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Έθζεζε Αλεμάξηεηνπ Νξθσηνύ Διεγθηή Ινγηζηή

Ξξνο ηνπο Κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο "ΕΚΑΟΗΓΖΠ M. WOOD WELL AΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ - ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΖ- ΔΜΑΓΩΓΗΘΖ- ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΞΗΞΙΩΛ Α.E.B.E.E."
Έθζεζε Διέγρνπ επί ησλ Σξεκαηννηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο "ΕΚΑΟΗΓΖΠ M. WOOD
WELL AΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ - ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΖ- ΔΜΑΓΩΓΗΘΖ- ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΞΗΞΙΩΛ
Α.E.B.E.E..", νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2015, ηηο θαηαζηάζεηο
απνηειεζκάησλ, κεηαβνιψλ θαζαξήο ζέζεο ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη ην
ζρεηηθφ πξνζάξηεκα.
Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Σξεκαηννηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά Ινγηζηηθά Ξξφηππα, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο
πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.
Δπζύλε ηνπ Διεγθηή
Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε
βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Διέγρνπ. Ρα
πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη
δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη εηαηξηθέο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα.
Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα
πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Νη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο
βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο
αλαθξίβεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Θαηά ηε
δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ
ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε
γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη
επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο
παξνπζίαζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε
ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο.
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Βάζε γηα Γλώκε κε Δπηθύιαμε
Απφ ηνλ έιεγρφ καο πξνέθπςε φηη:
Νη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο δελ έρνπλ εμεηαζηεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηελ ρξήζε
2010. Ωο εθ ηνχηνπ ηα θνξνινγηθά απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο απηήο δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθά. Ζ
εηαηξεία δελ έρεη πξνβεί ζε εθηίκεζε ησλ πξφζζεησλ θφξσλ θαη ησλ πξνζαπμήζεσλ πνπ πηζαλφλ λα
θαηαινγηζζνχλ ζε κειινληηθφ θνξνινγηθφ έιεγρν θαη δελ έρεη ζρεκαηίζεη ζρεηηθή πξφβιεςε γηα απηή ηελ
ελδερφκελε ππνρξέσζε. Απφ ηνλ έιεγρν καο δελ έρνπκε απνθηήζεη εχινγε δηαζθάιηζε ζρεηηθά κε ηελ
εθηίκεζε ηνπ χςνπο ηεο πξφβιεςεο πνπ ηπρφλ απαηηείηαη.
Γλώκε κε Δπηθύιαμε
Θαηά ηε γλψκε καο, εθηφο απφ ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ηνπ ζέκαηνο πνπ κλεκνλεχεηαη ζηελ παξάγξαθν
‘Βάζε γηα Γλψκε κε Δπηθχιαμε’, νη ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα,
απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο "ΕΚΑΟΗΓΖΠ M. WOOD WELL
AΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ - ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΖ- ΔΜΑΓΩΓΗΘΖ- ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΞΗΞΙΩΛ
Α.E.B.E.E." θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε
ηελ εκεξνκελία απηή, ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά Ινγηζηηθά Ξξφηππα.
Έθζεζε επί Άιισλ Λνκηθώλ θαη Θαλνληζηηθώλ Απαηηήζεσλ
α) Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920.
β) Ζ πξνηεηλφκελε δηάζεζε θεξδψλ ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ
κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην λφκν απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία.

Αζήλα , 10 Απγνχζηνπ 2016
Ν Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο

Αλαζηάζηνο Φ. Γάιιαο
Αξ Κ ΠΝΔΙ 27021
Ππλεξγαδφκελνη Νξθσηνί Ινγηζηέο α.ε.ν.ε.
κέινο ηεο Crowe Horwath International
Φσθ. Λέγξε 3, 11257 Αζήλα
Αξ Κ ΠΝΔΙ 125
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ΕΚΑΟΗΓΖΠ Κ. WOOD WELL Α.Δ.Β.Δ.Δ.

(Όια ηα πνζά ζε €)
Η. Ηζνινγηζκόο

Πεκείσζε

31.12.2015 31.12.2014

Κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

6.1

Αθίλεηα

5.587.468

Κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο
Ινηπφο εμνπιηζκφο
Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα

Πχλνιν
Άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

3.707.079

3.059

1.920

416.029
264.841

351.911
264.841

6.271.397

4.325.751

6.2

Ινηπά άπια

Πχλνιν
Ξξνθαηαβνιέο θαη κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ππφ θαηαζθεπή

11.708

4.371

11.708

4.371

923

-

Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Γάλεηα θαη απαηηήζεηο

Πχλνιν
Πύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ

3.655

3.535

3.655

3.535

6.287.682

4.333.657

30.394
3.186.607
108.242
616.933

19.405
2.301.398
53.307
829.780

Θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Απνζέκαηα
Έηνηκα θαη εκηηειή πξντφληα
Δκπνξεχκαηα
Ξξψηεο χιεο θαη δηάθνξα πιηθά
Ξξνθαηαβνιέο γηα απνζέκαηα

Πχλνιν

3.942.176

3.203.890

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πξνθαηαβνιέο
Δκπνξηθέο απαηηήζεηο

8

464.649

357.076

Γεδνπιεπκέλα έζνδα
Ινηπέο απαηηήζεηο

9

252
840.876

127
835.992

Ξξνπιεξσκέλα έμνδα
Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

Πχλνιν
Πύλνιν θπθινθνξνύλησλ
Πύλνιν ελεξγεηηθνύ

30.515

21.572

373.661

1.205.731

1.709.952

2.420.498

5.652.128
11.939.810

5.624.388
9.958.044
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ΕΚΑΟΗΓΖΠ Κ. WOOD WELL Α.Δ.Β.Δ.Δ.

(Όια ηα πνζά ζε €)

Πεκείσζε

31.12.2015 31.12.2014

Θαζαξή ζέζε
Θαηαβεβιεκέλα θεθάιαηα
Θεθάιαην

Πχλνιν
Απνζεκαηηθά θαη απνηειέζκαηα εηο λέν
Απνζεκαηηθά λφκσλ ή θαηαζηαηηθνχ
Απνηειέζκαηα εηο λέν
Πχλνιν
Πύλνιν θαζαξήο ζέζεο

10

11

863.803

863.803

863.803

863.803

1.972.556

1.447.904

1.929.886

1.550.359

3.902.442

2.998.263

4.766.245

3.862.066

324.790
324.790

318.028
318.028

450.000

434.474

977.500

-

222.356

191.638

1.649.856

626.112

12

1.500.443

2.243.139

12

Ξξνβιέςεηο
Ξξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο

Πχλνιν
πνρξεώζεηο
Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Γάλεηα
Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο

Πχλνιν
Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Ξξνβιέςεηο
Ρξαπεδηθά δάλεηα
Βξαρππξφζεζκν κέξνο καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ

12
13
14

421.879

295.000

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο

595.255

817.563

Φφξνο εηζνδήκαηνο

338.824

-

Ινηπνί θφξνη-ηέιε

59.751

218.898

Νξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο

83.192

84.222

2.159.266

1.491.061

40.308

1.955

5.198.919

5.151.838

6.848.775
11.939.810

9.958.044

Ινηπέο ππνρξεψζεηο
Έμνδα ρξήζεσο δεδνπιεπκέλα

Πχλνιν
Πύλνιν ππνρξεώζεσλ
Πύλνιν θαζαξήο ζέζεο, πξνβιέςεσλ θαη ππνρξεώζεσλ

15

5.777.950
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(Όια ηα πνζά ζε €)

ΗΗ. Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ

Πεκείσζε
Θχθινο εξγαζηψλ (θαζαξφο)

1.1.2015 έσο
31.12.2015

1.1.2014 έσο
31.12.2014

15.196.073

14.470.228

(9.435.332)

(8.733.351)

Κηθηό απνηέιεζκα

5.760.741

5.736.877

Ινηπά ζπλήζε έζνδα

28.416

15.100

5.789.157

5.751.977

Θφζηνο πσιήζεσλ

16

Έμνδα δηνίθεζεο

16

(1.381.982)

(1.161.531)

Έμνδα δηάζεζεο

16

(2.553.047)

(2.157.557)

Ινηπά έμνδα θαη δεκίεο

(135.155)

(16.425)

Ινηπά έζνδα θαη θέξδε

12.334

13.128

1.731.308

2.429.591

Ξηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα

3.798

379

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα

(203.270)

(201.728)

1.531.836

2.228.242

(627.657)
904.179

(666.665)
1.561.577

Απνηειέζκαηα πξν ηόθσλ θαη θόξσλ

Απνηέιεζκα πξν θόξσλ
Φφξνη εηζνδήκαηνο
Απνηέιεζκα πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο

18
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ΗΗΗ. Θαηάζηαζε κεηαβνιώλ θαζαξήο ζέζεο
Θαηάζηαζε κεηαβνιώλ θαζαξήο
ζέζεο

Πεκείσζε

πόινηπν 1.1.2014
Κεηαβνιέο ζηνηρείσλ ζηελ πεξίνδν
Δζσηεξηθέο κεηαθνξέο

10
10

Γηαλνκέο ζηνπο θνξείο
Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ

10

πόινηπν 31.12.2014
πόινηπν 1.1.2015
Δζσηεξηθέο κεηαθνξέο
Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ
πόινηπν 31.12.2015

10
10

Θεθάιαην

Απνζεκαηηθά
λόκσλ &
θαη/θνύ

700.712

2.433.571

-

1.181.650

4.315.933

163.091

-

-

(163.091)

-

-

500.000

-

(500.000)

-

-

(1.515.444)

-

(500.000)

(2.015.444)

Αθνξόινγεηα Απνηειέζκαηα
απνζεκαηηθά
εηο λέν

Πύλνιν

-

29.777

-

1.531.800

1.561.577

863.803

1.447.904

-

1.550.359

3.862.066

863.803

1.447.904

-

1.550.359

3.862.066

-

500.000

-

(500.000)

-

863.803

24.652
1.972.556

-

879.527
1.929.886

904.179
4.766.245

Νη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 32 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ.
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Πεκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο
Ζ Δηαηξεία «ΕΚΑΟΗΓΖΠ M. WOOD WELL AΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ - ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΖ- ΔΜΑΓΩΓΗΘΖΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΞΗΞΙΩΛ Α.E.B.E.E.» κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΕΚΑΟΗΓΖΠ«ΕΚΑΟΗΓΖΠ Κ.WOOD WELL Α.Δ.Β.Δ.Δ.» (
ε «Δηαηξεία») ηδξχζεθε ζηελ Διιάδα θαη εδξεχεη ζηνλ δήκν Αηγάιεσ , νδφο Ηεξά Νδφ αξ.170.
Ζ εηαηξεία «ΕΚΑΟΗΓΖΠ Κ.WOOD WELL Α.Δ.Β.Δ.Δ.» είλαη κία απφ ηηο παιαηφηεξεο επηρεηξήζεηο ζην ρψξν ησλ
επίπισλ. Ζ εηαηξεία είλαη κηα ζχγρξνλε εηζαγσγηθή θαη εκπνξηθή εηαηξεία πνπ θαιχπηεη φιε ηε γθάκα ησλ
επίπισλ γηα επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο , γηα νηθηαθή ρξήζε, θαζψο θαη έπηπια εμσηεξηθψλ ρψξσλ.
Ζ Δηαηξεία είλαη ειιεληθή αλψλπκε εηαηξεία κε αξηζκφ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Κεηξψνπ 004078301000 (πξψελ
αξηζκφ κεηξψνπ ΑΔ 47693/01ΓΡ/Β/00/87) θαη ηαμηλνκείηαη ζηελ θαηεγνξία ηεο κεζαίαο νληφηεηαο ζχκθσλα
κε ηνλ Λφκν 4308/2014.
Νη παξνχζεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 (1
Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2015) απνηεινχλ ηηο πξψηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο
έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά Ινγηζηηθά Ξξφηππα, αθνχ έσο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014
ζπληάζζνληαλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηηο Διιεληθέο Γεληθά Ξαξαδεθηέο Ινγηζηηθέο
Αξρέο («ΓΞΙΑ») (βιέπε ζρεηηθά ζεκείσζε 2.1 παξαθάησ).
Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο απηέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί πξνο δεκνζίεπζε απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο
Δηαηξείαο ζηηο 21/7/2016 θαη ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ.
2.

Ινγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη

2.1 Ξιαίζην θαηάξηηζεο
Νη παξνχζεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά Ινγηζηηθά Ξξφηππα
θαη’ εθαξκνγή ηνπ Λφκνπ 4308/2014 . Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο πξψηεο
εθαξκνγήο ηνπ Λφκνπ 4308/2014, θαζψο απνηεινχλ ηηο πξψηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο
έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά Ινγηζηηθά Ξξφηππα. Ζ Δηαηξεία εθάξκνζε ηα Διιεληθά Ινγηζηηθά
Ξξφηππα γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015, κε εκεξνκελία κεηάβαζεο ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014.
Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπληάζζνληαλ ζχκθσλα κε ηηο Διιεληθέο Γεληθά Ξαξαδεθηέο Ινγηζηηθέο
Αξρέο («ΓΞΙΑ») κέρξη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014. Νη ΓΞΙΑ δηαθέξνπλ ζε θάπνηα ζεκεία απφ ηα Διιεληθά
Ινγηζηηθά Ξξφηππα.
Θαηά ηε ζχληαμε απηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε Γηνίθεζε
ηξνπνπνίεζε θάπνηεο απφ ηηο κεζφδνπο ινγηζηηθήο απνηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ζχκθσλα κε ηηο Διιεληθέο
Γεληθά Ξαξαδεθηέο Ινγηζηηθέο Αξρέο ψζηε λα ζπλάδνπλ κε ηα Διιεληθά Ινγηζηηθά Ξξφηππα. Ρα ζηνηρεία ηεο
ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 παξνπζηάδνληαη αλαπξνζαξκνζκέλα βάζεη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ
απηψλ.
Ππκθσλία θαη πεξηγξαθή ηεο επίδξαζεο ηεο κεηάβαζεο απφ ηηο ΓΞΙΑ ζηα Διιεληθά Ινγηζηηθά Ξξφηππα ζηνλ
ηζνινγηζκφ, ζηα ίδηα θεθάιαηα θαη ζηα απνηειέζκαηα παξαηίζεηαη ζηε Πεκείσζε 3.
Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο θαη κε βάζε
ηελ αξρή ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο.
Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνυπνζέηεη ηελ άζθεζε θξίζεο θαη ηελ δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ απφ
ηελ δηνίθεζε, ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ, ηα αλαγλσξηδφκελα πνζά ησλ
εζφδσλ, εμφδσλ, πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεσλ θαη γλσζηνπνηήζεσλ. Απηέο νη εθηηκήζεηο θαη
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παξαδνρέο βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο θαη ζε ινηπνχο παξάγνληεο πνπ ζεσξείηαη φηη είλαη
εχινγα γηα ηηο πεξηζηάζεηο. Ρα πξαγκαηηθά γεγνλφηα φκσο, κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ απηέο ηηο εθηηκήζεηο.
Νη εθηηκήζεηο θαη νη ζρεηηθέο παξαδνρέο επαλεθηηκνχληαη ζε ζπλερή βάζε. Νη ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο γίλνληαη
θπξίσο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνζβέζεσλ ησλ παγίσλ, ηηο ζπκκεηνρέο, ηελ απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ,
ηηο πξνβιέςεηο θαη ηελ εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο εθφζνλ επηιέγεηαη ε εθαξκνγή ηεο.

2.2 Ππλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο

(α)

Λόκηζκα θαηάξηηζεο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ

Ρα ζηνηρεία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο επηκεηξψληαη βάζεη ηνπ λνκίζκαηνο ζην
νπνίν θαηαξηίδνληαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο (λφκηζκα παξνπζίαζεο).
Νη
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ.

(β)

Ππλαιιαγέο θαη ππόινηπα

Νη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην λφκηζκα ζην νπνίν θαηαξηίδνληαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο κε ηηο ηζνηηκίεο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ. Θέξδε θαη δεκηέο απφ
ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηαθηνπνίεζε ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ θαη απφ ηε
κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα κε
ηηο ηζρχνπζεο ηζνηηκίεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα.

2.3. Αθνινπζνύκελεο ινγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη
Ζ εηαηξεία γηα ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ εθαξκφδεη ηηο αθφινπζεο
ινγηζηηθέο αξρέο θαη κεζφδνπο, ζηα πιαίζηα ηεο βαζηθήο αξρήο ηνπ δνπιεπκέλνπ.

2.3.1. Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
α) Αξρηθή θαηαρώξηζε
Ρα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεσο, ην νπνίν
πεξηιακβάλεη θάζε δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα λα έιζεη ην ζηνηρείν ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε ή ζέζε ή
επηδησθφκελε ρξήζε.
Δηδηθφηεξα ην θφζηνο ησλ ηδηνπαξαγφκελσλ πάγησλ ζηνηρείσλ, πεξηιακβάλεη ην θφζηνο πξψησλ πιψλ,
αλαιψζηκσλ πιηθψλ, εξγαζίαο θαη άιιν θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην ελ ιφγσ πάγην ζηνηρείν. Δπηπιένλ
πεξηιακβάλεη κηα εχινγε αλαινγία ζηαζεξψλ θαη κεηαβιεηψλ εμφδσλ πνπ ζρεηίδνληαη έκκεζα κε ην
ηδηνπαξαγφκελν πάγην ζηνηρείν, ζην βαζκφ πνπ ηα πνζά απηά αλαθέξνληαη ζηελ πεξίνδν θαηαζθεπήο ή
παξαγσγήο. Ζ εηαηξεία επηβαξχλεη ην θφζηνο ησλ ηδηνπαξαγφκελσλ πάγησλ ζηνηρείσλ καθξάο πεξηφδνπ
θαηαζθεπήο ή παξαγσγήο κε ηφθνπο εληφθσλ ππνρξεψζεσλ θαηά ην κέξνο πνπ αλαινγνχλ ζε απηφ.
β) Κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε
Κεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο θαηαρσξίζεσο πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκνχληαη ζην απνζβέζηκν
θφζηνο (αξρηθφ θφζηνο θηήζεσο, πιένλ θάζε κεηαγελέζηεξε δαπάλε πνπ πιεξνί ηνλ νξηζκφ ηνπ πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ, κείνλ ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη δεκίεο απνκεηψζεσο).
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Νη απνζβέζεηο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ σθέιηκε δσή
ηνπο, ε νπνία εθηηκήζεθε σο αθνινχζσο:


Θηίξηα θαη ηερληθά έξγα: 25-66 έηε , αλάινγα κε ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ θάζε θηηξίνπ.



Κεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο 10 έηε



Κεηαθνξηθά κέζα επηβαηηθά 6,25 έηε



Κεηαθνξηθά κέζα θνξηεγά θ.ιπ. 8,33 έηε.



Έπηπια θαη εμνπιηζκφο γξαθείσλ 5-10 έηε.

Εεκία απνκεηψζεσο θαηαρσξίδεηαη φηαλ εθηηκάηαη φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ έρεη ππεξβεί ηελ
αλαθηήζηκε αμία ηνπ.
Νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο ειέγρνληαη γηα απνκείσζε φηαλ
ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη ινγηζηηθέο αμίεο ηνπο είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηηο αλαθηήζηκεο. Πηελ πεξίπησζε απηή
ππνινγίδεηαη ε αλαθηήζηκε αμία ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη αλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ππεξβαίλνπλ
ηελ εθηηκψκελε αλαθηήζηκε αμία, ε ζρεηηθή δηαθνξά θαηαρσξίδεηαη σο δεκία απνκείσζεο ζηελ θαηάζηαζε
απνηειεζκάησλ. Ρν αλαθηήζηκν πνζφ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη ην κεγαιχηεξν κεηαμχ ηεο εχινγεο
αμίαο (κείνλ ηα απαηηνχκελα γηα ηελ πψιεζε έμνδα) θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο απηψλ.
Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ρξήζεσο, νη εθηηκψκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο πξνεμνθινχληαη ζηελ
παξνχζα αμία ηνπο κε ηελ ρξήζε ελφο πξν θφξνπ πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ, ην νπνίν αληαλαθιά ηηο
ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο γηα ηελ δηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ
ζρεηίδνληαη κε απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.
γ) Γηαγξαθή
Ρα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία δηαγξάθνληαη θαηά ηελ πψιεζή ηνπο ή αλ ε Δηαηξεία δελ αλακέλεη
κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ή ηελ πψιεζή ηνπο.
2.3.2. Άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ρα άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα.
Ζ αμία ησλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο αγνξάο ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ
θαζψο θαη θάζε δαπάλε πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ απηά λα ηεζνχλ ζε θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο,
κεησκέλε θαηά ην πνζφ ησλ ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη ηπρφλ απνκεηψζεσλ ηεο αμίαο ηνπο. Πεκαληηθέο
κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θεθαιαηνπνηνχληαη ζηα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα φηαλ πξνζαπμάλνπλ ηελ απφδνζε
ηνπο πέξαλ ησλ αξρηθψλ πξνδηαγξαθψλ.
Ζ απφζβεζε φισλ ησλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Ζ
απφζβεζε ησλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ ινγίδεηαη βάζεη ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ απνζβέζεσο ζε 5 έηε.
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2.3.3. Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
2.3.3.1 Ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
α) Αξρηθή θαηαρώξηζε
Όια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεσο, δειαδή
ζην θφζηνο πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ απφθηεζε ηνπο. Ρν θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ
ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ (ή ηακεηαθψλ ηζνδχλακσλ) ή ηελ εχινγε αμία άιινπ αληαιιάγκαηνο πνπ δηαηέζεθε γηα
ηελ απφθηεζε, πιένλ δαπάλεο αγνξάο.
β) Κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε
Κεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο θαηαρσξίζεσο, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκνχληαη
ζην θφζηνο θηήζεψο ηνπο (νλνκαζηηθά πνζά) κείνλ ηπρφλ δεκίεο απνκεηψζεσο, εθηφο απφ ηα έληνθα
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηα νπνία, φηαλ ηα πνζά, ν ρξφλνο ιήμεψο ηνπο ή ην επηηφθην είλαη
ζεκαληηθά, απνηηκνχληαη ζην απνζβέζηκν θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ (ή κε ηε ζηαζεξή
κέζνδν).
Εεκία απνκεηψζεσο πξνθχπηεη φηαλ ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ ην πνζφ πνπ ε
νληφηεηα εθηηκά φηη ζα αλαθηήζεη απφ ην ζηνηρείν απηφ.
Ρν πνζφ πνπ ε νληφηεηα εθηηκά φηη ζα αλαθηήζεη απφ έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν
είλαη ην κεγαιχηεξν απφ:


Ρελ παξνχζα αμία ηνπ πνζνχ πνπ εθηηκάηαη φηη ζα ιεθζεί απφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν,
ππνινγηδφκελε κε ηε ρξήζε ηνπ αξρηθνχ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.



Ρελ εχινγε αμία ηνπ ζηνηρείνπ, κεησκέλε κε ην απαηηνχκελν θφζηνο πσιήζεσο.

Νη δεκίεο απνκεηψζεσο θαηαρσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη αλαζηξέθνληαη σο θέξδε
ζε απηή, φηαλ νη ζπλζήθεο πνπ ηηο πξνθάιεζαλ πάςνπλ λα πθίζηαληαη. Αλαζηξνθή γίλεηαη κέρξη ηεο αμίαο
πνπ ζα είρε ην ζηνηρείν, εάλ δελ είρε θαηαρσξηζηεί δεκία απνκεηψζεσο.
Ρα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα απνηηκνχληαη κε ηελ ηζνηηκία ηνπ μέλνπ
λνκίζκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Νη ζρεηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαηαρσξίδνληαη
ζηα απνηειέζκαηα.
γ) Γηαγξαθή
Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δηαγξάθεηαη φηαλ θαη κφλνλ φηαλ εθπλεχζνπλ ηα
ζπκβαηηθά δηθαηψκαηα επί ησλ ηακηαθψλ ξνψλ ηνπ ζηνηρείνπ ή κεηαβηβαζηνχλ νπζηαζηηθά φινη νη θίλδπλνη θαη
ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θπξηφηεηα ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ.

2.3.4. Φόξνη εηζνδήκαηνο
2.3.4.1. Ρξέρσλ θόξνο
Ν ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεη:


Ρνλ θφξν εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο θνξνινγηθήο
λνκνζεζίαο.
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Ρνλ θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηηο πξνζαπμήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν.
Νη δηαθνξέο ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, θαηαρσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηεο
ρξήζεσο, θαηά ηελ νπνία βεβαηψλνληαη απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη γίλνληαη απνδεθηέο απφ ηελ
Δηαηξεία.

2.3.4.2. Αλαβαιιόκελνο Φόξνο
Αλαβαιιφκελνη θφξνη πξνθχπηνπλ φηαλ ππάξρνπλ πξνζσξηλέο (αλαζηξέςηκεο) δηαθνξέο κεηαμχ
ινγηζηηθήο αμίαο θαη θνξνινγηθήο βάζεσο ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ.
Ζ εηαηξεία έρεη επηιέμεη ηελ θαηαρψξηζε αλαβαιιφκελσλ θφξσλ. Δηδηθφηεξα ε Δηαηξεία θαηαρσξίδεη:


Όιεο ηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο γηα φιεο ηηο θνξνινγεηέεο πξνζσξηλέο
δηαθνξέο, εθηφο εάλ ε ππνρξέσζε πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή θαηαρψξηζε ππεξαμίαο ή ηελ αξρηθή
θαηαρψξηζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ππνρξεψζεσο ζε ζπλαιιαγή πνπ δελ αθνξά ζπλέλσζε
επηρεηξήζεσλ θαη θαηά ην ρξφλν ηεο ζπλαιιαγήο δελ επεξεάδεηαη νχηε ην ινγηζηηθφ νχηε ην
θνξνινγεηέν απνηέιεζκα.



Ρηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο κφλν ζην βαζκφ πνπ είλαη ζθφδξα πηζαλφ θαη
ηεθκεξησκέλν φηη ζα ππάξρνπλ θνξνινγεηέα θέξδε έλαληη ησλ νπνίσλ νη εθπηπηφκελεο
πξνζσξηλέο δηαθνξέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ ε
αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή θαηαρψξηζε πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ ή ππνρξεψζεσο ζε κηα ζπλαιιαγή πνπ δελ αθνξά ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ θαη θαηά ην
ρξφλν ηεο ζπλαιιαγήο δελ επεξεάδεηαη νχηε ην ινγηζηηθφ νχηε ην θνξνινγεηέν απνηέιεζκα.

Σξεσζηηθά θαη πηζησηηθά ππφινηπα ησλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ ππφθεηληαη ζε ζπκςεθηζκφ θαη ηα
αληίζηνηρα θαζαξά πνζά παξνπζηάδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ θαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ.
2.3.5. Απνζέκαηα
α) Αξρηθή θαηαρώξηζε
Ρα απνζέκαηα θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεσο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη θάζε δαπάλε πνπ
απαηηείηαη γηα λα έιζεη θάζε ζηνηρείν ησλ απνζεκάησλ ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε ή ζέζε ή επηδησθφκελε
ρξήζε.
β) Κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε
Κεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο θαηαρσξίζεσο, ηα απνζέκαηα απνηηκνχληαη ζηελ θαη' είδνο ρακειφηεξε
ηηκή κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεσο θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο. Ρν θφζηνο θηήζεσο
πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ φξνπ. Πηελ πεξίπησζε απνηηκήζεσο ζηελ θαζαξή
ξεπζηνπνηήζηκε αμία, ε δεκία απνκεηψζεσο θαηαρσξίδεηαη σο θφζηνο πσιεζέλησλ, εθηφο αλ είλαη ζεκαληηθή,
νπφηε ελζσκαηψλεηαη ζην θνλδχιη «απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ».
2.3.6. Ξξνθαηαβνιέο θαη ινηπά κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Νη πξνθαηαβνιέο δαπαλψλ θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεσο (θαηαβαιιφκελα πνζά) θαη
απνηηκνχληαη κεηαγελέζηεξα ζην αξρηθφ θφζηνο θηήζεσο, κείνλ ηα ρξεζηκνπνηεζέληα πνζά βάζεη ηεο αξρήο
ηνπ δνπιεπκέλνπ θαη ηπρφλ δεκίεο απνκεηψζεσο. Ζ απνκείσζε ησλ πξνθαηαβνιψλ δαπαλψλ αλαθέξεηαη ζηελ
πεξίπησζε ζηελ νπνία ν ιήπηεο ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ δελ είλαη ζε ζέζε νχηε λα εθπιεξψζεη ηελ δέζκεπζε
πνπ αλέιαβε νχηε λα επηζηξέςεη ην ππφινηπν ηνπ πνζνχ.

13

ΕΚΑΟΗΓΖΠ Κ. WOOD WELL Α.Δ.Β.Δ.Δ.

Σξεκαηννηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
31 Γεθεκβξίνπ 2015
(Όια ηα πνζά ζε €)

Ρα ινηπά κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεσο θαη
απνηηκνχληαη κεηαγελέζηεξα ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη αλαθηήζηκεο αμίαο, δειαδή
ηνπ πνζνχ πνπ αλακέλεηαη λα ιεθζεί.

2.3.7. Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο
α) Αξρηθή θαηαρώξηζε θαη κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε
Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο, ηφζν θαηά ηελ αξρηθή θαηαρψξηζε, φζν θαη κεηαγελέζηεξα,
απνηηκνχληαη ζηα νλνκαζηηθά πνζά ηνπο, εθηφο απφ ηηο καθξνπξφζεζκεο ιήμεσο, νη νπνίεο απνηηκνχληαη ζην
απνζβέζηκν θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ (ή κε ηε ζηαζεξή κέζνδν). Νη
ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα απνηηκνχληαη κε ηελ ηζνηηκία ηνπ μέλνπ
λνκίζκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Νη ζρεηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαηαρσξίδνληαη
ζηα απνηειέζκαηα.
β) Γηαγξαθή
Κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε δηαγξάθεηαη φηαλ θαη κφλνλ φηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε
εθπιεξψλεηαη, αθπξψλεηαη ή εθπλέεη, δειαδή φηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε πνπ ηελ δεκηνχξγεζε δελ
πθίζηαηαη πιένλ.
2.3.8. Κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο
α) Αξρηθή θαηαρώξηζε θαη κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε
Νη κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαηαρσξίδνληαη αξρηθά θαη απνηηκνχληαη κεηαγελέζηεξα ζην
νλνκαζηηθφ πνζφ πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ην δηαθαλνληζκφ ηνπο. Γηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ είηε θαηά
ηελ επαλεθηίκεζή είηε θαηά ην δηαθαλνληζκφ ησλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαηαρσξίδνληαη σο
θέξδε ή δεκίεο ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξνθχπηνπλ.

β) Γηαγξαθή
Κηα κε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε δηαγξάθεηαη φηαλ θαη κφλνλ φηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε
εθπιεξψλεηαη, αθπξψλεηαη ή εθπλέεη, δειαδή φηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε πνπ ηελ δεκηνχξγεζε δελ
πθίζηαηαη πιένλ.

2.3.9. Ξξνβιέςεηο
Νη πξνβιέςεηο θαηαρσξίδνληαη αξρηθά θαη απνηηκνχληαη κεηαγελέζηεξα ζην νλνκαζηηθφ πνζφ πνπ
αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ην δηαθαλνληζκφ ηνπο, εθηφο αλ ε απνηίκεζε ζηελ παξνχζα αμία ηνπ πνζνχ πνπ
αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ην δηαθαλνληζκφ ηνπο έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα πνζά ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Δηδηθφηεξα, νη πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία, πνπ
πξνθχπηνπλ απφ πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, θαηαρσξίδνληαη θαη απνηηκνχληαη ζηα πξνθχπηνληα
απφ ηε λνκνζεζία νλνκαζηηθά πνζά θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ.
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2.3.11. Έζνδα θαη έμνδα
Ζ εηαηξεία θαηαρσξίδεη ηα έζνδα θαη ηα έμνδα, φηαλ απηά θαζίζηαληαη δνπιεπκέλα.
Δηδηθφηεξα:


Ρα έζνδα απφ πψιεζε αγαζψλ θαηαρσξίδνληαη εληφο ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία θαζίζηαληαη
δνπιεπκέλα θαη εθφζνλ πιεξνχληαη φιεο νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:


Κεηαβηβάδνληαη ζηνλ αγνξαζηή νη νπζηαζηηθνί θίλδπλνη θαη ηα νθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ηελ
θπξηφηεηά ηνπο.



Ρα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά απφ ηνλ αγνξαζηή.



Ρα νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ζπλαιιαγή κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ αμηφπηζηα θαη ζεσξείηαη
ζθφδξα πηζαλή ε εηζξνή ηνπο ζηελ νληφηεηα.

2.3.12. Πηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεσο
Ρα θνλδχιηα ηεο θαζαξήο ζέζεσο θαηαρσξίδνληαη αξρηθά θαη απνηηκνχληαη κεηαγελέζηεξα ζηα
νλνκαζηηθά πνζά, πνπ έρνπλ ιεθζεί ή θαηαβιεζεί.
2.3.13. Δλδερόκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο
Ρα ζηνηρεία απηά αθνξνχλ ελδερφκελα δηθαηψκαηα θαη δεζκεχζεηο αληίζηνηρα, ηα νπνία πξνθχπηνπλ
απφ γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο θαη ε χπαξμή ηνπο ζα επηβεβαησζεί κφλν απφ ην αλ ζπκβνχλ ή δελ ζπκβνχλ
έλα ή πεξηζζφηεξα αβέβαηα κειινληηθά γεγνλφηα, ηα νπνία δελ είλαη πιήξσο ππφ ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο. Ρα
ζηνηρεία απηά γλσζηνπνηνχληαη ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
2.3.14. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνύ
Νη αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ,
πξνζαξκφδνληαη, εάλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη δηνξζσηηθά γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία απηή
επηβάιινπλ πξνζαξκνγέο ηεο αμίαο ηνπο. Νη πξνζαξκνγέο απηέο γίλνληαη γηα ηέηνηα γεγνλφηα, σο ηελ
εκεξνκελία εγθξίζεσο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. Ρα κε δηνξζσηηθά, κεηά
ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ γεγνλφηα, γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ είλαη ζεκαληηθά, ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
2.3.15. Πεκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο
Νη εθηηκήζεηο θαη νη παξαδνρέο αμηνινγνχληαη δηαξθψο θαη βαζίδνληαη ζηελ ηζηνξηθή εκπεηξία θαη ζε
άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ πνπ, ππφ ηηο παξνχζεο
ζπλζήθεο, αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ.
2.3.16. Πηξνγγπινπνηήζεηο
Γηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη κεηαμχ ησλ πνζψλ ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ησλ
αληίζηνηρσλ πνζψλ ζηηο ζεκεηψζεηο νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.

3. Κεηάβαζε ζηα Διιεληθά Ινγηζηηθά Ξξόηππα
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Σξεκαηννηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
31 Γεθεκβξίνπ 2015
(Όια ηα πνζά ζε €)

3.1.

Βαζηθέο αξρέο κεηάβαζεο ζηα Διιεληθά Ινγηζηηθά Ξξόηππα

Ρν άξζξν 37 ηνπ Λφκνπ 4308/2014 (Ξξψηε Δθαξκνγή) απαηηεί φπσο ε Δηαηξεία θαζνξίζεη ηηο ινγηζηηθέο
αξρέο ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά Ινγηζηηθά Ξξφηππα θαη λα ηηο εθαξκφζεη αλαδξνκηθά γηα λα αλακνξθψζεη ηνλ
θαηά Διιεληθά Ινγηζηηθά Ξξφηππα ηζνινγηζκφ έλαξμεο θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο (1 Ηαλνπαξίνπ 2014).
Ρν άξζξν 37 ηνπ Λφκνπ 4308/2014 παξέρεη νξηζκέλεο δηεπθνιχλζεηο ζηελ αξρή ηεο αλαδξνκηθήο εθαξκνγήο.
Ζ Δηαηξεία δελ ρξεζηκνπνίεζε ηηο ζρεηηθέο δηεπθνιχλζεηο.
3.2.

Ππκθσλίεο κεηαμύ ησλ Διιεληθώλ Ινγηζηηθώλ Ξξνηύπσλ θαη ΓΞΙΑ

Νη παξαθάησ ζπκθσλίεο παξέρνπλ κηα πνζνηηθνπνίεζε ηεο επίδξαζεο ηεο κεηάβαζεο ζηα Διιεληθά Ινγηζηηθά
Ξξφηππα. Νη παξαθάησ ζπκθσλίεο παξέρνπλ ηελ επίδξαζε ηεο κεηαηξνπήο ζηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:
- Θαζαξή Θέζε ζηηο 1 Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 (Πεκείσζε 3.2.1)
- Ηζνινγηζκφο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 (Πεκείσζε 3.2.2)
- Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 (Πεκείσζε 3.2.3)

3.2.1. Ππκθσλία Θαζαξήο Θέζεο ζηηο 1 Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2014

Πύλνιν θαζαξήο ζέζεο ζύκθσλα κε ηηο ΓΞΙΑ

31.12.2014

1.1.2014

2.960.189

4.286.934

823.401
104.165
35.844
(301.160)

823.401
107.172
(1.838.294)

356.000
75.265
(191.638)
901.877

130.000
500.000
95.558
211.162
28.999

3.862.066

4.315.933

Αλακνξθψζεηο κεηάβαζεο ζε Διιεληθά Ινγηζηηθά Ξξφηππα
Απνηίκεζε ελζψκαησλ παγίσλ ζηελ εχινγε αμία σο ηεθκαξηφ θφζηνο
Γηαθνξέο απνζβέζεσλ ιφγσ δηαθνξεηηθνχ θφζηνπο θηήζεσο θαη σθέιηκεο δσήο
Θαηαρψξηζε πξνβιέςεσο απνδεκηψζεσο πξνζσπηθνχ
Ινγηζκφο πξφβιεςεο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ
Ινγηζκφο ινηπψλ πξνβιέςεσλ
Αλαγλψξηζε ακνηβψλ Γ.Π ζηε ρξήζε πνπ εγθξίζεθαλ
Αλαγλψξηζε κεξηζκάησλ ζηε ρξήζε πνπ εγθξίζεθαλ
Ινηπέο Ξξνζαξκνγέο
Ινγηζκφο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο
Πύλνιν αλακνξθώζεσλ κεηάβαζεο
Πύλνιν θαζαξήο ζέζεο ζύκθσλα κε ηα Διιεληθά Ινγηζηηθά Ξξόηππα

16

ΕΚΑΟΗΓΖΠ Κ. WOOD WELL Α.Δ.Β.Δ.Δ.

Σξεκαηννηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
31 Γεθεκβξίνπ 2015
(Όια ηα πνζά ζε €)

3.2.2. Ππκθσλία Ηζνινγηζκνύ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2014

Κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Αθίλεηα
Κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο
Ινηπφο εμνπιηζκφο
Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα

Πχλνιν

Άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ινηπά άπια

Πχλνιν

Ξξνθαηαβνιέο θαη κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ππφ θαηαζθεπή
Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Γάλεηα θαη απαηηήζεηο
Σξεσζηηθνί ηίηινη
Ππκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο
Ινηπνί ζπκκεηνρηθνί ηίηινη
Ινηπά

Πχλνιν

Πύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ
Θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Απνζέκαηα
Έηνηκα θαη εκηηειή πξντφληα
Δκπνξεχκαηα
Ξξψηεο χιεο θαη δηάθνξα πιηθά
Ξξνθαηαβνιέο γηα απνζέκαηα

Πχλνιν

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πξνθαηαβνιέο
Δκπνξηθέο απαηηήζεηο
Γεδνπιεπκέλα έζνδα
Ινηπέο απαηηήζεηο
Ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
Ξξνπιεξσκέλα έμνδα
Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

Πχλνιν

Ρξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο
Πύλνιν θπθινθνξνύλησλ
Πύλνιν ελεξγεηηθνύ

ΓΞΙΑ

ΚΔΡΑΒΑΠΖ

Διιεληθά
Ινγηζηηθά
Ξξόηππα

3.064.679
710
334.908
3.400.296

642.400
1.210
17.003
264.841
925.454

3.707.079
1.920
351.911
264.841
4.325.751

1.995
1.995
-

2.376
2.376
-

4.371
4.371
-

3.535
3.535
3.405.826

(0)
(0)
927.830

3.535
3.535
4.333.657

19.405
2.301.398
53.307
829.780
3.203.890

-

19.405
2.301.398
53.307
829.780
3.203.890

658.235
127
946.691

(301.160)
(110.698)
(411.859)
(411.859)
515.971

357.076
127
835.992
21.572
1.205.731
2.420.498

21.572
1.205.731
2.832.356
6.036.246
9.442.072

-

5.624.388
9.958.044
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(Όια ηα πνζά ζε €)

Θαζαξή ζέζε
Θαηαβεβιεκέλα θεθάιαηα
Θεθάιαην

Πχλνιν

Απνζεκαηηθά θαη απνηειέζκαηα εηο λέν
Απνζεκαηηθά λφκσλ ή θαηαζηαηηθνχ
Απνηειέζκαηα εηο λέν

Πχλνιν

Πύλνιν θαζαξήο ζέζεο
Ξξνβιέςεηο
Ξξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο
Ινηπέο πξνβιέςεηο

Πχλνιν

πνρξεώζεηο
Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Γάλεηα
Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο

Πχλνιν

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Ξξνβιέςεηο
Ρξαπεδηθά δάλεηα
Βξαρππξφζεζκν κέξνο καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ
Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο
Φφξνο εηζνδήκαηνο
Ινηπνί θφξνη-ηέιε
Νξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Ινηπέο ππνρξεψζεηο
Έμνδα ρξήζεσο δεδνπιεπκέλα

ΓΞΙΑ

ΚΔΡΑΒΑΠΖ

Διιεληθά
Ινγηζηηθά
Ξξόηππα

863.803
863.803

-

863.803
863.803

1.947.904
148.482
2.096.386
2.960.189

(500.000)
1.401.877
901.877
901.877

1.447.904
1.550.359
2.998.263
3.862.066

353.872
353.872

(35.844)
(35.844)

318.028
318.028

434.474

-

434.474
-

-

434.474

-

434.474

2.243.139
295.000
892.563
110.698
218.898
84.222
1.847.061
1.955

(75.000)
(110.698)
(356.000)
-

2.243.139
295.000
817.563
218.898
84.222
1.491.061
1.955

5.693.536
6.128.010
9.442.072

(541.698)
(350.060)
515.971

5.151.838
5.777.950
9.958.044

Έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ

Πχλνιν

Πύλνιν ππνρξεώζεσλ
Πύλνιν θαζαξήο ζέζεο, πξνβιέςεσλ θαη ππνρξεώζεσλ
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3.2.3. Ππκθσλία Θαηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014

Θχθινο εξγαζηψλ (θαζαξφο)
Θφζηνο πσιήζεσλ
Κηθηό απνηέιεζκα
Ινηπά ζπλήζε έζνδα
Έμνδα δηνίθεζεο
Έμνδα δηάζεζεο
Ινηπά έμνδα θαη δεκίεο
Απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (θαζαξφ πνζφ)
Ινηπά έζνδα θαη θέξδε
Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα
Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα
Απνηειέζκαηα πξν ηόθσλ θαη θόξσλ
Ξηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα
Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Απνηέιεζκα πξν θόξσλ
Φφξνη εηζνδήκαηνο
Απνηέιεζκα πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο

ΓΞΙΑ

ΚΔΡΑΒΑΠΖ

14.470.228
(8.767.686)
5.702.542
15.100
5.717.642
(1.115.513)
(2.072.077)
(1.537.135)
10.865
22.556
(16.424)
1.009.913
379
(201.728)
808.564
(263.865)
544.699

34.336
34.336
34.336
(46.018)
(85.480)
1.520.710
2.263
(22.556)
16.424
1.419.678
1.419.678
(402.800)
1.016.878

Διιεληθά
Ινγηζηηθά
Ξξόηππα
14.470.228
(8.733.351)
5.736.877
15.100
5.751.977
(1.161.531)
(2.157.557)
(16.425)
13.128
2.429.591
379
(201.728)
2.228.242
(666.665)
1.561.577

4. Ξαξεθθιίζεηο από ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί εύινγε παξνπζίαζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
Πηελ παξνχζα πεξίνδν δελ πξνέθπςε αλάγθε ηέηνηαο παξεθθιίζεσο.

5. Πρέζεηο ελόο πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ ή κηαο ππνρξεώζεσο κε πεξηζζόηεξα από έλα θνλδύιηα
ηνπ ηζνινγηζκνύ
Πηνλ ινγαξηαζκφ «ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο» πεξηιακβάλεηαη ην καθξνπξφζεζκν ηκήκα €
977.500 ππνρξεψζεσο πξνο ηνπο κεηφρνπο ιφγσ αγνξάο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ρν αληίζηνηρν
βξαρππξφζεζκν ηκήκα € 510.000 πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ
«Ινηπέο πνρξεψζεηο».
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(Όια ηα πνζά ζε €)
6. Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ελζώκαηα θαη άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

6.1. Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Θόζηνο
1 Ηαλνπαξίνπ 2014
Ξξνζζήθεο
Ξσιήζεηο
Γηαγξαθέο-θινπή
31 Γεθεκβξίνπ 2014
1 Ηαλνπαξίνπ 2015
Ξξνζζήθεο
Γηαγξαθέο
πσιήζεηο
31 Γεθεκβξίνπ 2015
Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
1 Ηαλνπαξίνπ 2014
Απνζβέζεηο ρξήζεο
Ξσιήζεηο-δηαγξαθέο
31 Γεθεκβξίνπ 2014
1 Ηαλνπαξίνπ 2015
Απνζβέζεηο ρξήζεο
Ξσιήζεηο-δηαγξαθέο
31 Γεθεκβξίνπ 2015
Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 1 Ηαλνπαξίνπ 2014
Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ
2014
Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ
2015

Γηακνξθώζεηο
γεο

Θηίξηα-ηερληθά
έξγα

Κεραλνινγηθόο
εμνπιηζκόο

Ινηπόο
εμνπιηζκόο

Δπελδύζεηο
ζε αθίλεηα

1.903.606
1.903.606

1.927.437
124.119
2.051.555

62.415
1.471
(11.712)
52.175

1.360.083
229.545
(49.007)
(12.240)
1.528.381

264.841
-

1.903.606
391.105

2.051.555
1.698.418
(185.262)

52.175
2.116

2.294.711

3.564.712

54.291

1.528.381
167.407
(216.083)
(9)
1.479.695

-

185.955
62.127
248.082

1.154.342
61.672
(39.544)
1.176.469

-

-

60.060
1.683
(11.488)
50.255

-

1.400.357
125.482
(51.032)
1.474.807

-

50.255
977

-

248.082
89.036
(65.163)
271.955

51.232

1.176.469
78.621
(191.424)
1.063.667

-

1.474.807
168.633
(256.587)
1.386.853

1.903.606

1.741.481

2.355

205.742

264.841

4.118.025

1.903.606

1.803.473

1.920

351.911

264.841

4.325.751

2.294.711

3.292.757

3.059

416.029

264.841

6.271.397

264.841
264.841

264.841

Πύλνιν

5.518.382
355.135
(49.007)
(23.952)
5.800.558
5.800.558
2.259.047
(401.345)
(9)
7.658.250

Πηελ θιεηφκελε ρξήζε νινθιεξψζεθε ε αγνξά ηνπ αθηλήηνπ ζηελ ζέζε Φάθα Αζπξνπχξγνπ , ηδηνθηεζίαο
κεηφρσλ . Ζ αμία αγνξάο απηνχ εθηηκήζεθε απφ νξθσηφ πξαγκαηνγλψκνλα εθηηκεηή αθίλεηεο πεξηνπζίαο.
Ιφγσ ηεο ηδηφρξεζή ηνπ ηαμηλνκήζεθε ζηα ελζψµαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ε εχινγε αμία ηνπ θαηά
ηελ εκεξνκελία ηεο ηαμηλφκεζεο ζεσξήζεθε σο ην ηεθκαξηφ θφζηνο ηνπ ελ ιφγσ αθηλήηνπ.
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6.2. Άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ινηπά άπια

Πύλνιν

200.791

200.791

Θόζηνο
1 Ηαλνπαξίνπ 2014
Ξξνζζήθεο

2.780

2.780

31 Γεθεκβξίνπ 2014

203.571

203.571

1 Ηαλνπαξίνπ 2015

203.571

203.571

8.850

8.850

Ξξνζζήθεο
Γηαγξαθέο
31 Γεθεκβξίνπ 2015
Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
1 Ηαλνπαξίνπ 2014
Απνζβέζεηο ρξήζεο
31 Γεθεκβξίνπ 2014
1 Ηαλνπαξίνπ 2015
Απνζβέζεηο ρξήζεο
Γηαγξαθέο
31 Γεθεκβξίνπ 2015
Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 1
Ηαλνπαξίνπ 2014
Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2014
Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2015

-10.952

-10.952

201.470

201.470

197.352

197.352

1.848

1.848

199.200

199.200

199.200

199.200

1.513

1.513

-10.952

-10.952

189.761

189.761

3.440

3.440

4.371

4.371

11.708

11.708

7. Δκπνξηθέο απαηηήζεηο

Νη εκπνξηθέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα:

Ξειάηεο
Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο
Γξακκάηηα εηζπξαθηέα
Δπηζθαιείο Ξειάηεο
Κείνλ: Ξξνβιέςεηο γηα απνκείσζε
Πύλνιν

31.12.2015

31.12.2014

157.311
270.045
0
1.900.022
-1.862.729
464.649

110.276
174.849
0
1.910.244
-1.838.294
357.076
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9. Ινηπέο Απαηηήζεηο
Νη ινηπέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα:

Απαηηήζεηο απφ Διιεληθφ Γεκφζην
Ινηπνί Σξεψζηεο Γηάθνξνη
Δθηεισληζηέο - Ινγαξηακνί πξνο απφδνζε
Αγνξέο ππφ παξαιαβή
Πύλνιν

31.12.2015

31.12.2014

26.845
325
813.707
840.876

97.821
67.833
110
670.228
835.992

10. Κεηνρηθό θεθάιαην
Ρν θαηαβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο δηαηξείηαη ζε 36.082 αλψλπκεο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €
23,94 ε θάζε κία θαη αλέξρεηαη ζε € 863.803,08.

11. Απνζεκαηηθά

Ρν Ραθηηθφ Απνζεκαηηθφ € 288.000 ζρεκαηίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο
(Λ.2190/20, άξζξα 44 θαη 45) θαηά ηελ νπνία πνζφ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην 5% ησλ εηεζίσλ θαζαξψλ (κεηά
θφξσλ) θεξδψλ, είλαη ππνρξεσηηθφ λα κεηαθεξζεί ζην Ραθηηθφ Απνζεκαηηθφ κέρξη ην χςνο ηνπ λα θζάζεη ην
έλα ηξίην ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Ρν ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα
θάιπςε δεκηψλ κεηά απφ απφθαζε ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, θαη σο εθ ηνχηνπ δε
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν.
Κεηαμχ ησλ απνζεκαηηθψλ πεξηιακβάλνληαη θαη πνζφ € 1.684.556 πνπ αθνξά έθηαθηα απνζεκαηηθά πνπ
ζρεκαηίζηεθαλ κε απνθάζεηο ησλ ηαθηηθψλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ κε ζθνπφ ηελ απηνρξεκαηνδφηεζε ηεο
εηαηξείαο θαζψο θαη ζρεκαηηζκφ εηδηθψλ απνζεκαηηθψλ βάζεη ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ λφκσλ.

12. Γάλεηα
Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Γάλεηα ηξαπεδψλ
Πύλνιν καθξνπξνζέζκσλ ππνρξεώζεσλ (α)
Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Γάλεηα ηξαπεδψλ
Βξαρππξφζεζκν κέξνο καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ
Πύλνιν βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεώζεσλ (β)
Γεληθό Πύλνιν (α)+(β)

Κεηαμχ 1 θαη 2 εηψλ
Κεηαμχ 2 θαη 5 εηψλ
Άλσ ησλ 5 εηψλ
Ινηπέο πξνζαξκνγέο ιφγσ Δ.Ι.Ξ.
Πύλνια

31.12.2015

31.12.2014

450.000
450.000

434.474
434.474

1.500.000
421.879
1.921.879
2.371.879

2.243.139
295.000
2.538.139
2.972.613

31.12.2015
2.059.379
312.500
2.371.879

31.12.2014
2.538.139
434.474
2.972.613
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Έρνπλ εγγξαθεί πξνζεκεηψζεηο ππνζεθψλ πνζνχ επξψ 2.311.900,00 επί αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο ζηελ νδφ Αγ.
Ξαξαζθεπήο 14 ζηελ Διεπζίλα θαη ζηελ νδφ Γηαλληηζψλ 12 ζηνπο Θξαθνκαθεδφλεο γηα ηξαπεδηθέο
ππνρξεψζεηο πξνο ηελ ALPHA BANK πνζνχ επξψ 434.379,21 .

13. Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Νη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα:
31.12.2015

31.12.2014

977.500
977.500

-

Ινηπνί καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνο κεηφρνπο
Πύλνιν

Ρν αλσηέξσ πνζφ αθνξά ην καθξνπξφζεζκν ππφινηπν ζπλνιηθήο νθεηιήο 31.12.2015 πνζνχ επξψ 1.487.500
πνπ αθνξά κέξνο ηνπ ηηκήκαηνο ηεο αγνξάο ηνπ αθηλήηνπ ζηελ ζέζε Φάθα Αζπξνπχξγνπ , ηδηνθηεζίαο
κεηφρσλ. Ρν βξαρππξφζεζκν κέξνο ηεο αλσηέξσ νθεηιήο πνζνχ επξψ 510.000 πεξηιακβάλεηαη ζην θνλδχιη
ηνπ ηζνινγηζκνχ «Ινηπέο πνρξεψζεηο» (βιέπε θαησηέξσ ζεκείσζεο 15) . Βάζεη ηνπ ζπκβνιαίνπ αγνξάο ην
ζπλνιηθφ ηίκεκα είλαη πιεξσηέν ζε ηζφπνζεο κεληαίεο δφζεηο κε ηελ ηειεπηαία λα ιήγεη ζηηο 30.11.2018.
14. Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο
Ζ εηαηξεία έρεη επηιέμεη ηελ θαηαρψξηζε αλαβαιιφκελσλ θφξσλ. Ν ινγαξηαζκφο παξνπζίαζε ηελ
αθφινπζε θίλεζε εληφο ηεο ρξήζεσο 2014 θαη 2015:

Αλαβαιιόκελνη θόξνη

πόινηπν
1/1/2014

Σξεώζεηο 2014

Ξηζηώζεηο 2014

Κεηαβνιέο ζηα
απνηειέζκαηα
Έζνδα
Έμνδα

πόινηπν
31/12/2014

Απαηηήζεηο
Απνηίκεζε παγίσλ ζηνηρείσλ
Ξξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ
Πύλνιν

57.179

57.179

477.956

-399.655

535.136

0

78.301
135.481

399.655
0

399.655

πνρξεώζεηο
Γηαθνξέο απνζβέζεσλ
Ξξνβιέςεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ
Ππλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο
Απνηίκεζε παγίσλ ζηνηρείσλ
Ινηπά Πηνηρεία πνρξεψζεσλ Απαηηήζεσλ
Πύλνιν
Θαζαξό πνζό

Αλαβαιιόκελνη θόξνη
Απαηηήζεηο

0

-27.036

-27.865

18.545

-5.345

5.345

-271.264

-27.036

27.036

-9.319

18.545

0

5.345

-271.264

-19.500

-19.500

-323.973

23.890

-27.036

-327.119

23.890

27.036

211.162

23.890

-27.036

-191.638

23.890

426.691

πόινηπν
1/1/2015

Σξεώζεηο 2015

Ξηζηώζεηο 2015

Κεηαβνιέο ζηα
απνηειέζκαηα
Έζνδα
Έμνδα

πόινηπν
31/12/2015

Απνηίκεζε παγίσλ ζηνηρείσλ

57.179

6.598

63.777

6.598

Ξξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ

78.301

10.294

88.596

10.294

135.481

16.892

152.373

16.892

Πύλνιν
πνρξεώζεηο
Γηαθνξέο απνζβέζεσλ
Ξξνβιέςεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ
Απνηίκεζε παγίσλ ζηνηρείσλ
Ινηπά Πηνηρεία πνρξεψζεσλ Απαηηήζεσλ
Πύλνιν
Θαζαξό πνζό

-27.036
-9.319

1.961

-271.264
-19.500
-327.119
-191.638

-36.696

-63.732

-1.075

-8.434

-31.300

-302.563

36.696
1.961

1.075
31.300

21.750

-2.250

0

21.750

2.250

16.892

-71.321
-71.321

-374.729
-222.356

23.711
40.602

71.321
71.321
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15. Ινηπέο ππνρξεώζεηο

Ξξνθαηαβνιέο πειαηψλ
Ακνηβέο πξνζσπηθνχ πιεξσηέεο
Κεξίζκαηα πιεξσηέα
Ακνηβέο κειψλ Γηνηθ.Ππκβνπιίνπ
Ινηπέο βξαρ/κεο ππνρξεψζεηο
Βξαρππξφζεζκν κέξνο καθξνπξφζεζκεο ππνρξέσζεο
Πύλνιν

31.12.2015

31.12.2014

133.798
15.025
1.146.255
131.840
222.348
510.000
2.159.266

86.948
743
1.363.900
20.000
19.470
1.491.061

Ρν θνλδχιη «Βξαρππξφζεζκν κέξνο καθξνπξφζεζκεο ππνρξέσζεο» πνζνχ επξψ 510.000 αθνξά ηηο
πιεξσηέεο δφζεηο ζην 2016 απφ ηελ αγνξά ηνπ αθηλήηνπ ζηελ ζέζε Φάθα ζηνλ Αζπξφππξγν.

16. Έμνδα αλά θαηεγνξία

Πεκείσζε
Θφζηνο απνζεκάησλ αλαγλσξηζκέλν ζην θφζηνο πσιεζέλησλ
Ξαξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ
Ξαξνρέο ηξίησλ
Φφξνη - Ρέιε
Γηάθνξα Έμνδα
Απνζβέζεηο ελζψκαησλ παγίσλ
Απνζβέζεηο άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Ξξνβιέςεηο
Πύλνιν θόζηνπο πσιεζέλησλ, εμόδσλ δηνίθεζεο θαη
δηάζεζεο

17

6.1
6.2

1.1.2015 έσο
31.12.2015

1.1.2014 έσο
31.12.2014

9.435.332
2.555.135
90.783
413.306
162.886
518.338
168.633
1.513
24.435

8.733.351
2.162.746
78.798
395.504
83.031
471.155
126.006
1.848
-

13.370.360

12.052.439

1.1.2015 έσο
31.12.2015
9.435.332
2.553.047
1.381.982
13.370.360

1.1.2014 έσο
31.12.2014
8.733.351
2.157.557
1.161.531
12.052.439

Θαηαλνκή αλά ιεηηνπξγία

Θφζηνο πσιεζέλησλ
Δμνδα δηάζεζεο
Έμνδα δηνίθεζεο

17. Ξαξνρέο ζε εξγαδόκελνπο
Νη δαπάλεο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο αλαιχνληαη σο εμήο:

24

Σξεκαηννηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
31 Γεθεκβξίνπ 2015

ΕΚΑΟΗΓΖΠ Κ. WOOD WELL Α.Δ.Β.Δ.Δ.

(Όια ηα πνζά ζε €)

Κηζζνί θαη εκεξνκίζζηα
Θνηλσληθέο επηβαξχλζεηο
Ξαξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία
Ινηπά
Πύλνιν

Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ
Δξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ
Πχλνιν

1.1.2015 έσο
31.12.2015

1.1.2014 έσο
31.12.2014

1.946.651
358.535
245.326
4.622
2.555.135

1.735.583
338.556
81.157
7.450
2.162.746

1.1.2015 έσο
31.12.2015

1.1.2014 έσο
31.12.2014

31
26
57

31
24
55

18. Φόξνο Δηδνζήκαηνο

Ρξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο ρξήζεο
Αλαβαιιφκελε Φνξνινγία
Κε ελζ. Πην ιεηη. Θφζηνο Φφξνη

Πύλνιν

31.12.2015

31.12.2014

596.939
30.718
627.657

261.065
402.800
2.800
666.665

Γηα ηελ ρξήζε 2015 βάζεη ηνπ λφκνπ 4172/2013 ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο είλαη 29%.
19. Γεζκεύζεηο
Γεζκεύζεηο από ιεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο
Ζ εηαηξεία δελ έρεη ζπλάςεη κε αθπξψζηκεο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Όκσο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ
ηεο έρεη πξνβεί ζε ελνηθίαζε θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ανξίζηνπ δηάξθεηαο κε εηήζην κίζζσκα πνζνχ επξψ
61.886 .

20. Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο
Ζ Δηαηξία δελ έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο γηα ηε ρξήζε ηνπ 2010.
Γηα ηε ρξήζε 2011 θαη εληεχζελ, νη Διιεληθέο Αλψλπκεο Δηαηξίεο θαη νη Δηαηξείεο Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο πνπ
νη εηήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο ειέγρνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνπο λφκηκνπο ειεγθηέο,
ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ «Δηήζην Ξηζηνπνηεηηθφ» πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ
Λ.2238/1994 γηα ηηο ρξήζεηο 2011-2013 θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65Α ηνπ Λ. 4174/2014 γηα ηηο ρξήζεηο
2014 θαη 2015. Θαηφπηλ νινθιήξσζεο ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, ν Λφκηκνο Διεγθηήο ή ειεγθηηθφ γξαθείν
εθδίδεη ζηελ εηαηξία «Έθζεζε Φνξνινγηθήο Ππκκφξθσζεο» θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ ππνβάιεη ειεθηξνληθά ζην
πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ.
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Γηα ηηο ρξήζεηο 2011-2014 έρεη δηελεξγεζεί θνξνινγηθφο έιεγρνο απφ ηελ εηαηξεία ΠΝΙ Α.Δ. Θαηά ηελ
νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, ε «Έθζεζε Φνξνινγηθήο Ππκκφξθσζεο» έρεη εθδνζεί ρσξίο
νπζηαζηηθέο πξνζαξκνγέο φζνλ αθνξά ην έμνδν θφξνπ θαη ηελ αληίζηνηρε πξφβιεςε θφξνπ. Γηα ηε ρξήζε
2015, ν θνξνινγηθφο έιεγρνο είλαη ζε εμέιημε θαη ε Γηνίθεζε δελ αλακέλεη νπζηαζηηθή κεηαβνιή ησλ
θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο ρξήζεο απηήο θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ.

21. Ππλδεδεκέλα κέξε
Αγοπά Παγίων

Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε

1.1.2015 έωρ
31.12.2015
1.755.271
1.755.271

1.1.2014 έωρ
31.12.2014
-

1.1.2015 έωρ
31.12.2015
108.816
108.816

1.1.2014 έωρ
31.12.2014
140.963
140.963

1.1.2015 έωρ
31.12.2015
7.760
7.760

1.1.2014 έωρ
31.12.2014
8.760
8.760

1.1.2015 έωρ
31.12.2015
2.970.064
2.970.064

1.1.2014 έωρ
31.12.2014
1.385.273
1.385.273

1.1.2015 έωρ
31.12.2015

1.1.2014 έωρ
31.12.2014

537.380

455.240

75.950
613.330

74.333
529.573

Λοιπά Έξοδα

Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε

Απαιηήζεις από ζσνδεδεμένα μέρη

Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε

Υποτρεώζεις προς ζσνδεδεμένα μέρη

Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε

Παποχέρ ππορ τη Διοίκηση

Κηζζνί, ακνηβέο κειψλ ΓΠ θαη άιιεο
βξαρππξφζεζκεο εξγαζηαθέο παξνρέο
Γεζκεχζεηο γηα παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία

22. Ξξνηεηλόκελε δηάζεζε θεξδώλ
Ρν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην πξνηείλεη ζηελ πξνζερή ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηε δηάζεζε
ησλ θαζαξψλ κεηά απφ θφξνπο θεξδψλ σο αθνινχζσο:
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Ραθηηθφ Απνζεκαηηθφ
Ξξψην Κέξηζκα
Έθηαθην Απνζεκαηηθφ
πφινηπν θεξδψλ εηο λένλ

31.12.2015
24.652
800.000
79.527
904.179

23. Θαηαβιεζέληα κεξίζκαηα ζηελ πεξίνδν
Πηελ θιεηφκελε πεξίνδν δελ θαηαβιήζεθαλ κεξίζκαηα.

24. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία Ηζνινγηζκνύ
Γελ πξνέθπςαλ ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ.

Αηγάιεσ, 21 Ηνπιίνπ 2016

H ΞΟΝΔΓΟΝΠ Γ.Π

Ν ΓΗΔΘΛΩΛ ΠΚΒΝΙΝΠ

Ζ ΑΛΡΗΞΟΝΔΓΟΝΠ
& ΑΛΑΞΙ. ΓΗΔΘ.ΠΚΒΝΙΝΠ

ΔΙΔΛΖ ΕΚΑΟΗΓΖ
ΑΡ : ΑΔ 063872

ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΕΚΑΟΗΓΖΠ
ΑΡ : Π 739410

ΕΚΑΟΗΓΖ ΚΑΟΗΑ
ΑΡ : Π 741641

Ζ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΠΚΒΝΙΝΠ

Ζ ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΖ ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ

ΛΗΘΝΙΑΘΝΞΝΙΝ ΓΖΚΖΡΟΑ
ΑΡ:Σ 722621

ΚΑΪΓΗΩΡΖ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ
ΑΡ : ΑΖ 049394
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ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ
ΡΖΠ " ΕΚΑΟΗΓΖΠ M. WOOD WELL AΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ - ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΖΔΜΑΓΩΓΗΘΖ- ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΞΗΞΙΩΛ Α.Δ.Β.Δ.Δ."
ΞΟΝΠ ΡΖΛ ΡΑΘΡΗΘΖ ΓΔΛΗΘΖ ΠΛΔΙΔΠΖ ΡΩΛ ΚΔΡΝΣΩΛ ΡΖΠ

Θχξηνη Κέηνρνη,
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο εθζέζνπκε ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεσο 01/01/2015-31/12/2015 θαη λα ππνβάιινπκε
γηα έγθξηζε ζχκθσλα κε ην Λφκν θαη ην Θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο, ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξηθήο
ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 31.12.2015 (1/1/2015-31/12/2015), θαη λα ζαο εθζέζνπκε ηα αθφινπζα ζρεηηθά κε ηε
δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε θαη ηε
πξνβιεπφκελε απφ ην Γ.Π. πνξεία , ζηηο επφκελεο ρξήζεηο.

Πεκαληηθά Γεγνλόηα
Ζ ρξήζε 2015 απνηέιεζε ηελ πξψηε νηθνλνκηθή ρξήζε εθαξκνγήο απφ ηελ Δηαηξεία ησλ Διιεληθψλ
Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (ΔΙΞ).
Όπσο πξνθχπηεη απφ ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πνπ επηζπλάπηνληαη, ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο
απμήζεθε θαηά 5,00% πεξίπνπ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε θαη είρε Θαζαξά Θέξδε ρξήζεσο πξν
Φφξσλ Δπξψ 1.531.836 (κείσζε 31,30% πεξίπνπ ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε 2014). Ζ πηψζε ησλ Θαζαξψλ
Θεξδψλ πξν Φφξσλ , παξά ηελ αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο , νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηνλ
δηαθνξεηηθφ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ πνπ απαηηνχλ ηα λέα Διιεληθά Ινγηζηηθά Ξξφηππα ζηηο ακνηβέο απφ πνζνζηά
ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Ξην ζπγθεθξηκέλα ζηελ ρξήζε 2015 έπξεπε λα θαηαρσξεζεί
πξνζζεηηθά ζηηο δαπάλεο ηεο εηαηξείαο ην πνζφ ησλ 356.000 επξψ πνπ αθνξά ηέηνηνπ είδνπο ακνηβέο φπνπ
ζην πξνεγνχκελν ινγηζηηθφ πιαίζην είραλ ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ πίλαθα δηάζεζεο ηεο ρξήζεο 2014.
Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ 31/12/2015 θξίλεηαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθή ιακβάλνληαο ππφςε
ηηο πνιχ δπζκελείο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ζηνλ θιάδν αιιά θαη γεληθφηεξα ζηελ ειιεληθή αγνξά
ην ηειεπηαία ρξνληθφ δηάζηεκα.

Νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο
Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ 31/12/2015 θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή.
Ρα ίδηα θεθάιαηα θαηά ηελ 31/12/2015 αλέξρνληαη ζε πνζφ Δπξψ 4.766.245 έλαληη Δπξψ 3.862.066
ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεσο .
Ρα θπξηφηεξα κεγέζε ηεο ρξήζεο 1.1 – 31.12.2015 έρνπλ σο εμήο:

28

Σξεκαηννηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
31 Γεθεκβξίνπ 2015

ΕΚΑΟΗΓΖΠ Κ. WOOD WELL Α.Δ.Β.Δ.Δ.

(Όια ηα πνζά ζε €)

ΔΡΑΗΟΗΑ
Θχθινο Δξγαζηψλ
Ιεηηνπξγηθφ Απνηέιεζκα (EBITDA)
Θέξδε πξν θφξσλ
Θαζαξά θέξδε ρξήζεσο κεηά απφ θφξνπο
Ξεξηζψξην EBITDA

1.1 - 31.12.2015
15.196.073
1.901.454
1.531.836
904.179
12,51%

1.1 - 31.12.2014
14.470.228
2.557.446
2.228.242
1.561.577
17,67%

Γ (%)
5,0%
-25,7%
-31,3%
-42,1%
-29,2%

Αθνινπζνχλ νη βαζηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο ηεο εηαηξίαο ψζηε λα παξέρνπλ πιεξέζηεξε πιεξνθφξεζε
γηα ηε ρξήζε πνπ έθιεηζε :
Γ ΔΗ ΘΡ ΔΠ

Αξηζκνδείθηεο νηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο
1.1 - 31.12.2015
1.1 - 31.12.2014
47,34%
56,48%
Θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ/Πχλνιν ελεξγεηηθνχ
Κε Θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ/Πχλνιν ελεξγεηηθνχ
52,66%
43,52%
Νη παξαπάλσ δείθηεο δείρλνπλ ηελ αλαινγία θεθαιαίσλ πνπ έρεη δηαηεζεί ζε θπθινθνξηαθφ θαη πάγην ελεξγεηηθφ.

Ίδηα θεθάιαηα/Πχλνιν ππνρξεψζεσλ
Ν παξαπάλσ δείθηεο δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή απηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο.

69,59%

66,84%

Πχλνιν ππνρξεψζεσλ/Πχλνιν παζεηηθνχ
Ίδηα θεθάιαηα/Πχλνιν παζεηηθνχ
Νη παξαπάλσ δείθηεο δείρλνπλ ηελ δαλεηαθή εμάξηεζε ηεο εηαηξείαο.

60,08%
39,92%

61,22%
38,78%

Ίδηα θεθάιαηα/Κε Θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ ελεξγεηηθφ
75,80%
Ν δείθηεο απηφο δείρλεη ην βαζκφ ρξεκαηνδνηήζεσο ησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ηεο εηαηξείαο απφ ηα Ίδηα Θεθάιαηα.

89,12%

Θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ/Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
108,72%
Ν αλσηέξσ δείθηεο απεηθνλίδεη ηελ γεληθή ξεπζηφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδνο.

109,17%

Αξηζκνδείθηεο απνδόζεσο θαη απνδνηηθόηεηαο
1.1 - 31.12.2015
Θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο πξν θφξσλ
10,08%
Θαζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεσο πξν θφξσλ/Ίδηα θεθάιαηα
32,14%
Ν αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο.

1.1 - 31.12.2014
15,40%
57,70%

Κηθηά απνηειέζκαηα/Ξσιήζεηο απνζεκάησλ & ππεξεζηψλ
37,91%
Ν αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ην πνζνζηηαίν κέγεζνο ηνπ κηθηνχ θέξδνπο επί ησλ πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο.

39,65%
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Γη α ρε ί ξη ζ ε ρ ξε κ αη ν νη θν λ νκ ηθ ώλ θ ηλ δύ λ σλ
Νη β α ζη θ νί ρξ ε καη ν νη θ νλ ν κη θν ί θί λ δπ λ νη θ αη νη αλ ηί ζη νη ρεο ελ έξ γε η εο α λη η κε ηψ πη ζ ήο η ν π ο
απφ η ε λ ε ηα ηξεί α εί λα η νη πα ξα θά ησ :

Κίνδσνος
Πηζηωηηθόο
Κίλδπλνο
(Κίλδπλνο
επηζθάιεηαο
πειαηώλ)

Προβλέυεις ηης εηαιρείας
 Η εηαηξεία αμηνινγεί δηαξθώο ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα ηωλ πειαηώλ ηεο
θαζώο θαη ηα κέγηζηα επηηξεπηά όξηα πίζηωζεο
 Η εηαηξεία πξνζπαζεί κε δηαζπνξά ζε κεγάιν πιήζνο πειαηώλ λα πεξηνξίδεη
ηνπο θηλδύλνπο.

2.

Κίλδπλνο
ξεπζηόηεηαο

Η εηαηξεία κέζω ηωλ ζπλεξγαδόκελωλ ηξαπεδώλ εμαζθαιίδεη ηα αλαγθαία
πηζηωηηθά όξηα ρξεκαηνδόηεζεο.

3.

Σπλαιιαγκαηηθόο
θίλδπλνο

Ο κεγαιύηεξνο όγθνο ηωλ αγνξώλ εκπνξεπκάηωλ γίλεηαη ζε δνιάξην Ακεξηθήο, ν
ζπλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο όκωο δελ είλαη ζεκαληηθόο, θαζώο ε εηαηξεία
πξνβαίλεη ζε πξνεμόθιεζε ηνπ κεγαιύηεξνπ κέξνπο ηωλ ηηκνινγίωλ ζε Ξ/Ν.
Παξάιιεια
ε εηαηξεία παξαθνινπζεί ηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο
πξνζαξκόδνληαο αλάινγα ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηεο. Επίζεο ε εηαηξεία έρεη
δεκηνπξγήζεη έλα ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό δνιαξίωλ κε ζεκαληηθό ππόινηπν ην
νπνίν θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο γηα ηελ επόκελε ρξήζε. Επηπιένλ ε
εηαηξεία πξνβαίλεη ζε ππνγξαθή ζπκβνιαίωλ πξνζεζκηαθήο αγνξάο
ζπλαιιάγκαηνο πξνθεηκέλνπ ε κέζε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηνπ ελ ιόγω
ινγαξηαζκνύ λα θπκαίλεηαη ζε ρακειά επίπεδα.

4.

Απμνκείωζε ηηκώλ
εκπνξεπκάηωλ

Ο ξπζκόο κεηαβνιήο ηωλ ηηκώλ πώιεζεο δελ απνθιίλεη ζεκαληηθά από ην ξπζκό
κεηαβνιήο ηεο ηηκήο θηήζεο ηνπο κε απνηέιεζκα ν θίλδπλνο από ηελ απμνκείωζε
ηωλ ηηκώλ λα κελ είλαη ζεκαληηθόο.
Επηπιένλ ε εηαηξεία κέζω ηεο πνιύρξνλεο ζπλεξγαζίαο ηεο κε ηνπο πξνκεζεπηέο
ηεο θξνληίδεη λα ελεκεξώλεηαη ην ζπληνκόηεξν δπλαηό γηα ηηο αλνδηθέο ή
θαζνδηθέο ηάζεηο ζηηο ηηκέο αγνξάο θαη λα πξνζαξκόδεη αλαιόγωο ηελ ηηκνινγηαθή
ηεο πνιηηηθή.

1.

Γηαρείξηζε θεθαιαίνπ
Πηφρνο ηεο εηαηξίαο φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα δηαζθαιίζεη ηε δπλαηφηεηα ηεο
εηαηξείαο λα ζπλερίζεη απξφζθνπηα ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο θαη λα παξέρεη ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε ζηνπο
κεηφρνπο ηηκνινγψληαο ηηο ππεξεζίεο αλαινγηθά κε ην θφζηνο θαη θξνληίδνληαο ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε.
Ζ δηνίθεζε παξαθνινπζεί ηα μέλα θεθάιαηα ζε ζρέζε κε ηα ίδηα θεθάιαηα ζην ζχλνιφ ηνπο. Ξξνθεηκέλνπ λα
πεηχρεη ηελ επηζπκεηή θεθαιαηαθή δηάξζξσζε, ε εηαηξεία κπνξεί λα πξνζαξκφδεη ην κέξηζκα, λα πξνβεί ζε
επηζηξνθή θεθαιαίνπ, ή λα εθδψζεη λέεο κεηνρέο.
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Αθίλεηα

Η εηαηξεία έρεη ζηελ θαηνρή ηεο ηα εμήο ηδηόθηεηα αθίλεηα:


Οηθόπεδν η.κ 1.038,90 επί ηεο νδνύ Ιεξάο νδνύ 168



Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο επί ηεο αλωηέξω δηεύζπλζεο η.κ 119,50 νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ εθζεζηαθό
ρώξν θαη γξαθεία ηεο εηαηξείαο



Οηθόπεδν η.κ 9.932,20 επί ηεο νδνύ Αγίαο Παξαζθεπήο 14 ζηελ Ειεπζίλα



Οηθόπεδν η.κ 4.038,00 επί ηεο νδνύ Αγίαο Παξαζθεπήο 14 ζηελ Ειεπζίλα



Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο επί ηεο αλωηέξω δηεύζπλζεο η.κ 3.851,35 νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ
απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο ηεο εηαηξείαο



Οηθόπεδν η.κ 1.013,00 επί ηεο νδνύ Γηαλληηζώλ 12 ζηνπο Θξαθνκαθεδόλεο



Οηθόπεδν η.κ 604,80 επί αγξνηηθήο νδνύ ζηνλ Αζπξόππξγν.



Οηθόπεδν η.κ 742,86 επί αγξνηηθήο νδνύ ζηε Θέζε Φάθα ζηνλ Αζπξόππξγν



Οηθόπεδν η.κ. 13.245,24 ζηε Θέζε Φάθα ζηνλ Αζπξόππξγν



Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο επί ηεο αλωηέξω δηεύζπλζεο η.κ 3.760,55 νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ
απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο ηεο εηαηξείαο

Θα η ερ όκ ε λ α ρ ξε ό γ ξα θ α
Ζ εηαηξεία δελ είρε ζηελ θαηνρή ηεο ρξεφγξαθα.

 πνθ α η α ζ ηή κα η α η ε ο ε η αη ξ εί αο
Ζ εηαηξεία έρεη ππνθαηάζηεκα ζηνλ Αζπξφππξγν Αηηηθήο ζηε ζέζε Φάθα θαη ζηελ Διεπζίλα επί ηεο νδνχ Αγ.
Ξαξαζθεπήο 14.

Γ ξ α ζη ε ξη ό ηε η α ζη ν λ η ν κ έ α ε ξ επ λ ώλ θ αη αλ άπ ηπμ εο
Ζ εηαηξεία εμ’ αληηθεηκέλνπ δελ έρεη νξγαλσκέλν ηκήκα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο

Γε γ νλ ό η α κ ε ηά ηε λ ε κ εξ ν κε λί α ην π η ζ νι ν γη ζ κν ύ
Γελ ππάξρνπλ γεγνλφηα κεηά ηνλ ηζνινγηζκφ.
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Σξεκαηννηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
31 Γεθεκβξίνπ 2015

ΕΚΑΟΗΓΖΠ Κ. WOOD WELL Α.Δ.Β.Δ.Δ.

(Όια ηα πνζά ζε €)
Ξ ξ νβ ι επ όκ ε λε π ν ξ εί α
Θαηά ηελ πξνζερή πεξίνδν ήδε έρνπλ δξνκνινγεζεί πξνζπάζεηεο, γηα

αθφκε κεγαιχηεξε

βειηίσζε ηεο

δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο εηαηξείαο. Ρν Γηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, εθηηκά φηη ε ρξήζε 2016,
ιφγσ ηνπ ζπλερνχο βειηησκέλνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο , ζα θπκαλζεί ζε πςειφηεξα επίπεδα ζε κε ηελ
ρξήζε 2015 θαη φισλ ησλ ζπκβάλησλ ζηελ Διιεληθή Νηθνλνκία θαηά ηελ ρξήζε 2015. Γηα ην ιφγν απηφ
έρνπλ ιεθζεί δξαζηηθά κέηξα γηα ηε κείσζε ησλ εμφδσλ θαη ηε δηαηήξεζε ησλ πσιήζεσλ φζν ην δπλαηφ ζε
πςειφηεξν επίπεδν θαη κέζσ ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο ησλ πεξηζσξίσλ θέξδνπο αλακέλεηαη κεγηζηνπνίεζε ηεο
θεξδνθνξίαο ηεο εηαηξείαο. Δπίζεο γίλεηαη ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ φζν δπλαηφλ κεγαιχηεξε κείσζε
ησλ επηζθαιεηψλ θάηη ζην νπνίν ζπληειεί ηα κέγηζηα ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ εκεξψλ πίζησζεο πξνο ηνπο
πειάηεο.
Ρα αλσηέξσ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πςειή πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ καο, πξνδηθάδνπλ ηε δηαηήξεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο επφκελεο ρξήζεο ζην ίδην επίπεδν κε ηε ρξήζε 2015.
Αηγάιεσ, 21 Ηνπιίνπ 2016

Κεηά ηηκήο,
H ΞΟΝΔΓΟΝΠ Γ.Π

ΔΙΔΛΖ ΕΚΑΟΗΓΖ
ΑΡ : ΑΔ 063872

Βεβαηψλεηαη φηη ε Έθζεζε απηή, πνπ απνηειείηαη απφ πέληε (5) ζειίδεο, είλαη εθείλε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ απφ
10 Απγνχζηνπ 2016, Έθζεζε Διέγρνπ κνπ.
Αζήλα , 10 Απγνχζηνπ 2016
Ν Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο

Αλαζηάζηνο Φ. Γάιιαο
Αξ Κ ΠΝΔΙ 27021
Ππλεξγαδφκελνη Νξθσηνί Ινγηζηέο α.ε.ν.ε.
κέινο ηεο Crowe Horwath International
Φσθ. Λέγξε 3, 11257 Αζήλα
Αξ Κ ΠΝΔΙ 125
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