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ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ "ΣΟΥΡΩΤΗ"

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/20, υποβάλουμε συνημμένα στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τις
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης 01/01/2015-31/12/2015 καθώς και τις παρατηρήσεις μας
επ’ αυτών και παρακαλούμε όπως τις εγκρίνετε.
1.

Εισαγωγή (Έδρα - Υποκαταστήματα -Σκοπός - Αντικείμενο Δραστηριότητας)

Η ανώνυμη εταιρία εμφιάλωσης & εμπορίας του μεταλλικού νερού Σουρωτή - εν συντομία «Σουρωτή ΑΕ ή Εταιρία» εδρεύει στη Σουρωτή Νομού Θεσσαλονίκης. Η Εταιρία διαθέτει ένα υποκατάστημα στην Αθήνα.

Σκοπός της Εταιρίας είναι η εμφιάλωση και η εμπορία του φυσικού μεταλλικού νερού «ΣΟΥΡΩΤΗ». Η Εταιρία
πραγματοποιεί χονδρικές πωλήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2.

Εξωτερικό περιβάλλον

3.

Διαχείριση κινδύνων και χρηματοοικονομικά μέσα

1)

Συναλλαγματικός κίνδυνος
Δεν υπάρχει συναλλαγματικός κίνδυνος διότι δεν πραγματοποιούνται σημαντικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα.

Δυσμενείς για έβδομη συνεχόμενη χρονιά ήταν οι εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις επιδόσεις της Εταιρίας,
δεδομένου ότι η βασική αγορά για τα προϊόντα της Εταιρίας, η αγορά της Ελλάδας, εξακολουθεί να βρίσκεται σε βαθιά
και μακρά ύφεση. Αρνητικά επηρέασαν εξάλλου τις επιδόσεις της Εταιρίας και η κατάρρευση του τραπεζικού
συστήματος και η επιβολή περιορισμών στις κινήσεις κεφαλαίων.
α.

2)

3)
β.

Κίνδυνοι αγοράς

Κίνδυνος μεταβολής τιμών
Τέτοιος κίνδυνος εμφανίζεται πλέον λόγω ανταγωνισμού της βαθιάς ύφεσης της ελληνικής οικονομίας. Η
Διοίκηση της Εταιρίας για να περιορίσει τον κίνδυνο μεταβολής των τιμών διατηρεί ευρύ δίκτυο προμηθευτών,
επομένως υπάρχει η δυνατότητα αγοράς πρώτων υλών στην οικονομικότερη τιμή βάσει προσφορών.
Επιτοκίου και εύλογης αξίας
Δεν υφίσταται τέτοιος κίνδυνος λόγω ότι η Εταιρία δεν έχει δανεισμό.
Πιστωτικός κίνδυνος

Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της μη έγκαιρης ή της αδυναμίας είσπραξης απαιτήσεων.
Η Εταιρία παρουσιάζει διασπορά πιστωτικού κινδύνου λόγω των πωλήσεων της σε μεγάλο αριθμό πελατών, όμως η
βαθιά ύφεση στην ελληνική οικονομία, η διακοπή εργασιών πολλών εμπορικών εταιρειών, η ραγδαία αύξηση της
ανεργίας, η μείωση του καταναλωτικού εισοδήματος και η τεράστια μείωση του Α.Ε.Π. της χώρας κατά 27% την
τελευταία εξαετία αυξάνουν τον συγκεκριμένο κίνδυνο. Η Διοίκηση της Εταιρίας παρακολουθεί σε διαρκή βάση την
εισπραξιμότητα των απαιτήσεών της και λαμβάνει κατάλληλες ενέργειες όπου απαιτείται.
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γ.

Κίνδυνος ρευστότητας

δ.

Κίνδυνος επιτοκίου ταμειακών ροών

4.

Αποτελέσματα και επιδόσεις κλειόμενης χρήσης

Ως κίνδυνος ρευστότητας ορίζεται το ενδεχόμενο αδυναμίας της Εταιρίας να αποπληρώσει πλήρως η εγκαίρως τις
τρέχουσες και μελλοντικές υποχρεώσεις της.
Σύμφωνα και με το δείκτη κάλυψης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων από το κυκλοφορούν ενεργητικό, η
ρευστότητα της Εταιρίας βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Οι ταμειακές ροές της Εταιρίας δεν αναμένεται να επηρεαστούν καθώς δεν υφίστανται δανειακές υποχρεώσεις.
Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα Ευρώ 11.599.128,61, έναντι Ευρώ 12.374.621,63 κατά την προηγούμενη εταιρική
χρήση.
Τα μετά από φόρους αποτελέσματα χρήσεως διαμορφώθηκαν σε Ευρώ (628.488,14), έναντι Ευρώ (951.344,32) κατά την
αμέσως προηγούμενη εταιρική χρήση.
Οι αριθμοδείκτες κερδοφορίας διαμορφώθηκαν ως εξής:
Περιθώριο μικτού κέρδους
Περιθώριο EBITDA
Περιθώριο EBIT
Περιθώριο κερδοφορίας προ φόρων
Περιθώριο καθαρής κερδοφορίας
% λειτουργικών δαπανών επί πωλήσεων
% συνολικών δαπανών επί πωλήσεων

Οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας διαμορφώθηκαν ως εξής:
Απόδοση ιδίων κεφαλαίων
5.

Περιουσιακά στοιχεία, ίδια κεφάλαια, δάνεια, υποχρεώσεις

31/12/2015
37,51%
(2,81)%
(5,09%)
(13,58%)
(5,42%)
41,78%
68,26%
31/12/2015
(4,82%)

31/12/2014
36,42%
(5,04%)
(7,73%)
(21,32%)
(7,69%)
42,82%
68,47%
31/12/2014
(7,39%)

Το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε στα Ευρώ 17.061.255,91 έναντι Ευρώ 17.861.839,42 κατά την προηγούμενη
εταιρική χρήση.
Οι μεταβολές που επήλθαν κατά τη διάρκεια της χρήσης στα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας απεικονίζονται
λεπτομερώς στη Σημείωση υπ’ αριθμόν 5 του συνημμένου Προσαρτήματος.
Οι αριθμοδείκτες ρευστότητας διαμορφώθηκαν ως εξής:
Γενική ρευστότητα
Άμεση ρευστότητα
Κεφάλαιο κίνησης
Ταμειακή ρευστότητα

31/12/2015

2,94
2,06
0,30
0,38

31/12/2014

2,88
2,01
0,30
0,36
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Οι αριθμοδείκτες δραστηριότητας διαμορφώθηκαν ως εξής:
Κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων
Κυκλοφοριακή ταχύτητα υποχρεώσεων
Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων

143,09
235,32
117,54

Οι αριθμοδείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης διαμορφώθηκαν ως εξής:
Ίδια προς Ξένα κεφάλαια
Ίδια προς Συνολικά κεφάλαια
6.

31/12/2015

31/12/2015

2,65
0,84

Εργασιακά και περιβαλλοντικά θέματα

31/12/2014
148,99
224,16
115,73

31/12/2014

2,46
0,78

Στην Εταιρεία απασχολούνται 121 εργαζόμενοι, έναντι 124 κατά το προηγούμενο έτος. Έχει συσταθεί και λειτουργεί
νόμιμα σωματείο εργαζομένων. Η Εταιρία απασχολεί τεχνικό ασφαλείας και συνεργάζεται μαζί του και με τους
εργαζομένους για θέματα ασφαλείας στο χώρο εργασίας.
Η Εταιρία εναρμονίζεται πλήρως με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία και συμμετέχει σε προγράμματα
ανακύκλωσης.
7.

Προοπτικές για το τρέχον έτος

Παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, η Διοίκηση προσδοκά βελτίωση των βασικών μεγεθών της Εταρίας κατά την
τρέχουσα εταιρική χρήση.
Ο Πρόεδρος
του ΔΣ

Γεώργιος Κων. Λώλας
ΑΔΤ ΑΚ 853475

Σουρωτή, 19/4/2016

Ο Διευθύνων
Σύμβουλος

Ιωάννης Νικ. Ιωαννίδης
ΑΔΤ ΑΕ 646796
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ΈΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΣΟΥΡΩΤΗ ΑΕ ».
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΣΟΥΡΩΤΗ ΑΕ », οι οποίες αποτελούνται από
τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών
ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
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 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, 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. 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.
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Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη

Από τον έλεγχο μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρίας 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
Εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογιστούν σε
μελλοντικό 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. Για τη χρήση 2015 η Εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, όπως
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65α Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό
φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
χρήσης 2015.
Γνώμη με Επιφύλαξη

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις ενδεχόμενες 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 ΣΟΥΡΩΤΗ ΑΕ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, τη χρηματοοικονομική της
επίδοση και τις ταμειακές ροές της για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις
συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.
Αθήνα, 27 Μαΐου 2016
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Αντώνης Δ. Μάρκου
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 19901

Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε.
Φραγκοκλησσιάς 3α και Γρανικού, 151 25 Μαρούσι
Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε. 120
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Σημειώσεις

31/12/2015

31/12/2014

5
5
5

6.661.138,15
2.326.482,03
183.234,88
9.170.855,06

6.578.240,14
2.550.870,69
190.063,28
9.319.174,11

6

18.815,62
18.815,62

22.890,58
22.890,58

Προκαταβολές & πάγια υπό κατασκευή

5

6.469,04

242.938,78

Χρηματ/κά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια & απαιτήσεις
Λοιπoί συμμετοχικοί τίτλοι
Σύνολο
Σύνολο μη κυκλοφορούντων

7

36.496,82
12.000,00
48.496,82
9.244.636,54

49.660,30
12.000,00
61.660,30
9.646.663,77

171.962,34
116.964,13
661.744,41
1.383.561,15
2.334.232,03

356.752,79
49.637,35
699.190,84
1.388.977,25
2.494.558,23

4.055.733,37
7.720,51
383.321,68
431,25
16.414,86
1.018.765,67
5.482.387,34
7.816.619,37

4.188.590,39
13.399,51
466.457,04
4.204,55
18.491,86
1.029.474,07
5.720.617,42
8.215.175,65

Μη κυκλ/ντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανoλογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Λογισμικό
Σύνολο

Κυκλ/ντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα & ημιτελή προϊόντα
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες & αναλώσιμα
Υλικά συσκευασίας εγγυοδοσίας
Σύνολο
Χρηματ/κά στοιχ. & προκατ/λές
Εμπορικές απαιτήσεις
Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία
Προπληρωθέντα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

8
9
10

17.061.255,91

17.861.839,42

9

Καθαρή θέση
Καταβληθέντα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Σύνολο
Διαφορές εύλογης αξίας
Αποθεματικά & εις νέον
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Πρόβλεψη παροχών προσωπικού
Σύνολο
Μακροπρ/σμες υποχρεώσεις
Κρατικές επιχορηγήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο
Βραχυπρ/σμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι & τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα
Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Σημειώσεις

11
12

13
14

15
16

31/12/2015

31/12/2014

9.684.400,00
640.150,90
10.324.550,90

9.372.000,00
688.979,16
10.060.979,16

984.644,90
1.396.639,84
(463.202,14)
1.918.082,60
12.242.633,50

1.029.213,58
1.667.013,99
113.914,91
2.810.142,48
12.871.121,64

920.606,26
920.606,26

899.982,32
899.982,32

172.009,98
1.064.914,35
1.236.924,33

214.213,58
1.027.034,12
1.241.247,70

2.063.951,52
0,00
84.136,74
165.726,71
196.918,09
150.358,76
2.661.091,82
3.898.016,15

2.228.085,90
51.371,09
84.703,93
174.852,38
199.214,71
111.259,75
2.849.487,76
4.090.735,46

17.061.255,91

17.861.839,42
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015 – 31/12/2015
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα & ζημίες
Αποτέλεσμα διάθεσης μη κυκλ/ντων στοιχείων
Αποτέλεσμα επιμέτρησης στην εύλογη αξία
Αποτελέσματα προ τόκων & φόρων
Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα μετά από φόρους

Σημειώσεις
17
18
18
18
19

20

31/12/2015

31/12/2014

11.599.128,61
(7.248.669,09)
4.350.459,52
169.974,57
(1.242.018,81)
(3.604.131,04)
(263.390,75)
2.861,07
(3.773,30)
(590.018,74)
4.816,79
(5.405,96)
(590.607,91)
(37.880,23)

12.374.621,63
(7.867.857,95)
4.506.763,68
168.271,88
(1.267.640,57)
(4.031.677,13)
(331.109,50)
4.499,99
(5.944,05)
(956.835,70)
3.083,54
(7.138,97)
(960.891,13)
9.546,81

(628.488,14)

(951.344,32)
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015-31/12/2015
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Υπόλοιπο 01/01/2014

Καθαρά Αποτελέσματα
χρήσεως

Συγκεντρωτικά συνολικά
έσοδα

Μεταφορά αποθεματικού
Ν 3220/04 σε εις νέον
Μεταβολή χρήσεως
Υπόλοιπο 31/12/2014

Καθαρά Αποτελέσματα χρήσεως

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα

Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου & μεταφορά
αποθεματικών σε αποτελέσματα εις νέον
Φόρος αφορολόγητων αποθεματικών Ν
4172/13
Μεταβολή χρήσεως

Υπόλοιπο 31/12/2015

Αφορολόγητα
αποθεματικά
από ειδικές
διατάξεις νόμων

Αποτελέσματα εις
νέον

Σύνολο

Κεφάλαιο

Υπέρ το
άρτιο

Αποθεματικά
Νόμων &
Καταστατικού

9.372.000,00

688.979,16

1.029.213,58

1.819.347,61

912.925,61

13.822.465,96

0,00

0,00

0,00

0,00

(951.344,32)

(951.344,32)

0,00

0,00

0,00

0,00

(951.344,32)

(951.344,32)

0,00

0,00

(152.333,62)

(799.010,70)
113.914,91

(951.344,32)

12.871.121,64

(628.488,14)

(628.488,14)

0,00

0,00

9.372.000,00

688.979,16

1.029.213,58

1.667.013,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(628.488,14)

312.400,00

(48.828,26)

(44.568,68)

(219.003,06)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(51.371,09)

51.371,09

0,00

0,00

0,00

312.400,00

9.684.400,00

0,00

(48.828,26)

640.150,90

0,00

0,00

(44.568,68)
984.644,90

(152.333,62)

(270.374,15)

1.396.639,84

152.333,62

(577.117,05)
(463.202,14)

0,00

(628.488,14)

(628.488,14)

12.242.633,50
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ (έμμεση μέθοδος)
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτέλεσμα προ φόρων
Πλέον/(Μείον) προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Λοιπά (έσοδα) / έξοδα
Κέρδη από διάθεση στοιχείων
Ζημίες από επιμέτρηση στοιχείων
Χρεωστικοί / (πιστωτικοί) τόκοι
Πλέον/μείον μεταβολές κεφαλαίου κίνησης:
Μεταβολή αποθεμάτων
Μεταβολή απαιτήσεων
Μεταβολή υποχρεώσεων
Μείον:
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος
Εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για απόκτηση παγίων
Eισπράξεις από πώληση παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
(Eκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσματα πληρωθέντα
(Εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα
Μετρητά και ισοδύναμα στην έναρξη της περιόδου
Μετρητά και ισοδύναμα στη λήξη της περιόδου

31/12/2015

31/12/2014

(590.607,91)

(960.891,13)

785.124,56
186.465,60
(42.203,60)
(2.861,07)
3.773,30
589,17

823.734,21
143.644,71
53.509,09
(4.499,99)
5.932,85
4.055,43

160.326,20
71.070,19
(137.024,85)

231.568,40
679.528,60
22.212.86

(5.405,96)
(51.371,09)
377.874,54

(7.138,97)
(268.757,40)
722.898,66

(397.399,73)
4.000,00
4.816,79
(388.582,94)

(436.186,26)
4.500,00
3.083,54
(428.602,72)

0,00
0,00

(22,55)
(22,55)

(10.708,40)
1.029.474,07

294.273,39
735.200,68

1.018.765,67

1.029.474,07
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31/12/2015
(βάσει των διατάξεων του Ν.4308/2014 άρθρο 29, όπως ισχύει)
ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ

ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ "ΣΟΥΡΩΤΗ" (εφ εξής «Εταιρία»)
1.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με την Εταιρία(29§3)

Διεύθυνση: Σουρωτή Θεσσαλονίκης
Αρ. Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ.: 058173804000
Κατηγορία Οντότητας: Μεσαία
Κύκλος εργασιών
Σύνολο ενεργητικού
Σύνολο προσωπικού

31/12/2015
11.599.128,61
17.061.255,91
121

31/12/2014
12.374.621,63
17.861.839,42
124

Περίοδος Αναφοράς: Από 1/1/2015 Έως 31/12/2015
Η Εταιρία έχει καταρτίσει τις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης 2015 με βάση την αρχή της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4308/2014.
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την συνέχιση της δραστηριότητας (29§4)
Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της συνεχιζόμενης δραστηριότητας της Εταιρίας που να
είναι σε γνώση της Διοίκησης.
2.

Λογιστικές Πολιτικές (29§5)

2.1

Ενσώματα Πάγια

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις και τις οποίες συστηματικά
εφαρμόζει η Εταιρία είναι οι ακόλουθες:
Αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης πλέον των
δαπανών βελτίωσης, πλέον των δαπανών επισκευής και συντήρησης μόνο εφόσον πληρούν τον ορισμό του
περιουσιακού στοιχείου και αφαιρουμένων των προσαρμογών αξίας (αποσβέσεις και απομειώσεις).
Ειδικότερα, στα πάγια περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:
α)
β)

Οι δαπάνες βελτίωσης παγίων.

Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης, μόνο όταν εμπίπτουν στον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου. Σε κάθε
άλλη περίπτωση, οι σχετικές δαπάνες αναγνωρίζονται ως έξοδο.
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γ)

Οι δαπάνες ανάπτυξης, αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο όταν, και μόνον όταν, πληρούνται όλες οι
παρακάτω προϋποθέσεις:



δ)

2.2



Υπάρχει πρόθεση και τεχνική δυνατότητα εκ μέρους της οντότητας να ολοκληρώσει τα σχετικά στοιχεία,
ούτως ώστε να είναι διαθέσιμα προς χρήση ή διάθεση.
Εκτιμάται ως σφόδρα πιθανό ότι τα στοιχεία αυτά θα αποφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη.
Υπάρχει αξιόπιστο σύστημα επιμέτρησης των αποδοτέων σε αυτά ποσών κόστους.

Το κόστος αποσυναρμολόγησης, απομάκρυνσης ή αποκατάστασης ενσώματων πάγιων στοιχείων, όταν η σχετική
υποχρέωση γεννάται για την επιχείρηση ως αποτέλεσμα της εγκατάστασης του παγίου ή της χρήσης του στη
διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου, για σκοπούς άλλους από την παραγωγή αποθεμάτων στη διάρκεια αυτής
της περιόδου. Όταν το εν λόγω κόστος σχετίζεται με την παραγωγή αποθεμάτων στη διάρκεια μιας συγκεκριμένης
περιόδου, το κόστος αυτό επιβαρύνει τα παραχθέντα αποθέματα.
Ιδιοπαραγόμενα πάγια στοιχεία

Το κόστος κτήσης ενός ιδιοπαραγόμενου παγίου περιλαμβάνει:
α)
β)
γ)

το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσει το στοιχείο στην κατάσταση λειτουργίας για την οποία
προορίζεται.

περιλαμβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με
το εν λόγω πάγιο στοιχείο και

μια εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το εν λόγω πάγιο στοιχείο,
στο βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο κατασκευής.

Το κόστος ιδιοπαραγόμενου παγίου μακράς περιόδου κατασκευής ή παραγωγής δύναται να επιβαρυνθεί με τόκους
εντόκων υποχρεώσεων κατά το μέρος που αναλογούν σε αυτό.
2.3

Ημιτελή ιδιοπαραγόμενα πάγια στοιχεία

2.4

Αποσβέσεις παγίων

Επιμετρώνται στο κόστος που έχουν απορροφήσει κατά την ημερομηνία του ισολογισμού το οποίο περιλαμβάνει το
κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με το εν λόγω πάγιο
στοιχείο.
Η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή αποσβένεται. Η απόσβεση
καταλογίζεται όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιμο για τη χρήση για την οποία προορίζεται και υπολογίζεται με
βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή του.
Οι αποσβέσεις στις παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις διενεργήθηκαν με τη σταθερή μέθοδο με συντελεστές
τους οποίους η Διοίκηση της Εταιρίας επέλεξε με βάση την ωφέλιμη οικονομική ζωή του παγίου.
Η ωφέλιμη ζωή των κτιρίων ορίστηκε σε 40 έτη.

Η ωφέλιμη ζωή των μηχανημάτων ορίστηκε σε 15 έτη.
Η ωφέλιμη ζωή των H/Y ορίστηκε σε 5 έτη.

Η ωφέλιμη ζωή των λοιπών ενσώματων παγίων ορίστηκε σε 10 έτη.

Οι επισκευές και οι συντηρήσεις των παγίων εξοδοποιούνται άμεσα. Η αξία και οι σωρευμένες αποσβέσεις των παγίων
που αποσύρονται ή πωλούνται αφαιρούνται από τους λογαριασμούς των παγίων τη στιγμή της πώλησης ή απόσυρσής
τους και κάθε κέρδος ή ζημία καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσεως.

Οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων διενεργούνται με τη μέθοδο σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης
ζωής τους.
Η Εταιρία έλαβε εκτίμηση των ιδιόκτητων ακινήτων της και του μηχανολογικού της εξοπλισμού από ανεξάρτητο ορκωτό
εκτιμητή σύμφωνα με την οποία φαίνεται ότι οι αναπόσβεστες αξίες των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων δεν
υπερβαίνουν τις αντίστοιχες εύλογες αξίες τους που εμφανίζονται στην μελέτη κατά την 31/12/13, 31/12/14, 31/12/15.
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Επιπλέον η Εταιρία προσδιοριόρισε αναδρομικά την ωφέλιμη ζωή των των ιδιόκτητων ακινήτων της και του
μηχανολογικού της εξοπλισμού με βάση τη εν λόγω μελέτη.
2.6

Άυλα πάγια

Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις.

Οι αποσβέσεις διενεργούνται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία
λογίζεται από 5 έως 10 έτη.
2.7

Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων

Τα στοιχεία του Ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο
απομείωσης τουλάχιστον ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι
ανακτήσιμη.
Τα στοιχεία του Ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν
ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού εξετάζεται εάν υπάρχουν τέτοιες
ενδείξεις.
2.8

Αποθέματα

Τα αποθέματα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων περιλαμβάνει το σύνολο
των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση και κατάστασή τους.
Το κόστος παραγωγής προϊόντος ή υπηρεσίας προσδιορίζεται με μία από τις γενικά αποδεκτές μεθόδους κοστολόγησης
και περιλαμβάνει:
α)
β)

Το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με το εν λόγω
στοιχείο και

μία εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το εν λόγω στοιχείο, στο βαθμό
που τα έξοδα αυτά αναφέρονται στην περίοδο παραγωγής.

Τα κόστη διανομής και διοίκησης δεν επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής.

Επιμέτρηση μετά την αρχική αναγνώριση. Μετά την αρχική αναγνώριση, τα αποθέματα επιμετρώνται στην κατ’ είδος
χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η
εκτιμώμενη τιμή πώλησης κατά τη συνήθη ροή των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, μείον το εκτιμώμενο κόστος
ολοκλήρωσης και το εκτιμώμενο κόστος που είναι αναγκαίο για να πραγματοποιηθεί η πώληση.
Το κόστος κτήσης του τελικού αποθέματος:
α)
β)
γ)

Προσδιορίστηκε, σύμφωνα με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου ή άλλη τεκμηριωμένα γενικά αποδεκτή
μέθοδο.
Η ίδια μέθοδος χρησιμοποιείται για όλα τα αποθέματα που έχουν παρόμοια φύση και χρήση από την οντότητα.
Για αποθέματα με διαφορετική φύση ή χρήση, διαφορετικές μέθοδοι μπορεί να δικαιολογούνται.

Το κόστος αποθεμάτων που δεν είναι συνήθως αντικαταστατά, καθώς και των αγαθών ή υπηρεσιών που
παράγονται και προορίζονται για ειδικά έργα, προσδιορίζεται με τη μέθοδο του εξατομικευμένου κόστους.
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2.9

Χρηματοοικονομικά μέσα

Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο Ενεργητικού σε μία
επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη επιχείρηση.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις του Ισολογισμού περιλαμβάνουν διαθέσιμα,
απαιτήσεις, συμμετοχές, παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα και βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Οι λογιστικές αρχές αναγνώρισης και αποτίμησης των στοιχείων αυτών παρουσιάζονται αναλυτικά κατωτέρω.

Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα παρουσιάζονται ως περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις ή στοιχεία της καθαρής θέσης
βάσει της ουσίας και του περιεχομένου των σχετικών συμβάσεων από τις οποίες απορρέουν.

Τόκοι, μερίσματα, κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως
περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα ή έσοδα αντίστοιχα. Η διανομή μερισμάτων στους
μετόχους καταχωρείται απ’ ευθείας στην Καθαρή Θέση.
Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα συμψηφίζονται όταν η Εταιρία, έχει νομικά το δικαίωμα αυτό και προτίθεται να τα
συμψηφίσει σε καθαρή βάση (μεταξύ τους) ή να ανακτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να συμψηφίσει την υποχρέωση
ταυτόχρονα.
2.10

Απαιτήσεις από πελάτες

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, η οποία συμπίπτει με την ονομαστική αξία, και
μεταγενέστερα αποτιμώνται στην αξία αυτή μείον κάθε πρόβλεψη για πιθανή μείωση της αξίας τους.

Ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η Εταιρία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα
τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημίας απομείωσης αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα της χρήσης που προκύπτει.
2.11

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων

2.12

Μετοχικό κεφάλαιο

Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο καθώς επίσης και τις
βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως repos και τραπεζικές καταθέσεις.
Άμεσα έξοδα τα οποία πραγματοποιούνται για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού
φόρου εισοδήματος σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης.
Κατά την απόκτηση ιδίων μετοχών, το καταβληθέν τίμημα, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών δαπανών,
απεικονίζεται μειωτικά των ιδίων κεφαλαίων.
2.13

Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος

Οι φόροι εισοδήματος που βαρύνουν τη χρήση αποτελούνται από (α) τους τρέχοντες φόρους και (β) τους
αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τις φορολογικές επιβαρύνσεις ή ελαφρύνσεις που προκύπτουν στην περίοδο αλλά
έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους.
Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της χρήσης, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές
που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο
τρόπο, στα ίδια κεφάλαια.
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς τις
δημοσιονομικές αρχές που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήματος της χρήσης και
οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που αφορούν προηγούμενες χρήσεις.
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2.14

Προβλέψεις

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρία έχει παρούσες νομικές η τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα
παρελθόντων γεγονότων, όταν είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και η εκτίμηση του ακριβούς ποσού
της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία.
Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να
αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης.
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η
πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη.

Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή
οικονομικών οφελών είναι πιθανή.
2.15

Αναγνώριση εσόδων

Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι τα οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρία και τα
σχετικά ποσά μπορούν να μετρηθούν αξιόπιστα. Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και
παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.

Τα κέρδη από πώληση στοιχείων ενεργητικού λογίζονται ως έσοδα όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους και
συμπεριλαμβάνονται στο κονδύλι «Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης».
2.16

Αναγνώριση εξόδων

2.17

Δανεισμός

Τα έξοδα αναγνωρίζονται με βάση την αρχή του δεδουλευμένου στο αποτέλεσμα. Οι πληρωμές που γίνονται για
λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στο αποτέλεσμα ως έξοδο, ενώ αν αφορούν χρηματοδοτικές μισθώσεις
μεταφέρονται στο αποτέλεσμα ως έξοδο μόνο κατά το μέρος που αφορά τόκο κατά το χρόνο χρήσεως του μισθίου. Τα
έξοδα τόκων αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση.
Οι δανειακές υποχρεώσεις καταχωρούνται στην τρέχουσα αξία τους και ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες εφόσον η
εξόφλησή τους θα πραγματοποιηθεί εντός 12 μηνών από την ημερομηνία του ισολογισμού, ενώ οι πέραν των 12 μηνών
εξοφλήσεις αναφέρονται ως μακροπρόθεσμες.
Το κόστος δανεισμού αναγνωρίζεται ως έξοδο στην περίοδο κατά την οποία πραγματοποιείται. Κατά τρέχουσα και την
προηγούμενη χρήση η Εταιρία δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις.
2.18

Διανομή μερισμάτων

2.19

Κρατικές επιχορηγήσεις

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρίας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις την
ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις για εκπαίδευση προσωπικού ή άλλα έξοδα καταχωρούνται στα έσοδα βάσει της αρχής της
συσχέτισης των εσόδων με τα έξοδα.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται στο Παθητικό ως έσοδα
επόμενων χρήσεων και μεταφέρονται στα έσοδα σύμφωνα με την ωφέλιμη διάρκεια ζωής των σχετικών παγίων.
2.20

Μισθώσεις

Οι πληρωμές που γίνονται βάσει λειτουργικών μισθώσεων άγονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων ως έξοδα κατά το
χρόνο χρήσεως του μισθίου.

Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις αντιμετωπίζονται ως δανειακές συμβάσεις, με συνέπεια νααπεικονίζονται τα μισθωμένα
περιουσιακά στοιχεία ως περιουσιακά στοιχεία της οντότητας (υποκείμενα σε απόσβεση), με αντίστοιχη αναγνώριση της
χρηματοδοτικής υποχρέωσης προς τον εκμισθωτή ήτους εκμισθωτές. Το κόστος της χρηματοδότησης άγεται στο
λογαριασμό αποτελεσμάτων ως έξοδο κατά το χρόνο που καθίσταται δεδουλευμένο.
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2.21

Αλλαγές στις λογιστικές αρχές

3.

Γνωστοποίηση παρεκκλίσεων (29§6 & 16§2)

4.

Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης με περισσότερα του ενός κονδύλια ισολογισμού(29§7)

5.

Ανάλυση ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (29§8)

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις και τις οποίες συστηματικά
εφαρμόζει η Εταιρία είναι συνεπείς με αυτές που εφαρμόσθηκαν κατά την προηγούμενη χρήση.
Δεν έγιναν παρεκκλίσεις.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

Η Εταιρία έλαβε εκτίμηση των ιδιόκτητων ακινήτων της και του μηχανολογικού της εξοπλισμού από ανεξάρτητο ορκωτό
εκτιμητή σύμφωνα με την οποία φαίνεται ότι οι αναπόσβεστες αξίες των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων δεν
υπερβαίνουν τις αντίστοιχες εύλογες αξίες τους που εμφανίζονται στην μελέτη κατά την 31/12/13, 31/12/14, 31/12/15.
Επιπλέον η Εταιρία προσδιοριόρισε αναδρομικά την ωφέλιμη ζωή των των ιδιόκτητων ακινήτων της και του
μηχανολογικού της εξοπλισμού με βάση τη εν λόγω μελέτη.
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Τα ενσώματα πάγια και οι μεταβολές αυτών αναλύονται ως εξής:

Μικτή λογιστική αξία 1/1/2014
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Μεταφορές

Μικτή λογιστική αξία 31/12/2014
Σωρευμένες αποβέσεις &
απομειώσεις 1/1/2014

Οικόπεδα

Κτίρια & Τεχνικά έργα

Μηχανολογικός εξοπλισμός

Μεταφορικά μέσα

Λοιπός εξοπλισμός

Πάγια υπό εκτέλεση

0,00

47.864,80

88.431,86

34.227,53

20.502.30

244.402,27

935.190,46
0,00
0,00

7.644.359,56

0,00

122.390,26

9.878.731,80

556.233,93

0,00

(43.000,00)

219.068,31

0,00

850.072,17
0,00

242.938,78

20.597.011,76

547.461,46

870.574,47

0,00

(1.977.941,10)

(7.073.965,96)

(406.696,37)

(805.896,13)

0,00

(10.264.499,56)

0,00

0,00

0,00

42.999,99

0,00

0,00

42.999,99

(7.635.361,28)

(403.453,71)

(824.518,94)

935.190,46

7.814.614,62

10.186.231,97

547.461,46

870.574,47

0,00

0,00

(62.183,67)

0,00

Μεταφορές

Μικτή λογιστική αξία 31/12/2015
Σωρευμένες αποβέσεις &
απομειώσεις 1/1/2015

935.190,46
0,00
0,00
0,00

5.643.049,68

71.464,11

210.481,70

(561.395,32)

2.550.870,69

109.014,73
187.534,81

(39.757,33)

144.007,75
34.660,02
0,00

(18.622,81)

0,00

(813.399,30)

0,00

(11.034.898,87)

242.938,78

20.597.011,76

0,00

(62.183,67)

46.055,53

242.938,78

13.889,60

161.546,77

9.562.112,89

390.575,23

0,00

(398.016,51)

0,00

6.469,04

20.925.403,32

8.096.560,43

10.482.781,51

519.937,81

884.464,07

0,00

(2.171.564,94)

(7.635.361,28)

(403.453,71)

(824.518,94)

0,00

(11.034.898,87)

0,00

0,00

0,00

61.044,74

0,00

0,00

61.044,74

0,00

Σωρευμένες αποβέσεις &
απομειώσεις 31/12/2015

0,00

Καθαρή λογιστική αξία 31/12/2015

(193.623,84)

935.190,46

Αποσβέσεις περιόδου

Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου

3.984,04

10.186.231,97

(2.171.564,94)

Μειώσεις περιόδου

(43.000,00)

7.814.614,62

0,00

Προσθήκες περιόδου

0,00

435.428,76

935.190,46

Σωρευμένες αποβέσεις &
απομειώσεις 31/12/2014

Μικτή λογιστική αξία 1/1/2015

20.200.598,96

(337.474,53)

0,00

Καθαρή λογιστική αξία 31/12/2014

336.011,04

0,00

Αποσβέσεις περιόδου

Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου

Σύνολο

935.190,46

(199.047,80)

(2.370.612,74)
5.725.947,69

(520.938,20)

(8.156.299,48)
2.326.482,03

(37.218,48)

(379.627,45)
140.310,36

(17.020,61)

(841.539,55)
42.924,52

0,00

0,00

6.469,04

(774.225,09)

(11.748.079,22)
9.177.324,10
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6.

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Στα άυλα περιλαμβάνονται λογισμικά προγράμματα και αναλύονται ως εξής:
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Μικτή λογιστική αξία 01/01/2014

89.715,14

Μικτή λογιστική αξία 31/12/2014

90.472,63

Προσθήκες περιόδου

757,49

Σωρευμένες αποβέσεις & απομειώσεις 01/01/2014

(57.247,14)

Σωρευμένες αποβέσεις & απομειώσεις 31/12/2014

(67.582,05)

Αποσβέσεις περιόδου

(10.334,91)

Καθαρή λογιστική αξία 31/12/2014

22.890,58

Μικτή λογιστική αξία 01/01/2015

90.472,63

Μικτή λογιστική αξία 31/12/2015

97.297,13

Προσθήκες περιόδου

6.824,50

Σωρευμένες αποβέσεις & απομειώσεις 01/01/2015

(67.582,05)

Σωρευμένες αποβέσεις & απομειώσεις 31/12/2015

(78.481,51)

Αποσβέσεις περιόδου

(10.899,46)

Καθαρή λογιστική αξία 31/12/2015

18.815,62

Δεν έγινε χρήση της δυνατότητας επιμέτρησης στην εύλογη αξία.
7.

Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι

8.

Εμπορικές απαιτήσεις

Η Εταιρία συμμετέχει με ποσοστό 13,7% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.. που σκοπό έχει την
εναλλακτική διαχειρίση και ανακύκλωση συσκευών. Η συμμετοχή απεικονίζεται την 31/12/15 στην αξία κτήσης της
ποσού Ευρώ 12.000,00 που είναι η εκτιμώμενη εύλογη αξία της.
Το κονδύλι «Εμπορικές απαιτήσεις» αναλύεται ως εξής:
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Πελάτες
Γραμμάτια εισπρακτέα
Επιταγές εισπρακτέες
Μείον
Προβλέψεις

31/12/2015
4.837.323,86
7.500,00
1.899.746,72

(2.688.837,21)
4.055.733,37

31/12/2014
4.891.078,58
20.200,00
1.933.537,34

(2.656.225,53)
4.188.590,39
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9.

Ανάλυση λοιπών απαιτήσεων

Το κονδύλι «Λοιπές απαιτήσεις» αναλύεται ως εξής:
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο (επιχορηγήσεις)

31/12/2015

31/12/2014

114.823,87

120.099,17

120.000,00

Προκαταβολές σε προμηθευτές

Απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο

167.600,00

(προκαταβολή φόρου εισοδήματος)

95.154,77

96.516,66

Χρεώστες διάφοροι

23.698,70

39.391,96

Προκαταβολές στο προσωπικό

10.

29.644,34

Ανάλυση ταμειακών διαθεσίμων

Το κονδύλι «Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα» αναλύεται ως εξής:
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Ταμείο

383.321,68

466.457,04

31/12/2015

31/12/2014

953.623,87

1.022.023,04

65.141,80

Καταθέσεις όψεως
11.

Πληροφορίες για τα στοιχεία της Καθαρής Θέσης (29§12 & άρ.26)

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Ονομαστικές μετοχές 31.12.2015

1.029.474,07

31/12/2015

Καταβλημένο

Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση

7.451,03

1.018.765,67

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αναλύεται ως εξής:

Ονομαστικές μετοχές 31.12.2014

42.849,25

9.684.400,00

9.684.400,00
Τεμ.

15.620.000

0

15.620.000

Ον. Αξία

31/12/2014

9.372.000,00

9.372.000,00
Σύνολο

0,60

9.372.000,00

0,62

9.684.400,00

312.400,00

Η Τακτική Γενική Συνέλευση τη 8 Ιουνίου 2015 ενέκρινε ως ακολούθως την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με
κεφαλαιοποίηση:
 αποθεματικών από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα παρελθόντων ετών ποσού Ευρώ 219.003,06, βάσει ν.
4172/2013
 διαφοράς αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων έτους 2012 ποσού Ευρώ 44.568,68, βάσει ν.
2065/1992,
 αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ποσού Ευρώ 48.828,26.

Εγκρίθηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας κατά 0,02 ευρώ με την αντίστοιχη τροποποίηση του
άρθρου 5 του καταστατικού.
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Τακτικό αποθεματικό: Βάσει του Ελληνικού εμπορικού νόμου Κ.Ν. 2190/1920, οι εταιρίες υποχρεούνται να μεταφέρουν
το 5% τουλάχιστον των ετήσιων καθαρών κερδών τους σε τακτικό αποθεματικό. Σκοπός του είναι να καλύψει τυχόν
ζημίες και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλη αιτία. Ο σχηματισμός τακτικού αποθεματικού παύει να είναι
υποχρεωτικός, μέχρις ότου το συσσωρευμένο ποσό γίνει τουλάχιστον ίσο με το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Κατά την
31/12/2015 το τακτικό αποθεματικό ανέρχεται σε Ευρώ 482.810,71.

Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά: Την 31/12/15 η Εταιρία έχει υπόλοιπο αποθεματικών νόμων ποσού Ευρώ 501.834,19
το οποίο αφορά κυρίως αποθεματικά επενδυτικών νόμων.
Αφορολόγητα αποθεματικά και από ειδικές διατάξεις νόμων

Η κίνηση των αποθεματικών παρουσιάζεται στον πίνακα μεταβολών της Καθαρής Θέσης. Εντός του 2015,
κεφαλαιοποιήθηκαν, μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου ποσού Ευρώ 51.371,09, αφορολόγητα αποθεματικά
και αποθεματικών ειδικών διατάξεων νόμων συνολικού ποσού Ευρώ 270.374,15 με αποτέλεσμα κατά την 31.12.2015 τα
αφορολόγητα αποθεματικά να ανέρχονται σε Ευρώ 1.396.639,84.
Δεν υπάρχουν πιστοποιητικά συμμετοχής, μετατρέψιμοι τίτλοι, δικαιώματα αγοράς τίτλων, δικαιώματα προαίρεσης ή
παρόμοιοι τίτλοι και δικαιώματα. Η Εταιρία δεν κατέχει δικές της μετοχές/μερίδια.
12.

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού

13.

Ανάλυση αναβαλλόμενης φορολογίας

Η Εταιρία με βάση το άρθρο 22 παράγραφο 12 του Ν 4308/2014 αναγνώρισε και επιμέτρησε πρόβλεψη για παροχές σε
εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την
ημερομηνία του Ισολογισμού.
Το κονδύλι «Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις» αναλύεται ως εξής:

31/12/2015

31/12/2014

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

473.570,00

424.580,00

Σύνολο (α)

473.570,00

429.260,00

(1.538.484,35)

(1.456.294,12)

-Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπές προβλέψεις

-Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

Αναπροσαρμογή ωφέλιμης ζωής περιουσιακών στοιχείων

0,00

4.680,00

Σύνολο (β)

(1.538.484,35)

(1.456.294,12)

Καθαρό υπόλοιπο αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων /
(υποχρεώσεων) (α) + (β)

(1.064.914,35)

(1.027.034,12)

Η Εταιρία σχημάτισε αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση μόνο για το μέρος της πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων το
οποίο με βάση την επιστολή του νομικού συμβούλου και τις εκτιμήσεις της Διοίκησης είναι εφικτή η φορολογική του
αναγνώριση στο μέλλον.
14.

Ανάλυση εμπορικών υποχρεώσεων

Το κονδύλι «Εμπορικές υποχρεώσεις» αναλύεται ως εξής:
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Προμηθευτές

Επιταγές πληρωτέες

31/12/2015

31/12/2014

1.469.450,02

1.580.104,82

2.063.951,52

2.228.085,90

594.501,50

647.981,08
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15.

Ανάλυση λοιπών υποχρεώσεων

Το κονδύλι «Λοιπές υποχρεώσεις» αναλύεται ως εξής:
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Αποδοχές & οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού
Μερίσματα πληρωτέα

Προκαταβολές πελατών

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
16.

Ανάλυση δουλευμένων εξόδων

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Πρόβλεψη εισφορών υδροληψίας

Διάφορα έξοδα χρήσεως δουλευμένα

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα αμοιβών τρίτων

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα από φόρους-τέλη
17.

Ανάλυση Πωλήσεων

Ο κύκλος εργασιών αναλύεται κατά δραστηριότητα ως εξής:
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Χονδρικές πωλήσεις προϊόντων

Χονδρικές πωλήσεις εμπορευμάτων
Λιανικές πωλήσεις αγαθών

Χονδρικές πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων
Ο κύκλος εργασιών αναλύεται κατά γεωγραφική αγορά ως εξής:
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Εγχώριες πωλήσεις

Ενδοκοινοτικές πωλήσεις

Πωλήσεις σε τρίτες χώρες

31/12/2015

31/12/2014

10.283,46

10.283,46

118.672,02
54.752,70
13.209,91

196.918,09

141.731,19

42.005,63
5.194,43

199.214,71

31/12/2015

31/12/2014

29.265,54

1.790,26

78.426,54

88.136,17

22.666,68

21.332,32

150.358,76

111.258,75

31/12/2015

31/12/2014

20.000,00

0,00

11.245.669,61

12.074.405,90

41.711,30

41.156,21

292.148,81

19.598,89

11.599.128,61
31/12/2015

231.592,27

27.467,25

12.374.621,63

31/12/2014

10.731.664,20

11.455.786,87

285.365,52

398.292,46

582.098,89

11.599.128,61

520.542,30

12.374.621,63
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18.

Ανάλυση εξόδων χρήσεως

Τα έξοδα χρήσεως ανά λειτουργία και ανά προορισμό αναλύονται ως εξής για τη τρέχουσα χρήση:
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

Έξοδα παραγωγικής
λειτουργίας

Έξοδα διοικητικής
λειτουργίας

38.531,96

105.974,74

Σύνολο

839.332,35

1.207.765,84

3.660.606,74

71.784,24

218.374,35

991.493,76

75.886,57

1.955.902,72

2.145.628,27

567.607,32

84.334,58

133.182,65

785.124,55

Σύνολο

3.179.214,41

1.242.018,81

3.604.131,04

8.025.364,26

Αγορές χρήσης /Αυτοπαραδόσεις

3.909.128,48

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

1.613.508,55

Έξοδα
λειτουργίας
διαθέσεως

Παροχές τρίτων

701.335,17

Διάφορα έξοδα

113.838,98

Φόροι τέλη

Αποσβέσεις Ενσώματων
Ακινητοποιήσεων

Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως
Αρχικό Απόθεμα
Τελικό Απόθεμα

Κόστος πωληθέντων

132.327,53

12.064,90

2.494.558,23

55.177,56

9.528,77

33.902,70
39.947,33

15.055,45

178.409,40
227.452,42

36.649,12

(2.334.232,03)

7.248.669,09

Τα έξοδα χρήσεως ανά λειτουργία και ανά προορισμό αναλύονται ως εξής για την προηγούμενη χρήση:
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων

Έξοδα παραγωγικής
λειτουργίας

Έξοδα διοικητικής
λειτουργίας

49.038,63

111.983,24

1.771.257,51

Έξοδα
λειτουργίας
διαθέσεως

Σύνολο

842.830,10

1.268.550,26

3.882.637,87

73.630,85

213.287,82

1.007.653,86

42.399,53

203.421,40

Παροχές τρίτων

720.735,19

Διάφορα έξοδα

122.413,55

104.874,43

2.309.583,32

2.536.871,30

594.743,68

89.511,49

139.479,03

823.734,20

Σύνολο

3.403.293,86

1.267.640,57

4.031.677,13

8.702.611,56

Αγορές χρήσης /Αυτοπαραδόσεις

4.232.995,69

Φόροι τέλη

Αποσβέσεις Ενσώματων
Ακινητοποιήσεων

Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως
Αρχικό Απόθεμα
Τελικό Απόθεμα

Κόστος πωληθέντων

139.062,82

6.042,48

2.726.126,63

40.038,17

4.772,29

50.836,95

7.540,22

229.937,94

18.354,99

(2.494.558,23)

7.867.857,95
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19.

Ανάλυση λοιπών εξόδων και ζημιών

Το κονδύλι «Λοιπά έξοδα και ζημίες» αναλύεται ως εξής:
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα

Καταστροφές α’ & β’ υλών και ειδών εγγυοδοσίας
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις
20.

Φόρος Εισοδήματος

31/12/2015

31/12/2014

63.253,78

59.620,18

165.841,67

153.563,01

27.902,75

116.318,19

263.390,75

331.109,50

6.392,55

1.608,12

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, άρθρο 58 του Ν. 4172/2013, τα κέρδη της χρήσεως
2015 φορολογούνται με συντελεστή 29%.

Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις, υπόκεινται σε ερμηνείες από τις φορολογικές αρχές. Οι
δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται στις φορολογικές αρχές σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που
δηλώνονται, για φορολογικούς σκοπούς, παραμένουν προσωρινά εκκρεμείς, έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τις
φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου και, με βάση τους ελέγχους αυτούς, οριστικοποιούνται οι
σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις, με το ενδεχόμενο να επιβληθούν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις. Οι
φορολογικές ζημιές, στο βαθμό που αυτές αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
το συμψηφισμό κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων, που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν.

Η Εταιρία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2009 με μόνη ανέλεγκτη τη χρήση 2010. Επίσης οι
φορολογικές χρήσεις 2011, 2012, 2013 και 2014 έχουν ελεγχθεί από τους νόμιμους ελεγκτές σύμφωνα με το άρθρο 82
του N. 2238/1994 και άρθρο 65Α N.4174/13 και τα σχετικά πιστοποιητικά φορολογικής συμμόρφωσης εκδόθηκαν την
31.07.2012, 25.09.2013, 08.07.2014 και 29.09.2015 αντίστοιχα και δεν περιείχαν επιφυλάξεις. Μέχρι την ημερομηνία
έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ο φορολογικός έλεγχος της χρήσης 2015 ήταν σε εξέλιξη από τον
νόμιμο ελεγκτή . Σύμφωνα με τη ΠΟΛ.1006/05.01.2016 δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια τακτικού φορολογικού
ελέγχου από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκδίδεται φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς
επιφυλάξεις για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας. Συνεπώς οι φορολογικές αρχές είναι δυνατόν να επανέλθουν
και να διενεργήσουν το δικό τους φορολογικό έλεγχο. Ωστόσο εκτιμάται από τη Διοίκηση της Εταιρίας ότι τα
αποτελέσματα από τέτοιους μελλοντικούς ελέγχους από τις φορολογικές αρχές, αν πραγματοποιηθούν, δεν θα έχουν
σημαντική επίπτωση στην οικονομική θέση της Εταιρίας.
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Ο Φόρος Εισοδήματος, που εμφανίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως αναλύεται ως εξής:
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

31/12/2015

31/12/2014

Κέρδη / (Ζημίες) χρήσης

(590.607,91)

(960.891,13)

Φορολογικές ζημίες προηγούμενων χρήσεων

(323.092,63)

0,00

Λογιστικές διαφορές

270.000,00

307.350,23

Σύνολο φορολογητέων κερδών

(643.700,54)

(653.640,90)

Φόρος χρήσεως

(186.673,16)

(169.946,63)

0,00

169.946,63

0,00

(53.109,66)

0,00

(2.581,27)

Φορολογικός συντελεστής

Επίδραση μεταφερόμενων φορολογικά ζημιών
Επίδραση από την εφαρμογή των ΕΛΠ
Φόρος εισοδήματος χρήσης

Φόρος αφορολόγητων αποθεματικών Ν. 3220/04
Φόρος αφορολόγητων αποθεματικών Ν. 4172/13
Διαφορές φορολογικού ελέγχου
Τρέχον φόρος

Αναβαλλόμενη φορολογική ελάφρυνση / (επιβάρυνση)

Σύνολο φόρου εισοδήματος ελάφρυνση / (επιβάρυνση)
21.

29%

186.673,16

0,00
0,00

26%

0,00
0,00

(51.371,09)

0,00

(107.062,02)

(37.880,23)

9.546,81

(37.880,23)

116.608,83

Επιμέτρηση χρηματοπιστωτικών μέσων στην τιμή κτήσης (29§11)

Η Εταιρία δεν χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα.

Η αξία κτήσης των μη κυκλοφορούντων χρηματοοικονομικών μέσων είναι η εκτιμώμενη εύλογη αξία τους.
22.

Συνολικό χρέος που καλύπτεται από παρεχόμενες εξασφαλίσεις (29§13)

23.

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πέραν της πενταετίας (29§14)

24.

Λοιποί διακανονισμοί που δεν περιλαμβάνονται στον ισολογισμό (29§15)

25.

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και επιβαρύνσεις που δεν περιλαμβάνονται στον ισολογισμό
(29§16)

Δεν υφίστανται χρέη που να καλύπτονται από εξασφαλίσεις παρεχόμενες από την ίδια την Εταιρία.
Η Εταιρία δεν έχει μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις άνω της πενταετίας.

Δεν υφίστανται διακανονισμοί της Εταιρίας που δύνανται να επιφέρουν σημαντικούς κινδύνους ή οφέλη, πέραν όσων
εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες υποχρεώσεις πέραν όσων εμφανίζονται στον
ισολογισμό.
26.

Έσοδα ή Έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή συχνότητας ή σημασίας και συμψηφισμός κονδυλίων (29§17)

Δεν διενεργήθηκε συμψηφισμός εσόδων και εξόδων σημαντικής αξίας.

Δεν υπάρχουν στοιχεία εσόδων ή δαπανών που να χρήζουν ιδιαίτερης μνείας λόγω του ιδιαιτέρου ύψους ή της
συχνότητας ή της σημασίας αυτών.
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27.

Τόκοι περιόδου που επιβάρυναν το κόστος κτήσης αγαθών και υπηρεσιών (29§18)

28.

Μερίσματα καταβληθέντα στην περίοδο(29§20)

29.

Ανάλυση απασχολούμενου προσωπικού (29§23)

Το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών δεν έχει επιβαρυνθεί με τόκους.

Εντός της τρέχουσας χρήσης η Εταιρία δεν κατέβαλλε μερίσματα. Στη χρήση 2014 καταβλήθηκαν μερίσματα ποσού Ευρώ
22,15 από κέρδη παλαιοτέρων χρήσεων.
Ο μέσος όρος του απασχολούμενου κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού κατά κατηγορίες αυτού έχει ως εξής:
Έμμισθο προσωπικό

31/12/2015

31/12/2014

29

31

Ημερομίσθιο προσωπικό
Σύνολο προσωπικού

92

121

93

124

Οι αμοιβές προσωπικού αναλύονται ως εξής::
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Μισθοί

31/12/2015

31/12/2014

2.232.794,70

2.329.326,48

Hμερομίσθια και ωρομίσθια

530.743,75

566.452,11

Αποζημιώσεις απολυομένων

31.161,21

55.200,59

Μισθοί μελών διοίκησης

Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία
Λοιπές παροχές προσωπικού

78.747,88

695.958,34
91.200,86

3.660.606,74

30.

Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (29§25 & άρθρο 31)

31.

Αμοιβές σε μέλη διοικητικών και εποπτικών οργάνων (29§30)

74.350,80

770.203,85

87.104,04

3.882.637,87

Δεν έχουν χορηγηθεί προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης.
Οι αμοιβές των μελών της Διοίκησης έχουν ως εξής:
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Αμοιβές μελών διοίκησης
Μισθοί μελών διοίκησης

31/12/2015

31/12/2014

78.747,88

74.350,80

12.960,00

91.707,88

32.

Δεσμεύσεις για παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία σε αποχωρήσαντα μέλη(29§30)

33.

Στοιχεία οντοτήτων στις οποίες η οντότητα είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος(29§26)

9.000,00

83.350,80

Δεν έχουν αναληφθεί τέτοιες δεσμεύσεις.
Δεν υφίστανται τέτοιες οντότητες.
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34.

Στοιχεία οντότητας που καταρτίζει ενοποιημένες καταστάσεις του τελικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του
οποίου αποτελεί η οντότητα ως θυγατρική (29§27)

Η Εταιρία δεν αποτελεί μέρος Ομίλου επιχειρήσεων.
35.

Στοιχεία οντότητας που καταρτίζει ενοποιημένες καταστάσεις του μερικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του
οποίου αποτελεί η οντότητα ως θυγατρική (29§28)

Η Εταιρία δεν αποτελεί μέρος Ομίλου επιχειρήσεων.
36.

Διαθεσιμότητα ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (29§29)

37.

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη (29§31)

Η Εταιρία δεν αποτελεί μέρος Ομίλου επιχειρήσεων.

Η Εταιρία δεν διενεργεί συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη εκτός των αμοιβών προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Αμοιβές:

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Πρόεδρος ΔΣ
Μέλη ΔΣ

31/12/2015

66.147,88
25.560,00
91.707,88

31/12/2014

65.830,80

17.520,00
83.350,80

Υποχρέωση κατά την ημερομηνία ισολογισμού:
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Πρόεδρος ΔΣ
Μέλη ΔΣ

38.

31/12/2015

31/12/2014

10.866,12

4.213,24

4.057,20

14.923,32

2.547,76
6.761,00

Σημαντικά γεγονότα που προέκυψαν μετά το τέλος της περιόδου, και δεν απεικονίζονται στις οικονομικές
καταστάσεις

Δεν υπήρξαν τέτοια γεγονότα (29§9).
39.

Πρώτη Εφαρμογή

Η Εταιρία αντιμετώπισε την πρώτη εφαρμογή των κανόνων επιμέτρησης και σύνταξης Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων που προβλέπονται από τα Ε.Λ.Π. (Ν.4308/2014), ως αλλαγή λογιστικών πολιτικών. Αυτό είχε σαν
αποτέλεσμα όλες οι απαιτούμενες από τα Ε.Λ.Π. (Ν.4308/2014) προσαρμογές έγιναν αναδρομικά, ως αν οι οικονομικές
καταστάσεις συντάσσονταν ανέκαθεν βάσει των προβλέψεων των Ε.Λ.Π. (Ν.4308/2014).
Σε σχέση με τις προηγούμενες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που δημοσιεύτηκαν με βάση το προηγούμενο λογιστικό
πλαίσιο (Ε.Γ.Λ.Σ. & Κ.Ν. 2190/20) έγιναν οι ακόλουθες προσαρμογές:
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Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός
εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ενσώματων
παγίων
Άϋλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άϋλα
Σύνολο άϋλων παγίων
Προκαταβολές και μη
κυκλοφορούντα
στοιχεία υπό
κατασκευή
Χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις
Λοιποί συμμετοχικοί
τίτλοι
Σύνολο
Σύνολο μη
κυκλοφορούντων
στοιχείων
Κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή
προϊόντα
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και
διάφορα υλικά
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά
στοιχεία και
προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Δουλευμένα έσοδα
περιόδου

Δημοσιευμένα
Στοιχεία
σύμφωνα με
Ε.Γ.Λ.Σ. & Κ.Ν.
2190/1920
01.01.2014

Μεταφορά
από έξοδα
πρώτης
εγκατάστασης
σε οικόπεδα
(Α)

Μεταφορά
από λοιπές
απαιτήσεις σε
λοιπούς
συμμετοχικούς
τίτλους
(Β)

Αναστροφή
προκαταβολής
φόρου
εισοδήματος
(Γ)

2.892.323,48

99.733,94

0,00

0,00

3.543.630,43

99.733,94

0,00

120.299,20
120.299,20

457.593,35
193.713,60

0,00
0,00

Απομειώσεις
Περιουσιακών
Στοιχείων
(Δ)

Μεταφορά
από έξοδα
πρώτης
εγκατάστασης
στα
αποτελέσματα
(Ε)

Διόρθωση
ακινήτων με
βάση την
ωφέλιμη ζωή
βάση
(ΣΤ)

Πρόβλεψη
εξόδων
(Ζ)

Λογισμός
αναβαλλόμενου
φόρου
(Η)

Ε.Λ.Π. 01.01.2014

0,00

0,00

3.609.551,50

0,00

0,00

6.601.608,92

0,00

0,00

5.956.723,99

0,00

0,00

9.600.088,36

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

(99.733,94)
(99.733,94)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

11.902,74
11.902,74

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

32.468,00
32.468,00

336.011,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

336.011,04

56.811,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56.811,25

0,00

0,00
0,00

2.347.172,49
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2.804.765,84
193.713,60

12.000,00
68.811,25

0,00
0,00

178.817,31
178.817,31

0,00
0,00

(178.817,31)
(178.817,31)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

12.000,00
68.811,25

4.068.751,92

0,00

178.817,31

0,00

(178.817,31)

11.902,74

5.956.723,99

0,00

0,00

10.037.378,65

297.889,07
72.919,04

2.355.318,52
2.726.126,63

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

297.889,07
72.919,04

2.355.318,52
2.726.126,63

7.723.742,97

0,00

0,00

0,00

(2.540.000,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

5.183.742,97

52.128,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52.128,51
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Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπά
χρηματοοικονομικά
στοιχεία
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο
κυκλοφορούντων
στοιχείων
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Σύνολο
Αποθεματικά και
αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή
καταστατικού
Αφορολόγητα
αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ
ΘΕΣΗΣ

Προβλέψεις
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο
Μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις
Κρατικές επιχορηγήσεις
Αναβαλλόμενοι φόροι
Σύνολο
μακροπρόθεσμων
υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής
ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως
δουλευμένα
Σύνολο

537.751,44

0,00

(178.817,31)

(95.599,35)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

263.334,78

10.137,40
17.657,23

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

10.137,40
17.657,23

735.200,68
9.076.618,23
11.802.744,86

0,00
0,00

0,00
(178.817,31)

0,00
(95.599,35)

0,00
(2.540.000,00)

0,00
0,00

0,00
0,00

735.200,68
6.262.201,57

0,00

0,00

(178.817,31)

(95.599,35)

(2.540.000,00)

(2.718.817,31)

11.902,74

5.956.723,99

0,00

0,00

0,00

0,00

19.025.706,85

(9.372.000,00)
(688.979,16)
(10.060.979,16)

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

(9.372.000,00)
(688.979,16)
(10.060.979,16)

(1.029.213,58)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1.029.213,58)

(1.819.347,61)
1.163.240,86
(1.685.320,33)

(95.599,35)

(11.746.299,49)

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
2.718.817,31
2.718.817,31

2.718.817,31

0,00
(11.902,74)
(11.902,74)

(909.900,62)
(909.900,62)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

(160.704,49)
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

(160.704,49)

0,00

(2.223.622,18)
(196.894,74)
(101.531,48)

0,00
0,00
0,00

(193.262,71)
(213.729,71)

(125.551,36)
(3.054.592,18)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

15.871.496,78

0,00

0,00

0,00
0,00

8.988.328,20

(11.902,74)

0,00
(5.956.723,99)
(5.956.723,99)

(5.956.723,99)

0,00
30.000,00
30.000,00

0,00
1.143.642,95
1.143.642,95
1.143.642,95

(13.822.465,96)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

(909.900,62)
(909.900,62)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
(1.143.642,95)

(160.704,49)
(1.143.642,95)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1.143.642,95)

(1.304.347,44)

0,00
0,00
0,00

0,00
95.599,35
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

(2.223.622,18)
(101.295,39)
(101.531,48)

0,00
0,00

0,00
95.599,35

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

(30.000,00)
(30.000,00)

0,00
0,00

(155.551,36)
(2.988.992,83)

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

30.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

(1.819.347,61)
(912.925,61)
(3.761.486,80)

(193.262,71)
(213.729,71)
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βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

(3.215.296,67)

(15.871.496,78)

0,00
0,00

0,00
0,00

95.599,35
95.599,35

0,00

2.718.817,31

0,00

(11.902,74)

0,00

(5.956.723,99)

(30.000,00)
0,00

(1.143.642,95)

0,00

(4.293.340,27)

(19.025.706,85)

(A): Η Εταιρία σύμφωνα με το άρθρο 18.1.2 της λογιστικής οδηγίας εφαρμογής του Νόμου 4308/2014 αποφάσισε τη μεταφορά των εξόδων κτήσεως οικοπέδων
(έξοδα αγοράς αγροτεμαχίων, φόρος μεταβίβασης για αγορά οικοπέδου) ποσού Ευρώ 100χιλ από το κονδύλι “Λοιπά άυλα” στο κονδύλι “Ακίνητα” για την
ορθότερη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων.
(Β & Δ): Η Εταιρία σύμφωνα με το άρθρο 17.1.8 της λογιστικής οδηγίας εφαρμογής του Νόμου 4308/2014 αποφάσισε τη μεταφορά ποσού Ευρώ 179χιλ από το
κονδύλι “ Λοιπές απαιτήσεις ” στο κονδύλι “ Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι και αφορά σε υπόλοιπο προκαταβολής για την απόκτηση συμμετοχής. Η ανωτέρω
απαίτηση απομειώθηκε σε ποσοστό 100% για την ορθότερη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων.

(Γ): Η Εταιρία σύμφωνα με το άρθρο 37.6.3δ της λογιστικής οδηγίας εφαρμογής του Νόμου 4308/2014 δεν αναγνώρισε την προκαταβολή του φόρου εισοδήματος
της επόμενης χρήσης ποσού Ευρώ 96χιλ.
(Δ): Η Εταιρία σύμφωνα με το άρθρο 37.2.5. της λογιστικής οδηγίας εφαρμογής του Νόμου 4308/2014 απομείωσε τις “Εμπορικές απαιτήσεις” κατά ποσό Ευρώ
2.540χιλ σε βάρος των αποτελεσμάτων εις νέον, προκειμένου να πετύχει αξιόπιστη και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων.

(Ε): Η Εταιρία σύμφωνα με το άρθρα 18.1.10 & 18.1.11 της λογιστικής οδηγίας εφαρμογής του Νόμου 4308/2014 αναγνώρισε στα αποτελέσματα ποσό Ευρώ 54χιλ
που με βάση το προηγούμενο λογιστικό πλαίσιο (Ε.Γ.Λ.Σ. & Κ.Ν. 2190/20), αναγνωρίζονταν ως δαπάνες εγκατάστασης και αναδιοργάνωσης στο Ενεργητικό. Από
την αναστροφή των συσσωρευμένων αποσβέσεων ποσού Ευρώ 66χιλ των ειδικών εξόδων απόκτησης ακινήτων που αναφέρθηκαν ανωτέρω στο (Α), προέκυψε
θετική προσαρμογή ποσού Ευρώ 12χιλ σε όφελος των αποτελεσμάτων εις νέον.
ΣΤ): Η Εταιρία σύμφωνα με το άρθρο 37.2.6 δ) της λογιστικής οδηγίας εφαρμογής του Νόμου 4308/2014 αποφάσισε να υιοθετήσει το ιστορικό κόστος ως βάση
επιμέτρησης και επέλεξε κατά την ημερομηνία μετάβασης την προσαρμογή της ωφέλιμης οικονομικής ζωής των παγίων με βάση τις εκτιμήσεις της διοίκησης.
Επιπλέον η Εταιρία έλαβε μελέτη εκτίμησης της αξίας των ακινήτων και μηχανημάτων από ανεξάρτητο ορκωτό εκτιμητή, βάση της οποίας οι αναπροσαρμοσμένες
ωφέλιμες ζωές των παγίων βρίσκονται στο εύρος της εκτίμησης.
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Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Δημοσιευμένα Στοιχεία
σύμφωνα με Ε.Γ.Λ.Σ. &
Κ.Ν. 2190/1920
01.01.2014

Κονδύλι
Ακίνητα

2.992.057,42

Μηχανολογικός εξοπλισμός

457.593,35

3.449.650,77

Διόρθωση
αξίας
ακινήτων

Ε.Λ.Π. 01.01.2014

2.347.172,49

2.804.765,84

3.609.551,50

5.956.723,99

6.601.608,92

9.406.374,76

(Ζ): Η Εταιρία σύμφωνα με το άρθρο 37.2.5 της λογιστικής οδηγίας εφαρμογής του Νόμου 4308/2014 σχημάτισε
πρόβλεψη εξόδων ποσού Ευρώ 30χιλ επιβαρύνοντας την καθαρή της θέση.

(Η): Η Εταιρία σύμφωνα με το άρθρο 37.3.6 της λογιστικής οδηγίας εφαρμογής του Νόμου 4308/2014 αναγνώρισε
αναβαλλόμενο φόρο για όλες τις προκύπτουσες προσωρινές διαφορές μεταξύ της φορολογικής και της λογιστικής βάσης.
Αναλυτικά οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν:
 αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση ποσού Ευρώ 1.552χιλ για τα ενσώματα και εξόδων κτήσεως παγίων {βλέπε
σημείωση (Α) & (ΣΤ).
 αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ποσού Ευρώ 400χιλ. Για την πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων {βλέπε
σημείωση (Δ)} η Εταιρία αποφάσισε να σχηματίσει αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ποσού Ευρώ 400χιλ μόνο
για το μέρος της πρόβλεψης το οποίο με βάση επιστολή του νομικού συμβούλου της και τις εκτιμήσεις της Διοίκησης
είναι εφικτή η φορολογική αναγνώριση της στο μέλλον.
 Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ποσού Ευρώ 8χιλ. από προβλέψεις δαπανών βλέπε σημείωση (Ζ).
Σουρωτή, 19/4/2016

Ο Πρόεδρος

Ο Διευθύνων

Ο Οικονομικός
Σύμβουλος

Οικ/κών Υπηρεσιών

Γεώργιος Κων. Λώλας

Ιωάννης Νικ. Ιωαννίδης

Κων/νος Δημ. Μαμάρας

Φανούλα Ισαακίδου

Αρ.Αδείας Α’ Τάξης: 5624

Αρ.Αδείας Α’ Τάξης: 34740

του ΔΣ

ΑΔΤ ΑΚ853475

Σύμβουλος

ΑΔΤ ΑΕ 646796

ΑΔΤ ΑΕ 692280

Η Προϊσταμένη

ΑΔΤ ΑΜ673609
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