ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
& ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΚΥΡΟΥ 2 Β , ΤΚ 15342
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 38048/01ΑΤ/Β/97/450(2009)
Γ.Ε.Μ.Η. : 002499801000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΗΣ
01/01/2015-31/12/2015
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ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015(01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ
ΑΡ.Μ.ΑΕ: 38048/01ΑΤ/Β/97/450(2009) , Γ.Ε.Μ.Η: 002499801000
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2015
ΧΡΗΣΗΣ 2014
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ
-Ακίνητα
-Μηχανολογικός εξοπλισμός
-Λοιπός εξοπλισμός
-Λοιπά περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ
ΑΫΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
-Λοιπά αϋλα
ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
-Συμμετοχές σε θυγατρικές , συγγενείς και κοινοπραξίες
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
-Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
-Εμπορεύματα
-Προκαταβολές για αποθέματα
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΈΣ
-Εμπορικές απαιτήσεις
-Λοιπές απαιτήσεις
-Προπληρωμένα έξοδα
-Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚ/ΛΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
-Κεφάλαιο
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΈΟ
-Αποθεματικά νόμων ή καταστατικό
-Αποτελέσματα εις νέο
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ& ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΝΈΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
-Κρατικές επιχορηγήσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
-Τραπεζικά δάνεια
-Εμπορικές υποχρεώσεις
-Φόρος εισοδήματος
-Λοιποί φόροι και τέλη
-Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
-Λοιπές υποχρεώσεις
-Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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52.551,84
8.620,69
18.821,46
0,00
79.993,99

54.861,17
5.322,29
22.561,93
0,00
82.745,39

7.289,29
7.289,29
0,00

5.583,17
5.583,17
0,00

14.018,00
14.018,00
101.301,28

10.118,00
10.118,00
98.446,56

0,00
897.498,91
4.738,14
902.237,05

170.927,73
788.253,03
145.630,53
1.104.811,29

1.122.140,85
668.036,44
34.201,26
1.377.736,28
3.202.114,83
4.104.351,88
4.205.653,16

1.382.855,82
551.426,54
31.733,31
644.703,31
2.610.718,98
3.715.530,27
3.813.976,83

293.000,00
293.000,00

293.000,00
293.000,00

249.470,36
1.637.376,58
1.886.846,94
2.179.846,94

249.470,36
1.006.340,51
1.255.810,87
1.548.810,87

72.696,32
72.696,32

72.696,32
72.696,32

94.504,29
829.152,01
270.014,52
255.355,44
13.110,43
489.699,77
1.273,44
1.953.109,90
2.025.806,22
4.205.653,16

88.658,92
836.439,30
311.978,81
71.978,81
10.154,33
871.421,08
1.838,39
2.192.469,64
2.265.165,96
3.813.976,83

ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤ'ΕΙΔΟΣ
01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ
ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2015
ΧΡΗΣΗΣ 2014
5.879.930,79
4.292.937,63
4.255.430,42
2.826.664,58
1.624.500,37
1.466.273,05
590,00
11.912,49
1.625.090,37
1.478.185,54
351.294,89
312.708,11
318.776,90
389.223,47
7.126,28
11.685,50
0,00
414.783,86
4.822,71
11.618,12
952.715,01
1.190.970,44
15,00
6.451,42
51.679,42
50.539,57
901.050,59
1.146.882,29
270.014,52
311.978,81
631.036,07
834.903,48

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζημίες
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτελέσματα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ&
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η. ΠΕΤΡΟΥΛΙ ΑΣ
ΑΔΤ: Χ 704250

ΔΗΜ. ΦΟΥΦΕΑΣ-ΦΟΥΦΑΣ
ΑΔΤ: Σ 530477

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΙΟΝ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΑΜΟΛΗΣ
ΑΔΤ: ΑΙ 542920
Αρ.αδείας ΟΕΕ:58761/Α΄τάξης

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας
ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
& ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015, τις καταστάσεις
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.
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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.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη,
την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 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.

Κηφισιά 6 Ιουνίου 2016
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΠΑΝΑΓΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 24201

K M C

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.
Κηφισίας 293 & Δηλιγιάννη Κηφισιά
ΑΜ ΣΟΕΛ 167
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Προσάρτημα (Σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
της 31ης Δεκεμβρίου 2015
(βάσει των διατάξεων του Άρθρου 29 του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει)

Επωνυμία

ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Νομικός τύπος οντότητας

Ανώνυμη Εταιρεία

Περίοδο αναφοράς

Περίοδος 1/1/2015 – 31/12/2015

Διεύθυνση

Σκύρου 2β ,ΤΚ 15342 Αγία Παρασκευή

ΑΡ.Μ.Α.Ε. :

38048/01ΑΤ/Β/97/450(2009)

Αριθμός ΓΕΜΗ

002499801000

Άρθρο 29 § 3στ: Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας;

Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.

Άρθρο 29 § 3ζ: Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση;

Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.

Άρθρο 29 § 3η: Κατηγορία της οντότητας (πολύ μικρή, μικρή,
μεσαία, μεγάλη, δημοσίου συμφέροντος), σύμφωνα με τον παρόντα
νόμο.(Άρθρο 2)

Η οντότητα ανήκει στην κατηγορία Μικρές οντότητές (Άρθρο 2§ 4)

Άρθρο 29 § 3θ:Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις
έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία
με τον παρόντα νόμο.

Άρθρο 29 § 4: Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της
οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, γνωστοποιείται η φύση
αυτών των παραγόντων, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την
αντιμετώπισή τους.

Δεν υπάρχουν τέτοιοι παράγοντες που να θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική
της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

Άρθρο 29 § 5:Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που
ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των
χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. Σε περίπτωση αλλαγών
λογιστικών πολιτικών, αλλαγών λογιστικών εκτιμήσεων ή διόρθωσης
λαθών, γίνεται αναφορά στο γεγονός και γνωστοποιούνται οι σχετικές
επιπτώσεις στα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας είναι αποτιμημένα σε τιμές
κτήσεως και οι αποσβέσεις έχουν υπολογισθεί με έμμεσο τρόπο σύμφωνα με
τους συντελεστές που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4172/2013
(άρθρο 24)
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Άρθρο 29 § 6:Παρέκκλιση από την εφαρμογή μιας διάταξης του
παρόντος νόμου για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της παραγράφου
2 του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης, η παρέκκλιση αυτή
γνωστοποιείται και δικαιολογείται επαρκώς. Οι επιπτώσεις της
παρέκκλισης στα περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στην
καθαρή θέση και στα αποτελέσματα, παρατίθενται πλήρως στο
προσάρτημα.

Δεν υπήρξε καμία παρέκκλιση.

Άρθρο 29 § 7:Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μια υποχρέωση
σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού,
γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου αυτού με τα σχετιζόμενα
κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

Άρθρο 29 § 8:Πίνακας που παρουσιάζει για κάθε κονδύλι ενσώματων
και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων:

Παραθέτεται σχετικός πολύστηλος πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί η
διάταξη.

α) Το κόστος κτήσης ή το κόστος παραγωγής, ή την εύλογη αξία (του
άρθρου 24) σε περίπτωση που έχει εφαρμοστεί επιμέτρηση στην
εύλογη αξία, στην αρχή και στο τέλος της περιόδου για κάθε κονδύλι.

β) Τις προσθήκες, τις μειώσεις και τις μεταφορές μεταξύ των
κονδυλίων των παγίων κατά τη διάρκεια της περιόδου.

γ) Τις αποσβέσεις και απομειώσεις αξίας που αφορούν την περίοδο.

δ) Τις σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις στην αρχή και στο
τέλος της περιόδου.

ε) Τις λοιπές μεταβολές των σωρευμένων αποσβέσεων και
απομειώσεων κατά την διάρκεια της περιόδου.

στ) Το ποσό με το οποίο προσαυξήθηκε η αξία κτήσης πάγιων
περιουσιακών στοιχείων λόγω κεφαλαιοποίησης τόκων στην περίοδο,
σύμφωνα με την παράγραφο 2(δ) του άρθρου 18.

Άρθρο 29 § 10:Σε περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία
σύμφωνα με το άρθρο 24, παρατίθεται:

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση

α) Σαφής δήλωση ότι έχει γίνει χρήση της δυνατότητας επιμέτρησης
στην εύλογη αξία καθώς και τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων που έχουν επιμετρηθεί στην εύλογη αξία.

β) Περιγραφή των σημαντικών υποθέσεων στις οποίες βασίζονται τα
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υποδείγματα και οι τεχνικές επιμέτρησης.

γ) Ανά κονδύλι στοιχείων του ισολογισμού: η εύλογη αξία, οι
μεταβολές της που έχουν αναγνωριστεί στα αποτελέσματα, καθώς και
οι μεταβολές αυτής που έχουν αναγνωριστεί απευθείας στην καθαρή
θέση (διαφορές εύλογης αξίας).

δ) Πίνακας στον οποίο παρουσιάζεται η κίνηση των διαφορών
εύλογης αξίας κατά τη διάρκεια της περιόδου, με ανάλυση σε μικτό
ποσό και αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος, όταν αναγνωρίζεται
αναβαλλόμενη φορολογία.

ε) Για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων,
πληροφορίες
για
την
έκταση
και
τη
φύση
τους,
συμπεριλαμβανόμενων των όρων και των συνθηκών που μπορεί να
επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και την πιθανότητα μελλοντικών
χρηματοροών.

στ) Για πάγια στοιχεία, η λογιστική αξία των παγίων αυτών που θα
αναγνωρίζονταν στον ισολογισμό, εάν τα εν λόγω στοιχεία δεν είχαν
επιμετρηθεί στην εύλογη αξία τους σύμφωνα με το άρθρο 24.

Άρθρο 29 § 13:Το συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται με
εξασφαλίσεις που παρέχονται από την οντότητα, με ένδειξη της
φύσης και της μορφής της εξασφάλισης.

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

Άρθρο 29 § 14:Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που
καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε έτη από την ημερομηνία του
ισολογισμού.

Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις που να καθίσταται απαιτητές μετά από πέντε έτη
από την ημερομηνία του ισολογισμού.

Άρθρο 29 § 16:Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών
δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενα
περιουσιακά στοιχεία ή ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν
εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και της μορφής
των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση
που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία
ή συνδεδεμένες ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά.

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2010 έως 2015. Οι
φόροι που ενδεχομένως προκύψουν δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις
οικονομικές καταστάσεις.

Άρθρο 29 § 17:Το ποσό και τη φύση των επιμέρους στοιχείων των
εσόδων ή των εξόδων που είναι ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης
συχνότητας ή σημασίας.

Τα έσοδα της εταιρεία για την περίοδο 1/1/2015-31/12/2015 αφορούν
αποκλειστικά έσοδα από την δραστηριότητά της.

Άρθρο 29 § 18:Το ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το
κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20.

Δεν συντρέχει αυτή η περίπτωση

Άρθρο 29 § 23:Για τους απασχολούμενους στην οντότητα κατά τη

Ο Μ.Ο απασχολούμενων για την περίοδο 1/1/2015-31/12/2015 ανήλθε σε
12,2 άτομα και το κόστος μισθοδοσίας των ανήλθε στο ποσό των 235.407,75
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διάρκεια περιόδου παρέχονται οι εξής πληροφορίες:

€.

α) Ο μέσος όρος των απασχολούμενων.

Άρθρο 29 § 25:Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που
χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών
συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των
ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω
αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για
λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά
γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων
αυτών.

Δεν υπάρχουν ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα
μέλη διοικητικού συμβουλίου.

Αγία Παρασκευή , 20 Μαϊου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ&

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΙΟΝ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

ΔΗΜ.ΦΟΥΦΕΑΣ –ΦΟΥΦΑΣ
ΑΔΤ: Σ 530477

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η. ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ
ΑΔΤ: Χ 704250

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΑΜΟΛΗΣ
ΑΔΤ: ΑΙ 542920
Αρ.αδείας ΟΕΕ:58761/Α΄τάξης

Βεβαιώνουμε ότι το Προσάρτημα που αποτελείται από εννιά (9) σελίδες, είναι αυτό που αναφέρεται
στην Έκθεση ελέγχου που χορηγήσαμε με ημερομηνία 6 Ιουνίου 2016.
Κηφισιά 6 Ιουνίου 2016
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Χ. ΠΑΝΑΓΗΣ
ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ. 24201

K M C

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.
Κηφισίας 293 & Δηλιγιάννη Κηφισιά
ΑΜ ΣΟΕΛ 167
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Σύνολο παγίων

12%

άυλα

10%

Λοιπά

Μεταφορικά
μέσα

10%

Σύνολο

Λοιπός
εξοπλισμός

Λοιπός εξοπλισμός
Μηχανολογικός
εξοπλισμός

Σύνολο

Αξία κτήσης

Κτήρια

Ιδιοχρησ/μενα ακίνητα

Αξία κτήσης
Συντελεστής απόσβεσης
Κόστος κτήσης 01.01.2014

4%

10%

251.963,12

251.963,12

23.985,35

257.776,60

35.402,89

293.179,49

372.890,10

942.018,06

6.910,00

6.910,00

0,00

14.948,54

0,00

14.948,54

0,00

21.858,54

258.873,12

258.873,12

23.985,35

272.725,14

35.402,89

308.128,03

372.890,10

963.876,60

850,00

850,00

5.458,94

10.683,66

0,00

10.683,66

6.390,00

23.382,60

0,00

0,00

0,00

97,47

0,00

97,47

0,00

97,47

259.723,12

259.723,12

29.444,29

283.506,27

35.402,89

318.909,16

379.280,10

987.356,67

201.835,20

201.835,20

16.835,20

230.362,58

35.402,84

265.765,42

363.186,93

847.622,75

2.176,80

2.176,80

1.827,86

19.800,63

0,00

19.800,63

4.120,00

27.925,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204.012,00

204.012,00

18.663,06

250.163,21

35.402,84

285.566,05

367.306,93

875.548,04

3.159,28

3.159,28

2.160,54

14.521,65

0,00

14.521,65

4.683,88

24.525,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

207.171,28

207.171,28

20.823,60

264.684,86

35.402,84

300.087,70

371.990,81

900.073,39

Σωρευμένες απομειώσεις
01.01.2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Απομειώσεις 2014
(31.12.2014)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σωρευμένες απομειώσεις
31.12.2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Απομειώσεις 2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σωρευμένες απομειώσεις
31.12.2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Λογιστική αξία 31.12.2014

54.861,12

54.861,12

5.322,29

22.561,93

0,05

22.561,98

5.583,17

88.328,56

Λογιστική αξία 31.12.2015

52.551,84

52.551,84

8.620,69

18.821,41

0,05

18.821,46

7.289,29

87.283,28

Προσθήκες 2014(31.12.2014)
Κόστος κτήσης 31.12.2014
Προσθήκες 2015 (31.12.2015)
Μειώσεις 2015 (31.12.2015)
Κόστος κτήσης 31.12.2015
Αποσβέσεις
Σωρευμένες αποσβέσεις
01.01.2014
Αποσβέσεις 2014
Μειώσεις αποσβεσμένων 2014
Σωρευμένες αποσβέσεις
31.12.2014
Αποσβέσεις 2015
Μειώσεις αποσβεσμένων 2015
Σωρευμένες αποσβέσεις
31.12.2015
Απομειώσεις
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