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Χρηματοοικονομικά ςτοιχεία ςε κόςτοσ κτήςησ - Ποςά ςε μονάδεσ
ήμ:

2015

2014

6
6
6

3.282.490,47
225.058,22
28.200,18
3.535.748,87

3.447.484,84
283.948,18
29.078,08
3.760.511,10

6

8.141,04
8.141,04

10.086,04
10.086,04

41.470,00

40.470,00

1.810,00

1.810,00

9.725,20
53.005,20

8.330,68
50.610,68

φνολο μη κυκλοφοροφντων
Κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία
Αποκζματα
Ζτοιμα και θμιτελι προιόντα
Εμπορεφματα
Πρϊτεσ φλεσ και διάφορα υλικά
Προκαταβολζσ για αποκζματα
φνολο
Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία και προκαταβολζσ
Εμπορικζσ απαιτιςεισ
Δουλευμζνα ζςοδα περιόδου
Λοιπζσ απαιτιςεισ
Προπλθρωμζνα ζξοδα
Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα
φνολο
φνολο κυκλοφοροφντων

3.596.895,11

3.821.207,82

1.574.028,86
37.430,85
138.842,05
1.037,45
1.751.339,21

1.684.011,34
41.262,38
147.003,15
2.519,59
1.874.796,46

1.296.467,39
4.257,83
43.574,00
4.737,73
148.353,01
1.497.389,96
3.248.729,17

1.225.116,96
4.257,83
43.417,37
5.208,11
239.306,47
1.517.306,74
3.392.103,20

φνολο ενεργητικοφ

6.845.624,28

7.213.311,02

2.657.703,50
631.818,25
3.289.521,75

2.657.703,50
631.818,25
3.289.521,75

2.514.694,20
1.525.393,74
-3.145.284,00
894.803,94
4.184.325,69

2.514.694,20
1.525.393,74
-2.848.566,07
1.191.521,87
4.481.043,62

Μη κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία
Ενςϊματα πάγια
Ακίνθτα
Μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ
Λοιπόσ εξοπλιςμόσ
φνολο
Άυλα πάγια ςτοιχεία
Λοιπά άυλα
φνολο
Χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία
υμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ, ςυγγενείσ
Λοιποί ςυμμετοχικοί τίτλοι
Λοιπά
φνολο

Καθαρή θζςη
Καταβλθμζνα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Τπζρ το άρτιο
φνολο
Αποκεματικά και αποτελζςματα εισ νζο
Αποκεματικά νόμων ι καταςτατικοφ
Αφορολόγθτα αποκεματικά
Αποτελζςματα εισ νζο
φνολο
φνολο καθαρήσ θζςησ
Προβλζψεισ
Προβλζψεισ για παροχζσ ςε εργαηομζνουσ

4.301,28

-

φνολο προβλζψεων

4.301,28

-

Τποχρεϊςεισ
Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
Δάνεια
Κρατικζσ επιχορθγιςεισ
φνολο
Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
Σραπεηικά δάνεια
Βραχυπρόκεςμο μζροσ μακροπρόκεςμων δανείων
Εμπορικζσ υποχρεϊςεισ
Φόροσ ειςοδιματοσ
Λοιποί φόροι και τζλθ
Οργανιςμοί κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Λοιπζσ υποχρεϊςεισ
Ζξοδα χριςεωσ δουλευμζνα
φνολο

98.008,00
147.389,31
245.397,31

131.810,51
157.611,02
289.421,53

1.592.906,99
32.666,00
587.028,39
2.925,00
94.019,51
20.071,26
81.982,85
2.411.600,00

1.502.659,12
246.061,78
515.255,91
5.200,00
62.163,95
19.405,71
91.857,40
242,00
2.442.845,87

φνολο υποχρεϊςεων

2.656.997,31

2.732.267,40

φνολο καθαρήσ θζςησ, προβλζψεων και υποχρεϊςεων

6.845.624,28

7.213.311,02
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Κφκλοσ εργαςιϊν (κακαρόσ)
Κόςτοσ πωλιςεων
Μικτό αποτζλεςμα
Λοιπά ςυνικθ ζςοδα
Ζξοδα διοίκθςθσ
Ζξοδα ερευνϊν και ανάπτυξθσ
Ζξοδα διάκεςθσ
Λοιπά ζξοδα και ηθμίεσ
Απομειϊςεισ περιουςιακϊν ςτοιχείων
Κζρδθ και ηθμιζσ από διάκεςθ μθ
κυκλοφοροφντων ςτοιχείων
Λοιπά ζςοδα και κζρδθ
Αποτελζςματα προ τόκων και φόρων
Πιςτωτικοί τόκοι και ςυναφι ζςοδα
Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα
Αποτζλεςμα προ φόρων
Φόροι ειςοδιματοσ
Αποτζλεςμα χριςεωσ μετά από φόρουσ

ημ:
11
11

11
11
11

11

2

2015
2.243.305,19
-1.779.069,97
464.235,22
119.647,68
583.882,90
-205.281,67
-33.997,31
-503.589,93
-4.527,57
-7.634,86

2014
2.045.553,13
-1.973.611,83
71.941,30
47.978,99
119.920,29
-189.161,30
-32.520,64
-440.583,03
-10.720,63
-1.790,00

-2.093,67

-3.082,31

11.143,78
-162.098,33
69,71
-134.689,31
-296.717,93
0,00
-296.717,93

11.423,47
-546.514,15
113,75
-125.090,26
-671.490,66
0,00
-671.490,66
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ΕΚΘΕΘ ΕΛΕΓΧΟΤ ΑΝΕΞΑΡΣΘΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΘ ΛΟΓΙΣΘ
Προσ τουσ Μετόχουσ τησ Εταιρείασ
«ΚΑΣΩΓΙ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΛΙΑ ΑΜΠΕΛΟΤΡΓΙΚΘ ΟΙΝΟΠΟΙΘΣΙΚΘ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ»
Ζκθεςη επί των Χρηματοοικονομικϊν
Καταςτάςεων. Ελζγξαμε τισ ςυνθμμζνεσ
χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ «ΚΑΣΩΓΙ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΛΙΑ ΑΜΠΕΛΟΤΡΓΙΚΗ
ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ», οι οποίεσ αποτελοφνται από τον ιςολογιςμό τθσ 31 θσ
Δεκεμβρίου 2015, τθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων τθσ χριςεωσ που ζλθξε τθν θμερομθνία
αυτι, κακϊσ και το ςχετικό προςάρτθμα. Ευθφνη τησ Διοίκηςησ για τισ
Χρηματοοικονομικζσ Καταςτάςεισ. Η διοίκθςθ ζχει τθν ευκφνθ για τθν κατάρτιςθ και
εφλογθ παρουςίαςθ αυτϊν των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα
Ελλθνικά Λογιςτικά Πρότυπα, όπωσ και για εκείνεσ τισ εςωτερικζσ δικλείδεσ που θ διοίκθςθ
κακορίηει ωσ απαραίτθτεσ ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ κατάρτιςθ χρθματοοικονομικϊν
καταςτάςεων απαλλαγμζνων από ουςιϊδθ ανακρίβεια που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε
λάκοσ. Ευθφνη του Ελεγκτή. Η δικι μασ ευκφνθ είναι να εκφράςουμε γνϊμθ επί αυτϊν
των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων με βάςθ τον ζλεγχό μασ. Διενεργιςαμε τον ζλεγχό
μασ ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Ελζγχου. Σα πρότυπα αυτά απαιτοφν να
ςυμμορφωνόμαςτε με κανόνεσ δεοντολογίασ, κακϊσ και να ςχεδιάηουμε και διενεργοφμε
τον ζλεγχο με ςκοπό τθν απόκτθςθ εφλογθσ διαςφάλιςθσ για το εάν οι οικονομικζσ
καταςτάςεισ είναι απαλλαγμζνεσ από ουςιϊδθ ανακρίβεια. Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει τθ
διενζργεια διαδικαςιϊν για τθν απόκτθςθ ελεγκτικϊν τεκμθρίων, ςχετικά με τα ποςά και τισ
γνωςτοποιιςεισ ςτισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ. Οι επιλεγόμενεσ διαδικαςίεσ
βαςίηονται ςτθν κρίςθ του ελεγκτι περιλαμβανομζνθσ τθσ εκτίμθςθσ των κινδφνων
ουςιϊδουσ ανακρίβειασ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων, που οφείλεται είτε ςε
απάτθ είτε ςε λάκοσ. Κατά τθ διενζργεια αυτϊν των εκτιμιςεων κινδφνου, ο ελεγκτισ
εξετάηει τισ εςωτερικζσ δικλείδεσ που ςχετίηονται με τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ
των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων τθσ εταιρείασ, με ςκοπό το ςχεδιαςμό ελεγκτικϊν
διαδικαςιϊν κατάλλθλων για τισ περιςτάςεισ, αλλά όχι με ςκοπό τθν ζκφραςθ γνϊμθσ επί
τθσ αποτελεςματικότθτασ των εςωτερικϊν δικλείδων τθσ εταιρείασ. Ο ζλεγχοσ
περιλαμβάνει επίςθσ τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των λογιςτικϊν αρχϊν και
μεκόδων που χρθςιμοποιικθκαν και του εφλογου των εκτιμιςεων που ζγιναν από τθ
διοίκθςθ, κακϊσ και αξιολόγθςθ τθσ ςυνολικισ παρουςίαςθσ των χρθματοοικονομικϊν
καταςτάςεων. Πιςτεφουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμιρια που ζχουμε ςυγκεντρϊςει είναι
επαρκι και κατάλλθλα για τθ κεμελίωςθ τθσ ελεγκτικισ μασ γνϊμθσ. Βάςη για Γνϊμη με
Επιφφλαξη. Από τον ζλεγχο μασ προζκυψαν τα εξισ κζματα: 1. Κατά παρζκκλιςθ των
λογιςτικϊν αρχϊν, που προβλζπονται από τα Ελλθνικά Λογιςτικά Πρότυπα, ςτθν κλειόμενθ
και ςε προθγοφμενεσ χριςεισ δεν ζχουν διενεργθκεί αποςβζςεισ επί: α) των ενςϊματων
παγίων, ποςοφ ευρϊ 45.000,00 περίπου, και β) των άυλων παγίων ευρϊ 3.200,00 περίπου,
με αποτζλεςμα θ αξία των ενςϊματων και άυλων παγίων να εμφανίηεται αυξθμζνθ κατά
ποςό ευρϊ 45.000,00 και 3.200,00 αντίςτοιχα, τα αποτελζςματα χριςθσ και προθγουμζνων
χριςεων αυξθμζνα κατά ευρϊ 8.600,00 και 39.600,00 αντίςτοιχα και τα ίδια κεφάλαια
αυξθμζνα κατά 48.200,00 ευρϊ. 2. το λογαριαςμό «υμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ, ςυγγενείσ»,
περιλαμβάνεται και θ αξία κτιςθσ, ποςοφ ευρϊ 40.470,00, εταιρικϊν μεριδίων εταιρείασ
περιοριςμζνθσ ευκφνθσ, οι χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ οποίασ δεν ελζγχονται
από Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ Λογιςτζσ. Δεν τζκθκαν υπόψθ μασ ςτοιχεία ςχετικά με τθν εφλογθ

3

ΚΑΣΩΓΙ & ΣΡΟΦΙΛΙΑ Α.Ε.
Χρηματοοικονομικζσ καταςτάςεισ χρήςεωσ 2015
αξία των μετοχϊν αυτϊν και ςυνεπϊσ διατθροφμε επιφφλαξθ για τθν ορκι αποτίμθςθ
τουσ και τισ ενδεχόμενεσ επιπτϊςεισ ςτα αποτελζςματα, για τθν κλειόμενθ και τθν
προθγοφμενθ χριςθ κακϊσ και ςτα ίδια κεφάλαια τθσ εταιρείασ. 3. Ο λογαριαςμόσ «Λοιποί
ςυμμετοχικοί τίτλοι», ποςοφ ευρϊ 1.810,00, απεικονίηει τθν εφλογθ αξία μετοχϊν
ανϊνυμθσ εταιρείασ μθ ειςθγμζνθσ ςτο Χρθματιςτιριο, οι χρθματοοικονομικζσ
καταςτάςεισ τθσ οποίασ δεν ελζγχονται από Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ Λογιςτζσ. Δεν τζκθκαν
υπόψθ μασ ςτοιχεία ςχετικά με τθν εφλογθ αξία των μετοχϊν αυτϊν και ςυνεπϊσ
διατθροφμε επιφφλαξθ για τθν ορκι αποτίμθςθ τουσ και τισ ενδεχόμενεσ επιπτϊςεισ ςτα
αποτελζςματα, για τθν κλειόμενθ και τθν προθγοφμενθ χριςθ κακϊσ και ςτα ίδια κεφάλαια
τθσ εταιρείασ. 4. τισ εμπορικζσ και λοιπζσ απαιτιςεισ περιλαμβάνονται, επιςφαλείσ και ςε
κακυςτζρθςθ απαιτιςεισ, ςυνολικοφ ποςοφ ευρϊ 70.000,00 περίπου. Κατά παρζκκλιςθ
των λογιςτικϊν αρχϊν, που προβλζπονται από τα Ελλθνικά Λογιςτικά Πρότυπα, δεν ζχει
διενεργθκεί ιςόποςθ απομείωςθ επί των απαιτιςεων αυτϊν. Η μθ διενζργεια τθσ
απαιτοφμενθσ απομείωςθσ ςυνιςτά παρζκκλιςθ από τισ λογιςτικζσ αρχζσ, που
προβλζπονται από τα Ελλθνικά Λογιςτικά Πρότυπα, με ςυνζπεια, θ αξία των εμπορικϊν και
λοιπϊν απαιτιςεων και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίηονται ιςόποςα αυξθμζνα κατά ευρϊ
70.000,00, τα αποτελζςματα τθσ χριςθσ αυξθμζνα κατά ευρϊ 20.000,00 και αυτά των
προθγοφμενων χριςεων αυξθμζνα κατά ευρϊ 50.000,00. 5. Κατά παρζκκλιςθ των
λογιςτικϊν αρχϊν, που προβλζπονται από τα Ελλθνικά Λογιςτικά Πρότυπα, θ
ςχθματιςκείςα πρόβλεψθ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία,
ποςοφ ευρϊ 4.301,28, υπολείπεται τθσ ορκισ κατά ποςό ευρϊ 51.000,00 περίπου, με
ςυνζπεια οι προβλζψεισ για παροχζσ ςε εργαηομζνουσ να εμφανίηονται μειωμζνεσ κατά
51.000,00 ευρϊ, ενϊ τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελζςματα προθγουμζνων χριςεων
εμφανίηονται αυξθμζνα κατά ευρϊ 51.000,00. 6. Οι φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τθσ
εταιρείασ δεν ζχουν εξεταςτεί από τισ φορολογικζσ αρχζσ για τισ χριςεισ από 2007 ζωσ
2015. Ωσ εκ τοφτου τα φορολογικά αποτελζςματα των χριςεων αυτϊν δεν ζχουν καταςτεί
οριςτικά. Η εταιρεία δεν ζχει προβεί ςε εκτίμθςθ των πρόςκετων φόρων και των
προςαυξιςεων που πικανόν καταλογιςτοφν ςε μελλοντικό φορολογικό ζλεγχο και δεν ζχει
ςχθματίςει ςχετικι πρόβλεψθ για αυτι τθν ενδεχόμενθ υποχρζωςθ. Από τον ζλεγχό μασ,
δεν ζχουμε αποκτιςει εφλογθ διαςφάλιςθ ςχετικά με τθν εκτίμθςθ του φψουσ τθσ
πρόβλεψθσ που τυχόν απαιτείται. Δεν ζχει ςχθματιςτεί πρόβλεψθ για πρόςκετουσ φόρουσ
και προςαυξιςεισ ςε ςχζςθ με τισ ανζλεγκτεσ φορολογικά χριςεισ 2007 ζωσ και 2015, το
φψοσ τθσ οποίασ δεν ιταν δυνατό να προςδιοριςτεί ςτα πλαίςια του ελζγχου μασ. Γνϊμη
με Επιφφλαξη. Κατά τθ γνϊμθ μασ, εκτόσ από τισ επιπτϊςεισ των κεμάτων που
μνθμονεφονται ςτθν παράγραφο ‘Βάςθ για Γνϊμθ με Επιφφλαξθ’, οι ςυνθμμζνεσ
χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηουν εφλογα, από κάκε ουςιϊδθ άποψθ, τθν
οικονομικι κζςθ τθσ Εταιρείασ «ΚΑΣΩΓΙ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΛΙΑ ΑΜΠΕΛΟΤΡΓΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ
ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2015 τθ χρθματοοικονομικι τθσ επίδοςθ για
τθ χριςθ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι ςφμφωνα με τα Ελλθνικά Λογιςτικά Πρότυπα.
Ζκθεςη επί Άλλων Νομικϊν και Κανονιςτικϊν Απαιτήςεων. Επαλθκεφςαμε τθ ςυμφωνία
και τθν αντιςτοίχθςθ του περιεχομζνου τθσ Ζκκεςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου με τισ
ςυνθμμζνεσ χρθματοοικονομικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςτα πλαίςια των οριηόμενων
από τισ διατάξεισ του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 18 Απριλίου 2016
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Ο ΟΡΚΩΣΟ ΕΛΕΓΚΣΘ ΛΟΓΙΣΘ
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