot rou eJtroyou rtov exrrp{oeorv nou iytvov on6 rrl droixrlorl, xo06q xor
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Bdon yrq fy6pn p€ Errgo^oqn: An6 rov ileyx6 pog npoixugw rq EqiS: 1)Iflq epnoprxdq xor lornEq orort{oerq
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Χρήσεως
1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS
A.B.E.E.».
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων: Ελέγξαμε τις ανωτέρω χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E.», οι οποίες
αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015, τις καταστάσεις
αποτελεσμάτων, μεταβολών καθαρής θέσης της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή
καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις: Η διοίκηση έχει την ευθύνη για
την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες
που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση
χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή: Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.
Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να
συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε
τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές
καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών
τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις.
Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη
διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες
που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων
για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας
των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση
της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του
εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής
παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και
κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη: Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 1) Κατά
παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,
δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία.

3

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης
ανέρχεται σε 97 χιλ. ευρώ, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά
ποσό 97 χιλ. ευρώ, τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ποσό 97 χιλ. ευρώ και
τα αποτελέσματα της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης αυξημένα κατά ευρώ 8 χιλ.
και ευρώ 89 χιλ. αντίστοιχα. 2) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν
εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για την χρήση 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά
αποτελέσματα της χρήσης αυτής δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί
σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογισθούν σε
μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την
ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη
διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Γνώμη με Επιφύλαξη: Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που
μνημονεύονται στην παράγραφο‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω
χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την
οικονομική θέση της Εταιρείας «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E.» κατά
την 31η Δεκεμβρίου 2015, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για
τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων: 1) Η προτεινόμενη από το
Διοικητικό Συμβούλιo διανομή μερίσματος τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων με την ειδικότερη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται από
τον νόμο. 2) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της
Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια
των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν.2190/1920.

Αθήνα, 29/7/2016
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Λουκιανού 6, 10675, Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 166

Ανεξάρτητο μέλος της ΙΑΡΑ
International

Στέφανος Κλιάφας
Α.Μ. ΣΟΕΛ 10891
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Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις ( Χρηματοοικονομικά
στοιχεία σε κόστος κτήσης)
Ποσά σε μονάδες ευρώ

2015

Σημείωση
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Λοιπά ενσώματα στοιχεία
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Δαπάνες ανάπτυξης
Λοιπά άυλα
Σύνολο

6.1

Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Προκαταβολές για αποθέματα
Λοιπά αποθέματα
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού
Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Σύνολο
Διαφορές εύλογης αξίας

1.314.708,02
2.172.219,89
378.196,87
65.775,97
3.930.900,75

511.400,49
423.846,59
402.719,58
1.898.179,24
3.236.145,90

8.100,94
8.100,94

9.400,90
9.400,90

6.2

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό
κατασκευή
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά
Σύνολο

2014

0,00

10.240,00
10.240,00

10.240,00
10.240,00

3.949.241,69

3.255.786,80

7.2.2

531.383,61
2.386.898,27
729.767,02
115.857,78
0,00
3.763.906,68

288.777,66
1.040.070,83
889.870,19
125.565,10
0,00
2.344.283,78

7.2.3

8.058.054,97
9.052,61
15.036,18
391.785,83
1.462.790,94
9.936.720,53
13.700.627,21
17.649.868,90

8.993.821,51
83.608,35
15.036,18
406.009,78
448.846,92
9.947.322,74
12.291.606,52
15.547.393,32

1.070.000,00
1.070.000,00

1.070.000,00
1.070.000,00

7.2.1

7.2.4
7.1
7.2.5
7.2.6

8

5

Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων
Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Κρατικές επιχορηγήσεις
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Σύνολο

9

10.1.1

10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6

0,00
0,00
2.840.338,65
391.736,06
5.555.935,31
8.788.010,02
9.858.010,02

0,00
0,00
2.840.338,65
391.736,06
3.894.481,95
7.126.556,66
8.196.556,66

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
595.668,72
595.668,72

0,00
0,00
0,00

1.998.095,03
4.353.287,06
100.542,97
471.089,60
131.000,32
102.122,01
40.053,17
7.196.190,16

1.955.085,29
4.913.680,66
308.662,19
0,00
133.373,77
0,00
40.034,75
7.350.836,66

Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης
Δεκεμβρίου 2015

2015

Σημείωση
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

2014

41.028.046,98
(35.372.625,83)
5.655.421,15
0,00
5.655.421,15
11.2
(675.619,30)
11.2
(2.106.349,20)
11.2
(47.112,70)

38.838.353,04
(33.331.724,78)
5.506.628,26
14.050,98
5.520.679,24
(833.915,78)
(1.169.762,26)
(668.295,24)

0,00

0,00

0,00
51.799,87
2.878.139,82

0,00
23.869,42
2.872.575,38

11.1
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