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1. Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική 

Συνέλευση των μετόχων 

 

Υποβάλλουμε συνημμένα στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 

για τη χρήση 01/01/2015 - 31/12/2015 καθώς επίσης και την έκθεση πεπραγμένων της χρήσης και 

παρακαλούμε όπως τις εγκρίνετε. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη 

συμφωνία με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) του Ν.4308/2014. Όλα τα στοιχεία του 

ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων που προκύπτουν στην περίοδο αναγνωρίζονται 

στην περίοδο αυτή βάσει της αρχής του δουλευμένου. Η Εταιρεία ανήκει στις «Μικρές» οντότητες 

του Ν.4308/2014. 

 

Εξέλιξη των εργασιών 

Ο κύκλος των εργασιών από την δραστηριότητα της Εταιρείας ανήλθε σε € 2.295.569,13, και 

προήλθε από έσοδα από τεχνικά έργα κατά € 2.256.478,47 και από έσοδα από παροχή υπηρεσιών  

κατά € 39.090,66.   

Σε σύγκριση με τον κύκλο εργασιών της προηγούμενης χρήσεως υπήρξε μείωση της τάξεως των € 

536.248,52, ήτοι ποσοστό 18,94%. 

Τα μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως ανήλθαν σε € 619.136,07, ήτοι ποσοστό 26,97% επί του κύκλου 

εργασιών. Το αντίστοιχο ποσοστό μικτού κέρδους της χρήσεως 2014 ανερχόταν σε 9,45%.  

Τα άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως ανήλθαν σε € 5.000,00. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας 

ανήλθαν σε € 280.277,40 και τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως σε € 34.314,63 και συνολικά 

ανήλθαν σε € 314.592,03, ήτοι ποσοστό επί του κύκλου εργασιών 13,70% ενώ το αντίστοιχο 

ποσοστό της χρήσεως 2014 ανερχόταν σε 3,71%. Τα Συνολικά λειτουργικά έξοδα 

συμπεριλαμβανομένων και λοιπών χρηματοοικονομικών εξόδων ανήλθαν σε € 1.027.383,60, ήτοι 

ποσοστό 44,76% επί του κύκλου εργασιών (47,24% ποσοστό χρήσεως 2014). 

Η Εταιρεία διενήργησε αποσβέσεις στα πάγια περιουσιακά της στοιχεία για το χρονικό διάστημα 

01/01/2015 - 31/12/2015 βάσει των συντελεστών του Νόμου 4172/2013 ύψους € 30.793,87 (στη 

χρήση 2014 ήταν € 41.337,05). 

Τα προ φόρων κέρδη ανέρχονται σε € 237.972,41 (στη χρήση 2014 ήταν € 166.875,60), τα οποία 

συναθροισμένα με το υπόλοιπο κερδών εις νέο προηγούμενων χρήσεων € 789.833,72, και μετά την 

αφαίρεση του Φόρου Εισοδήματος της χρήσεως € 95.756,99, ανέρχονται σε κέρδη προς διάθεση 

ύψους € 932.049,13. 

Η πορεία της Εταιρείας κατά την 13η εταιρική χρήση, λαμβάνοντας υπόψη και την οικονομική 

κρίση που επικρατεί στην αγορά τα τελευταία έτη, κρίνεται ικανοποιητική.  

 Επιπλέον, η Εταιρεία συνεχίζει να έχει αρκετά ικανοποιητικά περιθώρια κέρδους (Κέρδη προ 

φόρων χρήσεως 2015 € 237.942,41) λόγω της χρηστής διοίκησης και της συγκράτησης του 

λειτουργικού κόστους σε χαμηλά επίπεδα. 

Επίσης η Εταιρεία έχει ισχυρή χρηματοοικονομική διάρθρωση διότι έχει σημαντικά Ίδια Κεφάλαια 

ύψους € 2.369.618,04 (στη χρήση 2014 τα Ίδια Κεφάλαια ήταν € 2.227.406,63) και χαμηλό 

τραπεζικό δανεισμό.  

 

Οικονομική θέση της Εταιρείας 

Η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31/12/2015 κρίνεται ιδιαιτέρως ικανοποιητική. 

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2015 ανέρχονται σε ποσό € 2.369.618,04 έναντι € 2.227.402,63 

κατά την 31/12/2014 (αύξηση 6,38%). 
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Ανάλυση αριθμοδεικτών: 

  Ποσά σε ευρώ 

  

 31/12/2015  31/12/2014  

Α. Συντελεστής μικτού κέρδους επί πωλήσεων    
 

Μικτά αποτελέσματα 619.136,07 
26,97% 

267.690,34 
9,45% 

 

Πωλήσεις 2.295.569,13 2.831.817,65  

      

Β. Συντελεστής καθαρού κέρδους προ φόρων επί πωλήσεων  
 

Κέρδη προ φόρων 237.972,41 
10,37% 

166.875,80 
5,89% 

 

Πωλήσεις 2.295.569,13 2.831.817,65  

 

Γ. Αριθμοδείκτης κεφαλαίου κινήσεως 

   

 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό       2.057.562,20 

1,60 φορές 

1.940.808,27 

1,69 φορές 

 

Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 

1.290.256,46 1.146.695,44 

 

      

Δ. Αριθμοδείκτης άμεσης ρευστότητας  

(Acid test ratio) 
 

 
 

 

Χρηματικά διαθέσιμα 397.846,22 
0,31 φορές 

154.147,12 0,13 φορές 

 

 

Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 

1.290.256,46 1.146.695,44  

 

      

Ε. Αριθμοδείκτης διαρθρωτικής ισορροπίας 
 

 
 

 

Ξένα Κεφάλαια 1.547.106,96 
65,29% 

1.403.545,94 
63,01% 

 

Ίδια Κεφάλαια 2.369.618,04 2.227.402,63  

      

ΣΤ. Κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων     

Μ.Ο. Απαιτήσεων από 

πελάτες  Χ 365 ημέρες 442.646,90 Χ 365 70 ημέρες 1.053.289,47 Χ 365 136 ημέρες  

Πωλήσεις 2.295.569,13 2.831.817,65  

      

Ζ. Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (Return on 

Equity) 
 

 
 

 

Καθαρά αποτελέσματα 

(Κέρδη) 142.215,42 6,00% 108.294,71 4,86%  

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων        2.369.618,04 2.227.402,63  

      

Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας, κίνδυνοι 

Παρά την μεγάλη κρίση που επικρατεί στην αγορά, η εταιρεία λόγω της εξειδίκευσης και της 

μεγάλης εμπειρίας που έχει στην εκτέλεση Δημόσιων έργων θα καταφέρει και στο 2016 να 
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πραγματοποιήσει έργα τα οποία θα διατηρήσουν την κερδοφορία της με παράλληλη συγκράτηση 

του λειτουργικού κόστους σε χαμηλά επίπεδα. 

 

Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 

Ανάλυση της Έκθεσης της Εταιρείας σε κινδύνους που προέρχονται από τη χρήση των 

χρηματοοικονομικών της μέσων. Οι κυριότεροι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία είναι 

ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αγοράς, ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου, και 

ο κίνδυνος ρευστότητας. 

Αυτή η σημείωση παρουσιάζει πληροφορίες για την έκθεση της Εταιρείας σε καθέναν από τους 

ανωτέρω  κινδύνους και για τους στόχους της Εταιρείας, τις πολιτικές και τις διαδικασίες που 

εφαρμόζει για την επιμέτρηση και την  διαχείριση του κινδύνου. 

Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας εφαρμόζονται προκειμένου να αναγνωρίζονται και 

να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Εταιρεία και να τίθενται όρια ανάληψης κινδύνου 

και να εφαρμόζονται έλεγχοι ως προς αυτά. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου και τα σχετικά 

συστήματα εξετάζονται περιοδικά ώστε να ενσωματώνουν τις αλλαγές που παρατηρούνται στις 

συνθήκες της αγοράς και στις δραστηριότητες της εταιρείας. 

Είναι ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου να αντιμετωπίσει τους κινδύνους που αναφέρονται 

παραπάνω. 

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της οικονομικής ζημιάς για την Εταιρεία σε περίπτωση που 

ένας πελάτης ή τρίτος σε συναλλαγή χρηματοοικονομικού μέσου δεν εκπληρώσει τις συμβατικές 

του υποχρεώσεις. Ο κίνδυνος αυτός σχετίζεται κατά κύριο λόγο με τις απαιτήσεις της Εταιρείας 

από τους πελάτες της.   

Η Έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο επηρεάζεται κυρίως από τα χαρακτηριστικά κάθε 

πελάτη. Με βάση την πιστωτική πολιτική που έχει θεσπίσει η Εταιρεία, κάθε νέος πελάτης 

εξετάζεται για την πιστοληπτική του ικανότητα πριν του προταθούν οι συνήθεις όροι πληρωμών. 

Πιστωτικά όρια ορίζονται για κάθε πελάτη, κατόπιν εγκρίσεως της Διοικήσεως, τα οποία 

αντιπροσωπεύουν το μέγιστο ανοιχτό ποσό το οποίο βέβαια επανεξετάζεται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα. Ο πιστωτικός κίνδυνος της Εταιρείας είναι κατανεμημένος σε μέτριο αριθμό πελατών. 

Οι κυριότεροι πελάτες της Εταιρείας είναι δημόσιες επιχειρήσεις, Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και 

κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία, οι οποίοι δεν παρουσιάζουν κάποιο σημαντικό 

πρόβλημα στην πιστοληπτική ικανότητα και φερεγγυότητα τους.  

 

Κίνδυνος αγοράς 

Ο κίνδυνος συνθηκών αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο αλλαγών τιμών που επηρεάζουν τη 

χρηματοοικονομική επίδοση της Εταιρείας ή την αξία των χρηματοοικονομικών της μέσων. Ο 

σκοπός της διαχείρισης κινδύνου από τις συνθήκες της αγοράς είναι να ελέγχεται η έκθεση της 

Εταιρείας σε αυτόν τον κίνδυνο στο πλαίσιο αποδεκτών παραμέτρων, με παράλληλη 

βελτιστοποίηση των αποδόσεων.  

Η Εταιρεία δε χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα και μέσα αντιστάθμισης 

κινδύνου ώστε να διαχειριστεί τον κίνδυνο από τις συνθήκες της αγοράς.   
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Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε συναλλαγματικό κίνδυνο λόγω του ότι οι συναλλαγές της 

πραγματοποιούνται σε Ευρώ. 

                                        

Κίνδυνος επιτοκίου 

Η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο επιτοκίων διότι τα έσοδα της και οι λειτουργικές της 

ταμειακές ροές είναι ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων στην αγορά και έχει χαμηλό 

τραπεζικό δανεισμό για το ύψος του οποίου η εταιρεία διατηρεί επιφύλαξη.  

 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρεία να μη δύναται να εκπληρώσει τις 

χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. Η προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρεία 

για τη διαχείριση της ρευστότητας είναι να διασφαλίζει, όσο γίνεται περισσότερο, ότι πάντα θα έχει 

αρκετή ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της όταν αυτές λήγουν κάτω από συνήθεις 

αλλά και στις περισσότερες δύσκολες συνθήκες, χωρίς να υφίσταται μη αποδεκτές ζημίες ή να 

διακινδυνεύεται η φήμη της Εταιρείας. 

Για την αποφυγή των κινδύνων ρευστότητας η Εταιρεία διενεργεί πρόβλεψη ταμειακών ροών για 

περίοδο έτους κατά τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού, ώστε να εξασφαλίζει ότι διαθέτει 

αρκετά ταμειακά διαθέσιμα για να καλύψει τις λειτουργικές της ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης 

της κάλυψης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της. Η πολιτική αυτή δεν λαμβάνει υπόψη τη 

σχετική επίδραση από ακραίες συνθήκες που δεν μπορούν να προβλεφθούν. 

 

Επενδύσεις 

Η επένδυση στην εκπαίδευση του ανθρωπίνου δυναμικού, η ανανέωση και η αναβάθμιση του 

τεχνολογικού εξοπλισμού και των κτιριακών υποδομών είναι αναγκαία για να μπορεί η Εταιρεία να 

συνεχίσει να παράγει προϊόντα πολύ υψηλής ποιότητας.  

 

Οι λογιστικές αρχές 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις υπόκεινται στις διατάξεις του Άρθρου 37 του Ν.4308/2014 

“Πρώτη εφαρμογή των ΕΛΠ”, γιατί αποτελούν τις πρώτες χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι 

οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ΕΛΠ του Ν.4308/2014 αφού έως την 31 

Δεκεμβρίου 2014 συντάσσονταν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδ. 

Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 30 και 31 του Ν.3756/2009.  

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015 και του 

Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, εφαρμόστηκε η εξής βασική λογιστική αρχή σχετικά με 

την αποτίμηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών: Τα ενσώματα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος). Οι 

αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογισθεί με βάση το άρθρο 24 του 

Ν.4172/2013. 

 

Διανομή κερδών 

Τα κέρδη προς διανομή προέρχονται κατά € 237.972,41 από τα κέρδη της χρήσεως και κατά € 

789.833,71 από τα κέρδη εις νέο προηγούμενων χρήσεων. Από τα παραπάνω συνολικά κέρδη €  

1.027.806,12 αφαιρείται ο φόρος εισοδήματος της χρήσεως  2015 ύψους € 95.756,99 και 
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απομένουν κέρδη προς διάθεση € 932.049,13 τα οποία προτείνουμε να μεταφερθούν όλα στον 

υπόλοιπο κερδών εις νέο. 

 

Υποκαταστήματα 

Η Εταιρεία διαθέτει 1 υποκατάστημά στην Θεσσαλονίκη και 5 εργοτάξια (σε Καβάλα, Θάσο και 

Θεσσαλονίκη) . 

 

Άλλα σημαντικά γεγονότα 

Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως 31/12/2015 μέχρι την ημέρα της σύνταξης της παρούσας 

έκθεσης δεν συνέβησαν σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν στην παρούσα έκθεση 

και η όλη πορεία των εργασιών της Εταιρείας βαίνει ομαλά. 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε: 

 

1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της «ΕΛΛΗΝΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τη χρήση 01/01/2015 – 31/12/2015. 

2. Να εγκρίνετε την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως. 

3. Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 

01/01/2015 - 31/12/2015 σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό. 

4. Να διορίσετε έναν (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή για τη χρήση 2016  

(01/01/2016 – 31/12/2016). 

 

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2016 
Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ. 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

  

 

 
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

Α.Δ.Τ.:  Χ 774433 
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2. Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι οποίες αποτελούνται 

από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015, την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως που 

έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.  

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 
 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για 

εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται 

δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, 

που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 
 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. 

Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να 

σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν 

οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, 

σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες 

διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων 

ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε 

σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές 

δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις 

περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των 

εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της 

καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των 

εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για 

τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 

 

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 
 

Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 

1) Ο λογαριασμός του Ισολογισμού «Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό 

κατασκευή» αφορά προκαταβολές για αγορές ακίνητων οι οποίες μέχρι την ημερομηνία του 

ελέγχου μας δεν είχαν πραγματοποιηθεί. 

2) Η εταιρεία κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα, δεν σχημάτισε πρόβλεψη ποσού € 237.0000,00 περίπου για ζημιές που 

ενδέχεται να προκύψουν από προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων που έχει δώσει η εταιρεία σε 

προηγούμενες χρήσεις, με συνέπεια η αξία των προκαταβολών αυτών του ενεργητικού και τα ιδία 
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κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα και τα αποτελέσματα της κλειόμενης και της 

προηγούμενης χρήσης αυξημένα κατά 52.0000,00 και 185.000,00 αντίστοιχα. 

3) Στον λογαριασμό «Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως» δεν καταχωρήθηκαν τόκοι συνολικού 

ύψους € 74.277,00 που αφορούν τη παρούσα και την προηγούμενη χρήση, με συνέπεια τα 

αποτελέσματα χρήσης και τα ιδία κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα και οι λογαριασμοί 

των δανείων ισόποσα μειωμένοι. Σημειώνουμε δεν πραγματοποιήθηκε επαλήθευση των κονδυλίων 

των Τραπεζικών Δανείων, για τα οποία η εταιρεία διατηρεί επιφύλαξη, καθώς μέχρι την 

ημερομηνία του ελέγχου μας δεν λάβαμε απαντητικές επιστολές για την επιβεβαίωσή των 

υπολοίπων τους. Ο λογαριασμός Δάνεια Τραπεζών αφορά δάνεια σε καθυστέρηση τα οποία έπρεπε 

να εμφανίζονται στο λογαριασμό των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Σύμφωνα με επιστολή του 

Νομικού Συμβούλου της εταιρίας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας 

αναγνωρίστηκε η βασιμότητα των αιτιάσεων της  εταιρίας, το μη βέβαιο και μη εκκαθαρισμένο των 

ένδικων απαιτήσεων της τράπεζας, αλλά και η ανάγκη διεξαγωγής οικονομικής 

πραγματογνωμοσύνης, για την αποτύπωση της πραγματικής οικονομικής σχέσης της εταιρίας με 

την τράπεζα. Η όλη δικαστική διαδικασία προβλέπεται να είναι μακρόχρονη.  

4) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα, δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης 

ανέρχεται σε ευρώ 13.450,58, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά 

13.450,58 ευρώ, τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα της χρήσης εμφανίζονται ισόποσα 

αυξημένα κατά το ποσό αυτό. 

5) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις 

χρήσεις 2008 μέχρι και 2015. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν 

έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχει 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. Από τον έλεγχό μας δεν 

κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης 

που τυχόν απαιτείται. 

 

Γνώμη με Επιφύλαξη 

 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύεται στην παράγραφο 

‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν 

εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 και 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, 30 Αυγούστου 2016 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Η. ΒΑΡΛΑΜΗΣ 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 10261 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ο.Ε.Λ. 

Πατησίων 81 & Χέϋδεν 8,Τ.Κ. 104 34, Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 111 



10 

 

3. Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της «ΕΛΛΗΝΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗ 

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 31ης Δεκεμβρίου 2015 

(χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) 

Ποσά σε μονάδες Ευρώ 

 
Σημείωση 31.12.2015 31.12.2014 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
   Ενσώματα πάγια 
        Ακίνητα 6.1 519.936,25 527.141,76 

     Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 41.502,03 64.806,81 

     Λοιπός εξοπλισμός 6.1 489,52 1.576,73 

Σύνολο 
 

561.927,80 593.525,30 

    Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 6.3 1.100.000,00 900.000,00 

    Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
   Συμμετοχές σε συγγενείς, θυγατρικές και κοινοπραξίες 6.2 195.500,00 195.500,00 

     Λοιπά 
 

1.735,00 1.115,00 

Σύνολο  
 

197.235,00 196.615,00 

    Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 
 

1.859.162,80 1.690.140,30 

    Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
   Αποθέματα 
   Έτοιμα και ημιτελή 
 

0,00 304.846,50 

Προκαταβολές για αποθέματα 
 

591.791,05 462.706,72 

Σύνολο  
 

591.791,05 767.553,22 

    Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές 
        Εμπορικές απαιτήσεις 
 

389.329,39 495.964,40 

     Λοιπές απαιτήσεις 
 

678.595,54 523.143,53 

     Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 

397.846,22 154.147,12 

Σύνολο  
 

1.465.771,15 1.173.255,05 

    Σύνολο κυκλοφορούντων  
 

2.057.562,20 1.940.808,27 

Σύνολο ενεργητικού 
 

3.916.725,00 3.630.948,57 

    Καθαρή θέση 
   Καταβλημένα κεφάλαια 
        Κεφάλαιο 
 

1.363.152,00 1.298.188,00 

Σύνολο  
 

1.363.152,00 1.298.188,00 

    Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων στοιχείων 
   

  
11,00 64.975,00 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο 
        Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 
 

74.405,91 74.405,91 

     Αποτελέσματα εις νέο 
 

932.049,13 789.833,72 

Σύνολο  
 

1.006.455,04 864.239,63 

    Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 
 

2.369.618,04 2.227.402,63 

    Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις  
          Δάνεια 
 

256.850,50 256.850,50 

Σύνολο  
 

256.850,50 256.850,50 
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    Υποχρεώσεις 
   Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
        Τραπεζικά Δάνεια 
 

331.672,06 330.894,14 

     Εμπορικές υποχρεώσεις 
 

499.887,33 489.885,40 

     Λοιποί φόροι και τέλη 
 

336.381,34 199.626,43 

     Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 
 

60.679,03 32.651,77 

     Λοιπές υποχρεώσεις 
 

61.636,70 93.637,70 

Σύνολο  
 

1.290.256,46 1.146.695,44 

    Σύνολο υποχρεώσεων 
 

1.547.106,96 1.403.545,94 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 
 

3.916.725,00 3.630.948,57 

        

4. Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία της 

«ΕΛΛΗΝΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΚΤΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 

31ης Δεκεμβρίου 2015 

   

Ποσά σε μονάδες Ευρώ    

    

 
Σημείωση 31.12.2015 31.12.2014 

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 
 

2.295.569,13 2.831.817,65 

Κόστος πωλήσεων 
 

(1.676.433,06) (2.564.127,31) 

Μικτό αποτέλεσμα 
 

619.136,07 267.690,34 

Λοιπά συνήθη έσοδα 
 

5.000,00 0,00 

  
624.136,07 267.690,34 

Έξοδα διοίκησης 
 

(280.277,40) (57.317,71) 

Έξοδα διάθεσης 
 

(34.314,63) (47.787,21) 

Λοιπά έξοδα και ζημίες 
 

(74.035,64) (54.969,51) 

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορόντων στοιχείων 
 

13.575,69 0,00 

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων 
 

12.096,22 64.753,96 

  
261.180,31 172.369,87 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 
 

37,56 28,51 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
 

(23.245,46) (5.522,58) 

Αποτέλεσμα προ φόρων 
 

237.972,41 166.875,80 

Φόρος εισοδήματος 
 

(95.756,99) (58.581,09) 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 
 

142.215,42 108.294,71 
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 Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

της “ ΕΛΛΗΝΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ     

                      ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” της 31ης 

Δεκεμβρίου 2015 

(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014) 

 

5.1 Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία 

 

α) Επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ     

                      ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία. 

 

γ) Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015 – 31/12/2015 

 

δ) Διεύθυνση της έδρας: Δαγκλή 8, 65403, Καβάλα 

 

ε) Αρ.Μ.Α.Ε. 51100/53/Β/02/007 

 

στ) ΓΕ.ΜΗ.: 20865830000 

 

ζ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την 

κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθώς δεν υφίστανται παράγοντες που να 

θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνέχεια της δραστηριότητας της. 

 

η) Η Εταιρεία δεν τελεί υπό εκκαθάριση. 

 

θ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων. 

 

ι) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη 

συμφωνία με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) Ν. 4308/ 2014. 

 

κ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το 

λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας. 

 

λ) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί. 

 

5.2 Σύνοψη Λογιστικών Αρχών και Μεθόδων 

 

Η εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις 

ακόλουθες λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου.  

 

5.2.1 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία  
 

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. 

Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων, περιλαμβάνει το κόστος των 

υλικών, και της εργασίας. Ειδικά τα γήπεδα και τα κτήρια εμφανίζονται στην αξία κτήσεως τους 

και επιπλέον με γενόμενες αναπροσαρμογές σχετικών νόμων αναπροσαρμογής παγίων. 

Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο με βάση τους 

συντελεστές του άρθρου 24 Ν. 4172/2013 και έχουν επιλεγεί οι κατώτατοι συντελεστές. 
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Κτίρια 4% 

Μηχανολογικός Εξοπλισμός 4% - 10% 

Μεταφορικά μέσα 10% - 16% 

Λοιπός Εξοπλισμός 4% - 20% 

 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν αναμένει 

μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους. 

 

5.2.2 Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

Δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία. 

 

5.2.3 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

 

Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία («Συμμετοχές, Εγγυήσεις») 

επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης, όταν αυτές κρίνονται ότι είναι μόνιμου 

χαρακτήρα. 

 

5.2.4 Διάθεση ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών παγίων περιουσιακών στοιχείων 

 

Κατά τη διάθεση των ενσώματων και χρηματοοικονομικών παγίων περιουσιακών στοιχείων η 

διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης αυτών αναγνωρίζεται ως κέρδος – ζημία 

στην κατάσταση των αποτελεσμάτων. 

 

5.2.5 Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 

 

Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). 

Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει 

της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης. 

 

5.2.6 Αποθέματα 

 

Η εταιρεία ακολουθεί κατά πάγια τακτική την μέθοδο της τμηματικής περάτωσης των έργων. 

 

5.2.7 Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

 

Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον τις εκτιμώμενες ζημίες 

απομείωσης. 

 

5.2.8 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και μεταγενέστερα, 

αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους.  

 

5.2.9 Προβλέψεις 

 

Η εταιρεία, εφόσον χρειαστεί, επιβαρύνει τα αποτελέσματα της με το κόστος της αποζημίωσης του 

προσωπικού όταν ο εκάστοτε εργαζόμενος αποχωρεί από την υπηρεσία. 
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5.2.10 Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις  

 

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 τον διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της 

περιόδου στην οποία προκύπτουν. 

 

5.2.11 Στοιχεία καθαρής θέσης  

 

Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται στα ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή 

καταβληθεί. 

 

5.2.12 Φόροι εισοδήματος 

 

Προκειμένου να προσδιοριστεί η πρόβλεψη της εταιρείας για το φόρο εισοδήματος απαιτείται 

σημαντική υποκειμενική κρίση. Κατά τη κανονική ροή των εργασιών της εταιρείας λαμβάνουν 

χώρα πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο ακριβής υπολογισμός του φόρου 

είναι αβέβαιος. Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν μετά από τους 

φορολογικούς ελέγχους είναι διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι 

διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος της χρήσης κατά την οποία ο προσδιορισμός 

των φορολογικών διαφορών έχει λάβει χώρα. 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και 

περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας και τις 

διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις, εάν υπάρχουν. 

Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώρησης αναβαλλόμενων φόρων. 

 

5.2.13 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:  

 

α) Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την 

κυριότητά τους.  

β) Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή.  

γ) Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα και θεωρείται 

σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα.  

 

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δουλευμένου. 
 

5.2.14 Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και 

διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων 

 

Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται αναδρομικά με 

τη διόρθωση: 

α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης, 

για την σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής και της 

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

μεγεθών της συγκριτικής περιόδου. 

 

Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία διαπιστώνεται 

ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι 

αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά. 

 

Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους. 

 

5.2.15 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. 

 

5.2.16 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. 

 

6. Αναλύσεις κονδυλίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 

6.1 Πίνακας μεταβολών ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 

 

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη συμφωνία 

των λογαριασμών των ενσωμάτων παγίων περιουσιακών στοιχείων. 

 

  
Ιδιοχρησιμοποιούμενα 

ακίνητα Μηχαν/γικός 

εξοπλισμός 

Λοιπός εξοπλισμός 
Σύνολο 

παγίων 
  Γήπεδα Κτήρια 

Μεταφ/κά 

μέσα 

Λοιπός 

εξοπ/σμός  

Αξία κτήσεως  

Υπόλοιπο 1/1/2014 227.395,00 0,00 234.185,47 26.600,84 3.726,02 491.907,33 

Προσθήκες περιόδου 106422,28 240.183,71 187.359,70 0,00 1.129,26 535.094,95 

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31/12/2014 333.817,28 240.183,71 421.545,17 26.600,84 4.855,28 1.027.002,28 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις  

Υπόλοιπο 1/1/2014 0,00 0,00 193.956,80 22.390,98 3.358,18 219.705,96 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 46.859,23 162.781,56 2.790,07 1.340,16 213.771,02 

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Υπόλοιπο 31/12/2014 0,00 46.859,23 356.738,36 25.181,05 4.698,34 433.476,98 

Καθαρή λογιστική αξία 

31/12/2014 
333.817,28 193.324,48 64.806,81 1.419,79 156,94 593.525,30 

  

Υπόλοιπο 1/1/2015 333.817,28 240.183,71 421.545,17 26.600,84 4.855,28 1.027.002,28 

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 8.100,00 500,00 127,64 8.727,64 

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 31.850,00 0,00 0,00 31.850,00 

Υπόλοιπο 31/12/2015 333.817,28 240.183,71 397.795,17 27.100,84 4.982,92 1.003.879,92 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 

Υπόλοιπο 1/1/2015 0,00 46.859,23 356.738,36 25.181,05 4.698,34 433.476,98 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 7.205,51 21.873,52 1.430,27 284,58 30.793,88 

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00 0,00 22.318,74 0,00 0,00 22.318,74 

Υπόλοιπο 31/12/2015 0,00 54.064,74 356.293,14 26.611,32 4.982,92 441.952,12 

Καθαρή λογιστική αξία 

31.12.2015 
333.817,28 186.118,97 41.502,03 489,52 0,00 561.927,80 

 

6.2 Συμμετοχές σε συγγενείς, θυγατρικές και κοινοπραξίες 

(α) Οι συμμετοχές της εταιρείας στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 

10% είναι οι εξής: 

 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΣΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

-Κ/Ξ ΕΛΛΗΝΙΣ Α.Τ.Ε. – Δ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ 50% 3.000,00 

-Κ/Ξ ΕΛΛΗΝΙΣ Α.Τ.Ε. – Χ. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ – Σ. ΚΑΦΕΣ 30% 3.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ  6.000,00 

(β) οι συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόμενος 

εταίρος.  

  ΠΟΣΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Κ/Ξ ΣΙΑΜΚΑΣ ΕΒΗΕΚ ΑΕ- ΑΡΧΙΤΕΧ ΑΤΕ- ΜΑΓΚΑΦΙΝΗΣ ΑΔΑΜ ΑΕ 7.500,00 

Κ/Ξ ΑΡΙΩΝ ΑΕ- ΜΕΚΟΝ ΑΕ- ΜΑΓΚΑΦΙΝΗΣ ΑΔΑΜ ΑΕ 9.000,00 

Κ/Ξ ΦΙΛΛΙΠΟΣ ΑΕ- ΜΕΚΟΝ ΑΕ- ΜΑΓΚΑΦΙΝΗΣ ΑΔΑΜ ΑΕ 133.000,00 

Κ/Ξ ΦΙΛΛΙΠΟΣ ΑΕ- ΜΑΓΚΑΦΙΝΗΣ ΑΔΑΜ ΑΕ - ΜΕΚΟΝ ΑΕ 35.000,00 
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Κ/Ξ ΦΙΛΛΙΠΟΣ ΑΕ- ΜΑΓΚΑΦΙΝΗΣ ΑΔΑΜ ΑΕ  5.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 189.500,00 

 

6.3 Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 

 

Το ανωτέρω κονδύλι περιλαμβάνει προκαταβολές για αγορά ακίνητων οι οποίες μέχρι την 

ημερομηνία του ελέγχου μας δεν είχαν πραγματοποιηθεί. 

 

6.4 Εμπράγματες εγγυήσεις επί ακινήτων της εταιρείας  

 

Επί  των ακινήτων της εταιρίας  υφίστανται εμπράγματα βάρη  α) υποθήκες υπέρ Δημοσίου ποσού 

€ 439.055,38 β) προσημείωση υπέρ προμηθευτή ποσού € 59.141,38 και γ) προσημειώσεις 

υποθηκών υπέρ τραπεζών ποσού € 1.422.000,00 για εξασφάλιση δανείων το ύψος των οποίων την 

31.12.2015 ανερχόταν σε € 587.744,64. 

 

6.5 Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία  

 

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση. 

 

6.6 Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού  

 

Δεν υφίστανται δεσμεύσεις τέτοιας φύσεως εκτός αυτών που αναφέρονται στην ανωτέρω 

παράγραφο 6.4. 

 

6.7 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες μετά από 5 έτη  

 

Δεν υφίστανται μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες μετά από 5 έτη. 

 

6.8 Έσοδα ή έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας  

 

Δεν υπάρχουν ιδιαίτερης σημασίας κονδύλια (έσοδα ή έξοδα) που να αποτελούν ιδιαίτερης 

συχνότητας. 

 

6.9 Ποσά τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών 

σύμφωνα με το άρθρο 20  

 

Δεν υφίστανται.  

 

6.10 Μέσος όρος απασχολούμενων στην περίοδο  

 

Ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την περίοδο 2015 ανήλθε σε 33 απασχολούμενους (6 

Διοικητικό προσωπικό και 27 εργατοτεχνίτες ενώ στην προηγούμενη χρήση 14 απασχολούμενους 

(5 Διοικητικό προσωπικό και 9 εργατοτεχνίτες). 

 

6.11 Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.  

 

Δεν δόθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. 
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Αθήνα, 29 Αυγούστου 2016 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &  Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

 

 

 

 

 

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΑΓΚΑΦΙΝΗ ΑΝΘΟΥΛΑ 

Α.Δ.Τ.:  Χ 774433 Α.Δ.Τ.: ΑΖ 884312 

  

Η ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  

  

 

 

 

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   

Α.Δ.Τ.: ΑΗ 687213  

  

 


