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Έκθεση ∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της Αφοί Κ. Σαραφίδη Ανώνυµη Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία
Για την οικονοµική περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η ∆εκεµβρίου 2015
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύµφωνα µε τον Νόµο και το Καταστατικό της εταιρείας έχουµε την τιµή να υποβάλλουµε για έγκριση
σας τον Ισολογισµό της εταιρείας, χρήσεως 1/1/15-31/12/15, και εν συνεχεία να σας εκθέσουµε συνοπτικά τα
πεπραγµένα κατά την χρήση αυτή:
Από τα στοιχεία του Ισολογισµού προκύπτει ότι η εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας κρίνεται γενικά
ικανοποιητική. Ειδικότερα:

1) Η εταιρεία είναι κάτοχος των παρακάτω ακινήτων (αξία κτήσης κτιρίων και οικοπέδων):
Επενδυτικά ακίνητα : αξία οικοπέδων € 1.251.700,00 αξία κτιρίων € 6.033.371,00.
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα: αξία οικοπέδων € 787.609 αξία κτιρίων € 394.259.

2) Ο λογαριασµός του Ισολογισµού Εµπορεύµατα 6.592.011,78 € απεικονίζει τα εµπορεύµατα όπως
αυτά εµφανίζονται και στην απογραφή. Για τον υπολογισµό της αξίας κτήσεως των αποθεµάτων
(εµπορευµάτων) εφαρµόσθηκε η µέθοδος του µέσου ετησίου σταθµικού κόστους.

3) Ο λογαριασµός Εµπορικές απαιτήσεις (µετά από προβλέψεις αποµείωσης) ποσού 6.645.504,06 €
έναντι 9.485.108,98 € της χρήσεως 2014, απεικονίζει τις απαιτήσεις της εταιρείας έναντι των πελατών της, και
καταβάλλεται προσπάθεια για περαιτέρω περιορισµό του ύψους του.

4) Ο κύκλος εργασιών από πωλήσεις εµπορευµάτων και παροχή υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των
22.165.366,90 € έναντι των 25.362.957,38 € της χρήσεως 2014.

5) Τα αναλυτικά στοιχεία του προσωπικού που απασχολήθηκε κατά την χρήση 2015 έχουν ως εξής:
Υπάλληλοι
Μισθοί
Επιβαρύνσεις

206 άτοµα
3.940.041,23 €
892.883,50 €

Σ ε λ ί δ α 3 | 32

ΑΔΕΛΦΟΙ Κ.ΣΑΡΑΦΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
η

η

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιαν 2015 έως 31 Δεκ 2015
(Όλα τα ποσά είναι σε € - Ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

6) Οι αποτιµήσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων έγιναν στην αξία κτήσεως τους µείον
αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης
ζωής του παγίου ή στην περίπτωση προσθηκών σε µισθωµένα ακίνητα στην διάρκεια της µίσθωσης των
ακινήτων.

7) Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα (υποσχετικές επιστολές προς οίκους του
εξωτερικού σε USD, GBP, κλπ.) αποτιµήθηκαν µε βάση το δελτίο ισοτιµιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, της 31/12/15.

8) Τα υποκαταστήµατα της εταιρείας ήταν 41 κατά την χρήση 2014. Στην τρέχουσα χρήση 2015, έγινε
έναρξη τριών νέων υποκαταστηµάτων και διακοπή ενός, οπότε ο συνολικός αριθµός ανέρχεται σε 43.

9) ∆εν προέκυψαν ασυνήθιστα γεγονότα µετά την ηµεροµηνία µε την οποία συντάσσεται ο
ισολογισµός ,που να επηρεάζουν την περιουσιακή κατάσταση ή τα αποτελέσµατα ή γενικά την οικονοµική θέση
της εταιρείας. Η εταιρεία δεν αντιµετωπίζει κίνδυνους και αβεβαιότητες επί του παρόντος.

10) Ο ∆είκτης ιδίων κεφαλαίων έναντι συνόλου υποχρεώσεων ανέρχεται σε 145,92%, ο ∆είκτης
κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων έναντι βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων ανέρχεται σε 202,86%, ο
∆είκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων ανέρχεται σε -13,31% και οι ∆είκτες περιθωρίου µικτού και καθαρού
κέρδους ανέρχονται σε 42,96% και -7,00% αντίστοιχα. Τέλος ο µέσος όρος εξόφλησης των προµηθευτών
ανέρχεται στις 48 ηµέρες και ο µέσος όρος είσπραξης απαιτήσεων των πελατών ανέρχεται στις 108 ηµέρες.

11) Η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει ίδιες µετοχές της.

12) Από την ανάλυση του λογαριασµού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ, προέκυψε ζηµία χρήσης €
1.548.675,37 η οποία µεταφέρεται στον λογαριασµό αποτελέσµατα εις νέο.

13) Μελλοντικοί κίνδυνοι και αβεβαιότητες.
Οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2015 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά µε την
επανεξέταση των όρων του προγράµµατος χρηµατοδότησης της Ελλάδας, καθιστούν το µακροοικονοµικό και
χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον στη χώρα ευµετάβλητο. Η επιστροφή στην οικονοµική σταθερότητα εξαρτάται
σε µεγάλο βαθµό από τις ενέργειες και τις αποφάσεις θεσµικών οργάνων στη χώρα και στο εξωτερικό.
Λαµβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων και τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση της Εταιρείας, τυχόν
αρνητικές εξελίξεις δεν αναµένεται να επηρεάσουν σηµαντικά την οµαλή λειτουργία της. Παρ’ όλα αυτά η
∆ιοίκηση εκτιµά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειµένου να διασφαλίσει ότι
λαµβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά µέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν
επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας.
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Από όλα τα παραπάνω και αφού λάβετε υπ' όψιν σας το Προσάρτηµα και το Πιστοποιητικό Ελέγχου των
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών µπορείτε να εκτιµήσετε κ.κ. Μέτοχοι, το έργο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
για αυτό σας παρακαλούµε σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως της 23/9/2016.
1) Εγκρίνετε τον Ισολογισµό χρήσεως 1-1-2015 µέχρι 31-12-2015.
2) Απαλλάξετε από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τον Ελεγκτή για τα πεπραγµένα
της παραπάνω εταιρικής χρήσεως.
3) Εκλέξτε έναν τακτικό και ένα αναπληρωµατικό ορκωτό ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσεως 2016.

Θεσσαλονίκη, 2/9/2016
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΑΦΙ∆ΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΣΑΡΑΦΙ∆ΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΡΑΦΙ∆ΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΣΑΡΑΦΙ∆ΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΑΦΙ∆ΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΑΦΙ∆ΟΥ
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους µετόχους της εταιρείας ΑΦΟΙ Κ. ΣΑΡΑΦΙ∆Η - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας AΦΟΙ Κ. ΣΑΡΑΦΙ∆Η – ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου
2015, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων και µεταβολών καθαρής θέσης της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία
αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η
διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον
έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά
απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο
µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις είναι
απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά
και τις γνωστοποιήσεις στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην
κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των
εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη
παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της
αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση
της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των
εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση
της ελεγκτικής µας γνώµης.
Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο µας προέκυψε ότι:
Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2009
και 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 αυτήν την ενδεχόµενη
υποχρέωση. Από τον έλεγχό µας, δεν έχουµε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά µε την εκτίµηση του ύψους
της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
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Γνώµη µε Επιφύλαξη
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέµατος που µνηµονεύεται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώµη
µε Επιφύλαξη’, οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2015 και τη χρηµατοοικονοµική της
επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε
τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τον κωδ. Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 2 Σεπτεµβρίου 2016

Κωνσταντίνος Μιχαλάτος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Αρ Μ ΣΟΕΛ 17701

ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς
Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία
Λεωφόρος Κηφισιάς 268, 152 32 Χαλάνδρι
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 113
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Ισολογισµός
Σηµ.

31/12/2015

31/12/2014

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισµός
Λοιπός εξοπλισµός
Επενδύσεις σε ακίνητα

4
5
5
6

866.946
4.961
629.147
2.570.885
4.071.939

879.423
5.885
529.168
2.936.976
4.351.452

Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα

7

15.059
15.059

11.391
11.391

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

8

Σύνολο µη κυκλοφορούντων περ. στοιχείων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Εµπορεύµατα
Προκαταβολές για αποθέµατα

338.765
338.765
4.425.763

316.860
316.860
4.679.702

9
9

6.592.012
9.098
6.601.110

8.022.141
2.259
8.024.400

10

6.645.504
18.552
637.216
299.858
64.550
1.834.004
9.499.684
16.100.793
20.526.557

9.485.109
66.175
156.230
56.673
1.297.644
11.061.831
19.086.232
23.765.934

14

1.200.040
1.200.040

1.452.680
1.452.680

14
14

381.650
53.453
10.004.524
10.439.627
11.639.667

373.925
53.453
11.656.447
12.083.826
13.536.506

15

910.108
910.108

835.725
835.725

16

40.000
40.000

40.000
40.000

17
18
19

4.770.000
1.504.755
482.248
211.073
867.877
100.829
7.936.782
7.976.782
20.526.557

4.770.000
2.794.415
408.979
215.513
1.073.514
91.282
9.353.703
9.393.703
23.765.934

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές
Εµπορικές απαιτήσεις
∆ουλευµένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Εµπορικό χαρτοφυλάκιο
Προπληρωµένα έξοδα
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

11
12
13

Σύνολο κυκλοφορούντων περ. στοιχείων
Σύνολο ενεργητικού
Καθαρή θέση
Καταβληµένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο
Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέο
Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους
Σύνολο προβλέψεων
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Εµπορικές υποχρεώσεις
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
Σύνολο υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

20

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 32 είναι αναπόσπαστο µέρος των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
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Κατάσταση Αποτελεσµάτων
Σηµ.

2015

2014

Κύκλος εργασιών

21

22.165.367

25.362.957

Κόστος Πωλήσεων

22

(12.642.328)

(13.891.083)

9.523.039

11.471.874

369.435

776.710

9.892.473

12.248.584

Μικτό Αποτέλεσµα

Λοιπά έσοδα

24

Έξοδα ∆ιοίκησης

22

(1.742.329)

(1.383.118)

Έξοδα ∆ιάθεσης

22

(9.167.325)

(10.327.141)

Λοιπά Έξοδα και Ζηµιές

25

(92.559)

(57.824)

(224.032)

(162.044)

(1)

3.591

59.989

161.498

(1.273.783)

483.547

1.506

4.630

(276.399)

(212.990)

(1.548.675)

275.187

-

-

(1.548.675)

275.187

Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων
Κέρδη και ζηµίες από διάθεση µη κυκλοφορούντων στοιχείων
Λοιπά έσοδα και κέρδη

27

Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

28

Αποτέλεσµα προ φόρων

Φόροι εισοδήµατος

Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους

29

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 32 είναι αναπόσπαστο µέρος των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
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Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης

Σηµ.

Υπόλοιπο
01.01.2014
Κέρδη / (Ζηµιές)
Περιόδου
Υπόλοιπο
31.12.2014
Μείωση µετοχικού
κεφαλαίου

14

Αποθεµατικά
νόµων και
καταστατικού

Κεφάλαιο

1.452.680

373.925

-

-

1.452.680

373.925

Αφορολόγητα
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα
εις νέο

53.453

11.381.261

13.261.319

275.187

275.187

11.656.447

13.536.506

53.453

Σύνολο

(252.640)

(252.640)

Εσωτερικές
µεταφορές

(6.640)

6.640

-

∆ιανοµές µερισµάτων

-

-

(95.524)

(95.524)

Κέρδη / (Ζηµιές)
Περιόδου

-

14.364

(1.563.040)

(1.548.675)

1.200.040

381.650

10.004.524

11.639.667

Υπόλοιπο
31.12.2015

53.453

Θεσσαλονίκη, 2 Σεπτεµβρίου 2016
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Γεώργιος Σαραφίδης

Αλέξανδρος Σαραφίδης

Βασιλική Τοµπούλη

Α.∆.Τ: ΑΚ021858

Α.∆.Τ: ΑΒ717007

Α.∆.Τ.: ΑΒ695829
ΑΜ.ΟΕΕ: 20503

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 32 είναι αναπόσπαστο µέρος των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
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Σηµειώσεις επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων
1. Γενικές Πληροφορίες
Η Αδελφοί Κ. Σαραφίδη Ανώνυµος Εµπορική Βιοµηχανική Εταιρεία µε διακριτικό τίτλο «Berson» (“Η Εταιρεία”)
είναι Ανώνυµη Εταιρεία εγγεγραµµένη στο Γενικό Μητρώο (ΓΕ.ΜΗ) µε αριθµό γενικού µητρώου
057282404000. Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1980 µε κύρια δραστηριότητα την εµπορία συσκευών και σκευών
οικιακής χρήσης, ηλεκτρικών ειδών, επίπλων, ειδών µπάνιου και υγιεινής καθώς και ειδών ένδυσης, υπόδησης,
ταξιδιού, ειδών γραφείου, και καλλυντικών.
Η διεύθυνση της έδρας βρίσκεται στην διασταύρωση των οδών Αγίας Αναστασίας και Λαέρτου στην Πυλαία
Θεσσαλονίκης µε Τ.Κ. 57001 .
Οι παρούσες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 2.9.2016 και
τελούν προς έγκριση από την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων στις 23.9.2016.
2. Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών
Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν κατά τη σύνταξη αυτών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
περιγράφονται παρακάτω.
2.1. Πλαίσιο κατάρτισης
Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2015 έχουν
προετοιµαστεί για πρώτη φορά σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως αυτά έχουν εισαχθεί µε τον
Ν.4308/2014 (στο εξής «ΕΛΠ»). Τα συγκριτικά στοιχεία για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2014
παρουσιάζονται αναµορφωµένα επίσης σύµφωνα µε τα ΕΛΠ. Τα ποσά εµφανίζονται σε Ευρώ, εκτός αν
αναφέρεται διαφορετικά.
Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις συντάσσονταν σύµφωνα µε τις Ελληνικές Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές
Αρχές («ΓΠΛΑ») µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2014. Οι ΓΠΛΑ διαφέρουν σε κάποια σηµεία από τα Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα. Κατά τη σύνταξη αυτών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, η ∆ιοίκηση τροποποίησε
κάποιες από τις µεθόδους λογιστικής αποτίµησης που χρησιµοποιούσε σύµφωνα µε τις Ελληνικές Γενικά
Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές ώστε να συνάδουν µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Τα στοιχεία της χρήσης
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2014 παρουσιάζονται αναπροσαρµοσµένα βάσει των τροποποιήσεων αυτών.
Συµφωνία και περιγραφή της επίδρασης της µετάβασης από τις ΓΠΛΑ στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα στον
ισολογισµό, στα ίδια κεφάλαια και στα αποτελέσµατα παρατίθεται στη Σηµείωση 3.
Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας και
την αρχή του ιστορικού κόστους. ∆εν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας
ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα.
Οι προβλέψεις του Ν.4308/2014 εφαρµόζονται ανάλογα µε την κατηγοριοποίηση της εταιρείας ως προς το
µέγεθος της. Σύµφωνα µε τον Ν.4308/2014, η Εταιρεία κατατάσσεται στις «Μεσαίες» επιχειρήσεις.
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΕΛΠ απαιτεί τη χρήση ορισµένων λογιστικών
εκτιµήσεων. Απαιτεί επίσης την άσκηση κρίσης από την ∆ιοίκηση στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών
πολιτικών.

Μακροοικονοµικό και εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα
Οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2015 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά µε την
επανεξέταση των όρων του προγράµµατος χρηµατοδότησης της Ελλάδας, καθιστούν το µακροοικονοµικό και
χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον στη χώρα ευµετάβλητο. Η επιστροφή στην οικονοµική σταθερότητα εξαρτάται
σε µεγάλο βαθµό από τις ενέργειες και τις αποφάσεις θεσµικών οργάνων στη χώρα και στο εξωτερικό.
Λαµβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων και τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση της Εταιρείας, τυχόν
αρνητικές εξελίξεις δεν αναµένεται να επηρεάσουν σηµαντικά την οµαλή λειτουργία της. Παρ’ όλα αυτά η

Σ ε λ ί δ α 11 | 32

ΑΔΕΛΦΟΙ Κ.ΣΑΡΑΦΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
η

η

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιαν 2015 έως 31 Δεκ 2015
(Όλα τα ποσά είναι σε € - Ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
∆ιοίκηση εκτιµά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειµένου να διασφαλίσει ότι
λαµβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά µέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν
επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας.
2.2. Συναλλαγµατικές Μετατροπές
(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης
Τα στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος του
πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο η εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα»). Οι
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας και
το νόµισµα παρουσίασης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της.
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε τη χρήση των ισοτιµιών που
ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες
προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της χρήσης και από την µετατροπή των
νοµισµατικών στοιχείων σε ξένο νόµισµα µε τις ισοτιµίες που ισχύουν την ηµεροµηνία του ισολογισµού,
καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων.
2.3. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία περιλαµβάνουν: ακίνητα, λοιπό εξοπλισµό, επενδύσεις σε ακίνητα, και λοιπά
ενσώµατα πάγια. Οι επενδύσεις σε ακίνητα είναι ακίνητα που είναι ιδιόκτητα και προορίζονται είτε για
εκµίσθωση, είτε για αποκόµιση οφέλους από αύξηση της αξίας τους, είτε και τα δύο, αλλά όχι για
ιδιοχρησιµοποίηση ή πώληση αυτών στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. Τα λοιπά ενσώµατα πάγια
αφορούν κυρίως οχήµατα, έπιπλα και ηλεκτρονικό εξοπλισµό. Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
αναγνωρίζονται αρχικά στο ιστορικό κόστος και επιµετρώνται µεταγενέστερα στο ιστορικό κόστος µείον τις
συσσωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν αποµειώσεις. Το ιστορικό κόστος περιλαµβάνει τις δαπάνες που
σχετίζονται άµεσα µε το εν λόγω στοιχείο στο βαθµό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο κατασκευής
του και το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσει το στοιχείο στη θέση και στην κατάσταση
λειτουργίας για την οποία προορίζεται.
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του
παγίου ή στην περίπτωση προσθηκών σε µισθωµένα ακίνητα στην διάρκεια της µίσθωσης των ακινήτων, όπως
παρακάτω:
Στοιχείο
Μεταφορικά µέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός
Εγκαταστάσεις κτηρίων σε ακίνητα τρίτων
Κτήρια
Επενδύσεις σε κτήρια
Εξοπλισµός κτηρίων

Ωφέλιµη Ζωή
6 ή 8 έτη
5 ή 10 έτη
Στη διάρκεια της µίσθωσης
30 έτη
30 έτη
10 έτη

Μεταγενέστερα κόστη προστίθενται στην λογιστική αξία του παγίου ή αναγνωρίζονται ως ξεχωριστά πάγια
αντίστοιχα µόνο αν είναι πιθανό ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που συνδέονται µε το στοιχείο αυτό θα
εισρεύσουν στην Εταιρεία. Όλες οι υπόλοιπες δαπάνες επισκευής και συντήρησης καταχωρούνται στην
κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσης στην οποία πραγµατοποιήθηκαν.
Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων παγίων επανεξετάζονται και αναπροσαρµόζονται
αν κριθεί απαραίτητο στο τέλος κάθε χρήσεως.
Η λογιστική αξία ενός ενσώµατου παγίου περιουσιακού στοιχείου αποµειώνεται στην ανακτήσιµη αξία του όταν
η λογιστική του αξία υπερβαίνει την εκτιµώµενη ανακτήσιµη αξία του (σηµείωση 2.5).
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Τα κέρδη ή οι ζηµιές κατά την πώληση προκύπτουν από τη διαφορά µεταξύ των εσόδων από την πώληση και της
λογιστικής αξίας και αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της χρήσης που πραγµατοποιείται η πώληση στο
κονδύλι «Κέρδη & Ζηµιές από διάθεση µη κυκλοφορούντων στοιχείων».

2.4. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Η Εταιρεία αναγνωρίζει τις δαπάνες για αγορά λογισµικού και απόκτηση εµπορικών σηµάτων και δικαιωµάτων
ως άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Μεταγενέστερα κόστη αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν αφορούν συντήρηση
των προγραµµάτων λογισµικού, ενώ ενσωµατώνονται στο κόστος κτήσης όταν βελτιώνουν ή επιµηκύνουν την
απόδοση τους πέρα των αρχικών τεχνικών προδιαγραφών. Το λογισµικό αποσβένεται σε 5 έτη ενώ τα
δικαιώµατα και τα εµπορικά σήµατα σε 10 έτη.
2.5. Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
2.5.1. Μη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Ένα µη χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο υπόκειται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας του όταν υπάρχουν
ενδείξεις αποµείωσης, συγκρίνοντας την λογιστική του αξία µε την ανακτήσιµη αξία του. Η ανακτήσιµη αξία
είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της εύλογης αξίας µείον έξοδα πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Τέτοιες
ενδείξεις µπορεί να είναι:
-

η παρατήρηση ότι η αγοραία αξία του περιουσιακού στοιχείου είναι σηµαντικά µικρότερη από ότι θα
αναµενόταν ως αποτέλεσµα παρόδου του χρόνου ή της κανονικής χρήσης του
η αχρήστευση ή φυσική ζηµία ενός περιουσιακού στοιχείου
δυσµενείς µεταβολές στο τεχνολογικό, οικονοµικό ή νοµικό περιβάλλον ή στις αγορές στις οποίες
λειτουργεί η Εταιρεία
επιδείνωση της αναµενόµενης απόδοσης του περιουσιακού στοιχείου
αύξηση των αγοραίων επιτοκίων ή άλλων αγοραίων δεικτών απόδοσης των επενδύσεων η οποία είναι
πιθανό να οδηγήσει σε σηµαντική µείωση της ανακτήσιµης αξίας του περιουσιακού στοιχείου

Όταν η ανακτήσιµη αξία του περιουσιακού στοιχείου είναι µικρότερη από την λογιστική αξία, και η µείωση στην
αξία δεν είναι προσωρινή, η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου µειώνεται στο ποσό της ανακτήσιµης
αξίας ενώ η διαφορά καταχωρείται στα έξοδα.
Οι ζηµιές αποµείωσης αντιστρέφονται µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων όταν οι συνθήκες που οδήγησαν
στην αρχική αναγνώριση των ζηµιών παύουν να ισχύουν. Η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου µετά τον
αντιλογισµό των ζηµιών αποµείωσης δεν µπορεί να υπερβεί την λογιστική αξία που θα είχε το περιουσιακό
στοιχείο, αν δεν είχε αναγνωριστεί εξαρχής η ζηµιά αποµείωσης.
2.5.2. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι ένα χρηµατοοικονοµικό
περιουσιακό στοιχείο ή µια οµάδα χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων έχει αποµειωθεί.
Ενδείξεις αποµείωσης θεωρείται ότι υφίσταται όταν:
α) υπάρχουν προφανείς, σοβαρές χρηµατοοικονοµικές δυσκολίες του εκδότη ή του υπόχρεου των
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ή
β) η λογιστική αξία είναι σηµαντικά υψηλότερη από την εύλογη αξία αυτών των στοιχείων (όταν η εύλογη αξία
υπάρχει) ή
γ) οι τοπικές, εθνικές ή διεθνείς συνθήκες είναι δυσµενείς και αυξάνουν την πιθανότητα αθέτησης βασικών
δεσµεύσεων που απορρέουν από τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία.
Ζηµιά αποµείωσης προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι µεγαλύτερη από την ανακτήσιµη αξία
του. Η ανακτήσιµη αξία είναι το µεγαλύτερο µεταξύ:
α) της παρούσας αξίας του ποσού που εκτιµάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, υπολογιζόµενη µε τη
χρήση του πραγµατικού επιτοκίου και
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β) της εύλογης αξίας του στοιχείου µειωµένη µε το απαιτούµενο κόστος πώλησης.
Οι ζηµιές αποµείωσης αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων και αναστρέφονται ως κέρδη σε αυτήν
όταν οι συνθήκες που τις δηµιούργησαν παύουν να ισχύουν. Η αναστροφή γίνεται µέχρι της αξίας που θα είχε το
στοιχείο, εάν δεν είχε αναγνωριστεί ζηµιά αποµείωσης. Ειδικότερα, για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά
στοιχεία του µη κυκλοφορούντος ενεργητικού οι ζηµιές αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν εκτιµάται ότι η
αποµείωση είναι µόνιµου χαρακτήρα.
2.6. Αποθέµατα
Τα αποθέµατα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης µε βάση την µέθοδο του µέσου σταθµικού όρου.
Το κόστος κτήσης των αποθεµάτων περιλαµβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσουν αυτά
στην παρούσα θέση και κατάστασή τους. Το κόστος παραγωγής προϊόντος ή υπηρεσίας περιλαµβάνει το κόστος
πρώτων υλών, αναλώσιµων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άµεσα µε το εν λόγω στοιχείο και
µία εύλογη αναλογία σταθερών και µεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έµµεσα µε το εν λόγω στοιχείο, στο
βαθµό που τα έξοδα αυτά αναφέρονται στην περίοδο παραγωγής.
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα αποθέµατα επιµετρώνται στην κατ’ είδος χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους
κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή διάθεσης
των αποθεµάτων κατά την κανονική πορεία της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, µειωµένη κατά το τυχόν
κόστος που απαιτείται για την ολοκλήρωση τους και την πραγµατοποίηση της διάθεσης.
2.7. Εµπορικές απαιτήσεις
Οι εµπορικές απαιτήσεις είναι τα ποσά που οφείλονται από τους πελάτες για προϊόντα που πουλήθηκαν ή
υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε αυτούς κατά τις συνήθεις δραστηριότητες της Εταιρείας. Εάν η είσπραξη των
απαιτήσεων αναµένεται να πραγµατοποιηθεί εντός 12 µηνών από το τέλος της χρήσης καταχωρούνται στο
κυκλοφορούν ενεργητικό. ∆ιαφορετικά, καταχωρούνται στο µη κυκλοφορούν ενεργητικό. Οι εµπορικές
απαιτήσεις καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσης και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο κόστος κτήσης µείον
ζηµιές αποµείωσης. Ειδικότερα, µεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης οι έντοκες εµπορικές απαιτήσεις
επιµετρώνται στο αποσβέσιµο κόστος µε τη χρήση της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου ή µε τη σταθερή
µέθοδο, αντί του κόστους κτήσης, εάν η µέθοδος του αποσβέσιµου κόστους έχει σηµαντική επίπτωση στα ποσά
των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
2.8. Επενδύσεις σε εµπορικό χαρτοφυλάκιο
Οι επενδύσεις σε χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά που εντάσσονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία,
αποτελούνται από αµοιβαία κεφάλαια εξωτερικού τα οποία διαπραγµατεύονται σε ενεργή αγορά. Οι επενδύσεις
εµπορικού χαρτοφυλακίου αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους που είναι η τελευταία διαθέσιµη τιµή κλεισίµατος
στην αντίστοιχη αγορά. Οι διαφορές εύλογης αξίας του εµπορικού χαρτοφυλακίου αναγνωρίζονται ως
κέρδη/ζηµίες στην κατάσταση αποτελεσµάτων Κατά την διάθεση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών
στοιχείων, η διαφορά µεταξύ λογιστικής αξίας και τιµήµατος διάθεσης αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζηµία
στην κατάσταση αποτελεσµάτων το έτος που πραγµατοποιήθηκε η συναλλαγή.
2.9. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και βραχυπρόθεσµες
επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης που είναι άµεσα µετατρέψιµες σε γνωστά ποσά µετρητών και υπόκεινται σε
ασήµαντο κίνδυνο µεταβολής της αξίας τους.
2.10.

Μετοχικό κεφάλαιο

Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις µετοχές της Εταιρείας και αναγνωρίζεται στην Καθαρή Θέση όταν έχει
καταβληθεί πλήρως. ∆απάνες που συνδέονται άµεσα µε την έκδοση νέων µετοχών αναγνωρίζονται ως µείωση
της Καθαρής Θέσης της Εταιρείας, αφαιρετικά των αποθεµατικών και τυχόν υπερβάλλον ποσό ως µείωση των
αποτελεσµάτων εις νέο.
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2.11.

Προβλέψεις, Ενδεχόµενες υποχρεώσεις

Η Εταιρεία απαιτείται να ασκήσει κρίση κατά την αναγνώριση προβλέψεων, ενδεχόµενων υποχρεώσεων και
ενδεχόµενων περιουσιακών στοιχείων. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας µπορεί να αναζητήσει επαγγελµατική
συµβουλή πριν αποφασίσει αν µια µελλοντική εκροή είναι πιθανή.
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει µια υποχρέωση σαφώς καθορισµένης φύσης η οποία κατά
την ηµεροµηνία του ισολογισµού είναι περισσότερο πιθανό να συµβεί από το να µη συµβεί ή βέβαιο ότι θα
προκύψει, αλλά είναι αβέβαιη ως προς το ποσό ή/και το χρόνο που θα προκύψει. Η πρόβλεψη αντιπροσωπεύει
την βέλτιστη εκτίµηση του ποσού που θα απαιτηθεί για την κάλυψη της σχετικής υποχρέωσης. Τυχόν
µελλοντικές λειτουργικές ζηµιές δεν αναγνωρίζονται ως Προβλέψεις. Σε περίπτωση που η µελλοντική εκροή
αναµένεται να πραγµατοποιηθεί στο απώτερο µέλλον σε σχέση µε τον χρόνο σύνταξης των οικονοµικών
καταστάσεων, οι προβλέψεις προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους.
Μία ενδεχόµενη υποχρέωση είναι:
(α) µία πιθανή δέσµευση που προκύπτει από γεγονότα του παρελθόντος η ύπαρξη της οποίας θα επιβεβαιωθεί
µόνο από την επέλευση ή µη, ενός ή περισσοτέρων αβέβαιων µελλοντικών γεγονότων, τα οποία δεν είναι υπό τον
πλήρη έλεγχο της οντότητας, ή
(β) µία παρούσα δέσµευση που προκύπτει από γεγονότα του παρελθόντος για την οποία:
i.
ii.
2.12.

δεν είναι πιθανό ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη για τον
διακανονισµό της, ή
το ποσό της δέσµευσης δεν µπορεί να εκτιµηθεί µε επαρκή αξιοπιστία.
Προβλέψεις για παροχές εργαζοµένων

Οι προβλέψεις για παροχές εργαζοµένων αποτελούνται από ποσά που οφείλονται στο προσωπικό ως
αποζηµίωση για έξοδο από την υπηρεσία. Η πρόβλεψη υπολογίζεται στο ποσό της νοµικής υποχρέωσης που
υπάρχει την ηµεροµηνία του Ισολογισµού, ενώ οι µεταβολές της καταχωρούνται στα αποτελέσµατα της χρήσης.
2.13.

Εµπορικές Υποχρεώσεις

Οι Εµπορικές Υποχρεώσεις είναι υποχρεώσεις για πληρωµή αγαθών ή υπηρεσιών που έχουν αποκτηθεί από
προµηθευτές κατά την συνήθη δραστηριότητα της Εταιρείας. Οι εµπορικές υποχρεώσεις καταχωρούνται στις
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις αν η αναµενόµενη ηµεροµηνία πληρωµής είναι εντός έτους. Εάν όχι,
καταχωρούνται στις Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις.
Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται µεταγενέστερα στο ποσό που απαιτείται για
την πλήρη εξόφλησή τους. Αν η εξόφλησή τους αναβάλλεται πέραν των δώδεκα µηνών και η επίδραση της
προεξόφλησης είναι σηµαντική, οι υποχρεώσεις επιµετρώνται στην παρούσα αξία τους.
2.14.

Τρέχουσα και αναβαλλόµενη φορολογία εισοδήµατος

Το έξοδο φόρου αποτελείται από τον τρέχοντα φόρο και αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων.
Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται µε βάση την φορολογική νοµοθεσία που ισχύει ή ουσιαστικά ισχύει
στην Ελλάδα την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. Η ∆ιοίκηση περιοδικά αξιολογεί την
θέση της Εταιρείας στις Φορολογικές ∆ηλώσεις Εισοδήµατος και σε λοιπές δηλώσεις σχετικές µε την φορολογία
σε σχέση µε γεγονότα όπου οι σχετικές ρυθµίσεις χρήζουν ερµηνείας. Η ∆ιοίκηση καταχωρεί προβλέψεις όπου
χρειάζεται για ποσά που αναµένεται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές.
Απαιτήσεις και υποχρεώσεις από φόρο εισοδήµατος αναγνωρίζονται όταν αναµένεται να εισπραχθούν /
πληρωθούν, σε συνέπεια µε την καθοδήγηση που παρέχεται από το ∆ΛΠ 12 Φόροι Εισοδήµατος.
Η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει αναβαλλόµενη φορολογία εισοδήµατος η εφαρµογή της οποίας είναι προαιρετική
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4308/2014.
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2.15.

Αναγνώριση εσόδων

Η Εταιρεία αποτιµά τα έσοδα στο ονοµαστικό ποσό του εισπραχθέντος ή του εισπρακτέου ανταλλάγµατος από
την πώληση αγαθών καθαρό από φόρο προστιθέµενης αξίας, λοιπούς φόρους και εκπτώσεις και επιστροφές
πωλήσεων.
Η Εταιρεία αναγνωρίζει το έσοδο εντός της περιόδου στην οποία καθίσταται δεδουλευµένο, όταν το ποσό του
εσόδου µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα, όταν πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν
στην επιχείρηση.
α) Έσοδα από πώληση αγαθών
Τα έσοδα από πώληση αγαθών αναγνωρίζεται όταν πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια:
• µεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται µε την κυριότητά τους,
• τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή,
• τα οικονοµικά οφέλη από τη συναλλαγή µπορούν να επιµετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται πιθανή η εισροή
τους στην Εταιρεία.
Η Εταιρεία καταχωρεί τυχόν εκπτώσεις πωλήσεων και επιστροφές πωλήσεων ως µειώσεις των εσόδων στην
χρήση που µεταβιβάστηκαν οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται µε την κυριότητα των αγαθών.
Τυχόν ποσά εκπτώσεων και επιστροφών πωλήσεων µειώνουν ισόποσα και το εισπρακτέο αντάλλαγµα. Η
∆ιοίκηση βασίζει την εκτίµηση της για επιστροφές πωλήσεων σε ιστορικά στοιχεία, ενώ υπολογίζει τις εκπτώσεις
πωλήσεων λαµβάνοντας υπόψη το είδος της συναλλαγής και τα χαρακτηριστικά της κάθε συµφωνίας.
β) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου ή τη
σταθερή µέθοδο.
γ) Έσοδα από ενοίκια
Τα έσοδα από ενοίκια αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια
της περιόδου της µίσθωσης.
2.16.

Αναγνώριση εξόδου

Η Εταιρεία αναγνωρίζει έξοδα µε βάση την αρχή του δεδουλευµένου στην περίοδο την οποία
πραγµατοποιούνται.
Οι αναλώσεις αποθεµάτων και πρώτων βοηθητικών υλών λογίζονται ως έξοδα της περιόδου στην οποία
πραγµατοποιήθηκαν.
2.17.

Μισθώσεις

(α) Η εταιρεία ως µισθωτής
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή
ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις αναγνωρίζονται
στα αποτελέσµατα µε τη σταθερή µέθοδο13 κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Οι µισθώσεις παγίων όπου η
Εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και οφέλη της ιδιοκτησίας ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές
µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη της µίσθωσης µε το κόστος που θα
είχε προκύψει εάν το στοιχείο αυτό είχε αγοραστεί, µε ταυτόχρονη αναγνώριση αντίστοιχης υποχρέωσης προς
την εκµισθώτρια οντότητα. Μεταγενέστερα τα εν λόγω πάγια στοιχεία αντιµετωπίζονται όπως τα ιδιόκτητα
ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση αποσβένονται
στην µικρότερη περίοδο µεταξύ της ωφέλιµης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας µίσθωσής τους.
Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ της υποχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων. Οι αντίστοιχες
υποχρεώσεις από µισθώµατα, καθαρές από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στις µακροπρόθεσµες
υποχρεώσεις, εκτός από το µέρος που πρέπει να πληρωθεί µέσα στους επόµενους 12 µήνες, το οποίο
απεικονίζεται στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. Το µέρος του χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά σε
χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.
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Η Εταιρεία δεν δεσµεύεται µε σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης.
(β) Η εταιρεία ως εκµισθωτής
Όταν τα περιουσιακά στοιχεία µισθώνονται στα πλαίσια χρηµατοδοτικών µισθώσεων, η καθαρή επένδυση στη
µίσθωση αναγνωρίζεται ως απαίτηση. Μεταγενέστερα, η απαίτηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης αντιµετωπίζεται
ως χορηγηθέν δάνειο, το δε µίσθωµα διαχωρίζεται σε χρεολύσιο, το οποίο µειώνει το δάνειο και σε τόκο που
αναγνωρίζεται ως χρηµατοοικονοµικό έσοδο. Όταν τα περιουσιακά στοιχεία µισθώνονται στα πλαίσια
λειτουργικών µισθώσεων, παρουσιάζονται στον ισολογισµό σύµφωνα µε τη φύση του κάθε περιουσιακού
στοιχείου. Το έσοδα της µίσθωσης από λειτουργικές µισθώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα µε τη σταθερή
µέθοδο κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Στρογγυλοποιήσεις
∆ιαφορές που παρουσιάζονται µεταξύ των ποσών στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και των αντίστοιχων
ποσών στις σηµειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
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3. Μετάβαση στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Οι Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις του 2015 συντάχθηκαν µε βάση τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του
Ν.4308/2014 για πρώτη φορά. Η Εταιρεία οφείλει να εφαρµόσει τα νέα πρότυπα και τις λογιστικές πολιτικές
αναδροµικά για την συγκριτική περίοδο.
Σύµφωνα µε το Άρθρο 37: “Πρώτη Εφαρµογή“ του Ν.4308/2014, η Εταιρεία έχει την επιλογή να θεωρήσει τη
λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων ως το τεκµαρτό τους κόστος. Επιπλέον, η Εταιρεία µπορεί να
συνεχίσει να εµφανίζει στοιχεία που δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης του νόµου, αλλά είχαν αναγνωριστεί
σύµφωνα µε τις προηγούµενες Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές («ΓΠΛΑ»). Η Εταιρεία δεν έχει κάνει
χρήση αυτών των εξαιρέσεων.

3.1. Πρώτη εφαρµογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων («ΕΛΠ»)
Το άρθρο 37 «Πρώτη Εφαρµογή « του Ν.4308/2014 απαιτεί να καθορίσει η Εταιρεία τις λογιστικές αρχές
σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και να τις εφαρµόσει αναδροµικά για να αναµορφώσει τον κατά
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ισολογισµό έναρξης κατά την ηµεροµηνία µετάβασης (1 Ιανουαρίου 2014).

3.2. Συµφωνίες µεταξύ των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων («ΕΛΠ») και προηγούµενων
Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών («ΓΠΛΑ»)
Η επίδραση της µετάβασης στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα εξηγείται µε τις συµφωνίες και επεξηγήσεις στις
παρακάτω καταστάσεις:
- Καθαρή Θέση την 1 Ιανουαρίου 2014 και στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 (Σηµείωση 3.2.1)
- Ισολογισµός στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 (Σηµείωση 3.2.2)
- Καθαρά κέρδη για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2014 (Σηµείωση 3.2.3)
- Κατάσταση Αποτελεσµάτων για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2014 (Σηµείωση 3.2.4)
- Επεξήγηση των προσαρµογών µετάβασης στα ΕΛΠ (Σηµείωση 3.2.5)

3.2.1.

Συµφωνία Καθαρής Θέσης την 1 Ιανουαρίου 2014 και στις 31 ∆εκεµβρίου 2014
Σηµ.3.2.5

Καθαρή Θέση σύµφωνα µε τις προηγούµενες ΓΠΛΑ

31-∆εκ-14

1-Ιαν-14

14.101.640

13.909.875

Επίδραση µετάβασης
Πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές

(α)

1.452

221

Άπο-αναγνώριση άυλων στοιχείων

(β)

(3.309)

(4.136)

Αντιλογισµός προτεινόµενης διανοµής κερδών

(γ)

95.524

-

Αποµείωση εµπορικών απαιτήσεων

(δ)

(762.274)

(877.437)

Πρόβλεψη επιστροφής πωλήσεων µε παρακαταθήκη

(ε)

(232.476)

(150.047)

Προσαρµογή απόσβεσης κτηρίων σε ΩΖ 30 ετών

(στ)

335.948

382.843

(565.135)

(648.556)

13.536.506

13.261.319

Συνολική Επίδραση µετάβασης στα Καθαρά Κέρδη
Καθαρή Θέση σύµφωνα µε τα ΕΛΠ
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3.2.2.

Συµφωνία Ισολογισµού στις 31 ∆εκεµβρίου 2014

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισµός
Λοιπός εξοπλισµός
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Εµπορεύµατα
Προκαταβολές για αποθέµατα
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές
Εµπορικές απαιτήσεις
∆ουλευµένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωµένα έξοδα
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Καταβληµένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο
Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέο
Σύνολο Καθαρής Θέσης
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους
Λοιπές προβλέψεις
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Εµπορικές υποχρεώσεις
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
Σύνολο υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

3.2.3.

ΓΠΛΑ

ΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Σηµ.
3.2.5

3.480.451
5.885
529.168
4.015.504

(2.673.702)
2.673.702
-

72.673
263.274
335.948

(στ)

14.699
14.699

-

(3.309)
(3.309)

(β)

316.860
316.860
4.347.063

-

332.639

316.860
316.860
4.679.702

8.022.141
2.259
8.024.400

-

-

8.022.141
2.259
8.024.400

10.191.616
86.628
460.249
56.673
1.297.644
12.092.810
20.117.211
24.464.274

288.243
(20.453)
(304.020)
(36.230)
(36.230)
(36.230)

(994.749)
(994.749)
(994.749)
(662.110)

1.452.680
1.452.680

-

-

1.452.680
1.452.680

388.290
46.813
12.213.858
12.648.960
14.101.640

-

(14.364)
6.640
(557.410)
(565.135)
(565.135)

373.925
53.453
11.656.447
12.083.826
13.536.506

835.725
1.452
837.177

-

(1.452)
(1.452)

40.000
40.000

-

-

40.000
40.000

4.770.000
2.830.645
408.979
215.513
1.169.037,31
91.282
9.485.456
9.525.456

(36.230)
(36.230)
(36.230)

(95.524)
(95.524)
(95.524)

4.770.000
2.794.415
408.979
215.513
1.073.514
91.282
9.353.703
9.393.703

24.464.274

(36.230)

(662.110)

(στ)

(δ)

ΕΛΠ

879.423
5.885
529.168
2.936.976
4.351.452
11.391
11.391

9.485.109
66.175
156.230
56.673
1.297.644
11.061.831
19.086.232
23.765.934

835.725
835.725

(α)

(γ)

23.765.934

Συµφωνία Καθαρών Κερδών για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2014
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Σηµ.3.2.5

31-∆εκ-14

Καθαρά Κέρδη / (Ζηµιές) σύµφωνα µε τις προηγούµενες ΓΠΛΑ

287.289

Επίδραση µετάβασης
Πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές

(α)

1.231

Αντιλογισµός αποσβέσεων άυλων που από-αναγνωρίστηκαν

(β)

827

Αποµείωση εµπορικών απαιτήσεων

(δ)

115.163

Πρόβλεψη επιστροφής πωλήσεων µε παρακαταθήκη

(ε)

(82.429)

Προσαρµογή απόσβεσης κτηρίων σε ΩΖ 30 ετών

(στ)

(46.895)

Συνολική Επίδραση µετάβασης στα Καθαρά Κέρδη

(12.102)

Καθαρή Κέρδη / (Ζηµιές) σύµφωνα µε τα ΕΛΠ

275.187

3.2.4.

Συµφωνία Κατάστασης Αποτελεσµάτων για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2014
ΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

ΓΠΛΑ
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος Πωλήσεων
Μικτό Αποτέλεσµα
Λοιπά έσοδα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Σηµ.
3.2.5

25.445.386

-

(82.429)

(13.757.803)

(133.281)

-

(13.891.083)

11.687.583

(133.281)

(82.429)

11.471.874

1.010.037

(233.327)

-

776.710

12.697.620

(366.607)

(82.429)

12.248.584

Έξοδα ∆ιοίκησης

(1.913.879)

529.934

827

Έξοδα ∆ιάθεσης

(10.072.555)

(207.691)

(46.895)

Λοιπά Έξοδα και Ζηµιές
Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)
Κέρδη και ζηµίες από διάθεση µη κυκλοφορούντων στοιχείων

(ε)

ΕΛΠ
25.362.957

(β)

(1.383.118)

(στ)

(10.327.141)

(57.824)

-

-

(57.824)

(295.325)

133.281

-

(162.044)

3.591

-

-

3.591

Κέρδη και ζηµίες από επιµέτρηση στην εύλογη αξία

-

-

-

-

Έσοδα συµµετοχών και επενδύσεων

-

-

-

-

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τµήµατος σε τιµή ευκαιρίας

-

-

-

-

Λοιπά έσοδα και κέρδη

134.021

(88.916)

116.394

Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων

495.649

-

(12.102)

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

4.630

-

-

4.630

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

(212.990)

-

-

(212.990)

287.289

-

(12.102)

275.187

-

-

-

-

287.289

-

(12.102)

275.187

Αποτέλεσµα προ φόρων
Φόροι εισοδήµατος
Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους

(α)

161.498
483.547
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3.2.5.

Επεξήγηση των προσαρµογών µετάβασης στα ΕΛΠ

Επεξήγηση της επίδρασης µετάβασης:
(α) Αναγνώριση των πιστωτικών συναλλαγµατικών διαφορών στα αποτελέσµατα σύµφωνα µε την λογιστική
πολιτική της Σηµ.2.2 .
(β) Οι δαπάνες που δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης των άυλων περιουσιακών στοιχείων βάση των ΕΛΠ,
αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα.
(γ) Σύµφωνα µε τα ΕΛΠ, η Εταιρεία αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις από προτεινόµενη διάθεση κερδών την χρήση
που αυτή εγκρίνεται από την ΓΣ των µετόχων.
(δ) Αναγνώριση της αποµείωσης εµπορικών απαιτήσεων µε βάση την λογιστική πολιτική που περιγράφεται στην
Σηµείωση 2.5 .
(ε) Η Εταιρεία εκτιµά το ποσό των επιστροφών πωλήσεων µε παρακαταθήκη βασιζόµενη σε ιστορικά στοιχεία
σύµφωνα µε την λογιστική πολιτική της Σηµ.2.13 .
(στ) Οι συσσωρευµένες αποσβέσεις των κτηρίων και του κτηριακού εξοπλισµού επανα-υπολογίστηκαν µε βάση
την εκτιµώµενη ωφέλιµη ζωή τους σύµφωνα µε την λογιστική πολιτική της Σηµ.2.3 .
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4. Ακίνητα
Οι µεταβολές στα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα συνοψίζονται παρακάτω:

Κτήρια &
εγκαταστάσεις σε
κτήρια τρίτων

Οικόπεδα

Σύνολο
Ακινήτων

Κόστος
1.1.2014

787.609

394.259

1.181.867

Προσθήκες

-

-

-

31.12.2014

787.609

394.259

1.181.867

1.1.2015

787.609

394.259

1.181.867

Προσθήκες

-

-

-

31.12.2015

787.609

394.259

1.181.867

1.1.2014

-

(289.968)

(289.968)

Αποσβέσεις χρήσης

-

(12.477)

(12.477)

31.12.2014

-

(302.445)

(302.445)

1.1.2015

-

(302.445)

(302.445)

Αποσβέσεις χρήσης

-

(12.477)

(12.477)

31.12.2015

-

(314.922)

(314.922)

Αναπόσβεστη αξία στις 01.01.2014

787.609

104.291

891.900

Αναπόσβεστη αξία στις 31.12.2014

787.609

91.814

879.423

Αναπόσβεστη αξία στις 31.12.2015

787.609

79.337

866.946

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη στα ακίνητα της Εταιρείας.
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5. Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισµός
Οι µεταβολές στην αξία του µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού συνοψίζονται παρακάτω:
Μηχανήµατα

Σύνολο
µηχανηµάτων

Οχήµατα

Έπιπλα &
Λοιπός
εξοπλισµός

Σύνολο
λοιπού
εξοπλισµού

42.818

42.818

256.031

4.247.437

4.503.468

-

-

(63.311)

262.598
(20.163)

262.598
(83.474)

31.12.2014

42.818

42.818

192.720

4.489.872

4.682.592

1.1.2015

42.818
-

42.818
-

192.720
66.081
(200)

4.489.872
203.471
(95.870)

4.682.592
269.551
(96.070)

42.818

42.818

258.601

4.597.472

4.856.073

(36.009)

(36.009)

(220.490)

(3.853.405)

(4.073.895)

(924)

(924)
-

(10.556)
56.598

(145.733)
20.162

(156.289)
76.760

31.12.2014

(36.933)

(36.933)

(174.448)

(3.978.976)

(4.153.424)

1.1.2015
Αποσβέσεις χρήσης
Πωλήσεις/∆ιαγραφές

(36.933)
(924)
-

(36.933)
(924)
-

(174.448)
(15.078)
200

(3.978.976)
(136.954)
78.330

(4.153.424)
(152.031)
78.530

31.12.2015

(37.857)

(37.857)

(189.326)

(4.037.600)

(4.226.926)

Αναπόσβεστη αξία στις
01.01.2014

6.809

6.809

35.541

394.032

429.573

Αναπόσβεστη αξία στις
31.12.2014

5.885

5.885

18.271

510.896

529.168

Αναπόσβεστη αξία στις
31.12.2015

4.961

4.961

69.275

559.872

629.147

Κόστος
1.1.2014
Προσθήκες
Πωλήσεις/∆ιαγραφές

Προσθήκες
Πωλήσεις/∆ιαγραφές
31.12.2015

-

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
1.1.2014
Αποσβέσεις χρήσης
Πωλήσεις/∆ιαγραφές

-
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6. Επενδύσεις σε ακίνητα
Οι µεταβολές στην αξία των επενδυτικών ακινήτων συνοψίζονται παρακάτω:

Οικόπεδα

Κτήρια

Σύνολο
επενδυτικών
ακινήτων

Κόστος
1.1.2014

1.251.700

5.955.418

7.207.119

Προσθήκες

-

24.140

24.140

31.12.2014

1.251.700

5.979.559

7.231.259

1.1.2015

1.251.700

5.979.559

7.231.259

Προσθήκες

-

53.812

53.812

31.12.2015

1.251.700

6.033.371

7.285.071

1.1.2014

-

(3.853.028)

(3.853.028)

Αποσβέσεις χρήσης

-

(441.254)

(441.254)

31.12.2014

-

(4.294.282)

(4.294.282)

1.1.2015

-

(4.294.282)

(4.294.282)

Αποσβέσεις χρήσης

-

(419.903)

(419.903)

31.12.2015

-

(4.714.186)

(4.714.186)

Αναπόσβεστη αξία στις 01.01.2014

1.251.700

2.102.390

3.354.090

Αναπόσβεστη αξία στις 31.12.2014

1.251.700

1.685.276

2.936.976

Αναπόσβεστη αξία στις 31.12.2015

1.251.700

1.319.185

2.570.885

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη στα επενδυτικά ακίνητα της Εταιρείας.

Σ ε λ ί δ α 24 | 32

ΑΔΕΛΦΟΙ Κ.ΣΑΡΑΦΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
η

η

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιαν 2015 έως 31 Δεκ 2015
(Όλα τα ποσά είναι σε € - Ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
7. Άυλα
Η κίνηση των άυλων παγίων παρουσιάζεται παρακάτω:

Κόστος
1.1.2014

∆ικαιώµατα

Λογισµικά

Σύνολο
άυλων
παγίων

90.065

236.910

326.976

Προσθήκες
31.12.2014

1.090

5.400

6.490

91.156

242.310

333.466

1.1.2015

91.156

242.310

333.466

9.250

9.250

91.156

251.560

342.716

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
1.1.2014

(88.074)

(230.519)

(318.593)

Αποσβέσεις χρήσης
31.12.2014

(415)

(3.067)

(3.482)

(88.490)

(233.586)

(322.075)

1.1.2015

(88.490)

(233.586)

(322.075)

(321)

(5.261)

(5.581)

(88.810)

(238.847)

(327.657)

Αναπόσβεστη αξία στις 01.01.2014

1.991

6.392

8.383

Αναπόσβεστη αξία στις 31.12.2014

2.666

8.725

11.391

Αναπόσβεστη αξία στις 31.12.2015

2.345

12.714

15.059

Προσθήκες
31.12.2015

Αποσβέσεις χρήσης
31.12.2015

8. Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Τα λοιπά µη κυκλοφορούντα στοιχεία αφορούν δοσµένες εγγυήσεις και αναλύονται ως εξής:
31/12/2015
Εγγυήσεις για µισθωµένα ακίνητα

31/12/2014

306.073

286.073

Εγγυήσεις σε παρόχους ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και ύδρευσης

21.824

20.894

Εγγυήσεις για µισθώσεις µεταφορικών µέσων

10.868

9.893

338.765

316.860

31/12/2015

31/12/2014

Σύνολο

9. Αποθέµατα
Τα αποθέµατα της Εταιρείας παρουσιάζονται παρακάτω:

Εµπορεύµατα
Προκαταβολές για αποθέµατα
Πρόβλεψη αποµείωσης αξίας αποθέµατος τέλους χρήσης
Σύνολο

6.719.621
9.098
(127.609)
6.601.110

8.022.141
2.259
8.024.400
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10. Εµπορικές απαιτήσεις
Οι εµπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται παρακάτω:
31/12/2015
Πελάτες εσωτερικού χονδρικής
Πελάτες εσωτερικού λιανικής
Πελάτες εξωτερικού
Εµπορικές απαιτήσεις από ∆ηµόσιο
Επιταγές και γραµµάτια εισπρακτέα
Επισφαλείς απαιτήσεις
Επιταγές και γραµµάτια σε καθυστέρηση
Εµπορικές απαιτήσεις διακανονισµένες µέσω πιστωτικών καρτών
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
Σύνολο

31/12/2014

5.968.070
2.689
574.235
711
807.189
12.798
395.251
208.340
(1.323.778)

7.899.919
4.240
613.598
1.564
1.365.851
12.798
225.726
288.243
(926.829)

6.645.504

9.485.109

11. Λοιπές απαιτήσεις
Η Εταιρεία είχε στο τέλος της χρήσης τις παρακάτω λοιπές απαιτήσεις:
31/12/2015
Προκαταβολές ταξιδίων και εξόδων
Προκαταβολές σε προµηθευτές
Απαιτήσεις από παρακρατηµένους φόρους
Λοιποί χρεώστες
Σύνολο

31/12/2014

5.432

6.855

628.797

145.471

2.987

2.340

-

1.564

637.216

156.230

12. Εµπορικό χαρτοφυλάκιο
Το εµπορικό χαρτοφυλάκιο στο 2015 αφορά αµοιβαία κεφάλαια εξωτερικού ποσού 300.000 Ευρώ που
αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, όπως περιγράφεται στην Σηµείωση 2.8 . Η µεταβολή της εύλογης αξίας για
τα έτη που παρουσιάζονται εµφανίζεται στον πίνακα παρακάτω:
Αµοιβαία
Κεφάλαια
Εύλογη αξία την 1.1.2014

-

(Χρέωση) / Πίστωση στα αποτελέσµατα

-

Εύλογη αξία την 31.12.2014
Αγορά στο κόστος

300.000

(Χρέωση) / Πίστωση στα αποτελέσµατα
Εύλογη αξία την 31.12.2015

(142)
299.858

13. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα ταµειακά διαθέσιµα της Εταιρείας διακρίνονται σε:
31/12/2015
Ταµείο
Καταθέσεις όψεως
Σύνολο

318.999
1.515.004
1.834.004

31/12/2014
117.960
1.179.684
1.297.644
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14. Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεµατικά
14.1. Μετοχικό κεφάλαιο
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στο τέλος της χρήσης αποτελείται από 157.900 µετοχές ονοµαστικής αξίας
7,60 ευρώ η κάθε µία. Η µεταβολή του µετοχικού κεφαλαίου στα έτη που παρουσιάζονται αναλύεται παρακάτω:
Αριθµός
µετοχών
1/1/2014

157.900

Αύξηση / (Μείωση) στην περίοδο
31/12/2014

157.900

Αύξηση / (Μείωση) στην περίοδο
31/12/2015

157.900

Ονοµαστική
Αξία

Μετοχικό
Κεφάλαιο

9,20 €

1.452.680

-

-

9,20 €

1.452.680

(1,60 €)

(252.640)

7,60 €

1.200.040

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης µειώθηκε η ονοµαστική αξία της µετοχής της Εταιρείας από 9,20 € η µία
σε 7,60€ η µία µε καταβολή µετρητών.
14.2. Τακτικό αποθεµατικό
O σχηµατισµός και η χρησιµοποίηση του τακτικού αποθεµατικού ρυθµίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 44
και 45 του κωδ. Ν. 2190/1920 ως εξής: Το 5% τουλάχιστον των πραγµατικών (λογιστικών) καθαρών κερδών κάθε
χρήσεως κρατείται, υποχρεωτικά, για σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού, µέχρις ότου το συσσωρευµένο ποσό
του τακτικού αποθεµατικού γίνει τουλάχιστον ίσο µε το 1/3 του ονοµαστικού µετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό
αποθεµατικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για κάλυψη ζηµιών µετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των µετόχων, και ως εκ τούτου δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
14.3. Πρόταση διάθεσης κερδών
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας θα προτείνει στην Γενική Συνέλευση των µετόχων την µη διανοµή µερίσµατος.

15. Πρόβλεψη για παροχές εργαζοµένων
Σύµφωνα µε τον Ν.2112/2020 και Ν.4093/2012 η Εταιρεία καταβάλλει στους εργαζόµενους αποζηµιώσεις επί
απόλυσης ή αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης. Το ύψος των καταβαλλόµενων ποσών αποζηµίωσης εξαρτάται
από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο αποµάκρυνσης από την υπηρεσία (απόλυση ή
συνταξιοδότηση). Η θεµελίωση δικαιώµατος συµµετοχής βασίζεται συνήθως στα χρόνια προϋπηρεσίας του
υπαλλήλου µέχρι την συνταξιοδότηση του.
Η µεταβολή στην πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού έχει ως εξής:
2015
Υπόλοιπο έναρξης

2014

835.725

873.097

90.530

51.544

Αχρησιµοποίητες προβλέψεις χρήσης

(16.148)

(88.916)

Υπόλοιπο λήξης

910.108

835.725

Χρέωση στα αποτελέσµατα

16. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρείας αφορούν εγγυήσεις τρίτων για εκµισθώσεις ακινήτων της
Εταιρείας.
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17. Τραπεζικός δανεισµός
Ο τραπεζικός δανεισµός αποτελεί µέρος ανοιχτής πιστοληπτικής γραµµής µεταβλητού επιτοκίου συνολικού
ύψους € 8 εκατοµµυρίων για κάλυψη των πιστωτικών αναγκών, συµπεριλαµβανοµένων των εγγυητικών
επιστολών, της Εταιρείας και της συνδεδεµένης εταιρείας Οικιακός Εξοπλισµός ΑΕΒΕ.

18. Εµπορικές υποχρεώσεις
Οι εµπορικές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται στον πίνακα παρακάτω:
31/12/2015
Προµηθευτές εµπορευµάτων
Επιταγές πληρωτέες µεταχρονολογηµένες
Υποσχετικές επιστολές σε ευρώ
Αναµενόµενες εκπτώσεις προµηθευτών
Σύνολο

31/12/2014

387.887

776.614

21.793

66.643

1.141.980

1.987.389

(46.905)

(36.230)

1.504.755

2.794.415

19. Λοιποί φόροι – τέλη
Στο τέλος των χρήσεων 2015 και 2014, η Εταιρεία παρουσίαζε τις παρακάτω υποχρεώσεις για Φόρους –Τέλη:
31/12/2015
Υποχρέωση από ΦΠΑ

31/12/2014

359.381

296.031

84.334

96.400

Υποχρέωση για καταβολή χαρτοσήµου

7.360

16.548

Υποχρέωση για καταβολή τέλους διαφήµισης

4.823

-

Υποχρέωση για τέλος επιτηδεύµατος χρήσης

26.350

-

482.248

408.979

Υποχρέωση από παρακρατούµενους φόρους τρίτων

Σύνολο

20. Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρείας παρουσιάζονται παρακάτω:
31/12/2015
Προκαταβολές πελατών

31/12/2014

861.472

1.028.475

Υποχρεώσεις στο προσωπικό

2.171

40.805

Υποχρεώσεις προς µέλη ∆.Σ.

4.234

4.234

867.877

1.073.514

Σύνολο

21. Κύκλος εργασιών
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας αναλύεται παρακάτω:
31/12/2015

31/12/2014

Πωλήσεις εσωτερικού
Πωλήσεις εξωτερικού
Έσοδα από επισκευές εξοπλισµού
Έσοδα από πωλήσεις ειδών συσκευασίας κ.α.

21.763.013
370.942
21.581
9.831

24.826.021
497.710
24.777
14.450

Σύνολο

22.165.367

25.362.957
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22. Λειτουργικά έξοδα
Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας κατά είδος αναλύονται στον πίνακα παρακάτω:
31/12/2015
Αναλώσεις αποθεµάτων
Μισθοί και παροχές στο προσωπικό
Αποσβέσεις
Αµοιβές συµβούλων και λοιπών επαγγελµατιών
Ενοίκιο, τηλεπικοινωνίες και παροχές τρίτων

31/12/2014

12.528.627

13.757.803

4.832.925

5.402.990

590.917

617.038

431.969

423.562

3.769.143

3.665.795

Λοιποί φόροι, εκτός φόρου εισοδήµατος

196.594

214.959

Έξοδα ταξιδίων, µάρκετινγκ & λοιπά

785.066

1.385.916

Κόστος καταστροφής ακατάλληλων αποθεµάτων

113.701

133.281

Προβλέψεις αποµείωσης περιουσιακών στοιχείων

303.039

-

23.551.982

25.601.342

Σύνολο

Η αντίστοιχη ανάλυση κατά λειτουργία παρατίθεται παρακάτω:
31/12/2015
Κόστος πωληθέντων
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Σύνολο

31/12/2014

12.642.328

13.891.083

1.742.329

1.383.118

9.167.325

10.327.141

23.551.982

25.601.342

23. Έξοδα προσωπικού
Τα έξοδα του προσωπικού αναλύονται ως εξής:
31/12/2015
Αµοιβές προσωπικού

31/12/2014

3.327.836

3.656.935

74.298

91.408

818.586

948.246

Έξοδα αποζηµίωσης προσωπικού

37.855

157.387

Πρόβλεψη / (αντιστροφή πρόβλεψης) αποζηµίωσης προσωπικού

74.383

(37.372)

499.968

586.386

4.832.925

5.402.990

Παρεπόµενα έξοδα προσωπικού
Εργοδοτικές εισφορές

Μισθοδοσία µελών ∆.Σ.
Σύνολο

Ο µέσος όρος απασχολούµενου προσωπικού στη βάση πλήρους ετήσιας απασχόλησης ανά κατηγορία
απασχόλησης αναλύεται ως εξής:
Κατηγορία

2015

2014

Πλήρης απασχόληση

122

214

Μερική απασχόληση

13

13

Εκ περιτροπής

70

1

206

228

Σύνολο
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24. Λοιπά συνήθη έσοδα
Τα λοιπά συνήθη έσοδα της Εταιρείας για τα έτη που παρουσιάζονται αναλύονται σε:
31/12/2015
Έσοδα από ενοίκια

31/12/2014

144.000

166.296

73.165

482.915

Λοιπές µεσιτείες σε τρίτους

152.269

127.500

Σύνολο

369.435

776.710

Έσοδα µεταφοράς εµπορευµάτων & διαχείρισης παραγγελίας

25. Λοιπά έξοδα και ζηµιές
Η Εταιρεία καταχώρισε τα παρακάτω λοιπά έξοδα και ζηµιές στις χρήσεις που παρουσιάζονται:
31/12/2015

31/12/2014

Φόροι, τέλη και προσαυξήσεις προηγ. χρήσεων (εκτός φόρου εισοδήµατος)

47.236

26.288

Έξοδα προηγουµένων χρήσεων

26.224

1.964

Χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές

13.276

16.620

5.681

4.548

-

8.404

142

-

92.559

57.824

Λοιπά έξοδα και ζηµιές
Καταπτώσεις εγγυήσεων - ποινικών ρητρών
∆ιαφορές επιµέτρησης εµπορικού χαρτοφυλακίου σε εύλογη αξία
Σύνολο

26. Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων
Οι αποµειώσεις των περιουσιακών στοιχείων για τα έτη που παρουσιάζονται αφορούν εµπορικές απαιτήσεις
(βλέπε σηµ. 10), αποµείωση αποθεµάτων (βλέπε σηµ. 9), και εµπορικού χαρτοφυλακίου (βλέπε σηµ. 12).

27. Λοιπά έσοδα και κέρδη
Τα λοιπά έσοδα και κέρδη για τα έτη που παρουσιάζονται αναλύονται ως εξής:
31/12/2015

31/12/2014

Πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές

22.378

10.127

Λοιπά έκτακτα έσοδα και κέρδη

37.611

25.418

-

125.953

59.989

161.498

31/12/2015

31/12/2014

256.079

183.329

16.104

22.417

Κέρδη από αχρησιµοποίητες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων
Σύνολο

28. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Κόστος τραπεζικής χρηµατοδότησης
Προµήθειες εγγυητικών επιστολών
Έξοδα και προµήθειες τραπεζικών συναλλαγών
Σύνολο

4.216

7.245

276.399

212.990
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29. Φόρος εισοδήµατος
Ο συντελεστής φορολογίας για την περίοδο που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2015 είναι 29% (2014: 26%).

30. Συνδεδεµένα µέρη
30.1. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
Η Εταιρεία καταχώρησε τις παρακάτω συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη:
Αγορές και έξοδα

31/12/2015

31/12/2014

Αγορά Εµπορευµάτων από ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΕΒΕ

21.212

11.637

Έξοδα Ενοικίων από ΟΙΚΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΕΒΕ

84.000

84.000

Έξοδα Ενοικίων από YAB-YUM AEBE

74.400

74.400

Μισθοδοσία βασικών διοικητικών στελεχών

112.996

116.726

Μισθοδοσία µελών ∆.Σ.

499.968

586.386

Σύνολο

792.576

873.149

31/12/2015

31/12/2014

4.949

5.108

144.000

144.000

Παροχή υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης σε YAB-YUM AE

3.000

3.000

Επανατιµολόγηση εξόδων-Έσοδο σε ΟΙΚΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΕΒΕ

2.440

982

154.389

153.089

Πωλήσεις και έσοδα
Πώληση Εµπορευµάτων σε ΟΙΚΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΕΒΕ
Έσοδα Ενοικίων από ΟΙΚΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΕΒΕ

Σύνολο

30.2. Υπόλοιπα µε συνδεδεµένα µέρη
Τα υπόλοιπα από συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη αναλύονται στον πίνακα παρακάτω:

Εµπορικές απαιτήσεις από συνδεδεµένες επιχειρήσεις
Εµπορικές απαιτήσεις από όργανα ∆ιοίκησης
Εµπορικές υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις

31/12/2015

31/12/2014

137.490

22.560

12.272

-

(109.408)

(16.293)

40.353

6.267

31. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2009 και 2010. Για τις χρήσεις 2011 έως και 2014, η
Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, όπως προβλέπεται από τις
διατάξεις του άρθρου 65α του νόµου 4174/2013. Για τη χρήση 2015, η Εταιρεία υπάγεται επίσης στον ανωτέρω
έλεγχο. Κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης των οικονοµικών καταστάσεων ο έλεγχος δεν είχε ολοκληρωθεί και η
∆ιοίκηση εκτιµά ότι ως αποτέλεσµα δεν θα έχει σηµαντική επίπτωση στις φορολογικές υποχρεώσεις της
Εταιρείας.
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32. ∆εσµεύσεις
Η Εταιρεία έχει δεσµευθεί σε συµβατικές υποχρεώσεις λειτουργικής µίσθωσης µεταφορικών µέσων και
γραφείων οι οποίες αναµένεται να δηµιουργήσουν µελλοντικές εκροές πόρων ως εξής:
Είδος δέσµευσης

Εντός 12 µηνών

Μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων
Σύνολο

Μετά τους 12 µήνες

Σύνολο

4.783.137

8.405.949

13.189.086

4.783.137

8.405.949

13.189.086

33. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αναφοράς
Με απόφαση της Έκτακτης Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας την 1.2.2016, διανεµήθηκε µέρισµα ποσού
202.625,00 Ευρώ από τον λογαριασµό των Κερδών εις νέον.
Επίσης, µε απόφαση της Έκτακτης Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας την 5.2.2016, το µετοχικό κεφάλαιο
της Εταιρείας µειώθηκε κατά 197.375 Ευρώ µε µείωση της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής από 7,60 ευρώ σε
6,35 ευρώ.
∆εν υπάρχουν άλλα µεταγενέστερα γεγονότα τα οποία θα είχαν σηµαντική επίδραση στις χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρείας.
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