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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2016 31/12/2015 1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 7.243 6.845 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2016 και 1/1/2015 αντίστοιχα) 7.529 7.099
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 8 10 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 250 430
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 247 194 Αύξηση / (μείωση) Μετοχικού Κεφαλαίου - -
Αποθέματα 6.305 6.421 Διανεμηθέντα μερίσματα - -
Απαιτήσεις από πελάτες 1.931 2.014 Λοιπές μεταβολές - -
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.514 1.321 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/16 και 31/12/15 αντίστοιχα) 7.779 7.529
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 17.249 16.804

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο (3.647.000 μετοχές των 0,73 €) 2.662 2.662
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης 5.116 4.866
Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας (α) 7.778 7.529 1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015
Δικαιώματα μειοψηφίας (β) - - Λειτουργικές Δραστηριότητες
Σύνολο καθαρής θέσης (γ) = (α) + (β) 7.778 7.529 Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 569 1.080
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 4.470 4.970 Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.559 1.317 Αποσβέσεις 118 114
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 923 616 Προβλέψεις 143 -
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.519 2.372 Συναλλαγματικές διαφορές - -
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 9.471 9.276 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 371 377
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 17.249 16.804 Αποτελ/τα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημίες) επενδ. δραστηριότητας (13) (1)

Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων 115 (530)
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων 72 (444)

1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015 Αύξηση /(μείωση)  υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 466 519
Κύκλος εργασιών 9.489 9.047 Μείον:
Μικτά κέρδη / (ζημίες) 2.831 2.889 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (350) (314)
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών Καταβεβλημένοι φόροι (493) (370)
αποτελεσμάτων 939 1.308 Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 998 431
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 569 932 Επενδυτικές Δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) 338 511 Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδ. (86)
Κατανέμονται σε: Μετόχους εταιρείας 338 511 Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (514) (71)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων 13 -
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (2) (82) Τόκοι εισπραχθέντες - 1
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) 336 430 Μερίσματα εισπραχθέντα - -
Κατανέμονται σε: Μετόχους εταιρείας 336 430 Μείωση/(αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων 11 -

Σύνολο εισροών/εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (490) (155)
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) 0,0900 0,1402 Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €) - - Εισπράξεις από αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου - -

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 1.032 -
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 1.057 1.422 Εξοφλήσεις δανείων (1.225) (556)

Εξοφλήσεις υποχρ. χρηματοδοτικών μισθώσεων (χρεολύσια) - -
Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες: Μερίσματα πληρωθέντα - -

Σύνολο εισροών/εκροών χρημ/κών δραστηριοτήτων (γ) (193) (556)

1. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισμού της 31/12/2015. Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 

2. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην εταιρεία είναι: ισοδύναμα της χρήσης (α)+(β)+(γ) 315 (281)

31/12/2016 31/12/2015 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 594 875
Μισθωτοί (κατά την παρατιθέμενη ημερομηνία): 22 24 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 909 594

Ημερομίσθιοι (κατά την παρατιθέμενη ημερομηνία): 42 39
Σύνολο 64 63

3. Επί των παγίων στοιχείων υφίστανται εμπράγματα βάρη συνολικού ύψους € 7.500.000,00

4. Η Εταιρεία έχει περαιώσει τις πάσης φύσεως φορολογικές της υποχρεώσεις μέχρι  και την χρήση 2009.

  

9. Δεν υπάρχουν στο τέλος της χρήσης, μετοχές της εταιρείας που να κατέχονται από την ίδια.

31/12/2016 31/12/2015

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης: 221 221
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης: - -
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης: - -

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                        Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΜΟΣΧΟΣ                  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
                Α.Δ.Τ.  ΑΕ 197116                                  Α.Δ.Τ.  Α.Ε.173535

Α.Μ. 86920

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Μ Ο Σ Χ Ο Υ  ΑΕ  ΜΑΡΜΑΡΑ 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

(δημοσιευμένα βάσει του Ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ) 
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ΜΟΣΧΟΥ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ". Συνιστούμε επομένως

στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του

Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

5. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων, που ενδέχεται να έχουν

σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

8. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας δεν περιλαμβάνονται σε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

ομίλου εσωτερικού ή εξωτερικού. 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

7. Τα κέρδη / ζημίες ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση τον αριθμό των εκδοθέντων μετοχών της εταιρείας

κατά  το τέλος της κλειόμενης χρήσης.

Α. M 6226

6. Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των

απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας οικονομικής χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα

συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής (σε χιλ. €):

10. Οι προβλέψεις που έχει σχηματίσει η εταιρεία έως τη 31/12/2016 αφορούν α) σε αποζημιώσεις προσωπικού λόγω

εξόδου από την εργασία για συνταξιοδότηση, το ύψος των οποίων ανέρχονταν σε ποσό € 154 χιλ. περίπου, και β) σε

επίδικες απαιτήσεις, καθώς και σε απαιτήσεις που πιθανόν να καταστούν επισφαλείς, συνολικού ποσού € 722 χιλ.

περίπου.
10. Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31/12/2016 τα οποία θα έπρεπε να

κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.

11. Στην κατάσταση συνολικών εσόδων, τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους αφορούν σε αποτίμηση

χρηματοοικονομικών στοιχείων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα λοιπά συνολικά έσοδα και τις λοιπές

μεταβολές των Ιδίων κεφαλαίων, περιλαμβάνονται στις σημειώσεις της ετήσιας οικονομικής έκθεσης.

12. Η επιφύλαξη στην οποία αναφέρεται η έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή, αφορά στο

γεγονός ότι η φορολογική δήλωση της διαχειριστικής χρήσης 2010 δεν έχει εξετασθεί από τις αρμόδιες

φορολογικές αρχές. 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                

& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΚ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΜΟΣΧΟΣ ΕΥΑΝΘΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ
Α.Δ.Τ.  Κ  446643 Α.Δ.Τ. Χ 251921

http://www.moschou.com/

