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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2015 – 31/12/2015 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, 
όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86, σας παρουσιάζουμε τον 
απολογισμό της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2015 – 31/12/2015, τις αναγκαίες 
πληροφορίες και επεξηγήσεις για τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά τη χρήση 
αυτή, καθώς και τη γενικότερη πορεία της εταιρείας και παρακαλούμε για την έγκρισή 
τους.  
 
Τα κατωτέρω στοιχεία προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, οι 
οποίες δημοσιεύονται βάσει των Ε.Λ.Π., κατ' εφαρμογή των διατάξεων του 
ν.4308/2014. 
 
1.  ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
 
Για την καλύτερη ενημέρωση των μετόχων σε ότι αφορά την εταιρική περιουσία 
παρατίθεται στη συνέχεια πίνακας που απεικονίζει την περιουσία της κατά την 
31/12/2015 και αντίστοιχα κατά την 31/12/2014, έτσι ώστε να απεικονίζεται η 
διαμόρφωση των λογαριασμών που την συγκροτούν και να προκύπτει η εσωτερική 
αξία της μετοχής, που αποτελεί την μικρότερη μονάδα αποτίμησης της επενδυμένης 
περιουσίας του μετόχου. 
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2015 31/12/2014 

Σύνολο πάγιου ενεργητικού 1.690.602,43 1.750.696,08 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία 414.274,33 349.254,78 

Αποθέματα 2.458.147,17 2.963.638,79 

Χρηματ/μικά στοιχεία & Προκ/βολές 3.262.831,70 2.901.270,18 

ΣΥΝΟΛΟ  7.825.855,63 7.964.859,83 
 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 31/12/2015 31/12/2014 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 5.576.629,92 5.900.667,51 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 144.442,67 138.527,40 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 2.104.783,04 1.925.664,92 

ΣΥΝΟΛΟ  7.825.855,63 7.964.859,83 

 
Η εταιρική περιουσία προκύπτει ως εξής : 
 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31/12/2015 31/12/2014 

Σύνολο Ενεργητικού 7.825.855,63 7.964.859,83 

Μείον :   

Σύνολο Υποχρεώσεων 2.249.225,71 2.064.192,32 

ΣΥΝΟΛΟ 5.576.629,92 5.900.667,51 
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Από την παράθεση των ως άνω οικονομικών δεδομένων καταφαίνεται περιορισμός της 
εταιρικής περιουσίας στις 31/12/2015 έναντι αυτής στις 31/12/2014, της τάξεως των € 
324.037,59. Η διαφορά αυτή προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα : 
 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 31/12/2015 31/12/2014 ΔΙΑΦΟΡΑ 

Μετοχικό Κεφάλαιο 4.292.628,73 4.292.628,73 ---- 

Αποθεματικά  365.931,97 365.931,97 ---- 

Αποτελέσματα εις νέο 918.069,22 1.242.106,81 324.037,59 

ΣΥΝΟΛΟ 5.576.629,92 5.900.667,51 324.037,59 

 
Επίσης από την παράθεση των παραπάνω στοιχείων, προκύπτει ότι η εσωτερική αξία 
της μετοχής στην παρούσα χρήση 2015 ανήλθε σε € 3,8064, ενώ της προηγούμενης 
χρήσης 2014 ανερχόταν σε € 4,0278. Είναι εμφανές ότι η μείωση οφείλεται στα 
αρνητικά αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης, καθώς και στην απόδοση στους 
μετόχους μερισμάτων ύψους € 200.000,00 (0,1365 €/μτχ) από τα σωρευμένα κέρδη 
προηγουμένων χρήσεων, βάσει της σχετικής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων της χρήσης 2015. 
 
2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 
 
Κατά τη χρήση εμφανίσθηκε σημαντική αύξηση των εσόδων της τάξεως του 6,35%, η 
οποία κρίνεται θετική, δεδομένης της οικονομικής καταστάσεως που υφίσταται στην 
ελληνική οικονομία, αλλά και της γενικής οικονομικής αβεβαιότητας που επικρατεί σε 
σημαντικό μέρος των αγορών που δραστηριοποιείται η εταιρεία.  
Τα μικτά αποτελέσματα παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 1,62%, το οποίο οφείλεται 
στον περιορισμό του περιθωρίου κέρδους, στα πλαίσια προσπάθειας αύξησης του 
κύκλου εργασιών. Τα αποτελέσματα προ φόρων παρουσίασαν μείωση των ζημιών της 
τάξεως του 6,55%, το οποίο οφείλεται τόσο στην αύξηση του μικτού αποτελέσματος 
της χρήσης, όσο και στην ουσιαστικά μη μεταβολή συνολικά των λοιπών 
αποτελεσμάτων, με την εμφάνιση απολογιστικά περιορισμένων αυξομειώσεών τους. 
 

Τα αποτελέσματα μετά φόρων παρουσιάζουν περιορισμό της ζημιάς της τάξης του 
31,96%, το οποίο οφείλεται, εκτός του θετικότερου αποτελέσματος, και στην μεταβολή 
του συντελεστή φορολογίας από 26% σε 29% κατά τη χρήση 2015, βάσει του οποίου 
το αποτέλεσμα ωφελήθηκε κατά € 39.889,70. 
 
3.  ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 
 
Για την πληρέστερη πληροφόρηση επί των πεπραγμένων της χρήσης 2015, 
παρουσιάζονται δείκτες που αφορούν την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της 
εταιρίας. 
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   2015 2014 

Κυκλοφορούν ενεργητικό  5.720.978,87 
73,10% 73,63% 

Σύνολο ενεργητικού  7.825.855,63 

     

Πάγιο ενεργητικό  1.690.602,43 
21,60% 21,98% 

Σύνολο ενεργητικού  7.825.855,63 
 

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία των κεφαλαίων που έχουν διατεθεί σε 

κυκλοφορούν και πάγιο ενεργητικό. 

 

Ίδια κεφάλαια  5.576.629,92 
247,94% 285,86% 

Σύνολο υποχρεώσεων  2.249.225,71 
 
Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρείας. 
 

Σύνολο υποχρεώσεων  2.249.225,71 
28,74% 25,92% 

Σύνολο παθητικού  7.825.855,63 

     

Ίδια κεφάλαια  5.576.629,92 
71,26 74,08% 

Σύνολο παθητικού  7.825.855,63 
 
Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την κεφαλαιουχική διάρθρωση της εταιρείας. Δεν 
υφίστανται δανειακά κεφάλαια σε καμία από τις εμφανιζόμενες περιόδους. 
 

Ίδια κεφάλαια  5.576.629,92 
329,86% 337,05% 

Πάγιο ενεργητικό  1.690.602,43 
 
Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της 
εταιρείας από τα ίδια κεφάλαια. 
 

Κυκλοφορούν ενεργητικό  5.720.978,87 
271,81% 304,57% Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις  2.104.783,04 
 

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. 
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4.  ΛΟΙΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

4.1. Οικονομική Κατάσταση : Θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα 

του ισολογισμού της κλειομένης χρήσεως. 

 

4.2. Χρεόγραφα : Η εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της χρεόγραφα πάγιας επένδυσης. 

 
4.3. Συνάλλαγμα : Η εταιρεία δεν διατηρεί συνάλλαγμα.  

 

4.4. Ακίνητα : Κατά τη χρήση δεν υπήρξε μεταβολή στα ακίνητα που διατηρεί η 

εταιρεία στην κατοχή της. Σημειώνεται ότι επί των ακινήτων δεν έχει εγγραφεί κανένα 

βάρος προς εξασφάλιση υποχρεώσεων της εταιρείας. 

 
Η κατάσταση των ακινήτων που διατηρεί η εταιρεία στην κατοχή της περιλαμβάνει 

βιομηχανοστάσιο και γραφεία ισόγειου συνολικής επιφάνειας 1.338,36 τ.μ., πλέον 

διαμορφωμένης κατοικίας πρώτου ορόφου 154 τ.μ., κτισμένων επί οικοπέδου 2.836,89 

τ.μ. επί της συμβολή των οδών Αγ. Ιωάννη Ρέντη 157 και Αιτωλοακαρνανίας, στην 

περιοχή των Καμινίων Πειραιώς Αττικής. 

 

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις περί των περιουσιακών στοιχείων της 

εταιρείας, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεών της, ως και των κονδυλίων του 

λογαριασμού των αποτελεσμάτων της χρήσεως, παρέχονται στις σημειώσεις των 

οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015. 

 

 
5. ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΣ, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗ 

 

Κύκλος Εργασιών  

Το 2015 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε € 4.841.090,40, ενώ ο αντίστοιχος 

του 2014 ήταν € 4.552.155,25, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση ποσοστού 6,35%. 

Η αύξηση του κύκλου εργασιών κρίνεται θετική, δεδομένης της ύφεσης στην αγορά, 
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αλλά και της γενικής κατάστασης της ελληνικής οικονομίας. Οι προσπάθειες για 

ανάπτυξη νέων συνεργασιών, μετά την παύση συνεργασίας με μεγάλη αλυσίδα 

σούπερ μάρκετ από τα μέσα της χρήσης 2014, ευόδωσαν, και ο κύκλος εργασιών 

επανήλθε στα επίπεδα του 2013. 

 

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ 

Τα μικτά αποτελέσματα της εταιρείας κατά τη χρήση διαμορφώθηκαν σε κέρδη ποσού 

€ 1.026.991,34 το 2015, έναντι κερδών ποσού € 1.010.575,23 το 2014, ήτοι 

παρουσιάζοντας αύξηση ποσοστού € 1,63%, η οποία οφείλεται στην αύξηση του 

κύκλου εργασιών, όμως λόγω ανάπτυξης νέων αγορών, το περιθώριο κέρδους 

τουλάχιστον βραχύχρονα, εμφανίζεται μειωμένο. 

 

Έξοδα διοίκησης – διάθεσης  

Στη χρήση του 2015 τα έξοδα διοίκησης - διάθεσης της εταιρείας σημείωσαν οριακή 

μείωση 1,18% και διαμορφώθηκαν σε € 986.259,60 έναντι € 998.000,53 το 2014. Η 

μεταβολή δεν είναι σημαντική, ενώ παρατηρείται σχεδόν ισόποση αύξηση των εξόδων 

διοίκησης και αντίστοιχου περιορισμού των εξόδων διάθεσης για τη χρήση. 

 

Καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους: 

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους € 

124.037,59, ενώ αντίστοιχα το 2014 ήταν ζημιές ποσού € 182.301,40, παρουσιάζοντας 

μείωση της τάξης του 31,96%. Κύρια αιτία, εκτός του θετικότερου αποτελέσματος, είναι 

η μεταβολή του συντελεστή φορολογίας από 26% σε 29% κατά τη χρήση 2015, βάσει 

του οποίου το αποτέλεσμα ωφελήθηκε κατά € 39.889,70. 

 

Βραχυπρόθεσμο ενεργητικό: 

Το σύνολο του βραχυπρόθεσμου ενεργητικού της Εταιρείας, μη συμπεριλαμβανομένου 

των ταμειακών διαθεσίμων, την 31/12/2015 διαμορφώθηκε στα € 5.295.400,32, ενώ 

αντίστοιχα την 31/12/2014 ανερχόταν σε € 5.683.758,19 σημειώνοντας μείωση της 

τάξης του 6,83%. Η μείωση οφείλεται κατά κύριο λόγο σε αυτή των αποθεμάτων, το 

οποίο αποτελεί στρατηγική διοικητική απόφαση. Περιορισμένη αύξηση παρουσιάζουν 
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και οι εμπορικές απαιτήσεις, το οποίο κρίνεται λογικό στη βάση αύξησης του κύκλου 

εργασιών. 

 

Συνολικές υποχρεώσεις  

Το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρείας κατά την 31/12/2015 διαμορφώθηκε σε € 

2.249.225,71 έναντι € 2.064.192,32 την 31/12/2014, με τα επιμέρους κονδύλια να μην 

εμφανίζουν ουσιαστικές μεταβολές και το κύριο ποσό των δανειακών κεφαλαίων ύψους 

€ 1.548.000,00 να παραμένει αμετάβλητο. Αξίζει να σημειωθεί ότι αύξηση εμφανίζουν 

οι εμπορικές υποχρεώσεις, μεταβολή η οποία είναι τυχαία, ενώ σημαντική είναι η 

αύξηση των δεδουλευμένων εξόδων, οι οποίες προκύπτουν από αναλυτικές 

υπογραφείσες συμβάσεις - συμφωνητικά.  

 

6. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Κατά το χρονικό διάστημα 1/1/2015 – 31/12/2015 δεν έλαβαν χώρα σημαντικά 

γεγονότα, τα οποία να επηρέασαν είτε άμεσα είτε αναμένεται να επηρεάσουν κατά το 

επόμενο χρονικό διάστημα σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας  

 

7.  ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

Δεν πραγματοποιήθηκαν εμπορικές συναλλαγές της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη 

κατά το 2015. 

 

Συναλλαγές και Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών και Μελών της Διοίκησης  

 

Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. αναλύονται ως ακολούθως: 

 2015  2014 

Αμοιβές Διοίκησης 0,00  0,00 

Αμοιβές μελών Δ.Σ. στα πλαίσια έμμισθης εργασίας  61.017,92  60.496,88 

Αμοιβές μελών Δ.Σ. της περιόδου (σύνολο) 61.017,92  62.510,88 
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Η εταιρεία δεν έχει παράσχει προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη του Διοικητικού της 

Συμβουλίου. 

 
8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Η Εταιρεία εκτίθεται στους συνήθεις χρηματοοικονομικούς κινδύνους που διέπουν τη 

λειτουργία ομοειδών επιχειρήσεων, όπως κίνδυνοι παραγωγής, αγοράς, 

συναλλαγματικοί, πιστωτικοί, ρευστότητας, ταμειακών ροών και κίνδυνοι εύλογης αξίας 

από μεταβολές επιτοκίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει γραπτές οδηγίες και 

κατευθύνσεις για τη γενική διαχείριση των κινδύνων, καθώς και ειδικές οδηγίες για τη 

διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων, και κυρίως τον κίνδυνο ρευστότητας. 

 

Κίνδυνος Παραγωγής 

Δεδομένου ότι η εταιρεία παράγει προϊόντα, υφίσταται πάντοτε ο κίνδυνος από την 

ποιότητα των πρώτων υλών, αλλά και αστοχιών κατά τις φάσεις επεξεργασίας από την 

εταιρεία.  

Στα πλαίσια περιορισμού του ανωτέρω κινδύνου, η εταιρεία εφαρμόζει κατάλληλα 

προσαρμοσμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας για όλες τις φάσεις από την 

παραλαβή των πρώτων υλών, τις φάσεις επεξεργασίας του και αποθηκεύσεως των 

προϊόντων της. Δεδομένου ότι η εταιρεία παράγει και εμπορεύεται βρώσιμα προϊόντα, 

οι κανονισμοί είναι αυστηροί και σύμφωνοι με τις σχετικές προδιαγραφές που οφείλει 

μία σύγχρονη επιχείρηση να τηρεί. Παράλληλα απαιτούνται από τους προμηθευτές η 

παροχή όλων των αναγκαίων πιστοποιητικών ποιότητας του εκάστοτε παρεχόμενου 

είδους, ενώ ενδεχόμενοι υπεργολάβοι να έχουν πιστοποιηθεί για την τήρηση των 

αντίστοιχων διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας. 

Η Διοίκηση είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητη σε θέματα ποιότητας, τα οποία θεωρεί ως τον 

ακρογωνιαίο λίθο για τη διασφάλιση της θέσης της εταιρείας στην αγορά και την 

περαιτέρω ανάπτυξή της. 

 

Κίνδυνος αγοράς  

Δεδομένου ότι το μίγμα προϊόντων της Εταιρείας περιλαμβάνει συσκευασμένα 

μπαχαρικά, αρωματικά φυτά, αφεψήματα, είδη ζαχαροπλαστικής, τροφές πουλιών και 
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είδη θυμιάματος, τα κύρια έσοδα της εταιρείας προέρχονται από υλικά που 

χρησιμοποιούνται στα πλαίσια κάλυψης πρωτογενών αναγκών του ανθρώπου. 

Απόρροια των ανωτέρω είναι η αγορά, στην οποία απευθύνεται η εταιρεία, να 

εμφανίζει τις μικρότερες μεταβολές από άποψη συνολικής ζήτησης. 

Τα τελευταία χρόνια, λόγω της μείωσης της γενικής δραστηριότητας και παρεπόμενα 

του διαθέσιμου εισοδήματος, η οποία οδήγησε στον περιορισμό της γενικής 

κατανάλωσης στον Ελλαδικό χώρο, η εταιρεία επέλεξε να προσαρμόσει τις πολιτικές 

προώθησης και προσέγγισης της πελατείας της. Παράλληλα παρακολουθεί τις 

αναφορές που πραγματοποιούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και σε μέσα 

ενημέρωσης, βάσει των οποίων συστήνεται η κατανάλωση μεγάλου μέρους του 

μίγματος προϊόντος της εταιρείας, ως διατροφικό συμπλήρωμα υψηλής χρησιμότητας 

για τον ανθρώπινο οργανισμό. Βάσει ενίσχυσης των τάσεων αυτών, ενισχύεται η 

ζήτηση στον κλάδο δραστηριοποίησης της εταιρείας. 

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι δεν αναμένονται σημαντικές μειωτικές τάσεις στην 

αγορά που απευθύνονται τα προϊόντα της εταιρείας, ενώ η Διοίκηση θεωρεί ότι οι 

πολιτικές οι οποίες έχουν αναπτυχθεί, καλύπτουν τους όποιους ενδεχόμενους 

κινδύνους. 

 

Συναλλαγματικός κίνδυνος  

Η εταιρεία πραγματοποιεί σημαντικού ύψους αγορές από χώρες του εξωτερικού, οι 

οποίες είναι σε συνάλλαγμα. Λόγω άμεσης εκκαθάρισης των συναλλαγών, ο κίνδυνος 

είναι περιορισμένος χρονικά, με αποτέλεσμα να μην υφίσταται ουσιαστικός κίνδυνος. 

Παράλληλα οι εξαγωγές της εταιρείας είναι σε ευρώ, με αποτέλεσμα να μην υφίσταται 

συναλλαγματικός κίνδυνος. 

 

Κίνδυνος μεταβολής του κόστους Α' Υλών 

Η εταιρεία χρησιμοποιεί σε σημαντικό βαθμό πρώτες ύλες, των οποίων η τιμή 

διαμορφώνεται διεθνώς βάσει της συνολικής προσφοράς τους, όπως συμβαίνει με τα 

διάφορα είδη πιπεριού. Το διεθνές επίπεδο τιμών δεν δύναται να επηρεαστεί, ειδικά γι' 

αυτές με τα ειδικά χαρακτηριστικά ανώτερης ποιότητας, τις οποίες χρησιμοποιεί η 

εταιρεία.  
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Η Διοίκηση δε δύναται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε ενέργεια περιορισμού του 

κινδύνου, δεδομένου ότι αφορά την παγκόσμια αγορά, όμως λαμβάνει ενδεδειγμένα 

μέτρα όταν προβλέπει σημαντικές μεταβολές στις τιμές των Α' υλών κατά το επόμενο 

διάστημα.  

Σε κάθε περίπτωση ο κίνδυνος αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου της 

εταιρείας, με την ενδεχόμενη σημαντική αύξηση των τιμών των Α' υλών να επηρεάζει 

το σύνολο του κλάδου και το επίπεδο τιμών και του ανταγωνισμού.  

 
Πιστωτικός και κίνδυνος ρευστότητας 

Αναφορικά με τις απαιτήσεις της, η εταιρεία διατηρεί συνεργασία με σημαντικές 

εταιρείες του κλάδου των τροφίμων, οι οποίες απορροφούν το μεγάλο μέρος των 

παραγόμενων προϊόντων της, ενώ παράλληλα διατηρεί και ένα σημαντικό δίκτυο 

πελατών, είτε με άμεση πώληση, είτε μέσω αντιπροσώπων. Σημειώνεται ότι οι πελάτες 

της εταιρείας εμφανίζουν σημαντική ρευστότητα, δεδομένου ότι είναι σούπερ μάρκετ ή 

λοιπών κατηγοριών λιανέμποροι. 

Για την πρώτη κατηγορία πελατών υφίστανται σχετικές αναλυτικές συμφωνίες, οι 

οποίες ελέγχονται ως προς την τήρησή τους, ενώ για το υπόλοιπο πελατολόγιο 

πραγματοποιείται συνεχής έλεγχος των πιστώσεων.  

Η εταιρεία, μετά τη ζημιά που υπέστη στο πρόσφατο παρελθόν από την παύση 

πληρωμών δύο αλυσίδων σούπερ μάρκετ, εφαρμόζει αυστηρότερες πολιτικές ελέγχου 

πιστώσεων, βάσει των οποίων πραγματοποιείται έγκριση της δυνατότητας 

παραδόσεως νέων παραγγελιών μόνο στις περιπτώσεις που ο εκάστοτε πελάτης είναι 

εντός των συμφωνηθέντων κατά περίπτωση πιστωτικών ορίων.  

Η Εταιρεία εμφανίζει σταθερή δανειακή υποχρέωση τόσο κατά την 31/12/2015 όσο και 

κατά την 31/12/2014, για την οποία έχει περιορισμένο κόστος, βάσει του οποίου η 

Διοίκηση δεν έχει αποφασίσει ακόμα την προοδευτική μείωση του ύψους της 

μοχλεύσεως. 

Σημειώνεται ότι ενδεχόμενες σημαντικές καθυστερήσεις στις εισπράξεις, ή μείωση του 

όγκου των πωλήσεων, δύναται να επιτείνουν τον κίνδυνο ρευστότητας. Η εταιρεία στα 

πλαίσια διασφάλισης της απαιτούμενης ρευστότητας διατηρεί επιπλέον εγκεκριμένα 
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πιστωτικά όρια από ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα, τα οποία έχει χρησιμοποιήσει εν 

μέρη. 

 
Κίνδυνος ταμειακών ροών και μεταβολών εύλογης αξίας λόγω διακυμάνσεων 

στα επιτόκια 

Τα λειτουργικά έσοδα και εισροές της εταιρείας είναι ουσιωδώς ανεπηρέαστα από 

μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων, διότι οι πωλήσεις εκκαθαρίζονται σε σχετικά 

σύντομο χρονικό διάστημα.  

Ο κύριος όγκος των προμηθειών της εταιρείας αποπληρώνεται άμεσα, ενώ οι λοιπές 

δαπάνες, ήτοι το διοικητικό κόστος και οι δαπάνες διαθέσεως, είναι ουσιαστικά 

ανεπηρέαστες από την διακύμανση των επιτοκίων. 

 

Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε ετήσια βάση σε 

επανεξέταση της εταιρικής στρατηγικής, των κύριων επιχειρηματικών κινδύνων και των 

συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. 

 

9.  Προοπτικές Εταιρείας 
 

Οι προοπτικές της εταιρείας για το 2016 πιστεύουμε ότι θα είναι ανάλογες με της 

χρήσεως 2015. Ο κύκλος εργασιών θα γίνει προσπάθεια να αυξηθεί περαιτέρω, με την 

αύξηση της παρουσίας σε μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου, καθώς και την παραγωγή 

νέων κωδικών ιδιωτικής ετικέτας, ενώ παράλληλα θα εντατικοποιηθούν οι 

προσπάθειες εξωστρέφειας της εταιρείας. 

Βάσει των υπαρχόντων στοιχείων θεωρείται ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικές 

μεταβολές στη συνολική ζήτηση της ελληνικής αγοράς, αλλά ανακατατάξεις στα σημεία 

πώλησης, λόγω αλλαγών στους ομίλους του λιανεμπορίου. Οι πελάτες της εταιρείας 

αναμένεται να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, 

καταλαμβάνοντας αυξανόμενο μερίδιο αυτής, μετά τις ανακατατάξεις. 

Σε κάθε περίπτωση η πορεία των εργασιών της εταιρείας γίνεται προσπάθεια να 

χαρακτηρίζεται από όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διασπορά, προκειμένου να υπάρχει 

διαμοιρασμός του επιχειρηματικού κινδύνου. 

Η πολύχρονη εμπειρία και ο σεβασμός στις διαμορφωμένες αξίες της εταιρείας όπως η 



«Β. Σ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ "ΗΛΙΟΣ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ" Α.Β.Ε.» 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

 (Ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά) 
 

[14] 
 

ποιότητα και η συνέπεια, είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι για την συνέχιση λειτουργίας της 

εταιρείας. 

Η Διοίκηση, σε κάθε περίπτωση, είναι σε εγρήγορση για άμεση και κατάλληλη 

αντίδραση άμα τη εμφανίσει οποιασδήποτε αλλαγής στη διαμορφωμένη κατάσταση. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί τα ανωτέρω εκτεθέντα ως απολογισμός των 

πεπραγμένων του κατά την υπό έγκριση διαχειριστική περίοδο 1/1/2015 – 31/12/2015. 

Προς τούτο υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση προς έλεγχο και έγκριση τις 

ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2015. 

Ευελπιστεί επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο ότι η Γενική Συνέλευση, με ιδιαίτερη 

απόφασή της, θα απαλλάξει τα μέλη του και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε 

ευθύνη αποζημίωσης για την υπό έγκριση χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015. 

 

Πειραιάς, 13 Ιουλίου 2016 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

 

Βασίλειος Διαμαντόπουλος  
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 
 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας 
«Β. Σ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ "ΗΛΙΟΣ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ" Α.Β.Ε.» 

 
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «Β.Σ. 
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ "ΗΛΙΟΣ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ" Α.Β.Ε.», 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. 
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Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και 
κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 
 
Γνώμη 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν 
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «Β. Σ. 
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ "ΗΛΙΟΣ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ" Α.Β.Ε.» 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. 
 
 
 

Γλυφάδα, 28 Ιουλίου 2016 
 

          
     ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Ε.Π.Ε. Ο.Ε.Λ. 

  Δημάρχου Αγγέλου Μεταξά 11,  
  166 75, Γλυφάδα. Αττικής 

  Α.Μ. ΣΟΕΛ 133 
 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 
 

Σταυρούλα Π. Μπουρίκου 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14041 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 
  Σημ/ση  31/12/2015 

 
31/12/2014 

   

 

   Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
 

 

   Ενσώματα πάγια 
 

 

   

 
Ακίνητα 1  1.591.124,00 

 
1.608.705,52 

 
Επενδύσεις σε ακίνητα 

 

 0,00 
 

0,00 

 
Μηχανολογικός εξοπλισμός 1  69.939,02 

 
107.799,23 

 
Μεταφορικά Μέσα 1  12.692,69 

 
14.192,69 

 
Λοιπός εξοπλισμός 1  16.846,62 

 
19.998,54 

Σύνολο 
 

 1.690.602,33 
 

1.750.695,98 

Άυλα πάγια στοιχεία 
 

 

   

 
Λοιπά άυλα 1  0,10 

 
0,10 

Σύνολο 
 

 0,10 
 

0,10 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 

 

   

 
Λοιπά 2  3.544,09 

 
3.544,09 

Σύνολο 
 

 3.544,09 
 

3.544,09 

Αναβαλλόμενοι φόροι 3  410.730,24 
 

345.710,69 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 
 

 2.104.876,76 
 

2.099.950,86 

   

 

   Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
 

 

   Αποθέματα 
 

 

   

 
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα 

 

 207.080,49 
 

205.529,54 

 
Εμπορεύματα 

 

 527,36 
 

934,06 

 
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 

 

 2.233.716,08 
 

2.740.839,84 

 
Προκαταβολές για αποθέματα 

 

 16.823,24 
 

16.335,35 

Σύνολο 
 

 2.458.147,17 
 

2.963.638,79 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και 
προκαταβολές 

 

 

   

 
Εμπορικές απαιτήσεις 4  2.700.819,70 

 
2.573.332,20 

 
Λοιπές απαιτήσεις 5  93.795,53 

 
102.465,33 

 
Προπληρωμένα έξοδα 6  42.637,92 

 
44.321,87 

 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7  425.578,55 

 
181.150,78 

Σύνολο 
 

 3.262.831,70 
 

2.901.270,18 

Σύνολο κυκλοφορούντων 
 

 5.720.978,87 
 

5.864.908,97 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
 

 7.825.855,63 
 

7.964.859,83 

  



«Β. Σ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ "ΗΛΙΟΣ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ" Α.Β.Ε.» 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

 (Ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά) 
 

[18] 
 

   

 

   Καθαρή θέση 
 

 

   Κεφάλαιο 
 

 4.292.628,73 
 

4.292.628,73 

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 
 

 365.931,97 
 

365.931,97 

Αποτελέσματα εις νέο 
 

 918.069,22 
 

1.242.106,81 

Σύνολο καθαρής θέσης 
 

 5.576.629,92 
 

5.900.667,51 

   

 

   Υποχρεώσεις 
 

 

   Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 

 

   

 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 11  144.442,67 

 

138.527,40 

 
Κρατικές επιχορηγήσεις 

 

 0,00 

 

0,00 

 
Αναβαλλόμενοι φόροι 

 

 0,00 

 

0,00 

Σύνολο 
 

 144.442,67 
 

138.527,40 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 

 

   

 
Τραπεζικά δάνεια 12  1.548.000,00 

 
1.548.000,00 

 
Εμπορικές υποχρεώσεις 13  263.884,33 

 
185.890,34 

 
Προκαταβολές Πελατών 

 

 66.871,64 
 

38.995,32 

 
Φόρος εισοδήματος 

 

 0,00 
 

0,00 

 
Λοιποί φόροι και τέλη 

 

 35.329,64 
 

55.017,43 

 
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 

 

 50.318,80 
 

46.368,16 

 
Μερίσματα Πληρωτέα 

 

 47.670,76 
 

39.710,02 

 
Λοιπές υποχρεώσεις 14  5.733,43 

 
5.327,67 

 
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 15  86.974,44 

 
6.355,98 

Σύνολο 
 

 2.104.783,04 
 

1.925.664,92 

Σύνολο υποχρεώσεων 
 

 2.249.225,71 
 

2.064.192,32 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  7.825.855,63 
 

7.964.859,83 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
 

 Σημ/ση  1/1-
31/12/2015 

 

1/1-
31/12/2014 

  

 

   Κύκλος εργασιών (καθαρός) 16  4.841.090,40 
 

4.552.155,25 

Κόστος πωλήσεων 16  -3.814.099,06 
 

-3.541.580,02 

Μικτό αποτέλεσμα 
 

 1.026.991,34 
 

1.010.575,23 

Λοιπά συνήθη έσοδα 18  0,00 
 

0,00 

  

 1.026.991,34 
 

1.010.575,23 

Έξοδα διοίκησης 17  -217.939,62 
 

-193.963,44 

Έξοδα διάθεσης 17  -768.319,98 
 

-804.037,09 

Λοιπά έξοδα και ζημιές 18  -22.696,36 
 

-50.341,53 
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων 
(καθαρό ποσό) 18 

 
-153.236,22 

 
-124.081,46 

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων 
στοιχείων 

 
0,00 

 
0,00 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 18  742,24 
 

28.228,85 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 
 

 -134.458,60 
 

-133.619,44 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 19  75,99 
 

3,24 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 19  -53.939,53 
 

-67.908,76 

Αποτέλεσμα προ φόρων 
 

 -188.322,14 
 

-201.524,96 

Φόροι εισοδήματος 20  64.284,55 
 

19.223,95 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους  -124.037,59 
 

-182.301,01 
 

  

1/1-
31/12/2015 

 

1/1-
31/12/2014 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 
 
 
 

 
Κεφάλαιο 

Καταθέσεις 
Ιδιοκτητών 

Αποθεματικά 
νόμων & 
κατ/κού 

Αποτελέ-
σματα εις νέο Σύνολο 

Υπόλοιπο 1.1.2014 1.138.580,42 3.154.046,01 365.931,97 1.424.410,12 6.082.968,52 
Μεταβολές λογιστικών 
πολιτικών και 
διόρθωση λαθών 

    
0,00 

Μεταβολές Στοιχείων 
στην Περίοδο 

    
0,00 

Εσωτερικές μεταφορές 3.154.048,31 -3.154.046,01 
 

-2,30 0,00 

Διανομές στους φορείς 
    

0,00 
Αποτελέσματα 
περιόδου       -182.301,01 -182.301,01 

Υπόλοιπο 31.12.2014 4.292.628,73 0,00 365.931,97 1.242.106,81 5.900.667,51 
Μεταβολές Στοιχείων 
στην Περίοδο 

    
0,00 

Εσωτερικές μεταφορές 
    

0,00 

Διανομές στους φορείς 
   

-200.000,00 -200.000,00 
Αποτελέσματα 
περιόδου       -124.037,59 -124.037,59 

Υπόλοιπο 31.12.2015 4.292.628,73 0,00 365.931,97 918.069,22 5.576.629,92 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ 
 

  Σημ/ση  1/1-
31/12/2015 

 

1/1-
31/12/2014 

Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
 

 

   Αποτέλεσμα προ φόρων 
 

 -188.322,14 
 

-201.524,96 

Πλέον ή μείον προσαρμογές για: 
 

 

   

 

Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και 
άυλων πάγιων 

 

 
66.353,42 

 
82.578,35 

 
Προβλέψεις 

 

 159.151,49 
 

130.395,76 

 
Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων 

 

 0,00 
 

0,00 

 
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων 

 

 0,00 
 

0,00 

 
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στοιχείων 

 

 0,00 
 

0,00 

 
Χρεωστικοί & πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό) 

 

 53.842,34 
 

67.905,52 

  

 91.025,11 
 

79.354,67 
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης 

 

 

   

 
Μεταβολή αποθεμάτων 

 

 505.979,51 
 

131.107,20 

 
Μεταβολή απαιτήσεων 

 

 -256.582,10 
 

126.996,75 

 
Μεταβολή υποχρεώσεων 

 

 156.881,62 
 

-119.534,78 

  

 497.304,14 
 

217.923,84 

Μείον: 
 

 

   

 
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους 

 

 -53.918,33 
 

-67.908,76 

 
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος 

 

 -735,00 
 

-1.000,00 

Σύνολο 
 

 442.650,81 
 

149.015,08 

Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες 
 

 

   Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων 
στοιχείων 

 

 
-6.259,77 

 
-10.621,00 

Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρή μεταβολή) 
 

 0,00 
 

0,00 

Τόκοι εισπραχθέντες 
 

 75,99 
 

3,24 

Μερίσματα εισπραχθέντα 
 

 0,00 
 

0,00 

Σύνολο 
 

 -6.183,78 
 

-10.617,76 

Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
 

 

   Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) 
κεφαλαίου 

 

 
0,00 

 
0,00 

Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια 
 

 0,00 
 

0,00 

Μερίσματα πληρωθέντα 
 

 -192.039,26 
 

-256.873,84 

Σύνολο 
 

 -192.039,26 
 

-256.873,84 

Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων 
 

 

   Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα της χρήσης 

 

 
244.427,77 

 
-118.476,52 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της 
περιόδου 

 

 
181.150,78 

 
299.627,30 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της 
περιόδου 

 

 
425.578,55 

 
181.150,78 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  
 

ΤΗΣ «Β. Σ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ "ΗΛΙΟΣ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ" Α.Β.Ε.» 
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6338/02/Β/8/223 - ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 112412908000 
ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 157 - Τ.Κ. 18541 - ΚΑΜΙΝΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 
29η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

 
 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

2. Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και 

κατατάσσεται στην κατηγορία των μεσαίων οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 

4308/2014. 

3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη 

συμφωνία με τον νόμο 4308/2014. 

 

Β. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, η εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές. 

1. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον 

αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) 

είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα ιδιοσχρησιμοποιούμενα κτίρια αποσβένονται με 

ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 2,5% που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη 

οικονομική ζωή τους. 

2. Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και 

ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου 

χαρακτήρα. Τα επενδυτικά κτίρια, όταν υφίστανται, αποσβένονται με ετήσιο 

συντελεστή απόσβεσης που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή 

τους. 
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3. Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις, 

και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι 

μόνιμου χαρακτήρα. Τα λοιπά ενσώματα πάγια αποσβένονται με τους παρακάτω 

συντελεστές απόσβεσης, που αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική 

ζωή τους: 

 

 

 

 

 

 

 Ο Λοιπός Εξοπλισμός δύναται να αποσβεστεί εφάπαξ, όταν η αξία του είναι 

περιορισμένη και υπάρχει σημαντική πιθανότητα η ωφέλιμη ζωή να είναι 

σημαντικά μικρότερη των δέκα (10) ετών. 

4. Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. 

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης: 

α) τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρώνται στο 

κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται 

ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η απόσβεση των 

άυλων στοιχείων με συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός του 

χρόνου αυτού. Για τα στοιχεία χωρίς συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, 

οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική 

ζωή τους. 

β) Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, ή με ωφέλιμη 

οικονομική ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, επιμετρώνται 

στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις με συντελεστή απόσβεσης 10%, και 

μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι 

μόνιμου χαρακτήρα. 

α/α Περιγραφή Συντελεστής απόσβεσης 

(1) Μηχανολογικός εξοπλισμός 10% 

(2) Μεταφορικά μέσα 12%-16% 

(3) Εξοπλισμός (εκτός Η/Υ) 10% 

(4) Εξοπλισμός Η/Υ 20% 
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5. Οι επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες, καθώς και οι λοιποί 

συμμετοχικοί τίτλοι επιμετρώνται στο κόστος κτήσης, μείον ζημίες απομείωσης 

όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Μερίσματα 

από τις εν λόγω επενδύσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσματα, κατά 

το χρόνο που εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα αυτών. 

6. Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία («Δάνεια και 

απαιτήσεις» και «Χρεωστικοί τίτλοι», επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον 

ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου 

χαρακτήρα. 

7. Κατά την διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος 

διάθεσης αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων. 

8. Τα πάσης φύσεως αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και 

υλικά, βιολογικά αποθέματα) επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας 

κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης των 

αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού ετήσιου 

κόστους. H ζημία που προκύπτει από την επιμέτρηση των αποθεμάτων στην 

καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία όταν αυτή είναι μικρότερη του κόστους κτήσης, 

αναγνωρίζεται στις ζημίες απομείωσης και επιβαρύνει το κόστος πωλήσεων στην 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση ιδιαίτερα αυξημένων ζημιών 

απομείωσης αποθεμάτων, τα σχετικά ποσά εμφανίζονται στο κονδύλι 

«Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)» στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων με σκοπό την εύλογη παρουσίαση. 

9. Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος 

κτήσης μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης. 

10. Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα 

ποσά). Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα 

χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες 

απομείωσης. 
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11. Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο 

κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ 

κόστους κτήσης και ανακτήσιμης αξίας. 

12. Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, 

αναγνωρίζονται και επιμετρώνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία 

ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

13. Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα 

στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους. 

14. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται 

μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά. Όταν οι χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις εμπεριέχουν ή τεκμαίρεται ότι εμπεριέχουν σημαντικά ποσά που 

αφορούν τόκους ή/και διαφορές υπέρ ή υπό τα άρτιο ή/και αρχικά κόστη, οι εν 

λόγω χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος με 

τη σταθερή μέθοδο. Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα ως χρηματοοικονομικό κόστος 

(τόκοι έξοδα). 

15. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται 

αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που 

καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή 

εγκρίνονται οριστικά. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές 

επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως έσοδα, 

στην ίδια περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της 

λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Οι κρατικές επιχορηγήσεις 

που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που 

εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και 

υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν 

έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα 

επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα. 
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16. Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται 

μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το 

διακανονισμό τους. 

17. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά τον 

διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της 

περιόδου στην οποία προκύπτουν. 

18. Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που 

προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας, το φόρο που προκύπτει από τις 

προσωρινές διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης, καθώς και τις διαφορές 

φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις.  

Περαιτέρω αναφέρεται ότι αναγνωρίζονται όλες οι αναβαλλόμενες φορολογικές 

υποχρεώσεις, ενώ οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται 

στο βαθμό που είναι σφόδρα πιθανό και τεκμηριωμένο ότι θα υπάρχουν 

φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων οι εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα των 

αναβαλλόμενων φόρων υπόκεινται σε συμψηφισμό και τα αντίστοιχα καθαρά 

ποσά παρουσιάζονται στον ισολογισμό και στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Ο 

αναβαλλόμενος φόρος, είτε περιουσιακό στοιχείο, είτε υποχρέωση, αναγνωρίζεται 

αρχικά και επιμετράται μεταγενέστερα στο ποσό που προκύπτει από την 

εφαρμογή του ισχύοντος φορολογικού συντελεστή σε κάθε προσωρινή διαφορά. 

Κατ' εξαίρεση, οι διαφορές που προκύπτουν από περιουσιακά στοιχεία ή 

υποχρεώσεις των οποίων οι μεταβολές αναγνωρίζονται στην καθαρή θέση, 

αναγνωρίζονται ομοίως κατ΄ ευθείαν στην καθαρή θέση, σε μείωση ή αύξηση 

αναλόγως του σχετικού κονδυλίου. 

19. Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: (α) μεταβιβάζονται στον 

αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά 

τους, (β) τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και (γ) τα οικονομικά 

οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται 
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σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών 

αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται 

σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά 

και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, 

τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών επιμετρώνται με την μέθοδο της 

ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του 

δουλευμένου. Τα μερίσματα ή το εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση 

άλλων οντοτήτων, αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο 

όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους. Τα δικαιώματα αναγνωρίζονται ως 

έσοδα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων. 

20. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του 

δουλευμένου. 

21. Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο 

νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 

οντότητας με την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη συναλλαγή. Στο 

τέλος κάθε περιόδου αναφοράς: (α) τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την 

ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του ισολογισμού, (β) τα μη νομισματικά 

στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως, 

μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης. Οι συναλλαγματικές 

διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισμό νομισματικών στοιχείων ή από 

τη μετατροπή τους με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής κατά την 

αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη προγενέστερων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που 

προκύπτουν. 

22. Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται 

αναδρομικά με τη διόρθωση: 

α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και 

της καθαρής θέσης, για την σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την 

έναρξη και λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και 

β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των 

λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου. 
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23. Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην 

οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και 

μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται 

αναδρομικά. 

24. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους. 

Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην 

ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων 

αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες συνθήκες, 

αναμένεται να πραγματοποιηθούν. 

Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην 

οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και 

μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται 

αναδρομικά. 
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Γ. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤ/ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

1 Ενσώματα, άυλα και βιολογικά πάγια  
 

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και 

τη συμφωνία των λογαριασμών των ενσωμάτων παγίων, των βιολογικών παγίων και 

των άυλων παγίων. 

 

Πίνακας μεταβολών ενσώματων και άυλων παγίων περιόδου 
 

 
Ιδιοχρ. 

Γήπεδα - 
Οικόπεδα 

Ιδιοχρ. 
Κτήρια 

Μηχανή-
ματα 

Μεταφο-
ρικά Μέσα 

Έπιπλα και 
Λοιπός 

Εξοπλισμός 

Λογισμικά 
Προγράμ-

ματα Σύνολο 

Κόστος 
Κτήσης 
1/1/2014 923.026,10 703.260,94 705.423,84 170.136,60 169.172,24 19.168,99 2.690.188,71 

Προσθήκες 
  

8.246,00 
 

2.375,00 
 

10.621,00 

Πωλήσεις-
Μειώσεις 

      

0,00 

Απομειώσεις             0,00 

Σύνολο 
31/12/14 923.026,10 703.260,94 713.669,84 170.136,60 171.547,24 19.168,99 2.700.809,71 

Προσθήκες 
  

4.255,00 

 
2.004,77 

 

6.259,77 

Πωλήσεις-
Μειώσεις 

      

0,00 

Απομειώσεις             0,00 

Σύνολο 
31/12/2015 923.026,10 703.260,94 717.924,84 170.136,60 173.552,01 19.168,99 2.707.069,48 
        

Σωρευμένες 
Αποσβ. 
1/1/2014 0,00 0,00 553.344,90 148.912,30 146.109,19 19.168,89 867.535,28 

Αποσβέσεις 
χρήσης 

 
17.581,52 52.525,71 7.031,61 5.439,51 

 

82.578,35 

Πωλήσεις-
Μειώσεις             0,00 

Σύνολο 
31/12/14 0,00 17.581,52 605.870,61 155.943,91 151.548,70 19.168,89 950.113,63 

Αποσβέσεις 
χρήσης 

 
17.581,52 42.115,21 1.500,00 5.156,69 

 

66.353,42 

Πωλήσεις-
Μειώσεις             0,00 

Σύνολο 
31/12/2015 0,00 35.163,04 647.985,82 157.443,91 156.705,39 19.168,89 1.016.467,05 
        

Αν/στη Αξία 
31/12/2014 923.026,10 685.679,42 107.799,23 14.192,69 19.998,54 0,10 1.750.696,08 

Αν/στη Αξία 
31/12/2015 923.026,10 668.097,90 69.939,02 12.692,69 16.846,62 0,10 1.690.602,43 
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, 
 

2 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  
 

Ο λογαριασμός του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού «Λοιπά» ποσού € 3.544,09 την 

31/12/2015, αφορά κατά ποσό € 170,21 καταβληθείσα εγγύηση στη ΔΕΗ, εγγυήσεις 

μισθώσεων ακινήτων κατά ποσό € 1.751,51 και εγγύηση μισθώσεων μεταφορικών 

μέσων κατά ποσό € 1.622,37 το ύψος των οποίων δεν απομειώνεται, αλλά θα 

εκκαθαριστεί κατά το κλείσιμο της εκάστοτε σχετικής συμβάσεως. 

 

3 Αναβαλλόμενοι Φόροι 
 

Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση αναλύεται ως ακολούθως: 

 
Αναβαλλόμενη Φορολογία από:   31/12/2015  31/12/2014 

Οικόπεδα   24065,75  21.576,19 
Ακίνητα   -155.179,86  -157.044,97 
Έξοδα Εγκατάστασης   150.790,94  166.833,99 
Απομείωσης Απαιτήσεων   366.849,18  289.057,85 
Πρόβλεψης Υποχρεώσεων   41.888,37  36.017,13 
Λοιπών Υποχρεώσεων   -46.319,26  -32.678,55 
Φορολογικές Ζημιές   28.635,12  21.949,05 

Σύνολο Εμπορικών Απαιτήσεων   410.730,24  345.710,69 

 

Η Διοίκηση πιθανολογεί βάσιμα ότι κατά το επόμενο διάστημα θα προκύψουν 

φορολογικά κέρδη ικανά να συμψηφίσουν τις δημιουργημένες ζημιές, οι οποίες 

οφείλονται σε παροδικούς παράγοντες. 

4 Εμπορικές απαιτήσεις 
 

Οι Εμπορικές Απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως: 
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Εμπορικές Απαιτήσεις   31/12/2015  31/12/2014 

Πελάτες    2.906.639,92  2.545.893,70 
Πρόβλεψη Επισφαλών Πελατών   -388.245,68  -315.058,69 
Γραμμάτια Εισπρακτέα   0,00  4.500,00 
Γραμμάτια σε Καθυστέρηση   42.545,85  38.045,85 
Πρόβλ.Γραμματίων σε Καθ/ρηση   -42.545,85  -38.045,85 
Επιταγές Εισπρακτέες   182.425,46  337.997,19 
Επιταγές σε Καθυστέρηση   834.205,65  758.656,42 
Πρόβλεψη Επιταγών σε Καθ/ρηση   -834.205,65  -758.656,42 

Σύνολο Εμπορικών Απαιτήσεων   2.700.819,70  2.573.332,20 

 

Σημειώνεται ότι έχει πραγματοποιηθεί πλήρης απομείωση των γραμματίων και 

επιταγών σε καθυστέρηση, ακολουθώντας η Διοίκηση τη συντηρητικότερη πρακτική, αν 

και υπάρχει πιθανότητα εξοφλήσεως μικρού μέρους από τους εκδότες τους, μέσω των 

σχετικών ενεργειών που πραγματοποιούνται. 

 

5 Λοιπές απαιτήσεις 
 

Οι Λοιπές Απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως: 

 
Λοιπές Απαιτήσεις  31/12/2015  31/12/2014 

Προκαταβολές προσωπικού  0,00  1.150,00 
Προκαταβολές Προμηθευτών (εκτός αποθ/των)  19.627,84  28.006,34 
Παρακρατούμενοι / Προκαταβεβλημένοι Φόροι  74.167,69  69.282,99 
Λογαριασμοί προς απόδοση  0,00  4.026,00 
Λοιπές Απαιτήσεις  0,00  0,00 
Απαίτηση από Φ.Π.Α.  0,00  0,00 

Σύνολο Λοιπών Απαιτήσεων  93.795,53  102.465,33 

 

Το σύνολο του ποσού είναι ενήμερο. 

Το κύριο ποσό των προκαταβεβλημένων φόρων αφορά την αποδοθείσα προκαταβολή 

φόρου για το 2014, η οποία αναμένεται να επιστραφεί μέσω συμψηφισμών κατά το 

2016, βάσει σχετικής αιτήσεως. 
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6 Προπληρωμένα Έξοδα 
 

Τα Προπληρωμένα έξοδα αναλύονται ως ακολούθως: 

 
Προπληρωμένα Έξοδα  31/12/2015  31/12/2014 

Έξοδα Επομένων Χρήσεων  15.193,32  21.388,86 
Υλικά Προωθήσεως Προϊόντων  27.444,60  22.933,01 

Σύνολο Ταμειακών Διαθέσιμων  42.637,92  44.321,87 
 

Σχεδόν το σύνολο τον εξόδων αναμένεται να δαπανοποιηθούν εντός της επομένης 

χρήσης. 

 

7 Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα 
 

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα αναλύονται ως ακολούθως: 

 
Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα  31/12/2015  31/12/2014 

Ταμείο  1.637,59  8.794,00 
Καταθέσεις Όψεως  423.940,96  172.356,78 

Σύνολο Ταμειακών Διαθέσιμων  425.578,55  181.150,78 
 

Μέρος των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας είναι έντοκος, ενώ δεν υφίσταται 

καμία δέσμευση επί των κατατεθειμένων ποσών. 

 

8 Καθαρή θέση  
 

Το εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται € 4.292.628,73 και διαιρείται σε 

1.465.061 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία, και είναι ολοσχερώς 

καταβεβλημένο.  

Η τελευταία μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε κατά τη χρήση 

2014, κατά την οποία η Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/6/2014 αποφάσισε την 

κεφαλαιοποίηση καταβολών από τους μετόχους ποσού € 3.154.048,31 και μεταφοράς 

από το υπόλοιπο εις νέο € 2,30 για στρογγυλοποίηση της αυξήσεως ποσού € 

3.154.048,31 και αντίστοιχα 1.076.457 ονομαστικών μετοχών αξίας €  2,93 έκαστη. 
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Το κονδύλι «Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού» της καθαρής θέσης αναλύεται 

περαιτέρω σε:  

 

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού  31/12/2015  31/12/2014 

Τακτικό Αποθεματικό  210.039,06  210.039,06 
Έκτακτα αποθεματατικά  155.892,91  155.892,91 

Σύνολο Αποθεματικών  365.931,97  365.931,97 
 

Τα ανωτέρω αποθεματικά είναι πλήρως φορολογημένα. 

Δεν υφίστανται κατά την 31/12/2015 άλλου τύπου αποθεματικά, εκτός του υπολοίπου 

κερδών εις νέων, το οποίο είναι πλήρως φορολογημένο. 

 

9 Εμπράγματες εγγυήσεις επί ακινήτων της εταιρείας  
 

Δεν έχουν χορηγηθεί εμπράγματες ασφάλειες επί περιουσιακών στοιχείων της 

εταιρείας για την εξασφάλιση οποιασδήποτε υποχρεώσεως της εταιρείας. 

 

10 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες μετά από 5 έτη  
 

Η μοναδική μακροπρόθεσμη υποχρέωση της εταιρείας είναι αυτή της αποζημιώσεως 

των υπαλλήλων της κατά το χρόνο αφυπηρετήσεώς τους, για την απόδοση της οποίας 

δε δύναται να προβλεφθεί συγκεκριμένος χρόνος. 

 

11 Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις 
(ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού 

 

Η εταιρεία κατά την 31/12/2015 δεν είχε παράσχει οποιαδήποτε μορφής εγγύηση υπέρ 

τρίτων.  

Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τη χρήση 2010, με συνέπεια 

να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το 
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χρόνο που θα εξεταστούν και θα οριστικοποιηθούν, οι οποίες δε δύναται να 

προσδιορισθούν, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν δύναται να είναι σημαντικού ύψους. 

Επιπλέον, για τη χρήση 2015 πραγματοποιείται φορολογικός έλεγχος από τους 

νόμιμους ελεγκτές, όπως ορίζεται από το άρθρο 65Α παραγρ.1 Ν.4174/2013. Ο 

έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό 

προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 

2015. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες 

φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις 

οικονομικές καταστάσεις. 

Οι δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

αφορούν τις προβλέψεις για αποζημίωση βάσει των προβλέψεων του νόμου 

2112/1920. 

 

12 Τραπεζικά Δάνεια 
 

Τα Τραπεζικά δάνεια της 31/12/2015 αναλύονται σε: 

 
Τραπεζικά Δάνεια  31/12/2015  31/12/2014 

Κεφάλαια Κίνησης Τακτής Λήξης  750.000,00  750.000,00 
Λογαριασμός Υπερανάληψης  798.000,00  798.000,00 

Σύνολο Τραπεζικών Δανείων  1.548.000,00  1.548.000,00 

 
Το σύνολο των ανωτέρω λογαριασμών είναι ενήμερο.  

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω ποσό υπεραναλήψεως αφορά το αναληφθέν από την 

εταιρεία ποσό, βάσει εγκεκριμένου ορίου που δεν έχει μεταβληθεί, με τον αντίστοιχο  

καταθετικό λογαριασμό να εμφανίζει πιστωτικό υπόλοιπο € 572.015,73 την 31/12/2015 

έναντι € 684.007,43. την 31/12/2014. 
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13 Εμπορικές υποχρεώσεις  
 

Οι Εμπορικές υποχρεώσεις της 31/12/2015 αναλύονται σε: 

 
Εμπορικές Υποχρεώσεις  31/12/2015  31/12/2014 

Προμηθευτές  263.884,33  185.890,34 
Επιταγές πληρωτέες  0,00  0,00 

Σύνολο Εμπορικών Υποχρεώσεων  263.884,33  185.890,34 

 
Το σύνολο των ανωτέρω υποχρεώσεων της εταιρείας είναι ενήμερο. 

 

14 Λοιπές Υποχρεώσεις 
 

Οι Λοιπές υποχρεώσεις της 31/12/2015 αναλύονται σε: 

 
Λοιπές Υποχρεώσεις  31/12/2015  31/12/2014 

Λοιπές Υποχρεώσεις  179.197,74  178.791,98 
Απομείωση Λοιπών Υποχρεώσεων  -173.464,31  -173.464,31 

Σύνολο Λοιπών Υποχρεώσεων  5.733,43  5.327,67 

 
Η απομείωση αφορά υποχρέωση προς επίδικο πελάτη, ο οποίος έχει πλέον 

προχεύσει, του οποίου το σύνολο των υπολοίπων απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

έχουν απομειωθεί, με τις απαιτήσεις να υπερκαλύπτουν την ανωτέρω υποχρεώση της 

εταιρείας. 

 

15 Έξοδα Χρήσεως Δουλευμένα 
 

Έξοδα Χρήσεως Δουλευμένα της 31/12/2015 αναλύονται σε: 

 
Έξοδα Χρήσεως Δουλευμένα  31/12/2015  31/12/2014 

Έξοδα Χρήσεως Δουλευμένα  70.282,47  6.355,98 
Εκπτώσεις Πωλήσεων   16.465,11  0,00 

Σύνολο Λοιπών Υποχρεώσεων  86.747,58  6.355,98 
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Η αύξηση του λογαριασμού οφείλεται κυρίως στην ύπαρξη νέων συμβάσεων, που 

εκκαθαρίζονται με καθυστέρηση από τους προμηθευτές, καθώς και στον ορθότερο 

μερισμό των λοιπών υφιστάμενων συμβάσεων. 

 

16 Κύκλος Εργασιών & Κόστος Πωλήσεων 
 

Ο Κύκλος Εργασιών των χρήσεων 2015 & 2014 αναλύεται περαιτέρω σε: 

 

ΧΡΗΣΗ 2015 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠ/ΜΑΤΑ 
Α'&Β' ΥΛΕΣ - 

ΑΧΡΗΣΤΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ 4.790.770,95 7.626,00 1.165,97 4.799.562,92 

ΕΝΤΟΣ Ε.Ε. 40.921,47 92,00 0,01 41.013,48 

ΕΚΤΟΣ Ε.Ε. 514,00 0,00 0,00 514,00 

ΛΙΑΝΙΚΩΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 4.832.206,42 7.718,00 1.165,98 4.841.090,40 

 

ΧΡΗΣΗ 2014 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠ/ΜΑΤΑ 
Α'&Β' ΥΛΕΣ - 

ΑΧΡΗΣΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ 4.514.198,72 4.554,56 536,97 4.519.290,25 

ΕΝΤΟΣ Ε.Ε. 32.798,08 66,92 0,00 32.865,00 

ΕΚΤΟΣ Ε.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΛΙΑΝΙΚΩΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΜΕΡΙΚΟ 4.546.996,80 4.621,48 536,97 4.552.155,25 

 

Αντίστοιχα το κόστος πωληθέντων αναλύεται περαιτέρω σε: 

 
  1/1 - 31/12/2015  1/1 - 31/12/2014 

Κόστος Αποθεμάτων  2.796.199,81  2.552.192,61 
Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού  749.515,33   708.054,31 
Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων  19.504,70   19.067,97 
Παροχές Τρίτων  78.828,77   75.264,46 
Φόροι - Τέλη  11.453,76   17.953,02 
Διάφορα Έξοδα  104.152,53   102.652,58 
Αποσβέσεις Παγίων  54.444,16   66.395,07 

Σύνολο Κύκλου Εργασιών  3.814.099,06  3.541.580,02 
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17 Διοικητικά Έξοδα & Έξοδα Διάθεσης 
 

Τα Διοικητικά Έξοδα αναλύονται περαιτέρω σε: 
 
  1/1 - 31/12/2015  1/1 - 31/12/2014 

Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού  145.738,42   120.917,29 
Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων  45.876,34   48.903,66 
Παροχές Τρίτων   13.100,08  11.232,34 
Φόροι - Τέλη   1.931,21  1.187,04 
Διάφορα Έξοδα   8.073,11  5.484,68 
Αποσβέσεις Παγίων   3.220,46  6.238,43 

Σύνολο Διοικητικών Εξόδων  217.939,62  193.963,44 

 

Τα Έξοδα Διάθεσης αναλύονται περαιτέρω σε: 

 
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ  1/1 - 31/12/2015  1/1 - 31/12/2014 

Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού   189.069,31  202487,17 
Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων   113.158,78  117.888,21 
Παροχές Τρίτων   82.788,44  71.616,63 
Φόροι - Τέλη   12.328,98  43.456,82 
Διάφορα Έξοδα   362.286,67  358.643,41 
Αποσβέσεις Παγίων   8.687,80  9944,85 

Σύνολο Εξόδων Διάθεσης  768.319,98  804.037,09 

 

18 Λοιπά Συνήθη Έσοδα, Λοιπά Έσοδα / Κέρδη και Λοιπά Έξοδα / Ζημιές  

 

Δεν υπάρχουν Λοιπά Συνήθη Έσοδα για τις χρήσεις που παρουσιάζονται. 
 

Τα Λοιπά Έσοδα & Κέρδη αναλύονται περαιτέρω σε: 

 
Λοιπά Έσοδα & Κέρδη  1/1 - 

31/12/2015  
1/1 - 

31/12/2014 

Λοιπά Έκτακτα Έσοδα  319,20  13,50 
Αποζημιώσεις   0,00  21.109,56 
Αποζημιώσεις Εξόδων Προηγ.Χρήσεων  0,00  7.105,79 
Έσοδα Αχρησ/των Προβλέψεων  423,04  0,00 

Σύνολο Λοιπών Εσόδων & Κερδών  742,24  28.228,85 



«Β. Σ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ "ΗΛΙΟΣ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ" Α.Β.Ε.» 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

 (Ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά) 
 

[38] 
 

 

Τα Λοιπά Έξοδα & Ζημιές αναλύονται περαιτέρω σε: 

 
Λοιπά Έξοδα & Ζημιές  1/1 - 31/12/2015  1/1 - 31/12/2014 

Πρόστιμα  634,87  80,00 
Τακτοποίηση Λογαριασμών  8.132,72  31,59 
Ζημιά από Καταστροφή Αποθεμάτων  10.720,04  48.650,03 
Εισφορές προηγουμένων ετών  3.022,28  0,00 
Λοιπά Έκτακτα Έξοδα  186,45  1.579,91 

Σύνολο Λοιπών Εξόδων & Ζημιών  22.696,36  50.341,53 

 

Οι Απομειώσεις Περιουσιακών Στοιχείων της Κατάστασης Αποτελεσμάτων αφορούν 

στο σύνολό τους και για τις δύο χρήσεις υπόλοιπα εμπορικών απαιτήσεων οι οποίες 

αναλύονται περαιτέρω σε: 

 

Απομειώσεις για:  1/1 - 31/12/2015  1/1 - 31/12/2014 

Ανοικτά υπόλοιπα Πελατών  73.186,99  63.500,00 
Γραμμάτια Εισπρακτέα  4.500,00  18.747,98 
Επιταγές Εισπρακτέες  75.549,23  41.833,48 

Σύνολο Δαπάνης Απομείωσης  153.236,22  124.081,46 

 

19 Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα  
 

Οι Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα αναλύονται περαιτέρω σε: 

 
Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα  1/1 - 31/12/2015  1/1 - 31/12/2014 

Πιστωτικοί τόκοι τραπεζών  75,99  3,24 
Λοιπά Έσοδα κεφαλαίων  0,00  0,00 

Σύνολο   75,99  3,24 

 

. Οι Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα αναλύονται περαιτέρω σε: 

 
Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα  1/1 - 31/12/2015  1/1 - 31/12/2014 

Τόκοι & Έξοδα Δανείων  52.479,78  66.653,30 
Διάφορα Τραπεζικά Έξοδα  1.459,75  1.255,46 

Σύνολο   53.939,53  67.908,76 
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20 Δαπάνη Φόρου 
 

Η δαπάνη Φόρου, η οποία τόσο για την τρέχουσα χρήση όσο και για την προηγούμενη 
λόγω ζημιών είναι έσοδο, αναλύεται περαιτέρω σε: 

 
Δαπάνη Φόρου  1/1 - 31/12/2015  1/1 - 31/12/2014 

Φόρος Εισοδήματος  -4.153,49  -21.949,05 
Αναβαλλόμενης Φορολογία  -20.976,36  1.725,10 
Αλλαγή Συντελεστή Φόρου  -39.889,70  0,00 
Λοιποί Φόροι μη Ενσωματούμενοι  735,00  1.000,00 

Σύνολο   -64.284,55  -19.223,95 

 

Σημειώνεται ότι η αλλαγή συντελεστή για τα νομικά πρόσωπα αποφασίσθηκε εντός της 

χρήσης 2015, με αύξησή του από 26% σε 29%, με αποτέλεσμα να επηρεασθεί 

σημαντικά το αποτέλεσμα της χρήση 2015, ως ανωτέρω εμφανίζεται. 

 

21 Προτεινόμενη διάθεση κερδών  
 

Η χρήση είναι ζημιογόνα με συνέπεια να μην είναι υποχρεωτική κατά το νόμο και το 

καταστατικό η πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής διανομής. 

Σημειώνεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28/9/2015 αποφάσισε τη 

διανομή μερισμάτων ποσού € 200.000,00 από τα σωρευμένα κέρδη προηγουμένων 

χρήσεων. Από το ανωτέρω ποσό, για οποίο έχουν ήδη αποδοθεί οι κατά το νόμο 

παρακρατήσεις, απέμενε κατά την 31/12/2015 προς απόδοση ποσό € 47.670,76. 

Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι, βάσει της οικονομικής θέση της εταιρείας, δεν 

υφίσταται περιοριστικός όρος για διανομή ποσού έως ίσου των ελεύθερων 

αποθεματικών και του υπολοίπου κερδών εις νέον. Σχετική απόφαση δύναται να 

ληφθεί μόνο από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ως καθ' ύλην αρμόδια. 

  



«Β. Σ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ "ΗΛΙΟΣ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ" Α.Β.Ε.» 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

 (Ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά) 
 

[40] 
 

 

22 Πληροφορίες για το προσωπικό και τις σχετικές δαπάνες της περιόδου 
 

Ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την χρήση 2015 ανήλθε σε 85 

απασχολούμενους, οι οποίοι αναλύονται περαιτέρω σε: 

 2015  /2014 

Μέσο όρος εργατικού προσωπικού 45  41 

Μέσος όρος υπαλληλικού προσωπικού 13  12 

Γενικός μέσος όρος απασχολούμενων 57  53 

 

Το συνολικό κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού αναλύεται στον παρακάτω πίνακα. 

 2015   2014 

Μισθοί και ημερομίσθια (μικτά ποσά) 836.762,82  794.206,23 

Κοινωνικές επιβαρύνσεις (εργοδοτικές εισφορές) 208.454,43  207.571,50 

Παρεπόμενες παροχές & έξοδα Προσωπικού 24.916,30  19.708,71 

Κόστος παροχών κατά την έξοδο από την υπηρεσία 14.189,51  9.972,33 

Σύνολο κόστους μισθοδοσίας περιόδου 1.084.323,06  1.031.458,77 

 

23 Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  
 

Η εταιρεία δεν έχει παράσχει προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη του Διοικητικού της 

Συμβουλίου. 

 

24 Αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
 

Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. αναλύονται ως ακολούθως: 

 2015  2014 

Αμοιβές Διοίκησης 0,00  0,00 

Αμοιβές μελών Δ.Σ. στα πλαίσια έμμισθης εργασίας  61.017,92  60.496,88 

Αμοιβές μελών Δ.Σ. της περιόδου (σύνολο) 61.017,92  62.510,88 
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Η εταιρεία δεν έχει παράσχει προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη του Διοικητικού της 

Συμβουλίου. 

 

25 Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη  
 

Η εταιρεία δεν έχει συνδεδεμένα μέρη με τα οποία να πραγματοποιεί συναλλαγές, με 

αποτέλεσμα να μην περιλαμβάνονται τέτοιου είδους κονδύλια στις οικονομικές 

καταστάσεις της. Η ανωτέρω σημείωση ισχύει τόσο για την τρέχουσα χρήση 2015, όσο 

και για την παρουσιαζόμενη συγκριτική χρήση 2014. 

 

26 Αμοιβές νόμιμου ελεγκτή περιόδου 
 

 2015  2014 

Αμοιβές ελέγχου 5.000,00  5.000,00 

Αμοιβές φορολογικού πιστοποιητικού 5.000,00  5.000,00 

Σύνολο 10.000,00  10.000,00 

 

Οι ανωτέρω αμοιβές αφορούν τις συμφωνηθείσες βάσει των σχετικών αναθέσεων, οι 

οποίες επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία ολοκληρώνεται ο 

εκάστοτε έλεγχος, με την χορήγηση της σχετικής εκθέσεως. 

 

27 Αξία περιουσιακών στοιχείων προς εκποίηση εντός 12 μηνών  
 

Βάσει των αποφάσεων της Διοίκησης δεν προβλέπεται εκποίηση περιουσιακών 

στοιχείων της εταιρείας.  

 

Δ. ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΛΠ & ΕΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ  
 

Περίοδος 1ης εφαρμογής : 1/1/2015 – 31/12/2015 

Ημερομηνία μετάβασης : 31/12/2013 
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Ο ισολογισμός της ημερομηνίας μετάβασης (31/12/2013) καθώς και οι Οικονομικές 

Καταστάσεις της συγκριτικής περιόδου (1/1/2014- 31/12/2014) αναμορφώθηκαν βάσει 

των προβλέψεων του Ν 4308/2014. Οι προκύπτουσες διαφορές των εν λόγω 

προσαρμογών αναγνωρίσθηκαν στην καθαρή θέση, όσον αφορά τον Ισολογισμό 

μετάβασης, και στα αποτελέσματα, όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

της συγκριτικής περιόδου. 

Οι επιπτώσεις στην καθαρή θέση έχουν ως εξής : 

 

Συμφωνία καθαρής θέσεως κατά την πρώτη 
εφαρμογή 

31/12/2014 31/12/2013 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Ε.Γ.Λ.Σ.  6.800.193,86 7.009.353,84 

Διαγραφή εξόδων ιδρύσεως και πρώτης 
εγκαταστάσεως -641.669,17 -763.369,68 

Χρήση εύλογης αξίας ως τεκμαρτού κόστους για 
τα ακίνητα 521.033,74 527.645,75 

Προσαρμογή σωρευμένων αποσβέσεων κτηρίων 
με βάση την ωφέλιμη ζωή τους     

Προσαρμογή σωρευμένων αποσβέσεων 
μηχανολογικού εξοπλισμού με βάση την ωφέλιμη 
ζωή τους     

Εμφάνιση ''Χρηματοδοτικών μισθώσεων'' ( 
Leasing ) ως Παγίου και Υποχρέωσης αντίστοιχα.     

Αποτίμηση μετοχών στην εύλογη αξία τους     

Απομείωση Εμπορικών απαιτήσεων -1.111.760,96 -945.279,96 

Διόρθωση Υποχρεώσεων 125.686,75 57.982,51 

Αναταξινόμηση κρατικής επιχορηγήσεως στις 
υποχρεώσεις     

Καταχώριση προβλέψεως αποζημιώσεως 
προσωπικού -138.527,40 -128.850,68 

Διαγραφή οφειλόμενου κεφαλαίου     

Καταχώριση αναβαλλόμενης φορολογικής 
υποχρεώσεως 345.710,69 325.486,74 

Προσαρμογές ''Διάθεσης Κερδών '' - Μερίσματα     

Προσαρμογές ''Διάθεσης Κερδών '' - Αμοιβές Δ.Σ     

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Ε.Λ.Π.  5.900.667,51 6.082.968,52 
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Οι διαφοροποιήσεις στο Αποτέλεσμα της Χρήσης 2014, έχουν ως εξής : 
 

Συμφωνία Αποτελεσμάτων χρήσης 2014 ( μεταξύ 
Ε.Λ.Π. και Ε.Γ.Λ.Σ ) 

1/1 -31/12/2014 

Κέρδη προ φόρων ( με βάση το Ε.Γ.Λ.Σ. ) -208.159,98 

Φόρος εισοδήματος   

Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι -1.000,00 

Φόρος εισοδήματος ανέλεγκτων χρήσεων   

Αναβαλλόμενη Φορολογία 20.223,95 

Μεταβολή Αποσβέσεων  Χρήσης λόγω : Διαγραφής 
εξόδων ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 121.700,51 

Μεταβολή Αποσβέσεων  Χρήσης λόγω : Αλλαγής 
συντελεστών απόσβεσης στα κτήρια -6.612,01 

Μεταβολή Αποσβέσεων  Χρήσης λόγω : Αλλαγής 
συντελεστών απόσβεσης στον μηχανολογικό εξοπλισμό.    

Μη αναγνώριση παγιοποίησης   

Αποτίμηση μετοχών στην εύλογη αξία τους   

Απομείωση Εμπορικών απαιτήσεων -166.481,00 

Διόρθωση Υποχρεώσεων 67.704,24 

Καταχώριση προβλέψεως αποζημιώσεως προσωπικού -9.676,72 

Προσαρμογές ''Διάθεσης Κερδών '' - Μερίσματα   

Προσαρμογές ''Διάθεσης Κερδών '' - Αμοιβές Δ.Σ.   

Κέρδη μετά φόρων ( με βάση τα Ε.Λ.Π ) -182.301,01 

 

Πειραιάς, 13 Ιουλίου 2016 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.Σ. 
ΤΟΥ Δ.Σ. 
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