
 

         ΕΥ.ΓΕ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 9579/10/Β/86/20/ Γ.Ε.ΜΗ. 027475512000  

Ε.Ο. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ- ΑΓΡΙΝΙΟΥ 20  

                            30 100 ΑΓΡΙΝΙΟ     

Στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014) - Ποσά σε Ευρώ  
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της 

Εταιρείας "ΕΥ.ΓΕ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΒΕΕ". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την  
Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή. 

 
Αρμόδια Αρχή : Π.Ε.Αιτωλοακαρνανίας  
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας : www.agrino.gr  
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Κωνσταντίνος Ν. Πιστιόλας Πρόεδρος & Διευθύνων Σύβουλος, Αναστάσιος Ε. Πιστιόλας Διευθύνων Σύμβουλος, 
Βασιλική Γ. Πιστιόλα Αντιπρόεδρος, Ιωάννης Ν. Πιστιόλας  Μέλος, Άγις Ε. Πιστιόλας  Μέλος, Κωνσταντίνος Ε. Πιστιόλας  Μέλος, Λουκία Γ. Πιστιόλα  Μέλος,  
Παναγιώτης Ν. Ρίζος  Μέλος  
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων : 30 Απριλίου 2015  
Νόμιμος Ελεγκτής: Αθανάσιος Π. Αποστολόπουλος  Α.Μ. ΣΟΕΛ  12811                                                     
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Γνώμη με επιφύλαξη  
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  
(ποσά σε ευρώ) 

 31-Δεκ-14  31-Δεκ-13 

Πωλήσεις 29.241.573 31.303.067 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 5.428 61.803 

Μεταβολή αποθεμάτων - Αναλώσεις υλών και υλικών -15.195.895 -16.027.606 

Έξοδα προσωπικού -4.037.009 -4.308.656 

Αμοιβές, παροχές και λοιπά έξοδα τρίτων -4.084.020 -4.758.141 

Αποσβέσεις -1.553.498 -1.295.031 

Λοιπά λειτουργικά έξοδα -3.969.215 -4.219.084 

Λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών    

 αποτελεσμάτων και φόρων 407.364  756.352 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 350.540 362.551 

Χρηματοοικονομικά έξοδα -625.115  -595.597 

Καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα -254.575  -233.046 

Κέρδη προ φόρων 132.789  523.306 

Φόρος εισοδήματος 65.077  -26.796 
Κέρδη μετά από φόρους 197.866 496.510 

    

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή βασικά και προσαρμοσμένα 0,07  0,18 
   

  

 Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων 
 και συνολικών αποσβέσεων  1.960.862 

  

  

            2.051.383 

   

   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ   

(ποσά σε ευρώ)    

 31-Δεκ-14  31-Δεκ-13 

Κέρδη μετά από φόρους που αναγνωρίσθηκαν στην    

κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 197.866 496.510 

Λοιπά αποτελέσματα που καταχωρήθηκαν απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια:    

Αναλογιστικά κέρδη (ζημιές) παροχών σε εργαζόμενους μετά    

την έξοδο από την υπηρεσία -170.262 153.097 

Σύνολο λοιπών αποτελεσμάτων που καταχωρήθηκαν    

απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια -170.262  153.097 

Συνολικό αποτέλεσμα 27.604  649.607 
   

   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ   

(ποσά σε ευρώ)    

 31-Δεκ-14  31-Δεκ-13 

Περιουσιακά Στοιχεία    

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 25.309.802 26.707.022 

Συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες 30.000 30.000 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 49.011  46.180 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 25.388.813 26.283.202 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Αποθέματα 8.562.683 8.922.571 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 12.779.537 12.942.631 

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1.070.440  1.568.486 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 22.412.660  23.433.688 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 47.801.473 49.716.890 

Ίδια Κεφάλαια 

   

   
Μετοχικό κεφάλαιο 8.503.641 8.503.641 

Αποθεματικά 9.831.742 9.830.742 

Αποθεματικό αναπροσαρμογής αξίας ενσώματων ακινητοποιήσεων 10.725.710 10.400.789 

Υπόλοιπο κερδών εις νέον -3.350.658  -3.364.089 

Ίδια κεφαλαία που αναλογούν στους μετόχους της Εταιρείας 25.710.435 25.371.083 

Υποχρεώσεις    
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Δάνεια 3.398.677 0 

Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις 57.278 535.311 

Παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία 473.517 301.642 

Λοιπές προβλέψεις 10.218 20.671 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0 348.929 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 2.311.124  2.322.325 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 6.250.824 3.528.878 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Δάνεια 5.098.891 9.657.757 

Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις 478.033 478.660 

Φόρος εισοδήματος 60.284 118.677 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 10.203.006  10.561.835 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 15.840.214  20.816.929 

Σύνολο υποχρεώσεων 22.091.038  24.345.807 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων        47.801.473 49.716.890 

    

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

(ποσά σε ευρώ) 

 31-Δεκ-14  31-Δεκ-13 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες    

Κέρδη μετά από φόρους 132.789 523.306 

Προσαρμογές για:    

Αποσβέσεις 1.553.498 1.295.031 

Προβλέψεις -8.831 -78.651 

Κέρδη από πώληση παγίων -1.599 -922 

Xρηματοοικονομικά αποτελέσματα 623.504 581.975 

   

 2.299.361                   2.320.739 

Πλέον/μείον προσαρμογές για  μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου    

  κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτoυργικές δραστηριότητες :   

Μεταβολές σε:    
- Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις -2.831 -7.292 

- Αποθέματα 359.888 -750.978 

- Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 164.094 2.409.513 

- Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις -826.435 -6.005.811 

    

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 1.994.078  -2.033.829 

Τόκοι πληρωθέντες -625.115 -595.597 
Καθαρές ταμειακές ροές από / (προς) λειτουργικές δραστηριότητες 1.368.963 -2.629.426 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες    
Μερίσματα εισπραχθέντα 0 0 

Τόκοι εισπραχθέντες 1.611 13.622 

Εισπράξεις από πώληση ενσωμάτων περιουσιακών στοιχείων 1.599 922 

Αγορές ενσώματων περιουσιακών στοιχείων -217.198  -1.273.164 

Καθαρές ταμειακές ροές από / (προς) επενδυτικές δραστηριότητες -213.988 -1.258.620 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες    
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0 0 

Εισπράξεις / (εξοφλήσεις) δανειακών υποχρεώσεων -1.160.188 2.402.762 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις -478.660 -478.477 

Μερίσματα πληρωθέντα -14.173 -55.729 

Καθαρές ταμειακές ροές από / (προς) χρηματοδοτικές    

δραστηριότητες -1.653.021 1.868.556 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα χρηματικά διαθέσιμα & ισοδύναμα -498.046 -2.019.490 

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 1η Ιανουαρίου 1.568.486  3.587.976 

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 31η Δεκεμβρίου 1.070.440  1.568.486 
   

   
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ   

(ποσά σε ευρώ)    

 31-Δεκ-14  31-Δεκ-13 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης 25.371.083 23.562.529 

Κέρδη χρήσης μετά από φόρους 197.866 496.510 

Λοιπά αποτελέσματα απευθείας στα ίδια κεφάλαια 155.659  825.397 

Συνολικό αποτέλεσμα χρήσεως 
25.724.608 

 
24.844.436 

 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0 542.376 

Μερίσματα -14.173  -55.729 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 25.710.435 25.371.083 
    

 
Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:  
1.Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(Δ.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές είναι οι πρώτες Οικονομικές Καταστάσεις της 

Εταιρείας και έχει εφαρμοσθεί το Δ.Π.Χ.Α. 1. Επεξηγήσεις για την επίδραση της μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Α. σε σχέση με την 

οικονομική κατάσταση, την οικονομική αποδοτικότητα και τις ταμειακές ροές της Εταιρείας παρατίθενται στη σημείωση 30 

των Οικονομικών Καταστάσεων.  
2. Επί των παγίων στοιχείων δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 

 
3. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014, η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για την χρήση 2010 και δεν έχει 

σχηματίσει πρόβλεψη για ανέλεγκτη φορολογικά χρήση. Συνεπώς οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας για την 

χρήση 2010 δεν έχουν καταστεί οριστικές. Σχετικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας για τις χρήσεις 2011, 

2012 και 2013, σύμφωνα με το άρθρο 82§5 του ν. 2238/94, εκδόθηκε από τον νόμιμο ελεγκτή Έκθεση Φορολογικής 

Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη ως προς την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά αντικείμενα που 

ορίζει ο νόμος, ενώ για την τρέχουσα χρήση 2014 βρίσκεται σε εξέλιξη η εργασία διασφάλισης φορολογικής 

συμμόρφωσης από τον νόμιμο ελεγκτή. Το θέμα της επιφύλαξης της έκθεσης ελέγχου των ελεγκτών αφορά την ανέλεγκτη 

φορολογικά χρήση 2010. 
 
4. Για τις επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων καθώς και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις 
στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας σχετική σημείωση γίνεται στις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας. 

 
5. Τα ποσά των αγορών/εξόδων και πωλήσεων/εσόδων από και προς τις συνδεδεμένες εταιρείες σωρευτικά από την 

έναρξη της διαχειριστικής χρήσης, ανέρχονται στο ποσό των €0,3 εκατ. και € 2,3 εκατ. αντίστοιχα (2013: €0,1 εκατ. και       

€ 1,9 εκατ. αντίστοιχα). Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων από και προς τις συνδεδεμένες εταιρείες στη  

λήξη της τρέχουσας χρήσης, ανέρχονται στο ποσό των € 0,5 εκατ. και € 0,2 εκατ. αντίστοιχα (2013: €0,2 εκατ. και € 0,1 

εκατ. αντίστοιχα). Τα ποσά των βραχυπρόθεσμων παροχών των μελών Διοίκησης της Εταιρείας ανέρχονται σε € 0,66  

εκατ. (2013: € 0,58 εκατ.).  
6. Ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού για την τρέχουσα περίοδο ήταν 165 άτομα (2013: 170 άτομα). 

 
  

Αθήνα, 30 Απριλίου 2015 
  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  Δ.Σ. & 
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.     Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ. ΠΙΣΤΙΟΛΑ                      ΗΛΙΑΣ Σ. ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ 
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