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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.»
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων: Ελέγξαμε τις συνημμένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Ανώνυμος Ελληνική Εταιρία
Υγραερίων, Βιομηχανικών Προϊόντων και Γενικών Επιχειρήσεων», 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 καταλληλόλητας 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) Στο
λογαριασμό «Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις», ποσού € 2.870.097,94 απεικονίζεται η αξία κτήσης
μετοχών ανώνυμης εταιρείας μη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
οποίας δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Η εύλογη αξία των μετοχών αυτών, κατά την
31.12.2015 ανέρχεται συνολικά στο ποσό ευρώ 1.195.000 και είναι μικρότερη της αξίας κτήσεώς τους κατά
ποσό ευρώ 1.675.000. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί απομείωση των μετοχών αυτών για την προκύπτουσα διαφορά
ποσού ευρώ 1.675.000, με συνέπεια η αξία του λογαριασμού αυτού και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται
ισόποσα αυξημένα. 2) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές
αρχές για τις χρήσεις 2008 έως 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν
έχουν καταστεί οριστικά . Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την
εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
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Γνώμη με Επιφύλαξη: Κατά τη γνώμη μας, για τα θέματα που μνημονεύονται στην παράγραφο
‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, η εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη ποσού € 900.000,00.Οι συνημμένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση
της Εταιρείας ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.Β.Ε κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, τη χρηματοοικονομική της επίδοση
για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού
Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τις
διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

Αθήνα,26 Μαΐου 2016
ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΧΑΡΙΛΑΟΣ Π. ΑΛΑΜΑΝΟΣ
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 10071

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΣΙΡΩΝΗΣ
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.23711

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Growe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015
Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)
Ποσά σε €
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

31/12/2015

31/12/2014

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα

8.014.158,44

8.020.213,52

Μηχανολογικός εξοπλισμός

3.194.396,11

3.643.169,54

Λοιπός εξοπλισμός

1.379.718,60

1.423.305,19

Επενδύσεις σε ακίνητα

1.010.065,58

1.010.065,58

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

0,00

0,00

Λοιπά ενσώματα στοιχεία

0,00

0,00

13.598.338,73

14.096.753,83

∆απάνες ανάπτυξης

0,00

0,00

Υπεραξία

0,00

0,00

Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία

Λοιπά άυλα

104.866,14

94.191,96

Σύνολο

104.866,14

94.191,96

0,00

10.000,00

47.268,09

47.886,89

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
∆άνεια και απαιτήσεις
∆ιακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
∆ιαθέσιμα για πώληση
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση
Σύνολο
Αναβαλλόμενοι φόροι
Σύνολο μη κυκλοφορούντων

0,00

0,00

2.870.097,94

2.870.097,94

0,00

0,00

0,00

0,00

2.917.366,03

2.917.984,83

0,00

0,00

16.620.570,90

17.118.930,62

0,00

0,00

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
Εμπορεύματα

1.622.926,36

1.743.324,13

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά

1.932.116,44

1.910.498,99

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

0,00

0,00

1.043.746,74

536.893,49

0,00

0,00

4.598.789,54

4.190.716,61

10.305.935,92

12.552.840,82

Προκαταβολές για αποθέματα
Λοιπά αποθέματα
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
∆ουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο

216.244,66

167.538,23

3.988.843,50

4.134.351,61

0,00

0,00

121.543,27

113.334,25

1.306.204,78

1.758.152,42

Σύνολο

15.938.772,13

18.726.217,33

Σύνολο κυκλοφορούντων

20.537.561,67

22.916.933,94

Σύνολο ενεργητικού

37.158.132,57

40.035.864,56

Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Καθαρή θέση

31/12/2015

31/12/2014

Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο

8.250.877,74

8.250.877,74

Υπέρ το άρτιο

0,00

0,00

Καταθέσεις ιδιοκτητών

0,00

0,00

Ίδιοι τίτλοι

0,00

0,00

8.250.877,74

8.250.877,74

∆ιαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων

0,00

0,00

∆ιαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση

0,00

0,00

∆ιαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών

0,00

0,00

Σύνολο

0,00

0,00

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

2.582.375,19

2.582.375,19

Αφορολόγητα αποθεματικά

1.018.013,96

1.018.013,96

-637.600,06

-1.039.779,81

2.962.789,09
0,00

2.560.609,34
0,00

11.213.666,83

10.811.487,08

4.039.059,21

4.460.949,94

Σύνολο
∆ιαφορές εύλογης αξίας

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
Συναλλαγματικές διαφορές
Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο

900.000,00

900.000,00

4.939.059,21

5.360.949,94

Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
∆άνεια

0,00

0,00

1.920.838,81

2.108.680,38

Κρατικές επιχορηγήσεις

0,00

0,00

Αναβαλλόμενοι φόροι

0,00

0,00

1.920.838,81

2.108.680,38

5.607.062,94

7.241.605,43

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων

0,00

0,00

11.713.419,64

12.419.724,32

Φόρος εισοδήματος

355.181,75

605.324,91

Λοιποί φόροι και τέλη

439.103,73

542.065,48

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

430.824,28

439.450,70

0,00

0,00

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

513.905,27

478.641,41

Έσοδα επόμενων χρήσεων

25.070,11

27.934,91

19.084.567,72

21.754.747,16

Εμπορικές υποχρεώσεις

Λοιπές υποχρεώσεις

Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων

21.005.406,53

23.863.427,54

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

37.158.132,57

40.035.864,56

Οι συνημμένες σημειώσεις (σελ. 11-33) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
31/12/2015

31/12/2014

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

113.961.136,76 €

143.376.590,92 €

Κόστος πωλήσεων

84.283.848,64 €

112.042.241,42 €

Μικτό αποτέλεσμα

29.677.288,12 €

31.334.349,50 €

Λοιπά συνήθη έσοδα

240.735,75 €

270.126,37 €

29.918.023,87 €

31.604.475,87 €

Έξοδα διοίκησης

3.452.923,79 €

3.559.863,69 €

Έξοδα διάθεσης

24.319.567,24 €

25.290.721,37 €

659.988,49 €

79.788,83 €

0,00 €

0,00 €

‐731,69 €

‐475,02 €

Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία

0,00 €

0,00 €

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων

0,00 €

0,00 €

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας

0,00 €

0,00 €

Λοιπά έξοδα και ζημιές
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων

Λοιπά έσοδα και κέρδη

‐38.264,08 €

‐14.013,35 €

1.524.540,12 €

2.688.590,35 €

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

‐0,90 €

‐0,75 €

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

767.179,52 €

1.033.166,66 €

Αποτέλεσμα προ φόρων

757.361,50 €

1.655.424,44 €

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

Φόροι εισοδήματος

355.181,75 €

605.324,91 €

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

402.179,75 €

1.050.099,53 €

Οι συνημμένες σημειώσεις (σελ. 11-33) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣθέσης

Κεφάλαιο
Υπόλοιπο 01.01.2014

8.250.877,74

Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Διαφορές
Καταθέσεις
Υπέρ το άρτιο
Ίδιοι Τίτλοι
εύλογης
Ιδιοκτητών
αξίας
0,00
0,00
0,00
8.629,68

Αποθεματικά
νόμων και
κατ/κού
2.584.187,63

Αφορολόγητα
αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέο

Σύνολο

1.056.102,83

‐2.138.410,33

9.761.387,55

Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και
διόρθωση λαθών
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

‐8.629,68

‐1.812,44

‐38.088,87

Εσωτερικές μεταφορές

0,00

‐48.530,99

48.530,99

48.530,99

Διανομές στους φορείς

0,00

Αποτελέσματα περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2014
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο

8.250.877,74

0,00

0,00

0,00

0,00

2.582.375,19

1.018.013,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.050.099,53

1.050.099,53

‐1.039.779,81

10.811.487,08
0,00

Εσωτερικές μεταφορές

0,00

Διανομές μερισμάτων

0,00

Αποτελέσματα περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2015

8.250.877,74

0,00

0,00

0,00

0,00

2.582.375,19

Οι συνημμένες σημειώσεις (σελ. 11-33) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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1.018.013,96

402.179,75

402.179,75

‐637.600,06

11.213.666,83

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ (Έμμεση Μέθοδος)
Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
31/12/2015

31/12/2014

757.361,50

1.655.424,44

Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων

1.793.337,81

1.763.399,55

Προβλέψεις

‐421.890,73

‐137.702,91

‐731,69

‐475,02

0,00

0,00

Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτέλεσμα προ φόρων
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:

Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στοιχείων
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)

0,00

0,00

767.178,62

1.033.165,91

2.895.255,51

4.313.811,97

‐408.072,93

362.614,76

Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης
Μεταβολή αποθεμάτων
Μεταβολή απαιτήσεων

2.335.497,56

858.170,27

Μεταβολή υποχρεώσεων

‐2.688.910,15

‐3.110.909,51

2.133.769,99

2.423.687,49

Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους

‐814.625,47

‐969.855,27

Πληρωμές για φόρο εισοδήματος

‐476.846,66

‐1.015.783,78

Σύνολο

842.297,86

438.048,44

‐1.294.865,20

‐1.146.036,23

618,80

‐822,00

Τόκοι εισπραχθέντες

0,90

0,75

Μερίσματα εισπραχθέντα

0,00

0,00

‐1.294.245,50

‐1.146.857,48

Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου

0,00

0,00

Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια

0,00

0,00

Μερίσματα πληρωθέντα

0,00

0,00

Σύνολο

0,00

0,00

Μείον:

Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων
Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρή μεταβολή)

Σύνολο
Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της
χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου

‐451.947,64

‐708.809,04

1.758.152,42

2.466.961,46

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου

1.306.204,78

1.758.152,42

Οι συνημμένες σημειώσεις (σελ. 11-33) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
της
31ης Δεκεμβρίου 2015
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)
1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία
α) Επωνυμία: ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Ανώνυμος Ελληνική Εταιρία Υγραερίων, Βιομηχανικών Προϊόντων και
Γενικών Επιχειρήσεων
β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία.
γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2015 - 31.12.2015
δ) Διεύθυνση της έδρας: Ακαδημίας 57, Αθήνα, Τ.Κ. 106 79.
ε) Α.Μ.Α.Ε.: 2360/01/Β/86/2359.
ΓΕ.ΜΗ.: 000286801000.
στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την
κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία μεγάλη 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 εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας της 31ης Δεκεμβρίου 2015, που καλύπτουν την
χρήση από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2015, καταρτίσθηκαν από τη Διοίκησή της με
βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ), σε πλήρη συμφωνία με τον Ν. 4308/2014.
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας της 31ης Δεκεμβρίου 2015 είναι οι πρώτες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται από την Εταιρία με βάση τα ΕΛΠ. Για τις χρήσεις έως
και την 31η Δεκεμβρίου 2014 η Εταιρία τηρούσε τα λογιστικά της βιβλία και συνέτασσε τις
χρηματοοικονομικές της καταστάσεις με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ε.Γ.Λ.Σ.
λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας εφόσον και όπου αυτό ήταν
απαιτητό. Συνεπώς, τα δεδομένα της συγκριτικής περιόδου της 31ης Δεκεμβρίου 2014, που
συμπεριλαμβάνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας της 31ης Δεκεμβρίου 2015,
προσαρμόστηκαν και αναμορφώθηκαν ώστε να ευθυγραμμιστούν µε τις διατάξεις των ΕΛΠ.
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2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόμενης
δραστηριότητας
Στην κλειόμενη χρήση η Εταιρεία εντόπισε του ακόλουθους παράγοντες:
α) Οι σωρευμένες ζημίες ανέρχονται στο ποσό των € -637.600,06.
β) Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται στο ποσό των € 11.213.666,83.
γ) Οι λειτουργικές ταμειακές ροές είναι θετικές και ανέρχονται στο ποσό των € 842.297,86.
δ) Η Εταιρεία δεν έχει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, ασφαλιστικούς οργανισμούς και
προμηθευτές.
ε) Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας ανέρχεται σε € 19.084.567,72, έναντι
βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων ποσού € 15.938.772,13 €.

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.
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.
Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των
βιολογικών, περιλαμβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που
σχετίζεται άμεσα με το εν λόγω πάγιο στοιχείο. Επιπλέον περιλαμβάνει μια εύλογη αναλογία σταθερών και
μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το ιδιοπαραγόμενο πάγιο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά
αυτά αναφέρονται στην περίοδο κατασκευής ή παραγωγής. Η εταιρεία επιβαρύνει (δεν επιβαρύνει) το
κόστος των ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων μακράς περιόδου κατασκευής ή παραγωγής με τόκους
εντόκων υποχρεώσεων κατά το μέρος που αναλογούν σε αυτό.
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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 επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης
όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται με
ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4%, που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.
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:

α/α

Περιγραφή

Συντελεστής απόσβεσης

(1)

Μηχανολογικός εξοπλισμός

10%

(2)

Μεταφορικά μέσα

12%

(3)

Εξοπλισμός Η/Υ

20%

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 αύλων 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.
Ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί
την ανακτήσιμη αξία του.
γ) Διαγραφή
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 – παραχωρήσεις - δικαιώματα, λογισμικά
προγράμματα, εμπορικές επωνυμίες και εμπορικά σήματα.
Η αξία των αδειών – παραχωρήσεων - 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.
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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 – παραχωρήσεων - δικαιωμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου
αποσβέσεως εντός της περιόδου ισχύος τους. Η απόσβεση των λογισμικών προγραμμάτων λογίζεται βάσει
της σταθερής μεθόδου αποσβέσεως σε Χ έτη.
Τα εμπορικά σήματα δεν αποσβένονται καθώς θεωρείται ότι δεν έχουν ορισμένη διάρκεια ωφέλιμης
ζωής, υπόκεινται όμως σε ετήσιο έλεγχο απομειώσεως της αξίας τους.
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 και είναι η κάτωθι.

ΓΙΟΥΡΟΓΚΑΖ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ A.E.
Αριθμός Μετοχών
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
-Σύνολο Καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου
-Σύνολο Μετοχών
-Ονομαστική Αξία Μετοχής

186.923
91,85%

Αξία Κτήσης
Συμμετοχής
2.870.097,94

1.109.075,00
203.500,00
5,45

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, εκτός από τα
έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεώς τους ή το
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επιτόκιο είναι σημαντικά, αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή
με τη σταθερή μέθοδο).
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.
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του
ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές
καταχωρίζονται στα αποτελέσματα.
γ) Διαγραφή
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:
 Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και
περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος της χρήσης, που προκύπτει βάσει της φορολογικής
νομοθεσίας, και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις που
αφορούν προηγούμενες χρήσεις. Οι τρέχοντες φόροι υπολογίζονται σύμφωνα με τους
φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν στις διαχειριστικές χρήσεις
με τις οποίες σχετίζονται, βασιζόμενοι στο φορολογητέο κέρδος της χρήσης. Με τις διατάξεις της
παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν.4334/2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και
σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.).», ο συντελεστής φορολογίας
εισοδήματος των κερδών των νομικών προσώπων αυξάνεται από 26% σε 29%. Οι διατάξεις αυτές
ισχύουν για τα κέρδη που προκύπτουν στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου
2015 και μετά, ελλείψει ρητής πρόβλεψης στο νόμο περί αναδρομικής εφαρμογής τους για
εισοδήματα φορολογικού έτους 2014. Οι υποχρεώσεις για φόρο εισοδήματος εμφανίζονται σε
ειδικό κονδύλι των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ισολογισμού.
 Η Διοίκηση σε τακτά χρονικά διαστήματα αξιολογεί τη θέση της σε θέματα που σχετίζονται με τις
φορολογικές αρχές. Τυχόν διαφορές του φορολογικού ελέγχου, θα καταχωρηθούν στην κατάσταση
αποτελεσμάτων της χρήσεως, κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται
αποδεκτές από την Εταιρεία.
 Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων.
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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, συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών,
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. Η εταιρεία επιβαρύνει (δεν επιβαρύνει) το κόστος των ιδιοπαραγόμενων
αποθεμάτων μακράς περιόδου παραγωγής ή ωριμάνσεως με τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το μέρος
που αναλογούν σε αυτά.
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 της σειράς εξαντλήσεως (F.I.F.O.). 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».
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 μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή 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) Διαγραφή
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.
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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. Διαφορές 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) Διαγραφή
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.
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.
3.1.10. Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαμβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων καταχωρίζονται ως
αναβαλλόμενα έσοδα (έσοδα επόμενων περιόδων) και μεταφέρονται τμηματικά στα αποτελέσματα ως
έσοδα κατ' αναλογία των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων για τα οποία ελήφθησαν, ενώ αυτές που
λαμβάνονται για κάλυψη εξόδων καταχωρίζονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην ίδια περίοδο που
καταχωρίζονται και τα αντίστοιχα έξοδα.
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 και κατασκευαστικά συμβόλαια καταχωρίζονται με τη μέθοδο
του ποσοστού ολοκληρώσεως.
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Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους
καταχωρίζονται ως εξής:


Oι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή
μέθοδο.



Τα μερίσματα ή παρόμοιας φύσεως εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων
οντοτήτων όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους.



Τα δικαιώματα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.

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 Διοικητικό 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.
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.
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3.2.3. Διόρθωση 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 η διοίκηση διαπίστωσε ότι υπήρξαν μεταβολές στα κονδύλια των
Λοιπών Απαιτήσεων & του Φόρου Εισοδήματος που αφορούσαν τη χρήση 2014
Οι επιδράσεις από τη διόρθωση των μεταβολών απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Προσαρμογές σε κονδύλια του ισολογισμού της προηγούμενης περιόδου 2014
Κονδύλι ισολογισμού
Δημοσιοποιημένα υπόλοιπα Λοιπές απαιτήσεις 2014

Κέρδη εις νέο

4.001.874,24

0,00

132.477,37

0,00

4.134.351,61

0,00

Δημοσιοποιημένα υπόλοιπα Φόρος εισοδήματος 2014

472.847,54

0,00

Προσαρμογή

132.477,37

0,00

Διορθωμένα υπόλοιπα Φόρος εισοδήματος 2014

605.324,91

0,00

Προσαρμογή
Διορθωμένα υπόλοιπα Λοιπές απαιτήσεις 2014

Προσαρμογές σε κονδύλια της καταστάσεως αποτελεσμάτων της προηγούμενης περιόδου 2014
Κονδύλι αποτελεσμάτων

Καθαρά κέρδη περιόδου

Δημοσιοποιημένα κονδύλια 2014
Προσαρμογή

0,00
0,00

0,00
0,00

Διορθωμένα κονδύλια 2014

0,00

0,00

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

5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα
κονδύλια του ισολογισμού
Δεν 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
Πίνακας μεταβολών
ενσώματων πάγιων στοιχείων
ιδιοχρησιμοποιούμενων
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2014
Προσθήκες περιόδου
Κεφαλαιοποίηση τόκων
Διαφορά αναπροσαρμογής
Μειώσεις περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2014
Σωρευμένες αποσβέσεις και
απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2014
Αποσβέσεις περιόδου
Διαφορά αναπροσαρμογής
Μειώσεις αποσβέσεων
περιόδου
Απομειώσεις περιόδου
Αναστροφές απομειώσεων
περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2014
Καθαρή λογιστική αξία
31.12.2014
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2015
Προσθήκες περιόδου
Κεφαλαιοποίηση τόκων
Διαφορά αναπροσαρμογής
Μειώσεις περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2015
Σωρευμένες αποσβέσεις και
απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2015
Αποσβέσεις περιόδου
Διαφορά αναπροσαρμογής
Μειώσεις αποσβέσεων
περιόδου
Απομειώσεις περιόδου
Αναστροφές απομειώσεων
περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2015
Καθαρή λογιστική αξία
31.12.2015

Γήπεδα

7.092.612,12

7.092.612,12

Κτίρια

7.203.295,91
90.875,40

Μηχανολογικός
εξοπλισμός

Λοιπός
εξοπλισμός

14.082.754,11
547.724,17

29.102.641,09
646.323,31

-337.819,06

-145.964,75

7.294.171,31

14.292.659,22

29.602.999,65

6.044.165,02
322.404,89

10.020.860,98
817.827,84

27.729.584,46
594.633,04

-189.199,14

-144.523,04

Λοιπά
ενσώματα
πάγια

0,00

0,00

6.366.569,91

10.649.489,68

28.179.694,46

0,00

7.092.612,12

927.601,40

3.643.169,54

1.423.305,19

0,00

7.092.612,12

7.294.171,31
140.190,63

14.292.659,22
382.677,48

29.602.999,65
855.129,05

0,00

-339.322,69

-3.899.957,23

7.092.612,12

7.434.361,94

14.336.014,01

26.558.171,47

0,00

0,00

6.366.569,91
146.245,71

10.649.489,68
746.345,70

28.179.694,46
885.570,58

0,00

-254.217,48

-3.886.812,17

0,00

6.512.815,62

11.141.617,90

25.178.452,87

0,00

7.092.612,12

921.546,32

3.194.396,11

1.379.718,60

0,00
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6.2. Επενδυτικά ακίνητα
(Αποτίμηση στο αποσβέσιμο κόστος)
Πίνακας μεταβολών επενδυτικών ακινήτων

Γήπεδα

Κτίρια

Σύνολο

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2014

1.010.065,58

Προσθήκες περιόδου
Κεφαλαιοποίηση τόκων
Μειώσεις περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2014

1.010.065,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.010.065,58

0,00

0,00

1.010.065,58

0,00

0,00

1.010.065,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.010.065,58

0,00

0,00

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2014
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου
Απομειώσεις περιόδου
Αναστροφές απομειώσεων περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2014
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2014
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2015
Προσθήκες περιόδου
Κεφαλαιοποίηση τόκων
Μειώσεις περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2015
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2015
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου
Απομειώσεις περιόδου
Αναστροφές απομειώσεων περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2015
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015

6.3. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
- Δεν υπάρχουν.
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6.4. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων

Υπεραξία

Δαπάνες
αναπτύξεως

Λοιπά άυλα
στοιχεία

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2014

649.078,13

Προσθήκες περιόδου

18.500,00

Κεφαλαιοποίηση τόκων
Μειώσεις περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2014

0,00

0,00

667.578,13

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2014

544.852,39

Αποσβέσεις περιόδου

28.533,78

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου
Απομειώσεις περιόδου
Αναστροφές απομειώσεων περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2014

0,00

0,00

573.386,17

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2014

0,00

0,00

94.191,96

0,00

0,00

667.578,13

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2015
Προσθήκες περιόδου

25.850,00

Κεφαλαιοποίηση τόκων
Μειώσεις περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2015

0,00

0,00

693.428,13

0,00

0,00

573.386,17

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2015
Αποσβέσεις περιόδου

15.175,82

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου
Απομειώσεις περιόδου
Αναστροφές απομειώσεων περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2015

0,00

0,00

588.561,99

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015

0,00

0,00

104.866,14
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6.5. Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή
Πίνακας μεταβολών προκαταβολών και
μη κυκλοφορούντων στοιχείων υπό
κατασκευή

Προκαταβολές

Κτίρια

Μηχανολογικός
εξοπλισμός

Υπόλοιπο 1.1.2014
Προσθήκες περιόδου

81.700,09

Λοιπός
εξοπλισμός

Λοιπά
ενσώματα
πάγια

Σύνολο

16.850,00

16.850,00

123.739,97

205.440,06

Κεφαλαιοποίηση τόκων

0,00

Μειώσεις περιόδου

-71.700,09

-140.589,97

-212.290,06

Μεταφορές περιόδου

0,00

Υπόλοιπο 31.12.2014

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

Υπόλοιπο 1.1.2015

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

30.000,00

6.519,22

48.520,95

Προσθήκες περιόδου

85.040,17

Κεφαλαιοποίηση τόκων

0,00

Μειώσεις περιόδου

-40.000,00

-6.519,22

-48.520,95

-95.040,17

Μεταφορές περιόδου

0,00

Υπόλοιπο 31.12.2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
7.1 Αποτίμηση στην εύλογη αξία
- Δεν εφαρμόζονται οι εύλογες αξίες από την Εταιρεία.
7.2 Αποτίμηση στο κόστος κτήσεως
α) Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα
- Δεν υπάρχουν
β) Μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία εμφανίζονται με ποσό που
υπερβαίνει την εύλογη αξία τους
- Δεν υπάρχουν
7.2.1 Εμπορικές απαιτήσεις
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Εμπορικές απαιτήσεις
Πελάτες
Γραμμάτια σε καθυστέρηση.

31/12/2015

31/12/2014

8.516.824,20

8.690.840,72

20.335,87

20.335,87

Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)

1.000.489,32

2.998.434,92

Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)

2.257.325,99

2.129.754,84

Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες

1.273.292,76

1.216.512,74

Μείον: προβλέψεις

-2.762.332,22

-2.503.038,27

Σύνολο

10.305.935,92

12.552.840,82
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7.2.2 Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Λοιπές απαιτήσεις
Χρεώστες διάφοροι
Λογαριασμοί διαχείρισης
προκαταβολών και πιστώσεων
Σύνολο

31/12/2015

31/12/2014

3.985.041,37

4.130.549,48

3.802,13

3.802,13

3.988.843,50

4.134.351,61

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

31/12/2015

31/12/2014

129.532,38

206.025,01

Καταθέσεις όψεως

1.176.672,40

1.552.127,41

Σύνολο

1.306.204,78

1.758.152,42

Τα υπόλοιπα των καταθέσεων όψεως και προθεσμίας της εταιρείας κατά το τέλος της κλειόμενης
χρήσεως είναι κατατεθειμένα σε ελληνικές τράπεζες κατά ποσοστό 100%.

8. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως
Το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 2.806.421 κοινές με δικαίωμα ψήφου
μετοχές ονομαστικής αξίας € 2,94 η κάθε μία και ανέρχεται σε € 8.250.877,74.
Το τακτικό αποθεματικό € 292.066,59 σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του κ.ν.
2190/1920.
Τα έκτακτα αποθεματικά & τα αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων, ποσού €
3.308.322,56 σχηματίστηκαν με αποφάσεις των τακτικών γενικών συνελεύσεων με σκοπό την
αυτοχρηματοδότηση της εταιρείας.

9. Προβλέψεις
9.1 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία
Η υποχρέωση για παροχές σε εργαζομένους ποσού € 4.039.059,21 προσδιορίστηκε με βάση την
εργατική νομοθεσία.
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9.2 Λοιπές προβλέψεις
Οι λοιπές προβλέψεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
31/12/2015

31/12/2014

Πρόβλεψη για έκτακτους κινδύνους & έξοδα

900.000,00

900.000,00

Σύνολο

900.000,00

900.000,00

10. Υποχρεώσεις
10.1 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
10.1.1 Δάνεια
- Δεν υπάρχουν
10.1.2 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

31/12/2015

Πελάτες - Εγγυήσεις ειδών συσκευασίας (φιαλών)
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο

31/12/2014

1.917.209,49

2.090.671,02

3.629,32

18.009,36

1.920.838,81

2.108.680,38

10.1.3 Κρατικές επιχορηγήσεις
- Δεν υπάρχουν

10.2 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
10.2.1 Εμπορικές υποχρεώσεις
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Εμπορικές υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Γραμμάτια πληρωτέα
Επιταγες πληρωτεες
Προκαταβολές Πελατών
Σύνολο

31/12/2015

31/12/2014

8.378.490,42

9.461.875,49

263.886,02

86.510,60

2.162.161,66

2.024.454,47

908.881,54

846.883,76

11.713.419,64

12.419.724,32
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10.2.2 Λοιπές υποχρεώσεις
- Δεν υπάρχουν

11. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας
(α) Έσοδα
Τα έσοδα της Εταιρίας, τα οποία αποτελούνται κυρίως από την πώληση υγραερίου & συναφών ειδών,
έχουν ως ακολούθως:
Από 1η Ιανουαρίου έως
31.12.2015
31.12.2014
Έσοδα από πώληση χύμα υγραερίου
Έσοδα από πώληση υλικών χύμα υγραερίου
Έσοδα από πώληση εμφιαλωμένου υγραερίου
Έσοδα από πώληση εμπορευμάτων σχετ. με το υγραέριο
Έσοδα από πώληση αναλωσίμων υλικών
Έσοδα από πώληση αχρήστου υλικού
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Κύκλος εργασιών
Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων
Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών (ενοίκια)
Λοιπά συνήθη έσοδα

83.807.437,95
16.840,99
29.234.090,91
10.688,07
446.123,88
150.183,39
295.771,57

105.519.512,01
20.617,93
36.413.741,94
19.980,07
526.048,18
135.819,20
740.871,59

113.961.136,76

143.376.590,92

214.792,77
25.942,98

243.343,66
26.782,71

240.735,75

270.126,37

0,90

0,75

114.201.873,41

143.646.718,04

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

Σύνολο Εσόδων
(β) Έξοδα

Τα έξοδα της Εταιρίας, ανά κατηγορία δαπάνης, έχουν ως ακολούθως:
Από 1η Ιανουαρίου έως
31.12.2015
31.12.2014
Κόστος πωλήσεων
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - Τέλη
Έξοδα μεταφορών
Λοιπά Διάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβέσεις
Σύνολο

9.593.709,02
2.583.374,39
3.487.328,71
349.124,14
8.911.355,27
1.054.261,69
767.179,52
1.793.337,81

112.042.241,42
10.012.873,57
2.610.409,55
3.249.600,78
397.301,90
9.725.466,27
1.091.533,44
1.033.166,66
1.763.399,55

112.823.519,19

141.925.993,14

84.283.848,64
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12. Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο
Δεν υπάρχουν τόκοι και συναφή έξοδα που να ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων
και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (άρθρο 29 § 18).

13. Προτεινόμενη διάθεση κερδών
Τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης συμψηφίστηκαν με τις ζημίες προηγουμένων χρήσεων.

14. Καταβληθέντα μερίσματα στην περίοδο
Στην κλειόμενη περίοδο δεν καταβλήθηκαν μερίσματα.

15. Λογιστικός χειρισμός ζημιών περιόδου
Η κλειόμενη χρήση παρουσίασε κερδοφόρο αποτέλεσμα. Οι σωρευμένες ζημίες της περιόδου
μεταφέρθηκαν στην καθαρή θέση ως ζημίες εις νέο, προκειμένου να καλυφθούν με κέρδη επόμενων
χρήσεων.

16. Αναβαλλόμενοι φόροι
Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων.

17. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού
Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα:
31/12/2015
Διοικητικό προσωπικό
Εργατοτεχνικό προσωπικό
Σύνολο

31/12/2014

118

118

97

100

215

218

Η εταιρεία σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής ποσά:
31/12/2015

31/12/2014

Μισθοί και ημερομίσθια

7.061.345,57

7.117.335,01

Κοινωνικές επιβαρύνσεις

1.824.295,20

2.103.105,46

0,00

91.666,48

8.885.640,77

9.312.106,95

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Σύνολο
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18. Ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές
περιοχές
Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής:
31/12/2015

31/12/2014

Κατηγορίες δραστηριότητας
Βιομηχανική δραστηριότητα

0,00

0,00

113.665.365,19

142.635.719,33

295.771,57

740.871,59

113.961.136,76

143.376.590,92

Εσωτερική αγορά

113.958.036,76

143.050.762,53

Ευρωπαϊκή αγορά

0,00

303.000,00

3.100,00

22.828,39

113.961.136,76

143.376.590,92

Εμπορική δραστηριότητα
Παροχή υπηρεσιών
Σύνολο

Γεωγραφικές αγορές

Αγορές τρίτων χωρών
Σύνολο

19. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών
οργάνων
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

20. Συμμετοχές σε εταιρείες με απεριόριστη ευθύνη των εταίρων
- Δεν υπάρχουν

21. Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
του τελικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική
Η εταιρεία ανήκει σε τελικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις. Υποχρέωση καταρτίσεως αυτών των ενοποιημένων καταστάσεων έχει η μητρική
εταιρεία «VERONIKI HOLDING S.p.a.» στην Ιταλία.

22. Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
μερικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική
Η εταιρεία δεν ανήκει σε μερικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις.

23. Τόπος στον οποίο διατίθενται οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Δεν συντρέχει περίπτωση.
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24. Αμοιβές σε μέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων
Η Εταιρεία επιβαρύνθηκε με τα κατωτέρω ποσά:

Αμοιβές
Σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη
συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις διοικητικού
συμβουλίου
Σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου που ασκούν
διευθυντικά καθήκοντα

Δεσμεύσεις για
παροχές μετά
την έξοδο από
την υπηρεσία

Κοινωνικές
επιβαρύνσεις

22.000,00

0,00

0,00

352.859,00

59.596,00

0,00

Σε διευθυντικά στελέχη

459.307,00

115.179,00

0,00

Σύνολο

834.166,00

174.775,00

0,00

25. 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

3.100,00

37.204,39

Πωλήσεις παγίων

0,00

0,00

Πωλήσεις υπηρεσιών

0,00

303.000,00

4.100,89

1.486,42

7.200,89

341.690,81

Αγορές αγαθών

106.272,00

103.350,00

Αγορές παγίων

0,00

0,00

106.272,00

103.350,00

0,00

0,00

1.016.748,61

1.026.792,07

1.016.748,61

1.026.792,07

9.512,58

9.512,58

2.545.813,29

1.881.964,55

2.555.325,87

1.891.477,13

305.282,86

23.695,05

0,00

0,00

305.282,86

23.695,05

Λοιπά έσοδα

Σωρευτικές αγορές

Παροχές προς τη Διοίκηση
Μισθοί και άλλες βραχυπρόθεσμες εργασιακές
παροχές
Λοιπές αμοιβές και παροχές

Υπόλοιπα απαιτήσεων τέλους χρήσεως
Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Λοιπές απαιτήσεις

Υπόλοιπα υποχρεώσεων τέλους χρήσεως
Υποχρεώσεις από αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Λοιπές υποχρεώσεις
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26. Αμοιβές για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για άλλες υπηρεσίες
διασφαλίσεως
Οι αμοιβές που χρεώθηκαν από τον νόμιμο ελεγκτή ανέρχονται:
31/12/2015

31/12/2014

Για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

42.000,00

42.000,00

Για τον έλεγχο φορολογικής συμμορφώσεως

42.000,00

42.000,00

Για λοιπές υπηρεσίες διασφαλίσεως

11.000,00

0,00

95.000,00

84.000,00

27. Λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και συνδεόμενων με αυτά υποχρεώσεων, τα οποία
η διοίκηση της εταιρείας έχει αποφασίσει να διαθέσει εντός των επόμενων δώδεκα μηνών
Η διοίκηση της εταιρείας δεν έχει λάβει απόφαση να διαθέσει στο προσεχές διάστημα, και
οπωσδήποτε στους επόμενους 12 μήνες, περιουσιακά στοιχεία και συνδεόμενες με αυτά υποχρεώσεις.

28. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου
Η Εταιρεία δεν ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων.

29. Διακανονισμοί (συμφωνίες) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με σημαντικές θετικές
ή αρνητικές επιπτώσεις επί της εταιρείας
Δεν υφίστανται τέτοιοι διακανονισμοί.

30. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν
εμφανίζονται στον ισολογισμό
α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις
Δεν υφίστανται.
β) Εγγυήσεις
Η Εταιρεία έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους, ανάλυση των οποίων
παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα:
31/12/2015
Καλής εκτέλεσης έργου

31/12/2014

0,00

0,00

Λοιπές εγγυήσεις σε τρίτους

6.858.129,79

8.922.008,79

Σύνολο

6.858.129,79

8.922.008,79
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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 έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2007. Για τις χρήσεις 2011 έως και
2014, οι σχετικές εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στις φορολογικές
αρχές.

31. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
Δεν συνέβησαν τέτοια γεγονότα.
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32. 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:

Γνωστοποίηση χρήσεως απαλλαγών κατά τη μετάβαση

Κονδύλι

Επίπτωση επί του
Ισολογισμού σε €
2013

2014

2015

Επίπτωση επί
των
αποτελεσμάτων
σε €
2014
2015

Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης
εγκαταστάσεως

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Χρηματοδοτικές μισθώσεις που
συνήφθησαν πριν την 1.1.2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Αφορολόγητα αποθεματικά
επιχορηγήσεων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Μερίσματα πληρωτέα χρήσεων
2013 και 2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-252.501,40

132.477,37

0,00

0,00

0,00

Προκαταβολή φόρου χρήσεων
2013 και 2014
Υποχρεώσεις προς μέλη της
διοικήσεως από διανομή κερδών

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Απαλλαγή

Δύναται να συνεχίσουν να
εμφανίζονται στον ισολογισμό μετά
την 31η Δεκεμβρίου 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.
Περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις, των οποίων οι
συναλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί
πριν την ημερομηνία ενάρξεως της
περιόδου πρώτης εφαρμογής και
πληρούν τα κριτήρια καταχωρίσεως
του ισχύοντος λογιστικού πλαισίου,
αλλά δεν καταχωρίζονταν με το
προηγούμενο λογιστικό πλαίσιο,
δύναται εφεξής να αντιμετωπίζονται
λογιστικά βάσει των προβλέψεων της
φορολογικής νομοθεσίας, για όσο
χρονικό διάστημα προβλέπεται από
αυτή.
Δύναται να συνεχίσουν να
εμφανίζονται στον ισολογισμό μετά
την 31η Δεκεμβρίου 2014 και μέχρι
την ολοσχερή απόσβεσή τους, βάσει
των κείμενων φορολογικών
διατάξεων.
Η εταιρεία έκρινε ότι οι ανωτέρω
αναδρομικές προσαρμογές δεν είναι
πρακτικά ευχερείς, και για το λόγο
αυτό δεν προχώρησε στην εφαρμογή
τους.

Η εταιρεία έκρινε ότι οι ανωτέρω
αναδρομικές προσαρμογές δεν είναι
πρακτικά ευχερείς, και για το λόγο
αυτό δεν προχώρησε στην εφαρμογή
τους.
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Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά την επίδραση των εγγραφών προσαρμογής επί των
ιδίων κεφαλαίων για την 1.1.2014 και την 31.12.2014, οι οποίες εφαρμόσθηκαν επί των καταστατικών
οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, προκειμένου αυτές να προσαρμοστούν στα Ε.Λ.Π.:

Συμφωνία καθαρής θέσεως κατά την πρώτη εφαρμογή

31/12/2014

31/12/2013

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Ε.Γ.Λ.Σ.
Διαγραφή εξόδων ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως
Χρήση εύλογης αξίας ως τεκμαρτού κόστους για τα ακίνητα
Προσαρμογή σωρευμένων αποσβέσεων μηχανολογικού εξοπλισμού με
βάση την ωφέλιμη ζωή τους
Αποτίμηση μετοχών στην εύλογη αξία τους
Αναταξινόμηση κρατικής επιχορηγήσεως στις υποχρεώσεις
Καταχώριση προβλέψεως αποζημιώσεως προσωπικού
Διαγραφή οφειλόμενου κεφαλαίου
Διαγραφή μερισμάτων από τις υποχρεώσεις λόγω διανομής
Διαγραφή υποχρεώσεων προς το προσωπικό και τα μέλη και Δ.Σ από
διανομή
Καταχώριση αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρεώσεως

10.811.487,08
0,00
0,00

9.761.387,55
0,00
0,00

0,00

0,00

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Ε.Λ.Π.

10.811.487,08

9.761.387,55

Αθήνα 30 Απριλίου 2016
Ο Δ/νων Σύμβουλος

Ένα Μέλος του Δ.Σ.

Ο Οικονομικός Δ/ντής

Προϊσ/νος Λογιστηρίου

ΣΤΕΦ.ΜΕΝΤΖΕΛΟΣ

ΒΑΣ. ΓΚΙΝΗΣ

ΠΑΝ.ΚΟΥΤΡΗΣ

A.Δ.Τ. ΑΒ 589937

Α.Δ.Τ. ΑΕ 003494

Α.Δ.Τ. ΑΑ 014381

& Αναπληρωτής
Προέδρου

ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ
A.Δ.T. AK 051957

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Οι ανωτέρω Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αποτελούνται από 33 σελίδες, είναι αυτές που
αναφέρονται στην Έκθεση Ελέγχου που χορηγήσαμε με ημερομηνία 26 Μαΐου 2016.
Αθήνα 26 Μαΐου 2016
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές

ΧΑΡΙΛΑΟΣ Π. ΑΛΑΜΑΝΟΣ
ΑΜ ΣΟΕΛ 10071

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΣΙΡΩΝΗΣ
ΑΜ ΣΟΕΛ 23711
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