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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας
ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ‘‘ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2018, τις
καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, 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 ‘‘ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ 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
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.
Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας
Εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 2.2 επί των οικονομικών καταστάσεων, στην οποία περιγράφεται
ότι, οι πωλήσεις της εταιρείας εξαρτώνται από την ύπαρξη της συνδεδεμένης εταιρείας Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΑΙ
ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε και οι κίνδυνοι που υπάρχουν από πιθανή, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ακύρωση της
συμφωνίας εξυγίανσης της Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε με συνέπεια να υπάρχει
αβεβαιότητα για τη συνέχιση της δραστηριότητας της συνδεδεμένης εταιρείας και κατ’ επέκταση της εταιρείας
μας. Όπως αναφέρεται στη Σημείωση 2.2, το γεγονός αυτό και οι συνθήκες αυτές, υποδηλώνουν την ύπαρξη
ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της
Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Η γνώμη μας δεν τροποποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό.
Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων
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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.
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.
• 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
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ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων
στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν.
4336/2015, σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις
ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με
τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2018.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία ‘‘ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’. και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση
Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου
Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2019

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΣΥΛΕΟΥΝΗΣ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 1483
ΣΟΛ Α.Ε.
Μέλος Δικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές A.E.
Μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125
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EKΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Κύριοι Μέτοχοι,
Σας υποβάλλουμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και την
παρούσα έκθεση για τη χρήση από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 2018.
Επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:
Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την κατάρτιση του συνόλου των Οικονομικών
Καταστάσεων, όπως αναφέρονται στο Προσάρτημα, είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, ενοποιούνται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, στις
ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε». εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, με έδρα τη Στενήμαχο - Ναούσης, και
Α.Μ.Α.Ε. 8514/06/Β/86/002, με ποσοστό 99,50%.
Η εταιρεία στην προηγούμενη χρήση όπως και στην κλειόμενη μέχρι τον Νοέμβριο του 2018 δεν είχε
συναλλακτική δραστηριότητα. Μετά τα δύο ιδιωτικά συμφωνητικά που συνυπέγραψε με τη συνδεδεμένη
εταιρεία Ι. Μπουτάρης και Υιός Οινοποιητική Α.Ε. άρχισε να πραγματοποιεί πωλήσεις των προϊόντων της Ι.
Μπουτάρης και Υιός Οινοποιητική Α.Ε. από 14/11/2018.
Α.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
1.

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Α Τα Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας ανήλθαν σε €4 χιλ. έναντι € 7 χιλ. το 2017.
Β Τα έξοδα διάθεσης ανήλθαν σε € 42 χιλ έναντι € 0 το 2017.

2.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
Με βάση όσα προαναφέρθηκαν, και όπως απεικονίζεται και στην Κατάσταση συνολικών
εσόδων, η εταιρεία παρουσίασε ζημίες της τάξεως των € (2) χιλ. έναντι € (3) χιλ. το 2017.

Β.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Το σύνολο του Ενεργητικού στη κλειόμενη χρήση ανήλθε σε € 211 χιλ. και αναλύεται σε :
Ελληνικό ΔημόσιοΦΠΑ € 4 χιλ.
Απαιτήσεις από συνδεμένα μέρη € 160 χιλ.
Πελάτες € 44 χιλ
Ταμιακά Διαθέσιμα € 3 χιλ.

2.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Το σύνολο του Παθητικού στη χρήση ανήλθε σε € 211 χιλ. και αναλύεται σε :
-Ίδια Κεφάλαια € 130 χιλ.
-Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεμένα μέρη € 66 χιλ.
-Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις- Προμηθευτές € 15 χιλ
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ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E.
Ετήσια Οικονομική Έκθεση
Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
Κίνδυνοι
α) Αβεβαιότητα για την ισχύ της σύμβασης εξυγίανσης της συνδεδεμένης Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ
Η συνδεδεμένη εταιρεία Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ, μέλος και αυτή του ομίλου ως
θυγατρική της ανώνυμης εταιρείας Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΕ,
διεξήγαγε διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζες που οδήγησαν την 30.12.2016 στη σύναψη
συμφωνίας εξυγίανσης, η οποία επικυρώθηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Βεροίας ( απόφαση υπ’ αριθ.
12/ΕΠ/2017 της 22.05.2017), σύμφωνα με τα αρθ. 99 επ. Ν.3588/2007.
Σημειώνεται δε ότι στην ως άνω συμφωνία εξυγίανσης, όπως γνωρίζετε συμβλήθηκε και η εταιρεία μας,
αφενός, συναινώντας και εγκρίνοντας τη Συμφωνία Εξυγίανσης της συνδεδεμένης εταιρείας «I.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ
& ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αφετέρου παρέχοντας, με αποφάσεις του Δ.Σ. οι οποίες
εγκρίθηκαν από την Τακτική Γ.Σ. των μετόχων την 04.09.2017, την έγκρισή της για την υπογραφή συμβάσεων
παροχής ενεχύρου των μετοχών της από τη Μητρική εταιρεία υπέρ των Τραπεζών. Οι απορρέουσες από τη
σύμβαση αυτή υποχρεώσεις της εταιρείας έχουν εξειδικευτεί σε ξεχωριστή σύμβαση που έχει αρμοδίως
υπογραφεί. Επίσης συμβαλλόμενη ως εγγυητής στη σύμβαση αυτή είναι και η Μητρική Εταιρεία Ι.
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΕ, η οποία, συνεπεία της σύμβασης
εξυγίανσης της θυγατρικής της Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ, έχει υποθηκεύσει τα ακίνητά
της, τα κατεχόμενα εμπορικά σήματα και τις συμμετοχές της.
Μέχρι σήμερα δεν έχει κατατεθεί αίτηση ακύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης, όμως οι Τράπεζες έχουν
προχωρήσει στην καταγγελία των δανειακών συμβάσεων και στη συνέχεια σε περαιτέρω δικαστικές ενέργειες
επί των περιουσιακών στοιχείων της συνδεδεμένης εταιρίας Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε
για την ικανοποίηση των απαιτήσεων τους. Σημειώνεται ότι η συνδεδεμένη εταιρία έχει παράλληλα
προχωρήσει στις απαιτούμενες δικαστικές ενέργειες (αναστολές εκτέλεσης) για την αντίκρουση των
αντιστοίχων ενεργειών των τραπεζών οι οποίες δεν έχουν τελεσιδικήσει και οι οποίες σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις των νομικών μας συμβούλων θα κερδίσει η εταιρεία. Η συνδεδεμένη εταιρεία Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΑΙ
ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ είναι η βασική εταιρεία του ομίλου
β) Συγκέντρωση των αγορών εμπορευμάτων σε ένα μόνο προμηθευτή.
Οι πωλήσεις και κατ’ επέκταση η διαμόρφωση του 100% του κύκλου εργασιών γίνεται αποκλειστικά με
προϊόντα της συνδεδεμενης εταιρείας Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ.

Πικέρμι, 2 Σεπτεμβρίου 2019
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Κωνσταντίνος Σ. Μπουτάρης
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
και Διευθύνων Σύμβουλος της
ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E
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ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Σημ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Σύνολο
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Πελάτες
Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα ή ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο ενεργητικού

31/12/2018

31/12/2017

44
164
3
211
211

171
171
171

65
370
6
(311)
130

65
370
6
(309)
131

8

80
-

9
1

8

1
81
211

29
39
171

9

5
5

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά υπέρ το άρτιο
Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

6
7

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Φόροι
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων
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ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
Οι τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 έως 19 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός από τις ζημίες ανά μετοχή.

Σημ.
10.2
10.3

Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μεικτό κέρδος
Έξοδα διοίκησης
Εξοδα διάθεσης
Άλλα έσοδα
Ζημίες προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Ζημίες μετά από φόρους (Α)

10.1
10.1

9

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης, μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα χρήσης (Α) + (Β)
Ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε Ευρώ)
Ζημίες κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών
αποσβέσεων

1/1/2018
έως 31/12/2018
265
(221)
44

1/1/2017
έως 31/12/2017
-

(4)
(42)
(2)
(2)

(7)
(0)
11
5
(8)
(3)

(2)

(3)

(0,0761)

(0,1336)

(2)

5

Οι τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 έως 19 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεματικό
υπέρ το άρτιο

Λοιπά
αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέον

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων

1 Ιανουαρίου 2017
Καθαρές ζημίες χρήσης
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης
(καθαρά, μετά από φόρους)
Συγκεντρωτικά συνολικά
έξοδα χρήσης

65
-

370
-

6
-

(307)
(3)

134
(3)

-

-

-

-

-

-

-

-

(3)

(3)

31 Δεκεμβρίου 2017

65

370

6

(309)

131

1 Ιανουαρίου 2018
Καθαρές ζημίες χρήσης
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης
(καθαρά, μετά από φόρους)
Συγκεντρωτικά συνολικά
έξοδα χρήσης
31 Δεκεμβρίου 2018

65
-

370
-

6
-

(309)
(2)

131
(2)

-

-

-

-

-

65

370

6

(2)
(311)

(2)
130

Οι τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 έως 19 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ζημίες προ φόρων
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης
Προβλέψεις
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης

1/1/2018 31/12/2018

1/1/2017 31/12/2017

(2)

5

0
(38)
42
3

(11)
(3)
9
-

3
3

-

Οι τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Οι σημειώσεις στις σελίδες 13 έως 19 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Διοικητικό Συμβούλιο:

Κωνσταντίνος Σ.Μπουτάρης, Πρόεδρος & Διευθύνων
Σύμβουλος
Ελευθέριος Α. Αρτόπουλος, μέλος
Χριστίνα Κ.Μπουτάρη, μέλος

Έδρα Εταιρείας:

20ο ΧΛΜ Λ.Μαραθώνος
Τ.Κ.190 09, Πικέρμι
Αττικής

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:

7889/04/Β/86/298Π
1907801000

Ελεγκτική Εταιρεία:

Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.
Φωκ.Νέγρη 3
Τ.Κ.112 57, Αθήνα
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ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
1.

Γενικές πληροφορίες

Η εταιρεία ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε (στο εξής Εταιρεία) δραστηριοποιείται στον τομέα «Παραγωγή και
εμπορία οίνων, οινοπνευματωδών ποτών, αναψυκτικών και εμφιαλωμένων νερών».
Η εταιρεία ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. είναι ανώνυμη εταιρεία εγγεγραμμένη στο Μητρώο ανωνύμων
εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7889/04/Β/86/298Π.
Η εταιρεία έχει την έδρα της στην Αττική, επί του 20ου χιλ. Λ. Μαραθώνος του Δήμου Πικερμίου, Αττικής.
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018,
εγκρίθηκαν για έκδοση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την 2 Σεπτεμβρίου 2019.
Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας ενοποιούνται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις
ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε». εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, με έδρα τη Στενήμαχο Νάουσας, και
Α.Μ.Α.Ε. 8514/06/Β/86/002, με ποσοστό 99,50%.
Η εταιρεία στην προηγούμενη χρήση όπως και στην κλειόμενη μέχρι τον Νοέμβριο του 2018 δεν είχε
συναλλακτική δραστηριότητα. Μετά τα δύο ιδιωτικά συμφωνητικά που συνυπέγραψε με τη συνδεδεμένη
εταιρεία Ι. Μπουτάρης και Υιός Οινοποιητική Α.Ε. άρχισε να πραγματοποιεί πωλήσεις των προϊόντων της Ι.
Μπουτάρης και Υιός Οινοποιητική Α.Ε. από 14/11/2018.
2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών
2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων
Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν κατά τη σύνταξη αυτών των οικονομικών καταστάσεων
περιγράφονται παρακάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια για όλες τις περιόδους που
παρουσιάζονται, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας αφορούν την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου
2018 και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και τις
Διερμηνείες της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του
ιστορικού κόστους εκτός από ορισμένα χρηματοπιστωτικά μέσα που επιμετρούνται στην εύλογη αξία τους και
είναι εκφρασμένες σε ευρώ.
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση αναλυτικών λογιστικών
εκτιμήσεων και κρίσεων από την Διοίκηση κατά την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών που έχουν
υιοθετηθεί. Οι περιοχές που εμπεριέχουν σημαντικό βαθμό κρίσης ή πολυπλοκότητας, ή όπου υποθέσεις και
εκτιμήσεις επηρεάζουν σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στις σημειώσεις.
Το Δ.Σ. της Εταιρείας απεφάσισε να συνεχίσει η εταιρεία την εφαρμογή των ΔΠΧΑ αν και δεν υπάρχει
υποχρέωση σύμφωνα με την παράγραφο 1δ του άρθρου 41 του Ν. 4410/2016 (ΦΕΚ Α' 141/03-08-2016) η
οποία κατήργησε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Ν.4308/2014.
.
2.2. Βάση σύνταξης των Οικονομικών καταστάσεων
Η εταιρεία άρχισε πάλι να δραστηριοποιείται στις πωλήσεις μετά τις υπογραφείσες συμφωνίες με τη
συνδεδεμένη εταιρεία Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ. Οι πωλήσεις της αφορούν αποκλειστικά
προϊόντα της συνδεδεμένης εταιρείας.
Η συνδεδεμένη εταιρεία Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ, μέλος και αυτή του ομίλου ως
θυγατρική της ανώνυμης εταιρείας Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΕ,
διεξήγαγε διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζες που οδήγησαν την 30.12.2016 στη σύναψη
συμφωνίας εξυγίανσης, η οποία επικυρώθηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Βεροίας ( απόφαση υπ’ αριθ.
12/ΕΠ/2017 της 22.05.2017), σύμφωνα με τα αρθ. 99 επ. Ν.3588/2007.
Σημειώνεται δε ότι στην ως άνω συμφωνία εξυγίανσης συμβλήθηκε και η εταιρεία μας, αφενός, συναινώντας
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και εγκρίνοντας τη Συμφωνία Εξυγίανσης της συνδεδεμένης εταιρείας «I.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αφετέρου παρέχοντας, με αποφάσεις του Δ.Σ. οι οποίες
εγκρίθηκαν από την Τ.Γ.Σ. των μετόχων την 04.09.2017, την έγκρισή της για την υπογραφή συμβάσεων
παροχής ενεχύρου των μετοχών της από τη Μητρική εταιρεία υπέρ των Τραπεζών. Ειδικότερα σημειώνουμε
για τις ενεχυριασμένες μετοχές ισχύουν τα παρακάτω : Το δικαίωμα ψήφου θα παραμένει στους ενεχυριαστές.
Σε περίπτωση όμως συνδρομής γεγονότος καταγγελίας ή μη ισχύος / ακύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης ή
/ και των Συμβάσεων, σε εξασφάλιση των οποίων έχει παρασχεθεί το ως άνω ενέχυρο ή / και των νέων
συμβάσεων που θα συναφθούν το δικαίωμα ψήφου θα ασκείται από τις ενεχυρούχους δανείστριες
Συμβαλλόμενες Πιστώτριες (Τράπεζες). Οι απορρέουσες από τη σύμβαση αυτή υποχρεώσεις της εταιρείας
έχουν εξειδικευτεί σε ξεχωριστή σύμβαση που έχει αρμοδίως υπογραφεί. Επίσης συμβαλλόμενη ως εγγυητής
στη σύμβαση αυτή είναι και η Μητρική Εταιρεία Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΕ, η οποία, συνεπεία της σύμβασης εξυγίανσης της θυγατρικής της Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΑΙ
ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ, έχει υποθηκεύσει τα ακίνητά της, τα κατεχόμενα εμπορικά σήματα και τις
συμμετοχές της.
Στην παράγραφο 10 του Β μέρους της Σύμβασης αναφέρεται ότι : ‘‘ Ρητώς διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω
συμφωνίες παύουν να ισχύουν σε περίπτωση είτε (α) ….είτε (β) πρόωρης λύσης αυτής συνεπεία καταγγελίας
είτε (γ) μη ισχύος της παρούσας για οιοδήποτε λόγο (λ.χ. πλήρωση ή μη των αιρέσεων κλπ.)’’ Στην
παράγραφο 11.0 αναγράφεται ‘‘…..Σε περίπτωση μη τήρησης εκ μέρους της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή/ και των
ΕΓΓΥΗΤΩΝ ή / και των εκ τετάρτου συμβαλλομένων (οι οποίοι και εγγυώνται την καλή τήρηση όλων των
όρων της παρούσας οι οποίοι θεωρούνται ουσιώδεις) ……….. κάθε μία από τις συμβαλλόμενες πιστώτριες
θα δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα και να αξιώσει το σύνολο των απαιτήσεών της …..τόσο έναντι της
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ όσο και έναντι των λοιπών ενεχομένων ………. Και να προβεί στη διεκδίκηση των απαιτήσεων
της με κάθε νόμιμο μέσο. ’
Μέχρι σήμερα δεν έχει κατατεθεί αίτηση ακύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης, όμως οι Τράπεζες έχουν
προχωρήσει στην καταγγελία των δανειακών συμβάσεων και στη συνέχεια σε περαιτέρω δικαστικές ενέργειες
επί των περιουσιακών στοιχείων της συνδεδεμένης εταιρίας Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε
για την ικανοποίηση των απαιτήσεων τους. Σημειώνεται ότι η συνδεδεμένη εταιρία έχει παράλληλα
προχωρήσει στις απαιτούμενες δικαστικές ενέργειες (αναστολές εκτέλεσης) για την αντίκρουση των
αντιστοίχων ενεργειών των τραπεζών οι οποίες δεν έχουν τελεσιδικήσει και οι οποίες σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις των νομικών μας συμβούλων θα κερδίσει η εταιρεία. Η συνδεδεμένη εταιρεία Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΑΙ
ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ είναι η βασική εταιρεία του ομίλου ( περίπου το 97% του ενοποιημένου τζίρου)
Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι δεδομένης της μη κατάθεσης, μέχρι και την ημερομηνία υπογραφής των
Οικονομικών Καταστάσεων, στα αρμόδια δικαστήρια αίτησης ακύρωσης της συμφωνίας για οποιονδήποτε
λόγο, στην περίπτωση που τυχόν κατατεθεί τέτοια αίτηση μετά την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων, ο
εκτιμώμενος χρόνος εκδίκασης και έκδοσης τελεσίδικης απόφασης, για οποιανδήποτε τέτοια ενέργεια,
τοποθετείται μετά την 31.12.2019 και ως εκ τούτου δεν επηρεάζεται η συνέχιση της δραστηριότητας της
εταιρείας για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία αναφοράς.
Με βάση τα προαναφερόμενα, τις υφιστάμενες συνθήκες αγοράς αλλά και τις προοπτικές για την επόμενη
περίοδο, η διοίκηση θεωρεί ότι η αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας εξακολουθεί να αποτελεί μια
κατάλληλη παραδοχή για την κατάρτιση και παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της.
Όλα τα παραπάνω και ειδικότερα, το ενδεχόμενο τυχόν προσφυγής από τους έχοντες νόμιμο συμφέρον
πιστωτές για ακύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης, ή αν πραγματοποιηθούν οι πλειστηριασμοί και η εταιρεία
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ απωλέσει τα περιουσιακά της στοιχεία, ή αν δεν αρθεί η αβεβαιότητα για τη υπογραφείσα
συμφωνία εξυγίανσης της συνδεδεμένης και βασικής εταιρείας του ομίλου ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ συνεκτιμώντας
ότι η συνδεδεμένη εταιρεία είναι ο μόνος προμηθευτής η πώληση των προϊόντων του οποίου διαμορφώνουν
αποκλειστικά τον κύκλο εργασιών της ΚΑΜΠΑΣ ΑΕ, όλα αυτά υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους
αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα ομαλής συνέχισης της
δραστηριότητας και της ύπαρξης της Εταιρείας
2.3. Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων
ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΜΠΑΣ
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 εταιρεία υιοθέτησε τα πρότυπα ΔΠΧΑ 15 και ΔΠΧΑ 9 τα οποία όμως δεν έχουν εφαρμογή
στην Εταιρεία. Όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά οι άλλες τροποποιήσεις και ερμηνείες που ισχύουν για
πρώτη φορά στη χρήση 2018, δεν έχουν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ή δεν έχουν
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εφαρμογή στην Εταιρεία. Η εταιρεία 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 που δεν επιφέρουν
σημαντικές μεταβολές στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας ή δεν έχουν εφαρμογή στην
Εταιρεία
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»
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.
Αναπροσαρμογές από την υιοθέτηση νέων προτύπων (ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 15)
Η εταιρεία δεν είχε διενεργήσει πωλήσεις κατά τις προηγούμενες χρήσεις. Οι πρώτες πωλήσεις που έκανε
ήταν μετά την 14 Νοεμβρίου 2018. Ως εκ τούτου, και με δεδομένο ότι οι πωλήσεις αυτές έχουν εξοφληθεί
μέχρι τον Φεβρουάριο του 2019 δεν υπάρχει ανάγκη για αναπροσαρμογή των κονδυλίων απαιτήσεις από
πελάτες και αποτελέσματα εις νέο (βλ. σχετικά και στην σημείωση 5).
ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια» (Τροποποίηση) «Εφαρμογή του νέου ΔΠΧΑ 9 με το ΔΠΧΑ 4».
ΕΔΔΠΧΑ 22 Διερμηνεία «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και Προκαταβολές»
ΔΛΠ 40 « Επενδυτικά ακίνητα» Μεταφορές Επενδυτικών ακινήτων
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”
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2014-2016
Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2014-2016, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2016,
έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2018 υιοθετήθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση την 7η Φεβρουαρίου 2018.
Δ.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς
Δ.Π.Χ.Α. 12 Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες οντότητες: Διευκρίνιση του σκοπού του προτύπου.
ΔΛΠ 28 «Επιμέτρηση Συγγενών Επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στην εύλογη αξία»
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί
νωρίτερα από την Εταιρεία
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 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 δεν
έχει δεσμεύσεις σε μη ακυρώσιμες λειτουργικές μισθώσεις ύψους και επομένως το συγκεκριμένο πρότυπο δεν
έχει εφαρμογή στην εταιρεία.
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
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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.
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
• 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.
Πρότυπα και Τροποποιήσεις Πρότυπων που δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.:
ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια»
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.
ΔΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΠΧΑ 11 Κοινές Συμφωνίες
ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος
ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού
ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες»
ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους» – Τροποποίηση, περικοπή ή διακανονισμός του
Προγράμματος Παροχών.
Τροποποιήσεις των παραπομπών στο εννοιολογικό πλαίσιο των ΔΠΧΑ (που εκδόθηκαν στις 29
Μαρτίου 2018)
Την 29η Μαρτίου 2018 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το αναθεωρημένο
εννοιολογικό πλαίσιο το οποίο επανακαθορίζει:
-το σκοπό της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,
-τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών καταστάσεων,
-τους ορισμούς του περιουσιακού στοιχείου, της υποχρέωσης, της καθαρής θέσης, καθώς και των εσόδων και
των εξόδων,
-τα κριτήρια αναγνώρισης και τις οδηγίες σχετικά με τον χρόνο της διαγραφής περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις,
-τις βάσεις αποτίμησης και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να χρησιμοποιούνται και,
-έννοιες και καθοδήγηση σχετικά με την παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις
Ο σκοπός της αναθεώρησης του εννοιολογικού πλαισίου είναι η υποβοήθηση όσον προετοιμάζουν
οικονομικές καταστάσεις να αναπτύσσουν συνεπείς λογιστικές πολιτικές για συναλλαγές και άλλα γεγονότα
που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των υπαρχόντων προτύπων ή όταν ένα πρότυπο δίνει δυνατότητα
επιλογής μεταξύ λογιστικών πολιτικών. Επιπλέον, σκοπός της αναθεώρησης είναι να βοηθήσει όλα τα
εμπλεκόμενα μέρη να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τα πρότυπα.
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε επίσης ένα συνοδευτικό έγγραφο, «Τροποποιήσεις
στις παραπομπές του εννοιολογικού πλαισίου», το οποίο καθορίζει τις τροποποιήσεις των προτύπων που
επηρεάζονται προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι αναφορές στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο.
Η τροποποίηση εφαρμόζεται από τους συντάκτες που αναπτύσσουν λογιστικές πολιτικές βάσει του
εννοιολογικού πλαισίου, στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020.
ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (τροποποιήσεις) «Ορισμός του σημαντικού»
Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του σημαντικού και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να
εφαρμοσθεί, συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό καθοδήγηση που μέχρι στιγμής 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.
Αναπροσαρμογές από την υιοθέτηση νέων προτύπων (ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 15)
Η εταιρεία υποχρεούνται να εφαρμόζουν τον τροποποιημένο ορισμό της επιχείρησης σε εξαγορές
που θα πραγματοποιηθούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020
2.4.

Μισθώσεις

Εταιρεία ως μισθωτής
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή
ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Τα έξοδα των λειτουργικών μισθώσεων αναγνωρίζονται στα
Αποτελέσματα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης και περιλαμβάνουν τυχόν κόστος
αποκατάστασης του ακινήτου εφόσον αυτό προβλέπεται από τη σύμβαση μίσθωσης.
2.5. Απαιτήσεις από πελάτες
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συμπίπτει με την
ονομαστική αξία, αφαιρουμένων των ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς
απαιτήσεις) καταχωρούνται 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 είναι η
διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών. Το
ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται στα αποτελέσματα.Στη χρήση 2018, που ισχύει για πρώτη φορά
το μοντέλο των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών του ΔΠΧΑ 9, το οποίο όμως δεν έχει εφαρμογή για την
εταιρεία μας λόγω του ότι αφενός μεν έχει σχηματισθεί σε προηγούμενες χρήσεις 100% πρόβλεψη για τις
εμπορικές μας απαιτήσεις και αφετέρου, δεν έχουμε συναλλακτική δραστηριότητα.
2.6. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις
βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου.
2.7.

Μετοχικό κεφάλαιο
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Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρείας. Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών
εμφανίζονται απαλλαγμένα από κάθε σχετικό όφελος φόρου εισοδήματος, αφαιρετικά στην καθαρή θέση.

2.8.

Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία

Ο φόρος εισοδήματος αποτελείται από την τρέχουσα και την αναβαλλόμενη φορολογία. Ο φόρος
αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων εκτός και αν σχετίζεται με ποσά που έχουν αναγνωριστεί στα
Λοιπά συνολικά έσοδα ή απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Σε αυτήν την περίπτωση ο φόρος αναγνωρίζεται
επίσης στα Λοιπά συνολικά έσοδα ή στα ίδια κεφάλαια αντίστοιχα.
Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται βάσει του φορολογικού ισολογισμού 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 αναμορφώνεται στην φορολογική της δήλωση και
προβλέψεις για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, και υπολογίζεται
σύμφωνα με τις θεσμοθετημένους ή ουσιαστικά 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 υποχρεώσεων που
εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς
συντελεστές και νόμους που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού και αναμένεται να ισχύσουν όταν
οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις θα πραγματοποιηθούν ή οι αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις θα αποπληρωθούν.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθμό για τον οποίο ενδέχεται να υπάρξει
μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται μόνο εάν επιτρέπεται νομικά ο
συμψηφισμός φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων και εφόσον οι αναβαλλόμενες φορολογικές
απαιτήσεις και υποχρεώσεις προκύπτουν από την ίδια φορολογούσα αρχή επί της οντότητας που
φορολογείται ή και επί διαφορετικών οντοτήτων και υπάρχει η πρόθεση η τακτοποίηση να γίνει με
συμψηφισμό.
2.9.

Προβλέψεις

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μια παρούσα δέσμευση (νομική ή τεκμαιρόμενη) ως
αποτέλεσμα προγενέστερων γεγονότων και είναι πιθανό ότι μια εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά
οφέλη θα απαιτηθεί για το διακανονισμό της, εφόσον είναι δυνατή η αξιόπιστη εκτίμηση του ποσού της
δέσμευσης.
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται σε προεξοφλημένη βάση, όταν είναι σημαντική η επίδραση της διαχρονικής
αξίας του χρήματος, με τη χρήση ενός προ φόρου επιτοκίου που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της
αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήματος και του σχετικού κινδύνου της υποχρέωσης. Όταν γίνεται
προεξόφληση των προβλέψεων η αύξηση της πρόβλεψης που οφείλεται στην πάροδο του χρόνου
αναγνωρίζεται ως χρηματοοικονομικό έξοδο. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία σύνταξης
των οικονομικών καταστάσεων και εάν δεν είναι πλέον πιθανόν ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για το
διακανονισμό της δέσμευσης αντιστρέφονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων.
Όταν η Εταιρεία αναμένει την είσπραξη μιας αποζημίωσης για το διακανονισμό της πρόβλεψης, για
παράδειγμα στα πλαίσια ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου, η αποζημίωση αναγνωρίζεται σαν ξεχωριστό
περιουσιακό στοιχείο μόνο όταν είναι σχεδόν βέβαιη.
2.10. Εμπορικές υποχρεώσεις
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αποτελούν υποχρεώσεις προς πληρωμή για προϊόντα ή υπηρεσίες που έχουν
αποκτηθεί κατά την άσκηση της συνήθους εμπορικής δραστηριότητας από προμηθευτές. Οι πληρωτέοι
λογαριασμοί κατατάσσονται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, εάν η πληρωμή οφείλεται εντός ενός έτους ή
λιγότερο. Αν όχι, παρουσιάζονται ως μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.
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Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και αποτιμώνται μεταγενέστερα στο
αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
2.11.

Συναλλαγματικές μετατροπές

(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας επιμετρώνται βάσει του νομίσματος του
πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα
παρουσίασης της Εταιρείας.
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη χρήση των ισοτιμιών που
ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες
προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της χρήσης και από την μετατροπή
των νομισματικών στοιχείων σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού,
καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Μη νομισματικά στοιχεία που καταχωρούνται στο ιστορικό κόστος σε ξένο
νόμισμα μετατρέπονται χρησιμοποιώντας την συναλλαγματική ισοτιμία την ημερομηνία της συναλλαγής.
2.12. Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα επιμετρώνται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ή του εισπρακτέου ανταλλάγματος από την
πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, μετά την αφαίρεση των επιστροφών, εκπτώσεων και των φόρων
προστιθέμενης αξίας.
Η Εταιρεία αναγνωρίζει έσοδο όταν το ποσό του εσόδου μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα, όταν είναι πιθανό
ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρεία και όταν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια για
κάθε μία από τις δραστηριότητες της Εταιρείας, όπως περιγράφεται παρακάτω. Η Εταιρεία βασίζει την
εκτίμηση της απόδοσης σε ιστορικά αποτελέσματα, λαμβάνοντας υπόψη το είδος του πελάτη, το είδος της
συναλλαγής και τις ιδιαιτερότητες της κάθε συμφωνίας.
(α) Πωλήσεις αγαθών
Οι πωλήσεις των αγαθών καταχωρούνται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά
γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη.
(β) Παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα παροχής υπηρεσιών καταχωρούνται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το στάδιο
ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.
(γ) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού
επιτοκίου.
(δ) Έσοδα από δικαιώματα
Τα έσοδα από δικαιώματα λογίζονται στη βάση του δουλευμένου, σύμφωνα με την ουσία των σχετικών
συμβάσεων.
3.

Διαχείριση κεφαλαίου

α) Πολιτική της εταιρείας είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης, ώστε να υπάρχει εμπιστοσύνη εκ
μέρους των επενδυτών και των πιστωτών και να υποστηρίζεται η μελλοντική της ανάπτυξη. Η διοίκηση
παρακολουθεί τα Ίδια κεφάλαια τα οποία και εκλαμβάνει στο σύνολό τους, ώστε η σχέση τους σε σχέση με τα
Ξένα κεφάλαια, να διαμορφώνεται 20% Ίδια Κεφάλαια και 80% Ξένα Κεφάλαια.
β) Από τις διατάξεις περί νομοθεσίας των Ανωνύμων Εταιρειών, Κ.Ν. 2190/1920, επιβάλλονται περιορισμοί σε
σχέση με τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής:
i.

Η απόκτηση ιδίων μετοχών, με εξαίρεση την περίπτωση της απόκτησης με σκοπό την διανομή τους
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στους εργαζομένους, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και
δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από το ποσό
του μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους
απαγορεύεται από τον Νόμο.
ii.

iii.

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το ½ του μετοχικού
κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε
προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την
υιοθέτηση άλλου μέτρου.
Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου
και η Γενική Συνέλευση δεν λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική
απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

iv.

Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηματισμό του Τακτικού
αποθεματικού, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανομής
μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού Αποτελέσματα εις Νέον. Ο
σχηματισμός του αποθεματικού αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το ύψος του φθάσει το 1/3 του
μετοχικού κεφαλαίου.

v.

Η καταβολή ετησίου μερίσματος στους μετόχους σε μετρητά, και σε ποσοστό 35% τουλάχιστον των
καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και του καθαρού αποτελέσματος
από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, είναι
υποχρεωτική. Τούτο δεν έχει εφαρμογή, αν έτσι αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων
με πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, το
μη διανεμηθέν μέρισμα μέχρι τουλάχιστον ποσοστού 35% επί των κατά τα ανωτέρω καθαρών
κερδών, εμφανίζεται σε ειδικό λογαριασμό Αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας με
την έκδοση νέων μετοχών που παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους. Τέλος, με
πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση των
μετόχων, μπορεί να αποφασίζει την μη διανομή μερίσματος.

Η εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την νομοθεσία σε σχέση με
τα ίδια κεφάλαια.
4.

Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοίκησης

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση με βάση τα ιστορικά δεδομένα και
προσδοκίες για τα μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα.
Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. Δεν
υπάρχουν εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις
προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες.
5.

Πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις

Πελάτες

31/12/2018

31/12/2017

44
44

-

Η εταιρεία εφάρμοσε την απλοποιημένη προσέγγιση της παραγράφου 5.5.15 του ΔΠΧΑ 9, βάσει της
οποίας ο αντίθετος λογαριασμός των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών από απαιτήσεις από πελάτες,
προσδιορίζεται στο ποσό που προκύπτει με βάση τη συνολική διάρκεια των απαιτήσεων, αλλά δεν
προέκυψε κάποιο σημαντικό ποσό, διότι, αφενός μεν οι απαιτήσεις από πελάτες δημιουργήθηκαν
μετά την 14.11.2018 και αφετέρου έχουν εξοφληθεί ολοσχερώς στις αρχές του 2019.
Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
Σημ.
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Ελληνικό Δημόσιο: ΦΠΑ
Λοιποί χρεώστες
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης λοιπών απαιτήσεων
Λοιπές απαιτήσεις
6.

12

4
160
164

4
166
171

Μετοχικό κεφάλαιο

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 65.403,24, διαιρούμενο σε
22.246 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 2,94 η κάθε μία. Οι μετοχές της ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.
δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
7. Λοιπά αποθεματικά
Τα αποθεματικά που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
Τακτικό
αποθεματικό

Έκτακτα
αποθεματικά

Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2017
31 Δεκεμβρίου 2017

3
3

3
3

6
6

1 Ιανουαρίου 2018
31 Δεκεμβρίου 2018

3
3

3
3

6
6

Τακτικό αποθεματικό
Από τις διατάξεις των άρθρων 44 και 45 του κωδ. Ν. 2190/1920 ρυθμίζεται ο σχηματισμός και η
χρησιμοποίηση του τακτικού αποθεματικού ως εξής: Το 5% τουλάχιστον των πραγματικών (λογιστικών)
καθαρών κερδών κάθε χρήσεως κρατείται, υποχρεωτικά, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, μέχρις ότου
το συσσωρευμένο ποσό του τακτικού αποθεματικού γίνει τουλάχιστον ίσο με το 1/3 του ονομαστικού
μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ζημιών μετά από
απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
οποιοδήποτε άλλο λόγο.
8. Προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας προς τρίτους αναλύονται ως εξής:
Σημ.
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο
9.

12

31/12/2018
15
66
81

31/12/2017
9
29
38

31/12/2018

31/12/2017

-

-

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις εμφανίζονται παρακάτω:

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Ανακτήσιμες μετά από 12 μήνες
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Οι μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις κατά την διάρκεια της χρήσης είναι οι παρακάτω:

1 Ιανουαρίου 2017
Χρέωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων
31 Δεκεμβρίου 2017

Προβλέψεις
επισφαλών
απαιτήσεων
8
(8)
-

1 Ιανουαρίου 2018
Χρέωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων
31 Δεκεμβρίου 2018

-

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για τη μεταφορά φορολογικών ζημιών, εφόσον είναι
πιθανή η πραγματοποίηση του σχετικού οφέλους λόγω μελλοντικών φορολογητέων κερδών. Δεν έχει
αναγνωρισθεί αναβαλλόμενος φόρος (έσοδο) επί των μεταφερόμενων φορολογικών ζημιών της Εταιρείας
λόγω της αβεβαιότητας ως προς την ανακτησιμότητά τους. Ο αναβαλλόμενος φόρος επί των μεταφερόμενων
φορολογικών ζημιών θα αναγνωρισθεί εάν αρθεί η εν λόγω αβεβαιότητα και στο βαθμό που θα κριθούν
ανακτήσιμα.
Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων στην Ελλάδα έχει ορισθεί στο 29% για το 2018.
Με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4579/2018 (ΦΕΚ Α’ 201/03.12.2018), αντικαταστάθηκε το άρθρο 58 του
ΚΦΕ (ν. 4172/2014).
Με τις νέες διατάξεις μειώνεται σταδιακά ο φορολογικός συντελεστής των κερδών από επιχειρηματική
δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες κατά μία ποσοστιαία μονάδα ανά
έτος, αρχής γενομένης της μείωσης για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019.
10. Έξοδα ανά κατηγορία
10.1 Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης αναλύονται ως εξής:

Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Ενοίκια
Εξοδα μεταφορών & προώθησης
Σύνολο

1/1/2018 31/12/2018
2
2
42
46

1/1/2017 31/12/2017
3
2
2
7

1/1/2018 31/12/2018
226
39
265

1/1/2017 31/12/2017
-

10.1 Πωλήσεις
Οι πωλήσεις αναλύονται ως εξής:

Πωλήσεις εμπ/των εσωτερικό
Πωλήσεις υπηρεσιών εσωτερικό
Σύνολο

10.2 Κόστος πωληθέντων
Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής:

22

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
1/1/2018 31/12/2018
221

Αγορές εμπ/των

1/1/2017 31/12/2017
-

11. Φόρος εισοδήματος
Στις 16.07.2015 θεσπίστηκε ο νόμος 4334/16.07.2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και
σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)». Σύμφωνα με το νέο νόμο ο
συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων ορίζεται από 26% στο 29% και αυξάνεται από 80%
σε 100% η προκαταβολή φόρου εισοδήματος για τη χρήση 2015 και έπειτα.
Στην χρήση δεν αναγνωρίσθηκε φόρος εισοδήματος στα αποτελέσματα της εταιρείας γιατί υπάρχουν
φορολογικές ζημιές και ως εκ τούτου δεν προέκυψε φόρος εισοδήματος.
Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Κατ’ εφαρμογή σχετικών φορολογικών διατάξεων: α) της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 2238/1994 (ανέλεγκτες
υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), β) της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 2859/2000 (ανέλεγκτες υποθέσεις
Φ.Π.Α. και γ) της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 (επιβολή προστίμων για υποθέσεις φορολογίας
εισοδήματος), το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου για τις χρήσεις μέχρι και το 2012 έχει
παραγραφεί μέχρι την 31/12/2018, με την επιφύλαξη ειδικών ή εξαιρετικών διατάξεων που τυχόν προβλέπουν
μεγαλύτερη προθεσμία παραγραφής και υπό τις προϋποθέσεις που αυτές ορίζουν.
Πέραν αυτών, κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων,
ελλείψει υφισταμένης στον Κώδικα Νόμων περί Τελών Χαρτοσήμου διατάξεως περί παραγραφής, η σχετική
αξίωση του Δημοσίου για την επιβολή τελών χαρτοσήμου υπόκειται στην κατά το άρθρο 249 του Αστικού
Κώδικα εικοσαετή παραγραφή.
Για τις χρήσεις που έληξαν μετά την 31 Δεκεμβρίου 2012 και παραμένουν φορολογικά ανέλεγκτες, από τις
αρμόδιες φορολογικές αρχές ή και από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας, η εκτίμησή μας είναι ότι οι
φόροι που ενδεχομένως προκύψουν, λόγω και της ύπαρξης φορολογικών ζημιών, δεν θα ασκήσουν ουσιώδη
επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Η εταιρεία ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ στη χρήση 2010, είχε τακτοποιηθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση
2009 με την περαίωση του Ν. 3888/2010. Το κόστος αυτής της τακτοποίησης ανήλθε στο ποσό των € 2 χιλ.
Για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 η Εταιρεία έχει ελεγχθεί για τις φορολογικές της υποχρεώσεις από τον
τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.2238/1994 και έχει λάβει τα σχετικά
πιστοποιητικά φορολογικής συμμόρφωσης.
Για τις χρήσεις 2014 έως και το 2017 και τις επόμενες, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 παράγρ. 1 της ΠΟΛ
1124/22.06.2015 εξαιρούμεθα από την υποχρέωση για χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού του άρθρου
65α του ν. 4174/2013.
Η Εταιρεία στη χρήση 2018 πληρεί τα κριτήρια αλλά δεν θα ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή.
12. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Οι συναλλαγές της εταιρείας και οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη αναλύονται
παρακάτω:

Έξοδα
Προς μητρική

Απαιτήσεις
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2
2

2
2

31/12/2018

31/12/2017
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Από μητρική

Υποχρεώσεις
Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη

160
160

166
166

66
66

29
29

13. Λοιπές πληροφορίες
α) Η Εταιρεία δεν έχει προσωπικό.
β) Στην συμφωνία εξυγίανσης στην οποία υπήχθη η συνδεδεμένη εταιρεία «I.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
συμβλήθηκε και η εταιρεία μας, αφενός, συναινώντας και
εγκρίνοντας τη Συμφωνία Εξυγίανσης της συνδεδεμένης εταιρείας «I.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αφετέρου παρέχοντας, με αποφάσεις του Δ.Σ. οι οποίες εγκρίθηκαν από την Τ.Γ.Σ.
των μετόχων την 04.09.2017, την έγκρισή της για την υπογραφή συμβάσεων παροχής ενεχύρου των μετοχών
της από τη Μητρική εταιρεία υπέρ των Τραπεζών. Ειδικότερα σημειώνουμε για τις ενεχυριασμένες μετοχές
ισχύουν τα παρακάτω : Το δικαίωμα ψήφου θα παραμένει στους ενεχυριαστές. Σε περίπτωση όμως
συνδρομής γεγονότος καταγγελίας ή μη ισχύος / ακύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης ή / και των
Συμβάσεων, σε εξασφάλιση των οποίων έχει παρασχεθεί το ως άνω ενέχυρο ή / και των νέων συμβάσεων
που θα συναφθούν το δικαίωμα ψήφου θα ασκείται από τις ενεχυρούχους δανείστριες Συμβαλλόμενες
Πιστώτριες (Τράπεζες). Επίσης συμβαλλόμενη ως εγγυητής στη σύμβαση αυτή είναι και η Μητρική Εταιρεία Ι.
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΕ, η οποία, συνεπεία της σύμβασης
εξυγίανσης της θυγατρικής της Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ, έχει υποθηκεύσει τα ακίνητά
της, τα κατεχόμενα εμπορικά σήματα και τις συμμετοχές της.
Η συμφωνία περιείχε και δύο διαλυτικές αιρέσεις οι οποίες εκπληρώθηκαν την 31.12.2017 υπάρχει το
ενδεχόμενο προσφυγής, από τις έχουσες έννομο συμφέρον πιστώτριες τράπεζες για ακύρωση της
συμφωνίας, η οποία προσφυγή θα κριθεί από το αρμόδιο δικαστήριο. Η κατάπτωση της συμφωνίας
εξυγίανσης απαιτεί δικαστική απόφαση μετά από προσφυγή των θιγομένων πιστωτών και είναι ένα γεγονός
μελλοντικά πιθανό αλλά αβέβαιο ως προς την έκβασή του.
γ) Η εταιρεία συνυπέγραψε με τη συνδεδεμένη εταιρεία Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ., δύο
ιδιωτικά συμφωνητικά που προβλέπουν τη πραγματοποίηση πωλήσεων εκ μέρους της ΚΑΜΠΑΣ Α.Ε., των
προϊόντων της συνδεδεμένης εταιρείας, έναντι προμήθειας, σε τρίτους.

14. Γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού
Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα, μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2018, τα οποία θα έπρεπε ή να
κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.
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ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Πικέρμι, 2 Σεπτεμβρίου 2019
Οι υπεύθυνοι για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
και Δ/νων Σύμβουλος

Κωνσταντίνος Σ.
Μπουτάρης
(ΑΔΤ ΑΒ/050163)

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Χριστίνα Κ. Μπουτάρη
(ΑΔΤ ΑΚ/082498)
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Ο Οικονομικός
Διευθυντής

Κωνσταντίνος Εμ.
Παπακανδερακης
(ΑΡ.ΑΔ. Α΄ΤΑΞΕΩΣ 0030184)

