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Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2015 

(1η Ιανουαρίου 2015 – 31η ∆εκεµβρίου 2015) 
 

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 – 

31/12/2015 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της “MAΡKET IN ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ - 

∆ΙΑΝΟΜΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ” την 25/07/2016. 
Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιοποιηµένα στον τύπο συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν στο να 

παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την 

ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

 

       

Μαρκόπουλο, 25/07/2016 
 
 

Για το ∆.Σ. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΟΥ ∆.Σ.  
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∆.Σ. 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ 

∆.Σ. 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
«MARKET IN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ - ∆ΙΑΝΟΜΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ – 

ΕΞΑΓΩΓΩΝ» 
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ  01/01/2015 - 31/12/2015 

 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Στην εταιρική χρήση 01/01/2015 - 31/12/2015 µέληµα της ∆ιοίκησης ήταν η επέκταση των 

δραστηριοτήτων της εταιρείας και η αύξηση των πωλήσεων.  

 

Ο κύκλος εργασιών κατά το έτος 2015 ανήλθε στο ποσό των € 186.066.278,11, έναντι ποσού € 

169.964.912,35, της προηγούµενης χρήσης 2014, ενισχυµένος από την λειτουργία νέων καταστηµάτων 

στη χρήση 2015, την αναδιαµόρφωση των χώρων των καταστηµάτων και τις διαφηµιστικές προβολές 

που έγιναν. Θετικές είναι οι προοπτικές για ακόµη καλύτερα αποτελέσµατα στην επόµενη χρήση. 

 

Η εταιρεία µας έχει την έδρα της στο ∆ήµο Μαρκόπουλου Μεσογαίας Αττικής και συγκεκριµένα στη 

θέση Ντοροβατέζα ΒΙ.ΠΑ. Μαρκόπουλου, όπου στον ίδιο χώρο  υπάρχουν και  οι αποθήκες. Η 

δραστηριότητα της εταιρείας στη χρήση 2015 έγινε µέσω 134 καταστηµάτων και ενός πρατηρίου 

καυσίµων, που κατά κωδικό, σύµφωνα µε τα βιβλία της εταιρείας, περιοχή και διεύθυνση, είναι τα εξής: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Μ  03 ΣΕΠΟΛΙΑ ΑΘΑΝΑΤΩΝ 29 & ΑΥΛΩΝΟΣ 63 & 

ΑΛΚΙΝΟΟΥ 22, ΣΕΠΟΛΙΑ 

Μ  05 ΓΑΛΑΤΣΙ ΜΑΡΚΟΡΑ 1 & ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ 

Μ  06 ΝΕΑ ΦΙΛΟΘΕΗ ΜΠΑΚΟΥ 35 

Μ  08 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 44                        

Μ  09 ΚΥΨΕΛΗ  ΤΑΥΓΕΤΟΥ 1 

Μ  10 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ  1ο ΧΛΜ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ - ΙΤΕΑΣ 

Μ  12 ΑΜΑΛΙΑ∆Α  ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 25 

Μ  14 ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΣΙΣΙΝΗ (ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΗΡΩΩΝ) 

Μ  15 ΩΡΩΠΟΣ  ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ & 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 12 

Μ  16 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΣ/ΓΓΙΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Ο∆ΟΣ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ  

Μ  17 ΒΑΡ∆Α ΗΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 22 

Μ  19 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ∆Ε∆ΑΚΗ 364 

Μ  21 ΙΛΙΣΙΑ Ο∆ΟΣ ΕΥΦΡΟΝΙΟΥ 58  

Μ  22 ΝΥ∆ΡΙ ΠΑΡΑΛ. ΕΠΑΡΧ. Ο∆ΟΣ ΛΕΥΚΑ∆.-

ΝΥ∆ΡΙΟΥ  

Μ  23 ΩΡΩΠΟΣ  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 7 - 

ΠΑΡΑΛ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛ. 

Μ  24 ΠΕΙΡΑΙΑΣ  ΚΟΤΖΙΑ∆ΩΝ 16 - ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

Μ  25 ΚΥΨΕΛΗ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ 14 

Μ  26 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΕΥΦΡΟΝΙΟΥ 77 

Μ  27 ΒΥΡΩΝΑΣ ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ 172 

Μ  28 ΙΛΙΣΙΑ ΜΟΥΣΚΟΥ 2 
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Μ  29 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ 125 

Μ  30 ΖΩΓΡΑΦΟΥ Λ.ΠΑΠΑΓΟΥ 82 

Μ  31 ΑΚΡΑΤΑ ΑΙΓΙΑΛΙΑΣ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΠΑΤΡΩΝ-

ΑΘΗΝΩΝ 

Μ  33 ΙΛΙΣΙΑ  ΜΟΥΣΚΟΥ 11 & ΕΚΒΑΤΑΝΩΝ 

Μ  34 ΓΚΥΖΗ ΡΑΓΚΑΒΗ 64 

Μ  35 ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 102 

Μ  36 Κ. ΑΧΑΙΑ ΑΡΑΤΟΥ 45 & 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 

Μ  37 ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Ο∆ΟΣ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ  

Μ  38 ΧΟΛΑΡΓΟΣ 17ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 90 

Μ  39 ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΙΕΡΟΝΟΣ & ΤΙΜΟΘΕΟΥ  

Μ  40 ΚΥΨΕΛΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 7 

Μ  41 Κ. ΑΧΑΙΑ  ΑΡΑΞΟΥ 34 

Μ  42 ΖΩΓΡΑΦΟΥ  Λ. ΠΑΠΑΓΟΥ 97 & 3ΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ 

ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ 7 

Μ  43 ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΣΩΝ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ 4 

Μ  44 ΚΟΥΚΑΚΙ ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 99-101 

Μ  45 ΖΩΓΡΑΦΟΥ  ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ 35 & ΓΕ∆ΡΩΣΙΑΣ 2 

Μ  47 ΒΟΝΙΤΣΑ ΘΕΣΗ ΛΑΜΠΡΑ 

Μ  48 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΙΡΗΝΗΣ 79 & ΕΑΡΟΣ 

Μ  49 ΚΥΨΕΛΗ ΠΑΡΝΗΘΟΣ 56 & ΑΡΙΑ∆ΝΗΣ 

M  50 ΑΙΓΑΛΕΩ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ66-68 & 

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 

Μ  51 ΙΛΙΟΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΑΙΩΝ 168-170 

M  52 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛ. ΡΩΜΗΛΙΑΣ & ΑΓΙΑΣ 

ΛΑΥΡΑΣ 120 

Μ  53 ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 51 

Μ  54 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ 30, ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 

Μ  55 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 35, ΝΕΑ ΖΩΗ 

Μ  56 ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 125 & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 80 

M  57 ΒΟΥΡΤΣΗ & ΑΓΙΟΥ 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ 

ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 

M  58 ΑΘΗΝΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 120 

M  59 ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ ΚΑΥΚΑΣΟΥ 141 

M  60 ΠΛ. ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΚΕΑΣ 62 

M  61 ΑΘΗΝΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 185 

M  62 ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΙΛΙΑ∆ΟΣ & ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ 

M  63 ΚΑΛΛΙΘΕΑ  ΑΧΙΛΛΕΩΣ 48 

M  64 ΚΑΛΛΙΘΕΑ  ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 133 Κ. ΣΚΡΑ 

M  65 ΚΑΛΛΙΘΕΑ  ΚΕΚΡΩΠΟΣ 37 

M  66 ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΑΛΚΙ∆ΟΥ 12 

M  67 ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΙΠΙΝΟΥ 104 
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M  68 ΓΚΥΖΗ ΛΙΑΚΑΤΑΙΩΝ 15 

Μ  89 ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 58-60 

M  90 ΚΟΥΚΑΚΙ ΒΕΙΚΟΥ 47 

M  91 ∆ΙΑΚΟΠΤΟ ∆ΙΑΚΟΠΤΟ ΑΙΓΙΟΥ 

M  92 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 11 & ΕΙΡΗΝΗΣ 112 

Μ  93 ΝΙΚΑΙΑ ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ 13  

Μ  94 ΓΑΛΑΤΣΙ ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ 9  

Μ  95 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΠΙΝ∆ΟΥ 5-7 

Μ  97 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ -ΒΕΝΖΙΝΑ∆ΙΚΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΜΕΝΕΧΜΟΥ 52 

Μ 101 ΓΚΥΖΗ ΡΑΓΚΑΒΗ 50-52 

Μ 102 ΓΚΥΖΗ ΛΟΜΒΑΡ∆ΟΥ 51-53 

Μ 103 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΠΙΣΚΙΝΗ 45 &ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ 21-25 

Μ 104 ΚΑΛΛΙΘΕΑ  Π.ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ & 

∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 146 

Μ 105 ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ 100 

Μ 106 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΙΟΥ 53 & ΚΟΡΥΤΣΑΣ 

Μ 109 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 

Μ 110 ΕΡΥΘΡΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 124 

Μ 111 ΕΡΥΘΡΕΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 

Μ 112 ΘΗΣΕΙΟ ΝΗΛΕΩΣ 33 

Μ 113 Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 44 

Μ 114 Ν.ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ ΚΟΙΜ.ΘΕΟΤΟΚΟΥ & ΣΑΡ∆ΕΩΝ 20 

Μ 115 ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ ΑΙΓΙΟΥ 

Μ 116 ΚΥΨΕΛΗ ΚΥΨΕΛΗΣ 97 

Μ 117 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΚΑΡΑΟΛΗ & ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 22 

Μ 118 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 88 

Μ 119 ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 151 

Μ 120 ΑΘΗΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΒΟ∆Α 197 

Μ 121 Ν.ΙΩΝΙΑ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ 60 

Μ 122 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ 5 

Μ 123 ΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ  59 

Μ 124 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ- ΚΟΡΩΠΙ Λ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 

M 125 ΑΙΓΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ 

Μ 126 ΠΕΡΙΣΣΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ 6 

Μ 127 ∆ΕΡΒΕΡΝΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΠΑΤΡΩΝ-

∆ΕΡΒΕΝΙ 

Μ 128 ΘΕΡΜΟ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 

Μ 129 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 51 & 

ΚΥΘΑΙΡΩΝΟΣ 

Μ 130 ΛΟΥΤΣΑ ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ 117 

Μ 131 ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 7 

Μ 132 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΡΧΙΜΗ∆ΟΥΣ 66 
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Μ 133 ΠΑΛΛΗΝΗ Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 68 

Μ 134 ΚΑΛΑΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

Μ 135 ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 43 

Μ 136 ΕΛΑΤΕΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Μ 137 ΛΥΚΑΒΗΤΟΣ ΑΡΜΑΤΟΛΩΝ ΚΛΕΦΤΩΝ & 

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 20  

Μ 138 ΑΓΡΙΝΙΟ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ 178 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ 

ΑΓΡΙΝΙΟ 

Μ 139 ΚΥΨΕΛΗ ΚΥΨΕΛΗΣ 34 

M 140 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ 2 & ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ 

M 141 ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΤΣΗ 129 

Μ 142 ΓΚΥΖΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΚΥΖΗ 9 

Μ 143 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ  ΘΗΣΕΩΣ 16  

Μ 144 Κ.ΠΑΤΗΣΙΑ Λ.ΙΩΝΙΑΣ 166-168 

Μ 145 Ν.ΣΜΥΡΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 58 

Μ 146 ΚΑΛΛΙΘΕΑ  ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 65-67 

Μ 147 Ν.ΣΜΥΡΝΗ Κ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 25 

Μ 148 ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ 29 & ΑΝΘΕΩΝ 

Μ 149 ΒΥΡΩΝΑΣ ΕΜΠΕ∆ΟΚΛΕΟΥΣ 121 

Μ 150 ΒΥΡΩΝΑΣ ΜΥΚΑΛΗΣ 

Μ 151 ΛΑΓΟΝΗΣΙ Λ.ΚΑΛΥΒΙΩΝ 61 

Μ 152 ΠΑΡΟΣ ΠΕΡ.ΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 

Μ 153 ΠΑΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Ο∆ΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ- 

ΜΑΡΠΗΣΑΣ  

Μ 154 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΝΑΟΥΣΗΣ 110 

Μ 155 ΑΝΘΟΥΣΑ Λ.ΑΝΘΟΥΣΗΣ 15 

Μ 156 ΤΙΘΟΡΕΑ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ 

Μ 157 ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΣ - ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΚ 32001 

M 158 ΖΩΓΡΑΦΟΥ Λ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 168 ΤΚ 

15772 

Μ 159 ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΣΙΣΙΝΗ 127 & ΜΑΝΟΥΡΑ 

Μ 160 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΓΑΛΗΝΗΣ 36-38  

Μ 162 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 76 

Μ 163 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  ΑΡΧΙΜΗ∆ΟΥΣ 15 

M 164 ΑΥΛΩΝΑ ΩΡΩΠΟΣ -ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΕΟ ΑΘΗΝΩΝ - 

ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 

Μ 165 ΑΘΗΝΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 223-227 

M 166 ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ - ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ  

M 167 ΟΙΝΟΦΥΤΑ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ  

M 168 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΟΥΣΙ∆H 73 

M 169 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 1 

M 170 ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΥΝΗΤΤΟΥ 190 

Μ 171 ΤΡΑΓΑΝΟ ΗΛΕΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 37 

Μ 172 ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 50 & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 
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Παρακάτω αναλύουµε τα κονδύλια του ισολογισµού της 31.12.2015. 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Το σύνολο του ενεργητικού ανέρχεται σε ευρώ 78.226.169,88 και περιλαµβάνει: 

 

α) Αναπόσβεστο υπόλοιπο ενσώµατων ακινητοποιήσεων ευρώ 14.361.486,67, β) αναπόσβεστο υπόλοιπο 

άυλων παγίων στοιχείων ευρώ 3.585.889,79, γ) προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό 

κατασκευή ευρώ 64.748,11, δ) χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ευρώ 15.076.648,85, ε) 

αποθέµατα ευρώ 26.350.873,76 και στ) χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές ευρώ 

18.851.270,81. 

 

Τα παραπάνω κονδύλια αναλύονται ως εξής: 

 

α) Το αναπόσβεστο υπόλοιπο ενσώµατων ακινητοποιήσεων ευρώ 14.361.486,67 περιλαµβάνει: 

 

• Ακίνητα που αφορούν κτίρια και τεχνικά έργα ευρώ 10.476.458,01 µείον αποσβέσεις ευρώ 

7.281.477,80, υπόλοιπο ευρώ 3.194.980,21. 

  

Πρόκειται για εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων και διαµορφώσεις γηπέδων η αξία κτήσης των οποίων 

την 31/12/2015, έχει ως εξής: 

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ € 

Εγκ/σεις σε ακίνητα τρίτων  10134557,54 

Υποκείµενες σε αποσβέσεις διαµορφ. γηπέδων τρίτων 341.900,47 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.476.458,01 
 

• Μηχανολογικό εξοπλισµό ευρώ 23.524.402,04 µείον αποσβέσεις ευρώ 15.670.233,91, υπόλοιπο 

ευρώ 7.854.168,13. Πρόκειται για ψυγεία, ανελκυστήρες, γεννήτριες, συναγερµούς, µεταφορικές 

ταινίες εµπορευµάτων, ετικετογράφους, ζυγούς, ζαµπονοµηχανές και λοιπές εγκαταστάσεις και 

λοιπό µηχανολογικό εξοπλισµό, και 

 

• Λοιπό εξοπλισµό ευρώ 15.145.488,63 µείον αποσβέσεις ευρώ 11.833.150,30, υπόλοιπο ευρώ 

3.312.338,33. Πρόκειται για φορτηγά αυτοκίνητα, επιβατικά αυτοκίνητα, µέσα εσωτερικών 

µεταφορών (κλαρκ), έπιπλα, σκεύη, αριθµοµηχανές, µικρουπολογιστές, Η/Υ, οθόνες Η/Υ, 

εκτυπωτές Η/Υ, τηλεφωνικά κέντρα, καρότσια πελατών και αποθήκες, ράφια, πάγκους, 

ταµειακές µηχανές, µεγαφωνικές εγκαταστάσεις και λοιπό εξοπλισµό. 

 

β) Το αναπόσβεστο υπόλοιπο άυλων παγίων στοιχείων ευρώ 3.585.889,79 περιλαµβάνει: 

 

• Υπεραξία ευρώ 2.670.181,97, µείον τις αποσβέσεις ευρώ 1.620.132,58, αναπόσβεστο υπόλοιπο 

ευρώ 1.050.049,39, που αναφέρεται σε GOODWILL, και 

 

• Λοιπά άυλα ευρώ 4.727.264,93 µείον τις αποσβέσεις ευρώ 2.191.424,53, αναπόσβεστο υπόλοιπο 

ευρώ 2.535.840,40, που αφορούν έξοδα πρώτης εγκατάστασης, έξοδα αναδιοργάνωσης και έξοδα 

πολυετούς απόσβεσης.  

 

 

γ) O λογαριασµός «Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή» ευρώ 64.748,11, 

αφορά εργασίες για τα νέα καταστήµατα καθώς και προκαταβολές που έχουν δοθεί σε προµηθευτές 

παγίων.  
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δ) Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ευρώ 15.076.648,85 αναλύονται σε: 

 

• Συµµετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες ευρώ 11.988.537,32 ως εξής: i) 

συµµετοχή σε ποσοστό 99,87% στην εταιρεία «ΑΡΟΤΡΟ Βιοκαλλιέργειες Α.Ε.» κατά ευρώ 

788.537,32 και ii) συµµετοχή σε ποσοστό  28,78% στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας "KEEP 

& PICK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ" κατά ευρώ 11.200.000,00, και  

• Λοιπά ευρώ 3.023.363,42 που αφορούν: i) κατά ευρώ 1.154.696,26 εγγυήσεις ενοικίων, 

εγγυήσεις ∆ΕΗ και λοιπού εξοπλισµού, ii) κατά ευρώ 700.000,00 µετοχές της ΕΤΕ BANK και 

iii) κατά ευρώ 1.168.667,16 υπόλοιπο χρηµατοδότησης (οµολογιακό δάνειο) προς την εταιρεία 

KEEP & PICK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ µε επιτόκιο εξαρτώµενο από το EURIBOR πλέον spread. 

 

ε) Τα αποθέµατα ευρώ 26.350.873,76 αφορούν: 

• Εµπορεύµατα ευρώ 24.898.010,87 

• Είδη συσκευασίας ευρώ 122.848,89, και 

• Προκαταβολές για αποθέµατα ευρώ 1.330.014,00. 

 

 

στ) Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές ευρώ 18.851.270,81 αναλύονται σε: 

• Εµπορικές απαιτήσεις  Ευρώ   5.966.778,51 

• ∆ουλευµένα έσοδα περιόδου Ευρώ          1.017,21 

• Λοιπές απαιτήσεις Ευρώ   2.142.547,04 

• Προπληρωµένα έξοδα Ευρώ      434.887,03 

• Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Ευρώ 10.306.041,02 

 

 

Το σύνολο της καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων ανέρχεται σε ευρώ 78.226.169,88 και 

περιλαµβάνει α) το σύνολο της Καθαρής Θέσης ευρώ 4.648.463,69, β) τις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

ευρώ 7.126.437,98 και γ) τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ευρώ 66.451.268,21. 

Τα ανωτέρω κονδύλια αναλύονται ως εξής: 

 

α) Το σύνολο της Καθαρής Θέσης ευρώ 4.648.463,69, αναλύεται: 

 

• σε Κεφάλαιο ευρώ 1.040.000,00, που αναφέρεται σε 208.000 ανώνυµες µετοχές των 5,00 ευρώ η 

κάθε µία. 

  

• σε Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού, ευρώ 247.815,91 που αναφέρονται στο τακτικό 

αποθεµατικό που έχει σχηµατισθεί στις παρακάτω χρήσεις: 

 

 

ΧΡΗΣΗ ΠΟΣΟ (€) 

2009 49.857,84 

2010 43.045,34 

2011 50.289,18 

2013 45.775,85 

2014 31.848,98 

2015 26.998,72 

ΣΥΝΟΛΟ 247.815,91 
 

• Τα «αποτελέσµατα εις νέον» ευρώ 3.360.647,78 (κέρδη). 
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β) Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ευρώ 7.126.437,98, αφορούν ληφθείσες εγγυήσεις ενοικίων, 

µακροπρόθεσµο µέρος ρυθµισµένων οφειλών σε ∆.Ο.Υ, ΙΚΑ και ΤΕΑΥΕΤ και υπόλοιπο λοιπών 

χρηµατοδοτήσεων.  

 

γ) Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ευρώ 66.451.268,21, αφορούν: 

  

• Τραπεζικά δάνεια Ευρώ    2.626.648,26 

• Εµπορικές υποχρεώσεις Ευρώ 53.269.162,03 

• Φόρο εισοδήµατος Ευρώ      557.984,49 

• Λοιποί φόροι τέλη Ευρώ  4.081.576,74 

• Οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης Ευρώ  2.215.964,16 

• Λοιπές υποχρεώσεις Ευρώ  3.366.047,99 

• Έξοδα χρήσεως δουλευµένα Ευρώ     333.884,54 

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 
 

 

Η χρήση 2015 παρουσίασε κέρδη προ φόρων ευρώ 819.641,67 έναντι κερδών ευρώ 729.695,27 της 

προηγούµενης χρήσης 2014 (αύξηση σε ποσοστό 12,33%). 

Παρατίθεται στη συνέχεια η ανάλυση των λογαριασµών της κατάστασης των αποτελεσµάτων χρήσης: 

 

• Ο κύκλος εργασιών της χρήσης 2015 ανήλθε σε ευρώ 186.066.278,11, έναντι ευρώ 

169.964.912,35 της προηγούµενης χρήσης 2014 (αύξηση σε ποσοστό 9,47%) 

 

• Το κόστος των πωλήσεων σε ευρώ 139.013.661,58, έναντι ευρώ 125.818.796,65 της 

προηγούµενης χρήσης 2014 (αύξηση σε ποσοστό 10,49%) 

 

• Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας σε ευρώ 2.926.247,14, έναντι ευρώ 3.044.938,85 της 

προηγούµενης χρήσης 2014 (µείωση σε ποσοστό 3,90%) 

 

• Τα έξοδα διάθεσης σε ευρώ 43.328.843,74, έναντι ευρώ 40.353.495,02 της προηγούµενης 

χρήσης 2014 (αύξηση σε ποσοστό 7,37%) 

 

• Τα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα (Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα µείον τους 

πιστωτικούς τόκους και συναφή έσοδα) σε ευρώ 213.911,83 έναντι ευρώ 246.098,98 της 

προηγούµενης χρήσης 2014 (µείωση σε ποσοστό 13,08%). 

 

• Τα λοιπά έσοδα και κέρδη της χρήσης 2015 ήταν ευρώ 297.673,09, έναντι ευρώ 292.252,07 της 

προηγούµενης χρήσης 2014 (αύξηση σε ποσοστό 1,85%) 

 

 

• Τα λοιπά έξοδα και ζηµίες ήταν ευρώ 61.645,24 έναντι ευρώ 64.139,65 της προηγούµενης 

χρήσης 2014 (µείωση σε ποσοστό 3,89%) 

 

• Τέλος, ο φόρος εισοδήµατος επί των κερδών της χρήσης 2015 ανήλθε σε ευρώ 557.984,49 έναντι 

ευρώ 426.320,77 της προηγούµενης χρήσης 2014.  

 

 

Σηµειώνουµε επίσης ότι από την 31/12/2015 µέχρι σήµερα δεν έχει συµβεί κάτι για το οποίο θα πρέπει να 

γίνει µνεία αναφοράς. 
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Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούµε για την έγκριση των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

της εταιρικής χρήσης  2015 και την απόφαση σας επί των λοιπών θεµάτων ηµερήσιας διάταξης ως και 

την έγκριση της παρούσης εκθέσεως µας. 

 
 

Μαρκόπουλο, 25/07/2016 
 
 

Για το ∆.Σ. 
 
 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΟΥ ∆.Σ.  

O ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ 
∆.Σ. 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ 

∆.Σ. 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΘΩΜΑΣ ΡΑΜΜΟΣ ΧΑΡΟΝΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΡΑΜΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ 
Α.∆.Τ. ΑΕ 574888 Α.∆.Τ. ΑΙ 149210 Α.∆.Τ. ΑΙ 149282 Α.∆.Τ. Ν 011623 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ – 
∆ΙΑΝΟΜΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ». 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 
 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ – 
∆ΙΑΝΟΜΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ», οι οποίες αποτελούνται από τον 

ισολογισµό της 31
ης

 ∆εκεµβρίου 2015, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών καθαρής θέσης και 

ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα.  

 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις 
 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηµατοοικονοµικών 

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 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε 

απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 
 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε 

βάση τον έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα 

πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και 

διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε 

τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόµενες διαδικασίες 

βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους 

ανακρίβειας των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά 

τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που 

σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της 

εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε 

σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο 

έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων 

που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και 

αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

 

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) Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 7.1.1 του 

προσαρτήµατος στο λογαριασµό «Συµµετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες», 

ποσού ευρώ 11.988.537,32, απεικονίζεται η αξία κτήσης µετοχών δύο ανωνύµων εταιρειών µη 

εισηγµένων στο χρηµατιστήριο, οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των οποίων ελέγχονται από 

Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Με βάση τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2015 

των εταιρειών αυτών, λαµβανοµένων υπόψη και των παρατηρήσεων ελέγχου, η αξία τους 
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ανέρχεται σε ευρώ 4.354 χιλ. περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που 

προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα δεν έχει διενεργηθεί αποµείωση των 

µετοχών αυτών για την προκύπτουσα διαφορά ποσού ευρώ 7.635 χιλ. περίπου, µε συνέπεια η 

αξία του λογαριασµού αυτού και τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα και τα 

αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης αυξηµένα κατά ευρώ 21,20 χιλ. περίπου. 2) Κατά 

παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, 

έξοδα της κλειόµενης χρήσης ποσού ευρώ 281.311,99, που έπρεπε να βαρύνουν τα 

αποτελέσµατα, έχουν καταχωρηθεί στο λογαριασµό “Λοιπά άυλα στοιχεία”. Κατά συνέπεια η 

αξία του λογαριασµού αυτού, τα αποτελέσµατα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια εµφανίζονται 

ισόποσα αυξηµένα. 3) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν σχηµατίζεται πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω 

εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2015, το συνολικό ύψος της µη 

σχηµατισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 3.610 χιλ. περίπου µε συνέπεια οι προβλέψεις για 

παροχές σε εργαζοµένους να εµφανίζονται µειωµένες κατά ευρώ 3.610 χιλ περίπου, τα ίδια 

κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά ευρώ 3.610 χιλ περίπου και τα αποτελέσµατα χρήσης 

αυξηµένα κατά ευρώ 298 χιλ περίπου. 4) Στους λογαριασµούς των υποχρεώσεων «Λοιπές 

µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις», «Λοιποί φόροι τέλη» και «Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης» 

περιλαµβάνονται και ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις συνολικού ποσού ευρώ 9.450 χιλ. περίπου, 

που έχουν ρυθµιστεί και καταβάλλονται σε µηνιαίες δόσεις. Με βάση τις ρυθµίσεις πληρωµής 

τους έχουν υπολογισθεί προσαυξήσεις και τόκοι καθυστέρησης συνολικού ποσού ευρώ 1.680 χιλ. 

περίπου, που θα λογισθούν από την εταιρεία µε την πληρωµή τους. Κατά παρέκκλιση των 

λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει 

σχηµατισθεί πρόβλεψη για τις προσαυξήσεις αυτές ευρώ 1.680 χιλ περίπου, µε συνέπεια οι 

παραπάνω υποχρεώσεις να εµφανίζονται ισόποσα µειωµένες, τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται 

αυξηµένα κατά ευρώ 1.680 χιλ. περίπου και τα αποτελέσµατα χρήσης αυξηµένα κατά ευρώ 190 

χιλ. περίπου. 5) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις 

φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2009 και 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσµατα 

των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία 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 των θεµάτων που µνηµονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση 

για Γνώµη µε Επιφύλαξη’, οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 

κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ – 
∆ΙΑΝΟΜΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ»  κατά την 31

η
 ∆εκεµβρίου 2015, τη 

χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές ροές της για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία 

αυτή, σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

 

 

Έµφαση Θέµατος 

Χωρίς να διατυπώνουµε περαιτέρω επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στο γεγονός 

ότι, αφού ληφθούν υπόψη και οι παρατηρήσεις του ελέγχου, συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των 

διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του κωδ. Ν. 2190/1920 και η διοίκηση της εταιρείας θα πρέπει να λάβει 

τα κατάλληλα µέτρα για να εξαλειφθούν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των άρθρων αυτών.    

Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνέχισης της 

δραστηριότητας.   
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Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
 
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου µε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τις 

διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. 

 

 

 

Π. Φάληρο,  26 Ιουλίου 2016 
 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ – ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ 

 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14261 

 

GRANT THORNTON A.E. 

 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 
 

Ισολογισµός Σηµειώσεις 31.12.2015 31.12.2014 1.1.2014 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις   

Ακίνητα 6.1 3.194.980,21 2.769.542,96 2.800.608,80 

Μηχανολογικός Εξοπλισµός 6.1 7.854.168,13 7.928.467,19 8.320.697,10 

Λοιπός εξοπλισµός 6.1 3.312.338,33 3.550.004,31 3.997.953,17 

Σύνολο 14.361.486,67 14.248.014,46 15.119.259,07 

Άυλα πάγια στοιχεία       

Υπεραξία 6.2 1.050.049,39 1.072.241,39 1.094.433,39 

Λοιπά άυλα 6.2 2.535.840,40 2.253.177,10 1.655.639,26 

Σύνολο   3.585.889,79 3.325.418,49 2.750.072,65 

Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 6.3 64.748,11 64.748,11 29.948,11 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία       

Συµµετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 7.1.1 11.988.537,32 11.988.537,32 11.971.261,90 

Λοιπά 7.1.2 3.023.363,42 3.244.141,81 5.249.319,14 

Σύνολο  15.076.648,85 15.297.427,24 17.250.529,15 

Σύνολο µη κυκλοφορούντων 33.024.025,31 32.870.860,19 35.119.860,87 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   

Αποθέµατα   

Εµπορεύµατα 8 24.898.010,87 24.988.542,20 24.890.120,03 

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 8 122.848,89 100.920,39 100.604,88 

Προκαταβολές για αποθέµατα 8 1.330.014,00 1.112.787,71 1.254.108,60 

Σύνολο 26.350.873,76 26.202.250,30 26.244.833,51 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές    

Εµπορικές απαιτήσεις  9.1.1 5.966.778,51 5.612.274,65 1.869.622,64 

∆ουλευµένα έσοδα περιόδου 9.1.2 1.017,21 474.161,98 594.394,46 

Λοιπές απαιτήσεις 9.1.3 2.142.547,04 1.619.778,77 6.024.245,91 

Προπληρωµένα έξοδα 9.1.4 434.887,03 473.853,33 572.383,86 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 9.1.5 10.306.041,02 3.538.897,27 2.322.517,90 

Σύνολο 18.851.270,81 11.718.966,00 11.383.164,77 

Σύνολο κυκλοφορούντων 45.202.144,57 37.921.216,30 37.627.998,28 

    

Σύνολο ενεργητικού   78.226.169,88 70.792.076,49 72.747.859,15 
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Ισολογισµός Σηµειώσεις 31.12.2015 31.12.2014 1.1.2014 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ         

Καταβληµένα Κεφαλαία   

Κεφάλαιο 10.1 1.040.000,00 1.040.000,00 1.040.000,00 

Σύνολο 1.040.000,00 1.040.000,00 1.040.000,00 

Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο    

Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού  10.2.1 247.815,91 220.817,19 188.968,21 

Αποτελέσµατα εις νέο 10.2.2 3.360.647,78 3.225.989,32 3.054.463,80 

Σύνολο 3.608.463,69 3.446.806,51 3.243.432,01 

Σύνολο καθαρής θέσης  4.648.463,69 4.486.806,51 4.283.432,01 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις   

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 11.1.1 7.126.437,98 6.918.323,26 3.091.333,36 

Σύνολο 7.126.437,98 6.918.323,26 3.091.333,36 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις   

Τραπεζικά δάνεια 11.2.1 2.626.648,26 2.611.912,67 2.753.539,71 

Εµπορικές υποχρεώσεις 11.2.2 53.269.162,03 48.483.336,62 49.938.579,11 

Φόρος εισοδήµατος 11.2.3 557.984,49 426.320,77 485.612,20 

Λοιποί φόροι τέλη 11.2.4 4.081.576,74 2.901.005,24 3.220.988,48 

Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης 11.2.5 2.215.964,16 2.058.016,43 3.575.141,54 

Λοιπές υποχρεώσεις 11.2.6 3.366.047,99 2.538.943,46 4.982.470,97 

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 11.2.7 333.884,54 364.873,73 413.812,25 

Έσοδα επόµενων χρήσεων 11.2.8 0,00 2.537,80 2.949,52 

Σύνολο  66.451.268,21 59.386.946,72 65.373.093,78 

Σύνολο υποχρεώσεων 73.577.706,19 66.305.269,98 68.464.427,14 

    
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 78.226.169,88 70.792.076,49 72.747.859,15 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 

  Σηµειώσεις 
01.01.2015-
31.12.2015 

01.01.2014-
31.12.2014 

Συνεχιζόµενες ∆ραστηριότητες 

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 12.1.1 186.066.278,11 169.964.912,35 

Κόστος Πωλήσεων 12.1.2 139.013.661,58 125.818.796,65 

Μεικτό Κέρδος   47.052.616,53 44.146.115,70 

Λοιπά συνήθη έσοδα 12.1.3 200.288,23 224.740,26 

Έξοδα διοίκησης 12.1.2 -2.926.247,14 -3.044.938,85 

Έξοδα διάθεσης 12.1.2 -43.328.843,74 -40.353.495,02 

Λοιπά Έξοδα και ζηµιές 12.1.4 -61.645,24 -64.139,65 

Κέρδη & ζηµίες από διάθεση µη κυκλοφορούντων 

στοιχείων 12.1.5 22.373,87 2.729,95 

Έσοδα συµµετοχών και επενδύσεων 12.1.6 31.311,59 10.256,10 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 12.1.7 43.699,40 54.525,76 

Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων   1.033.553,50 975.794,25 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 12.1.8 -215.977,65 -261.474,69 

Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα 12.1.9 2.065,82 15.375,71 

Κέρδη προ φόρων   819.641,67 729.695,27 

Φόροι εισοδήµατος 12.1.10 -557.984,49 -426.320,77 

Καθαρά κέρδη περιόδου µετά από φόρους   261.657,18 303.374,50 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ  
 

 
Κεφάλαιο 

Αποθεµατικά νόµων και 
καταστατικού 

Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο Καθαρής θέσης 

Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2014 1.040.000,00 188.968,21 3.054.463,80 4.283.432,01 

Αποτελέσµατα περιόδου µετά από φόρους 
  

303.374,50 303.374,50 

Αµοιβές ∆.Σ. 
  

-100.000,00 -100.000,00 

Τακτικό αποθεµατικό   31.848,98 -31.848,98 0,00 

Υπόλοιπο, 31 ∆εκεµβρίου 2014 1.040.000,00 220.817,19 3.225.989,32 4.486.806,51 

Αποτελέσµατα περιόδου µετά από φόρους 
  

261.657,18 261.657,18 

Αµοιβές ∆.Σ. 
  

-100.000,00 -100.000,00 

Τακτικό αποθεµατικό   26.998,72 -26.998,72 0,00 

Υπόλοιπο, 31 ∆εκεµβρίου 2015 1.040.000,00 247.815,91 3.360.647,78 4.648.463,69 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ 
 Έµµεση Μέθοδος 

Α ν ά λ υ σ η 

ΤΑΜΙΑΚΕΣ  
ΡΟΕΣ 

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

Χρηµατοροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
Αποτελέσµατα προ φόρων 819.641,67 729.695,27 
Πλέον / µείον προσαρµογές για: 

Αποσβέσεις και αποµειώσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων 2.982.210,20 2.610.507,16 

Έσοδα συµµετοχών και επενδύσεων -53.685,46 -12.986,05 

Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό) 213.911,83 246.098,98 

Πλέον/ µείον µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης  

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 68.602,83 -98.737,68 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -362.608,45 3.028.075,85 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 7.187.509,25 -1.670.168,89 

Μείον: 
Πληρωµές για χρεωστικούς τόκους -199.365,01 -171.917,06 

Πληρωµές για φόρο εισοδήµατος -537.758,22 -718.176,97 

Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 10.118.458,64 3.942.390,61 

Χρηµατοροές από επενδυτικές δραστηριότητες  
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 

επενδύσεων 0,00 -17.275,42 

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -3.402.155,85 -2.506.582,96 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων 22.932,85 3.400,00 

Τόκοι εισπραχθέντες 24.027,18 25.631,81 

Μερίσµατα εισπραχθέντα  9.350,23 0,00 

Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -3.345.845,59 -2.494.826,57 

Χρηµατοροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  
Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια 0,00 600.000,00 

Εξοφλήσεις δανείων -5.469,30 -831.184,67 

Σύνολο εισροών/εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -5.469,30 -231.184,67 

Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα 
περιόδου  
(α)+(β)+(γ) 6.767.143,75 1.216.379,37 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 3.538.897,27 2.322.517,90 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 10.306.041,02 3.538.897,27 
 

 

 

 

 

 



 21

Προσάρτηµα (σηµειώσεις) επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2015 
 

1. Πληροφορίες σχετικές µε την Εταιρεία 
 

α) Επωνυµία: «MAΡKET IN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ - ∆ΙΑΝΟΜΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - 
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ» 

β) Νοµικός τύπος: Ανώνυµη εταιρεία. 

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2015 - 31.12.2015 

δ)  ∆ιεύθυνση: ΒΙΠΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΘΕΣΗ ΝΤΟΡΟΒΑΤΕΖΑ, Τ.Κ. 

19003 

ε) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 006795801000 

                ΑΡ.Μ.A.Ε. 60139/04/Β/06/28 

στ) Η διοίκηση εκτιµά ότι η παραδοχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγµένη για την 

κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.  

ζ) Η εταιρεία  ανήκει στην κατηγορία µεγάλη οντότητα. 

η)  Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συµφωνία 

µε τον παρόντα νόµο. 

θ) Τα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το 

λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας.  

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόµενης δραστηριότητας 
 

Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την 

προοπτική της ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα. 

 
3. Λογιστικές αρχές και µέθοδοι 
 

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια 

εκτιµήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών, τα 

αναγνωριζόµενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. 

Αυτές οι εκτιµήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες 

που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγµατικά γεγονότα όµως, µπορεί να διαφέρουν από 

αυτές τις εκτιµήσεις. Οι εκτιµήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιµούνται σε συνεχή βάση.   

Οι λογιστικές εκτιµήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισµό των αποσβέσεων των  παγίων, την 

αποµείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίµηση της εύλογης αξίας εφόσον επιλέγεται η 

εφαρµογή της. 
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3.1. Ακολουθούµενες λογιστικές αρχές και µέθοδοι 
 

Η εταιρεία για τα επιµέρους στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων εφαρµόζει τις ακόλουθες 

λογιστικές αρχές και µεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευµένου.  

3.1.1. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 

α) Αρχική καταχώριση 

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο 

περιλαµβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή 

επιδιωκόµενη χρήση.  

β) Μεταγενέστερη αποτίµηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµούνται στο αποσβέσιµο 

κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε µεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισµό του 

περιουσιακού στοιχείου, µείον σωρευµένες αποσβέσεις και ζηµίες αποµειώσεως). 

Οι αποσβέσεις των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή 

τους, η οποία εκτιµήθηκε ως ακολούθως: 

� Κτίρια – εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων: σύµφωνα µε τα αποµένοντα χρόνια µίσθωσης  

(1 έως 12 έτη) 

� Μηχανήµατα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός: 10 έτη. 

� Μεταφορικά µέσα :10 έτη (τα φορτηγά σε 8 έτη) 

� Έπιπλα και εξοπλισµός γραφείων: 10 έτη. 

� Η/Υ και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα: 5 έτη 

Ζηµία αποµειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιµάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί την 

ανακτήσιµη αξία του. 

Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ελέγχονται για αποµείωση όταν 

υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι µεγαλύτερες από τις ανακτήσιµες. Στην περίπτωση αυτή 

υπολογίζεται η ανακτήσιµη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν 

την εκτιµώµενη ανακτήσιµη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζηµία αποµείωσης στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων. Το ανακτήσιµο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το µεγαλύτερο µεταξύ της εύλογης 

αξίας (µείον τα απαιτούµενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας χρήσεως αυτών.  

γ) ∆ιαγραφή 

Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν αναµένει 

µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη χρησιµοποίησή τους ή την πώλησή τους.  

 
3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία  
 

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν άδειες – παραχωρήσεις - δικαιώµατα, λογισµικά 

προγράµµατα, εµπορικές επωνυµίες, εµπορικά σήµατα και υπεραξία.  
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Η αξία των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωµάτων περιλαµβάνει το κόστος κτήσεως των εν λόγω 

στοιχείων, καθώς και κάθε δαπάνη που έχει µεταγενέστερα πραγµατοποιηθεί για την επέκταση της διάρκειας 

της ισχύος τους, µειωµένη κατά το ποσό των σωρευµένων αποσβέσεων και αποµειώσεων της αξίας τους. 

Η αξία των λογισµικών προγραµµάτων περιλαµβάνει το κόστος αγοράς λογισµικών προγραµµάτων 

καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγµατοποιηθεί προκειµένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, 

µειωµένη κατά το ποσό των σωρευµένων αποσβέσεων και τυχόν αποµειώσεων της αξίας τους. Σηµαντικές 

µεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα λογισµικά προγράµµατα όταν προσαυξάνουν την απόδοση 

τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών.  

Η υπεραξία περιλαµβάνει την διαφορά µεταξύ του τιµήµατος για την απόκτηση µέρους ή του συνόλου 

µιας οντότητας και του αθροίσµατος της εύλογης αξίας των εξατοµικεύσιµων καθαρών περιουσιακών 

στοιχείων. Θετική υπεραξία αντιπροσωπεύει µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν από 

περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν µπορούν  να εξατοµικευθούν και να αναγνωρισθούν ξεχωριστά κατά την 

εξαγορά µιας οντότητας. Αρνητική υπεραξία συνήθως υποδηλώνει αγορά σε τιµή ευκαιρίας. 

Η απόσβεση των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωµάτων λογίζεται βάσει της σταθερής µεθόδου 

αποσβέσεως εντός της περιόδου ισχύος τους. Η απόσβεση των λογισµικών προγραµµάτων λογίζεται βάσει 

της σταθερής µεθόδου αποσβέσεως σε δέκα έτη. 

Τα εµπορικά σήµατα δεν αποσβένονται καθώς θεωρείται ότι δεν έχουν ορισµένη διάρκεια.  

Η απόσβεση της υπεραξίας λογίζεται βάσει της σταθερής µεθόδου αποσβέσεως σε δέκα έτη. 

 
3.1.3. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
3.1.3.1. Συµµετοχές 
 

Οι συµµετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υποκείµενες σε έλεγχο αποµειώσεως της αξίας 

τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να µην είναι 

ανακτήσιµη. Ζηµίες αποµειώσεως καταχωρίζονται όταν η λογιστική αξία των συµµετοχών υπερβαίνει την 

ανακτήσιµη αξία τους. Ως ανακτήσιµη αξία θεωρείται η αξία χρήσεως που είναι η παρούσα αξία των 

αναµενόµενων µελλοντικών χρηµατοροών από την συµµετοχή, στην επόµενη πενταετία και της 

υπολειµµατικής της αξίας στο τέλος της πενταετίας. 

Η εταιρεία αποτιµά τις συµµετοχές της στο κόστος κτήσεως. 

3.1.3.2. Λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
 

α) Αρχική καταχώριση 

Όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, 

δηλαδή στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει το σύνολο των 

ταµειακών διαθεσίµων (ή ταµειακών ισοδύναµων) που διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς. 

β) Μεταγενέστερη αποτίµηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµούνται 

στο κόστος κτήσεώς τους (ονοµαστικά ποσά) µείον τυχόν ζηµίες αποµειώσεως, εκτός από τα έντοκα 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεώς τους ή το επιτόκιο είναι 

σηµαντικά, αποτιµούνται στο αποσβέσιµο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου (ή µε τη σταθερή 

µέθοδο).   
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Ζηµία αποµειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι µεγαλύτερη από το ποσό που 

η οντότητα εκτιµά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό. 

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

είναι το µεγαλύτερο από: 

� Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιµάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, 

υπολογιζόµενη µε τη χρήση του αρχικού πραγµατικού επιτοκίου. 

� Την εύλογη αξία του στοιχείου, µειωµένη µε το απαιτούµενο κόστος πωλήσεως. 

Οι ζηµίες αποµειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων και αναστρέφονται ως κέρδη 

σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται µέχρι της αξίας 

που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζηµία αποµειώσεως.  

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα αποτιµούνται µε την ισοτιµία του ξένου 

νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι σχετικές συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρίζονται 

στα αποτελέσµατα.  

γ) ∆ιαγραφή 

Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και µόνον όταν εκπνεύσουν τα 

συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµιακών ροών του στοιχείου ή µεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι 

και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού. 

3.1.4. Φόροι εισοδήµατος 
3.1.4.1. Τρέχων φόρος 
 

Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος περιλαµβάνει: 

� Τον φόρο εισοδήµατος που προκύπτει µε βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής 

νοµοθεσίας. 

� Τον φόρο εισοδήµατος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο.  

Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσεως, 

κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την Εταιρεία. Τέλος, οι 

λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό φόροι καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων της 

χρήσεως. 

 
3.1.4.2. Αναβαλλόµενοι φόροι 
 

Αναβαλλόµενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιµες) διαφορές µεταξύ 

λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισµού.  

Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόµενων φόρων. 
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3.1.5. Αποθέµατα 
 

α) Αρχική καταχώριση 

Τα αποθέµατα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαµβάνει κάθε δαπάνη που 

απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεµάτων στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόµενη 

χρήση.  

Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόµενων αποθεµάτων, περιλαµβάνει το κόστος πρώτων υλών, 

αναλώσιµων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άµεσα µε τα εν λόγω στοιχεία. Επιπλέον 

περιλαµβάνει µια εύλογη αναλογία σταθερών και µεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έµµεσα µε το 

ιδιοπαραγόµενο στοιχείο, στο βαθµό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο παραγωγής. Η εταιρεία 

δεν επιβαρύνει το κόστος των ιδιοπαραγόµενων αποθεµάτων µακράς περιόδου παραγωγής ή ωριµάνσεως µε 

τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το µέρος που αναλογούν σε αυτά. 

β) Μεταγενέστερη αποτίµηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέµατα αποτιµούνται στην κατ' είδος χαµηλότερη 

τιµή µεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Το κόστος κτήσεως 

προσδιορίζεται µε τη µέθοδο της σειράς εξαντλήσεως (F.I.F.O.). Στην περίπτωση αποτιµήσεως στην καθαρή 

ρευστοποιήσιµη αξία, η ζηµία αποµειώσεως καταχωρίζεται ως κόστος πωληθέντων, εκτός αν είναι 

σηµαντική, οπότε ενσωµατώνεται στο κονδύλι «αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων». 

 
3.1.6. Προκαταβολές και λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
 

Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόµενα ποσά) και  

αποτιµούνται µεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, µείον τα χρησιµοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής 

του δουλευµένου και τυχόν ζηµίες αποµειώσεως. Η αποµείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται 

στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την 

δέσµευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού. 

Τα λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως 

και αποτιµούνται µεταγενέστερα στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιµης αξίας, 

δηλαδή του ποσού που αναµένεται να ληφθεί. 

 

3.1.7. Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 
α) Αρχική καταχώριση και µεταγενέστερη αποτίµηση 

Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και µεταγενέστερα, 

αποτιµούνται στα ονοµαστικά ποσά τους. Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο 

νόµισµα αποτιµούνται µε την ισοτιµία του ξένου νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι 

σχετικές συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσµατα. 

β) ∆ιαγραφή 

Μια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση διαγράφεται όταν και µόνον όταν η συµβατική δέσµευση 

εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συµβατική δέσµευση που την δηµιούργησε δεν 

υφίσταται πλέον.  
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3.1.8. Μη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 
α) Αρχική καταχώριση και µεταγενέστερη αποτίµηση 

Οι µη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στο 

ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους. ∆ιαφορές που προκύπτουν είτε 

κατά την επανεκτίµησή είτε κατά το διακανονισµό των µη χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 

καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζηµίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.  

β) ∆ιαγραφή 

Μια µη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση διαγράφεται όταν και µόνον όταν η συµβατική δέσµευση 

εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συµβατική δέσµευση που την δηµιούργησε δεν 

υφίσταται πλέον.  

 

3.1.9. Προβλέψεις 
 

Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ποσό που 

αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους, εκτός αν η αποτίµηση στην παρούσα αξία του ποσού που 

αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους έχει σηµαντική επίδραση στα ποσά των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία, που 

προκύπτουν από προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καταχωρίζονται και αποτιµούνται στα προκύπτοντα 

από τη νοµοθεσία ονοµαστικά ποσά κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

 Η εταιρεία δεν σχηµατίζει προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους. 

 

3.1.10. Κρατικές επιχορηγήσεις 
 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαµβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων καταχωρίζονται ως 

αναβαλλόµενα έσοδα (έσοδα επόµενων περιόδων) και µεταφέρονται τµηµατικά στα αποτελέσµατα ως έσοδα 

κατ' αναλογία των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων για τα οποία ελήφθησαν, ενώ αυτές που λαµβάνονται 

για κάλυψη εξόδων καταχωρίζονται στα αποτελέσµατα ως έσοδα στην ίδια περίοδο που καταχωρίζονται και 

τα αντίστοιχα έξοδα. 

Η εταιρεία δεν έχει λάβει κρατικές επιχορηγήσεις. 

 

3.1.11. Έσοδα και έξοδα 
 

Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευµένα.  

Ειδικότερα: 

� Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται 

δουλευµένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
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� Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται µε την 

κυριότητά τους. 

� Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή. 

� Τα οικονοµικά οφέλη από τη συναλλαγή µπορούν να αποτιµηθούν αξιόπιστα και θεωρείται 

σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. 

� Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συµβόλαια καταχωρίζονται µε τη µέθοδο 

του ποσοστού ολοκληρώσεως. 

� Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους 

καταχωρίζονται ως εξής: 

� Oι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου ή τη σταθερή 

µέθοδο.  

� Τα µερίσµατα ή παρόµοιας φύσεως εισόδηµα από τη συµµετοχή στην καθαρή θέση άλλων 

οντοτήτων όταν εγκρίνονται από το αρµόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανοµή τους. 

 

� Τα δικαιώµατα βάσει των σχετικών συµβατικών όρων. 

 

3.1.12. Στοιχεία της καθαρής θέσεως 
 

Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στα 

ονοµαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί. 

 

3.1.13. Ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόµενες υποχρεώσεις  
 

Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόµενα δικαιώµατα και δεσµεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν 

από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί µόνο από το αν συµβούν ή δεν συµβούν 

ένα ή περισσότερα αβέβαια µελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. 

Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σηµειώσεις των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

 

3.1.14. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού 
 

Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, 

προσαρµόζονται, εάν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αυτή 

επιβάλλουν προσαρµογές της αξίας τους. Οι προσαρµογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την 

ηµεροµηνία εγκρίσεως των οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Τα µη διορθωτικά, 

µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σηµαντικά, στις σηµειώσεις 

των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.   
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3.1.15. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 
 

Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εµπειρία και σε 

άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων αναµενόµενων µελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες 

συνθήκες, αναµένεται να πραγµατοποιηθούν. 

 

3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και µεθόδων, µεταβολές λογιστικών εκτιµήσεων και διόρθωση 
σφαλµάτων προηγούµενων περιόδων 
 

3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και µεθόδων 
 

Οι µεταβολές λογιστικών αρχών και µεθόδων, καταχωρίζονται µε αναδροµική επαναδιατύπωση των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δηµοσιοποιούνται µαζί µε τις καταστάσεις της 

τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόµενα κονδύλια να είναι συγκρίσιµα. 

 
3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιµήσεων 
 

Οι µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία διαπιστώνεται ότι 

προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και µελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι µεταβολές 

αυτές δεν καταχωρίζονται αναδροµικά. 

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας µεταβολής. 

 

3.2.3. ∆ιόρθωση σφαλµάτων προηγούµενων περιόδων 
 

Οι διορθώσεις σφαλµάτων καταχωρίζονται µε την αναδροµική διόρθωση των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων όλων των περιόδων που δηµοσιοποιούνται µαζί µε τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου.  

Στην παρούσα περίοδο 2015 δεν εντοπίστηκε σφάλµα προηγούµενης περιόδου. 

 

4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόµου προκειµένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 
 

Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρµογή µιας διατάξεως του νόµου 

για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, 

γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή.  

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως. 

 

5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας υποχρεώσεως µε περισσότερα από ένα κονδύλια του 
ισολογισµού 
 

∆εν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται µε περισσότερα από ένα κονδύλια 

του ισολογισµού. 
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6. Πληροφορίες σχετικά µε ενσώµατα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 

6.1. Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 

Πίνακας µεταβολών ενσώµατων πάγιων 
στοιχείων ιδιοχρησιµοποιούµενων 

Ακίνητα 
Μηχανολογικός 

εξοπλισµός 
Λοιπός εξοπλισµός 

Αξία κτήσεως        

Υπόλοιπο 1.1.2014 9.233.189,67 21.005.001,10 14.549.480,47 

Προσθήκες περιόδου 398.679,01 990.129,38 188.714,87 

Μειώσεις περιόδου 0,00 -1.116,67 -66.285,00 

Υπόλοιπο 31.12.2014 9.631.868,68 21.994.013,81 14.671.910,34 

Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις       

Υπόλοιπο 1.1.2014 6.432.580,87 12.684.304,00 10.551.527,30 

Αποσβέσεις περιόδου 429.744,85 1.381.689,29 636.663,68 

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00 -446,67 -66.284,95 

Υπόλοιπο 31.12.2014 6.862.325,72 14.065.546,62 11.121.906,03 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2014 2.769.542,96 7.928.467,19 3.550.004,31 

Αξία κτήσεως        

Υπόλοιπο 1.1.2015 9.631.868,68 21.994.013,81 14.671.910,34 

Προσθήκες περιόδου 844.589,33 1.548.877,98 500.929,94 

Μειώσεις περιόδου   -18.489,75 -27.351,65 

Υπόλοιπο 31.12.2015 10.476.458,01 23.524.402,04 15.145.488,63 

Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις       

Υπόλοιπο 1.1.2015 6.862.325,72 14.065.546,62 11.121.906,03 

Αποσβέσεις περιόδου 419.152,08 1.622.654,98 738.559,00 

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου   -17.967,69 -27.314,73 

Υπόλοιπο 31.12.2015 7.281.477,80 15.670.233,91 11.833.150,30 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015 3.194.980,21 7.854.168,13 3.312.338,33 
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6.2 Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 

Πίνακας µεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων Υπεραξία Λοιπά άυλα στοιχεία 

Αξία κτήσεως      

Υπόλοιπο 1.1.2014 2.670.181,97 3.527.194,31 

Προσθήκες περιόδου 0,00 737.755,18 

Υπόλοιπο 31.12.2014 2.670.181,97 4.264.949,49 

Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις     

Υπόλοιπο 1.1.2014 1.575.748,58 1.871.555,05 

Αποσβέσεις περιόδου 22.192,00 140.217,34 

Υπόλοιπο 31.12.2014 1.597.940,58 2.011.772,39 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2014 1.072.241,39 2.253.177,10 

Αξία κτήσεως      

Υπόλοιπο 1.1.2015 2.670.181,97 4.264.949,49 

Προσθήκες περιόδου 0,00 462.315,44 

Υπόλοιπο 31.12.2015 2.670.181,97 4.727.264,93 

Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις     

Υπόλοιπο 1.1.2015 1.597.940,58 2.011.772,39 

Αποσβέσεις περιόδου 22.192,00 179.652,14 

Υπόλοιπο 31.12.2015 1.620.132,58 2.191.424,53 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015 1.050.049,39 2.535.840,40 

 

 
6.3 Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 
 

Πίνακας µεταβολών προκαταβολών και µη κυκλοφορούντων στοιχείων υπό κατασκευή Προκαταβολές 

Υπόλοιπο 1.1.2014 29.948,11 

Προσθήκες περιόδου 171.300,00 

Μειώσεις περιόδου -136.500,00 

Υπόλοιπο 31.12.2014 64.748,11 

Υπόλοιπο 1.1.2015 64.748,11 

Προσθήκες περιόδου 0,00 

Μειώσεις περιόδου 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2015 64.748,11 
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7. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
 
7.1 Αποτίµηση στο κόστος κτήσεως 
7.1.1 Συµµετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 
 
  31/12/2015 31/12/2014 
Συµµετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 11.988.537,32 11.988.537,32 
 

Οι συµµετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες της ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ΑΕΒΕ ευρώ 11.988.537,32, 

αφορούν: α) συµµετοχή σε ποσοστό 99,87% στην εταιρεία «ΑΡΟΤΡΟ Βιοκαλλιέργειες Α.Ε.» κατά ευρώ 

788.537,32 και β) συµµετοχή σε ποσοστό  28,78% στην εταιρεία «KEEP & PICK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ» κατά ευρώ 11.200.000,00. 

 

Από τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών εκ πρώτης όψεως παρουσιάζεται για την «ΜΑΡΚΕΤ 

ΙΝ ΑΕΒΕ» αποµείωση των συµµετοχών κατά ευρώ 7.635 χιλ., που κατά κύριο λόγο αφορά την συµµετοχή 

στην εταιρεία «KEEP & PICK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ». Με δεδοµένο ότι την 31/12/2015 το σύνολο της καθαρής θέσης της εταιρείας «KEEP 

& PICK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ» είναι 

µεγαλύτερο του µετοχικού της κεφαλαίου κατά ευρώ 1.627.363,26 (Καθαρή θέση ευρώ 15.302.363,26 – 

µετοχικό κεφάλαιο ευρώ 13.675.000,00) και δεδοµένης της συµµετοχής της µητρικής εταιρείας του οµίλου 

«ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» στην «ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ΑΕΒΕ» σε ποσοστό 99,90% και στην «KEEP & PICK 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ» σε ποσοστό 

68,35%, η εκτιµώµενη αποµείωση των µετοχών της συµµετοχής της «ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ΑΕΒΕ» κατά ευρώ 7.635 

χιλ. καλύπτεται από την ισόποση υπερεκτίµηση της συµµετοχής της εταιρείας «ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» 

στην «KEEP & PICK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ» µε αποτέλεσµα σε επίπεδο οµίλου να µην υπάρχει καµία αποµείωση.  

 

 
7.1.2 Λοιπά 
 
Τα Λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

 
31/12/2015 31/12/2014 

∆οσµένες εγγυήσεις 1.154.696,26 1.144.141,81 

Οµολογιακό δάνειο 1.168.667,16 2.000.000,00 

Μετοχές  700.000,00 100.000,00 

Σύνολο 3.023.363,42 3.244.141,81 
 
Οι δοσµένες εγγυήσεις αναφέρονται επί το πλείστον σε καταβληµένα ποσά για µισθώσεις καταστηµάτων, το 

οµολογιακό δάνειο σε υπόλοιπο χορηγούµενου δανείου στην εταιρεία "KEEP & PICK ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ" και οι µετοχές σε καταβληθέντα 

ποσά για απόκτηση µετοχών της τράπεζας Ε.Τ.Ε. 

 
8. Αποθέµατα 
 
Τα αποθέµατα αναλύονται ως ακολούθως: 
 31/12/2015 31/12/2014 

Εµπορεύµατα 24.898.010,87 24.988.542,20 

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 122.848,89 100.920,39 

Προκαταβολές για αποθέµατα 1.330.014,00 1.112.787,71 

Σύνολο 26.350.873,76 26.202.250,30 
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9. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές  
 9.1  Αποτίµηση στο κόστος κτήσεως 

9.1.1 Εµπορικές απαιτήσεις 
 

Οι εµπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 
31/12/2015 31/12/2014 

Πελάτες εσωτερικού 1.027.282,63 998.259,39 

Γραµµάτια εισπρακτέα 41.000,00 0,00 

Επιταγές εισπρακτέες στο χαρτοφυλάκιο 4.703.360,14 4.418.879,52 

Επιταγές σε καθυστέρηση  29.088,68 29.088,68 

Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 166.047,06 166.047,06 

Σύνολο 5.966.778,51 5.612.274,65 
 
 

9.1.2 ∆ουλευµένα έσοδα περιόδου 
 

Τα δουλευµένα έσοδα περιόδου αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 
31/12/2015 31/12/2014 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 0,00 219.298,23 

Εκπτώσεις -επιστροφές αγορών 0,00 253.847,59 

Λοιπά δουλευµένα έσοδα 1.017,21 1.016,16 

Σύνολο 1.017,21 474.161,98 
 
9.1.3 Λοιπές απαιτήσεις 
 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 
31/12/2015 31/12/2014 

Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος προηγούµενης 

χρήσης 
426.983,40 385.543,42 

Χρεώστες διάφοροι και λοιπές απαιτήσεις 600.247,89 539.748,90 

Χρεωστικό υπόλοιπο πιστωτών διαφόρων 1.091.875,35 692.560,99 

∆εσµευµένοι λογαριασµοί καταθέσεων  21.129,86 0,00 

Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών και 

πιστώσεων 
2.310,54 1.925,46 

Σύνολο 2.142.547,04 1.619.778,77 
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9.1.4 Προπληρωµένα έξοδα  
 

Τα προπληρωµένα έξοδα αναλύονται: 

 
31/12/2015 31/12/2014 

Ασφάλιστρα 15.233,90 27.856,19 

Ενοίκια και χαρτόσηµο ενοικίων 356.528,73 377.356,26 

Φόροι -τέλη 50.371,94 65.358,73 

Συνδροµές -εισφορές 0,00 84,51 

Πρόστιµο ρύθµισης ΤΕΑΥΕΤ 6.857,40 3.197,64 

Λοιπά έξοδα 5.895,06 0,00 

Σύνολο 434.887,03 473.853,33 
 

9.1.5 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 

Τα ταµειακά διαθέσιµα αναλύονται ως εξής: 

 
31/12/2015 31/12/2014 

Ταµείο 3.102.166,75 1.150.678,92 

Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 7.203.874,27 2.388.218,35 

Σύνολο 10.306.041,02 3.538.897,27 
 

10. Λογαριασµοί καθαρής θέσεως 
 
10.1 Κεφάλαιο 
 

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι ολοσχερώς καταβληµένο. 

Κεφάλαιο 31/12/2015 31/12/2014 

Αριθµός κοινών ανώνυµων µετοχών 208.000 208.000 

Επί: Ονοµαστική αξία µετοχών € 5,00 € 5,00 

Σύνολο 1.040.000,00 1.040.000,00 
 

10.2 Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο 
 

10.2.1 Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού 
 

 

  31/12/2015 31/12/2014 

Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού  247.815,91 220.817,19 
 

Το υπόλοιπο της 31/12/2015 αναφέρεται σε τακτικό αποθεµατικό που έχει σχηµατισθεί από τα κέρδη των 

χρήσεων στις οποίες εγκρίθηκε η διάθεσή τους από τις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων.  
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10.2.2 Αποτελέσµατα εις νέο 
 

Έχουν ως ακολούθως: 

 

 
31/12/2015 31/12/2014 

Αποτελέσµατα εις νέο 3.360.647,78 3.225.989,32 
 

 

11. Υποχρεώσεις 
 

11.1 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 
 

11.1.1 Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  
 
Αναλύονται: 

 

 
31/12/2015 31/12/2014 

Ληφθείσες εγγυήσεις 200,00 200,00 

Μακροπρόθεσµο µέρος ρυθµισµένων οφειλών σε Ελληνικό 

∆ηµόσιο 
2.197.561,09 1.856.900,57 

Μακροπρόθεσµο µέρος ρυθµισµένων οφειλών σε 

Ασφαλιστικούς Οργανισµούς 
4.901.330,39 5.061.222,69 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 27.346,50 0,00 

Σύνολο 7.126.437,98 6.918.323,26 

 
 
11.2 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 
11.2.1 Τραπεζικά δάνεια 
 
Τα τραπεζικά δάνεια αναλύονται: 

 

 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2015 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31/12/2014 

ALPHA BANK (Αρ. λογ. 989003040498802) 600.000,00 600.000,00 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Αρ. 

λογ.097/508143-20 ) 2.026.648,26 2.011.912,67 

Σύνολο 2.626.648,26 2.611.912,67 
 
 
11.2.2 Εµπορικές υποχρεώσεις 
 

Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 
31/12/2015 31/12/2014 

Προµηθευτές εσωτερικού 14.646.757,66 12.750.629,53 

Επιταγές πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες) 38.330.783,11 35.726.757,96 

Προκαταβολές πελατών 291.621,26 5.949,13 

Σύνολο 53.269.162,03 48.483.336,62 
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11.2.3 Φόρος εισοδήµατος 
 

 

  31/12/2015 31/12/2014 

Φόρος εισοδήµατος 557.984,49 426.320,77 
 

Πρόκειται για φόρο εισοδήµατος επί των κερδών των χρήσεων 2015 και 2014. 

 

 

11.2.4 Λοιποί φόροι τέλη 
 

Οι λοιποί φόροι τέλη αναλύονται ως εξής: 

 

 
31/12/2015 31/12/2014 

Φόρος προστιθέµενης αξίας 2.515.202,54 2.441.994,77 

Φόροι - τέλη αµοιβών προσωπικού 149.911,64 142.197,80 

Φόροι τέλη αµοιβών τρίτων 9.232,19 5.526,76 

Φόροι τέλη τιµολογίων αγοράς 0,00 184,44 

Φόροι αµοιβών εργολάβων 1.077,34 2.110,05 

Αγγελιόσηµο υπέρ ΤΣΠΕΑΘ 3.098,17 4.471,14 

Βραχυπρόθεσµο µέρος ρυθµισµένων οφειλών σε 

Ελληνικό ∆ηµόσιο 
1.403.054,86 304.520,28 

Σύνολο 4.081.576,74 2.901.005,24 
 

11.2.5 Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης 
 

Οι οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης αναλύονται ως εξής: 

 

 
31/12/2015 31/12/2014 

ΙΚΑ 1.057.412,93 942.205,45 

Επικουρικά ταµεία 112.833,47 114.232,63 

Βραχυπρόθεσµο µέρος ρυθµισµένων οφειλών σε 

Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης 
1.045.717,76 1.001.578,35 

Σύνολο 2.215.964,16 2.058.016,43 
 
 
11.2.6 Λοιπές υποχρεώσεις 
 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 
31/12/2015 31/12/2014 

Οφειλόµενες αποδοχές προσωπικού 1.481.091,26 1.300.000,29 

∆ικαιούχοι αµοιβών 141.407,50 96.933,25 

Πιστωτές διάφοροι 1.736.986,07 1.142.009,92 

Βραχυπρόθεσµο µέρος λοιπών µακροπρόθεσµων 

υποχρεώσεων 
6.563,16 0,00 

Σύνολο 3.366.047,99 2.538.943,46 
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11.2.7 Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 
 

 

  31/12/2015 31/12/2014 

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 333.884,54 364.873,73 
 

Πρόκειται για δαπάνες ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικά και ύδρευσης που πληρώνονται στην επόµενη 

χρήση. 

11.2.8 Έσοδα επόµενων χρήσεων 
 

  31/12/2015 31/12/2014 

Έσοδα επόµενων χρήσεων 0,00 2.537,80 
 

 
12.Έσοδα και έξοδα σηµαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σηµασίας 
 
12.1 Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 
 
12.1.1 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Ο Κύκλος εργασιών αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 
31/12/2015 31/12/2014 

Λιανικές πωλήσεις 166.754.856,50 153.414.096,31 

Χονδρικές πωλήσεις 9.638.123,26 8.470.029,63 

Πωλήσεις ενέργειας 8.693,74 9.335,68 

Πωλήσεις άχρηστου υλικού 65.638,16 50.943,38 

Παροχή υπηρεσιών  9.598.966,45 8.020.507,35 

Σύνολο 186.066.278,11 169.964.912,35 
 

 

 

12.1.2 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 
 

Το κόστος πωλήσεων που παρουσιάζεται στις οικονοµικές καταστάσεις προκύπτει ως ακολούθως: 

 

Κόστος πωλήσεων 31/12/2015 31/12/2014 

Αποθέµατα έναρξης 25.089.462,59 24.990.724,91 

Αγορές χρήσεως 138.982.681,27 125.985.897,93 

Απόθεµα λήξης -25.020.859,76 -25.089.462,59 

Κόστος ιδιοπαραγωγής/ αυτοπαραδόσεων -37.622,52 -68.363,60 

Υπόλοιπο 139.013.661,58 125.818.796,65 
 

Περαιτέρω, οι λογαριασµοί εξόδων έχουν µερισθεί στις λειτουργίες διάθεσης και διοίκησης ως εξής: 
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Κατηγορία 31/12/2015 31/12/2014 

Έξοδα διοίκησης 2.926.247,14 3.044.938,85 

Έξοδα διάθεσης 43.328.843,74 40.353.495,02 

Σύνολο 46.255.090,88 43.398.433,87 

Τα έξοδα της διοικητικής λειτουργίας αναλύονται ως εξής: 

 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 31/12/2015 31/12/2014 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 2.250.922,08 2.342.221,88 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 115.302,10 119.978,88 

Παροχές τρίτων  70.907,47 73.783,55 

Φόροι - τέλη 20.806,29 21.650,22 

∆ιάφορα έξοδα 170.094,07 176.993,27 

Αποσβέσεις 298.215,13 310.311,05 

Σύνολο 2.926.247,14 3.044.938,85 

Τα έξοδα της λειτουργίας διάθεσης αναλύονται ως εξής: 

 

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 31/12/2015 31/12/2014 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 21.337.117,83 20.063.044,86 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 285.762,87 214.839,03 

Παροχές τρίτων  15.329.752,47 14.692.199,09 

Φόροι - τέλη 625.574,12 642.529,81 

∆ιάφορα έξοδα 3.066.641,38 2.440.686,12 

Αποσβέσεις 2.683.995,07 2.300.196,11 

Σύνολο 43.328.843,74 40.353.495,02 
 

 

12.1.3 Λοιπά συνήθη έσοδα 
 

Τα λοιπά συνήθη έσοδα αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 
31/12/2015 31/12/2014 

Ειδικές επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις 40.278,51 123.300,79 

Έσοδα από ενοίκια 20.156,66 19.340,00 

Έσοδα λοιπών περιπτώσεων 139.853,06 82.099,47 

Σύνολο 200.288,23 224.740,26 
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12.1.4 Λοιπά έξοδα και ζηµίες 
 

Τα λοιπά έξοδα και ζηµίες αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 
31/12/2015 31/12/2014 

Φορολογικά πρόστιµα 0,00 16.870,53 

Λοιπά πρόστιµα 22.514,97 22.474,01 

Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταµείων 0,00 15.935,11 

Συναλλαγµατικές διαφορές 2,37 15,43 

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα 39.127,90 4.922,42 

Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 0,00 3.922,15 

Σύνολο 61.645,24 64.139,65 
 

12.1.5 Κέρδη & ζηµίες από διάθεση µη κυκλοφορούντων στοιχείων 
 
Τα κέρδη & ζηµίες από διάθεση µη κυκλοφορούντων στοιχείων αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 
31/12/2015 31/12/2014 

Κέρδη από πώληση παγίων 22.373,87 2.729,99 

Ζηµία από πώληση παγίων 0,00 -0,04 

Σύνολο 22.373,87 2.729,95 

 

 
12.1.6 Έσοδα συµµετοχών και επενδύσεων 
 
Τα έσοδα συµµετοχών και επενδύσεων αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 
31/12/2015 31/12/2014 

Μερίσµατα µετοχών 9.350,23 0,00 

Τόκοι οµολογιακού δανείου 21.961,36 10.256,10 

Σύνολο 31.311,59 10.256,10 

 

 
12.1.7 Λοιπά έσοδα και κέρδη 
 

Τα λοιπά έσοδα και κέρδη αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 
31/12/2015 31/12/2014 

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 6.280,84 11.696,87 

Συναλλαγµατικές διαφορές 275,86 286,50 

Πλεονάσµατα καταστηµάτων 36.912,99 38.912,39 

Έκτακτα κέρδη 0,00 460,00 

Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 229,71 3.170,00 

Σύνολο 43.699,40 54.525,76 
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12.1.8 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 

Οι χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα αναλύονται ως εξής: 

 

 
31/12/2015 31/12/2014 

Τόκοι και έξοδα βραχυπρόθεσµων δανείων 160.857,23 215.620,43 

Προµήθειες εγγυητικών επιστολών 7.843,99 10.791,43 

Λοιπές προµήθειες και έξοδα τραπεζών 47.276,43 35.062,83 

Σύνολο 215.977,65 261.474,69 
 

12.1.9 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 
 
  31/12/2015 31/12/2014 

Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα 2.065,82 15.375,71 
 

Πρόκειται για τόκους τραπεζικών καταθέσεων. 

 
12.1.10 Φόροι εισοδήµατος 
 

Οι φόροι εισοδήµατος για τις χρήσεις 2015 και 2014 ανέρχονται σε ευρώ  557.984,49 και ευρώ 426.320,77, 

αντίστοιχα.  

 

13. Τόκοι που ενσωµατώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο 
 

Στη διάρκεια της περιόδου δεν υπάρχουν τόκοι που ενσωµατώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων. 

 

14. Προτεινόµενη διάθεση κερδών 
 

Το διοικητικό συµβούλιο προτείνει στην προσεχή τακτική γενική συνέλευση των µετόχων τη διάθεση των 

καθαρών µετά από φόρους κερδών ως ακολούθως: 

  31/12/2015 

Τακτικό αποθεµατικό  29.097,28 

Αµοιβές ∆.Σ. 100.000,00 

Υπόλοιπο κερδών εις νέο 132.559,90 

Σύνολο 261.657,18 

 
15. Καταβληθέντα µερίσµατα στην περίοδο 
 

Στην κλειόµενη περίοδο δεν καταβλήθηκαν µερίσµατα. 

16. Λογιστικός χειρισµός ζηµιών περιόδου 
 

Η κλειόµενη χρήση παρουσίασε κερδοφόρο αποτέλεσµα. 
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17. Αναβαλλόµενοι φόροι 
 

Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόµενων φόρων. 

 

18. Κατηγορίες και αµοιβές προσωπικού 
 

Ο µέσος όρος των απασχολούµενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτοµα: 

  31/12/2015 31/12/2014 

∆ιοικητικό προσωπικό 1.479 1.359 

Εργατοτεχνικό προσωπικό 158 155 

Σύνολο 1.637 1.514 

 

Η εταιρεία σε σχέση µε το απασχολούµενο προσωπικό επιβαρύνθηκε µε τα εξής ποσά: 

  31/12/2015 31/12/2014 

Μισθοί και ηµεροµίσθια 18.600.089,49 17.382.409,77 

Κοινωνικές επιβαρύνσεις 4.635.940,47 4.554.207,12 

Παρεπόµενες παροχές 173.909,12 185.363,78 

Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 178.100,83 283.286,07 

Σύνολο 23.588.039,91 22.405.266,74 

 
 

19. Ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές περιοχές 
 

Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής: 

  31/12/2015 31/12/2014 

Κατηγορίες δραστηριότητας     

Εµπορική δραστηριότητα 176.458.617,92 161.935.069,32 

Παροχή υπηρεσιών 9.607.660,19 8.029.843,03 

Σύνολο 186.066.278,11 169.964.912,35 

      

Γεωγραφικές αγορές     

Εσωτερική αγορά 186.000.918,67 169.938.205,33 

Ευρωπαϊκή αγορά 65.359,44 26.707,02 

Σύνολο 186.066.278,11 169.964.912,35 

 

 

20.  Προκαταβολές και πιστώσεις σε µέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 
 

∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

21.  Συµµετοχές σε εταιρείες µε απεριόριστη ευθύνη των εταίρων 
 

∆εν υπάρχουν τέτοιες συµµετοχές. 
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22.  Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του τελικού 
συνόλου επιχειρήσεων, µέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική. 

 

Η εταιρεία είναι µέλος του οµίλου ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ. Οι οικονοµικές της καταστάσεις περιλαµβάνονται 

στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσονται από την ανώνυµη εταιρεία MAΡKET IN 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΑΡ.ΓΕΜΗ 00743312002). 

 
23.  Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις µερικού 
συνόλου επιχειρήσεων, µέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική 
 

Η εταιρεία δεν ανήκει σε µερικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις. 

 

24. Τόπος στον οποίο διατίθενται οι ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 
 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν τις ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του 

τελικού συνόλου επιχειρήσεων, στα επί της οδού Λεωφ. Λαυρίου 301  του ∆ήµου Παιανίας γραφεία της 

εταιρείας MAΡKET IN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ και στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση www.marketinakiniton.gr. 

 
25. Αµοιβές σε µέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 
 

Η Εταιρεία επιβαρύνθηκε µε τα κατωτέρω ποσά: 

  Αµοιβές 
Κοινωνικές 

επιβαρύνσεις 

Σε µέλη του διοικητικού συµβουλίου που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα 120.570,59 25.285,62 

 

 
26. Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη 
 

Η εταιρεία έχει πραγµατοποιήσει τις κατωτέρω συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη: 

  31/12/2015 31/12/2014 

Σωρευτικές πωλήσεις     

Πωλήσεις αγαθών 1.773.175,13 1.706.270,62 

Παροχή υπηρεσιών 13.200,00 13.050,00 

Λοιπά έσοδα 21.961,36 10.256,10 

  1.808.336,49 1.729.576,72 

Σωρευτικές αγορές     

Αγορές αγαθών 136.405,70 181.105,09 

Λήψη υπηρεσιών 3.351.841,12 3.161.491,12 

  3.488.246,82 3.342.596,21 

Παροχές προς τη ∆ιοίκηση     

Μισθοί και άλλες βραχυπρόθεσµες εργασιακές παροχές 145.856,21 147.240,71 
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27. Αµοιβές για τον έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και για άλλες υπηρεσίες 
διασφαλίσεως 
 

Οι αµοιβές που χρεώθηκαν από τον νόµιµο ελεγκτή ανέρχονται: 

  31/12/2015 31/12/2014 

Για τον έλεγχο των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 9.680,00 9.680,00 

Για τον έλεγχο φορολογικής συµµορφώσεως 17.000,00 17.000,00 

  26.680,00 26.680,00 

 
28. Λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και συνδεόµενων µε αυτά υποχρεώσεων, τα οποία η 
διοίκηση της εταιρείας έχει αποφασίσει να διαθέσει εντός των επόµενων δώδεκα µηνών 
 

Η διοίκηση της εταιρείας δεν έχει λάβει απόφαση να διαθέσει στο προσεχές διάστηµα, και οπωσδήποτε 

στους επόµενους 12 µήνες, περιουσιακά στοιχεία και συνδεόµενες µε αυτά υποχρεώσεις. 

 

29. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόµου 
 

Η Εταιρεία δεν ανήκει στην κατηγορία των πολύ µικρών οντοτήτων και δεν έκανε χρήση των 

παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 16.  

30. ∆ιακανονισµοί (συµφωνίες) που δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό µε σηµαντικές θετικές ή 
αρνητικές επιπτώσεις επί της εταιρείας 
 

∆εν υφίστανται τέτοιοι διακανονισµοί.  

 

31. Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που δεν εµφανίζονται 
στον ισολογισµό 

 

α) Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις 

∆εν υφίστανται σηµαντικές χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις. 

β) Εγγυήσεις  

Έχουν χορηγηθεί από τις τράπεζες εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρείας συνολικού ποσού ευρώ 

506.129,86.  

 

γ) Ενδεχόµενες υποχρεώσεις  

Η εταιρεία έχει υπαχθεί σε έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις 

του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013 για την χρήση 2015. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και η έκθεση 

φορολογικής συµµόρφωσης προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων 

χρήσεως 2015. Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές 

υποχρεώσεις, εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.  
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Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση 2008. Οι φορολογικές 

δηλώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2009 και 2010. Ως εκ 

τούτου τα φορολογικά αποτελέσµατα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. 

Η εταιρεία για τις ανέλεγκτες χρήσεις δεν έχει προβεί σε εκτίµηση τυχών πρόσθετων φόρων και  

προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογιστούν σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο. ∆εν έχει σχηµατιστεί 

σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόµενη υποχρέωση επειδή εκτιµάται ότι οι διαφορές δεν θα είναι 

σηµαντικές. 

 

32. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 
 

∆εν συνέβησαν τέτοια γεγονότα. 

33. Πρώτη εφαρµογή 
 

Η πρώτη εφαρµογή των κανόνων αποτιµήσεως και συντάξεως χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

αντιµετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και µεθόδων. 

Η εταιρεία έκρινε ότι οι αναδροµικές προσαρµογές δεν είναι πρακτικά ευχερείς και βάσει των 

παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 37 του Ν.4308/2014 δεν θα εφαρµόσει αναδροµικά τα Ε.Λ.Π.. Τα 

στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της συγκριτικής περιόδου ταξινοµήθηκαν, σύµφωνα µε τα 

υποδείγµατα των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων του Ν.4308/2014. Στον παρακάτω πίνακα 

γνωστοποιούνται συνοπτικά οι επιπτώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων από τη χρήση απαλλαγών:  

Γνωστοποίηση χρήσεως απαλλαγών κατά τη µετάβαση 

Κονδύλι 
Επίπτωση επί του Ισολογισµού σε 

€ 

Επίπτωση επί των 
αποτελεσµάτων σε 

€ Απαλλαγή 

2013 2014 2015 2014 2015 

Έξοδα ιδρύσεως και 

πρώτης 

εγκαταστάσεως 

(Ταξινοµήθηκαν 

σύµφωνα µε τα 

υποδείγµατα των 

χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων του 

Ν.4308/2014 στα 

Άυλα Πάγια 

στοιχεία) 

1.582.947,59 2.112.927,60 2.394.239,59 529.980,01 281.311,99 

∆ύναται να συνεχίσουν να 

εµφανίζονται στον 

ισολογισµό µετά την 31η 

∆εκεµβρίου 2014 και µέχρι 

την ολοσχερή απόσβεσή 

τους, βάσει των κείµενων 

φορολογικών διατάξεων  ή 

την καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

διάθεσή τους, καθώς και τα 

σχετικά ποσά του 

ισολογισµού και της 

καταστάσεως 

αποτελεσµάτων. 

 

Οι κυριότερες εγγραφές ανακατάταξης/αναταξινόµησης της µετάβασης στα Νέα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα είναι οι ακόλουθες: 

α) Ανακατάταξη των κονδυλιών από τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων για το τακτικό αποθεµατικό 

και τις υποχρεώσεις για τις αµοιβές ∆.Σ. µε µείωση των αποτελεσµάτων εις νέο, κατά τον χρόνο έγκρισής 

τους από την γενική συνέλευση και όχι στον ισολογισµό της κλειόµενης περιόδου. 
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β) Ο φόρος εισοδήµατος εµφανίζεται ως στοιχείο της κατάστασης αποτελεσµάτων, στο χρόνο που 

προκύπτει βάσει της αρχής του δουλευµένου και έγινε ανακατάταξή του από το κονδύλι «Λοιποί φόροι τέλη» 

σε «Φόρο εισοδήµατος» στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις.  

γ) Η προκαταβολή του φόρου εισοδήµατος για την επόµενη χρήση δεν απεικονίσθηκε στην κλειόµενη 

περίοδο, αφού το σχετικό ποσό αναγνωρίζεται µε την καταβολή του στην επόµενη περίοδο. Έγινε 

συµψηφισµός της προκαταβολής του φόρου επόµενης χρήσης µε την υποχρέωση από φόρο εισοδήµατος. 

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά την επίδραση των εγγραφών προσαρµογής επί των ιδίων 

κεφαλαίων για την 1.1.2014 και την 31.12.2014, οι οποίες εφαρµόσθηκαν επί των καταστατικών οικονοµικών 

καταστάσεων της Εταιρείας, προκειµένου αυτές να προσαρµοστούν στα Ε.Λ.Π.:  
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Συµφωνία καθαρής θέσεως κατά την πρώτη εφαρµογή 

 
Κεφάλαιο 

Αποθεµατικά νόµων και 
καταστατικού 

Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο Καθαρής θέσης 

Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2013 (Ε.Γ.Λ.Σ.) 1.040.000,00 188.968,21 2.679.292,74 3.908.260,95 

Αποτελέσµατα περιόδου µετά από φόρους 
  

375.171,06 375.171,06 

Αµοιβές ∆.Σ. 
  

-100.000,00 -100.000,00 

Τακτικό αποθεµατικό   31.848,98 -31.848,98  0,00 

Υπόλοιπο, 31 ∆εκεµβρίου 2013 (Ε.Γ.Λ.Σ.) 1.040.000,00 220.817,19 2.922.614,82 4.183.432,01 

Μεταβολές λογιστικών µεθόδων 
    

Αµοιβές ∆.Σ. 
  

100.000,00 100.000,00 

Τακτικό αποθεµατικό 
 

-31.848,98 31.848,98 0,00 

∆ιορθωµένο Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2013 1.040.000,00 188.968,21 3.054.463,80 4.283.432,01 

Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2014 (Ε.Λ.Π.) 1.040.000,00 188.968,21 3.054.463,80 4.283.432,01 

Αποτελέσµατα περιόδου µετά από φόρους 
  

303.374,50 303.374,50 

Αµοιβές ∆.Σ. 
  

-100.000,00 -100.000,00 

Τακτικό αποθεµατικό   31.848,98 -31.848,98 0,00 

Υπόλοιπο, 31 ∆εκεµβρίου 2014 (Ε.Λ.Π.) 1.040.000,00 220.817,19 3.225.989,32 4.486.806,51 
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Μαρκόπουλο, 25/07/2016 
 
 

Για το ∆.Σ. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ 
∆.Σ.  

O ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ 
∆.Σ. 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ 

∆.Σ. 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΘΩΜΑΣ ΡΑΜΜΟΣ ΧΑΡΟΝΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΡΑΜΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ 
Α.∆.Τ. ΑΕ 574888 Α.∆.Τ. ΑΙ 149210 Α.∆.Τ. ΑΙ 149282 Α.∆.Τ. Ν 011623 

 

 


