ΔΡ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ "ΒΙΒΕΧΡΩΜ ΑΕ" ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ
ΧΡΩΜΑΤΩΝ
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121932307000
Αρ. Μ.Α.Ε. 1789/03/Β/86/19
Πάτημα Μαγούλας, Μάνδρα Αττικής
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016

(Δημοσιευμένα βάσει του κν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά ΔΠXA)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "Δρ.Στ. Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ ΒΙΒΕΧΡΩΜ Α.Ε.". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή
άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση του διαδικτύου της εταιρείας όπου αναρτώνται οι Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Αρμόδια Υπηρεσία-Περιφέρεια:
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Διεύθυνση διαδικτύου
www.vivechrom.gr
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Πρόεδρος
Johennes Petrus Van Kesteren
Διευθύνων Σύμβουλος
Ιωακείμ Προβατάς
Μέλος Δ.Σ.
Συμεών Πολύζος
Ημερομηνία Έγκρισης Ετήσιων
Οικονομικών Καταστάσεων :
Ορκωτός Ελεγκτής:
Έλενα Θεμιστοκλέους
Ελεγκτική Εταιρεία:
ΠραϊσγουωτερχαουςΚούπερς
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)
Restated
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
31.12.2016
Restated 31.12.2015
31.12.2015
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
6,017,448
5,849,562
6,009,152
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

15,328
1,431,746
4,597,912
10,982,069
11,192,269
34,236,772

4,929
1,354,272
4,187,501
9,620,428
14,004,006
35,020,698

30
1,164,367
4,472,092
9,141,830
9,946,444
30,733,915

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης μετόχων Εταιρείας
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρίας(α)

8,138,766
11,512,470
19,651,236

8,138,766
13,875,509
22,014,275

8,138,766
12,917,788
21,056,554

993,273
1,957,867
8,654,304
2,980,093
14,585,537
34,236,773

1,821,475
1,861,299
7,293,837
2,029,812
13,006,423
35,020,698

0
1,746,889
6,206,738
1,723,734
9,677,361
30,733,915

1/1/2016 31.12.2016
51,534,896
20,557,446

Restated
01/01/15
31/12/2015
44,516,069
17,027,264

Published
01/01/15
31/12/2015
44,516,068
17,138,304

(114,922)
8,936,067
6,185,391
17,410
(5,049)
6,197,752

(33,669)
6,735,706
4,775,575
(27,835)
8,072
4,755,813

(33,668)
7,106,421
5,146,290
(27,835)
8,072
5,126,527

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

Κύκλος Εργασιών
Μικτά Κέρδη / (ζημιές)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη προ φόρων
Κέρδη μετά από φόρους
Αναλογιστικά Κέρδη/(Ζημιές) περιόδου
Φόρος Έσοδο/(Έξοδο) επί αναλογιστικών Ζημιών
Καθαρά κέρδη περιόδου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρ. σε €)
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (01.01.2016 και 01.01.2015)
Κέρδη / (Ζημίες) της χρήσεως μετά από φόρους
Μερίσματα στους Μετόχους
Σύνολο καθαρής θέσης λήξεως χρήσεως (31.12.2016 και 31.12.2015)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)
Λειτουργικές δραστηριότητες
31.12.2016
Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες
Κέρδη χρήσεως προ φόρων
8,936,067
Αποσβέσεις
638,464
Κέρδη από εκποίηση παγίων
(5,700)
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού
113,979
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων
10,325
Αλλαγές στο Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αύξηση αποθεμάτων
Μείωση απιτήσεων
Αύξηση υποχρεώσεων
Καταβληθέντες τόκοι
Τόκοι εισπραχθέντες
Φόροι πληρωθέντες
Καθαρές Ταμειακές Ροές από Λειτουργική δραστηριότητες

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ .
IΩΑΚΕΙΜ ΠΡΟΒΑΤΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ039740

31.12.2015
21,056,554
4,755,812
(3,798,091)
22,014,275

31.12.2015
6,735,706
641,917
(5,400)
124,165
65,467

(410,411)
353,034
1,807,612
(130,897)
15,977
(2,730,117)
8,598,329

284,591
(2,396,164)
807,206
(41,975)
8,307
(1,560,565)
4,663,255

(832,398)
21,348
5,000,000
4,188,950

(481,178)
0
(5,000,000)
(5,481,178)

Tαμειακές ροές από Χρηματ/κές Δραστηριότητες
Μερίσματα στους Μετόχους
Διανομή αποθεματικών
Πληρωμές Δανείων
Καθαρές Ταμειακές Ροές από Χρηματ/κές δραστηριότητες

(4,613,568)
(3,947,223)
(313,225)
(8,874,016)

(3,798,091)
0
1,821,475
(1,976,616)

Καθαρή αύξηση/(μείωση) σε μετρητά και ισοδύναμα
Μετρητά και ισοδύναμα στην έναρξη περιόδου
Μετρητά και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου

3,913,263
6,301,967
10,215,230

(2,794,539)
9,096,506
6,301,967

Tαμειακές ροές από Eπενδυτικές Δραστηριότητες
Αγορές παγίων
Εισπράξεις από πωλήσεις παγίων
Εισπραχθέντα / Χορηγηθέντα δάνεια
Καθαρές Ταμειακές εισποές/εκροές από Επενδυτική δραστηριότητα.

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
JOHANNES PETRUS VAN KESTEREN
ΑΡ.ΔΙΑΒ. BT112CDJ8

31.12.2016
22,014,275
6,197,752
(8,560,791)
19,651,236

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΥΜΕΩΝ ΠΟΛΥΖΟΣ
Αρ. Αδεϊας Ο.Ε.Ε. 10992 Α΄Τάξης

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΛΕΙΩΝΗΣ
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε.: 0001533 A'

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας “ΔΡ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ «ΒΙΒΕΧΡΩΜ ΑΕ» ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ”

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας “ΔΡ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ «ΒΙΒΕΧΡΩΜ ΑΕ» ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ”, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2016, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, 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.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις: Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, 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, πού έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία
(ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). 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 έλεγχό μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τη 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 θα καταλογιστούν από το φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την
ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Γνώμη με Επιφύλαξη: Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο “Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη”, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας
“ΔΡ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ «ΒΙΒΕΧΡΩΜ ΑΕ» ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ” κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, 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. Άλλο Θέμα: Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας “ΔΡ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ «ΒΙΒΕΧΡΩΜ ΑΕ» ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ” για τη χρήση που έληξε την 31η
Δεκεμβρίου 2015 είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώμη χωρίς διαφοροποίηση την 3η Αυγούστου 2016 επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσεως.
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 Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016. β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία “ΔΡ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ «ΒΙΒΕΧΡΩΜ ΑΕ» ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ” και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις
ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

ΠραϊσγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία
Λεωφ. Κηφισίας 268 15232 Χαλάνδρι
ΑΜ ΣΟΕΛ 113

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2017

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Έλενα Θεμιστοκλέους
Αρ Μ ΣΟΕΛ:38901

