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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



Έκθεση του Διαχειριστή



Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή



Οικονομικές Καταστάσεις



-

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

-

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

-

Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

-

Κατάσταση Ταμειακών Ροών

Σημειώσεις επί των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
1. Γενικές πληροφορίες
2. Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η εταιρεία
3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου-Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοικήσεως
5. Πληροφόρηση κατά τομέα
6. Πληροφορίες για ορισμένους λογαριασμούς των Οικονομικών Καταστάσεων
7. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
για την περίοδο 1.1.2015 – 31.12.2015
Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων της εταιρίας
Κύριοι Εταίροι ,
Από μέρους του Διαχειριστή της εταιρίας μας, σας υποβάλλουμε για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις
της εταιρίας, της οικονομικής χρήσης 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31ης Δεκεμβρίου 2015. Η χρήση που
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 είναι η δεύτερη για την εταιρία.
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις, έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ
και ΔΠΧΑ), που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται

στις ενοποιημένες οικονομικές

καταστάσεις με της μέθοδο της ολικής ενοποίησης που συντάσσει η εισηγμένη στο Χ.Α. Αθηνών εταιρεία
με την επωνυμία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

με έδρα την Αδριανή Δράμας και

ΑΡ.Μ.Α.Ε.

26064/06/Β/92/15
Γενικές πληροφορίες
Η εταιρεία «AMALAGOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» είναι Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία εγγεγραμμένη
στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών, Υποδομής, Ναυτιλίας και τουρισμού , με
Αριθμό Μητρώου 12680819000 , ιδρύθηκε το έτος 2013 ,

δραστηριοποιείται στον τομέα εμπορίας

εμφιαλωμένων ή μη οινοπνευματωδών ποτών και μούστου.
Η εταιρεία ‘’ AMALAGOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ‘’ είναι εγκατεστημένη στον Δήμο Παρανεστίου
Δράμας, όπου είναι και η έδρα της, η ηλεκτρονική διεύθυνση της στο διαδίκτυο είναι www.amalagos.com
Σκοπός της «AMALAGOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» είναι:
α) Ή εμπορία, εμφιαλωμένων ή μη, οινοπνευματωδών ποτών και μούστου (χύμα οίνου) β) Η
αντιπροσώπευση επιχειρήσεων εμπορίας, εμφιαλωμένων ή μη, οινοπνευματωδών ποτών και μούστου (
χύμα οίνου) καθώς και η διανομή αυτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό γ) Η εισαγωγή και εμπορία
πολλαπλασιαστικού υλικού αμπέλου δ) Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν τους αυτούς και
συναφείς σκοπούς ε) Η παραγωγή οίνων αποκλειστικά σε εγκαταστάσεις τρίτων (ανάθεση φασόν)
Η εταιρεία είναι θυγατρική της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείας με την επωνυμία ΚΤΗΜΑ
ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε , με έδρα την Αδριανή Δράμας και με Αριθμό Μητρώου ΓΕ.ΜΗ 51520819000, η
οποία συμμετέχει στο Μετοχικό της Κεφάλαιο με ποσοστό 100%.
Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η εταιρεία
Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων.
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις αφορούν στη χρήση 2015 ( 1 ιανουαρίου 2015 – 31 Δεκεμβρίου
2015). Έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνεχούς επιχειρηματικής δραστηριότητας , την αρχή του
δουλευμένου και σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (στο εξής ΔΠΧΑ) που
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εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) καθώς και τις διερμηνείες τους , που
εκδόθηκαν από την Επιτροπή Διερμηνειών (IFRIC) και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαική ΄Ενωση.
Όλα τα αναθεωρημένα η νεοεκδοθέντα πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εφαρμογή στην εταιρεία και
ήταν σε ισχύ την 31η Δεκεμβρίου 2015 , ελήφθηκαν υπόψη στην έκταση που αυτά ήταν εφαρμόσιμα.
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους και
είναι εκφρασμένες σε ευρώ.
Οι οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης χρήσης αφορούν σε υπερδωδεκάμηνη περίοδο (1.9.201331.12.2014).
Χρήση εκτιμήσεων
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση αναλυτικών
λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών , που επηρεάζουν
τα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων , τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων
απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα
παρουσιαζόμενα ποσά των εσόδων και εξόδων κατά τις υπό εξέταση χρήσεις.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015
Οι πωλήσεις της εταιρίας στην περίοδο 1/1-31/12/2015 ανήλθαν σε 219 χιλ. ευρώ έναντι πωλήσεων
στην προηγ. περίοδο 1/9/2013-31/12/2014 ποσού 170 χιλ. ευρώ και αφορούν κατά το μεγαλύτερο μέρος
τους σε πωλήσεις στο εσωτερικό.
Τα μικτά κέρδη της εταιρείας κατά την υπό εξέταση περίοδο ανήλθαν σε 41,02 χιλ. ευρώ έναντι 22,85 χιλ.
ευρώ την προηγ. περίοδο 1/9/2013-31/12/2014 .
Τα αποτελέσματα προ φόρων (κέρδη) κατά την υπό εξέταση περίοδο ανήλθαν σε 1.790,37 ευρώ ένατι
αποτελεσμάτων (ζημιών) της προηγούμενης περιόδου ποσού 594,31 ευρώ .
Δεδομένου ότι είναι το δεύτερο έτος λειτουργίας της εταιρίας και τα προϊόντα της δεν είναι ακόμα ευρέως
γνωστά, οι πωλήσεις και τα αποτελέσματα προ φόρων είναι τα αναμενόμενα.
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Στόχος της εταιρίας για τη χρήση 2016 είναι η περαιτέρω ενίσχυση των πωλήσεών της μέσα από
συνεργασίες στα τελικά σημεία κατανάλωσης (HORECA), όπου προϊόντα αυτής της κατηγορίας
θεωρούνται πιο ταχυκίνητα. Στην ίδια λογική θα κινηθούν οι συνεργασίες στο εξωτερικό και κυρίως σε
αγορές που τα μεσαίας τιμολογιακής κατηγορίας προϊόντα τυγχάνουν καλύτερης αποδοχής.

Με τιμή
Ο Διαχειριστής

Ιωάννης Γαλόπουλος
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Εταίρους της Εταιρείας AMALAGOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ I.K.E.
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας AMALAGOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
I.K.E , οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2015,
τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος , μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως
που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και
λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων
απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με
βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα
πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και
διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές
καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα
ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Οι επιλεγόμενες διαδικασίες

βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους
ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη
διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με
την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το
σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση
γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει
επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν
και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής
παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

5

AMALAGOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ I.K.E.
Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως 2015 (1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015) – (ποσά σε ευρώ)

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
η

ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας AMALAGOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ I.K.E 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.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διαχειριστή με τις
συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Αθήνα , 28 Μαρτίου 2016
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Νικόλαος Γ. Τζιμπράγος
Αρ Μ ΣΟΕΛ 14981
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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ΕΤΗΣΙΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

περιόδου
1η Ιανουαρίου 2015
έως 31η Δεκεμβρίου 2015

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
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Ι. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Σημ.

31/12/2015

31/12/2014

660,89

392,00

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

6.1

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος

6.2

0,00

21,62

660,89

413,62

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα

6.3

326.986,24

72.759,92

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

6.4

191.412,69

71.854,10

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

6.5

43.942,23

6.396,30

562.341,16

151.010,32

563.002,05

151.423,94

10.000,00

10.000,00

468,96

-572,69

10.468,96

9.427,31

191,64

0,00

191,64

0,00

551.805,99

141.996,63

535,46

0,00

552.341,45

141.996,63

Σύνολο υποχρεώσεων

552.533,09

141.996,63

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

563.002,05

151.423,94

Σύνολο Ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Εταιρικό Κεφάλαιο

6.6

Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος

6.2

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

6.7

Τρέχων φόρος εισοδήματος
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ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Σημ.

1/1-31/12/2015

1/9/13-31/12/14

219.626,51

170.018,43

-178.603,79

-147.167,59

41.022,72

22.850,84

128,00

57,48

Έξοδα διαθέσεως

-35.972,14

-20.965,74

Έξοδα διοικήσεως

-3.204,76

-2.442,09

0,00

0,00

-183,45

-94,80

1.790,37

-594,31

-748,72

21,62

1.041,65

-572,69

0,00

0,00

1.041,65

-572,69

0,00

0,00

1.041,65

-572,69

0,104

-0,057

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα

Άλλα έξοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Κέρδος (ζημία) προ φόρου
Φόρος εισοδήματος
Καθαρό κέρδος (ζημία) από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες

6.8

Κέρδος (ζημία) από διακοπείσες δραστηριότητες
Κέρδη μετά από φόρους
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Κέρδη/Ζημίες κατά μερίδιο σε ευρώ

6.9

ΙΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Εταιρικό
κεφάλαιο
Υπόλοιπα 01.09.2013
- Καταβολή κεφαλαίου κατά την ίδρυση

Αποτελέσματα
εις νέον

Σύνολο

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

- Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα

-572,69

-572,69

Υπόλοιπα 31.12.2014

10.000,00

-572,69

9.427,31

Υπόλοιπα 01.01.2015

10.000,00

-572,69

9.427,31

1.041,65

1.041,65

468,96

10.468,96

- Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
Υπόλοιπα 31.12.2015

10.000,00
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IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

1/1-31/12/2015

1/9/13-31/12/14

1.790,37

-594,31

161,18

98,00

-4,91

-57,48

183,45

94,80

• (Αύξηση) μείωση αποθεμάτων

-254.226,32

-72.759,92

• (Αύξηση) μείωση απαιτήσεων

-119.558,59

-71.854,10

409.809,36

141.996,63

-183,45

-94,80

0,00

0,00

37.971,09

-3.171,18

-430,07

-490,00

4,91

57,48

-425,16

-432,52

Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από καταβολή εταιρικού κεφαλαίου

0,00

10.000,00

Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

0,00

10.000,00

37.545,93

6.396,30

6.396,30

0,00

43.942,23

6.396,30

Κέρδη/Ζημίες προ φόρων
Πλέον/Μείον Προσαρμογές για:
• Αποσβέσεις
• Αποτελέσματα ( έσοδα , έξοδα , κέρδη , ζημίες ) επενδυτικής
δραστηριότητας
• Χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα
Πλέον/Μείον Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης η που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες

• Αύξηση (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα πληρωθέντα
Φόρος εισοδήματος πληρωθείς
Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμιακά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου
Ταμιακά διαθέσιμα στη λήξη της περιόδου
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Οι Σημειώσεις επί των Οικονομικών καταστάσεων

που παρατίθενται στα επόμενα , αποτελούν ενιαίο και

αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2015.



Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων

1. Γενικές πληροφορίες
Η εταιρεία «AMALAGOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» είναι Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών, Υποδομής, Ναυτιλίας και
τουρισμού , με Αριθμό Μητρώου 12680819000 , ιδρύθηκε το έτος 2013 , δραστηριοποιείται στον τομέα
εμπορίας εμφιαλωμένων ή μη οινοπνευματωδών ποτών και μούστου.
Η εταιρεία ‘’ AMALAGOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ‘’ είναι εγκατεστημένη στον Δήμο Παρανεστίου
Δράμας, όπου είναι και η έδρα της, η ηλεκτρονική διεύθυνση της στο διαδίκτυο είναι www.amalagos.com
Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται

στις ενοποιημένες οικονομικές

καταστάσεις με της μέθοδο της ολικής ενοποίησης που συντάσσει η εισηγμένη στο Χ.Α. Αθηνών εταιρεία
με την επωνυμία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

με έδρα την Αδριανή Δράμας και

ΑΡ.Μ.Α.Ε.

26064/06/Β/92/15

2. Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η εταιρεία

2.1

Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων.
Οι παρούσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αφορούν στη χρήση 2015 (διαχειριστική περίοδος 1

Ιανουαρίου 2015 - 31 Δεκεμβρίου 2015). Έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνεχούς επιχειρηματικής
δραστηριότητας , την αρχή του δουλευμένου και σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (στο εξής ΔΠΧΑ) που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) καθώς
και τις διερμηνείες τους , που εκδόθηκαν από την Επιτροπή Διερμηνειών (IFRIC) και έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση . Όλα τα αναθεωρημένα η νεοεκδοθέντα πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εφαρμογή
στην εταιρεία και ήταν σε ισχύ την 31η Δεκεμβρίου 2015 , ελήφθησαν υπόψη στην έκταση που αυτά ήταν
εφαρμόσιμα.
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους.
2.2

Χρήση εκτιμήσεων.
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση αναλυτικών

λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών , που επηρεάζουν τα
υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων , τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και
υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα παρουσιαζόμενα ποσά των
εσόδων και εξόδων κατά τις υπό εξέταση χρήσεις. Παρά το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις βασίζονται στην καλύτερη
δυνατή γνώση της Διοίκησης της εταιρείας , τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται τελικά να διαφέρουν από
τις εκτιμήσεις αυτές (βλέπε σχετικά και παρακάτω σημείωση υπ΄ αριθμ. 4).

2.3. Νέα πρότυπα , τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες
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Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για
τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2015 ή μεταγενέστερα. Η επίδραση από την
εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2015
ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους-Εισφορές από εργαζόμενους»
Η τροποποίηση διευκρινίζει το πώς οι εισφορές από εργαζομένους ή τρίτους που συνδέονται με την υπηρεσία
θα πρέπει να αποδοθούν σε περιόδους υπηρεσίας. Επιπλέον, επιτρέπει μια πρακτική λύση, αν το ποσό των
εισφορών είναι ανεξάρτητο από τον αριθμό των ετών υπηρεσίας.
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων του
ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων)
Το ΣΔΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων, εξέδωσε τον Δεκέμβριο του 2013 τις κατωτέρω
τροποποιήσεις σε υφιστάμενα πρότυπα. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν έχουν σημαντική επίπτωση στις
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2010-2012
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2010-2012, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2013, έχουν
εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Φεβρουαρίου 2015. Η εταιρεία εφάρμοσε τις ετήσιες
βελτιώσεις για πρώτη φορά στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις.
Δ.Π.Χ.Α 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»
Τροποποιούνται οι ορισμοί των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης» και των «συνθηκών αγοράς» και προστίθενται
ορισμοί για τους «όρους απόδοσης» και τους «όρους προϋπηρεσίας» που προηγουμένως ήταν μέρος του
ορισμού των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης».
Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ενδεχόμενο αντάλλαγμα που κατατάσσεται ως περιουσιακό στοιχείο ή
υποχρέωση θα επιμετρείται στην εύλογη αξία του σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού.
Δ.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τομείς»
Η τροποποίηση απαιτεί η οντότητα να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Διοίκησης στην εφαρμογή των κριτηρίων
συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τομείς. Διευκρινίζει επίσης ότι η οντότητα παρέχει μόνο συμφωνίες του
συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των προς παρουσίαση τομέων με τα περιουσιακά στοιχεία της οντότητας
εάν τα περιουσιακά στοιχεία του τομέα παρουσιάζονται στον επικεφαλής λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων
σε τακτική βάση.
Δ.Λ.Π. 16 «Ενσώματα Πάγια»
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα στοιχείο των ενσώματων παγίων αναπροσαρμόζεται η
ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να συνάδει με την αναπροσαρμογή της καθαρής
λογιστικής αξίας.
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Δ.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία εταιρία που παρέχει υπηρεσίες «βασικού διοικητικού στελέχους» στην
αναφέρουσα οντότητα ή στη μητρική της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας, είναι ένα συνδεδεμένο μέρος
της οικονομικής οντότητας.
Δ.Λ.Π. 38 «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία»
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρμόζεται, η ακαθάριστη
λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να συνάδει με την αναπροσαρμογή της καθαρής λογιστικής
αξίας.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2011-2013
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2011-2013, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2013, έχουν
εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2015. Η εταιρεία εφάρμοσε τις ετήσιες
βελτιώσεις για πρώτη φορά στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις.
Δ.Π.Χ.Α. 1 «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία οντότητα, στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.,
έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ της εφαρμογής ενός υπάρχοντος και σε ισχύ ΔΠΧΑ ή να εφαρμόσει
νωρίτερα ένα νέο ή αναθεωρημένο ΔΠΧΑ το οποίο δεν είναι ακόμη υποχρεωτικό, υπό την προϋπόθεση ότι το
νέο

ή αναθεωρημένο ΔΠΧΑ επιτρέπει την νωρίτερη εφαρμογή. Μια οικονομική οντότητα απαιτείται να

εφαρμόσει την ίδια έκδοση του ΔΠΧΑ σε όλες τις περιόδους που καλύπτονται από τις πρώτες οικονομικές
καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.
Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ΔΠΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του, τη λογιστική αντιμετώπιση της
ίδρυσης μιας από κοινού συμφωνίας στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού συμφωνίας.
Δ.Π.Χ.Α. 13 «Επιμέτρηση της εύλογης αξίας»
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης του χαρτοφυλακίου, που ορίζεται
στην παράγραφο 52 του ΔΠΧΑ 13 περιλαμβάνει όλες τις συμβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν και εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση», ή το ΔΠΧΑ 9
«Χρηματοοικονομικά Μέσα», ανεξάρτητα από το αν πληρούν τον ορισμό των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα:
Παρουσίαση».
Δ.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα»
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι εάν μια συγκεκριμένη συναλλαγή πληροί τον ορισμό της συνένωσης
επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ΔΠΧΠ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και των επενδύσεων σε ακίνητα, όπως
αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα», απαιτείται η ξεχωριστή εφαρμογή και των δύο πρότυπων
ξεχωριστά.
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Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί
νωρίτερα από την Εταιρεία
Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά είναι υποχρεωτικά
για μεταγενέστερες περιόδους. Η Εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα και μελετά την
επίδραση τους στις οικονομικές καταστάσεις.
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»
Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9, το οποίο περιλαμβάνει την
ταξινόμηση και επιμέτρηση, την απομείωση και τη λογιστική αντιστάθμισης. Το πρότυπο θα αντικαταστήσει το
ΔΛΠ 39 και όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος, στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, ή στην εύλογη αξία μέσω
των λοιπών συνολικών εσόδων, με βάση το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης για τη διαχείριση των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των συμβατικών ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων. Εκτός από το τον πιστωτικό κίνδυνο της οντότητας, η ταξινόμηση και επιμέτρηση των
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων δεν έχει αλλάξει σε σχέση με τις υπάρχουσες απαιτήσεις. Η Εταιρεία (ή και
ο Όμιλος) βρίσκεται (βρίσκονται) στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του
καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 14 «Ρυθμιζόμενοι Αναβαλλόμενοι Λογαριασμοί»
Στις 30 Ιανουαρίου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 14 «Ρυθμιζόμενοι Αναβαλλόμενοι Λογαριασμοί».
Σκοπός του ΔΠΧΑ 14 είναι να προσδιορίσει τις απαιτήσεις χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για τα
υπόλοιπα των «ρυθμιζόμενων αναβαλλόμενων λογαριασμών» που προκύπτουν όταν μια οικονομική οντότητα
παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες σε πελάτες, σε τιμή ή ποσοστό που υπόκειται σε ειδική ρύθμιση από το κράτος.
Το ΔΠΧΑ 14 επιτρέπει σε μια οικονομική οντότητα η οποία υιοθετεί για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ να συνεχίσει να
λογιστικοποιεί, με μικρές αλλαγές, τα υπόλοιπα των «ρυθμιζόμενων αναβαλλόμενων λογαριασμών» σύμφωνα
με τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα, τόσο κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ όσο και στις
μεταγενέστερες οικονομικές καταστάσεις. Τα υπόλοιπα και οι κινήσεις αυτών των λογαριασμών παρουσιάζονται
χωριστά στις καταστάσεις οικονομικής θέσης, αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων ενώ
συγκεκριμένες γνωστοποιήσεις απαιτούνται. Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες»
Στις 28 Μαΐου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» το οποίο είναι
υποχρεωτικής εφαρμογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017 και
αποτελεί το νέο πρότυπο που αφορά στην αναγνώριση του εσόδου.
Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 11 και τις διερμηνείες ΕΔΔΠΧΑ 13, ΕΔΔΠΧΑ 15, ΕΔΔΠΧΑ 18 και
ΜΕΔ 31.
Το νέο πρότυπο καθορίζει το πώς και το πότε μια οικονομική οντότητα θα αναγνωρίζει έσοδο και απαιτεί από
τις οικονομικές οντότητες να παρέχουν στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων πιο κατατοπιστικές
σχετικές γνωστοποιήσεις. Το πρότυπο παρέχει ένα ενιαίο μοντέλο πέντε βημάτων, που πρέπει να εφαρμόζεται
σε όλες τις συμβάσεις με τους πελάτες για την αναγνώριση του εσόδου. Το ΔΠΧΑ 15 δεν έχει υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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ΔΠΧΑ 10 (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση)
«Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» - Πώληση ή Εισφορά περιουσιακών
στοιχείων μεταξύ του Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του
Η κύρια συνέπεια της τροποποίησης ή οποία εκδόθηκε από το Συμβούλιο στις 11 Σεπτεμβρίου 2014, είναι ότι
ένα πλήρες κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε
μια θυγατρική ή όχι). Ένα μερικό κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή περιλαμβάνει στοιχεία
ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία στεγάζονται σε μια
θυγατρική. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) –Εταιρείες Επενδύσεων: Εφαρμογή των
εξαιρέσεων ενοποίησης
Στις 18 Δεκεμβρίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 για
θέματα που έχουν προκύψει στο πλαίσιο της εφαρμογής των εξαιρέσεων ενοποίησης για τις Εταιρείες
Επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2016, με την νωρίτερη εφαρμογή να επιτρέπεται, και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2012-2014
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2012-2014, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 25 Σεπτεμβρίου 2014, έχουν
εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση στις 15 Δεκεμβρίου 2015. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική
επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
ΔΠΧΑ

5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Κατεχόμενα προς Πώληση και

Διακοπείσες

Δραστηριότητες»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αλλαγή από μία μέθοδο διάθεσης σε μια άλλη (πχ πώληση ή διανομή στους
ιδιοκτήτες) δεν πρέπει να θεωρείται σαν ένα νέο σχέδιο πώλησης αλλά μία συνέχιση του αρχικού σχεδίου.
Συνεπώς, δεν υπάρχει διακοπή της εφαρμογής των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 5. Η τροποποίηση διευκρινίζει
επίσης ότι η αλλαγή της μεθόδου διάθεσης δεν αλλάζει την ημερομηνία ταξινόμησής.
ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η σύμβαση εξυπηρέτησης που περιλαμβάνει αμοιβή, μπορεί να αποτελέσει
συνεχιζόμενη συμμετοχή σε ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο που έχει αποαναγνωριστεί. Αυτό
επηρεάζει τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το πρότυπο. Επίσης, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι
γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 σχετικά με τον συμψηφισμό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων δεν απαιτούνται στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις.
ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους-Εισφορές από εργαζόμενους»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση της ύπαρξης ενεργούς αγοράς υψηλής ποιότητας εταιρικών
ομολόγων αξιολογείται με βάση το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η υποχρέωση και όχι με βάση τη χώρα που
υπάρχει η υποχρέωση. Όταν δεν υπάρχει ενεργός αγορά υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων σε αυτό το
νόμισμα , χρησιμοποιούνται τα επιτόκια των κρατικών ομολόγων.
ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι απαιτήσεις γνωστοποιήσεων των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων,
πρέπει να βρίσκονται είτε στις οικονομικές καταστάσεις είτε να ενσωματώνονται με παραπομπές μεταξύ των
ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων και του σημείου όπου συμπεριλαμβάνονται στη ενδιάμεση οικονομική

15

AMALAGOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ I.K.E.
Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως 2015 (1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015) – (ποσά σε ευρώ)

έκθεση (π.χ. στη έκθεση Διαχείρισης). Διευκρινίζεται επίσης ότι οι άλλες πληροφορίες, εντός της ενδιάμεσης
οικονομικής έκθεσης πρέπει να είναι στη διάθεση των χρηστών με τους ίδιους όρους και την ίδια στιγμή όπως
και οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. Εάν οι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση στις λοιπές πληροφορίες με
αυτόν τον τρόπο, τότε η ενδιάμεση οικονομική έκθεση είναι ελλιπής.
ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» -Πρωτοβουλία
Γνωστοποίησης
Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 18 Δεκεμβρίου 2014,αποσαφηνίζουν ότι η
σημαντικότητα εφαρμόζεται για το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων και ότι η συμπερίληψη σε αυτές
ασήμαντων πληροφοριών

μπορεί να εμποδίσει την χρησιμότητα των γνωστοποιήσεων. Επιπλέον, οι

τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούν την επαγγελματική τους κρίση,
καθορίζοντας το που

και με ποια σειρά παρουσιάζονται οι πληροφορίες στις γνωστοποιήσεις επί των

οικονομικών καταστάσεων. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 18 Δεκεμβρίου 2015.
ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις)- Διευκρινήσεις για τις επιτρεπτές μεθόδους απόσβεσης
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον
υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και ότι τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση
επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό
στοιχείο. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 2 Δεκεμβρίου 2015.
ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 (Τροποποιήσεις)- Γεωργία: Διαρκή Φυτά
Οι τροποποιήσεις φέρνουν τα διαρκή φυτά (bearer plants), τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο
για να αυξηθεί παραγωγή, στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16 έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται λογιστικά με τον
ίδιο τρόπο όπως τα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, με την νωρίτερη εφαρμογή να επιτρέπεται, και
υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 23 Νοεμβρίου 2015.
ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις»-Μέθοδος της Καθαρής Θέσης στις Ατομικές
Οικονομικές Καταστάσεις
Η τροποποίηση του ΔΛΠ 27 την οποία εξέδωσε το Συμβούλιο στις 12 Αυγούστου 2014, επιτρέπει σε μία
οντότητα να χρησιμοποιεί τη μέθοδο της καθαρής θέσης για τη λογιστικοποίηση των επενδύσεων της σε
θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς, στις ατομικές της οικονομικές καταστάσεις. Αυτό συνιστά επιλογή
λογιστικής πολιτικής για κάθε κατηγορία επενδύσεων. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 18
Δεκεμβρίου 2015.
ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο» -Λογιστικός χειρισμός της απόκτησης
μεριδίου σε μια από κοινού δραστηριότητα
Η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της «απόκτησης» όταν αποκτά
συμμετοχή σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί «επιχείρηση». Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση στις 24 Νοεμβρίου 2015.
2.4

Πληροφόρηση κατά τομέα
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Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών προκειμένου να
παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα
άλλων επιχειρηματικών τομέων. Ως γεωγραφικός τομέας , ορίζεται μια γεωγραφική περιοχή , στην οποία
παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα
άλλων περιοχών.
Συναλλαγματικές Μετατροπές


Νόµισµα μέτρησης και αναφοράς

Το νόµισµα µέτρησης και αναφοράς του ομίλου , από την 1 Ιανουαρίου 2002 είναι το Ευρώ, κατά συνέπεια και
οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας 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 ζηµιές που προκύπτουν από τέτοιες συναλλαγές (και από τη µετατροπή
στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού εκφρασµένα σε ξένο νόµισµα) αναγνωρίζονται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων.
2.6 Ενσώματα πάγια
Τα ενσώματα πάγια αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Το κόστος κτήσεως
περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων
μόνον αν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην επιχείρηση και το κόστος τους
μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στ’ αποτελέσματα της
περιόδου που πραγματοποιούνται.
Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο, και με βάση την
ωφέλιμη διάρκεια ζωής τους, που έχει ως εξής:
- Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

5-10

χρόνια

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές
(απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδο στ’ αποτελέσματα. Κατά την πώληση των ενσωμάτων παγίων, οι
διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται, ως κέρδη ή
ζημίες, στ' αποτελέσματα.
2.7. Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων.
Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν ατέρμονα ωφέλιμη ζωή και δεν αποσβένονται, υπόκειται σε έλεγχο
απομείωσης της αξίας τους ετησίως. Τα αποσβέσιμα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται και σε έλεγχο
απομείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Ανακτήσιμη
αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ εύλογης αξίας μειωμένης με το απαιτούμενο για την πώληση κόστος, και
αξίας χρήσεως. Για την εκτίμηση των ζημιών απομείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες
δυνατές μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών. Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται, ως έξοδο, στ’
αποτελέσματα, όταν προκύπτουν.
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2.8. Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά στοιχεία
α) Απαιτήσεις από πελάτες
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συμπίπτει με την
ονομαστική αξία, αφαιρουμένων των ζημιών απομείωσης. 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. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η
διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών. Το
ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα.
2.9. Αποθέματα
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης
αξίας. Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου. Κόστος δανεισμού δεν
περιλαμβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεμάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις
τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων, στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας, αφαιρουμένων των
τυχόν εξόδων πώλησης, εάν συντρέχει περίπτωση.
2.10. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά τις καταθέσεις όψεως, και τις
βραχυπρόθεσμες μέχρι τρεις(3) μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου.
2.11. Κεφάλαιο
Άμεσα κόστη για την έκδοση μεριδίων , εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος,
σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άμεσα κόστη που σχετίζονται με την έκδοση μεριδίων για την απόκτηση
επιχειρήσεων, περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται.
2.12. Δανεισμός
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα κόστη για την
πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του
πραγματικού επιτοκίου.
Οι δανειακές υποχρεώσεις ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες εκτός από τις περιπτώσεις που υπάρχει
δικαίωμα αναβολής της εξόφλησης της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία του
Ισολογισμού.
2.13. Φορολογία εισοδήματος και αναβαλλόμενος φόρος
Η επιβάρυνση της περιόδου με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες και τους
αναβαλλόμενους φόρους. Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις η
και απαιτήσεις προς τις δημοσιονομικές αρχές , που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί του
φορολογητέου εισοδήματος της περιόδου και τους τυχόν πρόσθετους φόρους που αφορούν την τρέχουσα η τις
προηγούμενες χρήσεις. Οι τρέχοντες φόροι επιμετρώνται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους
φορολογικούς νόμους που εφαρμόζονται στις διαχειριστικές περιόδους με τις οποίες σχετίζονται , βασιζόμενοι
στο φορολογικό κέρδος της χρήσης.
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.
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Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να ισχύσουν κατά
το χρόνο της ανάκτησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και του διακανονισμού

των

υποχρεώσεων.
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.
2.14. Παροχές στο προσωπικό
(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές στο προσωπικό, σε χρήμα και σε είδος, καταχωρούνται ως έξοδο όταν
καθίστανται δουλεμένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση και σε περίπτωση που το
ποσό που καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών , το υπερβάλλον ποσό αναγνωρίζεται ως στοιχείο
του ενεργητικού , μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών η
σε επιστροφή.
(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση κατά τη συνταξιοδότηση υπολογίζονται στην προεξοφλημένη αξία των
μελλοντικών παροχών που προβλέπονται από την Ελληνική εργατική νομοθεσία, όπως αυτές έχουν
συσσωρευτεί στο τέλος της χρήσεως για τη διάρκεια της αναμενόμενης εργασιακής ζωής. Για την προεξόφληση
χρησιμοποιείται το επιτόκιο των μακροπροθέσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Το δεδουλευμένο
εκάστοτε κόστος των παροχών αυτών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά.
2.15. Προβλέψεις
Οι προβλέψεις δημιουργούνται όταν η εταιρεία έχει νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση, ως αποτέλεσμα
γεγονότων του παρελθόντος και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή οικονομικού οφέλους για την
τακτοποίηση της υποχρεώσεως.
Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά
γνωστοποιούνται , εφόσον υπάρχει πιθανότητα εισροής οικονομικών ωφελειών η εκροών πόρων , αντίστοιχα.
2.16. Αναγνώριση εσόδων - εξόδων
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από τους
ανακτώμενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
(α) Πωλήσεις αγαθών
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η επιχείρηση παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται
αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη.
(β) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου.
(γ) Μερίσματα
Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδο, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους, δηλαδή όταν εγκρίνονται
από το όργανο που είναι κατά νόμο αρμόδιο να τα χορηγεί (Γενική Συνέλευση Μετόχων).
(δ) Έξοδα
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δουλευμένη βάση.
2.17. Διανομή μερισμάτων
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Η διανομή των μερισμάτων στους εταίρους της επιχείρησης καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονομικές
καταστάσεις, όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των εταίρων.

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου - Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Οι δραστηριότητες της εταιρείας υπόκεινται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους , όπως κίνδυνος
αγοράς ( μεταβολή συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων) , πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας.

(α) Πιστωτικός κίνδυνος
Οι πωλήσεις της εταιρείας γίνονται κυρίως χονδρικώς επί πιστώσει είτε μέσω ανοικτού λογαριασμού είτε
μέσω μεταχρονολογημένων επιταγών. Η εταιρεία δεν εμφανίζει συγκέντρωση πελατών, καθώς στην
περίοδο 1.1-31.12.2015 ένας (1) μόνο πελάτης αποτελεί το 10,97 % του συνόλου των εμπορικών
απαιτήσεων της

ωστόσο κανένας πελάτης δεν υπερέβη το 10% των συνολικών πωλήσεων της.

Προκειμένου να περιοριστεί ο σχετικός κίνδυνος, η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών
παρακολουθείται διαρκώς. Η εταιρεία δεν έχει προχωρήσει σε ασφάλιση των απαιτήσεων της. Οι λιανικές
πωλήσεις γίνονται κυρίως τοις μετρητοίς.
(β) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η εταιρεία να μη δύναται να εκπληρώσει τις
χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις κατά την λήξη τους.

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε

χαμηλά επίπεδα, καθότι βασικός προμηθευτής της εταιρείας είναι η μητρική εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ
ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. και μέσω αυτής οι εισροές / εκροές από λειτουργικές δραστηριότητες διατηρούνται
θετικές .
γ) Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των
επιτοκίων.
Η εταιρεία με εξαίρεση τις καταθέσεις της δεν έχει άλλα τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν
υπόκειται σε κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων από αυτά. Επίσης η εταιρεία δεν έχει υποχρεώσεις από
δάνεια.
(δ) Κίνδυνος συναλλάγματος
Η εταιρεία έχει περιορισμένες συναλλαγές σε ξένα νομίσματα και ως εκ τούτου δεν υπάρχει κίνδυνος από
τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Κατά την χρονική περίοδο του 2014 η εταιρία δε
χρησιμοποίησε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα συναλλάγματος.
4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως.
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει τη διενέργεια εκτιμήσεων και παραδοχών , που
ενδέχεται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και τις
απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις όπως επίσης και το ύψος των
εσόδων και εξόδων που αναγνωρίσθηκαν. Η χρήση επαρκούς πληροφόρησης και η εφαρμογή υποκειμενικής
κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιμήσεων σε αποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων
, απομείωση αξίας αποθεμάτων και απαιτήσεων , υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό, ανοιχτές
φορολογικές υποχρεώσεις

και εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις. Τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα

ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις .Οι παραπάνω εκτιμήσεις και παραδοχές της Διοικήσεως
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είναι υπό συνεχή επανεξέταση και επαναξιολόγηση με βάση τα ιστορικά δεδομένα και τις εκάστοτε υφιστάμενες
συνθήκες της αγοράς.
Δεν υπάρχουν εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις
προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12
μήνες.
Πληροφόρηση κατά τομέα

5α. Πληροφόρηση για το κέρδος η τη ζημία , τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις
Οι δραστηριότητες της εταιρείας συνιστούν ένα επιχειρηματικό τομέα ως εκ τούτου το κύριο ενδιαφέρον
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης επικεντρώνεται στη γεωγραφική κατανομή των πωλήσεων της.

5β. Πληροφόρηση για γεωγραφικές περιοχές
Οι πωλήσεις της εταιρείας κατανέμονται σε τρεις κυρίως γεωγραφικές περιοχές (Ελλάδα, Λοιπές
χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, λοιπές χώρες) και διευθύνονται από την έδρα της εταιρείας στην Ελλάδα. Η κύρια
περιοχή δραστηριότητας της εταιρείας είναι η Ελλάδα. Οι άλλες περιοχές λειτουργίας είναι κυρίως οι τόποι
πώλησης των προϊόντων της.
Τα έσοδα κατανέμονται κατά γεωγραφική περιοχή ως κατωτέρω :

ΧΡΗΣΗ 1/1-31/12/2015

Σύνολο πωλήσεων

Ελλάδα
169.194,69

Λοιπές
Χώρες Ε.Ε.
44.203,22

Λοιπές
Χώρες
6.228,60

Συνολικά
Ποσά
219.626,51

Ελλάδα
126.479,22

Λοιπές
Χώρες Ε.Ε.
41.303,10

Λοιπές
Χώρες
2.236,11

Συνολικά
Ποσά
170.018,43

ΧΡΗΣΗ 1/9/13-31/12/14

Σύνολο πωλήσεων

6. Πληροφορίες για ορισμένους λογαριασμούς των Οικονομικών Καταστάσεων
6.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Οι πραγματοποιηθείσες επενδύσεις στην περίοδο 1/1-31/12/2015 ανήλθαν στο ποσό ευρώ 430,07 και
αφορούν σε αγορές επίπλων και λοιπού εξοπλισμού.
Η κίνηση των Ενσώματων Πάγιων Περιουσιακών στοιχείων στην χρήση 2015 ( 1.1.2015 – 31.12.2015) και στην
προηγούμενη χρήση 2014 ( 1.9.2013 – 31.12.2014 ) έχει ως εξής :

31/12/2015
Κόστος
Έπιπλα
Υπόλοιπο 1/1/2015

490,00

Προσθήκες περιόδου

430,07

Υπόλοιπο 31/12/2015

920,07
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Σωρευμένες αποσβέσεις
Έπιπλα
Υπόλοιπο 1/1/2015
Αποσβέσεις περιόδου

-98,00
-161,18

Υπόλοιπο 31/12/2015

-259,18

Αναπ. Αξία 31/12/2015

660,89

31/12/2014
Κόστος
Έπιπλα
Υπόλοιπο 1/9/2013
Προσθήκες περιόδου

0,00
490,00

Υπόλοιπο 31/12/2014

490,00

Σωρευμένες αποσβέσεις
Έπιπλα
Υπόλοιπο 1/9/2013

0,00

Αποσβέσεις περιόδου

-98,00

Υπόλοιπο 31/12/2014

-98,00

Αναπ. Αξία 31/12/2014

392,00

6.2. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος

31/12/2015

31/12/2014

0,00

21,62

Αναβαλλόμενες φορολ. Υποχρεώσεις

-191,64

0,00

Υπόλοιπο

-191,64

21,62

Αναβαλλόμενες φορολ. απαιτήσεις

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις συμψηφίζονται με τις αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις όταν υπάρχει ένα νόμιμα ασκητό δικαίωμα για συμψηφισμό και υπόκεινται και τα δύο στην
ίδια φορολογική αρχή.
Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω:

31/12/2015

31/12/2014

21,62

0,00

Φόρος αποτελεσμάτων περιόδου

-213,26

21,62

Υπόλοιπο τέλους περιόδου

-191,64

21,62

Υπόλοιπο έναρξης
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Για τις υφιστάμενες κατά την 31/12/2015 και 31/12/2014 προσωρινές διαφορές μεταξύ φορολογικής και
λογιστικής βάσης υπολογίσθηκε αναβαλλόμενος φόρος με συντελεστή 29% και 26% αντίστοιχα.
Το υπόλοιπο του λογαριασμού αφορά σε :

Ενσώματα πάγια
Μεταφερόμενες φορολογικά ζημίες

Σύνολο

31/12/2015

31/12/2014

-191,64

-101,9

0

123,52

-191,64

21,62

6.3. Αποθέματα
Τα αποθέματα της εταιρείας αφορούν σε προϊόντα και σε πρώτες και βοηθητικές ύλες. Κατά την 31/12/2015
δεν συνέτρεξε λόγος απομείωσης τους.
Η εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα (ασφάλιση , φύλαξη , κτλ ) για να ελαχιστοποιήσεις τους
κινδύνους και τις ενδεχόμενες ζημίες λόγω φυσικών καταστροφών η κλοπών των αποθεμάτων της.
Ανάλυση :

31/12/2015

31/12/2014

Προιόντα έτοιμα και ημιτελή

17.977,49

15.569,52

Πρώτες και βοηθητικές ύλες

309.008,75

57.190,40

Σύνολο

326.986,24

72.759,92

6.4.

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Τα υπόλοιπα των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων της εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες
Απαιτήσεις από ελληνικό Δημόσιο
Σύνολο

31/12/2015

31/12/2014

93.097,84

43.347,46

5.965,98

4.301,25

92.348,87

24.205,39

191.412,69

71.854,10

Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης και η λογιστική τους αξία
θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.
Για όλες τις απαιτήσεις της Εταιρείας έχει πραγματοποιηθεί εκτίμηση των ενδείξεων για τυχόν απομείωση τους.
Η χρονική απεικόνιση των εμπορικών απαιτήσεων της εταιρείας κατά την 31/12/2015 συνολικού ποσού ευρώ
99.063,82 έχει ως εξής:
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Ανοικτοί Λογ/σμοί
51.156,03

Μη ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις
Σε καθυστέρηση έως 3 μήνες
Σε καθυστέρηση από 3 έως 6 μήνες
Σε καθυστέρηση από 6 μήνες έως 1 έτος
Σε καθυστέρηση μεγαλύτερη του έτους

Επιταγές
5.965,98

Σύνολο
39.883,28

11.269,95
10.752,80
13.617,33

28.503,70
10.757,78
13.617,33

6.301,73

6.301,73

93.097,84

5.965,98

99.063,82

6.5. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

31/12/2015

31/12/2014

6.394,13

609,01

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις

37.548,10

5.787,29

Σύνολο

43.942,23

6.396,30

Διαθέσιμα στο ταμείο

6.6. Εταιρικό Κεφάλαιο

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά την 31/12/2015 ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων
(10.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (10.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1,00)
ευρώ το καθένα και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.
Αριθμός
μεριδίων

Τιμή
μεριδίου

Ποσό

31 Δεκεμβρίου 2014

10.000

1

10.000,00

31 Δεκεμβρίου 2015

10.000

1

10.000,00

6.7.

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Η ανάλυση των υποχρεώσεων σε Προμηθευτές και λοιπούς Πιστωτές της εταιρείας έχει ως εξής:

Προμηθευτές
Επιταγές πληρωτέες

31/12/2015

31/12/2014

525.149,75

140.546,07

26.633,74

1.450,56

22,50

0,00

551.805,99

141.996,63

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
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6.8

Φόρος εισοδήματος

Τρέχων φόρος περιόδου
Αναβαλλόμενος φόρος
Σύνολο

1/1-31/12/2015

1/9/201331/12/2014

-673,24

0,00

-75,48

21,62

-748,72

21,62

Ο φόρος εισοδήματος που αναλογεί στη χρήση 2015 υπολογίσθηκε με συντελεστή 29% .
Η φορολογητέα βάση έχει διαμορφωθεί μετά την

προσαύξηση των κερδών της χρήσεως με τις μη

εκπιπτόμενες δαπάνες.
Ο υπολογισμός του φόρου εισοδήματος έχει ως εξής :
1/1-31/12/2015

1/9/13-31/12/14

1.790,37

-594,31

800,00

511,20

2.590,37

-83,11

-751,21

21,62

2,49

0,00

Σύνολο δαπάνης φόρου εισοδήματος

-748,72

21,62

Πραγματικός φορολογικός συντελεστής

41,82%

-3,64%

Κέρδη προ φόρων
Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς
Φορολογητέα κέρδη
Φόρος υπολογιζόμενος με συντελεστή
αντίστοιχα

29% και 26%

Επίδραση από μεταβολή συντελεστών αναβαλλόμενου
φόρου

Για τις υφιστάμενες προσωρινές διαφορές μεταξύ φορολογικής και λογιστικής βάσης κατά την 31/12/2015 και
31/12/2014 υπολογίσθηκε αναβαλλόμενος φόρος με συντελεστή 29% και 26% αντίστοιχα.

6.9

Κέρδη κατά μερίδιο

Βασικά
Τα βασικά κέρδη κατά μερίδιο υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους εταίρους της
εταιρείας, με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των μεριδίων στην διάρκεια της περιόδου.

Καθαρά κέρδη/ζημίες
Σταθμισμένος μέσος αριθμός μεριδίων
Κέρδη μετά από φόρους ανά μερίδιο-βασικά (σε €)
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31/12/2015

31/12/2014

1.041,65

-572,69

10.000

10.000

0,10

-0,06
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6.10

Μερίσματα ανά μερίδιο

Δεν προτείνετε η διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2015.

7.

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες

7.1.

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις

Νομικά θέματα:
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που
να έχουν επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή στην λειτουργία της εταιρείας .
Κεφαλαιακές δεσμεύσεις:

Η εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της ακίνητα.
Δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία:
Δεν υφίστανται δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας
Λοιπά :
-

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 1/9/2013-31/12/2014. Για τη χρήση 2015 η εταιρία

έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις
διατάξεις του άρθρου 65Α του

Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός 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).

7.2.

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Ως συνδεδεμένα μέρη κατά το Δ.Λ.Π. 24 νοούνται, θυγατρικές εταιρείες, εταιρείες με κοινό ιδιοκτησιακό
καθεστώς ή/και Διοίκηση με την εταιρεία, συγγενείς με αυτήν εταιρείες, καθώς επίσης τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διοικητικά Στελέχη της εταιρείας. Η εταιρεία προμηθεύεται από τα
συνδεδεμένα μέρη αγαθά και υπηρεσίες, ενώ και η ίδια προμηθεύει αγαθά και υπηρεσίες σε αυτά.
Οι σημαντικές συναλλαγές της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη για την περίοδο 1/1-31/12/2015 έχουν ως
ακολούθως:
Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζεται το σύνολο των συναλλαγών (πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών ,
αγορές αγαθών και υπηρεσιών , υπόλοιπα τέλους περιόδου που έχουν προκύψει από τις μεταξύ τους
συναλλαγές ) της εταιρείας με την μητρική της εταιρεία .

Εταιρεία
ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ
Α.Ε.

Πωλήσεις
Αγαθών και
Υπηρεσιών

Έσοδα
Συμμετοχών

Αγορές
Αγαθών και
Υπηρεσιών

Απαιτήσεις

Υποχρεώσεις

-

-

391.907,05

-

508.562,36

-

-

391.907,05

-

508.562,36
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Οι αγορές από την μητρική εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. αφορούν σε ημιέτοιμα προιόντα ,
πρώτες ύλες και υπηρεσίες.
Καμία εγγύηση δεν έχει δοθεί η ληφθεί από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη .
Δεν υπάρχουν συναλλαγές της εταιρείας με τα μέλη της Διοίκησης της.
7.3

Αριθμός απασχολούμενου Προσωπικού

Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό.

7.4

Εποχικότητα και περιοδικότητα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Σχετικά σημειώνεται ότι η δραστηριότητα της εταιρείας είναι συνεχής σε όλη την διάρκεια της χρήσεως και
εντείνεται σε κάποιες περιόδους της χρήσης .
7.5

Γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού

Δεν έχει συμβεί κάποιο γεγονός το οποίο να επηρεάζει ουσιωδώς την χρηματοοικονομική κατάσταση και την
επιχειρηματική πορεία της εταιρείας από την 31/12/2015 έως την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος.
Αδριανή Δράμας , 24 Μαρτίου 2016
Οι υπεύθυνοι για την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων
Ο Διαχειριστής

.

Ο Οικονομικός Διευθυντής

Ιωάννης Γαλόπουλος

Παναγιώτης Κογκαλίδης

Α.Δ.Τ. ΑΗ 390874

Α.Δ.Τ. ΑΕ 203573
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