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Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, σας παρουσιάζουμε την
δραστηριότητα της εταιρίας κατά την χρήση που έληξε στις 31.12.2015 και τις προοπτικές
για την τρέχουσα χρήση.
A. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Στην χρήση που έληξε στις 31/12/2015 η Εταιρία παρά τις οικονομικές δυσκολίες
που παρουσιάζονται στην Ελληνική επικράτεια κατάφερε να ισχυροποιήσει το μερίδιο
αγοράς της σημειώνοντας αύξηση στον κύκλο εργασιών της σε σχέση με την προηγούμενη
χρήση.
Ο κύκλος των εργασιών της κλειόμενης χρήσης ανήλθε στο ποσό των16.273.149,04
ευρώ, έναντι 15.080.196,92 ευρώ της προηγουμένης χρήσης σημειώνοντας αύξηση 8%. Τα
Μικτά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα 2.069.045,74 ευρώ, έναντι 2.165.878,48 ευρώ της
προηγούμενης διαχειριστικής χρήσης και το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε
στο 12,71% επί των πωλήσεων, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με αυτό του
προηγούμενου έτους, το οποίο ανερχόταν σε 14,36%.
Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Ο Ισολογισμός της εταιρίας που σας υποβάλλουμε συνημμένο, εμφανίζει την
πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας στις 31/12/2015.
Η οικονομική κατάσταση της κρίνουμε ότι είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική με την
επιφύλαξη μόνο της καθυστέρησης είσπραξης απαιτήσεων πελατών. Η Διοίκηση της
εταιρίας εκτιμά ότι οι επισφαλείς απαιτήσεις δεν θα κλονίσουν τη κεφαλαιακή επάρκεια
της εταιρείας.
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Β.1. Στατιστική εικόνα επιχείρησης.
1. Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διαρθρώσεως.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Κυκλοφορούν ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού
Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων
Ίδια Κεφάλαια / Πάγιο ενεργητικό
Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Κεφάλαιο κινήσεως / Κυκλοφορούν ενεργητικό

2015
86,91%
71,36%
318,10%
212,11%
52,86%

2014
136,58%
62,00%
302,36%
279,15%
64,18%

1,69%
8,51%
12,71%
502,74%

1,21%
5,97%
14,36%
494,18%

2. Αριθμοδείκτες Αποδόσεως και Αποδοτικότητας.
2.1 Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως / Κύκλος Πωλήσεων
2.2 Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως / Ίδια Κεφάλαια
2.3 Μικτά Αποτελέσματα / Κύκλος Πωλήσεων
2.4 Κύκλος Πωλήσεων / Ίδια Κεφάλαια

Γ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Στην κλειόμενη χρήση η εταιρεία παρουσίασε αύξηση στον κύκλο εργασιών της και
αυτό οφείλεται στο γεγονός της προσπάθειας της Διοικήσεως για την παραμονή της
εταιρείας σε αναπτυξιακή και κερδοφόρα πορεία. Η πορεία της εταιρίας στα επόμενα
χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική, αν ληφθούν υπόψη τα μέτρα που ελήφθησαν
από το Δ.Σ. και τους προϋπολογισμούς των επόμενων χρόνων που έχουν εκπονηθεί.
Δ. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η κίνηση των παγίων στοιχείων της εταιρίας (αγορών – πωλήσεων- μειώσεων και
αποσβέσεων) στην χρήση που έληξε 31.12.2015 αναλύεται και εμφανίζεται στο
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ των Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση που λήγει 31.12.2015, το
οποίο και σας κοινοποιείται με την παρούσα έκθεση.
Οι αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογισθεί με βάση
τις διατάξεις του Ν.4308/2014 σε συνάρτηση του αρ.24 του Ν.4172/2013.
Ε. ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η εταιρία έχει στην κατοχή της αγροτεμάχιο στο 4ο χλμ. ΠΕΟ Κατερίνης – Θεσσαλονίκης,
εκτάσεως 8.265 τ.μ., και επί του αγροτεμαχίου κτίριο εκτάσεως 2.178,45 τ.μ. και το με
αριθμό 339 κληροτεμάχιο εμβαδού 5.125 τ.μ. στην ίδια περιοχή.
ΣΤ. ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
Η εταιρεία κατέχει χρεόγραφα συνολικής αξίας € 4.156,00 της Τράπεζας Probank,
χρεόγραφα συνολικής αξίας € 4.981,89 της Τράπεζας Κύπρου, καθώς και μερίδια
συνεταιριστικής Τραπέζης Πιερίας € 28.529,04.
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Ζ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ & ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Η εταιρία δεν έχει στην κατοχή της συνάλλαγμα. Υποκατάστημα υφίσταται επί της οδού
Πειραιώς 226 – Αθήνα.
Η. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσας χρήσης, όπως και τον συνοδεύοντα
αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, εφαρμόσθηκαν οι λογιστικές αρχές που
προδιαγράφονται από τα ΕΛΠ:
1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσης, η οποία
είναι προσαυξημένη με την αξία προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις
προβλεπόμενες από τον νόμο αποσβέσεις, οι οποίες έχουν υπολογισθεί με βάση τις
διατάξεις του Ν.4308/2014 σε συνάρτηση του άρθρου 24 του Ν.4172/2013.
2. Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτίμησης των παγίων.
3. Τα αποθέματα των εμπορευμάτων, ετοίμων προϊόντων και ημικατεργασμένων έχουν
αποτιμηθεί στην κατά είδος χαμηλότερη αξία, μεταξύ της αξίας κτήσης (Ιστορική Αξία) και
της καθαρά ρευστοποιήσιμης αξίας.
Η μέση τιμή κτήσεως όλων των αποθεμάτων προσδιορίστηκε με την μέθοδο μέσου
σταθμικού κόστους, η οποία ακολουθείται πάγια.
4.Δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυομένου
προσωπικού, ακολουθούμενης παγίως της αρχής επιβάρυνσης κάθε χρήσης με τα εντός
αυτής καταβαλλόμενα ποσά αποζημιώσεων.
Το προσάρτημα της Εταιρίας που συνοδεύει τις οικονομικές καταστάσεις και την
παρούσα έκθεση δίνει τις απαραίτητες διευκρινήσεις και επεξηγήσεις που χρειάζονται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/20 όπως ισχύει και των διατάξεων των ΕΛΠ.
θ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Δεν σημειώθηκαν ιδιαίτερες ζημίες για την εταιρεία την χρήση 2015.
Ι. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
α) Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία έχει διενεργήσει προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων. Ο Πιστωτικός κίνδυνος
έχει μειωθεί λόγω τοις μετρητοίς πωλήσεων και αξιολόγησης πίστωσης πελατών.
β) Κίνδυνος ρευστότητας
Η διοίκηση της εταιρείας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση του
υφιστάμενου κινδύνου ρευστότητας, διατηρώντας σε χαμηλά επίπεδα, τόσο μέσω της
διαθεσιμότητας επαρκών πιστωτικών ορίων από τα πιστωτικά ιδρύματα, όσο και της
ικανοποιητικής απόδοσης της ακολουθούμενης από την εταιρεία πιστωτικής πολιτικής.
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γ) Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των
επιτοκίων
Δεν εκτιμάται ιδιαίτερος κίνδυνος.
δ) Κίνδυνος αποθεμάτων
Για την αντιμετώπιση του κινδύνου από ενδεχόμενη ζημία, λόγω απώλειας των αποθεμάτων
από φυσικές καταστροφές, κλοπές κλπ, η εταιρεία λαμβάνει όλα τα αναγκαία και
κατάλληλα μέτρα (ασφάλιση, φύλαξη κτλ) για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αυτού.

Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
Μέχρι σήμερα δεν προέκυψαν ζημίες, ούτε προβλέπονται να προκύψουν, σύμφωνα και
με όσα παραπάνω έχουμε αναπτύξει, στο μέλλον από διάφορα γεγονότα που να αφορούν
τις εργασίες της κλεισμένης χρήσης.
Μετά από τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε:
1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης που λήγει

31/12/2015.
2. Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές της χρήσης, από κάθε ευθύνη για τα
πεπραγμένα της χρήσης που λήγει 31/12/2015, σύμφωνα με τον νόμο και το
Καταστατικό.

ΚΑΤΕΡΙΝΗ, 19Μαΐου 2016
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 357234
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας « ΌΜΗΡΟΣ Α.Ε.»
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων: Ελέγξαμε τις συνημμένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΌΜΗΡΟΣ Α.Ε. , οι οποίες αποτελούνται από
τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015 και 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 έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής θέματα:1) Στους
επιμέρους λογαριασμούς του Ενεργητικού (α) Άυλα περιουσιακά στοιχεία, (β)
Προκαταβολές για αποθέματα και (γ) Εμπορικές απαιτήσεις, περιλαμβάνονται επισφαλείςεπίδικες και αμφιβόλου είσπραξης απαιτήσεις συνολικού ποσού ευρώ 1,8 εκ. ευρώ
περίπου, για τις οποίες η διενεργηθείσα απομείωση ποσού ευρώ 867 χιλ. ευρώ περίπου
υπολείπεται της απαιτούμενης κατά 939 χιλ. ευρώ περίπου. Η μη διενέργεια της
απαιτούμενης απομείωσης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές, που
προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, με συνέπεια, η αξία των εν λόγω
κονδυλίων, και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 939 χιλ. ευρώ
περίπου και τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης αυξημένα κατά ευρώ 205 χιλ
περίπου.2) 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 31 Δεκεμβρίου 2015, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας
πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 60χιλ περίπου με συνέπεια οι προβλέψεις για παροχές σε
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εργαζομένους να εμφανίζονται μειωμένες κατάευρώ60χιλ περίπου τα Ιδία Κεφάλαια να
εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ60χιλπερίπου. 3)Οι φορολογικές υποχρεώσεις της
εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές η τους Νόμιμους ελεγκτές για την
χρήση 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν
καταστεί οριστικά. Η εταιρεία 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 έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της
πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Γνώμη με Επιφύλαξη: Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων
που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι συνημμένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την
οικονομική θέση της Εταιρείας ΌΜΗΡΟΣ Α.Ε. κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, και τη
χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με
τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
Θέματα Έμφασης: Χωρίς να διατυπώνουμε περαιτέρω επιφύλαξη στην γνώμη μας,
εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1) H προτεινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο της
εταιρίας διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης (μη διανομή μερίσματος), πρέπει να εγκριθεί
από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, με την απαιτούμενη
πλειοψηφία που απαιτεί ο Νόμος, 2) Οι προηγούμενες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης
που έληξε την 31/12/2014, ελέγχθηκαν από άλλον ελεγκτή ο οποίος εξέφρασε γνώμη με
επιφύλαξη την 18/05/2015 σχετικά, α) με την μη διενέργεια πρόβλεψης επισφαλών
απαιτήσεων ποσού ευρώ 734 χιλ περίπου, β) την μη διενέργεια πρόβλεψης αποζημίωσης
προσωπικού ποσού ευρώ 67 χιλ και γ) Της ανέλεγκτης φορολογικά χρήσης 2010.
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.
22/06/2016
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Αντώνιος Γιατράς
ΑΜ ΣΟΕΛ 19141
Ελληνική Ελεγκτική ΑΕ, Κηφισιάς 22, Μαρούσι
ΑΜ ΣΟΕΛ 156
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2015
Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
( Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)
ΟΜΗΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Α.Φ.Μ. : 094468641, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου ( 01/01/2015 - 31/12/2015 )
Δ/νση : 4Ο ΧΛΜ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,
ΑΡ. ΓΕ.Μ.Η.:053011648000, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:41337/58/Β/98/007

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Σύνολο
Προκαταβολές και Mηκυκλοφ. στοιχεία υπό
κατασκευή
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και
κοινοπραξίες
Λοιπά
Σύνολο
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Προκαταβολές Προμηθευτών
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού

Σημείωση

2015

2014

ΣΤ.1
ΣΤ.1
ΣΤ.1

466.453,24
94.512,24
70.517,18
631.482,66

501.952,47
104.933,28
41.744,04
648.629,79

ΣΤ.1

224.966,22
224.966,22

331.603,37
331.603,37

132.103,03

0,00

28.529,05

28.529,05

493,36
161.125,44
1.017.574,32

493,36
29.022,41
1.009.255,57

789.634,90
23.727,82
1.054.444,37
450.080,89
2.317.887,98

1.390.734,22
35.081,53
1.226.340,03
264.616,43
2.916.772,21

3.570.179,90
190.911,71
9.137,89
666.979,60
4.437.209,10
6.755.097,08
7.772.671,40

3.464.705,41
466.503,92
9.137,89
107.042,01
4.047.389,23
6.964.161,44
7.973.417,01

ΣΤ.4

ΣΤ.5
ΣΤ.6
ΣΤ.4
ΣΤ.7
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Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Σύνολο
Διαφορές εύλογης αξίας
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων
Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Φόρος Εισοδήματος
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Σύνολο

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και
υποχρεώσεων

ΣΤ.8

520.520,00
520.520,00
3.299,72
40,07
3.339,79

520.520,00
520.520,00
3.299,72
40,07
3.339,79

ΣΤ.8

132.756,31
1.920.250,83
660.031,18
2.713.038,32
3.236.898,11

118.988,41
1.920.250,83
488.440,92
2.527.680,16
3.051.539,95

ΣΤ.13

1.351.085,30
1.351.085,53

1.020.721,61
1.020.721,61

ΣΤ.14
ΣΤ.14
ΣΤ.11
ΣΤ.13

1.044.877,39
367.813,21
1.521.955,70
8.737,63
45.756,85
170.681,81
2.576,11
22.289,29
3.184.687,76

1.299.287,90
346.905,48
2.079.616,41
7.193,63
40.570,21
117.222,42
73,66
10.285,74
3.901.153,45

4.535.773,29

4.921.877,06

7.772.671,40

7.973.417,01

ΣΤ.12
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗ-ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

( Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)
ΟΜΗΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Α.Φ.Μ. : 094468641, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου ( 01/01/2015 – 31/12/2015 )
Δ/νση : 4Ο ΧΛΜ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,
ΑΡ. ΓΕ.Μ.Η.:053011648000, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:41337/58/Β/98/007
Ποσά σε ευρώ

Σημείωση

2015

2014

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

ΣΤ.16

16.273.149,04

15.080.196,92

Κόστος πωλήσεων

ΣΤ.16

14.204.103,30

12.914.318,44

2.069.045,74

2.165.878,48

Έξοδα διοίκησης

287.106,46

237.856,83

Έξοδα διάθεσης

934.086,55

617.865,03

Λοιπά έξοδα και ζημιές

413.248,99

892.858,51

Λοιπά έσοδα και κέρδη

259.212,84

181.527,63

Αποτελέσματα προ τόκων και
φόρων

693.816,58

598.825,74

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

0,00

0,00

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

247.776,61

283.352,27

Αποτέλεσμα προ φόρων

446.039,97

315.473,47

Φόροι εισοδήματος

170.681,81

133.261,31

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από
φόρους

275.358,16

182.212,16

Μικτό αποτέλεσμα
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Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

( Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)
ΟΜΗΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Α.Φ.Μ. : 094468641, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου ( 01/01/2015 - 31/12/2015 )
Δ/νση : 4Ο ΧΛΜ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,
ΑΡ. ΓΕ.Μ.Η.:053011648000, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:41337/58/Β/98/007
Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
ποσά σε ευρώ
Αποθεματικά
νόμων
Κεφάλαιο

Διαφορές Εύλογης
Αξίας

Και κατ/κού

Ν.3299/04
αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέο

Σύνολο

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 01.01.2014
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο
Διανομές στους φορείς
Αποτελέσματα περιόδου

520.520,00
0
0
0

3.339,79
0
0
0

109.075,86
9.912,55
0
0

1.920.250,83
0
0
0

451.141,31
-9.912,55
-135.000,00
182.212,16

3.004.327,79
0,00
-135.000,00
182.212,16

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 31.12.2014
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο
Διανομές μερισμάτων
Αποτελέσματα περιόδου

520.520,00
0
0
0

3.339,79
0
0
0

118.988,41
13.767,90
0
0

1.920.250,83
0
0
0

488.440,92
-13.767,90
-90.000,00
275.358,16

3.051.539,95
0,00
-90.000,00
275.358,16

Υπόλοιπο κλειόμενης χρήσης 31.12.2015

520.520,00

3.339,79

132.756,31

1.920.250,83

660.031,18

3.236.898,11
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Κατερίνη 19 Μαΐου 2016

Η Πρόεδρος & Διευθύνων
Σύμβουλος

Το Μέλος του ΔΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Σοφία Μιχαηλίδου

Όμηρος Πασιόπουλος

Θεόδωρος Υφαντής

Α.Δ.Τ.ΑΕ 357234

Α.Δ.Τ.ΑΑ 459566

Α.Μ Ο.Ε.Ε. 0017616 Α' ΤΑΞΗΣ
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΟΜΗΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014
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Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29)
1.

Επωνυμία: ΟΜΗΡΟΣ Α.Ε.

2.

Νομικός Τύπος: Ανώνυμη Εταιρεία

3.

Περίοδος αναφοράς: 01/01/2015 – 31/12/2015

4.

Διεύθυνση της έδρας: 4Ο ΧΛΜ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

5.

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 41337/58/Β/98/007

6.

ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ.: 053011648000

7.

Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

8.

Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και
κατατάσσεται στην κατηγορία των μεσαίων οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου
4308/2014.

9.

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία
με τον νόμο 4308/2014.

10.

Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί
το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.

Β)ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΤΟΥΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΩΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (παρ. 4 άρθρου 29)
Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε
κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Γ). ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 του άρθρου 29)
Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η
εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές.
1.

Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις
και ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου
χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% που
αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.

2.

Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και
ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου
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χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4%, που
αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.
3.

Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μείον αποσβέσεις και
μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου
χαρακτήρα. Τα λοιπά ενσώματα πάγια αποσβένονται με τους παρακάτω συντελεστές
απόσβεσης, που αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους:

4.

α/α

Περιγραφή

Συντελεστής απόσβεσης

(1)

Μηχανολογικός
εξοπλισμός

(2)

Μεταφορικά μέσα

(3)

Εξοπλισμός Η/Υ

20%

(4)

Λοιπός εξοπλισμός

10%

10%
10%-12%

Τα πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον
αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης)
είναι μόνιμου χαρακτήρα. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη
ωφέλιμη οικονομική ζωή τους που ανέρχεται σε 10 έτη (συντελεστής απόσβεσης 10%).

5.

Τα λοιπά 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.

6.

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης.
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης:
α) τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρώνται στο
κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι
αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η απόσβεση των άυλων
στοιχείων με συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός του χρόνου
αυτού. Για τα στοιχεία χωρίς συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι
αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή
τους.
β) Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή ή με ωφέλιμη
οικονομική ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, επιμετρώνται στο
κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις με συντελεστή απόσβεσης 10%, και μείον ζημίες
απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου
χαρακτήρα.
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7.

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες, καθώς και οι λοιποί
συμμετοχικοί τίτλοι επιμετρώνται στο κόστος κτήσης, μείον ζημίες απομείωσης όταν
κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Μερίσματα από τις
εν λόγω επενδύσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσματα, κατά το χρόνο που
εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα αυτών.

8.

Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία («Δάνεια και απαιτήσεις»
και «Χρεωστικοί τίτλοι», επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης,
όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.

9.

Κατά την διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων
περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης
αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

10.

Τα πάσης φύσεως αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και
υλικά, βιολογικά αποθέματα) επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας
κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων
προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου. Οι ζημία που προκύπτει
από την επιμέτρηση των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όταν αυτή
είναι μικρότερη του κόστους κτήσης, αναγνωρίζεται στις ζημίες απομείωσης και
επιβαρύνει το κόστος πωλήσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση
ιδιαίτερα αυξημένων ζημιών απομείωσης αποθεμάτων, τα σχετικά ποσά εμφανίζονται
στο κονδύλι «Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)» στην Κατάσταση
Αποτελεσμάτων με σκοπό την εύλογη παρουσίαση.

11.

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

12.

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.

13.

Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο
κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους
κτήσης και ανακτήσιμης αξίας.

14.

Τα κονδύλια της καθαρής θέσης αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται
μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί. Κόστος
που σχετίζεται άμεσα με στοιχείο της καθαρής θέσης παρακολουθείται αφαιρετικά
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του στοιχείου αυτού της καθαρής θέσης, εφόσον είναι σημαντικό για τις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση το εν λόγω ποσό
αναγνωρίζεται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά
15.

Oι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία,
αναγνωρίζονται και επιμετρώνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά
ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

16.

Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο
ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους.

17.

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται
μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά.

18.

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά
ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται
οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές
επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται οριστικά.
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται με
τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με τρόπο
αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που
επιχορηγήθηκε. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται
αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που
καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι
κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως
έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα
αποτελέσματα.

19.

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται
μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το
διακανονισμό τους.

20.

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.

21.

Ο

τρέχων

φόρος

εισοδήματος

αναγνωρίζεται

ως

έξοδο

στην

κατάσταση

αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της
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φορολογικής νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο
εισοδήματος και προσαυξήσεις.
22.

Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: (α) μεταβιβάζονται στον
αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά
τους, (β) τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και (γ) τα οικονομικά οφέλη
από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή
η εισροή τους στην οντότητα. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με
βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του
οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης
επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών
επιμετρώνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα από τόκους
λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου. Τα μερίσματα ή το εισόδημα από τη
συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων, αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν
εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους. Τα δικαιώματα
αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.

23.

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

24.

Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο
νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας
με την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη συναλλαγή. Στο τέλος κάθε
περιόδου αναφοράς: (α) τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία
κλεισίματος της ημερομηνίας του ισολογισμού, (β) τα μη νομισματικά στοιχεία που
εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως, μετατρέπονται
με την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης. Οι συναλλαγματικές διαφορές που
προκύπτουν από το διακανονισμό νομισματικών στοιχείων ή από τη μετατροπή τους
με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή
κατά τη σύνταξη προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται
στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν.

25.

Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται
αναδρομικά με τη διόρθωση:
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α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της
καθαρής θέσης, για την σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και
λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και
β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των
λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου.
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής.
26.

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.

27.

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.

28.

Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.

Δ) ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΕΥΛΟΓΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (παρ.6 άρθρου 29)
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.
Ε) ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ Η ΜΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ
ΕΝΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (παρ.7 άρθρου 29)
Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με περισσότερα
από ένα κονδύλια του ισολογισμού.
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ΣΤ) ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1.

Eνσώματα, άυλα και βιολογικά πάγια (παρ. 8 άρθρου 29)

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη συμφωνία των λογαριασμών των ενσωμάτων παγίων, των
βιολογικών παγίων και των άυλων παγίων.

Μικτή λογιστική αξία 01.01.2015
Προσθήκες περιόδου
Τόκοι περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Μεταφορές
Λοιπά
Μικτή λογιστική αξία 31.12.2015
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
01.01.2015
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου
Απομειώσεις περιόδου
Αναστροφές απομειώσεων περιόδου
Λοιπές μειώσεις απομειώσεων
Σωρευμένες αποσβέσεις
και απομειώσεις 31.12.2015
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015

Ιδιοχρησιμ/μενα ακίνητα
10. Γη
12. Κτήρια (οικόπεδα)
τεχνικά έργα
-1
-3
36.937,55
1.160.021,96
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.937,55
1.160.021,97

13.
Μηχανολογικός
εξοπλισμός
-4
779.026,88
16.026,46
0,00
0,00
0,00
0,00
795.053,34

14.
Μεταφορικά
μέσα
-5
140.863,08
11.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152.663,08

-6
145.054,33
36.244,08
0,00
0,00
0,00
0,00
181.298,41

Άϋλα
18.01 Δαπάνες
ανάπτυξης
-11
588.163,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
588.163,68

-14
0,00
132.103,03
0,00
0,00
0,00
0,00
132.103,03

15. Λοιπός
εξοπλισμός

Πάγια υπό
εκτέλεση

0,00

695.007,04

674.093,60

108.389,38

135.783,99

256.560,31

0,00

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

35.499,24
0,00
0,00
0,00
0,00

26.447,50
0,00
0,00
0,00
0,00

6.820,47
0,00
0,00
0,00
0,00

12.450,47
0,00
0,00
0,00
0,00

106.637,15
0,00
0,00
0,00
0,00

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

0,00

730.506,28

700.541,10

115.209,85

148.234,46

363.197,46

0,00

36.937,55

429.515,69

94.512,24

37.453,23

33.063,95

224.966,22

132.103,03
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2. Σημαντικά γεγονότα τα οποία προκύπτουν μετά το τέλος της περιόδου και δεν
απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ή στον Ισολογισμό. (παρ.9 άρθρου
29)
Δεν υφίστανται

3.

Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία. (παρ.10 άρθρου 29)

Δεν υφίστανται
4.

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (παρ. 11 άρθρου 29)

Υφίστανται (α) 76 τεμ μερίδια συνεταιριστικής τράπεζας αξίας κτήσης ευρώ 28.529,05 (β)
μετοχές probank /Κύπρου αξίας κτήσης ευρώ 4.156,00 και 4.981,89 αντίστοιχα.
5. Εμπορικές απαιτήσεις
Το κονδύλιο των εμπορικών απαιτήσεων του Ισολογισμού αναλύεται ως εξής:

30
31
33-90
44
6.

Πελάτες
Γραμμάτια εισπρακτέα
Επιταγές Μετ/λογημένες
Προβλέψεις

2015
3.340.305,71
36.946,44
1.060.500,58
-867.572,83
3.570.179,90

2014
3.108.110,93
36.946,44
1.235.909,53
-916.261,49
3.464.705,41

Λοιπές απαιτήσεις

Το κονδύλιο των λοιπών απαιτήσεων του Ισολογισμού αναλύεται ως εξής:

33-13
33-95
33-98
54-00
7.

Ελληνικό Δημόσιο-Φόροι
παρακρ.
Λοιποί Χρεώστες διάφορ.σε €
Επίδ. απαιτήσεις κατά Ελλ.Δημ.
Φόρος προστιθ. αξίας (Φ.Π.Α.)

2015

2014

117.264,53
-1.039,00
600,00
74.086,18
190.911,71

186.741,12
279.162,80
600,00
0,00
466.503,92

Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα

Το κονδύλιο των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων του Ισολογισμού αναλύεται ως
εξής:

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Μετρητά
Καταθέσεις σε τράπεζες
Σύνολο

31/12/2015

31/12/2014

137.069,40
529.910,20
666.979,60

15.580,70
91.461,31
107.042,01
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8.

Καθαρή θέση (παρ. 12 άρθρου 29)

Το εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 11.830 μετοχές ονομαστικής αξίας
44,00 ευρώ η κάθε μία, και είναι ολοσχερώς καταβλημένο. Η μεταβολή του αριθμού των
μετοχών, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:
2015
11.830

Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία στην αρχή του έτους
Εκδοθείσες μετοχές στη διάρκεια του έτους

0,00

Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία στο τέλος του έτους

11.830

2014
11.830
0,00
11.830

Το κονδύλι «Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού» της καθαρής θέσης αναλύεται σύμφωνα
με τον παρακάτω πίνακα.
Μεταβολή κονδυλίου «Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού» στο έτος 2015
Τακτικό
αποθεματικό
118.988,41
Υπόλοιπο στην αρχή του έτους
1.1.2015
Μεταβολές στη διάρκεια του έτους

13.767,90

Υπόλοιπο στο τέλος του έτους

132.756,31

9.

Εμπράγματες εγγυήσεις επί Περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας (παρ. 13 άρθρου
29)

Υφίστανται προσημειώσεις επί ακινήτων της εταιρίας και υπέρ Ελληνικού Δημοσίου αξίας
1.587.750,50.
10.

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες μετά από 5 έτη (παρ. 14 άρθρου 29)

Δεν υφίστανται
11.

Εμπορικές υποχρεώσεις

Το κονδύλι των εμπορικών υποχρεώσεων του Ισολογισμού αναλύεται ως εξής:

50
53.90
30

Προμηθευτές
Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον.)
Πελάτες Πιστωτικό Υπόλοιπο

2015
826.650,18
689.834,54
5.470,98
1.521.955,70

2014
1.429.565,07
518.477,25
131.574,09
2.079.616,41
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12.

Λοιπές υποχρεώσεις

Το κονδύλι των λοιπών υποχρεώσεων αναλύεται
ως εξής:
53

13.

2015
2.576,11
2.576,11

Πιστωτές διάφοροι

2014
73,66
73,66

Λοιπή Τέλη Φόροι

54-03
54-04
54-09
54-90

14.

45-10-02
45-10-03

Μακρ/μο
740.739,14

Δόσεις 2016
256.705,21

Σύνολο 2015
997.444,35

249.231,16
361.115,00

0,00
111.108,00

249.231,16
472.223,00

1.351.085,30

367.813,21

Φόροι-Τέλη αμοιβών προσωπικού
Φόροι-Τέλη αμοιβών τρίτων
Λοιποί Φόροι & τέλη
Αγγελιόσημο υπέρ ΤΣΠΕΑΘ

ΔΑΝΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ -006
ΠΕΙΡΑΙΩΣ JEREMIE ΔΑΝΕΙΟ
-492
EFG ETEAN ΔΑΝΕΙΟ -322

Τραπεζικά Δάνεια -Βραχυπρόθεσμο Μέρος Μακροπρόθεσμων Δανείων
2015
1.044.877,39

52-00

Τράπεζες

45

Δόσεις Μακρ. Δανείων 2016

16.

2014
6.745,63
448,00
0,00
0,00
7.193,63

Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις

45-10-00

15.

2015
7.954,48
267,40
615,75
-100,00
8.737,63

Χρηματοοικονομικές

δεσμεύσεις,

367.813,21

εγγυήσεις

και

2014
1.299.287,90
346.905,48

ενδεχόμενες

επιβαρύνσεις

(ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29)
Για τη χρήση 2015 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65α Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος
αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να
χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015. (Αν
μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές
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υποχρεώσεις

εκτιμούμε

ότι

αυτές

δεν θα ασκήσουν ουσιώδη

επίδραση

στις

χρηματοοικονομικές καταστάσεις
17.

Η φύση, ο επιχειρηματικός στόχος και οι χρηματοοικονομικές επιπτώσεις των
διακανονισμών της οντότητας, που δεν περιλαμβάνονται στον ισολογισμό. (παρ.15
άρθρου 29)

Δεν υφίστανται
18. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας. (παρ.17
άρθρου 29)
Έσοδα
Πωλήσεις Εμπορευμάτων
Σύνολο

31/12/2015
16.273.149,04
16.273.149,04

31/12/2014
15.080.196,92
15.080.196,92

Έξοδα
Κόστος Πωλήσεων
Σύνολο

31/12/2015
14.300.123,41
14.300.123,41

31/12/2014
12.914.318,44
12.914.318,44

19.

Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο.
(παρ18 άρθρου 29)

Δεν υφίστανται
20.

Προτεινόμενη διάθεση κερδών (παρ. 19 άρθρου 29)

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την μη διανομή μερισμάτων πέραν της κράτησης του
κατά νόμο τακτικού αποθεματικού ευρώ 13.767,90 όπου έχει εγγραφεί στα βιβλία.
21.

Μερίσματα που καταβλήθηκαν στην χρήση. (παρ.20 άρθρου 29)

Εντός της κλειόμενης διαχειριστικής χρήσης διανεμήθηκαν Προμερίσματα έτους 2015 με
Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Νο ¨29/2015
22. Λογιστικός χειρισμός ζημιών περιόδου. (παρ.21 άρθρου 29)
Η κλειόμενη χρήση παρουσίασε κερδοφόρο αποτέλεσμα.
23.

Αναβαλλόμενοι φόροι. (παρ.22 άρθρου 29)

Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων.
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24. Πληροφορίες για το προσωπικό και τις σχετικές δαπάνες της
περιόδου (παρ. 23 άρθρου 29)
Ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την περίοδο 2015 ανήλθε
σε απασχολούμενους.
2015

2014

Μέσο όρος ημερομίσθιου προσωπικού

21

19

Μέσος όρος υπαλληλικού προσωπικού

22

20

Γενικός μέσος όρος απασχολούμενων

43

39

Το συνολικό κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού αναλύεται στον παρακάτω πίνακα.
Αμοιβές &έξοδα προσωπικού:
Μισθοί

2015
2014
€ 729.459,29
€ 660.026,37

Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα
Παρεπόμενες ΠαροχέςΠροσωπικού
Σύνολο

25.

€ 185.907,14

€ 174.401.98

€ 6.045,2

€ 4.388.88

€ 921.411.63

€ 838.817.23

Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 25
άρθρου 29)

Δεν υφίστανται
26.

Συμμετοχές σε εταιρείες με απεριόριστη ευθύνη των εταίρων. (παρ.26 άρθρου 29)

Δεν υφίστανται
27.

Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις του τελικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η
εταιρεία ως θυγατρική. (παρ.27 άρθρου 29)

Η εταιρεία δεν ανήκει σε τελικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
28.

Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις μερικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία
ως θυγατρική. (παρ.28 άρθρου 29)
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Η εταιρεία δεν ανήκει σε μερικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
29.

Τόπος στον οποίο διατίθενται οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
(παρ.29 άρθρου 29)

Δεν υφίστανται
30.

Αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 30 άρθρου 29)

Δεν υφίστανται
31.

Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη (παρ. 31 άρθρου 29)

Δεν υφίστανται
Ζ. ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΛΠ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
Ημερομηνία μετάβασης της Εταιρείας στα Νέα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα Ν. 4308/2014
αποτελεί η 1η Ιανουαρίου 2014. Οι τελευταίες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα
Παλιά Ελληνικά πρότυπα (2190/1920) συντάχθηκαν και δημοσιεύθηκαν για την περίοδο
από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2014 (χρήση 2014). Από την 1η
Ιανουαρίου 2015 και εφεξής, η Εταιρεία συντάσσει τις οικονομικές της καταστάσεις
σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα έτσι όπως αυτά προβλέπονται από τις
κείμενες διατάξεις του Ν. 4308/2014. Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων αποτιμήσεως και
συντάξεως χρηματοοικονομικών καταστάσεων αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών
πολιτικών.
Η εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4308/2014 «ΠΡΩΤΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ» στη σύνταξη των σχετικών οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες είναι οι
πρώτες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με βάση τα «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ»
εφάρμοσε παρακάτω:
i)

Η

πρώτη

εφαρμογή

των

κανόνων

επιμέτρησης

και

σύνταξης

χρηματοοικονομικών καταστάσεων όπου υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με το
προηγούμενο λογιστικό πλαίσιο, αντιμετωπίστηκε ως αλλαγή λογιστικών
πολιτικών, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4308/2014.
ii)

Στις περιπτώσεις όπου η αναδρομική προσαρμογή ορισμένων στοιχείων των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων ήταν πρακτικά δυσχερής ή όταν το
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απαιτούμενο κόστος είναι σημαντικό, η εταιρεία υιοθέτησε το ιστορικό
κόστος ως βάση επιμέτρησης ενός στοιχείου εφεξής με το να θεωρήσει τις
λογιστικές αξίες των στοιχείων του ισολογισμού του τέλους της
προηγούμενης περιόδου ως τεκμαρτό κόστος αυτού του στοιχείου για την
εφαρμογή του Ν. 4308/2014.
Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν:
ii-1) Το ιστορικό κόστος τόσο των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων όσο και των
άυλων τα οποία υπόκεινται σε απόσβεση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014
ii-2) Συνέχισε να αναγνωρίζει τα έξοδα εγκαταστάσεως τα οποία είχαν αναγνωριστεί με
το προηγούμενο πλαίσιο του ΚΝ 2190/1920 και του ΠΔ 1123/1980 μέχρι και την
31.12.2014 σύμφωνα με την δυνατότητα του άρθρου 37 του Ν. 4308/2014 μέχρι την
πλήρη απόσβεσή τους.
iii)

H αναδρομική προσαρμογή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μπορεί
να μην είναι πρακτικά ευχερής ή να απαιτεί σημαντικό κόστος, όταν η
αρχική αναγνώριση στοιχείων του ισολογισμού έχει λάβει χώρα σε μακρινή
περίοδο στο παρελθόν, ή η εύλογη αξία στοιχείων του ισολογισμού δεν
είναι διαθέσιμη για τα χρονικά σημεία, όπως απαιτείται για την αναδρομική
εφαρμογή της επιμέτρησης στην εύλογη αξία.

iv)

Κονδύλια του ισολογισμού που δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης του
παρόντος νόμου, αλλά αναγνωρίζονταν με το προηγούμενο λογιστικό
πλαίσιο, δύναται να συνεχίσουν να εμφανίζουν 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. Περιπτώσεις ή περίπτωση που έτυχαν εφαρμογή οι διατάξεις της
παρούσας παραγράφου στην εταιρεία είναι:

iv-1) Τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης έτσι όπως αυτά προβλέπονται στις διατάξεις του ΚΝ
2190/1920 και του ΕΓΛΣ ΠΔ 1123/1980 τα οποία αναγνωρίστηκαν μέχρι την 31.12.2014 και
θα συνεχίσουν να εμφανίζονται μέχρι και την πλήρη απόσβεσή στους.
iv-2) Η μέθοδος μετάβασης στον Ν. 4308/2014, καθώς και οι επιπτώσεις σε κάθε ένα
κονδύλι των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε σχέση με το προηγούμενο εφαρμοστέο
πλαίσιο που γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρμογή μίας
διατάξεως του νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, γνωστοποιεί και αιτιολογεί την παρέκκλιση αυτή.
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 19 MAIOY 2016
H Πρόεδρος & Δ/νων
Σύμβουλος
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