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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «Α.Ε.Β.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΟΥ- ΠΕΝΤΕΛΗΣ»

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «Α.Ε.Β.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ
ΜΑΡΜΑΡΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ - ΠΕΝΤΕΛΗΣ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης
∆εκεµβρίου 2015, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων και µεταβολών καθαρής θέσης της χρήσεως που
έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης 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. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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.
Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο µας προέκυψαν τα εξής θέµατα:
1. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα το
υπόλοιπο του λογαριασµού «Λοιπά άυλα» περιλαµβάνει α) δαπάνες για φόρους ύψους 1.195.496,86
ευρώ, β) δαπάνες για πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού ύψους 1.551.449,78 ευρώ και γ) δαπάνες για
πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων ύψους 136.074,89 ευρώ, οι οποίες θα έπρεπε να είχαν επιβαρύνει τα
αποτελέσµατα προηγουµένων χρήσεων κατά 2.883.021,53 ευρώ. Εξαιτίας αυτού του λογιστικού
χειρισµού, το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού και τα ίδια κεφάλαια εµφανίζονται αυξηµένα κατά
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2.883.021,53 ευρώ, ενώ τα αποτελέσµατα της χρήσεως παρουσιάζονται µειωµένα κατά 257.310,38
ευρώ. 2. Στις εµπορικές απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις περιλαµβάνονται και επισφαλείςεπισφαλείς
επίδικες απαιτήσεις, συνολικού ποσού ευρώ 4.796.171,47,
4.796.171,47, για τις οποίες η διενεργηθείσα αποµείωση
ποσού 1.784.955,16 ευρώ υπολείπεται της απαιτούµενης κατά ευρώ 3.011.216,31.
3.011.216,31 Η µη διενέργεια της
απαιτούµενης αποµείωσης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές, που προβλέπονται από τα
Ελληνικά Λογιστικά
ικά Πρότυπα, µε συνέπεια, η αξία των εµπορικών απαιτήσεων από πελάτες και λοιπές
απαιτήσεις , και τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά ευρώ 3.011.216,31 και τα
αποτελέσµατα της τρέχουσας και της προηγούµενης χρήσεως εµφανίζονται αυξηµένα κατά 67.000,00
67.
ευρώ και 278.000,00 ευρώ αντίστοιχα.3.
αντίστοιχα. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί
από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσµατα της χρήσεως
αυτής δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχει ̟προβεί
προβεί σε εκτίµηση των ̟πρόσθετων φόρων και
των προσαυξήσεων ̟που ̟πιθανόν καταλογιστούν σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει
σχηµατίσει σχετική ̟πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόµενη υποχρέωση.
υποχρέωση. Από τον έλεγχό µας, δεν έχουµε
αποκτήσει εύλογη διασφάλιση
ση σχετικά µε την εκτίµηση του ύψους της ̟πρόβλεψης ̟που τυχόν απαιτείται.
απαιτείται
Γνώµη µε Επιφύλαξη
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεµάτων που µνηµονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση
για Γνώµη µε Επιφύλαξη’, οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από
κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της εταιρείας «Α.Ε.Β.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΟΥ - ΠΕΝΤΕΛΗΣ» κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2015 τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση τη
χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα Ελληνικά
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου µε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τις
διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2016
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Κωνσταντίνος Μ. Λώλος
Αρ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13821
Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
Μέλος της Crowe Horwath International
Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα 11257
Αρ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125
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Α.Ε.Β.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ - ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) ΤΗΣ 31/12/2015
(1/1/2015-31/12/2015)
66η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.:309/01ΑΤ/Β/86/293/98

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία
Ενσώµατα πάγια

Σηµ.

31/12/2015

31/12/2014

Ακίνητα

6.1

3.300.490,05

3.326.753,27

Μηχανολογικός εξοπλισµός

6.1

623.824,26

476.870,57

Λοιπός εξοπλισµός
Σύνολο

6.1

75.530,19
3.999.844,50

100.608,82
3.904.232,66

Υπεραξία

6.2

0,01

0,01

Λοιπά άυλα
Σύνολο

6.2

2.958.492,85
2.958.492,86

3.211.603,23
3.211.603,24

Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό
κατασκευή

6.3

7.358,46

6.488,46

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά

7.1

3.996.520,02

1.894.026,99

5.285.936,30

5.612.920,04

Εµπορεύµατα

259.674,26

281.101,53

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά

565.060,42

564.121,75

75.357,30
6.186.028,28

0,00
6.458.143,32

5.005.379,78

5.324.758,12

0,00

412,68

485.752,01

830.905,06

56.613,09

35.451,88

1.052.364,71
6.600.109,59

3.223.380,70
9.414.908,44

Σύνολο κυκλοφορούντων

12.786.137,87

15.873.051,76

Σύνολο Ενεργητικού

23.748.353,71

24.889.403,11

Άυλα πάγια στοιχεία

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Έτοιµα και ηµιτελή προϊόντα

Προκαταβολές για αποθέµατα
Σύνολο
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
Εµπορικές απαιτήσεις

7.2.1

∆ουλευµένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις

7.2.2

Προπληρωµένα έξοδα
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο

7.2.3
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Καταβληµένα κεφάλαια

Σηµ.

31/12/2015

31/12/2014

8.1

2.100.000,00
2.100.000,00

2.100.000,00
2.100.000,00

Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού

8.2

17.061.703,89

17.061.703,89

Λοιπά Αποθεµατικά

8.3

22.275,05

22.275,05

Αφορολόγητα αποθεµατικά

8.4

18.138.598,16

18.138.598,16

-15.680.808,93
19.541.768,17
21.641.768,17

-15.134.503,34
20.088.073,76
22.188.073,76

994.371,79
994.371,79

1.231.686,53
1.231.686,53

0,00

357.500,00

806.352,75

587.823,43

0,00

0,00

97.493,37

255.116,27

135.863,09

152.148,57

17.574,74

42.839,28

54.929,80
1.112.213,75

74.215,27
1.469.642,82

1.112.213,75
23.748.353,71

1.469.642,82
24.889.403,11

Κεφάλαιο
Σύνολο
Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο

Αποτελέσµατα εις νέο
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους
Σύνολο

9.1

Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπροθέσµων δανείων
Εµπορικές υποχρεώσεις

10.1.1

Φόρος εισοδήµατος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
Σύνολο
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων
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Κατάσταση αποτελεσµάτων κατά λειτουργία
Σηµ.

31/12/2015

31/12/2014

11

6.131.794,03

6.495.916,81

Κόστος πωλήσεων

-4.453.233,87

-6.209.204,13

Μικτό Αποτέλεσµα

1.678.560,16

286.712,68

248.058,26

324.165,08

1.926.618,42

610.877,76

Κύκλος εργασιών

Λοιπά συνήθη έσοδα

11

Έξοδα διάθεσης

11

-787.705,66

-998.224,09

Έξοδα διοίκησης

11

-1.464.580,90

-1.464.948,90

Κέρδη & ζημίες από διάθεση παγίων στοιχείων

11

1.668,98

10.386,49

Λοιπά έξοδα και ζηµιές

11

-147.601,16

-1.931.272,58

Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)

11

-85.259,99

-4.180,81

Έσοδα συµµετοχών και επενδύσεων

11

6.400,04

46.028,70

Λοιπά έσοδα και κέρδη

11

18.760,71

249.062,70

-531.699,56

-3.482.270,73

Αποτέλεσµα προ φόρων και τόκων

Πιστωτικοί τόκοι

11

6.670,53

11.151,24

Χρεωστικοί τόκοι

11

-21.276,56

-69.346,36

-546.305,59

-3.540.465,85

0,00

0,00

-546.305,59

-3.540.465,85

Αποτέλεσµα προ φόρων
Φόροι εισοδήµατος
Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους
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Κατάσταση µεταβολών καθαρής θέσεως
θέσης

Σηµ.
Υπόλοιπα 1/1/2014

Λοιπά
Αποθεµατικά

Κεφάλαιο

∆ιαφορές
εύλογης
αξίας

Αποθεµατικά
νόµων &
κατ/κού

Υπόλοιπο
Αποτελεσµάτων Συνολικά ίδια
Εις Νέο
κεφάλαια

Αφορολόγητα
αποθεµατικά

2.100.000,00

22.275,05

Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και λάθη

-

-

-

-

-

-

0,00

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο

-

-

-

-

-

-

0,00

Εσωτερικές µεταφορές

-

-

-

-

-

-

0,00

∆ιανοµές στους φορείς

-

-

-

-

-

-

0,00

Αποτελέσµατα περιόδου

-

-

-

-

-

-3.540.465,85 -3.540.465,85

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2014

2.100.000,00

22.275,05

0,00 17.061.703,89 18.138.598,16

-15.134.503,34 22.188.073,76

Υπόλοιπα 1/1/2015

2.100.000,00

22.275,05

- 17.061.703,89 18.138.598,16

-15.134.503,34 22.188.073,76

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο

-

-

-

-

-

-

0,00

Εσωτερικές µεταφορές

-

-

-

-

-

-

0,00

∆ιανοµές στους φορείς

-

-

-

-

-

-

0,00

Αποτελέσµατα περιόδου
Συνολική µεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου

-

-

-

-

-

-546.305,59
-

-546.305,59
0,00
0,00

2.100.000,00

22.275,05

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2015

- 17.061.703,89 18.138.598,16

0,00 17.061.703,89 18.138.598,16

Οι ακόλουθες σηµειώσεις (σελ. 9 - 25) αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των Οικονοµικών Καταστάσεων.
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-11.594.037,49 25.728.539,61

-15.680.808,93 21.641.768,17

Προσάρτηµα (σηµειώσεις) επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου
2015
(Σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

1. Πληροφορίες σχετικές µε την Εταιρεία
α) Επωνυµία: Α.Ε.Β.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ - ΠΕΝΤΕΛΗΣ
β) Νοµικός τύπος: Ανώνυµη εταιρεία.
γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2015 - 31.12.2015
δ) ∆ιεύθυνση της έδρας: Λ. Κηφισίας 364 & ∆ελφών 1, 152 33 Αθήνα
ε) Α.Μ.Α.Ε.: 309/01ΑΤ/Β/86/293/98
ΓΕ.ΜΗ.: 236801000
στ) Η διοίκηση εκτιµά ότι η παραδοχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγµένη για την
κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία µεσαία οντότητα.
η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συµφωνία
µε τον παρόντα νόµο.
θ) Τα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό
νόµισµα της Εταιρείας.
ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί.

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόµενης
δραστηριότητας
Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την
προοπτική της ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα.
Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι θα εξασφαλίσει επαρκή χρηµατοδότηση, ώστε να εξυπηρετηθούν οι
χρηµατοδοτικές και λειτουργικές ανάγκες της Εταιρείας, στο άµεσο µέλλον. Κατά συνέπεια οι παρούσες
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί στη βάση της δυνατότητας οµαλής συνέχισης των
δραστηριοτήτων της Εταιρείας και ως εκ τούτου δεν περιλαµβάνουν προσαρµογές, οι οποίες θα ήταν
αποτέλεσµα της αδυναµίας οµαλής συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας και σχετίζονται µε την
ανάκτηση και την ταξινόµηση των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, µε τα ποσά και την ταξινόµηση
των υποχρεώσεων και µε τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις.

3. Λογιστικές αρχές και µέθοδοι
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια
εκτιµήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών, τα
αναγνωριζόµενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων.
Αυτές οι εκτιµήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες που
θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγµατικά γεγονότα όµως, µπορεί να διαφέρουν από αυτές
τις εκτιµήσεις. Οι εκτιµήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιµούνται σε συνεχή βάση.
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Οι λογιστικές εκτιµήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισµό των αποσβέσεων των παγίων, τις
συµµετοχές, την αποµείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίµηση της εύλογης αξίας εφόσον
επιλέγεται η εφαρµογή της.

3.1. Ακολουθούµενες λογιστικές αρχές και µέθοδοι
Η εταιρεία για τα επιµέρους στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων εφαρµόζει τις ακόλουθες
λογιστικές αρχές και µεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευµένου.
3.1.1. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
α) Αρχική καταχώριση
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο
περιλαµβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή
επιδιωκόµενη χρήση.
β) Μεταγενέστερη αποτίµηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµούνται στο αποσβέσιµο
κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε µεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισµό του περιουσιακού
στοιχείου, µείον σωρευµένες αποσβέσεις και ζηµίες αποµειώσεως).
Οι αποσβέσεις των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή
τους, η οποία εκτιµήθηκε ως ακολούθως:
Κτίρια και τεχνικά έργα: 25 έτη.
Μηχανήµατα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 10 έτη.
Μεταφορικά µέσα επιβατικά 16 έτη.
Μεταφορικά µέσα φορτηγά κ.λπ. 12 έτη.
Έπιπλα και εξοπλισµός γραφείων 10 έτη & Η/Υ 5 έτη.
Ζηµία αποµειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιµάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί την
ανακτήσιµη αξία του.
Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ελέγχονται για αποµείωση όταν
υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι µεγαλύτερες από τις ανακτήσιµες. Στην περίπτωση αυτή
υπολογίζεται η ανακτήσιµη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν
την εκτιµώµενη ανακτήσιµη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζηµία αποµείωσης στην κατάσταση
αποτελεσµάτων. Το ανακτήσιµο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το µεγαλύτερο µεταξύ της εύλογης
αξίας (µείον τα απαιτούµενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας χρήσεως αυτών.
Για την εκτίµηση της αξίας χρήσεως, οι εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές ροές προεξοφλούνται στην
παρούσα αξία τους µε την χρήση ενός προ φόρου προεξοφλητικού επιτοκίου, το οποίο αντανακλά τις τρέχουσες
εκτιµήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήµατος και για τους κινδύνους που σχετίζονται µε αυτά τα
περιουσιακά στοιχεία.
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γ) ∆ιαγραφή
Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν αναµένει
µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη χρησιµοποίησή τους ή την πώλησή τους.
3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν άδειες δικαιώµατα, λογισµικά προγράµµατα και
λοιπά έξοδα που είχαν καταχωρηθεί σε προηγούµενες χρήσεις στην εν λόγω κατηγορία.
Η αξία των αδειών - δικαιωµάτων περιλαµβάνει το κόστος κτήσεως των εν λόγω στοιχείων, καθώς και
κάθε δαπάνη που έχει µεταγενέστερα πραγµατοποιηθεί για την επέκταση της διάρκειας της ισχύος τους,
µειωµένη κατά το ποσό των σωρευµένων αποσβέσεων και αποµειώσεων της αξίας τους.
Η αξία των λογισµικών προγραµµάτων περιλαµβάνει το κόστος αγοράς λογισµικών προγραµµάτων
καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγµατοποιηθεί προκειµένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας,
µειωµένη κατά το ποσό των σωρευµένων αποσβέσεων και τυχόν αποµειώσεων της αξίας τους. Σηµαντικές
µεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα λογισµικά προγράµµατα όταν προσαυξάνουν την απόδοση
τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών.
Η απόσβεση των αδειών - δικαιωµάτων λογίζεται βάσει της σταθερής µεθόδου αποσβέσεως εντός της
περιόδου ισχύος τους. Η απόσβεση των λογισµικών προγραµµάτων λογίζεται βάσει της σταθερής µεθόδου
αποσβέσεως σε 5 έτη.
Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαµβάνεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων.
3.1.3. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
3.1.3.1. Συµµετοχές
Οι συµµετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υποκείµενες σε έλεγχο αποµειώσεως της αξίας
τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να µην είναι
ανακτήσιµη. Ζηµίες αποµειώσεως καταχωρίζονται όταν η λογιστική αξία των συµµετοχών υπερβαίνει την
ανακτήσιµη αξία τους. Ως ανακτήσιµη αξία θεωρείται η αξία χρήσεως που είναι η παρούσα αξία των
αναµενόµενων µελλοντικών χρηµατοροών από την συµµετοχή, στην επόµενη πενταετία και της υπολειµµατικής
της αξίας στο τέλος της πενταετίας.
3.1.3.2. Λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
α) Αρχική καταχώριση
Όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, δηλαδή
στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει το σύνολο των
ταµειακών διαθεσίµων (ή ταµειακών ισοδύναµων) ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγµατος που διατέθηκε για
την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς.
β) Μεταγενέστερη αποτίµηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµούνται
στο κόστος κτήσεώς τους (ονοµαστικά ποσά) µείον τυχόν ζηµίες αποµειώσεως.
Ζηµία αποµειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι µεγαλύτερη από το ποσό που η
οντότητα εκτιµά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό.
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Το ποσό που η οντότητα εκτιµά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο είναι
το µεγαλύτερο από:
Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιµάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο,
υπολογιζόµενη µε τη χρήση του αρχικού πραγµατικού επιτοκίου.
Την εύλογη αξία του στοιχείου, µειωµένη µε το απαιτούµενο κόστος πωλήσεως.
Οι ζηµίες αποµειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων και αναστρέφονται ως κέρδη σε
αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται µέχρι της αξίας που θα
είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζηµία αποµειώσεως.
γ) ∆ιαγραφή
Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και µόνον όταν εκπνεύσουν τα
συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµιακών ροών του στοιχείου ή µεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και
τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού.
3.1.4. Φόροι εισοδήµατος
3.1.4.1. Τρέχων φόρος
Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος περιλαµβάνει:
Τον φόρο εισοδήµατος που προκύπτει µε βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής
νοµοθεσίας.
Τον φόρο εισοδήµατος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο.
Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων της
χρήσεως, κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την
Εταιρεία.
3.1.5. Αποθέµατα
α) Αρχική καταχώριση
Τα αποθέµατα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαµβάνει κάθε δαπάνη που
απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεµάτων στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόµενη χρήση.
Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόµενων αποθεµάτων, περιλαµβάνει το κόστος πρώτων υλών,
αναλώσιµων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άµεσα µε τα εν λόγω στοιχεία. Επιπλέον
περιλαµβάνει µια εύλογη αναλογία σταθερών και µεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έµµεσα µε το
ιδιοπαραγόµενο στοιχείο, στο βαθµό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο παραγωγής.
β) Μεταγενέστερη αποτίµηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέµατα αποτιµούνται στην κατ' είδος χαµηλότερη τιµή
µεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται
µε τη µέθοδο του µέσου σταθµικού. Στην περίπτωση αποτιµήσεως στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία, η ζηµία
αποµειώσεως καταχωρίζεται ως κόστος πωληθέντων, εκτός αν είναι σηµαντική, οπότε ενσωµατώνεται στο
κονδύλι «αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων».
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3.1.6. Προκαταβολές και λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόµενα ποσά) και
αποτιµούνται µεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, µείον τα χρησιµοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του
δουλευµένου και τυχόν ζηµίες αποµειώσεως. Η αποµείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται στην
περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την δέσµευση που
ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού.
Τα λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως και
αποτιµούνται µεταγενέστερα στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιµης αξίας, δηλαδή
του ποσού που αναµένεται να ληφθεί.
3.1.7. Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
α) Αρχική καταχώριση και µεταγενέστερη αποτίµηση
Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και µεταγενέστερα,
αποτιµούνται στα ονοµαστικά ποσά τους, εκτός από τις µακροπρόθεσµης λήξεως, οι οποίες αποτιµούνται στο
αποσβέσιµο κόστος µε τη σταθερή µέθοδο. Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο
νόµισµα αποτιµούνται µε την ισοτιµία του ξένου νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι
σχετικές συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσµατα.
β) ∆ιαγραφή
Μια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση διαγράφεται όταν και µόνον όταν η συµβατική δέσµευση
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συµβατική δέσµευση που την δηµιούργησε δεν υφίσταται
πλέον.
3.1.8. Μη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
α) Αρχική καταχώριση και µεταγενέστερη αποτίµηση
Οι µη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στο
ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους. ∆ιαφορές που προκύπτουν είτε κατά
την επανεκτίµησή είτε κατά το διακανονισµό των µη χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων καταχωρίζονται ως
κέρδη ή ζηµίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.
β) ∆ιαγραφή
Μια µη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση διαγράφεται όταν και µόνον όταν η συµβατική δέσµευση
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συµβατική δέσµευση που την δηµιούργησε δεν υφίσταται
πλέον.
3.1.9. Προβλέψεις
Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ποσό που
αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους, εκτός αν η αποτίµηση στην παρούσα αξία του ποσού που
αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους έχει σηµαντική επίδραση στα ποσά των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
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Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία, που
προκύπτουν από προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καταχωρίζονται και αποτιµούνται στα προκύπτοντα
από τη νοµοθεσία ονοµαστικά ποσά κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
3.1.11. Έσοδα και έξοδα
Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευµένα.
Ειδικότερα:
Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται
δουλευµένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:
Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται µε την
κυριότητά τους.
Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή.
Τα οικονοµικά οφέλη από τη συναλλαγή µπορούν να αποτιµηθούν αξιόπιστα και θεωρείται
σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα.
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών καταχωρίζονται µε τη µέθοδο του ποσοστού ολοκληρώσεως.

3.1.12. Στοιχεία της καθαρής θέσεως
Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στα
ονοµαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.

3.1.13. Ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόµενα δικαιώµατα και δεσµεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν από
γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί µόνο από το αν συµβούν ή δεν συµβούν ένα ή
περισσότερα αβέβαια µελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. Τα
στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σηµειώσεις των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.

3.1.14. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού
Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού,
προσαρµόζονται, εάν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αυτή
επιβάλλουν προσαρµογές της αξίας τους. Οι προσαρµογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την
ηµεροµηνία εγκρίσεως των οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Τα µη διορθωτικά, µετά
την ηµεροµηνία του ισολογισµού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σηµαντικά, στις σηµειώσεις των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
3.1.15. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές
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.
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3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και µεθόδων, µεταβολές λογιστικών εκτιµήσεων και διόρθωση
σφαλµάτων προηγούµενων περιόδων
3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και µεθόδων
Οι µεταβολές λογιστικών αρχών και µεθόδων, καταχωρίζονται µε αναδροµική επαναδιατύπωση των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δηµοσιοποιούνται µαζί µε τις καταστάσεις της
τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόµενα κονδύλια να είναι συγκρίσιµα.
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας µεταβολής.
3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιµήσεων
Οι µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία διαπιστώνεται ότι
προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και µελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι µεταβολές αυτές
δεν καταχωρίζονται αναδροµικά.
3.2.3. ∆ιόρθωση σφαλµάτων προηγούµενων περιόδων
Οι διορθώσεις σφαλµάτων καταχωρίζονται µε την αναδροµική διόρθωση των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων όλων των περιόδων που δηµοσιοποιούνται µαζί µε τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου.
Στην παρούσα περίοδο 2015 δεν εντοπίστηκε σφάλµα προηγούµενης περιόδου.

4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόµου προκειµένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων

Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρµογή µιας διατάξεως του νόµου
για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων,
γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή.
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.

5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας υποχρεώσεως µε περισσότερα από ένα κονδύλια
του ισολογισµού

∆εν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται µε περισσότερα από ένα κονδύλια του
ισολογισµού.
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6. Πληροφορίες σχετικά µε ενσώµατα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
6.1. Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Γήπεδα

Μηχανολογικός
εξοπλισµός

Κτίρια

Πίνακας µεταβολών ενσώµατων πάγιων στοιχείων ιδιοχρησιµοποιούµενων

Λοιπός
εξοπλισµός

Σύνολο παγίων

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2014

4.090.535,63

Προσθήκες περιόδου

0,00
-

Κεφαλαιοποίηση τόκων

2.921.532,21
0,00

11.861.954,40 3.226.551,96 22.100.574,20
396.496,90
-

29.991,73

426.488,63

-

-

0,00

∆ιαφορά αναπροσαρµογής

-

-

-

-

0,00

Μ ειώσεις περιόδου

-

-

172.935,32

634.391,99

807.327,31

Μ εταφορές περιόδου

-

-

-

-

0,00

Υπόλοιπο 31.12.2014

4.090.535,63

2.921.532,21

12.085.515,98 2.622.151,70

21.719.735,52

11.737.921,62 3.107.800,61

18.488.497,69

Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2014

1.162.002,26

2.480.773,20

Αποσβέσεις περιόδου

-

42.539,11

43.658,32

47.501,41

∆ιαφορά αναπροσαρµογής

-

-

-

-

0,00

Μ ειώσεις αποσβέσεων περιόδου

-

-

172.934,53

633.759,14

806.693,67

Αποµειώσεις περιόδου

-

-

-

-

0,00

Αναστροφές αποµειώσεων περιόδου

-

-

-

-

0,00

Μ εταφορές περιόδου

-

-

-

-

0,00

Υπόλοιπο 31.12.2014

1.162.002,26

2.523.312,31

11.608.645,41 2.521.542,88

17.815.502,86

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2014

2.928.533,37

398.219,90

476.870,57

133.698,84

100.608,82

3.904.232,66

12.085.515,98 2.622.151,70

21.719.735,52

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2015

4.090.535,63

2.921.532,21

Προσθήκες περιόδου

-

-

212.354,45

10.689,03

223.043,48

Κεφαλαιοποίηση τόκων

-

-

-

-

0,00

∆ιαφορά αναπροσαρµογής

-

-

-

-

0,00

Μ ειώσεις περιόδου

-

-

107.798,98

4.302,40

112.101,38

19.121,00

Μ εταφορές περιόδου

-

30.407,48

-

49.528,48

Υπόλοιπο 31.12.2015

4.090.535,63

2.951.939,69

12.209.192,45 2.628.538,33

21.830.677,62

11.608.645,41 2.521.542,88

17.815.502,86

Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2015

1.162.002,26

2.523.312,31

Αποσβέσεις περιόδου

-

56.670,70

84.521,74

32.948,85

∆ιαφορά αναπροσαρµογής

-

-

-

-

0,00

Μ ειώσεις αποσβέσεων περιόδου

-

-

107.798,97

1.483,59

109.282,56

Αποµειώσεις περιόδου

-

-

-

-

0,00

Αναστροφές αποµειώσεων περιόδου

-

-

-

-

0,00

Μ εταφορές περιόδου

-

-

-

-

0,00

Υπόλοιπο 31.12.2015

1.162.002,26

2.579.983,01

11.585.368,18 2.553.008,14

17.880.361,59

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015

2.928.533,37

371.956,68
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6.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Πίνακας µεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2014

Υπεραξία

∆απάνες αναπτύξεως

Λοιπά άυλα στοιχεία

1.432.173,57

-

5.589.519,26

Προσθήκες περιόδου

-

-

24.334,00

Κεφαλαιοποίηση τόκων

-

-

Μειώσεις περιόδου

-

-

Μεταφορές περιόδου

-

-

Υπόλοιπο 31.12.2014

1.432.173,57

-

5.556.996,84

1.432.173,56

-

2.152.145,87

Αποσβέσεις περιόδου

-

-

250.104,09

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου

-

-

56.856,35

Αποµειώσεις περιόδου

-

-

Αναστροφές αποµειώσεων περιόδου

-

-

Μεταφορές περιόδου

-

-

Υπόλοιπο 31.12.2014

1.432.173,56

-

2.345.393,61
3.211.603,23

1.432.173,57

-

5.556.996,84

Προσθήκες περιόδου

-

-

4.200,00

Κεφαλαιοποίηση τόκων

-

-

-

Μειώσεις περιόδου

-

-

-

56.856,42

Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2014

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2014

0,01

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2015

Μεταφορές περιόδου

-

-

-

Υπόλοιπο 31.12.2015

1.432.173,57

-

5.561.196,84

1.432.173,56

-

2.345.393,61

Αποσβέσεις περιόδου

-

-

257.310,38

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου

-

-

-

Αποµειώσεις περιόδου

-

-

-

Αναστροφές αποµειώσεων περιόδου

-

-

-

Μεταφορές περιόδου

-

-

-

Υπόλοιπο 31.12.2015

1.432.173,56

-

2.602.703,99

0,01

-

2.958.492,85

Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2015

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015
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6.3. Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή
Πίνακας µεταβολών προκαταβολών και µη
κυκλοφορούντων στοιχείων υπό κατασκευή

Προκαταβολές

Μηχανολογικός
Λοιπός
εξοπλισµός
εξοπλισµός

Κτίρια

Λοιπά
ενσώµατα
πάγια

Σύνολο

6.488,46

-

-

-

-

6.488,46

Προσθήκες περιόδου

-

-

-

-

-

0,00

Κεφαλαιοποίηση τόκων

-

-

-

-

-

0,00

Μ ειώσεις περιόδου

-

-

-

-

-

0,00

Μ εταφορές περιόδου

-

-

-

-

-

0,00

Υπόλοιπο 31.12.2014

6.488,46

-

-

-

-

6.488,46

Υπόλοιπο 1.1.2015

6.488,46

-

-

-

-

6.488,46

50.398,48

-

-

-

-

50.398,48

-

-

-

-

-

0,00

Υπόλοιπο 1.1.2014

Προσθήκες περιόδου
Κεφαλαιοποίηση τόκων
Μ ειώσεις περιόδου

-

-

-

-

-

0,00

Μ εταφορές περιόδου

-49.528,48

30.407,48

19.121,00

-

-

0,00

Υπόλοιπο 31.12.2015

7.358,46

-

-

-

-

7.358,46

7. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
7.1 Αποτίµηση στο κόστος κτήσεως

Ο λογαριασµός του µη κυκλοφορούντος ενεργητικού «Λοιπά» χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά
στοιχεία περιλαµβάνει: α) αµοιβαία κεφάλαια αξίας κτήσεως 4.069.135,00. Η εύλογη αξία των
επενδυτικών αυτών προϊόντων βάσει των διαθέσιµων τρεχουσών τιµών την 31.12.2015 ήταν
3.979.694,20. Η εταιρεία θεωρεί οριστική την διαφορά αποτίµησης ύψους 89.440,80 ευρώ βασιζόµενη
στην παρατεταµένη συνεχιζόµενη οικονοµική κρίση και σχηµάτισε ισόποση πρόβλεψη αποµείωσης.
Η κίνηση του χαρτοφυλακίου είχε ως εξής:

Εµπορικό χαρτοφυλάκιο

Υπόλοιπο 1.1.2014
Προσθήκες περιόδου
Μ ειώσεις περιόδου
Πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµίες στα αποτελέσµατα
∆ιαφορές αποτιµήσεως στα αποτελέσµατα

2.620.635,03
536.559,61
1.282.206,29
134.420,07
4.180,81

Υπόλοιπο 31.12.2014

1.870.807,54

Υπόλοιπο 1.1.2015

1.870.807,54

Προσθήκες περιόδου

2.737.960,86

Μ ειώσεις περιόδου
Πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµίες στα αποτελέσµατα
∆ιαφορές αποτιµήσεως στα αποτελέσµατα
Υπόλοιπο 31.12.2015

543.814,22
6.186,40
85.259,99
3.979.694,20

β) ∆οσµένες εγγυήσεις 16.825,82 ευρώ.
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7.2 Αποτίµηση στο κόστος κτήσεως
7.2.1 Εµπορικές απαιτήσεις
Οι εµπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Εµπορικές απαιτήσεις

31/12/2015

31/12/2014

Πελάτες εσωτερικού
Πελάτες εξωτερικού

2.412.021,56

2.017.903,76

1.080.537,72

1.055.151,96

Επιταγές εισπρακτέες

2.049.849,56

2.722.764,85

Γραµµάτια Εισιπρακτέα

1.247.926,10

1.313.892,71

-1.784.955,16

-1.784.955,16

5.005.379,78

5.324.758,12

Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς εµπορικές απαιτήσεις
Σύνολο

7.2.2 Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Λοιπές απαιτήσεις

31/12/2015

31/12/2014

Λογαριασµοί διαχειρίσεων προκαταβολών και πιστώσεων

74.210,24

81.768,63

Προκαταβολές και δάνεια προσωπικού

55.295,24

70.070,24

356.246,53

679.066,19

485.752,01

830.905,06

Λοιποί Χρεώστες ∆ιάφοροι & επιστρεπτέοι φόροι
Σύνολο

7.2.3 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

31/12/2015

31/12/2014

Ταµείο

136.245,20

12.661,69

Καταθέσεις όψεως

916.119,51

2.638.340,50

0,00

572.378,51

1.052.364,71

3.223.380,70

Καταθέσεις προθεσµίας
Σύνολο

8. Λογαριασµοί καθαρής θέσεως
8.1 Καταβληµένα κεφάλαια
Το καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 280.000 κοινές ανώνυµες µε δικαίωµα
ψήφου µετοχές ονοµαστικής αξίας € 7,50 η κάθε µία και ανέρχεται σε € 2.100.000,00.
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8.2 Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού
Ανάλυση:

-

Τακτικό Αποθεµατικό
Έκτακτα αποθεµατικά

2.793.525,27
14.268.178,62
17.061.703,89

Το τακτικό αποθεµατικό € 2.793.525,27 σχηµατίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 44 του
κωδ. Ν. 2190/1920.
Τα έκτακτα αποθεµατικά ποσού € 14.268.178,62 σχηµατίστηκαν µε αποφάσεις των τακτικών γενικών
συνελεύσεων µε σκοπό την αυτοχρηµατοδότηση της εταιρείας.
8.3 Λοιπά Αποθεµατικά
∆ιαφορές αναπροσαρµογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων
Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού

14.204,62
8.070,43
22.275,05

8.4

Αφορολόγητα Αποθεµατικά

Τα αφορολόγητα αποθεµατικά ποσού € 18.138.598,16 σχηµατίστηκαν σε προηγούµενες χρήσεις
σύµφωνα µε αναπτυξιακούς νόµους.
9. Προβλέψεις
9.1 Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία

Οι δεσµεύσεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία αφορούν τις
προβλέψεις για αποζηµίωση βάσει των προβλέψεων του νόµου 2112/20.
10. Υποχρεώσεις
10.1 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
10.1.1 Εµπορικές υποχρεώσεις
Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
31/12/2015

31/12/2014

Προµηθευτές εσωτερικού

26.087,52

0,00

Προµηθευτές εξωτερικού

465.806,86

395.915,47

314.458,37
806.352,75

191.907,96
587.823,43

Προκαταβολές πελατών εσωτερικού
Σύνολο
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11. Έσοδα και έξοδα σηµαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σηµασίας
Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες:
Έ σοδα

Πωλήσεις εµπορευµάτων
Πωλήσεις ετοίµων & ηµιτελών
Πωλήσεις λοιπ. αποθεµ. & αχρήστου υλικού

31/12/2015

31/12/2014

78.263,69

184.358,51

5.867.177,47

6.201.989,55

66.063,75

57.714,43

120.289,12

51.854,32

81.502,31

239.569,92

166.555,95

84.595,16

13.070,57
6.392.922,86

189.172,58
7.009.254,47

31/12/2015

31/12/2014

3.101.761,45

3.311.203,86

Αµοιβές και έξοδα τρίτων

528.400,39

534.719,08

Παροχές τρίτων

745.454,34

838.257,46

Φόροι -τέλη

367.304,42

380.816,80

∆ιάφορα έξοδα

406.200,75

173.206,56

21.276,56

69.337,16

431.451,67

383.803,13

89.440,80

4.180,81

Φορολογικά πρόστιµα & προσαυξήσεις

3.149,58

981,49

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές

2.053,92

0,00

Λοιπά Έκτακτα & Ανόργανα Εξοδα

6.386,67

15.881,61

Ζηµιές από εκποίηση/καταστροφή παγίων

1.818,81

633,51

Φόροι & Τέλη προηγουµένων χρήσεων

2.800,76

17.710,29

Εισφορές ασφαλιστικών ταµείων προηγ. Χρήσεων

1.084,23

0,00

18.935,51

21.003,92

0,00

1.784.955,16

5.727.519,86

7.536.690,84

31/12/2015

31/12/2014

Πωλήσεις υπηρεσιών
Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα
Έσοδα παρεποµένων ασχολ.
Έσοδα κεφαλαίων
Σύνολο

Έ ξοδα

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

Χρεωστικοί Τόκοι
Αποσβέσεις παγίων
Αποµείωσεις περιουσιακών στοιχείων

Λοιπά Εξοδα προηγουµένων χρήσεων
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Ν 2065/92
Σύνολο

Έ σοδα και έξοδα συµψηφισµένα

Αποµειώσεις αποµειώσεων χρηµατ/κών περ. στοιχείων

-89.440,80

0,00

Αναστροφές αποµειώσεων χρηµατ/κών περ. στοιχείων
Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)

4.180,81
-85.259,99

0,00
0,00

3.487,79

11.020,00

-1.818,81
1.668,98

-633,51
10.386,49

Κέρδη από πώληση παγίων
Ζηµία από πώληση παγίων
Κέρδη & ζηµίες από διάθεση παγίων στοιχείων
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12. Λογιστικός χειρισµός ζηµιών περιόδου
Οι ζηµίες της περιόδου µεταφέρθηκαν στην καθαρή θέση ως ζηµίες εις νέο, προκειµένου να καλυφθούν
µε κέρδη επόµενων χρήσεων.

13. Κατηγορίες και αµοιβές προσωπικού
Ο µέσος όρος των απασχολούµενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτοµα:
31/12/2015

31/12/2014

∆ιοικητικό προσωπικό

12

20

Εργατοτεχνικό προσωπικό

78

79

Σύνολο

90

99

Η εταιρεία σε σχέση µε το απασχολούµενο προσωπικό επιβαρύνθηκε µε τα εξής ποσά:

31/12/2015

31/12/2014

Μισθοί και ηµεροµίσθια

2.163.130,88

2.508.215,24

Κοινωνικές επιβαρύνσεις

583.653,29

714.066,16

Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία
Σύνολο

284.011,08

16.909,43

3.030.795,25

3.239.190,83

14. Προκαταβολές και πιστώσεις σε µέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων
∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

15. Αµοιβές σε µέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων
Η Εταιρεία δεν επιβαρύνεται µε τέτοιου είδους αµοιβές.
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16. Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη
Η εταιρεία έχει πραγµατοποιήσει τις κατωτέρω συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη και στο τέλος της
χρήσεως έχει τα κατωτέρω υπόλοιπα απαιτήσεων ή υποχρεώσεων από και προς συνδεµένα µέρη:
31/12/2015

31/12/2014

Σωρευτικές πωλήσεις
Πωλήσεις αγαθών

490.711,51

801.020,10

0,00

6.500,00

20.727,87

2.875,07

9.543,08

22.330,11

520.982,46

832.725,28

3.251,37

13.359,07

0,00

1.032,14

64.848,69

128.290,38

5.908,66

29.612,00

74.008,72

172.293,59

Μισθοί και άλλες βραχυπρόθεσµες εργασιακές παροχές

0,00

0,00

Λοιπές αµοιβές και παροχές

0,00

0,00

0,00

0,00

211.402,97

174.657,66

305.411,75

349.015,68

0,00

0,00

516.814,72

523.673,34

22.919,80

13.444,51

81.365,35

0,00

0,00

0,00

104.285,15

13.444,51

Πωλήσεις παγίων
Πωλήσεις υπηρεσιών
Λοιπά έσοδα

Σωρευτικές αγορές
Αγορές αγαθών
Αγορές παγίων
Λήψη υπηρεσιών
Λοιπά

Παροχές προς τη ∆ιοίκηση

Υπόλοιπα απαιτήσεων τέλους χρήσεως
Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών (NORDIA ΑΕ)
Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών (ΣΧΙΣΤΗΡΙΑ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ.)
Λοιπές απαιτήσεις

Υπόλοιπα υποχρεώσεων τέλους χρήσεως
Υποχρεώσεις από αγορές αγαθών και υπηρεσιών (NORDIA ΑΕ)
Υποχρεώσεις από αγορές αγαθών και υπηρεσιών (ΣΧΙΣΤΗΡΙΑ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ.)
Λοιπές υποχρεώσεις
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17. ∆ιακανονισµοί (συµφωνίες) που δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό µε σηµαντικές θετικές ή
αρνητικές επιπτώσεις επί της εταιρείας
∆εν υφίστανται τέτοιοι διακανονισµοί.

18. Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που δεν
εµφανίζονται στον ισολογισµό
α) Εγγυήσεις
Η Εταιρεία έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους, ανάλυση των οποίων
παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα:

31/12/2015
Καλής εκτέλεσης έργου
Λοιπές εγγυήσεις
Σύνολο

31/12/2014

458.672,80

478.928,80

9.000,00

9.000,00

467.672,80

487.928,80

γ) Ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Η εταιρεία έχει υπαχθεί σε έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του
άρθρου 65Α του ν. 4174/2013 για την χρήση 2015. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και η έκθεση
φορολογικής συµµόρφωσης προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων
χρήσεως 2015. Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές
υποχρεώσεις, εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Η
Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010. Για τις χρήσεις 2011 έως και 2014,
οι σχετικές εκθέσεις φορολογικής συµµόρφωσης έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα στις φορολογικές αρχές.
Κατά της εταιρείας έχει ασκηθεί αγωγή και διεκδικείται το ποσό των € 24.401,05 ως αποζηµίωση από
πρώην υπάλληλο της εταιρείας. Έχει ασκηθεί έφεση από την εταιρεία και εκκρεµεί η έκδοση της απόφασης.
Λόγω του µικρού ποσού της αποζηµίωσης δεν κρίθηκε αναγκαίος ο σχηµατισµός οποιασδήποτε προβλέψεως
στις οικονοµικές καταστάσεις για το γεγονός αυτό.

19. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού
∆εν συνέβησαν τέτοια γεγονότα.

20. Πρώτη εφαρµογή
Η πρώτη εφαρµογή των κανόνων αποτιµήσεως και συντάξεως χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
αντιµετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και µεθόδων.
Η εταιρεία έκρινε ότι οι αναδροµικές προσαρµογές δεν είναι πρακτικά ευχερείς και βάσει των
παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 37 του Ν.4308/2014 δεν θα εφαρµόσει αναδροµικά τα Ε.Λ.Π.. Τα στοιχεία
των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της συγκριτικής περιόδου ταξινοµήθηκαν, σύµφωνα µε τα υποδείγµατα
των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων του Ν.4308/2014. Στον παρακάτω πίνακα γνωστοποιούνται συνοπτικά
οι επιπτώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων από τη χρήση απαλλαγών:
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Γνωστοποίηση χρήσεως απαλλαγών κατά τη µετάβαση
Επίπτωση επί των
Επίπτωση επί του Ισολογισµού σε €
αποτελεσµάτων σε €
2013
2014
2015
2014
2015

Κονδύλι
Έξοδα ιδρύσεως
και πρώτης
εγκαταστάσεως

3.549.885,22

3.124.510,62

2.885.934,24

(240.066,10)

( 238.576,38)

Απαλλαγή
Η Εταιρεία συνεχίζει να
εµφανίζει στον ισολογισµό
µετά την 31η ∆εκεµβρίου
2014 και µέχρι την ολοσχερή
απόσβεσή τους, βάσει των
κείµενων φορολογικών
διατάξεων ή την καθ’
οιονδήποτε τρόπο διάθεσή
τους, καθώς και τα σχετικά
ποσά του ισολογισµού και της
καταστάσεως αποτελεσµάτων.

∆εν έγιναν εγγραφές προσαρµογής επί των ιδίων κεφαλαίων για την 1.1.2014 και την 31.12.2014.

Αθήνα, 30 Μαΐου 2016
Η Πρόεδρος του ∆.Σ

Η Αντιπρόεδρος

Ο ∆ιευθυντής λογιστηρίου

Στυλιανή Αργυρούδη

∆ήµητρα Τόµπρου Άλτ

∆ηµήτριος Τζουγανάτος

Α.∆.Τ. Φ 020693

Α∆.Τ. ΑΒ 569895

Αρ. Αδείας ΟΕΕ Α' Τάξης 586
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