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«Μόσχου Α.Ε. 

Μάρμαρα Γρανίτες» 
 
 
 
 
 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2015 
(1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015) 

 
 
 
Η παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση, είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «Μόσχου Α.Ε. – Μάρμαρα Γρανίτες» στις 
28/03/2016. 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

α) Δηλώσεις των εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου (σελ. 3) 
β) Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (σελ. 4) 
γ) Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (σελ. 7) 
δ) Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 2015 (σελ. 9) 
ε) Κατάσταση Συνολικών εσόδων 2015 (σελ. 10) 
στ) Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων (σελ. 11) 
ζ) Ταμειακές Ροές 2015 (σελ.12) 
η) Επεξηγηματικές Σημειώσεις (σελ. 13) 
θ) Γενικές Πληροφορίες (σελ. 13) 
ι) Πλαίσιο Κατάρτισης Οικονομικών Καταστάσεων (σελ. 13) 
κ) Σύνοψη των Λογιστικών Πολιτικών (σελ. 22) 
λ) Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου (σελ. 32) 
μ) Σημειώσεις στις Οικονομικές καταστάσεις (σελ. 35) 
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Δηλώσεις των εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου  
 
 

Δηλώνεται με την παρούσα ότι, εξ' όσων γνωρίζουμε, οι ετήσιες εταιρικές 
οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «Μόσχου Α.Ε. – Μάρμαρα Γρανίτες» για 
την χρήση 2015(από 1η Ιανουαρίου 2015 έως την 31η Δεκεμβρίου 2015), οι οποίες 
καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του 
παθητικού, την καθαρή θέση της 31.12.2015 και τα αποτελέσματα χρήσεως 01.01. – 
31.12.2015 της Εταιρείας. 
Δηλώνεται επίσης ότι, εξ' όσων γνωρίζουμε, η ετήσια έκθεση του διοικητικού 
συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και την θέση 
της, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και 
αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. 

Βασιλούδι, 

28 Μαρτίου 2016 

Οι βεβαιούντες  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

  

  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΜΟΣΧΟΣ 
Α.Δ.Τ. ΑΕ 197116 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΜΟΣΧΟΣ 
Α.Δ.Τ. Κ  446643 
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
της εταιρείας 

«Μόσχου Α.Ε. – Μάρμαρα Γρανίτες» 
Επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

της Χρήσης 2015 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015) 
 

Στη παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες 
της εταιρείας  «Μόσχου Α.Ε. – Μάρμαρα Γρανίτες», για τη τρέχουσα χρήση, σημαντικά 
γεγονότα που διαδραματίσθηκαν στην περίοδο και η επίδρασή τους, περιγράφονται οι 
κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που η εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει στην 
επόμενη χρήση 2016 και τέλος παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές που 
καταρτίσθηκαν μεταξύ του εκδότη και των συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων. 

 
1. ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΟΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 
 
Η εταιρεία έκλεισε τη χρήση 2015 με βελτιωμένα τα οικονομικά της μεγέθη σε σχέση με 
την προηγούμενη χρήση 2014.  Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εξωστρεφή 
πολιτική που ακολούθησε, η οποία αποτελεί και μονόδρομο για την μελλοντική πορεία 
της εταιρείας προς την σταθεροποίηση της σε θετικά μεγέθη αλλά και την περαιτέρω 
ανάπτυξη αυτής.  Ήδη τα μηνύματα που λαμβάνουμε για το τρέχον έτος 2016 είναι 
ενθαρρυντικά και αποτυπώνουν οικονομικά μεγέθη βελτιωμένα σε σύγκριση με αυτά 
της χρονιάς του 2016.  

 
2. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Συνολικά η εταιρεία  παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 4 % (€ 9.047χιλ. 
έναντι € 8.699 χιλ.) στην επισκοπούμενη τρέχουσα χρήση έναντι εκείνης του 
2014.Αξιοσημείωτο είναι ότι οι πωλήσεις του εξωτερικού αυξήθηκαν κατά το ποσό των 
735 χιλ. ΕΥΡΩ ή 9,82%, με αποτέλεσμα να καλύψουν μερικώς την απώλεια από την 
εσωτερική αγορά που οι πωλήσεις σημείωσαν μείωση κατά 387 χιλ. ΕΥΡΩ ή -32%. 
 
3. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 
Το κόστος πωληθέντων της εταιρείας, συγκρινόμενο με αυτό της αντίστοιχης περσινής 
χρήσης, εμφάνισε οριακή αύξηση αφού από 69% περίπου του κύκλου εργασιών 
διαμορφώθηκε στο 67% περίπου. 
 
4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 
Τα αποτελέσματα προ φόρων χρήσης της εταιρείας κατά τα Ελληνικά Πρότυπα, 
παρουσίασαν αύξηση καθώς κατέληξαν θετικά  σε ποσό € 962 χιλ. περίπου,  έναντι 
κερδών € 610 χιλ.  της χρήσης 2014. Η ανωτέρω αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο 
στην αύξηση του κύκλου εργασιών και των λοιπών εσόδων εκμεταλλεύσεως. 
 
5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΔΠΧΠ 
Τα αποτελέσματα της εταιρείας  προ φόρων κατέληξαν κατά τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σε κέρδη ποσού € 932 χιλ. περίπου,  έναντι κερδών 
ποσού € 743 χιλ. περίπου  την προηγούμενη χρήση 2014, ήτοι σημειώθηκε αύξηση της 
τάξεως του 25% περίπου.  Μετά φόρων, τα κέρδη ανήλθαν σε ποσό € 514 χιλ. περίπου 
έναντι € 525 χιλ. περίπου της προηγούμενης χρήσεως. 
 
6. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑ ΔΠΧΠ 
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Οι πιο σημαντικοί αριθμοδείκτες των οικονομικών καταστάσεων των χρήσεων 2014 και 
2015 παρατίθενται παρακάτω: 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Α Ρ Ι Θ Μ Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ω Ν

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 2015 2014

Α1.  ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

   ΠΑΓΙΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 6.849.051 0,41 6.905.609 0,42

   ΣΥΝΟΛΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 16.801.141 16.365.119

Α2. ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

   ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 9.728.733 0,58 9.238.825 0,56

   ΣΥΝΟΛΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 16.801.141 16.365.119

Α3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ

   ΙΔΙΑ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7.531.744 0,45 7.098.894 0,43

   ΣΥΝΟΛΟ  ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 16.801.141 16.365.119

Α4. ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ  ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

   ΣΥΝΟΛΟ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 8.973.587 0,53 8.989.937 0,55

   ΣΥΝΟΛΟ  ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 16.801.141 16.365.119

Α5.ΚΑΛΥΨΗ  ΠΑΓΙΩΝ

   ΙΔΙΑ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7.531.744 1,10 7.098.894 1,03

  ΠΑΓΙΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 6.849.051 6.905.609

Α6. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ  ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

   ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 9.728.733 3,36 9.238.825 3,75

   ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.891.439 2.466.390

Β. ΑΠΟΔΟΣΗΣ  &  ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Β1. ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

  ΚΑΘΑΡΑ  ΑΠΟΤ. ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 932.444 10,31 743.056 8,54

   ΣΥΝΟΛΟ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ 9.047.044 8.699.572

Β2. ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

  ΚΑΘΑΡΑ  ΑΠΟΤ. ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 932.444 12,38 743.056 10,47

   ΙΔΙΑ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7.531.744 7.098.894

Β3. ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΚΤΟΥ  ΚΕΡΔΟΥΣ

 ΜΙΚΤΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3.007.723 33,25 2.708.689 31,14

   ΣΥΝΟΛΟ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ 9.047.044 8.699.572

Β4. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

   ΣΥΝΟΛΟ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ 9.047.044 1,20 8.699.572 1,23

   ΙΔΙΑ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7.531.744 7.098.894

Β5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

   ΣΥΝΟΛΟ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ 9.047.044 1,95 8.699.572 1,49

   ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 4.637.143 5.834.671

Β6. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

   ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 6.420.657 388 5.834.671 355

   ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 16.546 16.413

Β7. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

   ΣΥΝΟΛΟ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ 9.047.044 3,39 8.699.572 3,71

   ΣΥΝΟΛΟ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 2.669.855 2.343.466

Β8. ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ  ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘ. (ΗΜΕΡΕΣ)

   ΣΥΝΟΛΟ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘ. 1.555.073 93 1.377.964 83

   ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 6.039.320 5.990.882

Β9. ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ  ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

   ΣΥΝΟΛΟ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ *360 2.669.855 106 2.343.466 97

   ΣΥΝΟΛΟ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ 9.047.044 8.699.572  
Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ  ΜΕΓΕΝΘΥΣΗΣ

Γ1.  ΡΥΘΜΟΣ  ΑΥΞΗΣΗΣ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ

   ΣΥΝΟΛΟ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΡΕΧ. ΕΤΟΥΣ 9.047.044 3,99 8.699.572 47,51

   ΣΥΝΟΛΟ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ 8.699.572 5.897.546

Γ2.  ΡΥΘΜΟΣ  ΑΥΞΗΣΗΣ  ΚΕΡΔΩΝ

   ΚΕΡΔΗ ΤΡΕΧ. ΕΤΟΥΣ 932.444 -25,49 743.056 500,88

  ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ 743.056 123.662  
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Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρείας, για το 
2015 προβλέπεται να βελτιωθεί η ανοδική πορεία της εταιρείας παρά της αντίξοες 
οικονομικές συνθήκες στην εσωτερική αγορά και ειδικότερα στον κλάδο 
κατασκευών. 
Ήδη έχουν δρομολογηθεί οι απαραίτητες διαδικασίες για την προμήθεια επαρκών 
ποσοτήτων πρώτων υλών, εξεύρεση νέων αγορών στο εξωτερικό, ώστε σε 
συνδυασμό με την υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας, να αναμένονται καλύτερα 
αποτελέσματα για το 2016. 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας 

«ΜΟΣΧΟΥ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ» 
 
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΜΟΣΧΟΥ Α.Ε. 
ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ», που αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης 
της 31 Δεκεμβρίου 2015, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων 
κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, 
καθώς και την περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και τις λοιπές 
επεξηγηματικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για 
εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε 
να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών 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 οικονομικών 
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 οικονομικές 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 οικονομικές 
καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή 
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των 
οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη 
διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές 
δικλείδες που σχετίζονται με την  κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 
οικονομικών 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 δικλείδων 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 
οικονομικών καταστάσεων. 
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Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και 
κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 
 
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 
 
Η φορολογική δήλωση για την διαχειριστική χρήση 2010, δεν έχει εξετασθεί από τις 
φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων 
φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα 
οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατό να 
προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει σχετική πρόβλεψη 
στις οικονομικές καταστάσεις. 
 
Γνώμη με Επιφύλαξη 
 
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος που 
μνημονεύεται στην παράγραφο ‘’Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’’, οι συνημμένες 
οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την 
οικονομική θέση της Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015, τη 
χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε 
την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 
 
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης 
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές 
καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 
2190/1920. 
 
 

 Θεσσαλονίκη 02 Ιουνίου. 2016 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής  Λογιστής 

 
 
 

 
BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. 
ΑΜ/ΣΟΕΛ 173 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΠΑΓΩΝΗΣ 
ΑΜ ΣΟΕΛ 14211 
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 
Ποσά σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2015 31/12/2014

Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 6.845.024 6.900.938

Άϋλα στοιχεία ενεργητικού 9.790 4.672

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 61.548 61.548

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 132.439 132.439

7.048.801 7.099.597

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Αποθέματα 6.420.657 5.890.299

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 2.013.834 1.892.816

Λοιπές απαιτήσεις και λοιπά κυκλοφ/ντα στοιχεία Ενεργητικού 726.567 607.080

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 594.399 875.327

9.755.457 9.265.522

Σύνολο Ενεργητικού 16.804.258 16.365.119

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους

Μετοχικό Κεφάλαιο (3.647.000 μετοχές αξίας € 0,73 έκαστη) 2.662.310 2.662.310

Αποθεματικά 4.229.232 4.344.578

Κέρδη / ζημίες εις νέον 637.084 92.006

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 7.528.627 7.098.894

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια τραπεζών 4.970.000 5.470.000

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 1.152.761 1.053.546

Υποχρεώσεις παροχών αποχώρησης προσωπικού & Λοιπές Προβλέψεις 164.466 135.897

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 6.287.227 6.659.443

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 1.555.073 1.433.592

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 615.908 673.432

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 525.203 263.011

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 292.221 236.746

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 2.988.404 2.606.781

Σύνολο υποχρεώσεων 9.275.632 9.266.225

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 16.804.258 16.365.119

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

 



 

 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την  Χρήση 2015 ( από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015) 
 

 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 
 

Ποσά σε € 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014

Κύκλος εργασιών 9.047.044 8.699.572

Κόστος πωλήσεων 6.039.320 5.990.882

Μικτά κέρδη / (ζημίες) 3.007.723 2.708.689

Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 108.244 180.027

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 893.775 768.107

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 800.192 775.892

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και 

συνολικών αποσβέσεων 1.422.001 1.344.718

Αποσβέσεις 114.049 188.880

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 1.307.952 1.155.839

Έξοδα χρηματοδοτικά και επενδυτικά 375.508 412.782

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 932.444 743.056

Μείον διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων 0 0

Μείον / πλέον φόροι -421.096 -217.705

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (α) 511.348 525.352

Κατανέμονται σε:

Μετόχους Εταιρείας 511.348 525.352

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) 0,1402 0,1441

Λοιπά συνολικά έσοδα

Αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων (β) -81.615 -78.802

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α+β) 429.733 446.549

Κατανέμονται σε:         Σε  μετόχους εταιρείας 429.733 446.549
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας

Μετοχικό 

Κεφάλαιο

Τακτικό 

Αποθεματικό

Αποθεματικά 

Εύλογης Αξίας

Λοιπά 

Αποθεματικά

Αποτελέσματα 

εις Νέον
Σύνολο

Ποσά σε €

Υπόλοιπα κατά τη 1η Ιανουαρίου 2014, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 2.662.310 248.016 2.510.738 1.731.596 (500.315) 6.652.345

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 31/12/2014

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01 - 31/12/2014 0 0 0 0 525.352 525.352

Καθαρό κέρδος / ζημία καταχωρηθέν κατ' ευθείαν στα ιδια κεφάλαια - 

Μεταφορά σε αποθεματικά 0 0 (66.969) (78.802) 66.969 -78.802

Καθαρό κέρδος / ζημία από αποτίμηση στην εύλογη αξία
0 0 0 0 0 0

Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/Ζημιά Περιόδου 0 0 (66.969) -78.802 592.321 446.549

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 2.662.310 248.016 2.443.768 1.652.794 92.006,35 7.098.894

Υπόλοιπα κατά τη 1η Ιανουαρίου 2015, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 2.662.310 248.016 2.443.768 1.652.794 92.006,35 7.098.894

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 31/12/2015

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01 - 31/12/2015 0 34.149 0 0 477.199 511.348

Αυξήσεις / μειώσεις μετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0 0 0

Έγκριση προτεινόμενων προς διανομή μερισμάτων χρήσης 2015 0 0 0 0 0 0

Φόρος Εισοδήματος προς και από την καθαρή θέση 0 0 0 0 0 0

Καθαρό κέρδος / ζημία καταχωρηθέν κατ' ευθείαν στα ίδια κεφάλαια - 

Μεταφορά σε αποθεματικά 0 0 (67.879) (81.615) 67.879 (81.615)

Καθαρό κέρδος / ζημία από αποτίμηση στην εύλογη αξία 0 0 0 0 0 0

Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/Ζημιά Περιόδου 0 34.149 (67.879) (81.615) 545.078 429.733

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 2.662.310 282.165 2.375.889 1.571.179 637.084,29 7.528.627

Αποδιδόμενα στους Μετόχους της Εταιρείας

 
 
 
 



 

 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την  Χρήση 2015 ( από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015) 
 

Κατάσταση Ταμειακών Ροών  

1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014

Λειτουργικές Δραστηριότητες

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 932 743

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 114 189

Προβλέψεις - -

Συναλλαγματικές διαφορές - -

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 377 419

Αποτελ/τα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημίες) επενδ. δραστηριότητας (1) (6)

Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων (530) (715)

Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων (326) 119

Αύξηση /(μείωση)  υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 372 111

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (314) (431)

Καταβεβλημένοι φόροι (192) (92)

Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 431 336

Επενδυτικές Δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδ. (86) (74)

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (71) (71)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων - 1

Τόκοι εισπραχθέντες 1 6

Μερίσματα εισπραχθέντα - -

Μείωση/(αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων 0 24

Σύνολο εισροών/εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (155) (115)

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου - -

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια - -

Εξοφλήσεις δανείων (556) (565)

Εξοφλήσεις υποχρ. χρηματοδοτικών μισθώσεων (χρεολύσια) - -

Μερίσματα πληρωθέντα - -

Σύνολο εισροών/εκροών χρημ/κών δραστηριοτήτων (γ) (556) (565)

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα της χρήσης (α)+(β)+(γ) (281) (343)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 875 1.219

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 594 875

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Επεξηγηματικές σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
1. Γενικές Πληροφορίες 
 
Οι παρούσες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν τις ετήσιες εταιρικές 
Οικονομικές Καταστάσεις της «Μόσχου Α.Ε. – Μάρμαρα Γρανίτες,», και έχουν 
εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις 
30/05/2016. 
 
Η εταιρεία «Μόσχου Α.Ε. – Μάρμαρα Γρανίτες» με διακριτικό τίτλο «ΜΟΣΧΟΥ 
Α.Ε.» ιδρύθηκε το έτος 1990 (ΦΕΚ 2681/27.06.1990) με διάρκεια μέχρι 31.12.2030 
και έδρα την Κοινότητα Ευκαρπίας Δήμου Θεσσαλονίκης Είναι εγγεγραμμένη στο 
Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών που τηρείται στη Διεύθυνση Εμπορίου Θεσσαλονίκης 
(Νομαρχία Θεσσαλονίκης), με αριθμό Μητρώου 22026/62/Β/90/170 και Αριθμό 
ΓΕ.ΜΗ 058160404000. 
 
Φύση Δραστηριοτήτων 
 
Η εταιρεία είναι βιομηχανική επιχείρηση με κύρια δραστηριότητα την επεξεργασία 
μαρμάρων και γρανιτών κάθε τύπου. Παράγει και προσφέρει τα παρακάτω 
προϊόντα: 
 

 Μάρμαρα 

 Πωρόλιθοι 

 Όνυχες 

 Διακοσμητικά πετρώματα 

 Πλακίδια 

 Ψηφίδες 

 Είδη υγιεινής 

 Ενεργειακά Τζάκια 

 Κεραμικά πλακίδια 
 
Πληροφορίες σχετικές με τις κύριες εγκαταστάσεις της εταιρείας 
 
α) Οι παραγωγικές και οι βασικές εγκαταστάσεις της ΜΟΣΧΟΥ Α.Ε. βρίσκονται στη 
περιοχή Βασιλούδι Λαγκαδά Ν. Θεσσαλονίκης, σε ιδιόκτητα οικόπεδα εκτάσεως 
52.062,80 τ.μ. με στεγασμένη επιφάνεια εκτάσεως  9.164,91 τ.μ., (παραγωγική και 
διοικητική εγκατάσταση). 
 
β) Επιπλέον, στις Αφιδνές Αθηνών σε έκταση 7.423,92 τ.μ. ανεγέρθηκε  κτίριο 
συνολικής επιφάνειας  τ.μ. 314,27, το οποίο λειτουργεί ως εκθεσιακός χώρος. 
 
και  
 
γ) οικόπεδο στη Ν. Ευκαρπία Θεσσαλονίκης επιφάνειας τ.μ. 3.158. 
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2. Πλαίσιο Κατάρτισης Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Οι εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της «ΜΟΣΧΟΥ Α.Ε.» της 31 Δεκεμβρίου 2015 
που καλύπτουν την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως και 31 Δεκεμβρίου 2015, έχουν 
συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους εκτός από την αποτίμηση 
συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή 
της συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), τα οποία έχουν εκδοθεί από την 
Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και τις ερμηνείες τους, που 
έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB και που 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ (ή IFRS) απαιτεί τη 
χρήση εκτιμήσεων και κρίσης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της 
εταιρείας. Σημαντικές παραδοχές από την διοίκηση για την εφαρμογή των 
λογιστικών μεθόδων της εταιρείας έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται κατάλληλα. 
 
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις είναι βασισμένες στις οικονομικές 
καταστάσεις που η εταιρεία, σύμφωνα με τον Ελληνικό Εμπορικό Νόμο, 
προσαρμοσμένες με τις κατάλληλες εξωλογιστικές εγγραφές, προκειμένου να 
εναρμονιστούν με τα ΔΠΧΠ. 
 
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της 
εταιρείας, είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των 
αντίστοιχων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31.12.2014. 
 
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες 
 
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το 
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2014 ή 
μεταγενέστερα.  
 
• ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα Υπό 
Κοινό Έλεγχο» (Joint Arrangements), ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε 
άλλες Οντότητες», ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 
«Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014)  
 
Τον Μάιο του 2011 το IASB εξέδωσε τρία νέα Πρότυπα και συγκεκριμένα τα ΔΠΧΑ 
10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12. Το ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» 
αναφέρει ένα μοντέλο ενοποίησης που καθορίζει τον έλεγχο ως τη βάση για την 
ενοποίηση όλων των τύπων επιχειρήσεων. Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά το ΔΛΠ 27 
«Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και την ΜΕΔ 12 «Ενοποίηση 
– Οικονομικές Μονάδες Ειδικού Σκοπού». Το ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα Υπό Κοινό Έλεγχο» 
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καθορίζει τις αρχές αναφορικά την χρηματοοικονομική πληροφόρηση των μελών 
που συμμετέχουν σε έναν Κοινό Διακανονισμό (Joint Arrangement). Το ΔΠΧΑ 11 
αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» και τη ΜΕΔ 13 «Από Κοινού 
Ελεγχόμενες Οικονομικές Μονάδες – Μη Νομισματικές Συνεισφορές από Μέλη μίας 
Κοινοπραξίας». Το ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Οντότητες» 
συνενώνει, εμπλουτίζει και αντικαθιστά τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τις 
θυγατρικές, τις από κοινού ελεγχόμενες επιχειρήσεις, τις συγγενείς επιχειρήσεις και 
τις μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις. Ως συνέπεια των ανωτέρω νέων Προτύπων, το 
IASB εξέδωσε επίσης το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 με τίτλο ΔΛΠ 27 «Ατομικές 
Οικονομικές Καταστάσεις» και το τροποποιημένο ΔΛΠ 28 με τίτλο ΔΛΠ 28 
«Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες».  
 
• Οδηγός Μετάβασης: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, Σχήματα Υπό 
Κοινό Έλεγχο, Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Οντότητες (Τροποποιήσεις 
στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12) (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014)  
 
Τον Ιούνιο του 2012, το IASB προέβη στην εν λόγω έκδοση η οποία παρέχει 
διευκρινίσεις αναφορικά με τις μεταβατικές διατάξεις του ΔΠΧΑ 10. Οι 
τροποποιήσεις παρέχουν επιπλέον πρόσθετες διευκολύνσεις κατά την μετάβαση 
στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 μειώνοντας τις απαιτήσεις παροχής 
προσαρμοσμένων συγκριτικών πληροφοριών μόνο κατά την προηγούμενη 
συγκριτική περίοδο. Επιπλέον, αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις για μη 
ενοποιούμενες επιχειρήσεις, οι τροποποιήσεις αφαιρούν την απαίτηση 
παρουσίασης συγκριτικής πληροφόρησης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση 
στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 
 
• Επενδυτικές Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 ΚΑΙ ΔΛΠ 27) 
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2014)  
 
Τον Οκτώβριο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στα ΔΠΧΑ 10, 
ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27. Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή στην κατηγορία 
«Επενδυτικές Οντότητες». Το IASB χρησιμοποιεί τον όρο «Επενδυτικές Οντότητες» 
για να αναφερθεί σε όσες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην επένδυση 
κεφαλαίων για τις αποδόσεις από την υπεραξία του κεφαλαίου, για εισόδημα από 
επενδύσεις ή και τα δύο. Οι επενδυτικές οντότητες θα πρέπει να αξιολογούν την 
απόδοση των επενδύσεών τους με βάση την εύλογη αξία. Στην εν λόγω κατηγορία 
μπορούν να συμπεριληφθούν εταιρίες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, 
οργανισμοί διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία, 
κρατικά επενδυτικά κεφάλαια και λοιπά επενδυτικά κεφάλαια. Ορίζεται, ως 
εξαίρεση στις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 10 σχετικά με την ενοποίηση, ότι οι επενδυτικές 
οντότητες θα επιμετρούν συγκεκριμένες θυγατρικές στην εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων και δεν θα τις ενοποιούν, παραθέτοντας τις απαραίτητες 
γνωστοποιήσεις. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές 
Καταστάσεις.  
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• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» - 
Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014)  
 
Τον Δεκέμβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ΔΛΠ 32 
«Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» προκειμένου να παράσχει διευκρινήσεις 
σχετικά με τις απαιτήσεις του Προτύπου για τις περιπτώσεις συμψηφισμού 
χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης.  
 
• Τροποποίηση στο ΔΛΠ 36 «Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού» - 
Γνωστοποιήσεις για το Ανακτήσιμο Ποσό Μη-Χρηματοοικονομικών Στοιχείων του 
Ενεργητικού (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 01/01/2014)  
 
Τον Μάιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου 
σκοπού στο ΔΛΠ 36 «Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού». Η παρούσα 
τροποποίηση ορίζει τις γνωστοποιήσεις που θα πρέπει να πραγματοποιούνται 
αναφορικά με το ανακτήσιμο ποσό ενός στοιχείου του ενεργητικού που έχει 
υποστεί μείωση της αξίας του, εάν αυτό το ποσό βασίζεται στην εύλογη αξία μείον 
τα κόστη πώλησης.  
 
• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και 
Αποτίμηση» - Αντικατάσταση παραγώγων και αναστολή της λογιστικής 
αντιστάθμισης (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 01/01/2014)  
 
Τον Ιούνιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου 
σκοπού στο ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση». Ο 
στόχος των προτεινόμενων τροποποιήσεων είναι η εισαγωγή μίας εξαίρεσης 
περιορισμένου σκοπού, αναφορικά με την αναστολή της λογιστικής αντιστάθμισης, 
σύμφωνα με τις αρχές του ΔΛΠ 39. Συγκεκριμένα, εφόσον πληρούνται 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προτείνεται μία εξαίρεση όταν ο αντισυμβαλλόμενος 
ενός παραγώγου που έχει προσδιοριστεί ως μέσο αντιστάθμισης, αντικαθίσταται 
από έναν κύριο αντισυμβαλλόμενο, ως αποτέλεσμα αλλαγών σε νόμους ή 
κανονισμούς. Σχετική εξαίρεση θα περιλαμβάνεται και στο ΔΠΧΑ 9 
«Χρηματοοικονομικά Μέσα». 
 
• ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές (Levies)» (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014)  
 
Τον Μάιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση της ΕΔΔΠΧΑ 21. Η Διερμηνεία 
αποσαφηνίζει πότε μία εταιρία θα πρέπει να αναγνωρίσει την υποχρέωση για την 
καταβολή εισφοράς που έχει επιβληθεί από το κράτος, στις Οικονομικές της 
Καταστάσεις. Το ΕΔΔΠΧΑ 21 είναι μία διερμηνεία του ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, 
Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού». Το ΔΛΠ 37 
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θέτει τα κριτήρια για την αναγνώριση μίας υποχρέωσης, ένα εκ των οποίων είναι η 
παρούσα δέσμευση που προκύπτει από γεγονός του παρελθόντος, γνωστό ως 
δεσμευτικό γεγονός. Η διερμηνεία αναφέρει ότι το δεσμευτικό γεγονός που 
δημιουργεί την υποχρέωση για την καταβολή της εισφοράς είναι η ενέργεια που 
περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία και η οποία επιφέρει την πληρωμή της 
εισφοράς.  
 
Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων 
Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση  
 
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες 
Διερμηνείες για τα υπάρχοντα Πρότυπα, έχουν δημοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν 
ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Συγκεκριμένα:  
 
• ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)  
 
Τον Ιούλιο του 2014 το IASB εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις 
που επέφερε το νέο πρότυπο αφορούν την ύπαρξης ενός λογικού μοντέλου για την 
ταξινόμηση και την επιμέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό μοντέλο για αναμενόμενες 
ζημιές από απομείωση και επίσης μια ουσιαστικά αναμορφωμένη προσέγγιση για 
την λογιστική αντιστάθμισης. Η εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 
παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
• ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων» 
(εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)  
 
Τον Ιανουάριο του 2014, εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ΔΠΧΑ 14. Στόχος του 
ενδιάμεσου αυτού προτύπου είναι η ενίσχυση της συγκρισιμότητας των 
χρηματοοικονομικών αναφορών των εταιρειών που έχουν ρυθμιζόμενες 
δραστηριότητες. Σε πολλές χώρες υπάρχουν κλάδοι που υπόκεινται σε ειδική 
ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία οι κυβερνητικές αρχές ρυθμίζουν την παροχή και 
την τιμολόγηση των συγκεκριμένων τύπων δραστηριοτήτων οικονομικής οντότητας. 
Η εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές 
Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
• ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017)  
Τον Μάιο του 2014 το IASB εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ΔΠΧΑ 15. Το εν λόγω 
πρότυπο είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις όσον αφορά την 
αναγνώριση των εσόδων τόσο κάτω από τις αρχές των ΔΠΧΑ όσο και των 
Αμερικάνικων λογιστικών αρχών (US GAAP). Το νέο πρότυπο έρχεται να 
αντικαταστήσει το ΔΛΠ 18 Έσοδα, ΔΛΠ 11 Κατασκευαστικές συμβάσεις και κάποιες 
διερμηνείες που είναι σχετιζόμενες με τα έσοδα. Η εταιρία θα εξετάσει την 
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επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
• Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2010-2012 (για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2014)  
 
Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των 
Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2010 - 2012», το οποίο 
αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 8 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του 
προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις 
εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 
Ιουλίου 2014, αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν 
νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 
2: Ορισμός των προϋποθέσεων κατοχύρωσης, ΔΠΧΑ 3: Λογιστική αντιμετώπιση ενός 
ενδεχόμενου ανταλλάγματος σε συνενώσεις επιχειρήσεων, ΔΠΧΑ 8: Συνάθροιση 
λειτουργικών τομέων, ΔΠΧΑ 8: Συμφωνία του συνόλου των στοιχείων του 
ενεργητικού των προς παρουσίαση τομέων με τα στοιχεία του ενεργητικού της 
επιχείρησης, ΔΠΧΑ 13: Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ΔΛΠ 7: 
Καταβληθέντες τόκοι που κεφαλαιοποιούνται, ΔΛΠ 16/ΔΛΠ 38: Μέθοδος 
αναπροσαρμογής – αναλογική αναδιατύπωση των συσσωρευμένων αποσβέσεων 
και ΔΛΠ 24: Βασικά Διευθυντικά Στελέχη. Η εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων 
των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις. Τα ανωτέρω υιοθετήθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2014.  
 
• Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2011-2013 (για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2014)  
 
Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των 
Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2011 - 2013», το οποίο 
αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 4 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του 
προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις 
εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 
Ιουλίου 2014, αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν 
νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 
1: Η έννοια των υφιστάμενων ΔΠΧΑ, ΔΠΧΑ 3: Εξαιρέσεις για κοινοπραξίες, ΔΠΧΑ 13: 
Πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 52 (εξαίρεση χαρτοφυλακίου), και ΔΛΠ 40: 
Αποσαφήνιση της αλληλεξάρτησης του ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΛΠ 
40 Επενδύσεις σε ακίνητα κατά την ταξινόμηση των ακινήτων ως επενδύσεις σε 
ακίνητα ή ως ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα. Η εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση 
όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις. Τα ανωτέρω υιοθετήθηκαν από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2014.  
 
• Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2012-2014 (για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)  
 
Το IASB προχώρησε τον Σεπτέμβριο του 2014 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των 
Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2012 - 2014», το οποίο 
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αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 4 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του 
προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις 
εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2016, αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν 
νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 
5: Αλλαγές στις μεθόδους της Πώλησης, ΔΠΧΑ 7: Συμβάσεις υπηρεσίας και 
εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 7 στις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις, 
ΔΛΠ 19: Επιτόκιο προεξόφληση, και ΔΛΠ 34: Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην 
ενδιάμεση οικονομική αναφορά. Η εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 
παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
• Τροποποίηση στο ΔΛΠ 19: «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών: Εισφορές 
εργαζομένων» (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/07/2014)  
 
Το Νοέμβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου 
σκοπού στο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» με τίτλο Πρόγραμμα 
καθορισμένων παροχών: Εισφορές Εργαζομένων (Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19). Η 
παρούσα τροποποίηση έχει εφαρμογή σε εισφορές εργαζομένων ή τρίτων μερών 
αναφορικά με προγράμματα καθορισμένων παροχών. Ο σκοπός της τροποποίησης 
είναι να απλοποιήσει την λογιστική αντιμετώπιση για τις εισφορές που είναι 
ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας των εργαζομένων, όπως είναι για παράδειγμα, 
οι εισφορές που υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό επί της μισθοδοσίας. Η εταιρία 
θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις. Τα 
ανωτέρω υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2014.  
 
• Τροποποίηση στο ΔΛΠ 27: «Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατομικές 
Οικονομικές Καταστάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 
ή μετά την 01/01/2016):  
 
Τον Αύγουστο του 2014, το IASB έκδωσε περιορισμένου σκοπού τροποποίηση στο 
ΔΛΠ 27 «Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Με 
την παρούσα τροποποίηση, μία εταιρία έχει την επιλογή να επιμετρήσει τις 
επενδύσεις της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς βάσει της μεθόδου της 
καθαρής θέσης στις ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις της, κάτι το οποίο έως και 
την έκδοση της συγκεκριμένης τροποποίησης, δεν ίσχυε. Η εταιρία θα εξετάσει την 
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 και στο ΔΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές Στοιχείων 
του Ενεργητικού μεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας 
του» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2016)  
 
Το Σεπτέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση περιορισμένου σκοπού 
«Πωλήσεις ή Εισφορές Στοιχείων του Ενεργητικού μεταξύ ενός Επενδυτή και της 
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Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας» (τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28). Η 
τροποποίηση θα εφαρμόζεται από τις οικονομικές οντότητες μελλοντικά για 
πωλήσεις ή εισφορές στοιχείων του ενεργητικού που πραγματοποιούνται στις 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016. Προγενέστερη 
εφαρμογή επιτρέπεται, με απαραίτητη τη σχετική γνωστοποίηση αυτής στις 
Οικονομικές Καταστάσεις. Η εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω 
στις Οικονομικές Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 41: «Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες» 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)  
 
Το Ιούνιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων μέσω των οποίων 
αλλάζει η χρηματοοικονομικά αναφορά καρποφόρων φυτειών. Με την 
τροποποίηση αυτή, αποφασίστηκε ότι οι καρποφόρες φυτείες που 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αύξηση της παραγωγής, θα πρέπει να 
λογιστικοποιούνται με το ίδιο τρόπο όπως τα ενσώματα πάγια (ΔΛΠ 16). Συνεπώς οι 
τροποποιήσεις συμπεριλαμβάνουν τις καρποφόρες φυτείες στο πεδίο εφαρμογής 
του ΔΛΠ 16 αντί του ΔΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις καρποφόρες 
φυτείες παραμένει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 41. Η εταιρία δεν αναμένει να 
έχει επιδράσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις από τις παραπάνω τροποποιήσεις. Τα 
ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 38: «Διευκρινήσεις αναφορικά με 
Αποδεκτές Μεθόδους Αποσβέσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)  
 
Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 16 και 
ΔΛΠ 38. Το ΔΛΠ 16 και το ΔΛΠ 38 καθιερώνουν τις αρχές προκειμένου να 
διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι αποσβέσεις στο ρυθμό της 
αναμενόμενης ανάλωσης των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που 
ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Το IASB έχει διευκρινίσει ότι η χρήση 
των μεθόδων που βασίζονται στα έσοδα για τον υπολογισμό της απόσβεσης ενός 
περιουσιακού στοιχείου δεν είναι κατάλληλη, διότι τα έσοδα που δημιουργούνται 
από μια δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου 
γενικά αντανακλούν άλλους παράγοντες και όχι την ανάλωση των μελλοντικών 
οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Η εταιρία 
θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις εάν 
και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11: «Λογιστικός χειρισμός των αποκτήσεων 
συμμετοχών σε από κοινού λειτουργίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)  
 
Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 11. Οι εν 
λόγω τροποποιήσεις προσθέτουν νέες οδηγίες σχετικά με την λογιστική 
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αντιμετώπιση της απόκτησης συμμετοχής σε μία από κοινού δραστηριότητα η 
οποία αποτελεί μία οικονομική οντότητα και διευκρινίζουν το κατάλληλο λογιστικό 
χειρισμό για τέτοιες αποκτήσεις. Η εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 
παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)  
 

Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1. Οι εν 

λόγω τροποποιήσεις έχουν ως στόχο την επίλυση θεμάτων που αφορούν στις 

υφιστάμενες απαιτήσεις παρουσίασης και γνωστοποίησης και τη διασφάλιση της 

ικανότητας άσκησης κρίσης από τις οικονομικές οντότητες κατά την κατάρτιση των 

Οικονομικών Καταστάσεων. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση.  

 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28: «Επενδυτικές οντότητες: 
Εφαρμόζοντας την εξαίρεση από την Ενοποίηση» (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)  
 

Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου 

σκοπού στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28. Οι εν λόγω τροποποιήσεις εισάγουν 

επεξηγήσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις λογιστικοποίησης των επενδυτικών 

οντοτήτων, ενώ παρέχουν εξαιρέσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες θα 

μειώσουν τα κόστη που σχετίζονται με την εφαρμογή των προτύπων. Η εταιρία δεν 

αναμένει επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις. Τα ανωτέρω 

δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
5.12. Απασχολούμενο προσωπικό και υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία – Προβλέψεις 
 

   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
   31/12/2015   31/12/2014 
Αριθμός Ατόμων     
- Μισθωτοί  24  24 
- Ημερομίσθιοι  39  29 

Σύνολο Εργαζομένων  63  53 

 
Σύμφωνα με το Ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόμενοι δικαιούνται 

αποζημίωση σε περιπτώσεις απόλυσης ή συνταξιοδότησης, το ύψος της οποίας 

σχετίζεται με τις αποδοχές των εργαζομένων, τη διάρκεια υπηρεσίας και τον τρόπο 

αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι εργαζόμενοι που παραιτούνται ή 

απολύονται με αιτία δεν δικαιούνται αποζημίωσης. Η οφειλόμενη αποζημίωση, σε 

περίπτωση συνταξιοδότησης, είναι ίση με 40% του ποσού που θα πληρωνόταν σε 

περίπτωση απόλυσης. 
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Οι προβλέψεις που έχουν σχηματισθεί για υποχρεώσεις προς το προσωπικό λόγω 

εξόδου από την υπηρεσία ανέρχονται κατά την 31/12/2015 σε ποσό περίπου € 116 χιλ. 

Από την 01/01/2013 τέθηκε σε εφαρμογή το αναθεωρημένο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε 

εργαζομένους», όπως αυτό υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το τέταρτο τρίμηνο 

του 2012. Το αναθεωρημένο ΔΛΠ 19, επιφέρει μια σειρά αλλαγών στην απεικόνιση των 

παροχών σε εργαζόμενους, ειδικότερα:  

- Αφαιρεί την «corridor method» και απαιτεί η επίδραση που προκύπτει από 
επαναμετρήσεις στην τρέχουσα περίοδο, να αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα  
- Αλλάζει την επιμέτρηση και παρουσίαση συγκεκριμένων στοιχείων κόστους 
καθορισμένων παροχών. Το καθαρό ποσό στα αποτελέσματα, επηρεάζεται από την 
αφαίρεση του προσδοκώμενου εσόδου επί των στοιχείων ενεργητικού του 
προγράμματος και το κόστος επιτοκίου και την αντικατάστασή τους από ένα καθαρό 
κόστος επιτοκίου βασισμένο στο καθαρό στοιχείο ενεργητικού ή την καθαρή 
υποχρέωση του προγράμματος καθορισμένων παροχών  
- Ενισχύει γνωστοποιήσεις, συμπεριλαμβάνοντας περισσότερη πληροφόρηση 
αναφορικά με τα χαρακτηριστικά προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και τους 
σχετικούς κινδύνους. 

 
Το τροποποιημένο ΔΛΠ 19 καταργεί την επιλογή που επιτρέπει σε μια εταιρεία να 

αναβάλει κάποια κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από συνταξιοδοτικά προγράμματα 

(προγράμματα καθορισμένων παροχών-«μέθοδος περιθωρίου»). Οι εταιρείες πλέον θα 

αναφέρουν αυτές τις αλλαγές, όταν αυτές συμβαίνουν. Αυτό θα τις οδηγήσει στο να 

συμπεριλαμβάνουν τυχόν έλλειμμα ή πλεόνασμα σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα 

στην κατάσταση οικονομικής θέσης. Επίσης, απαιτεί από τις επιχειρήσεις να 

συμπεριλαμβάνουν το κόστος υπηρεσίας και το χρηματοοικονομικό κόστος στα 

αποτελέσματα χρήσης και τις επανακαταμετρήσεις στα λοιπά συνολικά εισοδήματα. 

 

 
Η εταιρία, κατ’ εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ 19, θα εφαρμόσουν στο εξής 

και περαιτέρω την εξής πολιτική: 

- οι αλλαγές στα προγράμματα καθορισμένων παροχών θα αναφέρονται όταν 
συμβαίνουν 

 
- τυχόν έλλειμμα ή πλεόνασμα σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα θα 

συμπεριλαμβάνεται στην κατάσταση οικονομικής θέσης 
 

- το κόστος υπηρεσίας και το χρηματοοικονομικό κόστος θα συμπεριλαμβάνονται 
στα αποτελέσματα χρήσης και οι επανακαταμετρήσεις στα λοιπά συνολικά 
εισοδήματα. 

 
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ποσά σε  € 31/12/2015  31/12/2014 31/12/2013 
Υποχρεώσεις Ισολογισμού για:    
- Συνταξιοδοτικές παροχές 116.311,40 116.311,40 129.841,84 

 
3.  Σύνοψη των λογιστικών πολιτικών 
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3.1. Ενοποίηση 
 
Η εταιρεία δεν ανήκει σε όμιλο. Επίσης, δεν έχει ουσιώδη επιρροή σε καμία 
επιχείρηση και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν  συγγενείς επιχειρήσεις. 
 
3.2. Μετατροπή Ξένου Νομίσματος 
 
Νόμισμα μέτρησης και αναφοράς: Το νόμισμα μέτρησης και αναφοράς της 
εταιρείας από την 1 Ιανουαρίου 2002 είναι το Ευρώ, κατά συνέπεια οι οικονομικές 
καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€). 
 
Συναλλαγές και υπόλοιπα: Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε Ευρώ 
βάσει των ισοτιµιών που ισχύουν κατά τις ημερομηνίες των συναλλαγών. Οι 
απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα κατά την ημερομηνία σύνταξης των 
οικονομικών καταστάσεων προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις 
συναλλαγματικές ισοτιµίες της ημερομηνίας σύνταξης. Τα κέρδη και οι ζημίες που 
προκύπτουν από τέτοιες συναλλαγές (και από τη μετατροπή στοιχείων του 
ενεργητικού και παθητικού εκφρασμένα σε ξένο νόµισµα) αναγνωρίζονται στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων, εκτός όταν καταχωρούνται στην καθαρή θέση ως 
αναγνωρισμένες αντισταθμίσεις ταμειακών ροών. 
 
 
3.3. Πληροφόρηση κατά Τομέα 
 
Οι λειτουργικοί τομείς αποτελούν συστατικά μέρη της εταιρείας που εξετάζονται 
τακτικά από την Διοίκηση της εταιρείας και παρουσιάζονται στις οικονομικές 
πληροφορίες στην ίδια βάση με αυτή που χρησιμοποιείται για εσωτερικούς 
σκοπούς πληροφόρησης. Τα αποτελέσματα των λειτουργικών τομέων της εταιρείας 
εξετάζονται τακτικά από τους επικεφαλής λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων της 
οντότητας που είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας σε συνεργασία με το 
Διοικητικό Συμβούλιο, για σκοπούς λήψης αποφάσεων σχετικά με την κατανομή 
πόρων στον τομέα και την εκτίμηση της αποδόσεως του. 
 
Οι δραστηριότητες του ομίλου αφορούν κατά κύριο λόγο, στην επεξεργασία και 
εμπορία μαρμάρων. 
 
Ο όμιλος,  σε επίπεδο γεωγραφικής δραστηριότητας, έχει επικεντρωθεί σε πέντε 
κυρίως γεωγραφικές περιοχές: 
 
α) Ελλάδα. 
β) Βαλκανικές χώρες εκτός Ελλάδος και συγκεκριμένα Βουλγαρία, Αλβανία. 
γ) Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλην των Βαλκανικών και συγκεκριμένα Γερμανία, 
Μ. Βρετανία, Αυστρία, Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ολλανδία, Βέλγιο και Κύπρος. 
δ) Ρωσία και Ισραήλ. 
ε) Καναδά, ΗΠΑ, Αυστραλία, Κίνα, Βραζιλία, Ιαπωνία, Μεξικό, Ν. Κορέα. 
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Ο πίνακας παρακάτω παραθέτει τον κύκλο εργασιών ανά γεωγραφικό τομέα 
συνοπτικά: 
 

ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ Ε.Ε. ΕΛΛΑΔΑ

7.148.000,92 1.092.939,00 806.103,72

Κατανομή πωλήσεων ανά γεωγραφικό τομέα 

(Αξίες σε €)

 
 
Καθώς και παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία ανά χώρα (πλην Ελλάδας): 
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Πωλήσεις εξωτερικού χρήσης 2015

ΧΩΡΑ Καθαρή αξία

ΗΠΑ 1.819.244,67

ΜΕΞΙΚΟ 831.761,00

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 802.787,10

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ 649.453,00

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 572.140,00

ΚΑΝΑΔΑΣ 499.650,00

ΙΣΠΑΝΙΑ 488.739,00

ΙΤΑΛΙΑ 264.890,00

ΤΟΥΡΚΙΑ 238.914,00

ΚΙΝΑ 235.815,13

ΚΟΡΕΑ 235.848,00

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 219.459,00

Μ.ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ 137.701,00

ΙΣΡΑΗΛ 131.628,00

ΡΩΣΙΑ 67.256,02

ΧΟΓΚ ΚΟΓΚ 111.719,00

ΠΕΡΟΥ 92.206,00

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ 87.604,00

ΚΟΛΟΜΒΙΑ 81.805,00

ΓΑΛΛΙΑ 78.877,00

ΤΑΪΛΑΝΔΗ 78.178,00

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 48.080,00

ΚΥΠΡΟΣ 47.801,00

ΙΑΠΩΝΙΑ 45.699,00

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ 45.697,00

ΚΑΤΑΡ 39.466,00

ΜΠΑΧΡΕΪΝ 34.860,00

ΑΡΜΕΝΙΑ 33.144,00

ΠΟΛΩΝΙΑ 25.796,00

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 24.907,00

ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ 21.350,00

ΙΟΡΔΑΝΙΑ 20538

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 19.146,00

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 18.173,00

ΠΑΝΑΜΑ 16.318,00

ΚΟΣΟΒΟ 16.223,00

ΜΑΛΑΙΣΙΑ 13.405,00

ΛΙΒΑΝΟΣ 12.961,00

ΜΟΛΔΑΒΙΑ 10.528,00

ΠΓΔΜ 6.786,00

ΜΑΡΟΚΟ 6.380,00

ΒΕΛΓΙΟ 3.305,00

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 2.750,00

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ 1.952,00

ΣΥΝΟΛΟ 8.240.939,92  
 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται στοιχεία κύκλου εργασιών, κόστους 
πωληθέντων και μικτών κερδών, ανά γεωγραφικό τομέα: 
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Πωλήσεις εταιρείας κατά γεωγραφικό τομέα 

01/01/2015 - 31/12/2015 Ελλάδα

Ευρωπαϊκή 

Ένωση

Τρίτες 

Χώρες

Κύκλος εργασιών 806.104 1.092.939 7.148.001

Κόστος πωληθέντων 538.112 729.587 4.771.621

Μικτό κέρδος/(ζημία) 267.992 363.352 2.376.379  
 
3.4. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 
 
3.4.1. Τα ενσώματα πάγια, εκτός των παραγωγικών ακινήτων, αποτιμώνται στο 
κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις ζημίες απομείωσης. Το 
κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την 
απόκτηση των στοιχείων. 
 
Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται σε μεταγενέστερες χρήσεις αυξάνουν τη 
λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων μόνο εάν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν 
στην εταιρεία μελλοντικά οικονομικά οφέλη και το κόστος τους μπορεί να 
αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα 
αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται. 
 
Τα παραγωγικά ακίνητα (γήπεδα, κτίρια), αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, η 
οποία προσδιορίζεται  από ανεξάρτητους εκτιμητές, μειωμένες κατά τις 
μεταγενέστερα σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης. Τα ακίνητα 
αναπροσαρμόζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα ούτως ώστε η αναπόσβεστες 
αξίες να μην διαφέρουν από τις εύλογες αξίες κατά τις ημερομηνίες κλεισίματος του 
ισολογισμού. 
 
Τα παραγωγικά μηχανήματα και μεταφορικά μέσα αποτιμώνται στο κόστος 
κτήσεως τους μειωμένες κατά τις μεταγενέστερα σωρευμένες αποσβέσεις. 
 
Μειώσεις στη λογιστική αξία των παραγωγικών γηπέδων - κτιρίων, που προκύπτουν 
από την αναπροσαρμογή, καταχωρούνται στα έξοδα αφού πρώτα διαγραφεί το 
τυχόν σχηματισμένο αποθεματικό αναπροσαρμογής για το συγκεκριμένο 
περιουσιακό στοιχείο.  
 
Η διαφορά μεταξύ των αποσβέσεων που διενεργούνται επί της 
αναπροσαρμοσμένης αξίας των ακινήτων και οι οποίες καταχωρούνται στα έξοδα 
και των αποσβέσεων που βασίζονται στο κόστος κτήσεώς τους, μεταφέρεται από το 
αποθεματικό αναπροσαρμογής κατ’ ευθείαν στα κέρδη εις νέο. 
 
Κατά την πώληση των ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που 
λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα 
αποτελέσματα. Για τα παραγωγικά ακίνητα που αποτιμώνται στις εύλογες αξίες 
τους, το τυχόν αποθεματικό αναπροσαρμογής που υπάρχει στα ίδια κεφάλαια κατά 
την πώληση, μεταφέρεται στα κέρδη εις νέον.  
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Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των γηπέδων –κτιρίων  υπόκεινται σε 
επανεξέταση και παρακολούθηση, σύμφωνα με την κατάσταση των κατηγοριών των 
παγίων, σε κάθε ετήσιο ισολογισμό. 
 
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία 
τους, οι διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα. 
 
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των 
ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στη ωφέλιμη ζωή 
τους που έχει ως εξής: 
 

Κτίρια 20-40 ΕΤΗ 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 
Βάσει των διατάξεων του N. 
4110/2033 

 

Μεταφορικά μέσα 
Βάσει των διατάξεων του N. 
4110/2033 

ΕΤΗ 

Λοιπός εξοπλισμός 
Βάσει των διατάξεων N. 
4110/2033 

ΕΤΗ 

 
Τα παραγωγικά ακίνητα ή αυτά για τα οποία δεν έχει προσδιοριστεί η χρήση τους 
και βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής, απεικονίζονται στο κόστος μειωμένα 
κατά τις τυχόν ζημίες απομείωσης. Το κόστος περιλαμβάνει επαγγελματικές 
αμοιβές και κόστος δανεισμού. Η απόσβεση αυτών των ακινήτων όπως και των 
υπολοίπων του ομίλου αρχίζει όταν τα ακίνητα είναι έτοιμα για χρήση. 

3.4.2. Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη: Επί των παγίων στοιχείων υφίστανται 
εμπράγματα βάρη συνολικού ύψους € 7.500.000,00. 
 
 
3.5. Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού 
 
Στα άυλα στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνονται άδειες λογισμικού.  Οι άδειες 
λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις 
διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των 
στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 1 έως 5 χρόνια. 
 
3.6. Απομείωση Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού 
 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που έχουν ατέρμονα ωφέλιμη ζωή και δεν 
αποσβένονται υπόκειται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους τουλάχιστον 
ετησίως. 
 
Τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για αποµείωση 
της αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. 
 
Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένης με 
το απαιτούμενο για την πώληση κόστος και της αξίας χρήσεως του περιουσιακού 
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στοιχείου. Η αξία χρήσης προσδιορίζεται με προεξόφληση των μελλοντικών ροών 
με το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο. 
 
Εάν η ανακτήσιμη αξία είναι μικρότερη της αναπόσβεστης, τότε η αναπόσβεστη 
αξία μειώνεται έως το ύψος της ανακτήσιμης. 
 
Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα της χρήσης κατά 
την οποία προκύπτουν, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρμοστεί, 
οπότε η ζημία απομείωσης μειώνει το αντίστοιχο αποθεματικό αναπροσαρμογής. 
 
Όταν σε μεταγενέστερη χρήση η ζημία απομείωσης πρέπει να αναστραφεί, η 
αναπόσβεστη αξία του περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται έως το ύψος της 
αναθεωρημένης εκτίμησης της ανακτήσιμης αξίας, στο βαθμό που η νέα 
αναπόσβεστη αξία δεν υπερβαίνει την αναπόσβεστη αξία που θα είχε 
προσδιοριστεί εάν δεν είχε καταχωρηθεί η ζημία απομείωσης σε προηγούμενες 
χρήσεις. 
 
Η αναστροφή της ζημίας απομείωσης καταχωρείται στα έσοδα, εκτός εάν το 
περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρμοστεί, οπότε αναστροφή της ζημίας 
απομείωσης αυξάνει το αντίστοιχο αποθεματικό αναπροσαρμογής. 
 
Για την εκτίμηση των ζημιών απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις 
μικρότερες δυνατές μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών. 
 
3.7. Αποθέματα 
 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και της 
καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Οι διαφορές μεταξύ κόστους κτήσης και της 
καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας καταχωρούνται ως ζημίες στην Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων όταν πραγματοποιούνται. Το κόστος κτήσης προσδιορίζεται με τη 
μέθοδο της ετήσιας μέσης τιμής. 

Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των 
αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των 
τυχόν εξόδων πώλησης, όπου συντρέχει περίπτωση. 
Κατάλληλες προβλέψεις σχηματίζονται για απαξιωμένα, άχρηστα και αποθέματα με 
πολύ χαμηλή κίνηση στην αγορά. Οι μειώσεις της αξίας των αποθεμάτων στην 
καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία και οι λοιπές ζημίες από αποθέματα καταχωρούνται 
στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά την περίοδο που εμφανίζεται. 
 

3.8. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού ταξινομούνται στις παρακάτω 
κατηγορίες: χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω της κατάστασης 
αποτελεσμάτων, δάνεια και απαιτήσεις, διαθέσιμα προς πώληση, επενδύσεις σε 
θυγατρικές, παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία και μέσα αντιστάθμισης. Η 
κατηγοριοποίηση εξαρτάται από τον σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η Διοίκηση 
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ορίζει την κατηγορία στην οποία θα ενταχθούν τα συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία κατά την αρχική ημερομηνία αναγνώρισης και επανεξετάζει 
την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία παρουσίασης. 

 
(α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω της 
Κατάστασης Αποτελεσμάτων 

Η κατηγορία αυτή έχει τρεις υποκατηγορίες: χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία που κατέχονται για εμπορία, αυτά που προσδιορίστηκαν σε αυτή την 
κατηγορία κατά την έναρξη και παράγωγα. Περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού 
αυτής της κατηγορίας ταξινομούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό αν κατέχονται 
για εμπορία ή αν αναμένεται να πωληθούν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία 
ισολογισμού. Τα παράγωγα προϊόντα επίσης ταξινομούνται ως κατεχόμενα για 
εμπορία με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν οριστεί ως μέσα αντιστάθμισης. Τα 
περιουσιακά στοιχεία αυτής της κατηγορίας ταξινομούνται στο κυκλοφορούν 
ενεργητικό. 

(β) Δάνεια και απαιτήσεις 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή 
προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δε διαπραγματεύονται σε ενεργείς αγορές 
και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησής τους. Συμπεριλαμβάνονται στο κυκλοφορούν 
ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξη μεγαλύτερη των 12 μηνών από την 
ημερομηνία ισολογισμού τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο μη κυκλοφορούν 
ενεργητικό.  

(γ) Επενδύσεις διακρατούμενες ως την λήξη 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες η 
προσδιορισμένες πληρωμές και συγκεκριμένη λήξη και τα οποία Η εταιρεία έχει την 
πρόθεση και την δυνατότητα να τα διακρατήσει ως την λήξη τους.  

 

(δ) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 

Περιλαμβάνει µη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε 
προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια 
από τις ανωτέρω. Στη συνέχεια, τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζηµιές 
καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων μέχρι τα στοιχεία αυτά 
πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα. Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν 
ως αποµειωµένα, τα κέρδη ή οι ζηµίες μεταφέρονται στα αποτελέσµατα. Ζηµίες 
αποµείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσµατα δεν αντιστρέφονται µέσω 
αποτελεσμάτων. 

Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της 
συναλλαγής που είναι και η ημερομηνία που η εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να 
πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους 
πλέον των άµεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, µε εξαίρεση όσον αφορά 
τις άµεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες για τα στοιχεία εκείνα που 
αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους µε μεταβολές στα αποτελέσµατα. Οι 



«Μόσχου Α.Ε. – Μάρμαρα, Γρανίτες» 

30 
 

επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις ταμιακές ροές από τις επενδύσεις 
λήγει ή μεταβιβάζεται και η εταιρεία  έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους 
κινδύνους και τις ωφέλειες που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 
 
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της 
μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Τα πραγματοποιημένα και µη 
πραγματοποιημένα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις μεταβολές της εύλογης 
αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού αποτιμώμενα στην εύλογη 
αξία τους µε μεταβολές στα αποτελέσµατα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα την 
περίοδο που προκύπτουν. 
 
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που είναι 
διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές 
ζήτησης. Για τα µη διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε 
την χρήση τεχνικών αποτίµησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, 
συγκρίσιμων στοιχείων που διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών ροών. 
Οι µη διαπραγματεύσιμοι σε ενεργό αγορά συμμετοχικοί τίτλοι που έχουν 
ταξινομηθεί στην κατηγορία «∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηματοοικονομικά 
στοιχεία» και των οποίων η εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί µε 
αξιοπιστία, αποτιµώνται στο κόστος κτήσης τους. 
 
Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού, η εταιρεία  εκτιµά αν υπάρχουν αντικειμενικές 
ενδείξεις που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του 
ενεργητικού έχουν υποστεί αποµείωση. Για μετοχές εταιρειών που έχουν 
ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, τέτοια 
ένδειξη συνιστά η σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση 
µε το κόστος κτήσης. Αν στοιχειοθετείται αποµείωση, η σωρευμένη στα ίδια 
κεφάλαια ζημία που είναι η διαφορά μεταξύ κόστους κτήσης και εύλογης αξίας 
μεταφέρεται στα αποτελέσµατα. 
 
3.9. Εμπορικές Απαιτήσεις 
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και 
μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος. Οι ζημιές απομείωσης 
(απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική 
απόδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται 
με βάση τους συμβατικούς όρους. 

Ενδείξεις για πιθανή απομείωση των εμπορικών απαιτήσεων θεωρούνται οι 
σημαντικές οικονομικές δυσκολίες του πελάτη, η πιθανότητα ο πελάτης να 
χρεοκοπήσει ή να επέλθει σε οικονομική αναδιοργάνωση καθώς και η καθυστέρηση 
ή παύση εξόφλησης τιμολογίων. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως 
έξοδο στα αποτελέσματα. Η λογιστική αξία της απαίτησης μειώνεται με τη χρήση 
λογαριασμού πρόβλεψης και το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται στα Λοιπά 
Έξοδα της κατάστασης αποτελεσμάτων. Όταν μία εμπορική απαίτηση χαρακτηριστεί 
ως ανεπίδεκτη είσπραξης διαγράφεται με χρήση του λογαριασμού πρόβλεψης. Σε 
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περίπτωση μεταγενέστερης είσπραξης μίας απαίτησης που είχε αρχικά διαγραφεί 
γίνεται πίστωση στα άλλα έξοδα στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 
 
 
3.10. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
 
Τα ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις 
καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής 
ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου. 
 
 
3.11.   Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Οι υποχρεωτικά εξαγοράσιμες 
προνομιούχες μετοχές κατατάσσονται στις υποχρεώσεις. 
 
Άμεσα κόστη για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του 
σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άμεσα κόστη 
που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων 
περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται.  
 
Το κόστος κτήσεως των ιδίων μετοχών μειωμένο με το φόρο εισοδήματος (εάν 
συντρέχει περίπτωση) εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων του ομίλου, 
μέχρις ότου οι ίδιες μετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζημιά από 
πώληση ιδίων μετοχών καθαρό από άμεσα για την συναλλαγή λοιπά κόστη και 
φόρο εισοδήματος, αν συντρέχει περίπτωση, εμφανίζεται ως αποθεματικό στα ίδια 
κεφάλαια. 
 
 
3.12. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  
 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της 
υποχρέωσης που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής 
αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των 
υποχρεώσεων.  
 
Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που 
αναμένονται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η 
απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές 
(και φορολογικούς νόμους) που έχουν θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία του 
ισολογισμού.  
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά 
την οποία θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της 
προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 
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Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές 
που προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς, με εξαίρεση την 
περίπτωση που η αναστροφή των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον όμιλο 
και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν στο προβλεπτό 
μέλλον. 
 
 
3.13. Φόρος Εισοδήματος 

Ο φόρος εισοδήματος της εταιρείας υπολογίζεται βάσει της σχετικής νομοθεσίας 
που ισχύει την ημερομηνία Ισολογισμού στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούνται 
και στις οποίες προκύπτει φορολογητέο εισόδημα.  
 
Η εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναμενόμενους φόρους από έλεγχο, βάσει 
εκτιμήσεων που στηρίζονται σε προηγούμενους ελέγχους. Όταν το τελικό 
αποτέλεσμα του ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η 
διαφορά βαρύνει τον φόρο εισοδήματος της περιόδου καταλογισμού. 
 
 
3.14. Παροχές στο προσωπικό 
 
Βραχυπρόθεσμες παροχές: Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε 
χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται δουλευμένες. 
 
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία: Η εταιρεία καταβάλλει αποζημιώσεις 
στους συνταξιοδοτούμενους ή απολυόμενους υπαλλήλους του, το δε ύψος των 
σχετικών αποζημιώσεων εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των 
αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης (απόλυση ή συνταξιοδότηση), σύμφωνα µε 
τις διατάξεις των Ν. 4093/2012, Ν. 3899/2010 και του Ν. 2112/1920 
 
3.15.   Επιχορηγήσεις 
 
Η εταιρεία αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν 
αθροιστικά τα εξής κριτήρια: α) υπάρχει τεκμαιρόμενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση 
έχει συμμορφωθεί ή πρόκειται να συμμορφωθεί με τους όρους της επιχορήγησης 
και β) πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί. Καταχωρούνται 
στην εύλογη αξία και αναγνωρίζονται με τρόπο συστηματικό στα έσοδα, με βάση 
την αρχή του συσχετισμού των επιχορηγήσεων με τα αντίστοιχα κόστη τα οποία και 
επιχορηγούν. 
 
Οι επιχορηγήσεις που αφορούν σε στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνονται στις 
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ως έσοδο επόμενων χρήσεων και αναγνωρίζονται 
συστηματικά και ορθολογικά στα έσοδα κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του 
παγίου στοιχείου του ενεργητικού. 
 
3.16. Προβλέψεις 
 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 
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- Υπάρχει μία παρούσα νόμιμη ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα 
γεγονότων του παρελθόντος, 
- Είναι πιθανόν ότι θ’ απαιτηθεί εκροή πόρων για διακανονισμό της δέσμευσης και, 
- Το απαιτούμενα ποσό μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. 
 
Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε ισολογισμού και 
προσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που 
αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά 
γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροής πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν 
οικονομικά οφέλη είναι πιθανή. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται 
στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών 
οφελών είναι πιθανή. 
 
3.17. Δάνεια 
 
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους μειωμένα µε τα τυχόν 
άμεσα κόστη για την πραγματοποίηση της συναλλαγής. 
 
Η Διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι τα επιτόκια που καταβάλλονται σε σχέση µε τα 
συναφθέντα δάνεια ισοδυναμούν µε τα τρέχοντα εύλογα επιτόκια της αγοράς και 
συνεπώς, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε προσαρμογής της αξίας 
στην οποία απεικονίζονται οι υποχρεώσεις αυτές. 
 
Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της παροχής (πλην των εξόδων απόκτησης) και της 
αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια 
της περιόδου των δανείων. 
 

Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν ο Όμιλος έχει 
το δικαίωμα να αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες 
από την ημερομηνία του ισολογισμού.  
 
 
3.18. Αναγνώριση εσόδων - εξόδων 
 
Τα έσοδα αποτιμώνται στην εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής 
υπηρεσιών, προ ΦΠΑ και λοιπών φόρων και μετά τις εκπτώσεις και επιστροφές. 
 
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 
 
Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει 
τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη 
της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. Οι λιανικές πωλήσεις γίνονται 
συνήθως μετρητοίς ή μέσω πιστωτικών καρτών. Το αναγνωριζόμενο έσοδο σ’ αυτές 
τις περιπτώσεις είναι το μικτό ποσό που εισπράττεται στο οποίο περιλαμβάνονται 
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και οι αμοιβές των πιστωτικών καρτών. Τα έξοδα των πιστωτικών καρτών στη 
συνέχεια, βαρύνουν τα χρηματοοικονομικά έξοδα. 
 
Σε περιπτώσεις εγγύησης επιστροφής χρημάτων για λιανικές πωλήσεις, οι 
επιστροφές λογίζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού ως μείωση των εσόδων, με 
βάση στατιστικά στοιχεία. 
 
Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το 
στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε σχέση με το εκτιμώμενο συνολικό κόστος 
της. 
 
Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής 
αναλογίας. Όταν υπάρχει ένδειξη για απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία 
αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των 
αναμενόμενων μελλοντικών ταμιακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό 
πραγματικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της 
απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας. 
 
Μερίσματα: Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα 
είσπραξής τους. 
 
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Τα έξοδα από 
τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση. 
 
 
3.19. Μισθώσεις 
 
Μισθώσεις στις οποίες, ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της ιδιοκτησίας 
διατηρούνται από τους εκμισθωτές ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. 
 
Οι λοιπές μισθώσεις κατατάσσονται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. 

Εκμισθωτής: Εισπράξεις που προκύπτουν από λειτουργικές μισθώσεις 
καταχωρούνται ως έσοδα με βάση την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της 
μίσθωσης. 

Τα ποσά που οφείλονται από μισθωτές βάσει χρηματοδοτικών μισθώσεων 
καταχωρούνται ως απαιτήσεις με ποσό ίσο με την καθαρή επένδυση στη μίσθωση. 
Τα σχετικά έσοδα καταχωρούνται στα αποτελέσματα με τρόπο που να δίνει μια 
σταθερή, διαχρονικά, απόδοση επί της εκάστοτε ανεξόφλητης καθαρής επένδυσης 
του ομίλου. 
 

Μισθωτής: Πληρωμές μισθωμάτων βάσει λειτουργικών μισθώσεων καταχωρούνται 
στα έξοδα με βάση την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της μίσθωσης. 

 
Περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται βάσει χρηματοδοτικών μισθώσεων 
καταχωρούνται ως περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας αποτιμώμενα, κατά την 
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σύναψη της μίσθωσης, στην εύλογη αξία τους ή εφόσον είναι μικρότερη στην 
παρούσα αξία των ελάχιστων πληρωτέων μισθωμάτων. Η σχετική υποχρέωση στον 
εκμισθωτή καταχωρείται στον ισολογισμό ως μακροπρόθεσμη υποχρέωση από 
χρηματοδοτική μίσθωση. Οι μισθωτικές πληρωμές μερίζονται σε 
χρηματοοικονομικό έξοδο και σε καταβολή υποχρέωσης με τρόπο που να δίνει 
σταθερό επιτόκιο στο εκάστοτε υπόλοιπο της υποχρέωσης. Το χρηματοοικονομικό 
έξοδο καταχωρείται στα έξοδα εκτός εάν σχετίζεται άμεσα με περιουσιακό στοιχείο. 
 
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εταιρεία και κατ’ επέκταση ο όμιλος, μισθώνει 
περιουσιακά στοιχεία (μεταφορικά μέσα), όπου οι εκμισθωτές διατηρούν 
ουσιαστικά όλα τα οφέλη και τους κινδύνους που απορρέουν από την κυριότητα 
των περιουσιακών στοιχείων αυτών, οι μισθώσεις ταξινομούνται ως λειτουργικές 
μισθώσεις.  Οι πληρωμές μισθωμάτων για λειτουργικές μισθώσεις καταχωρούνται 
ως έξοδο στα αποτελέσματα σε συστηματική βάση κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 
 
3.20. Διανομή Μερισμάτων 
 
Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους της εταιρείας καταχωρείται ως 
υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική 
Συνέλευση των μετόχων. 
 
 
3.21. Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις 
 
Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί από 
τη διοίκηση το σχηματισμό κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες 
επηρεάζουν τα δημοσιευμένα στοιχεία του ενεργητικού και τις υποχρεώσεις, όπως 
επίσης τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 
ημερομηνία σύνταξης των οικονομικώνκαταστάσεων και τα δημοσιευμένα ποσά 
εσόδων και εξόδων κατά την περίοδο αναφοράς. Τα πραγματικά αποτελέσματα 
μπορεί να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιμηθεί. 
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις επαναξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται τόσο στην 
εμπειρία του παρελθόντος όσο και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων 
και των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά με βάση 
τις συγκεκριμένες συνθήκες. 
 
Κρίσεις 
Κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών και των κρίσεων της 
διοίκησης, εκτός αυτών που περιλαμβάνουν εκτιμήσεις, που σχηματίζονται από τη 
διοίκηση και που έχουν την σημαντικότερη επίδραση στα ποσά που αναγνωρίζονται 
στις οικονομικές καταστάσεις κυρίως σχετίζονται με: 
 

 Κατηγοριοποίηση των επενδύσεων 
Η διοίκηση αποφασίζει κατά την απόκτηση μίας επένδυσης, εάν αυτή θα 
κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούμενη μέχρι τη λήξη, κατεχόμενη για εμπορικούς 
σκοπούς, αποτιμώμενη στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, ή διαθέσιμη 
προς πώληση. Για αυτές που είναι διακρατούμενες μέχρι τη λήξη, η διοίκηση 
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εξετάζει εάν πληρούνται τα κριτήρια που ορίζει το ΔΛΠ 39 και συγκεκριμένα ο 
όμιλος έχει την πρόθεση και την ικανότητα να της κρατήσει έως τη λήξη τους. Ο 
Όμιλος κατηγοριοποιεί τις επενδύσεις ως κατεχόμενες για εμπορικούς σκοπούς εάν 
αυτές έχουν αποκτηθεί κυρίως για τη δημιουργία βραχυπρόθεσμου κέρδους. Η 
κατηγοριοποίηση των επενδύσεων ως αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων εξαρτάται από τον τρόπο με βάση τον οποίο η διοίκηση 
παρακολουθεί την απόδοση των επενδύσεων αυτών. Όταν δεν κατηγοριοποιούνται 
ως κατεχόμενες για εμπορικούς σκοπούς αλλά υπάρχουν διαθέσιμες και αξιόπιστες 
εύλογες αξίες και οι μεταβολές στις εύλογες αξίες περιλαμβάνονται στο κέρδος ή 
στη ζημιά στους λογαριασμούς των αποτελεσμάτων, τότε κατηγοριοποιούνται ως 
αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Όλες οι λοιπές 
επενδύσεις κατηγοριοποιούνται ως διαθέσιμες προς πώληση. 
 

 Ανακτησιμότητα των απαιτήσεων 
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και ύστερα 
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος μείον τις προβλέψεις για απομείωση, 
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Όταν η Εταιρία έχει 
αντικειμενικές ενδείξεις ότι δεν θα εισπράξει όλα τα οφειλόμενα σε αυτήν ποσά, 
σύμφωνα με τους όρους της κάθε συμφωνίας, σχηματίζει πρόβλεψη για απομείωση 
εμπορικών απαιτήσεων. Το ύψος της πρόβλεψης διαμορφώνεται από τη διαφορά 
που προκύπτει μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και τις παρούσας αξίας 
των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, οι οποίες προεξοφλούνται με το 
πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται ως δαπάνη στα άλλα 
έξοδα εκμετάλλευσης στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 
 

 Απαξίωση των αποθεμάτων 
Κατάλληλες προβλέψεις σχηματίζονται για απαξιωμένα, άχρηστα και αποθέματα με 
πολύ χαμηλή κίνηση στην αγορά. Οι μειώσεις της αξίας των αποθεμάτων στην 
καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία και οι λοιπές ζημίες από αποθέματα καταχωρούνται 
στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά την περίοδο που εμφανίζονται. 
 

 Κατά πόσο μία μίσθωση που συνάπτεται με έναν εξωτερικό εκμισθωτή 
κατατάσσεται ως λειτουργική ή χρηματοδοτική 
Οι μισθώσεις, για τις οποίες ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και ωφέλειες του 
μισθωμένου στοιχείου παραμένουν στον εκμισθωτή χαρακτηρίζονται ως 
λειτουργικές μισθώσεις. Τα ποσά που καταβάλλονται για την εξόφληση των δόσεων 
των ανωτέρω μισθώσεων καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Οι 
μισθώσεις που αφορούν ενσώματες ακινητοποιήσεις για τις οποίες η Εταιρία έχει 
ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες των μισθωμένων παγίων 
χαρακτηρίζονται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. 
 
 
Εκτιμήσεις και υποθέσεις 
Συγκεκριμένα ποσά τα οποία περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονομικές 
καταστάσεις και οι σχετικές γνωστοποιήσεις πρέπει να εκτιμώνται, απαιτώντας το 
σχηματισμό υποθέσεων σχετικά με αξίες ή συνθήκες που δεν είναι δυνατό να είναι 
γνωστές με βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. 
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Ως σημαντική λογιστική εκτίμηση, θεωρείται μία η οποία είναι σημαντική για την 
εικόνα της οικονομικής κατάστασης της εταιρίας και τα αποτελέσματα και απαιτεί 
τις πιο δύσκολες, υποκειμενικές ή περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης, συχνά ως 
αποτέλεσμα της ανάγκης για σχηματισμό εκτιμήσεων σχετικά με την επίδραση 
υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες. Η εταιρεία αξιολογεί τέτοιες εκτιμήσεις σε 
συνεχή βάση, βασιζόμενος στα αποτελέσματα του παρελθόντος και στην εμπειρία, 
συσκέψεις με ειδικούς, τάσεις και άλλες μεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές 
στις συγκεκριμένες συνθήκες, όπως επίσης και τις προβλέψεις μας σχετικά με το 
πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον. 
 
 

 Προβλέψεις 
Οι επισφαλείς λογαριασμοί απεικονίζονται με τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να 
ανακτηθούν. Μόλις γίνει γνωστό ότι ένας συγκεκριμένος λογαριασμός υπόκειται σε 
κίνδυνο μεγαλύτερο του συνήθους πιστωτικού κινδύνου (π.χ. χαμηλή πιστοληπτική 
ικανότητα του πελάτη, διαφωνία σχετικά με την ύπαρξη της απαίτησης ή το ποσό 
αυτής κ.λπ.), τότε ο λογαριασμός αναλύεται και καταγράφεται εάν οι συνθήκες 
υποδηλώνουν ότι η απαίτηση είναι ανείσπρακτη. 
 

 Ενδεχόμενα γεγονότα 
Η εταιρεία εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη 
πορεία των εργασιών του. Η διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί δε θα 
επηρέαζαν σημαντικά την οικονομική θέση της Εταιρίας, την 31 Δεκεμβρίου 2012. 
Παρόλα αυτά, ο καθορισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις 
δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι μία πολύπλοκη διαδικασία που 
περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με τις πιθανές συνέπειες και τις διερμηνείες σχετικά 
με τους νόμους και τους κανονισμούς.Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερμηνείες 
είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μία αύξηση ή μία μείωση των ενδεχόμενων 
υποχρεώσεων της εταιρείας στο μέλλον. 
 
4.  Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 
Λόγω των δραστηριοτήτων του, η εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους 
χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε 
συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο 
ρευστότητας. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας εστιάζεται 
στη μη προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να 
ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική 
της απόδοση. 
 
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονομική υπηρεσία της 
εταιρείας, η οποία λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από 
το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει οδηγίες και 
κατευθύνσεις για τη γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για 
τη διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο 
κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος. 
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(α) Κίνδυνος αγοράς 
 
Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Οι δραστηριότητες της εταιρείας αφορούν στην Ευρωζώνη ( σε ευρώ) αλλά και σε 
τρίτες χώρες σε δολάριο Η.Π.Α.  Όσον αφορά την ευρωζώνη δεν υφίσταται 
συναλλαγματικός κίνδυνος.  Όσον αφορά τις απαιτήσεις από πελάτες σε δολάριο 
ΗΠΑ εάν κατά τη 31.12.2015 το ευρώ είχε υποτιμηθεί σε σχέση με το δολάριο κατά 
1%, τότε η ζημία θα ανέρχονταν σε € 76,24 
. 
 
Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων  
Λόγω του ότι η εταιρεία δεν έχει στο ενεργητικό του σημαντικά έντοκα στοιχεία, τα 
λειτουργικά έσοδα και οι ταμειακές εισροές είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από 
μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων. 
 
Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας  συνδέονται με κυμαινόμενα επιτόκια στη 
βάση του EURIBOR τα οποία ανάλογα με τις συνθήκες τις αγοράς μπορούν είτε να 
παραμείνουν κυμαινόμενα ή να μετατραπούν σε σταθερά. Η εταιρεία δεν 
χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα. Δάνεια με μεταβλητό επιτόκιο 
εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο ταμειακών ροών. 
 
Μία μεταβολή (+)1% ή (-)1% του επιτοκίου δανεισμού της εταιρείας, θα αύξανε ή 
θα μείωνε αντιστοίχως, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα κατά (+)€ 40.000/(-) 
€ 80.000, αντιστοίχως περίπου. 
 
 
(β) Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Η εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο 
την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών και την άμεση κάλυψη των απαιτήσεων με 
αξιόγραφα. Οι πωλήσεις είναι κατανεμημένες σε μεγάλο αριθμό πελατών, με 
συνέπεια την αποτελεσματική διασπορά του εμπορικού κινδύνου. Οι πωλήσεις 
χονδρικής γίνονται κυρίως σε πελάτες με αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων. Από το 
τμήμα Πιστωτικού Ελέγχου ορίζονται πιστωτικά όρια ανά πελάτη και εφαρμόζονται 
συγκεκριμένοι όροι πωλήσεων και εισπράξεων. Επίσης, όπου είναι δυνατόν, 
λαμβάνονται εμπράγματες ή άλλες εξασφαλίσεις (εγγυητικές επιστολές). 
 
Η έκθεση της εταιρείας όσον αφορά στον πιστωτικό κίνδυνο, περιορίζεται στα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία την ημερομηνία του 
Ισολογισμού αναλύονται ως εξής: 
 

31/12/2015 31/12/2014

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 2.696.579 2.370.163

Διαθέσιμα προς πώληση χρημ/κα στοιχεία 43.823 129.734

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 594.399 875.327

Πίνακας 4 (β)
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Ειδικότερα για τους πελάτες σημειώνεται ότι, όλες οι παραπάνω απαιτήσεις είναι 
βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται προεξόφλησή τους κατά την ημερομηνία του 
Ισολογισμού.  
 
 
 
(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιμετωπίζεται με τη διατήρηση ικανών ρευστών 
διαθεσίμων και την εξασφάλιση τραπεζικών πιστώσεων προς χρήση. Οι υπάρχουσες 
διαθέσιμες αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις προς την εταιρεία, 
είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμειακών 
διαθεσίμων. 
 
Οι παρακάτω πίνακες αναλύουν τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις για την χρήση 
2015, ταξινομημένες σε σχετικές ομαδοποιημένες ημερομηνίες λήξης, οι οποίες 
υπολογίζονται σύμφωνα με το χρονικό υπόλοιπο από την ημερομηνία του 
ισολογισμού μέχρι την συμβατική ημερομηνία λήξης. 
 

31/12/2015 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη Άνω των 5 ετών

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 1.595.686,33 - -

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 115.907,77 - -

Μακρυπρόθεσμος δανεισμός 0,00 500.000,00 4.970.000,00

Πίνακας 4 (γ)
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5. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις 
 
5.1. Πληροφόρηση κατά γεωγραφικό τομέα 
 
Η έδρα της εταιρείας είναι η Ελλάδα. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην 
επεξεργασία και εμπορία μαρμάρων.  
 
Η εταιρεία  σε επίπεδο γεωγραφικής δραστηριότητας, έχει επικεντρωθεί σε τρεις 
κυρίως γεωγραφικές περιοχές: 
 
α) Ελλάδα. 
β) Βαλκανικές χώρες εκτός Ελλάδος και συγκεκριμένα Βουλγαρία, Αλβανία. 
γ) Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλην των Βαλκανικών και συγκεκριμένα Γερμανία, 
Μ. Βρετανία, Αυστρία, Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ολλανδία, Βέλγιο και Κύπρος. 
δ) Ρωσία και Ισραήλ. 
ε) Καναδά, ΗΠΑ, Αυστραλία, Κίνα, Βραζιλία, Ιαπωνία, Μεξικό, Ν. Κορέα. 
 
Συνεπώς, το κύριο ενδιαφέρον χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για την 
Διοίκηση της εταιρείας, επικεντρώνεται στην γεωγραφική  κατανομή της 
δραστηριότητας, και ως εκ τούτου αυτή είναι και η πληροφόρηση που η Διοίκηση 
κρίνει ότι πρέπει να παράσχει σε έκαστο ενδιαφερόμενο. 
 
Σημειώνεται ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι επιμέρους τομείς δραστηριότητας 
πιθανόν να μην πληρούν την προϋπόθεση του ποσοστού 10% επί του συνόλου των 
πωλήσεων ή επί του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων. Η Διοίκηση όμως έκρινε 
ότι ο συγκεκριμένος διαχωρισμός των τομέων είναι ο πιο ενδεδειγμένος, καθώς 
πρώτον συνάδει με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που η ίδια προσλαμβάνει 
και χρησιμοποιεί και κατά δεύτερον η εξέλιξη των πωλήσεων της εταιρείας στις 
επόμενες διαχειριστικές περιόδους αναμένεται να είναι τέτοια που θα επιβάλει το 
συγκεκριμένο διαχωρισμό τομέων δραστηριότητας. 
 
 
5.2. Ενσώματα Πάγια Στοιχεία του Ενεργητικού 
 
Κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ (01/01/2009), τα οικόπεδα, τα κτίρια 
και τα μηχανήματα αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ΔΠΧΠ 1. Για τα παραγωγικά ακίνητα χρησιμοποιείται η μέθοδος της 
αναπροσαρμογής, ενώ για τα μηχανήματα και τα λοιπά ενσώματα πάγια 
χρησιμοποιείται η μέθοδος του κόστους. Η αξία των οικοπέδων και κτιρίων της 
εταιρείας προσδιορίστηκε μετά από μελέτη ανεξάρτητου πτυχιούχου μηχανικού, 
ενώ ως «τεκμαιρόμενο» κόστος θεωρείται η εύλογη αξία του παγίου εξοπλισμού 
κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΠ. Δεν υπάρχουν υποθήκες και 
προσημειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων στοιχείων του 
ενεργητικού έναντι δανεισμού. 
 
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
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ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ποσά σε € Οικόπεδα Κτίρια

Μηχ/κός 

εξοπλισμός

Μεταφορικά 

μέσα

Έπιπλα & 

λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητ/σεις 

υπό 

εκτέλεση Σύνολα

Λογιστική αξία την 31/12/2014 2.900.000 3.550.940 61.255 38.899 136.113 213.731 6.900.938

Αυξήσεις - προσθήκες 1/1/2015 - 31/12/2015 0 57.000 2.298 0 5.712 65.010

Πωλήσεις - μειώσεις 1/1/2015-31/12/2015 0 0 0 0 0 0 0

Αποσβέσεις 1/1/2015-31/12/2015 0 63.043 23.124 11.083 23.674 0 120.925

Λογιστική αξία την 31/12/2015 2.900.000 3.544.897 40.429 27.816 118.152 213.731 6.845.024

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
5.3. Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού 
 
Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού, περιλαμβάνουν αγορασθέν λογισμικό, καθώς και 
δικαιώματα χρήσης σημάτων. 
 
Τα ανωτέρω άυλα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, αποτιμήθηκαν στο κόστος 
κτήσης τους μείον τις αποσβέσεις, οι οποίες υπολογίζονται βάσει της ωφέλιμης 
ζωής αυτών. 

 

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ποσά σε € ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ

Λογιστική αξία την 31/12/2014 4.672 4.672

Πωλήσεις - μειώσεις 1/1/2015-31/12/2015 5.910 5.910

Αποσβέσεις 1/1/2015-31/12/2015 792 792

Λογιστική αξία την 31/12/2015 9.790 9.790

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
5.4.  Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 
 
Οι λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις της εταιρείας αφορούν κατά ποσό € 
132.439 σε αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και κατά ποσό € 85.249 σε 
δοθείσες εγγυήσεις (ΔΕΗ, ενοίκια, κ.λ.π.), σύνολο € 217.688.   
 
5.5.  Αποθέματα 
 
Τα αποθέματα της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Αποθέματα 31/12/2015 31/12/2014

Εμπορεύματα 578.950 589.257

Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείμματα 3.790.818 3.259.598

Πρώτες και Βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-

 - Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας 2.050.890 1.985.816

Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 0 55.628

6.420.657 5.890.299
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Η εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο 
και τις ενδεχόμενες ζημιές λόγω απώλειας αποθεμάτων από φυσικές καταστροφές, 
κλοπές, κλπ. Παράλληλα, η Διοίκηση επανεξετάζει συνεχώς την καθαρή 
ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων και όποτε κρίνει απαραίτητο, σχηματίζει 
κατάλληλες προβλέψεις ώστε η αξία τους στις οικονομικές καταστάσεις να 
ταυτίζεται με την πραγματική. 
 
 
5.6.  Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις – Προβλέψεις 
 
Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

Απαιτήσεις 31/12/2015 31/12/2014

Πελάτες 2.010.996 1.761.301

Επισφαλείς & επίδικοι πελάτες 363.496 363.496

Μείον : Προβλέψεις 363.496 0 243.089 120.407

Γραμμάτια εισπρακτέα Χαρτοφυλακίου 0 5.800

Γραμμάτια σε καθυστέρηση 1.405 1.405

Μείον : Προβλέψεις 1.405 0 1.405 0

Επιταγές εισπρακτέες 2.838 5.309

Επιταγές σε καθυστέρηση 166.058 166.058

Μείον: Προβλέψεις 166.058 0 166.058 0

2.013.834 1.892.816
 

 
Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει μεγάλο αριθμό πελατών τόσο στο εσωτερικό όσο 
και στο εξωτερικό (διασπορά πιστωτικού κινδύνου). Ιδιαίτερα στο εσωτερικό, μέρος 
του αριθμού πελατών αποτελείται από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, 
περιορίζοντας σημαντικά με αυτό τον τρόπο τον πιστωτικό κίνδυνο. 

Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται 
προεξόφλησή τους κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. 
 
5.7. Λοιπές Απαιτήσεις Λοιπά Κυκλοφορούντα Στοιχεία 
 
Οι λοιπές απαιτήσεις και τα λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού της 
εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 
Λοιπές Απαιτήσεις και λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού

31/12/2015 31/12/2014

Χρεώστες διάφοροι 650.036 439.939

Λογαριασμοί προκαταβολών και πιστώσεων 9.102 10.710

Έξοδα επομένων χρήσεων 23.607 26.697

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 43.823 129.734

726.567 607.080

 
 



«Μόσχου Α.Ε. – Μάρμαρα, Γρανίτες» 

43 
 

Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις κατά χρεωστών είναι βραχυπρόθεσμες και δεν 
απαιτείται προεξόφλησή τους κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. Αφορούν δε, 
σε απαιτήσεις από το προσωπικό λόγω προκαταβολών, απαιτήσεις κατά του 
δημοσίου για παρακρατημένους φόρους και απαιτήσεις από προμηθευτές – 
πιστωτές. Τα έξοδα επομένων χρήσεων αφορούν σε προπληρωθέντα τέλη 
κυκλοφορίας των οχημάτων της εταιρείας, καθώς και σε διαφημιστικές δαπάνες. 
Ακολουθεί κατωτέρω ανάλυση και περιγραφή των διαθεσίμων προς πώληση 
χρηματοοικονομικών στοιχείων. 
 
Στο κονδύλι «Χρεώστες Διάφοροι» περιλαμβάνεταιποσό € 328.152,17, το οποίο 
αφορά σε απαίτηση της εταιρείας από Φ.Π.Α. Για το ανωτέρω ποσό υφίσταται 
σχετική αίτηση της εταιρεία προς τις αρμόδιες φορολογικές αρχές, για την 
επιστροφή του. 
 

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία

31/12/2015 31/12/2014

Υπόλοιπο έναρξης 129.734 125.501

Προσθήκες 0 0

Μειώσεις 0 0

Αποτίμηση -85.911 12.894

Υπόλοιπο χρήσης 43.823 138.395

 
 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αυτής της κατηγορίας αναφέρονται σε τοποθετήσεις 
της εταιρείας σε εισηγμένες εταιρείες. Hσωρρευμένη αξία υποτίμησης των 
χρεογράφωνκατά την 31.12.2015 ανέρχεται σε ποσό € 1.186.377. 
 
5.9.  Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Ταμειακών Διαθεσίμων 
 
Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία της Εταιρείας και τραπεζικές 
καταθέσεις, διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση. 
 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων

31/12/2015 31/12/2014

Ταμείο 173.488 171.291

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 420.911 704.035

594.399 875.327

 
 
5.10. Ίδια Κεφάλαια 
 
α) Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
Κατά την 31/12/2015, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 
3.647.000 κοινές πλήρως εξοφλημένες μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,73 η κάθε 
μία και συνεπώς το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε € 2.662.310,00.  
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Κατάσταση κατά την 31/12/2015 Αριθμός 
 

Ονομαστική 
Αξία Ευρώ 

Συνολική Αξία 
Ευρώ 

Κοινές μετοχές (Ονομαστικές) 3.647.000 0,73 2.662.310 

 
β) Αποθεματικά  
 
Τα αποθεματικά της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

Αποθεματικά 

31/12/2015 31/12/2014

Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας

λοιπών περιουσιακών στοιχείων 96 96

Αποθεματικό εύλογης αξίας (μετατροπής Ισολογισμού) 2.375.889 2.443.768

Τακτικό αποθεματικό 282.165 248.016

Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ 11.174 11.174

Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 1.559.908 1.641.523

4.229.232 4.344.578

 
 
Το αποθεματικό μετατροπής ισολογισμού αφορά στη διαφορά που προέκυψε 
μεταξύ των εύλογων αξιών εκτίμησης των ακινήτων της εταιρείας και του ομίλου 
κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΛΠ και των αξιών με τις οποίες απεικονίζονταν 
μέχρι τότε στα φορολογικά βιβλία. Το ανωτέρω αποθεματικό μεταφέρεται 
σταδιακά και αναλογικά στο Εις Νέον, βάσει της διάρκειας ζωής και των 
αποσβέσεων των εκτιμηθέντων ακινήτων. 
 
Το τακτικό αποθεματικό σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 
2190/1920. 
 
Τα λοιπά αποθεματικά σχηματίζονται  σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής 
νομοθεσίας από αφορολόγητα και φορολογηθέντα έσοδα και κέρδη. Τα ανωτέρω 
αποθεματικά μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν ή να διανεμηθούν με απόφαση της 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αφού ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί 
που μπορεί να ισχύουν κάθε φορά. 
 
γ) Υπόλοιπο Κερδών εις Νέο  
 

Υπόλοιπο κερδών / ζημιών εις νέον

31/12/2015 31/12/2014

Κέρδη / (-) Ζημιές εις νέον 637.084 92.006  
 
5.11. Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις  
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Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

31/12/2015 31/12/2014

4.970.000 5.470.000  
 
Τα ανωτέρω απεικονιζόμενα ποσά της 31/12/2015, αφορούν στις δανειακές 
υποχρεώσεις της εταιρείας, οι οποίες είναι πληρωτέες πέραν της 31/12/2016. Οι 
δανειακές υποχρεώσεις των μακροπρόθεσμων / ομολογιακών δανείων οι οποίες 
είναι πληρωτέες μέχρι την 31/12/2015, συμπεριλαμβανομένων και των 
αναλογούντων μέχρι και την 31/12/2015 τόκων, περιλαμβάνονται αντίστοιχα, στον 
Ισολογισμό στο κονδύλι των βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων, καθώς και 
στα δεδουλευμένα έξοδα. 
Η εταιρεία σχημάτισε προβλέψεις για τους δεδουλευμένους τόκους εξυπηρέτησης 
των δανείων, επιβαρύνοντας απ’ ευθείας τα αποτελέσματα της. 
 
5.12. Υποχρεώσεις παροχών αποχώρησης προσωπικού - προβλέψεις 
 
Η εταιρεία αναγνωρίζει ως υποχρέωση παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία, την παρούσα αξία της νομικής δέσμευσης που έχει αναλάβει για την 
καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης στο προσωπικό που αποχωρεί λόγω 
συνταξιοδότησης. Η σχετική υποχρέωση υπολογίστηκε με κατά προσέγγιση 
υπολογισμούς και εκτιμήσεις.  Το ποσό που προέκυψε δεν απέχει σημαντικά εάν 
υπολογίζονταν, βάσει αναλογιστικής μελέτης. 
 
Η σχετική υποχρέωση της εταιρείας, αναλύεται ως εξής: 
 

Αριθμός ατόμων

31/12/2015 31/12/2014

Μισθωτοί 24 28

Ημερομίσθιοι 39 29

Υποχρεώσεις ισολογισμού για:

Συνταξιοδοτικές παροχές 143.848 116.311

(Χρεώσεις) / Πιστώσεις στα αποτελέσματα 0 0  
 
 
Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης και 
προσαρμόζονται ανάλογα ώστε να απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις.  
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5.13.    Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 
 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

31/12/2015 31/12/2014

Προμηθευτές 805.998 846.847

Επιταγές πληρωτέες 749.075 586.745  
 
 

31/12/2015 31/12/2014

Προκαταβολές πελατών 91.440 35.621

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 64.210 55.219

Πιστωτές διάφοροι 5.227 5.515

Έσοδα επόμενων χρήσεων 90.730 98.398

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 40.614 41.993  
 
Όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται 
προεξόφλησή τους κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. 
 
Τα έσοδα επομένων χρήσεων αφορούν σε επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων.   
 
Τα έξοδα επομένων χρήσεων, αφορούν σε δεδουλευμένα έξοδα, όπως δαπάνες και 
τόκους. 
 
5.14. Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 
 
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

31/12/2015 31/12/2014

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις δανείων 115.908 173.432

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις δανείων πληρωτέες στην επόμενη χρήση 500.000 500.000  
 
Η εταιρεία, αναφορικά με τους τόκους, ακολουθεί και για τα βραχυπρόθεσμα 
δάνεια την τακτική που ακολουθούν και για τα μακροπρόθεσμα, σχηματίζοντας 
προβλέψεις για τους δεδουλευμένους τόκους εξυπηρέτησης των δανείων και 
επιβαρύνοντας απ’ ευθείας τα Αποτελέσματα Χρήσης κάθε περιόδου. 
 
 
5.15. Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις και Αναβαλλόμενοι Φόροι -

Υποχρεώσεις 
 
Ακολουθεί ανάλυση του λογαριασμού 54 «Υποχρεώσεις από Φόρους – Τέλη», 
καθώς και το κονδύλι της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης το οποίο 
εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις, στο κονδύλι «Λοιπές Μακροπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις». 
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Φορολογικές υποχρεώσεις

31/12/2015 31/12/2014

Φ.Π.Α. 0 0

ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 11.699 11.508

ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 1.861 2.262

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ 467.776 209.621

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 43.866 39.620

 
 
Αναβαλλόμενη Φορολογική Υποχρέωση

31/12/2015 31/12/2014

1.152.761 1.053.546  
 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί των προσωρινών διαφορών 
μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών 
στοιχείων και των υποχρεώσεων, με τους φορολογικούς συντελεστές που 
αναμένονται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η 
απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές 
(και φορολογικούς νόμους) που έχουν θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία του 
ισολογισμού. 
 
Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των κερδών της κλειόμενης χρήσης για 
τους σκοπούς του υπολογισμού της αναβαλλόμενης φορολογίας, ανήλθε στο 20%.  
 
5.16. Ανάλυση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 
 
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για την τρέχουσα και προηγούμενη χρήση 
αναλύεται ως εξής: 
 

Κύκλος Εργασιών

31/12/2015 31/12/2014

Πωλήσεις Εμπορευμάτων 103.274 156.777

Πωλήσεις Προϊόντων Έτοιμων και Ημιτελών 7.579.769 7.204.693

Πωλήσεις Πρώτων και Βοηθητικών Υλών 1.363.826 1.336.293

Πωλήσεις Υπηρεσιών 174 1.809

Σύνολο 9.047.044 8.699.572

 
 
Το κόστος πωληθέντων, τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, καθώς και τα έξοδα 
λειτουργίας διάθεσης που εμφανίζεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις 
αναλύονται ως εξής: 
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Μερισμός Δαπανών 31.12.2015

Κόστος 

Πωληθέντων Διοίκηση Διάθεση

Διαφορά αποθεμάτων 4.867.838 0 0

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 618.847 349.920 414.110

Αμοιβές & έξοδα τρίτων        125.574 71.004 84.029

Παροχές τρίτων 272.553 154.112 182.383

Φόροι - Τέλη (ενσωματωμ. στο λειτ. κόστος) 0 36.177 15.464

Διάφορα έξοδα 143.403 81.085 95.960

Προβλέψεις εκματαλλεύσεως 0 0 0

Ιδιοπαραγωγή & βελτιώσεις παγίων -1.218 0 0

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 0 14.175 0

Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 0 59.926 0

Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 0 120.407 0

Έκτακτες ζημίες 0 0 0

Σύνολο 6.026.998 886.807 791.946

Μερισμός Δαπανών 31.12.2014 5.990.882 768.107 775.892

 
 
Τα λοιπά έσοδα αναλύονται ως εξής: 
 

Λοιπά έσοδα

31/12/2015 31/12/2014

Έσοδα παρεπομένων ασχολιών 12.266,66 76.474,68

Έσοδα κεφαλαίων 1.400,68 5.875

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 94.539,13 93.285

Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 1.438,53 10.267

Σύνολο 109.645 185.902

 
 
 
Οι αποσβέσεις που λογίσθηκαν και απεικονίζονται στις συνημμένες Οικονομικές 
Καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
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Αποσβέσεις 31/12/2015 31/12/2014

Κτιρίων 63.043 94.493

Μηχανημάτων 23.124 23.907

Μεταφορικών μέσων 11.083 25.196

Επίπλων & λοιπού εξοπλισμού 23.674 51.957

Εξόδων πολυετούς απόσβεσης 792 994

ΣΥΝΟΛΟ 121.716 196.547

Επιχορηγήσεων 7.668 7.668

Σύνολο 114.049 188.880

 
 
 
5.17. Κέρδη / (Ζημίες) ανά μετοχή 
 
Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν ως τα διανεμόμενα σε μετόχους της εταιρείας 
κέρδη / (ζημίες) μετά φόρων προς τον αριθμό των μετοχών 3.647.000. 
 

Κέρδη/ (ζημίες) ανά μετοχή

31/12/2015 31/12/2014

Κέρδη / (Ζημίες) μετά φόρων 511.348 525.352

Αριθμός μετοχών 3.647.000 3.647.000

Κέρδη/ (ζημίες) ανά μετοχή 0,1402 0,1441

 
 
5.18.  Ενδεχόμενες απαιτήσεις – υποχρεώσεις 
 
Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 
 
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών 
οργάνων, που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση 
της εταιρείας. 
 
Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις – Προβλέψεις 
 
Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για την διαχειριστική 
χρήση 2010. Το αποτέλεσμα του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατό να 
προβλεφθεί, και συνεπώς να σχηματισθεί ανάλογη πρόβλεψη στην κλειόμενη 
διαχειριστική χρήση.  Επιπροσθέτως, για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013 και 2014 η 
εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που 
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Η έκθεση 
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ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σχετικά με τον φορολογικό έλεγχο των 
χρήσεων 2011, 2012, 2013 και 2014 δεν περιείχε καμία παρατήρηση, ενώ ο 
φορολογικός έλεγχος της χρήσεως 2015 από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, 
βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό 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 οικονομικές καταστάσεις. 
 
 
5.19.  Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 
 
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία 
να αφορούν είτε στον όμιλο είτε στην εταιρεία,για τα οποία επιβάλλεται αναφορά 
από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Α.). 
 

Βασιλούδι, 28 Μαρτίου 2016 
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