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Α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 
 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ LR HEALTH AND BEAUTY SYSTEMS ΕΠΕ 

 

 

Κύριοι Εταίροι, 

 

Η Εταιρεία μας κατά την 21
η
 εταιρική χρήση ασχολήθηκε με την πώληση καλλυντικών ειδών περιποίησης προσώπου, 

σώματος κ.λ.π. 

Εξέλιξη εργασιών και Οικονομική θέση της Εταιρείας 

Οι λιανικές πωλήσεις ανήλθαν σε ποσοστό 74,6% επί του συνολικού τζίρου, οι χονδρικές πωλήσεις σε ποσοστό 4,7%, οι 

εξαγωγές σε ποσοστό 6,4%, οι πωλήσεις του Υποκαταστήματος Κύπρου σε ποσοστό 14,3%. Το ύψος του συνολικού 

τζίρου ανήλθε στο ποσό των €21.805.057 έναντι €20.699.467 της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση σε 

ποσοστό 5,3%. 

Τα καθαρά αποτελέσματα της χρήσης προ φόρων ήταν θετικά και ανήλθαν στα €439.587, ενώ κατά την προηγούμενη 

χρήση είχαν διαμορφωθεί σε €336.892. Η πορεία της Εταιρείας προβλέπεται κερδοφόρα και για τα επόμενα χρόνια. 

Για τα λοιπά στοιχεία του Ισολογισμού έχουμε να σημειώσουμε :  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ :  Η αξία κτήσεως των ενσώματων ακινητοποιήσεων της Εταιρείας διαμορφώθηκε στα €2.075.981 

παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως των €18.170, ενώ η αναπόσβεστη αξία αυτών ανέρχεται σε €321.590. 

Κατά την παρούσα χρήση η αξία κτήσεως των ασώματων ακινητοποιήσεων συμπεριλαμβάνοντας τα έξοδα 

εγκαταστάσεως ανέρχεται σε €440.972 ευρώ, ενώ η αναπόσβεστη αξία αυτών ανέρχεται σε €16.525. 

Ενδεικτικά παραθέτονται συγκριτικά στοιχεία καθώς και αριθμοδείκτες οικονομικής απόδοσης:  

Σε εκατομύρια ΕΥΡΩ 2015 Δ% 2014 Δ% 2013

Πωλήσεις 21,8 5,3% 20,7 0,0% 20,7

Λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) 0,4 33,3% 0,3 -76,9% 1,3

Κέρδη (ζημιές) προ φόρων 0,4 33,3% 0,3 -76,9% 1,3

Δείκτες 2015 2014 2013

EBITDA προς πωλήσεις 0,018 0,014 0,063

Απόδοση επενδυμένων κεφαλαίων και 

υποχρεώσεων (ROCE)
4,85% 4,58% 7,98%

Πωλήσεις προς σύνολο ενεργητικού 2,45 3,25 3,04  

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Δεν υφίσταται πιστωτικός κίνδυνος για τις τρέχουσες απαιτήσεις, γιατί οι εισπράξεις των παραστατικών πώλησης 

γίνονται είτε ταμειακά αυθημερόν, είτε μέσω αντικαταβολής από την εταιρία Ταχυμεταφορές ΑΕ η οποία είναι δημοσίου 

συμφέροντος. Πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι υφίστανται ανοιχτά υπόλοιπα παρελθόντων ετών για τα οποία η Εταιρεία 

έχει σχηματίσει πρόβλεψη €365.000 και των οποίων την είσπραξη διεκδικεί δικαστικώς. 

H Εταιρεία δεν διατρέχει σημαντικό κίνδυνο για διακυμάνσεις τιμών στις αγορές της, αφού ποσοστό πάνω από 90% των 

αγορών της είναι από εταιρίες του ομίλου οι οποίες δεν μεταβάλλουν σημαντικά τις τιμές  καθ’ όλη τη διάρκεια του 

έτους. 
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Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικό συναλλαγματικό κίνδυνο καθώς η πλειοψηφία των συναλλαγών με προμηθευτές 

και πελάτες πραγματοποιούνται σε ευρώ. 

Υποκατάστημα Εταιρείας 

Η Εταιρεία διατηρεί ένα υποκατάστημα στην Κύπρο το οποίο υπόκειται σε έλεγχο ορκωτών ελεγκτών λογιστών 

εγκεκριμένων από το Κυπριακό Δημόσιο.  

Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της 

παρούσης έκθεσης 

Δεν έχουν υπάρξει άλλα σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσεως 

μέχρι την υποβολή της παρούσας πέραν των εξελίξεων κατά τη διάρκεια του 2016 που διατηρούν το μακροοικονομικό 

και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα ευμετάβλητο. Η επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες και τις αποφάσεις θεσμικών οργάνων στη χώρα και το εξωτερικό. Επιπλέον, από 29 

Ιουνίου 2015 ισχύουν περιορισμοί στη διακίνηση κεφαλαίων σε τραπεζικές συναλλαγές και πληρωμές εκτός Ελλάδος 

καθώς και σε αναλήψεις μετρητών.  

 

Η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει, στο μέτρο του 

δυνατού, ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν 

επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας. 

 

Αθήνα,  21 Ιουλίου 2016 

             Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

 

       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΛΙΤΣΟΣ 
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Ορκωτοί Ελεγκτές–Λογιστές Α.E. 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Προς τους Εταίρους της Εταιρίας LR Health & Beauty Systems Ε.Π.Ε. 
 
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις  της Εταιρίας LR Health & Beauty Systems Ε.Π.Ε., οι 
οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων 
και μεταβολών καθαρής θέσης της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό 
προσάρτημα.  
 
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες 
που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 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 εταιρικές 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 δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και 
εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών 
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της 
αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρίας.  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. 
 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 
 
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 
 
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 
 
1. Tα αποτελέσματα προηγουμένων χρήσεων δεν επιβαρύνθηκαν με δουλευμένες αμοιβές 

συνεργατών της Εταιρίας ποσού ευρώ 259 χιλ, με συνέπεια η καθαρή θέση να εμφανίζεται αυξημένη 
κατά το ανωτέρω ποσό και οι υποχρεώσεις να εμφανίζονται ισόποσα μειωμένες. 
 

2. Στις Εμπορικές απαιτήσεις περιλαμβάνεται υπόλοιπο απαίτησης από την εταιρεία 
«ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ» ύψους ευρώ 2,3 εκατ. περίπου, για το οποίο δεν λάβαμε απάντηση 
στην επιβεβαιωτική επιστολή που στείλαμε και δεν κατέστη περαιτέρω δυνατό να το 
επιβεβαιώσουμε μέσω της εφαρμογής εναλλακτικών ελεγκτικών διαδικασιών.  

 
3. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τη 
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χρήση 2010. Επιπλέον, η χρήση 2011 η οποία υπεβλήθη σε φορολογικό έλεγχο από το Νόμιμο 
Ελεγκτή σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994 και για την οποία η Εταιρεία έλαβε 
Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης, βρίσκεται υπό επανέλεγχο από τις φορολογικές αρχές 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη ΠΟΛ 1159/2011, ο  οποίος δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Ως εκ 
τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η Εταιρία 
δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν 
καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή 
την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά 
με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 

 
 Γνώμη με Επιφύλαξη 
 
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος 1 και τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων 2 
και 3 που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι συνημμένες οικονομικές 
καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρίας LR 
Health & Beauty Systems Ε.Π.Ε. κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση 
για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
 
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διαχειριστή με τις 
συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τις διατάξεις του Κ.Ν. 
2190/1920. 
 
 

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2016 
 

O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
Βασίλης Καπλάνης 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 19321 

 
 
 

ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) 
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 

Xειμάρρας 8Β, 
151 25, Μαρούσι, 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 107 
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Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
 

Για τη χρήση  1.1. έως 31.12.2015 

 

Σημ.
1.1.2015 - 

31.12.2015

1.1.2014 - 

31.12.2014

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 3 21.805.057 20.699.467

Κόστος πωλήσεων 4 (11.180.436) (9.712.750)

Μικτό αποτέλεσμα 10.624.622 10.986.717

Λοιπά συνήθη έσοδα 5 859.965 732.271

Έξοδα διάθεσης 4 (6.576.406) (6.779.252)

Έξοδα διοίκησης 4 (4.764.062) (4.072.746)

Λοιπά έσοδα και κέρδη 6 412.613 524.186

Λοιπά έξοδα και ζημιές 7 (31.480) (987.569)

Κέρδη προ τόκων και φόρων 525.252 403.607

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 8 (86.708) (67.072)

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 9 1.042 356 

Κέρδη προ φόρων 439.587 336.891

Φόροι εισοδήματος 10 (379.637) (301.921)

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους 59.950 34.971  
 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 28 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 

 

 

Ο Διαχειριστής       Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου 

 

 

Δημήτριος Μπελίτσος      Βασίλειος Φραγκίσκος 

ΑΔΤ ΑΑ063451       ΑΔΤ ΙΟ69998 

        Λογιστής Α Τάξης Α.Α.8977 
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Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Σημ 31.12.2015 31.12.2014 1.1.2014

Ενεργητικό

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα Πάγια

Ακίνητα 11 242.376 394.154 478.711

Μηχανολογικός εξοπλισμός 11 4.750 5.350 5.950

Λοιπός εξοπλισμός 11 74.464 80.924 80.749

Σύνολο ενσώματων παγίων 321.590 480.428 565.410

Αύλα πάγια στοιχεία 12 16.525 21.646 55.162

Σύνολο άυλων πάγιων στοιχείων 16.525 21.646 55.162

Δάνεια και απαιτήσεις 13 147.737 165.964 122.814

Σύνολο δανείων και απαιτήσεων 147.737 165.964 122.814

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 485.852 668.038 743.386

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα

Εμπορεύματα 14 1.472.928 2.227.042 1.708.188

Λοιπά αποθέματα 14 46.788 62.590 53.650

Σύνολο Αποθεμάτων 1.519.716 2.289.631 1.761.838

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

Εμπορικές απαιτήσεις 15 3.815.604 2.569.003 3.500.759

Λοιπές Απαιτήσεις 15 519.024 473.369 583.882

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 16 2.572.036 376.151 217.347

Σύνολο Χρημ/κων στοιχείων και προκαταβολών 6.906.664 3.418.522 4.301.989

Σύνολο κυκλοφορούντων περουσιακών στοιχείων 8.426.380 5.708.153 6.063.827

Σύνολο Ενεργητικού 8.912.233 6.376.191 6.807.213

Καθαρή Θέση

Καταβλημένα κεφάλαια

Κεφάλαιο 17 130.050 130.050 130.050

Υπέρ το άρτιο 17 1.012.500 1.012.500 1.012.500

Σύνολο Καταβλημένων κεφαλαίων 1.142.550 1.142.550 1.142.550

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 18 36.953 36.953 36.953

Αποτέλεσμα εις νέο (653.714) (713.664) (748.635)

Σύνολο αποθεματικών και αποτελεσμάτων εις Νέο (616.762) (676.711) (711.682)

Σύνολο Καθαρής Θέσης 525.788 465.839 430.868

Προβλέψεις

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους 19 73.572 65.825 64.529

Λοιπές προβλέψεις 20 - 475.113 -
Σύνολο Προβλέψεων 73.572 540.938 64.529

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 21 67.946 64.407 -

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 67.946 64.407 -

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Εμπορικές υποχρεώσεις 22 5.375.769 3.028.242 2.881.709

Λοιποί φόροι και τέλη 23 501.008 100.841 346.856

Φόρος Εισοδήματος 76.602 - 312.750

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 24 58.906 53.564 58.994

Λοιπές υποχρεώσεις 107.174 130.449 552.558

Προμηθειες προς συνεργάτες 1.920.799 1.991.910 2.158.948

Δάνεια 25 204.667 - -

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 8.244.926 5.305.007 6.311.815

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 8.912.233 6.376.191 6.807.213  
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Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 
 

για τη χρήση  1.1 έως 31.12. 2015 

 

Κεφάλαιο

Αποθ. υπέρ το 

άρτιο

Αποθεματικά 

νόμων και 

καταστατικού Κέρδη εις νέον Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2014 130.050 1.012.500 36.953 (748.635) 430.868

Κέρδη χρήσεως - - - 34.971 34.971

31 Δεκεμβρίου 2014 130.050 1.012.500 36.953 (713.664) 465.839

1 Ιανουαρίου 2015 130.050 1.012.500 36.953 (713.664) 465.839

Κέρδη χρήσεως - - - 59.950 59.950

31 Δεκεμβρίου 2015 130.050 1.012.500 36.953 (653.714) 525.788  
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 έως 28 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΣΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
 

1. Γενικές Πληροφορίες 

Η LR Health and Beauty Systems Ε.Π.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία») είναι Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που 

δραστηριοποιείται στην οργάνωση και λειτουργία δικτύου πωλήσεων και διανομής προϊόντων υγείας και ομορφιάς με το 

σύστημα της άμεσης πώλησης και του πολυεπίπεδου μάρκετινκ. Είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα και η διεύθυνσή της 

έδρας της είναι Ερμού 50, Μεταμόρφωση Αττικής.  

 

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας, όπως αυτές περιγράφονται στο καταστατικό της είναι: 

 

α) Η οργάνωση και λειτουργία δικτύου πωλήσεων και διανομής προϊόντων υγείας  και ομορφιάς με το σύστημα της 

άμεσης πώλησης και του πολυεπίπεδου μάρκετινγκ. 

β) Η προμήθεια, κατοχή, αποθήκευση, προωθητική συσκευασία-ανασυσκευασία-δευτερογενής συσκευασία, εμπορία, 

διανομή εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων υγείας και ομορφιάς παντός είδους και ιδίως διατροφικών προϊόντων υγείας 

καλλυντικών και αρωμάτων κάθε είδους και μάρκας, συσκευών καθαρισμού και περιποίησης διαφόρων σημείων του 

σώματος, συσκευών καθαρισμού αέρος δωματίου, φίλτρων νερού, ειδών ρουχισμού και αξεσουάρ κάθε φύσεων και 

μάρκας και κοσμημάτων μόδας. 

γ) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων αναφορικά με τη διανομή και το 

μάρκετινγκ των παραπάνω προϊόντων  

δ) η εκμίσθωση επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως σε τρίτους 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας 

LR Global Holding Gmbh με έδρα την Γερμανία. Η Εταιρεία είναι κατά 99% θυγατρική της LR INTERNATIONAL 

BETEILIGUNGS GmbH, η οποία έχει έδρα το Άλεν Γερμανίας και κατά 1% θυγατρική της LR HEALTH & BEAUTY 

SYSTEMS GmbH η οποία έχει επίσης έδρα το Άλεν Γερμανίας. 

 

O μέσος αριθμός  του προσωπικού για τη χρήση 2015 ανήλθε σε 58 εργαζομένους (31.12.2014: 58, 01.01.2014: 60).  

 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εγκρίθηκαν από το Διαχειριστή  της Εταιρείας αυτής στις 21/07/2016 και 

τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων. 

 

Τα ποσά που εμπεριέχονται σε αυτές τις Οικονομικές Καταστάσεις έχουν στρογγυλοποιηθεί σε Ευρώ. Διαφορές που 

ενδέχεται να υπάρχουν οφείλονται σε αυτές τις στρογγυλοποιήσεις.  

 

2. Βασικές λογιστικές αρχές 

 

2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το Ν 4308/2014 «Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα», 

συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» ακολουθώντας τις αρχές του ιστορικού κόστους και της συνεχιζόμενης 

επιχειρηματικής δραστηριότητας.  

Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ που αποτελεί το κύριο νόμισμα του οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο η 

Εταιρεία δραστηριοποιείται.  

 

2.2.  Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων («Νέα ΕΛΠ») 
 

Οι  παρούσες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2015 είναι οι πρώτες που συντάσσονται 

από την Εταιρεία σύμφωνα με τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Για τις χρήσεις έως και συμπεριλαμβανομένης της 

χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014, η Εταιρεία τηρούσε τα λογιστικά της βιβλία και στοιχεία και συνέτασσε τις 

οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της 

ισχύυουσας φορολογικής νομοθεσίας εφόσον και όπου αυτό ήταν απαιτητό. Η Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 

4308/2014 κατηγοριοποιείται στις μεσαίες οντότητες. 

 

Η Εταιρεία έχει ετοιμάσει τις οικονομικές καταστάσεις σε πλήρη συμφωνία με τα νέα ΕΛΠ όπως αυτά εφαρμόζονται για 

τις λογιστικές χρήσεις που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2015, μαζί με τα δεδομένα της συγκριτικής περιόδου 
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κατά την και για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014, όπως περιγράφεται στις λογιστικές αρχές. Κατά την 

προετοιμασία  των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας ο ισολογισμός ανοίγματος καταρτίστηκε για την 1 

Ιανουαρίου 2014, η οποία αποτελεί την ημερομηνία μετάβασης της Εταιρείας στα νέα ΕΛΠ.  

 

Η Εταιρεία κάνοντας χρήση των διατάξεων της παραγράφου 3.2 του άρθρου 37 της Λογιστικής Οδηγίας της ΕΛΤΕ για 

την πρώτη εφαρμογή των Νέων ΕΛΠ, αναφορικά με τα ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία της, θεώρησε τις 

λογιστικές αξίες των στοιχείων του Ισολογισμού της 31η Δεκεμβρίου 2014 του προηγούμενου λογιστικού πλαισίου 

(Ν.2190/1920) ως ποσά έναρξης της χρήσης 01.01.2015-31.12.2015. Η απόσβεσή τους από την 01.01.2015 και 

μεταγενέστερα πραγματοποιείται στην ωφέλιμη ζωή που καθόρισε η Διοίκηση της Εταιρείας η οποία δεν διαφέρει από 

την ωφέλιμη ζωή που είχε καθοριστεί με τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα. 

 

Κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων έγινε λεπτομερής αναδιάρθρωση των στοιχείων του Ισολογισμού, των 

καταστάσεων αποτελεσμάτων και όλων των συγκριτικών στοιχείων για να συνάδουν με την νέα διάρθρωση των 

οικονομικών καταστάσεων και για να εξυπηρετείται η ουσιαστική σύγκριση των κονδυλίων. Διάφορες εγγραφές 

ανακατάταξης πραγματοποιήθηκαν ούτως ώστε οι οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2014 και 1ης 

Ιανουαρίου 2014 να είναι σε συμφωνία με τον τρόπο παρουσίασης των (Νέων) Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Οι 

κυριότερες εγγραφές ανακατάταξης που πραγματοποιήθηκαν είναι οι ακόλουθες: 

 

 

1. Ανακατάταξη ποσού € 5.351,98  από το κονδύλι των Λοιπών Εξόδων και Ζημιών και κερδών, στο κονδύλι των Εξόδων 

Διοίκησης για σκοπούς ορθότερης απεικόνισης. 

 

2. Ανακατάταξη ποσού €526.245,28 από το κονδύλι των Εξόδων Διοίκησης στα Έξοδα Διάθεσης  για σκοπούς ορθότερης 

απεικόνισης. 

 

3. Ανακατάταξη ποσού €43.570,00 από το κονδύλι των Εξόδων Διάθεσης στα Έξοδα Διοίκησης  για σκοπούς ορθότερης 

απεικόνισης. 

 

Από τις εν λόγω ανακατατάξεις δεν έχουν επηρεαστεί τόσο τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης όσο και το 

σύνολο της καθαρής θέσης. 

2.3 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων 

 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, απαιτεί από τη Διοίκηση της Εταιρείας τη χρήση ορισμένων σημαντικών 

λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης, απαιτεί την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση κατά τη διαδικασία εφαρμογής των 

λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Επιπλέον, απαιτεί την χρήση εκτιμήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα 

αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, την γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και 

εξόδων κατά την διάρκεια του έτους υπό αναφορά. Παρόλο που αυτές οι εκτιμήσεις βασίζονται στην καλύτερη δυνατή 

γνώση της διοίκησης λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες συνθήκες και δραστηριότητες, τα πραγματικά αποτελέσματα 

μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις.  

2.3.1 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 

Λογισμικό  

 

Οι αγορασμένες άδειες λογισμικού παρουσιάζονται στο κόστος κτήσης μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις.  Το κόστος 

κτήσης περιλαμβάνει και τις δαπάνες που απαιτούνται ώστε είναι δυνατή η χρήση τους.  

 

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών. Η 

ωφέλιμη ζωή στα λογισμικά λιανικής δεν υπερβαίνει τα 3 χρόνια. 

 

Δαπάνες που σχετίζονται με την ανάπτυξη και  συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν 

πραγματοποιούνται.   
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2.3.2 Ενσώματα πάγια  

 

Τα ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσεως κατά την αγορά τους, μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και 

τις ζημίες απομείωσης. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει και τις δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με την απόκτηση 

στοιχείων ακινήτων και εξοπλισμού. 

 

Μεταγενέστερες δαπάνες είτε περιλαμβάνονται στην λογιστική αξία των ενσώματων παγίων ή εφόσον κριθεί πιο 

κατάλληλο, αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό πάγιο, μόνο όταν θεωρείται πιθανόν ότι θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά 

οφέλη για την Εταιρεία και υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος του παγίου μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Η λογιστική 

αξία του μέρους που αντικαταστάθηκε διαγράφεται. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται ως έξοδο στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων κατά το χρόνο πραγματοποίησής του.  

Χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή ενσώματων παγίων κεφαλαιοποιούνται για το χρονικό 

διάστημα που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. Όλα τα άλλα χρηματοοικονομικά έξοδα αναγνωρίζονται 

στα αποτελέσματα χρήσεως με την πραγματοποίησή τους. 

Η απόσβεση αυτών των στοιχείων ξεκινάει όταν είναι έτοιμα προς χρήση. 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης και με βάση τον παρακάτω μέσο χρόνο 

(ωφέλιμης ζωής): 

 

 

Κτίρια 40 χρόνια 

Διαμορφώσεις σε ακίνητα τρίτων Ανάλογα με το χρόνο μίσθωσης ή στην ωφέλιμη 

ζωή εάν αυτή είναι μικρότερη 

Μηχανήματα 5 χρόνια έως 8 χρόνια 

Μεταφορικά Μέσα 5 χρόνια έως 8 χρόνια 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 3 χρόνια έως 8 χρόνια 

 

 

Τα κέρδη και οι ζημίες από την πώληση ενσώματων παγίων προσδιορίζονται από την διαφορά του εσόδου και της 

αναπόσβεστης αξίας αυτών και καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία κατά τη διάρκεια της περιόδου διατέθηκαν ή δεν αναμένονται πλέον μελλοντικά 

οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεσή τους έπαυσαν να αναγνωρίζονται στον ισολογισμό και το κέρδος ή ζημία 

που προέκυψε από την ανωτέρω παύση προσδιορίσθηκε ως η διαφορά μεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης και 

της λογιστικής αξίας του στοιχείου και το οποίο περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στο χρόνο που το 

στοιχείο έπαυσε να αναγνωρίζεται. 

 

2.3.3 Απομείωση αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων 

 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία (ενσώματα) που επιμετρούνται στο αποσβέσιμο κόστος υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης 

της αξίας τους, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις και εφόσον εκτιμάται ότι η επίπτωση της ενδεχόμενης απομείωσης στις 

οικονομικές καταστάσεις είναι σημαντική.  Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το 

ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημία απομείωσής του καταχωρείται στα αποτελέσματα. Ως ανακτήσιμη αξία ενός 

περιουσιακού στοιχείου ορίζεται το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένης με το κόστος διάθεσης ενός 

περιουσιακού στοιχείου και της αξίας χρήσης αυτού. Εύλογη αξία μείον έξοδα πώλησης είναι το ποσό που μπορεί να 

ληφθεί από τη πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη 

έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του 

περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών 

που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο που 

αναμένεται να προκύψει από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Για τους σκοπούς 

προσδιορισμού της απομείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι 

ταμειακές ροές δύναται να προσδιοριστούν ξεχωριστά. 

 

2.3.4 Μισθώσεις  

 

Μίσθωση ορίζεται ως μία συμφωνία στην οποία ο εκμισθωτής μεταβιβάζει στο μισθωτή, έναντι ανταλλάγματος, το 

δικαίωμα χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου για μια συμφωνημένη περίοδο. Οι μισθώσεις εγγράφονται ως 

χρηματοδοτικές όταν οι όροι της μίσθωσης μεταβιβάζουν ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες της κατοχής 

του μισθίου στην Εταιρεία. Οι υπόλοιπες μισθώσεις λογιστικοποιούνται ως λειτουργικές. Η Εταιρεία έχει συνάψει 

λειτουργικές μισθώσεις και από την πλευρά του  μισθωτή και από την πλευρά του εκμισθωτή .  
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α. Η Εταιρεία ως εκμισθωτής  

 

Τα μισθώματα που εισπράττει η Εταιρεία ως εκμισθωτής λειτουργικών μισθώσεων, αναγνωρίζονται ως έσοδα στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων με την ευθεία μέθοδο κατά την διάρκεια της μίσθωσης. 

 

 

β. Η Εταιρεία ως μισθωτής  

 

Οι καταβολές μισθωμάτων βάσει λειτουργικών μισθώσεων αναγνωρίζονται ως έξοδα στην κατάσταση αποτελεσμάτων με 

την ευθεία μέθοδο κατά την διάρκεια της μίσθωσης. 

 

2.3.5.  Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτησή τους. Το κόστος 

κτήσης περιλαμβάνει το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων (ή ταμειακών ισοδύναμων) ή την εύλογη αξία άλλου 

ανταλλάγματος που διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς. 

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης τα χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρούνται στο κόστος κτήσεως μείον 

τυχόν ζημιών απομείωσης. 

Ειδικά και αποκλειστικά τα έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης 

επιμετρούνται στο αποσβέσιμο κόστος, είτε με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου είτε με τη σταθερή 

μέθοδο. Η επιμέτρηση στο αποσβέσιμο κόστος, αντί της επιμέτρησης στο κόστος κτήσης, εφαρμόζεται όταν η μέθοδος 

του αποσβέσιμου κόστους έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των οικονομικών καταστάσεων. 

Κάθε χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο (έντοκο ή μη) υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης, όταν υπάρχουν οι 

σχετικές ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 19 του νόμου 4308/2014. 

 

Ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται όταν η ανακτήσιμη αξία του στοιχείου υπολείπεται της λογιστικής του αξίας. Ειδικά 

για τα μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά στοιχεία (μη κυκλοφορούν ενεργητικό), οι ζημίες απομείωσης 

αναγνωρίζονται όταν εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα. Εάν κρίνεται ότι η απομείωση είναι παροδικού 

χαρακτήρα δεν λογίζεται. 

Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι το μεγαλύτερο 

από: 

α) την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, υπολογιζόμενη με τη χρήση 

του αρχικού πραγματικού επιτοκίου ή 

β) την εύλογη αξία του στοιχείου μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πώλησης. 

 

Οι ζημιές απομείωσης των χρηματοοικονομικών στοιχείων αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα και αναστρέφονται ως 

κέρδη σε αυτά, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Η αναστροφή γίνεται μέχρι της αξίας που 

θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε αναγνωριστεί ζημιά απομείωσης. 

 

Οι εμπορικές απαιτήσεις είναι τα ποσά που οφείλονται από τους πελάτες για προϊόντα που πουλήθηκαν σε αυτούς κατά 

τις συνήθεις δραστηριότητες της Εταιρίας και οι οποίες έχουν γενικά πίστωση μέχρι 60 ημέρες και εμφανίζονται στην 

ονομαστική τους αξία, μετά από προβλέψεις για τυχόν μη εισπρακτέα υπόλοιπα. Απομείωση απαιτήσεων λόγω 

επισφάλειας διενεργείται όταν δεν είναι πλέον πιθανή η είσπραξη ολόκληρου του οφειλόμενου ποσού. Το υπόλοιπο της 

απομείωσης προσαρμόζεται κατάλληλα σε κάθε ημερομηνία κλεισίματος των οικονομικών καταστάσεων ώστε να 

αντανακλά τους πιθανολογούμενους σχετικούς κινδύνους. Κάθε διαγραφή υπολοίπων πελατών χρεώνεται στην 

υπάρχουσα απομείωση επισφαλών απαιτήσεων. 

 

Η οντότητα παύει να αναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν και μόνον όταν: 

 Εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή 

 μεταβιβάσει όλους ουσιαστικά τους κινδύνους και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου 

αυτού. 
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2.3.6 Αποθέματα 

 

Τα αποθέματα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλα τα κόστη (με εξαίρεση 

τα κέρδη ή τις ζημιές των τυχόν συναλλαγματικών διαφορών), λαμβάνοντας υπόψη όλους τους όρους της σύμβασης 

αγοράς και την παροχή υπηρεσίας του προμηθευτή.  

 

Μετά την αρχική αναγνώριση, τα αποθέματα επιμετρούνται στην κατ’ είδος χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και 

καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων είναι η εκτιμώμενη τιμή διάθεσής τους 

κατά την κανονική πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας, μειωμένη κατά το τυχόν κόστος που απαιτείται για την 

ολοκλήρωση και πραγματοποίηση της διάθεσης.  

 

Η Εταιρεία πραγματοποιεί πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων σύμφωνα με το χρονικό διάστημα που αυτά παραμένουν 

στην αποθήκη της Εταιρείας και σύμφωνα με την χωριστή παρακολούθηση των σκάρτων σε διακριτό χώρο. 

 

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί για την αποτίμηση των αγοραζόμενων αποθεμάτων της τη μέθοδο του Μέσου Σταθμικού. 

 

2.3.7 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά στο ταμείο της Εταιρείας καθώς και  καταθέσεις όψεως 

σε τράπεζες. 

 

2.3.8 Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

 

Προβλέψεις  αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μια τρέχουσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση που απορρέει από 

παρελθόντα γεγονότα, είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για την εξόφληση της υποχρέωσης και το απαιτούμενο 

ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Προβλέψεις δεν αναγνωρίζονται για μελλοντικές λειτουργικές ζημιές. 

 

Οι προβλέψεις υπολογίζονται στην παρούσα αξία των αναμενόμενων εξόδων που απαιτούνται να καλύψουν την παρούσα 

υποχρέωση. Το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της παρούσας αξίας είναι προ φόρων 

και αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες αγοραίες εκτιμήσεις για την χρονική αξία του χρήματος και αυξήσεις που αφορούν τη 

συγκεκριμένη υποχρέωση. Η αύξηση της πρόβλεψης λόγω έλευσης του χρόνου αναγνωρίζεται ως χρηματοοικονομικό 

έξοδο. 

 

Επιπλέον, η Εταιρεία για σκοπούς κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων γνωστοποιεί τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

της ως: 

 

 Μια πιθανή δέσμευση που προκύπτει από γεγονότα του παρελθόντος, η ύπαρξη της οποίας θα επιβεβαιωθεί μόνο 

από το αν συμβεί ή δεν συμβεί ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι υπό τον 

πλήρη έλεγχο της οντότητας 

 Μια παρούσα δέσμευση που προκύπτει από γεγονότα του παρελθόντος για την οποία: 

- δεν είναι σφόδρα πιθανό ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη για τον 

διακανονισμό της, ή 

- το ποσό της δέσμευσης δεν μπορεί να επιμετρηθεί με επαρκή αξιοπιστία. 

-  

 

2.3.9 Παροχές στους εργαζομένους 

 

Οι εργαζόμενοι της Εταιρείας απολαμβάνουν βραχυπρόθεσμες παροχές (π.χ. μισθοί, ημερομίσθια, κανονική ετήσια άδεια, 

απουσία λόγω ασθένειας, μπόνους στελεχών κ.τ.λ.) και παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία βάσει προγραμμάτων 

καθορισμένων εισφορών και καθορισμένων παροχών (συνταξιοδοτικές παροχές). 

 

α) Συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις  

 

Η Εταιρεία έχει τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών.   

 

Ως πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών θεωρείται το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στα πλαίσια του οποίου η Εταιρεία που 

το εφαρμόζει καταβάλλει πάγιες εισφορές σε ξεχωριστό νομικό πρόσωπο.  Η Εταιρεία δεν βαρύνεται με περαιτέρω, 
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νομική ή συμβατική υποχρέωση καταβολής εισφορών εάν το ταμείο δεν διαθέτει επαρκείς πόρους ώστε να πληρώνει τις 

παροχές προς όλους τους εργαζόμενους, οι οποίες απορρέουν από τα έτη υπηρεσίας τους, τρέχοντα και προηγούμενα.   

 

Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών θεωρείται συνήθως το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, το οποίο ορίζει καταβολή 

συγκεκριμένου ποσού σύνταξης, συνήθως σε συνάρτηση με έναν ή περισσότερους παράγοντες όπως είναι η ηλικία, τα έτη 

προϋπηρεσίας και ο μισθός κάθε εργαζόμενου. 

 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της 

ανειλημμένης υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Η δέσμευση της 

καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως. Η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή 

προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψιν τις μελλοντικές ταμειακές εκροές που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία. 

 

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές καταχωρούνται στα αποτελέσματα βάση του 

αναμενόμενου μέσου ασφαλιστικού χρόνου των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. 

 

 Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα με εξαίρεση την περίπτωση που οι μεταβολές του 

προγράμματος εξαρτώνται από τον εναπομένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή, το κόστος 

προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην χρήση ωρίμανσης. 

 

Όσον αφορά τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών, η Εταιρεία καταβάλλει εισφορές σε ξεχωριστό ταμείο για 

δημόσια συνταξιοδοτικά ασφαλιστικά προγράμματα σε υποχρεωτική βάση. Μετά την καταβολή των εισφορών, η 

Εταιρεία δεν έχει περαιτέρω υποχρεώσεις πληρωμής. Οι τακτικές εισφορές λογίζονται ως καθαρές περιοδικές δαπάνες 

κατά το έτος οφειλής τους. Προπληρωμένες εισφορές αναγνωρίζονται στο ενεργητικό κατά τον βαθμό που η επιστροφή 

χρημάτων ή μείωση των μελλοντικών πληρωμών  είναι δυνατή. 

 

Η Εταιρεία, λόγω της μικρής σημαντικότητας της εν λόγω πρόβλεψης δεν έγκρινε αναγκαίο να προχωρήσει σε 

αναλογιστική μελέτη προκειμένου να προσδιορισθεί το ποσό τις πρόβλεψης. Αν’ αυτού η σχηματισθείσα πρόβλεψη έχει 

υπολογισθεί βάση της επικείμενης νομοθεσίας και το συνολικό ποσό που δικαιούται κάθε εργαζόμενος κατά την  

αποχώρησή του από την Εταιρεία. 

 

β) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

 

Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης είναι πληρωτέες όταν η απασχόληση ενός εργαζόμενου λήξει πριν την 

προβλεπόμενη ημερομηνία συνταξιοδότησης ή όταν ο εργαζόμενος δέχεται να αποχωρήσει εθελούσια με αντάλλαγμα 

αυτές τις παροχές. Η Εταιρεία αναγνωρίζει τις παροχές αυτές όταν έχει καταφανώς δεσμευτεί είτε να τερματίσει την 

απασχόληση εργαζομένων σύμφωνα με λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα να ανακληθεί, είτε 

όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο εθελούσιας αποχώρησης. Παροχές απόλυσης ή εθελούσιας αποχώρησης, οι 

οποίες καθίστανται πληρωτέες σε διάστημα μεγαλύτερο από 12 μήνες μετά από την ημερομηνία του ισολογισμού 

προεξοφλούνται στην παρούσα αξία. 

2.3.10 Φόρος εισοδήματος 

 

Τρέχων φόρος εισοδήματος 

 

Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις φόρων εισοδήματος για την τρέχουσα περίοδο επιμετρούνται στο ποσό που αναμένεται να 

ανακτηθεί από ή να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές. Τα ποσοστά του φόρου και οι φορολογικοί νόμοι που 

χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ποσού είναι εκείνα που έχουν θεσπιστεί ή κατ’ ουσία θεσπιστεί έως την 

ημερομηνία κατάστασης οικονομικής θέσης στις χώρα στην οποία λειτουργεί η Εταιρεία και δημιουργεί φορολογητέο 

εισόδημα.  

 

Ο φόρος εισοδήματος για την κλειόμενη χρήση καθώς και για προηγούμενες χρήσεις υπολογίζεται  με βάση τα ποσά που 

εκτιμάται ότι θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές, χρησιμοποιώντας τους θεσμοθετημένους φορολογικούς 

συντελεστές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Η πρόβλεψη φόρου εισοδήματος περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο 

εισοδήματος για κάθε χρήση όπως προκύπτει από τη δήλωση φόρου εισοδήματος και τους εκτιμώμενους πρόσθετους 

φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε φορολογικούς ελέγχους των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων, στη βάση 

ευρημάτων προηγούμενων φορολογικών ελέγχων. Ως εκ τούτου, η τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήματος πιθανόν 

να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί  στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος που αφορά στοιχεία που αναγνωρίζεται απευθείας στην καθαρή θέση αναγνωρίζεται στην 

καθαρή θέση και όχι στα Αποτελέσματα Χρήσης. Η διοίκηση αξιολογεί περιοδικά τη θέση που έχει πάρει αναφορικά με 
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τη φορολογική δήλωση που σχετίζεται με υποθέσεις στις οποίες οι φορολογικοί κανονισμοί επιδέχονται ερμηνείας και 

φτιάχνει σχετική πρόβλεψη όπου είναι απαραίτητο.  

 

2.3.11 Μετοχικό κεφάλαιο 

 

Οι κοινές ονομαστικές μετοχές καταχωρούνται ως στοιχεία της καθαρής θέσης. Κόστος που σχετίζεται άμεσα με στοιχείο 

της καθαρής θέσης καταχωρείται/λογίζεται απευθείας μέσω της καθαρής θέσης, εφόσον είναι σημαντικό για τις 

οικονομικές καταστάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση το εν λόγω ποσό αναγνωρίζεται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. 

 

2.3.12 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο οφειλόμενο ποσό τους. Ποσά που αφορούν υπέρ ή υπό 

το άρτιο έκδοση, καθώς και το κόστος που σχετίζεται άμεσα με την ανάληψη των υποχρεώσεων αντιμετωπίζονται ως 

έξοδα ή έσοδα της περιόδου στην οποία οι υποχρεώσεις αναγνωρίσθηκαν αρχικά.  

 

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρούνται στα οφειλόμενα ποσά. 

 

Αντί της εφαρμογής των ανωτέρω, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται 

μεταγενέστερα στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή μέθοδο, εάν η επιμέτρηση 

με τον κανόνα της παρούσας παραγράφου έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Ειδικότερα, κατά την αρχική αναγνώριση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που 

αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοσή, τόκους καθώς και το κόστος που σχετίζεται άμεσα με την ανάληψη αυτών. 

 

Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα στα αποτελέσματα. 

 

Η οντότητα παύει να αναγνωρίζει μια χρηματοοικονομική υποχρέωση όταν, και μόνον όταν, η συμβατική δέσμευση 

εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει. Τροποποίηση των όρων υφιστάμενης χρηματοοικονομικής υποχρέωσης (είτε 

οφείλεται σε οικονομική δυσχέρεια του οφειλέτη είτε όχι) αντιμετωπίζεται ως εξόφληση (αποαναγνώριση) της αρχικής 

υποχρέωσης και αναγνώριση νέας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. 

 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν εμπορικές υποχρεώσεις καθώς και λοιπές 

μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι εμπορικές και οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις δεν είναι 

τοκοφόροι λογαριασμοί και συνήθως διακανονίζονται σε διάστημα 60 έως 120 ημέρες για την Εταιρεία.  

  

2.3.13  Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

 

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό 

που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. 

2.3.14  Έσοδα 
 

Τα έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται, βάσει της αρχής του δεδουλευμένου, στο χρόνο κατά τον οποίο 

εκπληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

 

α) Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά 

τους. 

 

β) Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή. 

 

γ) Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή 

τους στην οντότητα. 

 

Τα έσοδα επιμετρώνται σε ποσά καθαρά από κάθε επιστροφή, έκπτωση ή φόρο επί των πωλήσεων.  

 

Ιδιαίτερα, το έσοδο αναγνωρίζεται εφόσον μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα και κατά τη στιγμή της πώλησης θεωρείται 

σφόδρα πιθανή η εισροή του σχετικού τιμήματος στην οντότητα. Μεταγενέστερη αδυναμία του πελάτη να εξοφλήσει την 

υποχρέωσή του δεν αναιρεί την πώληση, αφού κατά τον χρόνο που αυτή πραγματοποιήθηκε, η προϋπόθεση της 
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αναγνώρισης, δηλαδή η πολύ υψηλή πιθανότητα είσπραξης του τιμήματος συνέτρεχε. Στην περίπτωση αυτή (δηλαδή της 

αδυναμίας είσπραξης της απαίτησης), αναγνωρίζεται έξοδο από την απομείωση αυτής. 

 

O καθαρός κύκλος εργασιών της Εταιρείας αναλύεται στην σημείωση 3.  

2.3.15 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις 
 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και την υιοθέτηση παραδοχών από πλευράς 

της Διοίκησης, οι οποίες επηρεάζουν τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. 

Η Διοίκηση σε συνεχή βάση αξιολογεί τις εκτιμήσεις και τις παραδοχές αυτές, οι οποίες κυρίως περιλαμβάνουν τις 

περιπτώσεις που παρατίθενται κατωτέρω: 

 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις αξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα και άλλους παράγοντες, 

συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται αναμενόμενα υπό εύλογες συνθήκες. 

 

Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές είναι η βάση για την λήψη αποφάσεων σχετικά με τις λογιστικές αξίες των 

περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που δεν είναι άμεσα διαθέσιμες από άλλες πηγές. Οι προκύπτουσες 

λογιστικές εκτιμήσει, εξ ορισμού, σπάνια θα ταυτιστούν απόλυτα με τα αντίστοιχα πραγματικά αποτελέσματα. Οι 

εκτιμήσεις και οι υποθέσεις που ενέχουν ουσιαστικό κίνδυνο να προκαλέσουν σημαντικές αλλαγές στα ποσά των 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων εντός της επόμενης χρήσης παρατίθενται παρακάτω.   

  

(α) Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις: Η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της 

επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά με τις επισφαλείς απαιτήσεις σε συνάρτηση της πιστωτικής της πολιτικής και 

λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της νομικής υπηρεσίας της Εταιρείας, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών 

δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται. 

 

(β) Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος: Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων που θα 

καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και αφορά κυρίως τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση. Η τελική 

εκκαθάριση των φόρων εισοδήματος ενδέχεται να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις 

οικονομικές καταστάσεις. 

 

(γ) Συντελεστές απόσβεσης: Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αποσβένονται σύμφωνα με την υπολειπόμενη 

ωφέλιμη ζωή τους. Αυτές οι υπολειπόμενες ωφέλιμες ζωές επανεκτιμώνται περιοδικά για να καθορίσουν κατά πόσο 

συνεχίζουν να είναι κατάλληλες. Οι πραγματικές ωφέλιμες ζωές των πάγιων περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να 

διαφοροποιηθούν από παράγοντες όπως το προγράμματα συντήρησης τους. 

 

(δ) Απομείωση στοιχείων ενεργητικού: Στο τέλος κάθε χρήσης, η Εταιρεία αξιολογεί εάν υπάρχουν ενδείξεις 

απομείωσης για τα στοιχεία ενεργητικού της. Τα μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται για απομείωση 

οποτεδήποτε γεγονότα ή αλλαγές σε καταστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία τους μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. 

 

(ε) Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού: Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση του προσωπικού υπολογίζονται με βάση 

το 40% της υποχρέωσης αποζημίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης όπως ορίζεται από τον Ν. 4093/2012 καί τον 

Ν. 3198/1955. Η διοίκηση της Εταιρείας λαμβάνοντας υπ’ όψιν, το ηλικιακό προφίλ, τα έτη προϋπηρεσίας και τον ρυθμό 

αποχώρησης  των εργαζομένων της, θεωρεί ότι η διαφορά από την πρόβλεψη που θα προέκυπτε μετά την διενέργεια 

αναλογιστικής μελέτης είναι μη σημαντική.  

 

(στ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις: Η ύπαρξη ενδεχόμενων υποχρεώσεων απαιτεί από τη Διοίκηση τη συνεχή διενέργεια 

παραδοχών και αξιολογικών κρίσεων αναφορικά με την πιθανότητα μελλοντικά γεγονότα να συμβούν ή να μη συμβούν 

καθώς και της επίδρασης που τα γεγονότα αυτά μπορεί να έχουν στη δραστηριότητα της Εταιρείας.  

 

(ζ) Δρώσα οικονομική μονάδα (going concern): Η Διοίκηση λαμβάνοντας υπ’ όψιν: α) την οικονομική κατάσταση της 

Εταιρείας, β) τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Εταιρεία που θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο 

επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας και στην κεφαλαιακή της επάρκεια και γ) το γεγονός ότι δεν εντοπίζονται 

σημαντικές αβεβαιότητες σε σχέση με την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει να λειτουργεί ως «δρώσα οικονομική 

μονάδα» για το προβλεπτό μέλλον και σε κάθε περίπτωση για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών από την ημερομηνία 

έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων, δηλώνει ότι εξακολουθεί να θεωρεί ως κατάλληλη βάση για τη σύνταξη των 

Οικονομικών Καταστάσεων την αρχή της «δρώσας οικονομικής μονάδας» και ότι δεν υφίστανται σημαντικές 

αβεβαιότητες σε σχέση με την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει να εφαρμόζει ως κατάλληλη βάση για τη σύνταξη 

των Οικονομικών Καταστάσεων την αρχή της «δρώσας οικονομικής μονάδας» για το προβλεπτό μέλλον και σε κάθε 

περίπτωση για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων. 
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3.      Κύκλος εργασιών 

 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας για τις χρήσης 2015 και 2014 αναλύεται ως ακολούθως: 

 

Καλλυντικά
Συμπληρώματα 

Διατροφής
Λοιπά Σύνολο

Εσωτερικού 10.219.215 8.421.959 1.097.689 19.738.863

Εξωτερικού 1.125.285 727.778 213.131 2.066.194

Σύνολο 11.344.501 9.149.737 1.310.820 21.805.057

Σύνολο

Καλλυντικά
Συμπληρώματα 

Διατροφής
Λοιπά

Εσωτερικού 10.930.969 8.172.567 221.938 19.325.474

Εξωτερικού 725.191 414.894 233.907 1.373.992

Σύνολο 11.656.160 8.587.461 455.845 20.699.467

1.1.2015 - 31.12.2015

1.1.2014 - 31.12.2014

 

4. Έξοδα πωλήσεων,  διοίκησης και  διάθεσης  

 

Οι δαπάνες της Εταιρείας για τις χρήσεις 2015 και 2014 έχουν μερισθεί στις λειτουργίες διάθεσης , διοίκησης και κόστος  

πωληθέντων ως εξής: 

 

Σημ
Έξοδα 

πωλήσεων

Έξοδα 

Διάθεσης

Έξοδα 

Διοίκησης
Σύνολο

Κόστος 

πωλήσεων

Έξοδα 

Διάθεσης

Έξοδα 

Διοίκησης
Σύνολο

Παροχές σε εργαζόμενους - - 1.265.003 1.265.003 - - 1.100.992 1.100.992

Απαξίωση Αποθέματος 14 100.000 - 100.000 39.116 - 39.116

Κόστος πωληθέντων 11.080.436 - - 11.080.436 9.673.634 - - 9.673.634

Αποσβέσεις Ενσώματων Παγίων 11 - - 189.342 189.342 - - 150.745 150.745

Απαξίωση Άυλων παγίων - - - - - - 39.060 39.060

Επισκευές και συντήρηση - - 73.679 73.679 - - 64.383 64.383

Αποσβέσεις Άυλων παγίων 12 - - 5.326 5.326 - - 11.958 11.958

Λειτουργικές μισθώσεις - - 230.021 230.021 - - 1.679 1.679

Κόστοι μεταφοράς - - 11.108 11.108 - - 13.142 13.142

Ταχυδρομικά κόστη - - 1.318.163 1.318.163 - - 1.328.908 1.328.908

Κόστος διαφήμισης - - 55.102 55.102 - - 14.117 14.117

Κόστος ηλεκτρικού - - 65.676 65.676 - - 62.016 62.016

Προβλέψεις Συμβουλευτικών Αμοιβών - - 20.500 20.500 - - - -

Λοιπές παροχές σε εργαζόμενους - - 170.000 170.000 - - 269.022 269.022

Φόροι και τέλη - - 145.330 145.330 - - 71.120 71.120

Εκδηλώσεις και σεμινάρια - - 347.032 347.032 - - 301.444 301.444

Πληρωμή προμηθειών συνεργατών - 6.576.406 - 6.576.406 - 6.779.252 - 6.779.252

Μισθώματα - - 240.514 240.514 - - 240.398 240.398

Ταχυδρομικά κόστοι - - 97.954 97.954 - - 76.070 76.070

Λοιπά - - 529.313 529.313 - - 327.692 327.692

Σύνολο 11.180.436 6.576.406 4.764.062 22.520.903 9.712.750 6.779.252 4.072.746 20.564.747

1.1.2014 - 31.12.20141.1.2015 - 31.12.2015
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  Το κόστος μισθοδοσίας αναλύεται ως εξής: 

 

Σημ.
1.1.2015 - 31.12.2015 1.1.2014 - 31.12.2014

Μισθοί - ημερομίσθια 1.011.142 842.109

Αποζημιώσεις 19.721 36.254

Εργοδοτικές εισφορές 226.392 221.333

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους 19 7.747 1.296

Σύνολο 1.265.003 1.100.992  
 

   Το κόστος πωλήσεων  αναλύεται ως εξής: 

 

1.1.2015 - 31.12.2015 1.1.2014 - 31.12.2014

Απόθεμα έναρξης 2.365.110 1.798.201

Αγορές 10.410.520 10.240.543

Απόθεμα Λήξης (1.695.195) (2.365.110)

Απαξίωση Αποθέματος 100.000 39.116

Κόστος Πωλήσεων 11.180.436 9.712.750  
 

5. Λοιπά συνήθη έσοδα 

 

1.1.2015 - 

31.12.2015

1.1.2014 - 

31.12.2014

Έσοδα από Διανομή 351.760 451.446

Έσοδα από Λειτουργικές Μισθώσεις 260.249 -

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε συγγενείς εταιρείες 192.970 221.587

Λοιπά 54.987 59.238

Σύνολο 859.965 732.271
 

Τα έσοδα από διανομή αφορούν την τιμολόγηση των εξόδων αποστολής εμπορευμάτων προς τους πελάτες. Τα έσοδα από 

λειτουργικές μισθώσεις αφορούν την δραστηριότητα υπομίσθωση οχημάτων της Εταιρείας προς τους συνεργάτες της μέσου 

του επιχειρηματικού της μοντέλου για την παροχή και χρηματοδότηση βάση στόχων αυτοκινήτων.   

6. Λοιπά έσοδα και κέρδη 

Σημ
1.1.2015 - 

31.12.2015

1.1.2014 - 

31.12.2014

Έσοδα από διαγραφή προμηθειών παλαιών ετών 206.306 267.352

Έσοδα από αντιστροφή προβλέψεων φορολογικών προστίμων 20 141.291 -

Έσοδα από αντιστροφή προβλέψεων επισφαλειών 15 65.016 -

Έσοδα από αντιστροφή προβλέψεων προηγούμενων χρήσεων - 256.834

Σύνολο 412.613 524.186  
 

Η Εταιρεία εντός του 2015 και 2014 προχώρησε σε διαγραφή παλαιών υποχρεώσεων προμηθειών προς συνεργάτες της ύψους 

€206.306 και €267.352 αντίστοιχα καθώς θεωρεί ότι πληρούνται τα κριτήρια περιγραφής που θέτει το άρθρο 250 του Αστικού 

Κώδικα. 
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7. Λοιπά έξοδα και ζημιές 

Σημ
1.1.2015 - 

31.12.2015

1.1.2014 - 

31.12.2014

Φορολογικά πρόστιμα 20 - (475.113)

Έξοδα προμηθειών προηγούμενων χρήσεων - (47.159)

Διαγραφή απαιτήσεων - (108.140)

Απαξίωση απαιτήσεων 15 (305.000)

Λοιπά (31.480) (52.156)

Σύνολο (31.480) (987.569)  
 

Για τη χρήση του 2014 και κατόπιν ελέγχου από το Υπουργείο Οικονομικών, επιβλήθηκε στην εταιρεία πρόστιμο συνολικής 

αξίας 621.065 ευρώ, για 6 αυτοτελείς παραβάσεις. Από το σύνολο του ανωτέρου προστίμου κατόπιν πράξεων αποδοχής 

προσδιορίστηκε ως καταβλητέο το ποσό των € 475.113,00 για το οποίο η Εταιρεία σχημάτισε σχετική πρόβλεψη στις Λοιπές 

προβλέψεις του Ισολογισμού. Η πληρωμή του ποσού και η συνολική τακτοποίηση της οφειλής πραγματοποιήθηκε το 2015 με 

εφάπαξ καταβολή, αποφέροντας μείωση του συνολικού προστίμου κατά €141.291 η οποία και καταχωρήθηκε στα Λοιπά 

έσοδα και κέρδη (σημ 6).  

8. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 

 

1.1.2015 - 

31.12.2015

1.1.2014 - 

31.12.2014

Τόκοι ενδοομιλικού δανείου (4.667) -

Προμήθειες Τραπεζών (82.041) (67.072)

Σύνολο (86.708) (67.072)  
 

Οι χρεωστικοί τόκοι αφορούν βραχυπρόθεσμο δάνειο που έλαβε η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρήσης από την 09/07/2015 

και έχει υποχρέωση να το αποπληρώσει στις 31/7/2016.  

 

 

9. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 

 

1.1.2015 - 

31.12.2015

1.1.2014 - 

31.12.2014

Τόκοι Καταθέσεων 1.042 356  
 

10. Φόρος Εισοδήματος 

 

Η Εταιρεία φορολογείται με ονομαστικό συντελεστή 29% (2014: 26%). Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται σε 

ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημίες που δηλώνονται παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τις 

δηλώσεις και τα βιβλία και στοιχεία του φορολογούμενου και εκδοθεί η τελική έκθεση ελέγχου. Οι φορολογικές ζημίες, στο 

βαθμό που γίνονται αποδεκτές από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να συμψηφίσουν μελλοντικά κέρδη για διάστημα πέντε 

ετών από το έτος στο οποίο προέκυψαν. 

 

Ο φόρος εισοδήματος που αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης για τη χρήση που έληξε την 31.12.2015 

αφορά την πρόβλεψη φόρου εισοδήματος  ύψους € 303.876 (31.12.2014: €301.921) ο οποίος προέκυψε ως ακολούθως: 
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1.1.2015 - 

31.12.2015

1.1.2014 - 

31.12.2014

Κέρδη προ φόρων 439.587 336.891

Φόρος υπολογισμένος με το ισχύον ποσοστό 127.480 87.592

Λογιστικές διαφορές - αναμορφώσεις 252.157 214.329

Φόρος εισοδήματος 379.637 301.921

Ποσοστό φόρου εισοδήματος 29% 26%  
 

11. Ενσώματα πάγια 

 

Σημ.
Κτίρια και 

Προσθήκες

Μηχανολογικό

ς εξοπλισμός

Έπιπλα και 

Λοιπός 

Εξοπλισμός

Σύνολο

Αξία κτήσης

1 Ιανουαρίου 2014 1.147.984 11.121 832.943 1.992.048

Προσθήκες 43.485 - 22.279 65.764

31 Δεκεμβρίου 2014 1.191.469 11.121 855.222 2.057.811

1 Ιανουαρίου 2015 1.191.469 11.121 855.222 2.057.811

Προσθήκες 8.700 - 21.804 30.504

Μειώσεις (5.000) - - (5.000)

Διαγραφές (7.334) (7.334)

31 Δεκεμβρίου 2015 1.195.169 11.121 869.692 2.075.981

Αποσβέσεις

1 Ιανουαρίου 2014 (669.273) (5.171) (752.194) (1.426.638)

Αποσβέσεις έτους 4 (128.041) (600) (22.104) (150.745)

31 Δεκεμβρίου 2014 (797.315) (5.771) (774.298) (1.577.383)

1 Ιανουαρίου 2015 (797.315) (5.771) (774.298) (1.577.383)

Αποσβέσεις έτους 4 (160.478) (600) (28.264) (189.342)

Μειώσεις 5.000 - - 5.000

Διαγραφές - - 7.334 7.334

31 Δεκεμβρίου 2015 (952.793) (6.371) (795.228) (1.754.391)

Αναπόσβεστη Αξία 31 Δεκεμβρίου 2014 394.154 5.350 80.924 480.428

Αναπόσβεστη Αξία  31 Δεκεμβρίου 2015 242.376 4.750 74.464 321.590  
 

 

Τα ανωτέρω πάγια έχουν ενεχυριαστεί έναντι τραπεζικού δανεισμού του Ομίλου σε τράπεζα του εξωτερικού. 
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12. Άυλα πάγια 

 

Σημ.
Λοιπά 

Άυλα

Κόστος Κτήσης

1 Ιανουαρίου 2014 474.727

Προσθήκες 17.502

Διαγραφές (51.939)

31 Δεκεμβρίου 2014 440.290

1 Ιανουαρίου 2015 440.290

Προσθήκες 204

31 Δεκεμβρίου 2015 440.494

Αποσβέσεις έτους

1 Ιανουαρίου 2014 (419.565)

Αποσβέσεις έτους 4 (11.958)

Διαγραφές 12.879

31 Δεκεμβρίου 2014 (418.643)

1 Ιανουαρίου 2015 (418.643)

Αποσβέσεις έτους 4 (5.326)

31 Δεκεμβρίου 2015 (423.969)

Αναπόσβεστη Αξία 31 Δεκεμβρίου 2014 21.646

Αναπόσβεστη Αξία  31 Δεκεμβρίου 2015 16.525  
 

13.  Δάνεια και απαιτήσεις 

 

31.12.2015 31.12.2014 01.01.2014

Δοσμένες Εγγυήσεις 147.737 165.964 122.814 

147.737 165.964 122.814  
 

Οι δοσμένες εγγυήσεις αφορούν κυρίως ποσά που έχουν καταβληθεί ως εγγυήσεις λειτουργικών μισθωμάτων.   

14. Αποθέματα 

 

Σημ 31.12.2015 31.12.2014 01.01.2014

Εμπορεύματα 1.648.407 2.302.521 1.744.551 

Υλικά συσκευασίας 46.788 62.590 53.650 

Σύνολο 1.695.195 2.365.110 1.798.201

Μειον: Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων

Υπόλοιπο 01.01 (75.479) (36.363) -

Σχηματιμός πρόβλεψης στη χρήση 4 (100.000) (39.116) (36.363)

Υπόλοιπο 31.12 (175.479) (75.479) (36.363)

Σύνολο 1.519.716 2.289.631 1.761.838  
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Η κίνηση της πρόβλεψης απαξίωσης αποθεμάτων έχει ως εξής:

31.12.2015 31.12.2014 01.01.2014

Υπόλοιπο αρχή της χρονιάς 75.479 36.363

Προσθήκες 100.000 39.116 36.363 

Σύνολο 175.479 75.479 36.363  
Τα ανωτέρω αποθέματα έχουν ενεχυριαστεί έναντι τραπεζικού δανεισμού του Ομίλου σε τράπεζα του εξωτερικού. 

 

15. Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

 

Εμπορικές απαιτήσεις Σημ
31.12.2015 31.12.2014 01.01.2014

Πελάτες 2.462.320 2.404.764 2.879.334

Μείον: Πρόβλεψη επισφαλειών 6 (300.477) (365.000) (60.000)

Απαιτήσεις από συγγενείς εταιρείες 1.653.761 529.239 681.425

Σύνολο 3.815.604 2.569.003 3.500.759

Λοιπές απαιτήσεις

Προκαταβολές 62.088 397 395

Απαιτήσεις από Χρημ/κά ιδρύματα 104.468 30.144 42.716

Λοιπές απαιτήσεις 352.468 442.828 540.771

Σύνολο 519.024 473.369 583.882  
 

Οι ανωτέρω εμπορικές απαιτήσεις από συγγενείς εταιρείες έχουν ενεχυριαστεί έναντι τραπεζικού δανεισμού του Ομίλου σε 

τράπεζα του εξωτερικού. 

 

 

Η ανάλυση των υπολοίπων ηλικίας των εμπορικών απαιτήσεων έχει ως ακολούθως: 

Ανάλυση εμπορικών απαιτήσεων

31.12.2015 31.12.2014 01.01.2014

(α)Απαιτήσεις  Έως 90 ημέρες 171.827 514.463 669.794 

(β) Απαιτήσεις μεγαλύτερες των 90 ημερών χωρίς επισφάλειες 3.343.301 1.689.540 2.770.965

(γ) Απαιτήσεις με επισφάλειες 300.477 365.000 60.000

3.815.605 2.569.003 3.500.759  
 

 
Ανάλυση ηλικίας υπολοίπων απαιτήσεων  μεγαλύτερα 

των 90 ημέρων χωρίς επισφάλειες

31.12.2015 31.12.2014 01.01.2014

Από 3 έως 6 μήνες 1.653.761 - 1.081.425

Μεγαλύτερη του ενός (1) έτους 1.689.540 1.689.540 1.689.540

3.343.301 1.689.540 2.770.965  
 

Οι Απαιτήσεις με ηλικία μεγαλύτερη του ενός έτους σχετίζονται με ανεξόφλητες πληρωμές από εταιρεία μεταφορών. Το ποσό 

αυτό διεκδικείται μέσω νομικών μέσων και η Διοίκηση προσδοκά πως θα διευθετηθεί υπέρ της Εταιρείας.   

16. Ταμειακά διαθέσιμα 

 

 

31.12.2015 31.12.2014 1.1.2014

Ταμείο 604.980 24.079 20.335 

Καταθέσεις όψεως 1.967.056 352.071 197.013 

Σύνολο 2.572.036 376.151 217.347  
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17. Μετοχικό κεφάλαιο 

 

Αριθμός 

μετοχών
Κεφάλαιο

Υπερ το 

Άρτιο
Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2014 1.445 130.050 1.012.500 1.142.550

31 Δεκεμβρίου 2014 1.445 130.050 1.012.500 1.142.550

1 Ιανουαρίου 2015 1.445 130.050 1.012.500 1.142.550

31 Δεκεμβρίου 2015 1.445 130.050 1.012.500 1.142.550  
 

 

 

Το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 130.050 Ευρώ και τα εταιρικά μερίδια 1.445 ονομαστικής αξίας €90. 

 

α) Η "LR – INTERNATIONAL BETEILIGUNGS GMBH" κατέχει 1.431 εταιρικά μερίδια συνολικής ονομαστικής αξίας  

€ 128.790 

 

β) Η "LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS GMBH" κατέχει 14 εταιρικά μερίδια συνολικής ονομαστικής αξίας € 1.260. 

 

18. Αποθεματικά 

 

  

Τακτικό 

αποθεματικό 

Ειδικά 

αποθεματικά 
Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2014 

 

36.894 58 36.953 

31 Δεκεμβρίου 2014 

 

36.894 58 36.953 

     1 Ιανουαρίου 2015 

 

36.894 58 36.953 

31 Δεκεμβρίου 2015 

 

36.894 58 36.953 

 

 

19. Πρόβλεψη παροχών εργαζομένων  

 

 

  

31.12.2015 31.12.2014 01.01.2014 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 

 

73.572 65.825 64.529   

Σύνολο 

 

73.572 65.825 64.529 

 

 

Η Εταιρεία, λόγω της μικρής σημαντικότητας της εν λόγω πρόβλεψης δεν έγκρινε αναγκαίο να προχωρήσει σε αναλογιστική 

μελέτη προκειμένου να προσδιορισθεί το ποσό τις πρόβλεψης. Αν’ αυτού η σχηματισθείσα πρόβλεψη έχει υπολογισθεί βάση 

της επικείμενης νομοθεσίας και το συνολικό ποσό που δικαιούται κάθε εργαζόμενος κατά την  αποχώρησή του από την 

Εταιρεία. 

 

Η κίνηση της σχετικής πρόβλεψης των χρήσεων που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2015 και 2014 αναλύεται στη σημείωση 4. 
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20. Λοιπές Προβλέψεις 

 

1 Ιανουαρίου 2014 Σημ. -

Μεταβολή προβλέψεων μέσω του αποτελέσματος

Σχηματισμός πρόβλεψης για τη χρήση 7 475.113

31 Δεκεμβρίου 2014 475.113

1 Ιανουαρίου 2015 475.113

Μεταβολή προβλέψεων μέσω του αποτελέσματος

Χρησιμοποίηση πρόβλεψης (333.822)

Αναστροφή πρόβλεψης 6 (141.291)

31 Δεκεμβρίου 2015 -  
 

Για τη χρήση του 2014 και κατόπιν ελέγχου από το Υπουργείο Οικονομικών, επιβλήθηκε στην εταιρεία πρόστιμο συνολικής 

αξίας 621.065 ευρώ, για 6 αυτοτελείς παραβάσεις. Από το σύνολο του ανωτέρου προστίμου κατόπιν πράξεων αποδοχής 

προσδιορίστηκε ως καταβλητέο το ποσό των € 475.113,00 για το οποίο η εταιρεία σχημάτισε σχετική πρόβλεψη στις Λοιπές 

προβλέψεις του Ισολογισμού. Η πληρωμή του ποσού και η συνολική τακτοποίηση της οφειλής πραγματοποιήθηκε το 2015 με 

εφάπαξ καταβολή, αποφέροντας μείωση του συνολικού προστίμου κατά €141.291 (σημ 6).  

 

21. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 

 

31.12.2015 31.12.2014 01.01.2014

Λοιπές μακροχρόνιες υποχρεώσεις 67.946 64.407 0 

Σύνολο 67.946 64.407 -  
 

 

Οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις σχετίζονται με ληφθείσες εγγυήσεις από συνεργάτες για την εκμίσθωση οχημάτων. 

 

Η ωρίμανση των ποσών αναλύεται ως ακολούθως 

 

31.12.2015 31.12.2014 01.01.2014

Εντός 1 έτους -         -         -      

Από 2 μέχρι 5 έτη 67.946 64.407 

Πάνω από 5 έτη - -         -       
 

22. Εμπορικές και Λοιπές Υποχρεώσεις   

 

31.12.2015 31.12.2014 01.01.2014

Εμπορικές Υποχρεώσεις 26.285 32.586 33.394 

Υποχρεώσεις προς συγγενικές εταιρείες 5.349.485 2.995.657 2.848.315 

5.375.769 3.028.242 2.881.709  
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23. Λοιποί Φόροι και Τέλη 

 

ΦΠΑ 412.567 221.105 151.733

Φόροι-Τέλη αμοιβών προσωπικού 46.148 11.496 8.348

Φόροι-Τέλη αμοιβών τρίτων 11.466 18.146 68.208

Λοιποί φόροι 30.827 (149.906) 118.567

501.008 100.841 346.856

 

24. Ταμεία κοινωνικής ασφάλισης 

 

31.12.2015 31.12.2014 01.01.2014

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 55.439 50.388 49.595 

Επικουρικά Ταμεία TEAYEK - " ΤΑΠΙΤ " 3.467 3.176 9.399 

58.906 53.564 58.994  
 

25. Δανεισμός 

 

 
31.12.2015 31.12.2014 1.1.2014

Δάνειο από συγγενή εταιρεία 204.667 - -

Σύνολο 204.667 - -  
 

 

Στις 09/07/2015 η Εταιρεία προχώρησε στη σύναψη σύμβασης  βραχυχρόνιου δανεισμού με την Εταιρεία του ομίλου LR 

International Beteiligung Gmbh συνολικού ύψους €200.000. To δάνειο έχει διάρκεια ενός (1) έτους και φέρει σταθερό ετήσιο 

επιτόκιο 5%.
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26. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

Δάνεια 

ληφθέντα

LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS GmbH. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 7.657 2.839.342 -

L18 Turkey 37.562 417 -

LR Global Holding GmbH 34.019 -

LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS LTD [ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ] 127.484 -

LR HEALT&BEAUTY SYST.SRL 11.371 6.063 -

LR HEALTH&BEAUTY SYS.SHPK 463.331 2.493 -

JAGERS ADVERTISING & CONSULTING Co LTD 144.000

681.425 2.992.315 -

31 Δεκεμβρίου 2013

 
 

Πωλήσεις Λοιπά Έσοδα Αγορές Έξοδα Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

Δάνεια 

ληφθέντα

LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS GmbH. ΓΕΡΜΑΝΙΑ - 68.004 (9.796.227) (173.336) 4.357 2.807.599 -

LR HEALTH AND BEAUTY  LTD PAZ - - - - 37.562 417 -

LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS LTD 931.025 219.415 (23.757) - (11.088) 23.757 -

LR HEALT&BEAUTY SYST.SRL 3.805 - (5.089) - 15.177 14.469 -

LR HEALTH&BEAUTY SYS.SHPK 453.454 2.530 (2.923) 483.230 5.416 -

JAGERS ADVERTISING & CONSULTING Co LTD - - - (109.305) - 144.000 -

1.388.284 289.948 (9.827.996) (282.641) 529.239 2.995.657 -

1.1.2014 - 31.12.2014 31 Δεκεμβρίου 2014

 
 

Πωλήσεις Λοιπά Έσοδα Αγορές Έξοδα Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

Δάνεια 

ληφθέντα

LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS GmbH. ΓΕΡΜΑΝΙΑ - - (10.089.530) (166.315) 4.357 5.173.018 -

LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS  KFT. 361 - - - -

LR HEALTH AND BEAUTY  LTD PAZ - - - - 37.562 417 -

LR Global Holding GmbH - 12.790 - (4.667) 12.240 4.667 204.667

LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS LTD 1.349.281 178.396 (4.382) - 752.017 29.487 -

LR HEALT&BEAUTY SYST.SRL - - (1.137) - 16.438 15.605 -

LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS  S.R.O. 1.744 155 (3.297) - 155 111 -

LR HEALTH&BEAUTY SYS.SHPK 715.991 1.629 (764) 830.992 6.180

JAGERS ADVERTISING & CONSULTING Co LTD - - - (89.110) - 120.000 -

2.067.377 192.970 (10.099.110) (260.092) 1.653.761 5.349.485 204.667

1.1.2015 - 31.12.2015 31 Δεκεμβρίου 2015

 
 

Οι αγορές από την LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS GmbH. ΓΕΡΜΑΝΙΑ αφορούν αγορές προϊόντων που εμπορεύεται η 

Εταιρεία στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς της και αντίστοιχα οι υποχρεώσεις ως προς την ανωτέρω Εταιρεία είναι 

εμπορικές υποχρεώσεις που σχηματίζονται μέσω των αγορών. 

Οι πωλήσεις προς της θυγατρικές του ομίλου στην Αλβανία και Βουλγαρία, LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS LTD  

και LR HEALTH&BEAUTY SYS.SHPK αντίστοιχα,  αφορούν πωλήσεις προϊόντων του Ομίλου ενώ αντίστοιχα οι 

απαιτήσεις προς αυτές σχηματίζονται μέσω των πωλήσεων αυτών.  

Η Εταιρεία παρέχει προς την Βουλγαρική θυγατρική του Ομίλου  LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS LTD υπηρεσίες 

logistics για τις οποίες εισπράττει ένα εύλογο έσοδο (€178.396 : 2015 , €219.415 : 2015)  

Οι ανωτέρω ενδοομιλικές απαιτήσεις έχουν ενεχυριαστεί έναντι τραπεζικού δανεισμού του Ομίλου σε τράπεζα του 

εξωτερικού. 

 

27.  Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

 

i) Νομικές υποθέσεις: 

Η Εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για μελλοντικές υποχρεώσεις σχετικά με επίδικες υποθέσεις βάση της 

γνωμάτευσης των νομικών της συμβούλων για την επιτυχή έκβασή τους. Η Εταιρεία βρίσκεται σε δικαστική διένεξη με 

πρώην συνεργάτες της. Βάση γνωμάτευσης των νομικών συμβούλων της η διένεξη αυτή δεν αναμένεται να επιφέρει 

οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση σχετιζόμενη με αυτές τις υποθέσεις.  

 

ii) Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις: 

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση του 2010. 

Για τις διαχειριστικές χρήσεις του 2011, 2012, 2013 και 2014 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82, § 5 του νόμου 2238/1994. Επίσης για 
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την διαχειριστική χρήση του 2014 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που 

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου  65 Α του νόμου 4174/2013. 

  

Επιπλέον για την κλειόμενη χρήση του 2015 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου  65 Α του νόμου 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε 

εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά την δημοσίευση των Οικονομικών 

Καταστάσεων της χρήσης του 2015. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες 

φορολογικές υποχρεώσεις, εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές Καταστάσεις της 

Εταιρείας. 

 

Επιπλέον, η Εταιρεία ελέγχεται αυτή τη στιγμή από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010 ενώ και για τη χρήση 2011 

γίνεται επανέλεγχος και συνεπώς η φορολογική υποχρέωση για τις χρήσεις αυτές δεν έχει καταστεί οριστική. Η έκβαση 

του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει 

οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. 

 

iii) Εγγυητικές επιστολές-λοιπές εξασφαλίσεις: 

 

Η Εταιρεία, δυνάμει σχετικής σύμβασης υπογραφείσας από το 2013 έχει συνεγγυηθεί μαζί με άλλες εταιρείες του ομίλου 

σε δάνειο ύψους € 145 εκατομμυρίων του Ομίλου. Τα ακόλουθα περιουσιακά στοιχεία έχουν καταστεί ως ενέχυρα στην 

εν λόγω σύμβαση: 

1) Τα αποθέματα  

2) Οι εμπορικές καθώς και οι ενδοομιλικές απαιτήσεις της Εταιρείας. 

3) Πάγια περιουσιακά στοιχεία  

 

iv) Υποχρεώσεις από λειτουργικές μισθώσεις-ως μισθωτής: 

 

Τα ελάχιστα μελλοντικά πληρωτέα μισθώματα βάσει μη ακυρώσιμων συμβολαίων λειτουργικής μίσθωσης την 31η 

Δεκεμβρίου 2015 και 2014 έχουν ως ακολούθως: 

Λειτουργικές μισθώσεις

31.12.2015 31.12.2014

Εντός 1 έτους 249.033 21.637

Από 2 μέχρι 5 έτη 747.098 -

Πάνω από 5 έτη - -
 

 

28.  Συναλλαγές με μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων     

 

Δεν υπάρχουν ποσά που να σχετίζονται με: α) ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη 

διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, β) ποσά που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν 

λόγω αποποίησης, καθώς και γ) δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. 

29.   Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς   

  

Δεν προέκυψαν γεγονότα που έχουν επέλθει, από την χρονολογία των Οικονομικών Καταστάσεων έως και το χρόνο 

υποβολής της έκθεσης, που να είναι ζημιογόνα και να δηλώνουν την ανάγκη προσαρμογών των ενεργητικών και 

παθητικών στοιχείων των δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων ή να απαιτούν αποκάλυψή τους στις Οικονομικές 

Καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης.  

 

 

Ο Διαχειριστής       Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου 

 

 

Δημήτριος Μπελίτσος      Βασίλειος Φραγκίσκος 

ΑΔΤ ΑΑ063451       ΑΔΤ ΙΟ69998 

        Λογιστής Α Τάξης Α.Α.8977 

 


