ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε. 33360/04/Β/95/166 - ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 1931901000
Έδρα: 20ο Χλμ.Λ.Μαραθώνος - 19009 Πικέρμι - Αττικής
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016
(δημοσιευόμενα βάσει του Ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική
επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

IV.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρμόδια Υπηρεσία:
Υπουργείο Οικονομίας,Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,Γενική Γραμματεία Εμπορίου
Πίστεως
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρίας:
www.trofodomiki.gr
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Κωνσταντίνος Σ. Μπουτάρης
Μέλη Δ.Σ :
Ελευθέριος Α. Αρτόπουλος
Χριστίνα Κ.Μπουτάρη
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό
Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων:
25 Απριλίου 2017
Νόμιμος Ελεγκτής:

Διεύθυνση Α.Ε. και

ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

31.12.2016

31.12.2015

(18)

(18)

5
10

1
17

(3)

0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότητες ( β )

0

0

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( γ )

0

0

(3)
3
0

0
3
3

Λειτουργικές δραστηριότητες
Ζημίες προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές
λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται
με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση απαιτήσεων
Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Σύνολο εκροών από
λειτουργικές δραστηριότητες

Ελένη Π. Ρηγοπούλου (ΑΜ. ΣΟΕΛ 14531)

Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Επενδυτικές δραστηριότητες
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)

31.12.2016

31.12.2015

84
43
127

112
51
163

178
(1.661)
(1.483)
1.610
1.610

178
(1.616)
(1.438)
1.600
1.600

127

163

Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου ( α ) + ( β ) + ( γ )
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

Πρόσθετα στοχεία και Πληροφορίες
1. Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων είναι ίδιες με αυτές της
31.12.2015
2. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν
σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή στη λειτουργία της Εταιρίας.

ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

3. Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό.

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

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

01.01-31.12.2016

01.01-31.12.2015

(18)
(18)
(45)
0
(45)
(0,0892)

(18)
(18)
(46)
0
(46)
(0,0900)

(18)

(18)

4. Το θέμα έμφασης του νόμιμου ελεγκτή αφορά τη σημείωση 2.1 των Οικονομικών Καταστάσεων στην οποία γίνεται αναφορά στα
αρνητικά ίδια κεφάλαια, στην υπερκάλυψη των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και στις ενέργειες
του Διοικητικού Συμβουλίου πού γίνονται κατ´ εξουσιοδότηση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28.06.2015 για αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρέωσης προς τη μητρική. Παρά ταύτα, το ενδεχόμενο της μη υλοποίησης της αύξησης
του μετοχικού κεφαλαίου, υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη
δυνατότητα ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας.
5. 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 100,00%.
6.Τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
7. Η Εταιρεία έχει τακτοποιηθεί φορολογικά έως και την χρήση 2009 με την περαίωση του Ν. 3888/2010. Αναλυτικότερα για τις
ανέλεγκτες χρήσεις 2010, 2014 έως και 2016 βλέπε σημείωση 12 των οικονομικών καταστάσεων.
8. Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης που έχει διενεργηθεί για κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:
-υποθέσεις της παραπάνω περίπτωσης 2
0
-ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
0

ΙΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

9. Τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)
31.12.2016
Σύνολο ιδίων καφαλαίων έναρξης περιόδου
(01.01.2016 και 01.01.2015 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(31.12.2016 και 31.12.2015 αντίστοιχα)

31.12.2015

(1.438)
(45)

(1.392)
(46)

(1.483)

(1.438)

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΛΠ 24
α) Έσοδα
β) Έξοδα
γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές και Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

31.12.2016
0
2
38
1.604
5
0
0

Αθήνα, 25 Απριλίου 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ
(ΑΔΤ ΑΜ/127077)

ΧΡΙΣΤΙΝΑ Κ.ΜΠΟΥΤΑΡΗ
(ΑΔΤ AΚ/082498)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΗΛΙΑΣ Α.ΧΩΡΕΜΙΩΤΗΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α΄ΤΑΞΕΩΣ 0019921

