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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Εταίρους της Εταιρείας
∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΝΟΛΥΜΠΙΚ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΠΑΝΟΛΥΜΠΙΚ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό
της 31ης ∆εκεµβρίου 2015, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών καθαρής θέσης και
ταµειακών ροών 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
καταλληλόλητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου
των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης
των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.
Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο µας προέκυψαν τα εξής θέµατα:
1) Στις εµπορικές απαιτήσεις από πελάτες περιλαµβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από
την προηγούµενη χρήση, συνολικού ποσού € 82 χιλ. περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών
αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί αποµείωση
επί των απαιτήσεων αυτών, κατά την εκτίµησή µας ποσού ευρώ € 82 χιλ. περίπου. Λόγω του
γεγονότος αυτού η αξία των εµπορικών απαιτήσεων από πελάτες και τα ίδια κεφάλαια
εµφανίζονται αυξηµένα κατά € 82 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 31η ∆εκεµβρίου 2015, το συνολικό ύψος της µη σχηµατισθείσας πρόβλεψης
ανέρχεται σε € 226 χιλ. περίπου, µε συνέπεια οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους να
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εµφανίζονται µειωµένες κατά € 226 χιλ. περίπου και τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται ισόποσα
αυξηµένα.
3) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για
τις χρήσεις από 2008 έως 2012. 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 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 «∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΠΑΝΟΛΥΜΠΙΚ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2015, τη
χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές ροές της για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία
αυτή, σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιαχειριστή
µε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα
22 και 23 του Κ.Ν. 3190/1955.

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2016
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

∆όκος Αθ. Γεώργιος
Α.Μ. ΣΟΕΛ 38241
HBP Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ε.Π.Ε.
Μέλος της Morison International
Ιφιγενείας 81 & Βελικοπούλου, 142 31 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 152
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Σηµ.

31.12.2015

31.12.2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία
Ενσώµατα πάγια
Ακίνητα

6.1.1

36.352

39.124

Μηχανολογικός εξοπλισµός

6.1.1

0

195

Λοιπός εξοπλισµός

6.1.1

8.593

12.258

44.946

51.577

Λοιπά

43.161

43.161

Σύνολο

43.161

43.161

Σύνολο µη κυκλοφορούντων

88.107

94.738

2.124.564

2.053.356

Σύνολο
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές
Εµπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις

96.559

97.061

225.517

105.552

Σύνολο

2.446.640

2.255.970

Σύνολο κυκλοφορούντων

2.446.640

2.255.970

Σύνολο ενεργητικού

2.534.747

2.350.708

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
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Σηµ.

31.12.2015

31.12.2014

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Καταβληµένα κεφάλαια
Κεφάλαιο

75.000

75.000

Σύνολο

75.000

75.000

Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού
Αποτελέσµατα εις νέο

297.773

297.773

89.749

27.282

Σύνολο

387.522

325.055

Σύνολο καθαρής θέσης

462.522

400.055

Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο

Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια

6.3.1.1

195.084

265.520

Εµπορικές υποχρεώσεις

6.3.2.1

1.519.335

1.357.160

Λοιποί φόροι και τέλη

81.481

46.441

Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης

38.279

39.725

190.455

190.916

Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα

6.3.2.2

6.592

9.891

Έσοδα επόµενων χρήσεων
Σύνολο

41.000

41.000

2.072.225

1.950.653

Σύνολο υποχρεώσεων

2.072.225

1.950.653

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

2.534.747

2.350.708
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Σηµ.
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων

01.0131.12.2015

01.0131.12.2014

6.4
6.4

9.538.300
(7.908.849)

8.952.823
(7.439.221)

6.4

1.629.451
6.136

1.513.602
50.542

1.635.587

1.564.144

6.4
6.4

(1.421.503)
(2.203)

(1.447.242)
(18.370)

6.4

(38.311)

(8.167)

6.4

255

-

6.4

9.526
183.350

3.757
94.121

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

0
(31.418)

3
(41.572)

Αποτέλεσµα προ φόρων

151.933

52.552

Φόροι εισοδήµατος

(62.184)

(17.422)

89.749

35.130

Μικτό Αποτέλεσµα
Λοιπά συνήθη έσοδα

Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έξοδα και ζηµιές
Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων
(καθαρό ποσό)
Κέρδη και ζηµίες από διάθεση µη
κυκλοφορούντων στοιχείων
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων

Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
Κεφάλαιο

Αποθεµατικά
νόµων &
κατ/κού

Υπόλοιπο
Αποτελεσµάτων
Εις Νέο

Συνολικά ίδια
κεφάλαια

Συνολική µεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου

75.000
-

297.773
-

(7.848)
35.130
35.130

364.925
35.130
35.130

Υπόλοιπο 31/12/2014

75.000

297.773

27.282

400.055

Υπόλοιπα 1/1/2015

Συνολική µεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου

75.000
-

297.773
-

27.282
(27.282)
89.749
62.467

Υπόλοιπο 31/12/2015

75.000

297.773

89.749

Υπόλοιπα 1/1/2014
Αποτελέσµατα περιόδου

∆ιαν οµές µερισµάτων
Αποτελέσµατα περιόδου

400.055
(27.282)
89.749

62.467
462.522

8

Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1/1/2015 - 31/12/2015

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ (Έµµεση Μέθοδος)

01.0131.12.2015
Χρηµατοροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτέλεσµα προ φόρων

01.0131.12.2014

151.933

52.552

11.955
38.311
31.418

8.325
41.569

233.616

102.446

(109.017)
156.969

138.647
(23.672)

(31.418)
(27.144)

(41.572)
13.435

223.006

189.283

(5.324)
0
(5.324)

6.602
3
6.605

Χρηµατοροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις (πληρωµές) από δάνεια
Μερίσµατα πληρωθέντα

(70.436)
(27.282)

(232.459)
-

Σύνολο

(97.718)

(232.459)

Καθαρή µεταβολή στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
της χρήσης

119.965

(36.571)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου

105.552

142.124

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου

225.517

105.552

Πλέον ή µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις και αποµειώσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων
Προβλέψεις
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)

Πλέον ή µείον µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης
Μεταβολή απαιτήσεων
Μεταβολή υποχρεώσεων
Μείον:
Πληρωµές για χρεωστικούς τόκους
Πληρωµές για φόρο εισοδήµατος
Σύνολο
Χρηµατοροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωµές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Ταµειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες

Συµφωνία µεταβολής διαθεσίµων
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Προσάρτηµα (σηµειώσεις) επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2015
(Σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

1. Πληροφορίες σχετικές µε την Εταιρεία (παρ. 3 άρθρου 29)
α) Επωνυµία: ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΝΟΛΥΜΠΙΚ ΕΠΕ
β) Νοµικός τύπος: Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης
γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2015 - 31.12.2015
δ) ∆ιεύθυνση της έδρας: Παλαιά Συµµαχική Οδός, Ωραιόκαστρο, Τ.Κ. 57013
ε) ΓΕ.ΜΗ.: 042067906000
στ) Η διοίκηση εκτιµά ότι η παραδοχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγµένη για
την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία «µικρή οντότητα»
η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη
συµφωνία µε τον Ν. 4308/2014
θ) Τα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το
λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας
ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά

Οι ανωτέρω ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2015 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της εταιρείας την 6/7/2016, αφορούν την εταιρική χρήση 1.1-31.12.2015 και έχουν συνταχθεί
σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) Ν.4308/2014. Είναι οι πρώτες Χρηµατοοικονοµικές
Καταστάσεις, οι οποίες συντάχθηκαν σύµφωνα µε τον εν λόγω νόµο και καλύπτονται από το άρθρο
37 «Πρώτη Εφαρµογή» του Ν.4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, µε ηµεροµηνία µετάβασης την
1η Ιανουαρίου 2014.
Οι προηγούµενες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας, είχαν συνταχθεί σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Π.∆ 1123/1980) και του Κ.Ν.2190/1920 µέχρι και
την 31.12.2014. Οι προϊσχύουσες διατάξεις, διέφεραν σε ορισµένες περιοχές από τις διατάξεις του Ν.
4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσεως 2014,
επαναδιατυπώθηκαν σύµφωνα µε τις νέες λογιστικές πολιτικές και λογιστικές εκτιµήσεις του Ν.
4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
Οι παρούσες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού
κόστους, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας και είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις του Ν.
4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Η κατάρτιση των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων
σύµφωνα µε το Ν. 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, απαιτεί τη χρήση αναλυτικών λογιστικών
εκτιµήσεων και κρίσεων στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών πολιτικών, που επηρεάζουν τα
υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχοµένων
απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων καθώς
και τα παρουσιαζόµενα ποσά εσόδων και εξόδων κατά τις υπό εξέταση περιόδους. Παρά το γεγονός
ότι οι εκτιµήσεις βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης της εταιρίας, τα πραγµατικά
αποτελέσµατα ενδέχεται τελικά να διαφέρουν από τις εκτιµήσεις αυτές. Βάσει του Ν. 4308/2014
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Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, οι εταιρίες είναι υποχρεωµένες να παρουσιάσουν συγκριτικές
Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις, τουλάχιστον για µία περίοδο.

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόµενης
δραστηριότητας (παρ. 4 άρθρου 29)
Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την
προοπτική της ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα.

3. Λογιστικές πολιτικές και εκτιµήσεις (παρ. 5 άρθρου 29)
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια
εκτιµήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών, τα
αναγνωριζόµενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και
γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιµήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος και
σε λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγµατικά γεγονότα
όµως, µπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις. Οι εκτιµήσεις και οι σχετικές παραδοχές
επανεκτιµούνται σε συνεχή βάση.
Οι λογιστικές εκτιµήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισµό των αποσβέσεων των παγίων, τις
συµµετοχές, την αποµείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίµηση της εύλογης αξίας
εφόσον επιλέγεται η εφαρµογή της.

3.1. Ακολουθούµενες λογιστικές πολιτικές
Η εταιρεία για τα επιµέρους στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων εφαρµόζει τις ακόλουθες
λογιστικές πολιτικές, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευµένου.

3.1.1. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
α) Αρχική καταχώριση
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία, περιλαµβάνουν τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα, τα
επενδυτικά ακίνητα και τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος
κτήσεως, το οποίο περιλαµβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα
κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόµενη χρήση.
Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόµενων πάγιων στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένων των
βιολογικών, περιλαµβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιµων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος
που σχετίζεται άµεσα µε το εν λόγω πάγιο στοιχείο. Επιπλέον περιλαµβάνει µια εύλογη αναλογία
σταθερών και µεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έµµεσα µε το ιδιοπαραγόµενο πάγιο στοιχείο, στο
βαθµό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο κατασκευής ή παραγωγής. Η εταιρεία δεν
επιβαρύνει το κόστος των ιδιοπαραγόµενων πάγιων στοιχείων µακράς περιόδου κατασκευής ή
παραγωγής µε τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το µέρος που αναλογούν σε αυτό.
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β) Μεταγενέστερη αποτίµηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµούνται στο
αποσβέσιµο κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε µεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον
ορισµό του περιουσιακού στοιχείου, µείον σωρευµένες αποσβέσεις και ζηµίες αποµειώσεως).
Οι αποσβέσεις των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µε τους ακόλουθους
συντελεστές απόσβεσης, οι οποίοι αντανακλούν την εκτιµώµενη ωφέλιµη οικονοµική ζωή τους:
α/α

Περιγραφή

Συντελεστής απόσβεσης

Εκτιµώµενη οικονοµική ζωή

(1)

Κτίρια και τεχνικά έργα

4%

25 έτη

(2)

Μηχανολογικός εξοπλισµός

10%

10 έτη

(3)

Μεταφορικά µέσα επιβατικά

16%

6 έτη

(4)

Μεταφορικά µέσα φορτηγά

12%

8 έτη

(5)

Εξοπλισµός Η/Υ

20%

5 έτη

(6)

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός

10%

10 έτη

(7)

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

10%

10 έτη

Ζηµία αποµειώσεως αναγνωρίζεται όταν εκτιµάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί την
ανακτήσιµη αξία του.
Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ελέγχονται για αποµείωση όταν
υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι µεγαλύτερες από τις ανακτήσιµες ή όταν κρίνεται
ότι οι ζηµίες αποµείωσης είναι µόνιµου χαρακτήρα. Στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται η ανακτήσιµη
αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν την εκτιµώµενη
ανακτήσιµη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζηµία αποµείωσης στην κατάσταση
αποτελεσµάτων.
γ) ∆ιαγραφή
Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν αναµένει
µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη χρησιµοποίησή τους ή την πώλησή τους.
3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν κυρίως άδειες, παραχωρήσεις, δικαιώµατα,
λογισµικά προγράµµατα, εµπορικές επωνυµίες, και λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης.
Η αξία των λογισµικών προγραµµάτων περιλαµβάνει το κόστος αγοράς λογισµικών προγραµµάτων
καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγµατοποιηθεί προκειµένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς
λειτουργίας, µειωµένη κατά το ποσό των σωρευµένων αποσβέσεων και τυχόν αποµειώσεων της
αξίας τους. Σηµαντικές µεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα λογισµικά προγράµµατα
όταν προσαυξάνουν την απόδοση τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών.
Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης.
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης:
α)
τα άυλα στοιχεία µε περιορισµένη ωφέλιµη οικονοµική ζωή επιµετρώνται στο κόστος κτήσης
µείον αποσβέσεις και µείον ζηµίες αποµείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζηµίες αποµείωσης) είναι
µόνιµου χαρακτήρα. Η απόσβεση των αύλων στοιχείων µε συµβατικά καθοριζόµενο χρόνο χρήσης
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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.

3.1.3. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
3.1.3.1. Συµµετοχές
Οι συµµετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υποκείµενες σε έλεγχο αποµειώσεως της
αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται
να µην είναι ανακτήσιµη. Ζηµίες αποµειώσεως καταχωρίζονται όταν η λογιστική αξία των συµµετοχών
υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία τους. Ως ανακτήσιµη αξία θεωρείται η αξία χρήσεως που είναι η
παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών χρηµατοροών από την συµµετοχή, στην επόµενη
πενταετία και της υπολειµµατικής της αξίας στο τέλος της πενταετίας.
Μερίσµατα από τις εν λόγω επενδύσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσµατα, κατά το χρόνο
που εγκρίνονται από τα αρµόδια όργανα αυτών.
3.1.3.2. Λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
α) Αρχική καταχώριση
Όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως,
δηλαδή στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει το
σύνολο των ταµειακών διαθεσίµων (ή ταµειακών ισοδύναµων) ή την εύλογη αξία άλλου
ανταλλάγµατος που διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς.
β) Μεταγενέστερη αποτίµηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµούνται
στο κόστος κτήσεώς τους (ονοµαστικά ποσά) µείον τυχόν ζηµίες αποµειώσεως, εκτός από τα έντοκα
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεώς τους ή το
επιτόκιο είναι σηµαντικά, αποτιµούνται στο αποσβέσιµο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού
επιτοκίου (ή µε τη σταθερή µέθοδο).
Ζηµία αποµειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι µεγαλύτερη από το ποσό που
η οντότητα εκτιµά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό.
Το ποσό που η οντότητα εκτιµά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο
είναι το µεγαλύτερο από:


Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιµάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο,
υπολογιζόµενη µε τη χρήση του αρχικού πραγµατικού επιτοκίου.



Την εύλογη αξία του στοιχείου, µειωµένη µε το απαιτούµενο κόστος πωλήσεως.
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Οι ζηµίες αποµειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων και αναστρέφονται ως
κέρδη σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται
µέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζηµία αποµειώσεως.
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα αποτιµούνται µε την ισοτιµία του ξένου
νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι σχετικές συναλλαγµατικές διαφορές
καταχωρίζονται στα αποτελέσµατα.
γ) ∆ιαγραφή
Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και µόνον όταν εκπνεύσουν τα
συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµιακών ροών του στοιχείου ή µεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι
κίνδυνοι και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού.

3.1.4. Φόροι εισοδήµατος
3.1.4.1. Τρέχων φόρος
Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος περιλαµβάνει:


Τον φόρο εισοδήµατος που προκύπτει µε βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας
φορολογικής νοµοθεσίας.



Τον φόρο εισοδήµατος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο.

Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων της
χρήσεως, τη χρήση κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές
από την Εταιρεία.
3.1.4.2. Αναβαλλόµενοι φόροι
Αναβαλλόµενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιµες) διαφορές µεταξύ
λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισµού.
Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόµενων φόρων σύµφωνα µε την παράγραφο 3
του άρθρου 23 του Ν.4308/2014.
3.1.5. Αποθέµατα
α) Αρχική καταχώριση
Τα αποθέµατα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαµβάνει κάθε δαπάνη που
απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεµάτων στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή
επιδιωκόµενη χρήση.
Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόµενων αποθεµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των βιολογικών,
περιλαµβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιµων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που
σχετίζεται άµεσα µε τα εν λόγω στοιχεία. Επιπλέον περιλαµβάνει µια εύλογη αναλογία σταθερών και
µεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έµµεσα µε το ιδιοπαραγόµενο στοιχείο, στο βαθµό που τα ποσά
αυτά αναφέρονται στην περίοδο παραγωγής. Η εταιρεία δεν επιβαρύνει το κόστος των
ιδιοπαραγόµενων αποθεµάτων µακράς περιόδου παραγωγής ή ωριµάνσεως µε τόκους εντόκων
υποχρεώσεων κατά το µέρος που αναλογούν σε αυτά.
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β) Μεταγενέστερη αποτίµηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέµατα αποτιµούνται στην κατ' είδος χαµηλότερη
τιµή µεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Το κόστος κτήσεως
των αποθεµάτων προσδιορίζεται µε την µέθοδο του µέσου σταθµικού όρου, ή κατά περίπτωση µε τη
µέθοδο της σειράς εξαντλήσεως (F.I.F.O.). Στην περίπτωση αποτιµήσεως στην καθαρή
ρευστοποιήσιµη αξία, η ζηµία αποµειώσεως καταχωρίζεται ως κόστος πωληθέντων, εκτός αν είναι
σηµαντική, οπότε ενσωµατώνεται στο κονδύλι «αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων».
3.1.6. Προκαταβολές και λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόµενα ποσά) και
αποτιµούνται µεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, µείον τα χρησιµοποιηθέντα ποσά βάσει της
αρχής του δουλευµένου και τυχόν ζηµίες αποµειώσεως. Η αποµείωση των προκαταβολών δαπανών
αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να
εκπληρώσει την δέσµευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού.
Τα λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως και
αποτιµούνται µεταγενέστερα στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιµης αξίας,
δηλαδή του ποσού που αναµένεται να ληφθεί.
Οι εµπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιµετρώνται στο κόστος κτήσης µείον τις
εκτιµώµενες ζηµίες αποµείωσης.
3.1.7. Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
α) Αρχική καταχώριση και µεταγενέστερη αποτίµηση
Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και µεταγενέστερα,
αποτιµούνται στα ονοµαστικά ποσά τους, εκτός από τις µακροπρόθεσµης λήξεως, οι οποίες
αποτιµούνται στο αποσβέσιµο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου (ή µε τη σταθερή
µέθοδο). Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα αποτιµούνται µε την
ισοτιµία του ξένου νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι σχετικές συναλλαγµατικές
διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσµατα.
β) ∆ιαγραφή
Μια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση διαγράφεται όταν και µόνον όταν η συµβατική δέσµευση
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συµβατική δέσµευση που την δηµιούργησε δεν
υφίσταται πλέον.

3.1.8. Μη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
α) Αρχική καταχώριση και µεταγενέστερη αποτίµηση
Οι µη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στο
ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους. ∆ιαφορές που
προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίµησή είτε κατά το διακανονισµό των µη χρηµατοοικονοµικών
υποχρεώσεων καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζηµίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.
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β) ∆ιαγραφή
Μια µη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση διαγράφεται όταν και µόνον όταν η συµβατική δέσµευση
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συµβατική δέσµευση που την δηµιούργησε δεν
υφίσταται πλέον.

3.1.9. Προβλέψεις
Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ποσό που
αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους, εκτός αν η αποτίµηση στην παρούσα αξία του
ποσού που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους έχει σηµαντική επίδραση στα ποσά
των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
Ειδικότερα, οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την
υπηρεσία, που προκύπτουν από την εργατική νοµοθεσία (Ν. 2112/1920), δεν αναγνωρίζονται στις
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της 31/12, αλλά καταχωρούνται όταν καταστούν οριστικές.

3.1.10. Κρατικές επιχορηγήσεις
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.
3.1.11. Έσοδα και έξοδα
Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευµένα.
Ειδικότερα:




Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται
δουλευµένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:


Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται µε την
κυριότητά τους.



Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή.



Τα οικονοµικά οφέλη από τη συναλλαγή µπορούν να αποτιµηθούν αξιόπιστα και θεωρείται
σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα.

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συµβόλαια καταχωρίζονται µε τη µέθοδο
του ποσοστού ολοκληρώσεως 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.
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Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους
καταχωρίζονται ως εξής:


Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευµένου.



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



Τα δικαιώµατα βάσει των σχετικών συµβατικών όρων.

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

3.1.12. Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα
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.
3.1.13. Στοιχεία της καθαρής θέσεως
Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στα
ονοµαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.
3.1.14. Ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόµενα δικαιώµατα και δεσµεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν
από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί µόνο από το αν συµβούν ή δεν
συµβούν ένα ή περισσότερα αβέβαια µελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο
της Εταιρείας. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σηµειώσεις των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων.
3.1.15. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού
Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού,
προσαρµόζονται, εάν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία
αυτή επιβάλλουν προσαρµογές της αξίας τους. Οι προσαρµογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα,
ως την ηµεροµηνία εγκρίσεως των οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Τα µη
διορθωτικά, µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι
σηµαντικά, στις σηµειώσεις των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
3.1.16. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές
Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εµπειρία και σε
άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων αναµενόµενων µελλοντικών γεγονότων που, υπό τις
παρούσες συνθήκες, αναµένεται να πραγµατοποιηθούν.

17

Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1/1/2015 - 31/12/2015

3.2. Μεταβολή λογιστικών πολιτικών, µεταβολές λογιστικών εκτιµήσεων και διόρθωση σφαλµάτων
προηγούµενων περιόδων
3.2.1. Μεταβολή λογιστικών πολιτικών
Οι µεταβολές λογιστικών πολιτικών, καταχωρίζονται µε αναδροµική επαναδιατύπωση των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δηµοσιοποιούνται µαζί µε τις
καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόµενα κονδύλια να είναι συγκρίσιµα.
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας µεταβολής.
3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιµήσεων
Οι µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία διαπιστώνεται ότι
προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και µελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι
µεταβολές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδροµικά.

3.2.3. ∆ιόρθωση σφαλµάτων προηγούµενων περιόδων
Οι διορθώσεις σφαλµάτων καταχωρίζονται µε την αναδροµική διόρθωση των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων όλων των περιόδων που δηµοσιοποιούνται µαζί µε τις καταστάσεις της τρέχουσας
περιόδου.
Στην παρούσα περίοδο δεν εντοπίστηκε σφάλµα προηγούµενης περιόδου.

3.2.3. Πρώτη Εφαρµογή του Ν.4308/2014
Ηµεροµηνία µετάβασης της Εταιρίας στα Νέα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα ν 4308/2014 αποτελεί η 1η
Ιανουαρίου 2014. Οι τελευταίες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα Παλιά Ελληνικά πρότυπα
(Κ.Ν. 2190/1920) συντάχθηκαν και δηµοσιεύθηκαν για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως και την
31η ∆εκεµβρίου 2014 (χρήση 2014). Από την 1 Ιανουαρίου 2015 και εφεξής, η Εταιρεία συντάσσει τις
οικονοµικές της καταστάσεις σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα έτσι όπως αυτά
προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4308/2014. Η πρώτη εφαρµογή των κανόνων αποτιµήσεως και
συντάξεως χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων αντιµετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών πολιτικών.
Η Εταιρία 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 τα 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 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 το
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.

18

Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1/1/2015 - 31/12/2015

ii-2) Συνέχισε να αναγνωρίζει τα έξοδα εγκαταστάσεως τα οποία είχαν αναγνωριστεί µε το
προηγούµενο πλαίσιο του ΚΝ 2190/1920 και του Π∆ 1123/1980 µέχρι την 31.12.2014 σύµφωνα
µε την δυνατότητα του άρθρου 37 του N. 4308/2014 µέχρι την πλήρη απόσβεσή τους.
iii) Η 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 εµφανίζονται
στον ισολογισµό µετά την 31η ∆εκεµβρίου 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 προβλέπονταν στις διατάξεις του ΚΝ
2190/1920 και του ΕΓΛΣ Π∆ 1123/1980 τα οποία αναγνωρίστηκαν µέχρι 31.12.2014 και θα
συνεχίσουν να εµφανίζονται µέχρι και την πλήρη απόσβεσή τους.
v) 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
γνωστοποιούνται στις σηµειώσεις των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.

4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόµου προκειµένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων (παρ. 6 άρθρου 29)
Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρµογή µιας διατάξεως του νόµου
για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων, γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή.
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.

5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας υποχρεώσεως µε περισσότερα από ένα κονδύλια του
ισολογισµού (παρ. 7 άρθρου 29)
∆εν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται µε περισσότερα από ένα κονδύλια
του ισολογισµού.

6. Αναλύσεις κονδυλίων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
6.1. Πληροφορίες σχετικά µε ενσώµατα, άυλα και βιολογικά πάγια περιουσιακά στοιχεία (παρ. 8
άρθρου 29)
Στους πίνακες που ακολουθούν στις επόµενες παραγράφους παρουσιάζονται οι πληροφορίες που
αφορούν την κίνηση και τη συµφωνία των λογαριασµών των ενσωµάτων παγίων.
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6.1.1. Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Πίνακας µεταβολών
ενσώµατων πάγιων στοιχείων
ιδιοχρησιµοποιούµενων
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2014
Προσθήκες περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2014
Σωρευµένες αποσβέσεις και
αποµειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2014
Αποσβέσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2014
Καθαρή λογιστική αξία
31.12.2014
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2015
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2015
Σωρευµένες αποσβέσεις και
αποµειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2015
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων
περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2015
Καθαρή λογιστική αξία
31.12.2015

Μηχανολογικός
εξοπλισµός

Κτίρια

Μεταφορικά
µέσα

Έπιπλα & λοιπός
εξοπλισµός

139.927
139.927

148.812
148.812

48.384
48.384

321.755
2.509
324.264

94.567
6.236
100.803

143.699
4.919
148.617

44.707
1.697
46.404

309.402
4.584
313.985

39.124

195

1.980

10.278

139.927
139.927

148.812
(13.346)
135.466

48.384
48.384

324.264
5.324
(1.800)
327.788

100.803
2.771

148.617
194

46.404
1.152

313.985
7.837

-

(13.346)

-

(1.800)

103.575

135.466

47.556

320.022

36.352

0

828

7.765

6.2 Προβλέψεις
6.2.1. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους
Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία, που
προκύπτουν από την εργατική νοµοθεσία (Ν. 2112/1920), δεν αναγνωρίζονται στις
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της 31/12, αλλά καταχωρούνται όταν καταστούν οριστικές.

6.3. Υποχρεώσεις
6.3.1 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
6.3.1.1 ∆άνεια

α) Εξασφαλίσεις δανείων (παρ. 13 άρθρου 29)
∆εν υφίστανται εµπράγµατες εξασφαλίσεις επί ιδιοχρησιµοποιούµενων ή επενδυτικών ακινήτων.
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β) Χρόνος λήξεως δανειακών υποχρεώσεων (παρ. 14 άρθρου 29)
Υπόλοιπο λήξεως

Τραπεζικά
δάνεια

Σύνολο

Βραχυπρόθεσµο τµήµα:
Έως 1 έτος

195.084

195.084

Σύνολο Βραχυπρόθεσµου τµήµατος

195.084

195.084

1 έως 2 έτη

-

-

2 έως 5 έτη

-

-

Άνω των 5 ετών

-

-

Σύνολο µακροπρόθεσµου τµήµατος

-

-

195.084

195.084

Μακροπρόθεσµο τµήµα:

Γενικό Σύνολο

6.3.2 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
6.3.2.1 Εµπορικές υποχρεώσεις
Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Εµπορικές υποχρεώσεις

31/12/2015

Υποχρεώσεις σε προµηθευτές

31/12/2014

376.584

322.377

Επιταγές πληρωτέες

1.142.751

1.034.784

Σύνολο

1.519.335

1.357.160

6.3.2.2 Λοιπές υποχρεώσεις
Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Λοιπές υποχρεώσεις
Μερίσµατα πληρωτέα
Προκαταβολές πελατών

31/12/2015

31/12/2014

20.190

1.880

9.017

7.681

Λοιπές υποχρεώσεις

161.247

181.354

Σύνολο

190.455

190.916

6.4. Έσοδα και έξοδα σηµαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σηµασίας (παρ. 17 άρθρου 29)
Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες:
Κύκλος εργασιών
Κατηγορίες δραστηριότητας
Παροχή υπηρεσιών
Σύνολο

31/12/2015
9.538.300
9.538.300

31/12/2014
8.952.823
8.952.823
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Παροχές τρίτων
Σύνολο

Κόστος πωλήσεων

31/12/2015
7.908.849
7.908.849

31/12/2014
7.439.221
7.439.221

Έξοδα διοίκησης
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Έξοδα από φόρους και τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Σύνολο

31/12/2015
850.905
86.118
369.306
5.028
98.190
11.955
1.421.503

31/12/2014
884.207
80.821
347.377
10.109
107.293
17.435
1.447.242

Λοιπά έσοδα
Σύνολο

31/12/2015
6.136
6.136

31/12/2014
50.542
50.542

Λοιπά έξοδα και ζηµιές
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
Έκτακτες ζηµιές
Έξοδα προηγουµένων χρήσεων
Σύνολο

31/12/2015
1.944
260
2.203

31/12/2014
981
16.734
656
18.370

Λοιπά έσοδα και κέρδη
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Έσοδα προηγουµένων χρήσεων
Σύνολο

31/12/2015
997
8.529
9.526

31/12/2014
2.417
1.340
3.757

Αποµειώσεις και Κέρδη
Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων
Κέρδη και ζηµίες από διάθεση µη κυκλοφορούντων
στοιχείων
Σύνολο

31/12/2015
38.311

31/12/2014
8.167

(255)

-

38.056

8.167

Λοιπά συνήθη έσοδα

6.5. Τόκοι που ενσωµατώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο (παρ. 18 άρθρου
29)
Στη διάρκεια της περιόδου δεν ενσωµατώθηκαν τόκοι στην αξία κατασκευαζόµενων περιουσιακών
στοιχείων.
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6.6. Πληροφορίες για το προσωπικό και τις σχετικές δαπάνες της περιόδου (παρ. 23 άρθρου 29)
Ο µέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την περίοδο 2015 εµφανίζεται κατωτέρω:
31/12/2015

31/12/2014

∆ιοικητικό προσωπικό

32

33

Εργατοτεχνικό προσωπικό

3
35

3
36

Σύνολο

Το συνολικό κόστος του προσωπικού αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
31/12/2015

31/12/2014

Μισθοί και ηµεροµίσθια

679.709

696.866

Κοινωνικές επιβαρύνσεις

169.942

183.461

1.254

1.498

-

2.382

850.905

884.207

Παρεπόµενες παροχές
Παροχές µετα την έξοδο από την υπηρεσία
Σύνολο

6.7. Προκαταβολές και πιστώσεις σε µέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων (παρ.
25 άρθρου 29)
∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

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

6.9. Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που δεν εµφανίζονται
στον ισολογισµό (παρ. 16 άρθρου 29)
α) Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις
Η Εταιρεία έχει συνάψει µη ακυρώσιµες συµβάσεις λειτουργικών µισθώσεων που αφορούν την
ενοικίαση ακινήτων για τις οποίες δεν υφίσταται ηµεροµηνία λήξης.
Οι ελάχιστες πληρωµές ενοικίων λειτουργικών µισθώσεων ακινήτων έχουν ως ακολούθως:

Έως 1 έτος
Από 1 έως και 5 έτη
Πάνω από 5 έτη
Σύνολο

31/12/2015
148.594
594.374
891.562
1.634.530

31/12/2014
148.594
594.374
1.040.155
1.783.123

β) Εγγυήσεις
Η Εταιρεία δεν έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους.
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γ) Ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Η εταιρεία έχει υπαχθεί σε έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του
άρθρου 65Α του ν. 4174/2013 για την χρήση 2015. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και η έκθεση
φορολογικής συµµόρφωσης προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών
καταστάσεων χρήσεως 2015. Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν
πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις, εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις
χρήσεις 2008 έως και 2012.
6.10. Πρώτη εφαρµογή
Η πρώτη εφαρµογή των κανόνων αποτιµήσεως και συντάξεως χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
αντιµετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών πολιτικών.
Η εταιρεία έκρινε ότι οι αναδροµικές προσαρµογές δεν είναι πρακτικά ευχερείς και βάσει των
παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 37 του Ν.4308/2014 δεν θα εφαρµόσει αναδροµικά τα Ε.Λ.Π..
Οπότε, για την κατάρτιση αυτών των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, η εταιρία δεν έχει
εφαρµόσει κάποιες από τις προαιρετικές εξαιρέσεις της αναδροµικής εφαρµογής.
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά την επίδραση των εγγραφών προσαρµογής επί των
ιδίων κεφαλαίων για την 1.1.2014 και την 31.12.2014, οι οποίες εφαρµόσθηκαν επί των καταστατικών
οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας, προκειµένου αυτές να προσαρµοστούν στα Ε.Λ.Π.
Συµφωνία καθαρής θέσεως κατά την πρώτη εφαρµογή
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Ε.Γ.Λ.Σ.
∆ιαγραφή µερισµάτων από τις υποχρεώσεις λόγω διανοµής
Προσαρµογές από ΕΓΛΣ σε ΕΛΠ
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Ε.Λ.Π.

31.12.2014
372.773
27.282
27.282
400.055

31.12.2013
364.925
364.925

Θεσσαλονίκη, 5 Ιουλίου 2016

Ο ∆ιαχειριστής

Ο Λογιστής

ΤΣΟΜΕΤΖΙ∆ΗΣ Σ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ 670940

Α.Τ. ΑΖ 652679
Α.Α. 0036094
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31Η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΝΟΛΥΜΠΙΚ ΕΠΕ"
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Χρήση 01.01.2015 - 31.12.2015)
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 042067906000
31.12.2015

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2014

75.000
75.000

75.000
75.000

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αποτελέσματα εις νέο

297.773
89.749

297.773
27.282

Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης

387.522
462.522

325.055
400.055

195.084
1.519.335
81.481
38.279
190.455
6.592
41.000
2.072.225
2.072.225
2.534.747

265.520
1.357.160
46.441
39.725
190.916
9.891
41.000
1.950.653
1.950.653
2.350.708

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο

Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Σύνολο

36.352
0
8.593
44.946

39.124
195
12.258
51.577

43.161
43.161
88.107

43.161
43.161
94.738

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

2.124.564
96.559
225.517
2.446.640

2.053.356
97.061
105.552
2.255.970

Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού

2.446.640
2.534.747

2.255.970
2.350.708

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά
Σύνολο
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

KATAΣTAΣH AΠOTEΛEΣMATΩN XPHΣEΩΣ THΣ 31ης ΔEKEMBPIOY 2015 (1/1-31/12/2015)
31.12.2015

31.12.2014

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα

9.538.300
(7.908.849)
1.629.451
6.136
1.635.587

8.952.823
(7.439.221)
1.513.602
50.542
1.564.144

Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

(1.421.503)
(2.203)
9.526
(38.311)
255
183.350

(1.447.242)
(18.370)
3.757
(8.167)
94.121

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

0
(31.418)
151.933
(62.184)
89.749

3
(41.572)
52.552
(17.422)
35.130

Αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)

195.305

102.446

KATAΣTAΣH ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ THΣ 31ης ΔEKEMBPIOY 2015 (1/1-31/12/2015)

Υπόλοιπο 01.01
Αποτελέσματα περιόδου
Διανομές μερισμάτων
Υπόλοιπο 31.12

31.12.2015

31.12.2014

400.055
89.749
(27.282)
462.522

364.925
35.130
400.055

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Έσοδα επόμενων χρήσεων
Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

KATAΣTAΣH ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ XPHΣEΩΣ THΣ 31ης ΔEKEMBPIOY 2015 (1/1-31/12/2015)

Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτέλεσμα προ φόρων
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων
Προβλέψεις
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)

31.12.2015

31.12.2014

151.933

52.552

11.955
38.311
31.418
233.616

8.325
41.569
102.446

(109.017)
156.969
281.568

138.647
(23.672)
217.421

(31.418)
(27.144)
223.006

(41.572)
13.435
189.283

(5.324)
0
(5.324)

6.602
3
6.605

(70.436)
(27.282)
(97.718)

(232.459)
(232.459)

119.965
105.552

(36.571)
142.124

225.517

105.552

Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης

Μεταβολή απαιτήσεων
Μεταβολή υποχρεώσεων
Μείον:
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος
Σύνολο
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο
Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο
Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου

Θεσσαλονίκη, 5 Ιουλίου 2016

Ο Διαχειριστής

Ο Λογιστής

ΤΣΟΜΕΤΖΙΔΗΣ Σ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 670940

ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
Α.Τ. ΑΖ 652679
Α.Α. 0036094

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Εταίρους της Εταιρείας
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΝΟΛΥΜΠΙΚ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΝΟΛΥΜΠΙΚ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015, τις
καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση
καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν
να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από
ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην
κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων
κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών
κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλόλητας των
λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής θέματα:
1) Στις εμπορικές απαιτήσεις από πελάτες περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από την προηγούμενη χρήση, συνολικού ποσού € 82 χιλ. περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί απομείωση επί των απαιτήσεων αυτών, κατά την εκτίμησή μας ποσού ευρώ € 82 χιλ. περίπου. Λόγω του γεγονότος αυτού η αξία των εμπορικών απαιτήσεων από πελάτες και
τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά € 82 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 31η Δεκεμβρίου 2015, το
συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε € 226 χιλ. περίπου, με συνέπεια οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους να εμφανίζονται μειωμένες κατά € 226 χιλ. περίπου και τα ίδια κεφάλαια να
εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.
3) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2008 έως 2012. 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 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 «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΝΟΛΥΜΠΙΚ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές ροές της για τη
χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διαχειριστή με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 22 και 23 του Κ.Ν. 3190/1955.

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2016
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Δόκος Αθ. Γεώργιος
Αρ Μ ΣΟΕΛ 38241

HBP Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ε.Π.Ε.
Μέλος της Morison International
Ιφιγενείας 81 & Βελικοπούλου, 142 31 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 152

25

