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ΔΚΘΔΖ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ  
«MARKET IN ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ  ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ 

ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ - ΤΚΔΤΑΗΩΝ - ΓΗΑΝΟΜΩΝ - ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ - ΔΗΑΓΩΓΩΝ – 

ΔΞΑΓΩΓΩΝ» 

  ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ  01/01/2016 - 31/12/2016 

 

 

Κχξηνη Μέηνρνη, 

 

ηελ εηαηξηθή ρξήζε 01/01/2016 - 31/12/2016 κέιεκα ηεο Γηνίθεζεο ήηαλ ε επέθηαζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο θαη ε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ.  

 

Ο θχθινο εξγαζηψλ θαηά ην έηνο 2016 αλήιζε ζην πνζφ ησλ € 229.471.498,63, έλαληη πνζνχ € 

186.066.278,11, ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 2015, εληζρπκέλνο απφ ηελ ιεηηνπξγία λέσλ θαηαζηεκάησλ 

ζηε ρξήζε 2016, ηελ αλαδηακφξθσζε ησλ ρψξσλ ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ηηο δηαθεκηζηηθέο πξνβνιέο 

πνπ έγηλαλ. Θεηηθέο είλαη νη πξννπηηθέο γηα αθφκε θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηελ επφκελε ρξήζε. 

 

Ζ εηαηξεία καο έρεη ηελ έδξα ηεο ζην Γήκν Μαξθφπνπινπ Μεζνγαίαο Αηηηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε 

ζέζε Νηνξνβαηέδα ΒΗ.ΠΑ. Μαξθφπνπινπ, φπνπ ζηνλ ίδην ρψξν  ππάξρνπλ θαη  νη απνζήθεο. Ζ 

δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο ζηε ρξήζε 2016 έγηλε κέζσ 147 θαηαζηεκάησλ θαη ελφο πξαηεξίνπ 

θαπζίκσλ, πνπ θαηά θσδηθφ, ζχκθσλα κε ηα βηβιία ηεο εηαηξείαο, πεξηνρή θαη δηεχζπλζε, είλαη ηα εμήο: 

 

Α/Α ΠΔΡΗΟΥΖ ΓΗΔΤΘΤΛΖ 
Κ03 ΔΠΟΙΗΑ ΑΙΥΛΝΠ 64 

Κ05 ΓΑΙΑΣΗ ΚΑΟΘΝΟΑ 1 & ΣΑΡΕΖΓΑΘΖ 

Κ06 ΛΔΑ ΦΗΙΟΘΔΖ ΚΞΑΘΝ 35 

Κ08 ΛΑΤΠΑΘΣΟ  ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ 44 

Κ09 ΘΤΦΔΙΖ  ΡΑΓΔΡΝ 1 

Κ10 ΛΑΤΠΑΘΣΟ  1ν ΣΙΚ ΛΑΞΑΘΡΝ - ΗΡΔΑΠ 

Κ12 ΑΚΑΙΗΑΓΑ  ΔΙ. ΒΔΛΗΕΔΙΝ & ΘΑΙΑΒΟΡΥΛ 25 

Κ14 ΓΑΣΟΤΛΖ ΠΡΟΑΡΖΓΝ ΠΗΠΗΛΖ (ΞΙΑΡΔΗΑ ΖΟΥΥΛ) 

Κ15 ΧΡΧΠΟ  ΑΓ. ΓΔΥΟΓΗΝ & 28ΖΠ ΝΘΡΥΒΟΗΝ 12 

Κ16 ΓΡΑΚΚΑΣΗΘΟΤ ΚΔ/ΓΓΗΟΤ ΔΞΑΟΣΗΑΘΖ ΝΓΝΠ ΚΑΘΟΛΔΗΑΠ  

Κ17 ΒΑΡΓΑ ΖΙΔΗΑ ΔΘΛΗΘΖ ΝΓΝΠ ΞΑΡΟΥΛ ΞΟΓΝ 22 

Κ19 ΥΖΚΑΣΑΡΗ ΒΟΗΧΣΗΑ ΣΟΖΠΡΝ ΓΔΓΑΘΖ 364 

Κ21 ΗΙΗΗΑ ΝΓΝΠ ΔΦΟΝΛΗΝ 58  

Κ22 ΛΤΓΡΗ ΞΑΟΑΙ. ΔΞΑΟΣ. ΝΓΝΠ ΙΔΘΑΓ.-ΛΓΟΗΝ  

Κ23 ΧΡΧΠΟ  ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ 7 - ΞΑΟΑΙ.ΚΑΟΘΝΞΝΙ. 

Κ24 ΠΔΗΡΑΗΑ  ΘΝΡΕΗΑΓΥΛ 16 - ΑΓΗΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 

Κ25 ΘΤΦΔΙΖ ΑΓΗΑΠ ΕΥΛΖΠ 14 

Κ26 ΘΑΗΑΡΗΑΛΖ ΔΦΟΝΛΗΝ 77 

Κ27 ΒΤΡΧΛΑ ΦΝΟΚΗΥΛΝΠ 172 

Κ28 ΗΙΗΗΑ ΚΝΠΘΝ 2 

Κ29 ΘΑΗΑΡΗΑΛΖ ΦΝΟΚΗΥΛΝΠ 125 

Κ30 ΕΧΓΡΑΦΟΤ Ι.ΞΑΞΑΓΝ 82 

Κ31 ΑΘΡΑΣΑ ΑΗΓΗΑΙΗΑ ΞΑΙΑΗΑ ΔΘΛΗΘΖ ΝΓΝΠ ΞΑΡΟΥΛ-ΑΘΖΛΥΛ 

Κ33 ΗΙΗΗΑ  ΚΝΠΘΝ 11 & ΔΘΒΑΡΑΛΥΛ 

Κ34 ΓΘΤΕΖ ΟΑΓΘΑΒΖ 64 

Κ35 ΑΥΑΡΛΧΛ ΘΔΦΑΙΙΖΛΗΑΠ 102 

Κ36 Θ. ΑΥΑΗΑ ΑΟΑΡΝ 45 & 25ΖΠ ΚΑΟΡΗΝ 

Κ37 ΚΑΣΑΡΑΓΘΑ ΔΞΑΟΣΗΑΘΖ ΝΓΝΠ ΚΑΘΟΛΔΗΑΠ  

Κ38 ΥΟΙΑΡΓΟ 17ΖΠ ΛΝΔΚΒΟΗΝ 90 

Κ39 ΠΑΓΘΡΑΣΗ ΗΔΟΝΛΝΠ & ΡΗΚΝΘΔΝ  

Κ40 ΘΤΦΔΙΖ ΕΑΘΛΘΝ 7 

Κ41 Θ. ΑΥΑΗΑ  ΑΟΑΜΝ 34 

Κ42 ΕΧΓΡΑΦΟΤ  Ι. ΞΑΞΑΓΝ 97 & 3ΖΠ ΝΟΔΗΛΖΠ ΡΑΜΗΑΟΣΗΑΠ 7 

Κ44 ΘΟΤΘΑΘΗ ΓΖΚΖΡΟΑΘΝΞΝΙΝ 99-101 

Κ47 ΒΟΛΗΣΑ ΘΔΠΖ ΙΑΚΞΟΑ 
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Κ48 ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΘΔΤΖ ΔΗΟΖΛΖΠ 79 & ΔΑΟΝΠ 

Κ49 ΘΤΦΔΙΖ ΞΑΟΛΖΘΝΠ 56 & ΑΟΗΑΓΛΖΠ 

M50 ΑΗΓΑΙΔΧ ΓΖΚΑΟΣΔΗΝ66-68 & ΘΝΛΡΝΟΗΥΡΖ 

Κ51 ΗΙΗΟΛ - ΑΣΣΗΘΖ ΔΙΑΗΥΛ 168-170 

M52 ΠΔΣΡΟΤΠΟΙΖ - ΑΣΣΗΘΖ ΑΛΑΡΝΙ. ΟΥΚΖΙΗΑΠ & ΑΓΗΑΠ ΙΑΟΑΠ 120 

Κ53 ΠΑΙΑΣΗΑΛΖ ΑΓΗΝ ΓΔΥΟΓΗΝ 51 

Κ54 ΠΔΡΗΣΔΡΗ ΑΘΑΚΑΛΗΑΠ 30, ΑΛΘΝΞΝΙΖ 

Κ55 ΠΔΡΗΣΔΡΗ ΑΓΗΑΠ ΔΗΟΖΛΖΠ 35, ΛΔΑ ΕΥΖ 

M56 ΣΑΚΠΟΤΡΗΑ - ΠΔΗΡΑΗΑ ΑΓΣΗΑΙΝ 125 & ΘΔΟΚΝΞΙΥΛ 80 

M57 ΒΑΡΘΟΙΟΚΗΟ - ΖΙEΗΑ ΒΝΟΡΠΖ & ΑΓ.ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛΝΠ 

M58 ΑΘΖΛΑ ΞΑΡΖΠΗΥΛ 120 

M59 ΑΛΧ ΘΤΦΔΙΖ ΘΑΘΑΠΝ 141 

M60 ΠΙ. ΘΟΙΗΑΣΟΤ ΛΑΜΝ & ΘΔΑΠ 62 

M61 ΑΘΖΛΑ ΑΣΑΟΛΥΛ 185 

M62 ΠΑΓΘΡΑΣΗ ΖΙΗΑΓΝΠ & ΦΝΟΚΗΥΛΝΠ 

M63 ΘΑΙΙΗΘΔΑ  ΑΣΗΙΙΔΥΠ 48 

M64 ΘΑΙΙΗΘΔΑ  ΠΥΘΟΑΡΝΠ 133 Θ. ΠΘΟΑ 

M65 ΘΑΙΙΗΘΔΑ  ΘΔΘΟΥΞΝΠ 37 

M66 ΠΙ. ΑΣΣΗΘΖ ΔΑΙΘΗΓΝ 12 

M67 ΠΙ. ΑΣΣΗΘΖ ΞΗΞΗΛΝ 104 

M68 ΓΘΤΕΖ ΙΗΑΘΑΡΑΗΥΛ 15 

Κ80 ΘΟΡΤΓΑΙΙΟ ΑΡΡΑΙΔΗΑΠ 170 

Κ81 ΓΙΤΦΑΓΑ ΑΗΓΞΡΝ & ΘΟΗΚΑΗΑΠ 

Κ82 ΓΘΤΕΖ ΘΑΘΑΠΝ  

M83 ΠΔΣΡΟΤΠΟΙΖ  ΞΑΙΑΡΗΑΛΖΠ 82 & ΗΓΛΑΡΗΝ 

Κ84 ΑΗΓΑΙΔΧ ΞΑΞΑΛΖΘΝΙΖ 5 

M85 IΙΗΗΑ ΑΗΓΗΛΖΡΝ &ΑΟΛΖΠ 

M86 ΑΛΧ ΓΙΤΦΑΓΑ ΓΑΟΓΑΛΔΙΗΥΛ 45 

M90 ΘΟΤΘΑΘΗ ΒΔΗΘΝ 47 

Κ91 ΓΗΑΘΟΠΣΟ ΓΗΘΝΞΡΝ ΑΗΓΗΝ 

Κ92 ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΘΔΤΖ  ΞΔΙΝΞΝΛΖΠΝ & ΔΗΟΖΛΖΠ 

M93 ΛΗΘΑΗΑ ΣΟΠΝΠΡΝΚΝ ΠΚΟΛΖΠ 

Κ94 ΓΑΙΑΣΗ ΛΑΟΘΗΠΠΝ 9 

Κ95 ΠΔΡΗΣΔΡΗ ΞΗΛΓΝ 5-7 

Κ97 ΛΑΤΠΑΘΣΟ (ΠΡΑΣΖΡΗΟ 
ΘΑΤΗΚΧΛ) 

ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ 42 

Κ101 ΓΘΤΕΖ ΟΑΓΘΑΒΖ 50-52 & ΓΟΝΠΖ 

Κ102 ΓΘΤΕΖ ΙΝΚΒΑΟΓΝ 51-53 

Κ103 ΕΧΓΡΑΦΟΤ ΑΚΦΗΡΟΗΡΖΠ 21-25 & ΚΞΗΠΘΗΛΖ 45 

Κ105 ΕΧΓΡΑΦΟΤ Γ. ΕΥΓΟΑΦΝ 100 

Κ106 ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΘΔΤΖ ΣΗΝ 53 

M109 ΟΗΛΟΦΤΣΑ ΞΙΑΡΔΗΑ ΑΛΑΓΔΛΛΖΠΔΥΠ 

M110 ΔΡΤΘΡΔ 1 ΔΘΛΗΘΖΠ ΑΛΡΗΠΡΑΠΔΥΠ 

M111 ΔΡΤΘΡΔ 2 ΖΟΥΥΛ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ 

M112 ΘΖΔΗΟ ΛΖΙΔΥΠ 33 

M113 ΛΈΟ ΖΡΑΘΙΔΗΟ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ 44 

M114 ΛΔΑ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ Θ.ΘΔΝΡΝΘΝ Θ ΠΑΟΓΔΥΛ 

M115 ΔΙΗΑΛΗΣΗΘΑ ΑΗΓΗΟΤ ΑΗΓΗΝ 

M116 ΘΤΦΔΙΖ ΘΤΔΙΖΠ 97 

M117 ΘΔΡΑΣΗΛΗ ΘΑΟΑΝΙΖ ΓΖΚΖΡΟΗΝ 22 

M118 ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΘΔΤΖ ΔΙ. ΒΔΛΗΕΔΙΝ 88 

M119 ΠΔΣΡΑΛΧΝΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 151 

Κ120 ΑΘΖΝΑ ΚΗΣΑΖΙ ΒΝΓΑ 

M121 Λ.ΗΧΛΗΑ ΠΔΒΑΠΡΔΗΑ 60 

M122 ΜΔΟΛΟΓΓΗ ΜΔΟΛΟΓΓΗ 

M123 ΣΑΤΡΟ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 59 

M124 ΚΟΡΧΠΗ ΑΓ.ΜΑΡΗΝΑ 

M125 ΑΗΓΗΟ ΠΛΑΣΔΗΑ ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

M126 ΠΔΡΗΟ ΛΑΤΜΠΡΟΤ  ΚΑΣΧΝΖ 6 
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M127 ΓΔΡΒΔΝΖ ΚΟΡΗΝΘΗΑ ΠΑΛΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΟΓΟ ΠΑΣΡΧΝ-ΓΔΡΒΔΝΗ 

M128 ΘΔΡΜΟ ΑΗΣ/ΝΗΑ ΔΗΚΟΝΗΜΑ 

M129 ΥΑΛΑΝΓΡΗ ΜΑΣΑΜΟΡΦΧΔΧ 51 - ΚIΘΑΗΡΧΝΟ 

M130 ΛΟΤΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ 117 

M131 ΥΟΛΑΡΓΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΝΣΗΣΑΔΧ 7 

Κ132 ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ ΑΡΥΗΜΖΓΟΤ 66 

Κ133 ΠΑΛΛΖΝΖ Λ.ΜΑΡΑΘΧΝΟ 68 

Κ134 ΚΑΛΑΜΟ ΑΓ.ΑΠΟΣΟΛΧΝ 

Κ135 ΥΑΛΚΟΤΣΗ 25ης ΜΑΡΣΗΟΤ 43 

Κ136 ΔΛΑΣΔΗΑ ΑΓ.ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

Κ137 ΛΤΚΑΒΖΣΟ ΑΡΜΑΣΟΛΧΝ&ΚΛΔΦΣΧΝ 20 

M138 ΑΓΡΗΝΗΟ ΚΟΜΑ ΑΗΣΧΛΟΤ 178 

M139 ΚΤΦΔΛΖ ΚΤΦΔΛΖ 34 

M140 ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ ΠΑΣΡΧΝ 2 & ΛΔΤΚΑΓΑ 

Κ141 ΒΟΣΑΝΗΚΟ Π.ΠΑΣΖ 129 ΠΛ.ΒΟΣΑΝΗΚΟΤ 

Κ142 ΓΚΤΕΖ ΞΙΑΡΔΗΑ ΓΘΕΖ 9 

M143 ΒΟΤΛΗΑΓΜΔΝΖ ΘΖΔΧ & ΖΡΑ 

Κ144 ΚΑΣΧ ΠΑΣΖΗΑ ΛΔΧΦ. ΗΧΝΗΑ 

Κ145 Ν. ΜΤΡΝΖ ΠΛΑΣΖΡΑ 58 

Κ146 ΚΑΛΛΗΘΔΑ  ΥΑΡΟΚΟΠΟΤ 65-67 

M147 Ν.ΜΤΡΝΖ ΚΧΝ.ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΟΤ 25 

M148 ΕΧΓΡΑΦΟΤ Γ. ΕΧΓΡΑΦΟΤ 29 ΚΑΗ ΑΝΘΔΧΝ 

M149 ΒΤΡΧΝΑ  ΔΜΠΔΓΟΚΛΔΟΤ 121  

M150 ΒΤΡΧΝΑ  ΜΤΚΑΛΖ 9  

M151 ΛΑΓΟΝΖΗ Λ.ΚΑΛΤΒΗΧΝ 61  

M152 ΠΑΡΟ ΠΑΡΟΗΚΗΑ 

M153 ΠΑΡΟ ΝΑΟΤΑ 

M154 ΠΔΡΗΣΔΡΗ ΝΑΟΤΖ 10 

M155 ΑΝΘΟΤΑ Λ.ΑΝΘΟΤΖ 15 

Κ156 ΦΘΗΧΣΗΓΑ  ΣΗΘΟΡΔΑ  

M157 ΑΛΗΑΡΣΟ ΑΛΗΑΡΣΟ 

M159 ΓΑΣΟΤΝΖ ΣΡ.ΗΗΝΖ 127 ΚΑΗ ΜΑΝΟΤΡΑ 

M160 ΕΧΓΡΑΦΟΤ ΓΑΛΖΝΖ 36 - 38 

M162 ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ ΚΟΛΟΚΟΣΡΧΝΖ 76 

M163 ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ ΑΡΥΗΜΖΓΟΤ 15 

M164 ΑΤΛΧΝΑ ΧΡΧΠΟ ΑΣΣΗΚΖ 

M165 ΑΥΑΡΝΧΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 223 - 227 
M166 ΑΓΡΗΝΗΟ ΠΑΛΑΗΣΧΛΗΟ 

M167 ΟΗΝΟΦΤΣΑ 25ης ΜΑΡΣΗΟΤ  

M168 ΕΧΓΡΑΦΟΤ ΓΡΖΓ. ΚΟΤΗΓΟΤ 73 

M169 ΑΣΣΗΚΖ ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ ΑΣΣΗΚΖ ΠΛΑΣΗΡΑ 1 

M170 ΠΑΓΚΡΑΣΗ ΤΜΖΣΣΟΤ 190 

M171 ΖΛΔΗΑ ΑΓΗΝ ΛΗΘΝΙΝΑΝ ΡΟΑΓΑΛΝ ΖΙΔΗΑΠ  

M172 ΠΑΛΛΖΝΖ Λ. ΜΑΡΑΘΧΝΟ ΠΑΛΛΖΝΖ 

M173 ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ ΓΟΗΒΑ 18 

M174 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΟΗ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 83 

M175 Ν. ΗΧΝΗΑ ΔΛ. ΑΛΑΜΔΗΝ 20 

M176 ΠΔΤΚΖ ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ ΜΤΡΝΖ 30 

M177 ΠΔΤΚΖ ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ ΜΤΡΝΖ 83-85 

M178 ΝΗΚΑΗΑ ΚΤΠΡΟΤ 135 

M179 ΘΖΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΓΧΝ 11-13 

M180 ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΣΣΑ  16 

M181 ΠΔΡΗΟ ΜΑΓΝΖΗΑ 21-23 

M182 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΦΙΛΑΡΕΣΟΤ 94 
M183 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Λ.ΜΕΟΓΕΙΩΝ 516 & ΚΩΝ/ΝΟΤ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΤ 
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Παξαθάησ αλαιχνπκε ηα θνλδχιηα ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο 31.12.2016. 

 

ΗΟΛΟΓΗΜΟ 
 

Σν ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ αλέξρεηαη ζε επξώ 107.948.396,49 θαη πεξηιακβάλεη: 

 

α) Αλαπφζβεζην ππφινηπν ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ επξψ 14.781.832,68, β) αλαπφζβεζην ππφινηπν 

άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ επξψ 3.431.932,15, γ) πξνθαηαβνιέο θαη κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ππφ 

θαηαζθεπή επξψ 64.563,61, δ) ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επξψ 20.147.031,26, ε) 

απνζέκαηα επξψ 33.741.101,50 θαη ζη) ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πξνθαηαβνιέο επξψ 

35.781.935,29. 

 

Σα παξαπάλσ θνλδχιηα αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

α) Σν αλαπφζβεζην ππφινηπν ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ επξψ 14.781.832,68 πεξηιακβάλεη: 

 

 Αθίλεηα πνπ αθνξνχλ θηίξηα θαη ηερληθά έξγα επξψ 11.489.504,83 κείνλ απνζβέζεηο επξψ 

7.842.224,54, ππφινηπν επξψ 3.647.280,29. 

  

Πξφθεηηαη γηα εγθαηαζηάζεηο ζε αθίλεηα ηξίησλ θαη δηακνξθψζεηο γεπέδσλ ε αμία θηήζεο ησλ νπνίσλ 

ηελ 31/12/2016, έρεη σο εμήο: 

 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΑΞΗΑ ΚΣΖΖ ΣΑ ΒΗΒΛΗΑ ΣΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ Δ € 

Δγθ/ζεηο ζε αθίλεηα ηξίησλ  11.089.946,24 

Τπνθείκελεο ζε απνζβέζεηο δηακνξθ. γεπέδσλ ηξίησλ 399.558,59 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 11.489.504,83 

  

 Μεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ επξψ 25.489.214,15 κείνλ απνζβέζεηο επξψ 17.554.071,42, ππφινηπν 

επξψ 7.935.142,73. Πξφθεηηαη γηα ςπγεία, αλειθπζηήξεο, γελλήηξηεο, ζπλαγεξκνχο, κεηαθνξηθέο 

ηαηλίεο εκπνξεπκάησλ, εηηθεηνγξάθνπο, δπγνχο, δακπνλνκεραλέο θαη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο θαη 

ινηπφ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, θαη 

 

 Λνηπφ εμνπιηζκφ επξψ 16.374.498,30 κείνλ απνζβέζεηο επξψ 13.175.088,64, ππφινηπν επξψ 

3.199.409,66. Πξφθεηηαη γηα θνξηεγά απηνθίλεηα, επηβαηηθά απηνθίλεηα, κέζα εζσηεξηθψλ 

κεηαθνξψλ (θιαξθ), έπηπια, ζθεχε, αξηζκνκεραλέο, κηθξνππνινγηζηέο, Ζ/Τ, νζφλεο Ζ/Τ, 

εθηππσηέο Ζ/Τ, ηειεθσληθά θέληξα, θαξφηζηα πειαηψλ θαη απνζήθεο, ξάθηα, πάγθνπο, 

ηακεηαθέο κεραλέο, κεγαθσληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ινηπφ εμνπιηζκφ. 

 

β) Σν αλαπφζβεζην ππφινηπν άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ επξψ 3.431.932,15 πεξηιακβάλεη: 

 

 Τπεξαμία επξψ 2.684.681,97, κείνλ ηηο απνζβέζεηο επξψ 1.656.824,57, αλαπφζβεζην ππφινηπν 

επξψ 1.027.857,40, πνπ αλαθέξεηαη ζε GOODWILL, θαη 

 

 Λνηπά άπια επξψ 4.885.003,98 κείνλ ηηο απνζβέζεηο επξψ 2.480.929,23, αλαπφζβεζην ππφινηπν 

επξψ 2.404.074,75, πνπ αθνξνχλ έμνδα πξψηεο εγθαηάζηαζεο, έμνδα αλαδηνξγάλσζεο θαη ινηπά 

έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο.  

 

 



 9 

γ) O ινγαξηαζκφο «Πξνθαηαβνιέο θαη κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ππφ θαηαζθεπή» επξψ 64.563,61, 

αθνξά πξνζζήθεο ππν θαηαζθεπή ζηα λέα θαηαζηήκαηα θαζψο θαη πξνθαηαβνιέο πνπ έρνπλ δνζεί ζε 

πξνκεζεπηέο παγίσλ.  

δ) Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επξψ 20.147.031,26 αλαιχνληαη ζε: 

 

 πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο επξψ 11.993.537,32 σο εμήο: i) 

ζπκκεηνρή ζε πνζνζηφ 99,87% ζηελ εηαηξεία «ΑΡΟΣΡΟ Βηνθαιιηέξγεηεο Α.Δ.» θαηά επξψ 

788.537,32 θαη ii) ζπκκεηνρή ζε πνζνζηφ  29,50% ζην Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο εηαηξείαο "KEEP 

& PICK ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ, ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΑΗ 

ΑΝΔΦΟΓΗΑΜΟΤ" θαηά επξψ 11.205.000,00, θαη  

 

 Λνηπά επξψ 8.153.493,94 πνπ αθνξνχλ: i) θαηά επξψ 1.300.082,05 εγγπήζεηο ελνηθίσλ, 

εγγπήζεηο ΓΔΖ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ, ii) θαηά επξψ 700.000,00 κεηνρέο ηεο ΔΣΔ BANK iii) 

θαηά επξψ 1.182.211,89 ππφινηπν ρξεκαηνδφηεζεο (νκνινγηαθφ δάλεην) πξνο ηελ εηαηξεία 

KEEP & PICK ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΑΗ 

ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ κε επηηφθην εμαξηψκελν απφ ην EURIBOR πιένλ spread θαη iv) θαηά επξψ 

4.971.200,00 αμία εληφθσλ γξακκαηίσλ ειιεληθνχ δεκνζίνπ. 

 

ε) Σα απνζέκαηα επξψ 33.741.101,50 αθνξνχλ: 

 Δκπνξεχκαηα επξψ 25.934.305,03 

 Δίδε ζπζθεπαζίαο επξψ 122.848,89, θαη 

 Πξνθαηαβνιέο γηα απνζέκαηα επξψ 7.683.947,58. 

 

 

ζη) Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πξνθαηαβνιέο επξψ 35.781.935,29 αλαιχνληαη ζε: 

 Δκπνξηθέο απαηηήζεηο  Δπξψ   6.799.403,33 

 Γνπιεπκέλα έζνδα πεξηφδνπ Δπξψ          3.495,64 

 Λνηπέο απαηηήζεηο Δπξψ   3.856.071,18 

 Πξνπιεξσκέλα έμνδα Δπξψ      375.351,14 

 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα Δπξψ 24.747.614,00 

 

Σν ζχλνιν ηεο θαζαξήο ζέζεο, πξνβιέςεσλ θαη ππνρξεψζεσλ αλέξρεηαη ζε επξώ 107.948.396,49 θαη 

πεξηιακβάλεη α) ην ζχλνιν ηεο Καζαξήο Θέζεο επξψ 5.057.228,46, β) ηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

επξψ 11.248.993,01 θαη γ) ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο επξψ 91.642.175,02. 

Σα αλσηέξσ θνλδχιηα αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

α) Σν ζχλνιν ηεο Καζαξήο Θέζεο επξψ 5.057.228,46, αλαιχεηαη: 

 

 ζε Κεθάιαην επξψ 1.190.000,00, πνπ αλαθέξεηαη ζε 238.000 αλψλπκεο κεηνρέο ησλ 5,00 επξψ ε 

θάζε κία. 

  

 ζε Απνζεκαηηθά λφκσλ ή θαηαζηαηηθνχ, επξψ 296.000,85 πνπ αλαθέξνληαη α) ζην ηαθηηθφ 

απνζεκαηηθφ επξψ 286.361,85 πνπ έρεη ζρεκαηηζζεί σο εμήο ζηηο παξαθάησ ρξήζεηο: 

 

ΥΡΖΖ ΠΟΟ (€) 

κέρξη 2009 59.306,50 

2010 43.045,34 

2011 50.289,18 

2012 45.775,85 

2013 31.848,98 

2014 26.998,72 
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2015 29.097,28 

ΤΝΟΛΟ 286.361,85 

 

θαη β) ζε αθνξνιφγεην απνζεκαηηθφ επελδχζεσλ επξψ 9.639,00 

 

 Σα «απνηειέζκαηα εηο λένλ» επξψ 3.571.227,61 (θέξδε). 

 

β) Οη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο επξψ 11.248.993,01, αθνξνχλ  

 ιεθζείζεο εγγπήζεηο ελνηθίσλ, καθξνπξφζεζκν κέξνο ξπζκηζκέλσλ νθεηιψλ ζε Γ.Ο.Τ, ΗΚΑ θαη 

ΣΔΑΤΔΣ θαη ππφινηπν ινηπψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ 

 καθξνπξφζεζκν κέξνο δαλείνπ απφ ΔΘΝΗΚΖ  .  

 

γ) Οη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο επξψ 91.642.175,02, αθνξνχλ: 

 

 Σξαπεδηθά δάλεηα         Δπξψ     2.625.226,33 

 Βξαρππξφζεζκν κέξνο καθξνπξνζέζκσλ δαλείσλ    Δπξψ        313.460,57 

 Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο       Δπξψ    74.516.306,86 

 Φφξν εηζνδήκαηνο       Δπξψ         716.042,67 

 Λνηπνί θφξνη ηέιε       Δπξψ      5.151.864,27 

 Οξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο     Δπξψ       2.087.652,69 

 Λνηπέο ππνρξεψζεηο       Δπξψ       5.918.302,45 

 Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα      Δπξψ          313.319,18 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΖ 

 

 

Ζ ρξήζε 2016 παξνπζίαζε θέξδε πξν θφξσλ επξψ 1.118.518,62 έλαληη θεξδψλ επξψ 819.641,67  ηεο 

πξνεγνχκελεο ρξήζεο 2015 (αχμεζε ζε πνζνζηφ 36,46%). 

Παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα ε αλάιπζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο θαηάζηαζεο ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο: 

 

 Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο ρξήζεο 2016 αλήιζε ζε επξψ 229.471.498,63 έλαληη επξψ 

186.066.278,11 ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 2014 (αχμεζε ζε πνζνζηφ 23,33%) 

 

 Σν θφζηνο ησλ πσιήζεσλ ζε επξψ 175.620.493,96, έλαληη επξψ 139.013.661,58 ηεο 

πξνεγνχκελεο ρξήζεο 2015 (αχμεζε ζε πνζνζηφ 26,33%) 

 

 Σα έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ζε επξψ 3.905.089,45, έλαληη επξψ 2.926.247,14 ηεο 

πξνεγνχκελεο ρξήζεο 2015 (αχμεζε ζε πνζνζηφ 33,45%) 

 

 Σα έμνδα δηάζεζεο ζε επξψ, 48.365.922,35 έλαληη επξψ 43.328.843,74 ηεο πξνεγνχκελεο 

ρξήζεο 2015 (αχμεζε ζε πνζνζηφ 11,63%) 

 

 Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα (Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα κείνλ ηνπο 

πηζησηηθνχο ηφθνπο θαη ζπλαθή έζνδα) ζε επξψ 216.842,23  έλαληη επξψ 213.911,83 ηεο 

πξνεγνχκελεο ρξήζεο 2015 (αχμεζε ζε πνζνζηφ 1,37%). 

 

 Σα ινηπά έζνδα θαη θέξδε ηεο ρξήζεο 2016 ήηαλ επξψ 299.888,72, έλαληη επξψ 297.673,09 ηεο 

πξνεγνχκελεο ρξήζεο 2015 (αχμεζε ζε πνζνζηφ 0,74%) 

 

 Σα ινηπά έμνδα θαη δεκίεο ήηαλ επξψ 544.520,74  έλαληη επξψ 61.645,24 ηεο πξνεγνχκελεο 

ρξήζεο 2015 (αχμεζε ζε πνζνζηφ 783,31%) 
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 Σέινο, ν θφξνο εηζνδήκαηνο επί ησλ θεξδψλ ηεο ρξήζεο 2016 αλήιζε ζε επξψ 716.042,67         

έλαληη επξψ 557.984,49 ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 2015.  

εκεηψλνπκε φηη ζηε ρξήζε 2016 απνξξνθήζεθε ε εηαηξεία «ΝΣΔΗΛΗ ΟΡΑΝΣΕ Α.Δ.» κε θσδ. Αξηζκφ 

ΓΔΜΖ 004614201000. Ζ απνξξφθεζε έγηλε κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2166/93 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν.2190/20 θαη απφ ηελ απνξξφθεζε απηή απμήζεθε ην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην ηεο 

εηαηξείαο θαηά € 150.000,00. 

 

πλνςίδνληαο ζεκεηώλνπκε: 

 

α) Πξνζπάζεηα ηεο Γηνίθεζεο ζην 2016 ήηαλ ε ζηαζεξνπνίεζε θαη ε αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

ηεο εηαηξείαο. Ζ εηαηξεία ζην 2016 αχμεζε ησλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο , αλνίγνλαηο λέα θαηαζηήκαηα θαη 

επέθηεηλε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο ζηε Β. Διιάδα. 

 

β) Ζ ζπκκεηνρή ησλ πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο ζηελ αγνξά ηνπ εμσηεξηθνχ ζην ζχλνιν ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ ήηαλ αζήκαληε.  

 

γ) Ο ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο δελ είλαη ζεκαληηθφο γηα ηα κεγέζε ηεο εηαηξείαο. Σν ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

θφζηνο δελ παξνπζίαζε ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο.  

 

δ) Ζ εηαηξεία δελ αληηκεησπίδεη θηλδχλνπο θαη αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο. 

 

ε) Γελ ππήξμαλ κεηαβνιέο ην 2016 ζηα ηκήκαηα ηεο «MAΡKET IN ΑΝΩΝΤΜΖ 

ΔΜΠΟΡΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ - ΤΚΔΤΑΗΩΝ - 

ΓΗΑΝΟΜΩΝ - ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ - ΔΗΑΓΩΓΩΝ – ΔΞΑΓΩΓΩΝ» θαζψο θαη ζε νξγαλσηηθά ζέκαηα. Σν 

πξνζσπηθφ παξέκεηλε ζηαζεξφ ρσξίο ζεκαληηθέο απμνκεηψζεηο. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ φιεο νη 

απαξαίηεηεο επηκνξθψζεηο θαη νη αξκφδνπζεο εθπαηδεχζεηο. 

 

ζη) Ζ ιεηηνπξγία θαη ε ζπληήξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο έγηλε κε ηδηαίηεξε 

ζεκαζία ζε πεξηβαιινληνινγηθά ζέκαηα. Δπίζεο κε επαηζζεζία αληηκεησπίδνληαη ζέκαηα θνηλσληθήο 

εηαηξηθήο επζχλεο. 

 

Αλαθέξεηαη φηη ε εηαηξεία ζα ζπλερίζεη θαη ζην 2017 ηελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηε Β. 

Διιάδα πξαγκαηνπνηψληαο επελδχζεηο πνπ ζα βειηηψζνπλ πεξηζζφηεξν ηελ νηθνλνκηθή ηεο ζέζε. 

  

Σέινο, αλαθέξνπκε φηη απφ ηελ 31.12.2016 κέρξη ζήκεξα, εθηφο ησλ παξαπάλσ, δελ έρεη ζπκβεί θάηη 

άιιν γηα ην νπνίν ζα πξέπεη λα γίλεη κλεία αλαθνξάο. 

 

Καηφπηλ ησλ παξαπάλσ παξαθαινχκε γηα ηελ έγθξηζε ησλ εηήζησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο  2016 θαη ηελ απφθαζε ζαο επί ησλ ινηπψλ ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο σο θαη 

ηελ έγθξηζε ηεο παξνχζεο εθζέζεσο καο. 

Μαξθόπνπιν, 21/07/2017 

 

Γηα ην Γ.. 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΟΤ Γ..  

 

O ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ 

Γ.. 

 

Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΟΤΑ 

ΤΜΒΟΤΛΟ ΣΟΤ 

Γ.. 

 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ 

ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 

             

             

             

             ΘΩΜΑ ΡΑΜΜΟ 

 

ΥΑΡΟΝΣΑΚΖ ΠΔΣΡΟ 

 

ΔΤΛΑΜΠΗΑ ΡΑΜΜΟΤ 

 
ΗΩΑΝΝΖ ΚΑΛΤΜΝΗΟ 

Α.Γ.Σ. ΑΔ 574888 

 

Α.Γ.Σ. ΑΗ 149210 

 

Α.Γ.Σ. ΑΗ 149282 

 
Α.Γ.Σ. Ν 011623 
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Έθζεζε Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 
 

Πξνο ηνπο θ.θ. Μεηφρνπο ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο «ΜΑΡΚΔΣ ΗΝ ΑΝΩΝΤΜΖ 

ΔΜΠΟΡΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ – ΤΚΔΤΑΗΩΝ – 

ΓΗΑΝΟΜΩΝ – ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ – ΔΗΑΓΩΓΩΝ - ΔΞΑΓΩΓΩΝ». 

 

Έθζεζε Διέγρνπ επί ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 
 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «ΜΑΡΚΔΣ ΗΝ ΑΝΩΝΤΜΖ 

ΔΜΠΟΡΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ – ΤΚΔΤΑΗΩΝ – 

ΓΗΑΝΟΜΩΝ – ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ – ΔΗΑΓΩΓΩΝ - ΔΞΑΓΩΓΩΝ», νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηνλ 

ηζνινγηζκφ ηεο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ 2016, ηηο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ, κεηαβνιψλ θαζαξήο ζέζεο θαη 

ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη ην ζρεηηθφ πξνζάξηεκα.  

 

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 
 

Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα, 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 Πξφηππα Διέγρνπ, πνπ έρνπλ 

ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή λνκνζεζία (ΦΔΚ/Β/2848/23.10.2012). Σα 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 ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη 

απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. 

 

Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε 

ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  Οη 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.  Καηά 

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. Ο 

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. 

 

Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε 

ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 

 

 

Βάζε γηα Γλώκε κε Δπηθύιαμε 
 

Απφ ηνλ έιεγρφ καο πξνέθπςαλ ηα εμήο: 1) Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 7.1.1 ηνπ 

πξνζαξηήκαηνο ζην ινγαξηαζκφ «πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο», 

πνζνχ επξψ 11.993.537,32, απεηθνλίδεηαη ε αμία θηήζεο κεηνρψλ δχν αλσλχκσλ εηαηξεηψλ κε 

εηζεγκέλσλ ζην ρξεκαηηζηήξην, νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ νπνίσλ ειέγρνληαη απφ 

Οξθσηνχο Διεγθηέο Λνγηζηέο. Με βάζε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31/12/2016 



 13 

ησλ εηαηξεηψλ απηψλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ παξαηεξήζεσλ ειέγρνπ, ε αμία ηνπο 

αλέξρεηαη ζε επξψ 4.368 ρηι. πεξίπνπ. Καηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ, πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα δελ έρεη δηελεξγεζεί απνκείσζε ησλ 

κεηνρψλ απηψλ γηα ηελ πξνθχπηνπζα δηαθνξά πνζνχ επξψ 7.626 ρηι. πεξίπνπ, κε ζπλέπεηα ε 

αμία ηνπ ινγαξηαζκνχ απηνχ θαη ηα ίδηα θεθάιαηα λα εκθαλίδνληαη ηζφπνζα απμεκέλα θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο απμεκέλα θαηά επξψ 9 ρηι. πεξίπνπ. 2) Καηά παξέθθιηζε 

ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα, δελ 

ζρεκαηίδεηαη πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία. Καηά ηελ 

31ε Γεθεκβξίνπ 2016, ην ζπλνιηθφ χςνο ηεο κε ζρεκαηηζζείζαο πξφβιεςεο αλέξρεηαη ζε επξψ 

4.306 ρηι. πεξίπνπ κε ζπλέπεηα νη πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο λα εκθαλίδνληαη 

κεησκέλεο θαηά επξψ 4.306 ρηι πεξίπνπ, ηα ίδηα θεθάιαηα λα εκθαλίδνληαη απμεκέλα θαηά επξψ 

4.306 ρηι πεξίπνπ θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο απμεκέλα θαηά επξψ 520 ρηι πεξίπνπ. 3) ηνπο 

ινγαξηαζκνχο ησλ ππνρξεψζεσλ «Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο», «Λνηπνί θφξνη ηέιε» 

θαη «Οξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο» πεξηιακβάλνληαη θαη ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

ζπλνιηθνχ πνζνχ επξψ 8.550 ρηι. πεξίπνπ, πνπ έρνπλ ξπζκηζηεί θαη θαηαβάιινληαη ζε κεληαίεο 

δφζεηο. Με βάζε ηηο ξπζκίζεηο πιεξσκήο ηνπο έρνπλ ππνινγηζζεί πξνζαπμήζεηο θαη ηφθνη 

θαζπζηέξεζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ επξψ 1.909 ρηι. πεξίπνπ, πνπ ζα ινγηζζνχλ απφ ηελ εηαηξεία κε 

ηελ πιεξσκή ηνπο. Καηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα Διιεληθά 

Λνγηζηηθά Πξφηππα, δελ έρεη ζρεκαηηζζεί πξφβιεςε γηα ηηο πξνζαπμήζεηο απηέο επξψ 1.909 ρηι 

πεξίπνπ, κε ζπλέπεηα νη παξαπάλσ ππνρξεψζεηο λα εκθαλίδνληαη ηζφπνζα κεησκέλεο, ηα ίδηα 

θεθάιαηα λα εκθαλίδνληαη απμεκέλα θαηά επξψ 1.909 ρηι. πεξίπνπ θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο 

απμεκέλα θαηά επξψ 80 ρηι. πεξίπνπ. 5) Οη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο δελ έρνπλ 

εμεηαζηεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο ρξήζεηο 2009, 2010 θαη 2016. Ωο εθ ηνχηνπ ηα 

θνξνινγηθά απνηειέζκαηα ησλ ρξήζεσλ απηψλ δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθά. Ζ εηαηξεία δελ έρεη 

πξνβεί ζε εθηίκεζε ησλ πξφζζεησλ θφξσλ θαη ησλ πξνζαπμήζεσλ πνπ πηζαλφλ θαηαινγηζηνχλ 

ζε κειινληηθφ θνξνινγηθφ έιεγρν θαη δελ έρεη ζρεκαηίζεη ζρεηηθή πξφβιεςε γηα απηή ηελ 

ελδερφκελε ππνρξέσζε. Απφ ηνλ έιεγρφ καο, δελ έρνπκε απνθηήζεη εχινγε δηαζθάιηζε ζρεηηθά 

κε ηελ εθηίκεζε ηνπ χςνπο ηεο πξφβιεςεο πνπ ηπρφλ απαηηείηαη. 

 

 

Γλώκε κε Δπηθύιαμε 

 

Καηά ηε γλψκε καο, εθηφο απφ ηηο επηπηψζεηο ησλ ζεκάησλ πνπ κλεκνλεχνληαη ζηελ παξάγξαθν „Βάζε 

γηα Γλψκε κε Δπηθχιαμε‟, νη ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ 

θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο «ΜΑΡΚΔΣ ΗΝ ΑΝΩΝΤΜΖ 

ΔΜΠΟΡΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ – ΤΚΔΤΑΗΩΝ – 

ΓΗΑΝΟΜΩΝ – ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ – ΔΗΑΓΩΓΩΝ - ΔΞΑΓΩΓΩΝ»  θαηά ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2016, ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία 

απηή, ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα. 

 

 

Έκθαζε Θέκαηνο 

Υσξίο λα δηαηππψλνπκε πεξαηηέξσ επηθχιαμε ζηε γλψκε καο, εθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζην γεγνλφο 

φηη, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε θαη νη παξαηεξήζεηο ηνπ ειέγρνπ, ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ 

δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 47 θαη 48 ηνπ θσδ. Ν. 2190/1920 θαη ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ζα πξέπεη λα ιάβεη 

ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα εμαιεηθζνχλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ απηψλ.    

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο.   

 

Έθζεζε επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Απαηηήζεσλ 
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Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαη‟ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 2 (κέξνο Β) ηνπ 

Ν. 4336/2015, ζεκεηψλνπκε φηη: 

α) Καηά ηε γλψκε καο ε Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε 

ηηο ηζρχνπζεο λνκηθέο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ Κσδ. Ν. 2190/1920 θαη ην πεξηερφκελν απηήο 

αληηζηνηρεί κε ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31/12/2016. 

β) Με βάζε ηε γλψζε πνπ απνθηήζακε θαηά ην έιεγρφ καο, γηα ηελ Δηαηξεία «MAΡKET IN ΑΝΩΝΤΜΖ 

ΔΜΠΟΡΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ - ΤΚΔΤΑΗΩΝ - 

ΓΗΑΝΟΜΩΝ - ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ - ΔΗΑΓΩΓΩΝ - ΔΞΑΓΩΓΩΝ». θαη ην πεξηβάιινλ ηεο, δελ έρνπκε 

εληνπίζεη νπζηψδεηο αλαθξίβεηεο ζηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ. 

 

 

Π. Φάιεξν,  31 Ηνπιίνπ 2017 

 

Ο ΟΡΚΩΣΟ ΔΛΔΓΚΣΖ – ΛΟΓΗΣΖ 

 

 

ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ ΚΤΠΡΗΑΝΟ 

 

Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 14261 

 

GRANT THORNTON A.E. 

 

ΟΡΚΩΣΟΗ ΔΛΔΓΚΣΔ 
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ΗΟΛΟΓΗΜΟ ηεο 31/12/2016 

 
Ιςολογιςμόσ θμειϊςεισ 31.12.2016 31.12.2015 

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ 
  

  

Μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 
  

  

Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 
  

  

Ακίνθτα 6.1 3.647.280,29 3.194.980,21 

Μθχανολογικόσ Εξοπλιςμόσ 6.1 7.935.142,73 7.854.168,13 

Λοιπόσ εξοπλιςμόσ 6.1 3.199.409,66 3.312.338,33 

Επενδφςεισ ςε ακίνθτα 
 

0,00 0,00 

Βιολογικά περιουςιακά ςτοιχεία 
 

0,00 0,00 

Λοιπά ενςϊματα ςτοιχεία 
 

0,00 0,00 

φνολο 
 

14.781.832,68 14.361.486,67 

Άφλα πάγια ςτοιχεία 
 

    

Δαπάνεσ ανάπτυξθσ 
 

0,00 0,00 

Τπεραξία 6.2 1.027.857,40 1.050.049,39 

Λοιπά άυλα 6.2 2.404.074,75 2.535.840,40 

φνολο 
 

3.431.932,15 3.585.889,79 

Προκαταβολζσ και μθ κυκλοφοροφντα ςτοιχεία υπό 
καταςκευι 6.3 64.563,61 64.748,11 

Χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία 
  

  

Δάνεια και απαιτιςεισ 
 

0,00 0,00 

Χρεωςτικοί τίτλοι 
 

0,00 0,00 

υμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ, ςυγγενείσ και κοινοπραξίεσ 7.1.1 11.993.537,32 11.988.537,32 

Λοιποί ςυμμετοχικοί τίτλοι 
 

0,00 0,00 

Λοιπά 7.1.2 8.153.493,94 3.023.363,42 

φνολο  
 

20.211.594,87 15.076.648,85 

φνολο κυκλοφοροφντων 
 

38.425.359,70 33.024.025,31 

Κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 
  

  

Αποκζματα 
  

  

Ζτοιμα και θμιτελι προϊόντα 
 

0,00 0,00 

Εμπορεφματα 8 25.934.305,03 24.898.010,87 

Πρϊτεσ φλεσ και διάφορα υλικά 8 122.848,89 122.848,89 

Βιολογικά περιουςιακά ςτοιχεία 
 

0,00 0,00 

Προκαταβολζσ για αποκζματα 8 7.683.947,58 1.330.014,00 

Λοιπά αποκζματα 
 

0,00 0,00 

φνολο 
 

33.741.101,50 26.350.873,76 

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία και προκαταβολζσ  
  

  

Εμπορικζσ απαιτιςεισ  9.1.1 6.799.403,33 5.966.778,51 

Δουλευμζνα ζςοδα περιόδου 9.1.2 3.495,64 1.017,21 

Λοιπζσ απαιτιςεισ 9.1.3 3.856.071,18 2.142.547,04 

Προπλθρωμζνα ζξοδα 9.1.4 375.351,14 434.887,03 

Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 9.1.5 24.747.614,00 10.306.041,02 

φνολο 
 

35.781.935,29 18.851.270,81 

φνολο κυκλοφοροφντων 
 

69.523.036,79 45.202.144,57 

  
  

  

φνολο ενεργθτικοφ 
 

107.948.396,49 78.226.169,88 
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Ιςολογιςμόσ θμειϊςεισ 31.12.2016 31.12.2015 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ 
 

    

Καταβεβλθμζνα Κεφαλαία 
  

  

Κεφάλαιο 10.1 1.190.000,00 1.040.000,00 

Τπζρ το άρτιο 
 

0,00 0,00 

Κατακζςεισ ιδιοκτθτϊν 
 

0,00 0,00 

Ίδιοι τίτλοι 
 

0,00 0,00 

φνολο 
 

1.190.000,00 1.040.000,00 

Διαφορζσ εφλογθσ αξίασ 
  

  

Διαφορζσ εφλογθσ αξίασ ενςϊματων ακινθτοποιιςεων 
 

0,00 0,00 

φνολο 
 

0,00 0,00 

Αποκεματικά και αποτελζςματα εισ νζο  
  

  

Αποκεματικά νόμων ι καταςτατικοφ  10.2.1 296.000,85 247.815,91 

Αφορολόγθτα αποκεματικά 
 

0,00 0,00 

Αποτελζςματα εισ νζο 10.2.2 3.571.227,61 3.360.647,78 

φνολο 
 

3.867.228,46 3.608.463,69 

φνολο κακαρισ κζςθσ  
 

5.057.228,46 4.648.463,69 

Προβλζψεισ 
  

  

Προβλζψεισ για παροχζσ ςε εργαηόμενουσ 
 

0,00 0,00 

Λοιπζσ προβλζψεισ 
  

  

φνολο 
 

0,00 0,00 

Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 
  

  

Δάνεια 11.1.1 4.705.882,35 0,00 

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 11.1.2 6.543.110,66 7.126.437,98 

Κρατικζσ επιχορθγιςεισ 
 

0,00 0,00 

Αναβαλλόμενοι φόροι 
 

0,00 0,00 

φνολο 
 

11.248.993,01 7.126.437,98 

Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 
  

  

Σραπεηικά δάνεια 12.2.1 2.625.226,33 2.626.648,26 

Βραχυπρόκεςμο μζροσ μακροπροκζςμων δανείων 11.1.1 313.460,57 0,00 

Εμπορικζσ υποχρεϊςεισ 11.2.2 74.516.306,86 53.269.162,03 

Φόροσ ειςοδιματοσ 11.2.3 716.042,67 557.984,49 

Λοιποί φόροι τζλθ 11.2.4 5.151.864,27 4.081.576,74 

Οργανιςμοί κοινωνικισ αςφάλιςθσ 11.2.5 2.087.652,69 2.215.964,16 

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 11.2.6 5.918.302,45 3.366.047,99 

Ζξοδα χριςεωσ δουλευμζνα 11.2.7 313.319,18 333.884,54 

Ζςοδα επόμενων χριςεων 
 

0,00 0,00 

φνολο  
 

91.642.175,02 66.451.268,21 

φνολο υποχρεϊςεων 
 

102.891.168,03 73.577.706,19 

  
  

  

φνολο κακαρισ κζςθσ, προβλζψεων και υποχρεϊςεων 
 

107.948.396,49 78.226.169,88 
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ θαηά ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

 

  θμειϊςεισ 
01.01.2016-
31.12.2016 

01.01.2015-
31.12.2015 

υνεχιηόμενεσ Δραςτθριότθτεσ 
  

  

Κφκλοσ εργαςιϊν (κακαρόσ) 12.1.1 229.471.498,63 186.066.278,11 

Κόςτοσ Πωλιςεων 12.1.2 175.620.493,96 139.013.661,58 

Μεικτό Κζρδοσ 
 

53.851.004,67 47.052.616,53 

Λοιπά ςυνικθ ζςοδα 12.1.3 202.909,47 200.288,23 

Ζξοδα διοίκθςθσ 12.1.2 -3.905.089,45 -2.926.247,14 

Ζξοδα διάκεςθσ 12.1.2 -48.365.922,35 -43.328.843,74 

Λοιπά Ζξοδα και ηθμιζσ 12.1.4 -544.520,74 -61.645,24 

Απομειϊςεισ περιουςιακϊν ςτοιχείων (κακαρό ποςό) 
 

0,00 0,00 

Κζρδθ & ηθμίεσ από διάκεςθ μθ κυκλοφοροφντων ςτοιχείων 12.1.5 5.595,90 22.373,87 

Κζρδθ & ηθμίεσ από επιμζτρθςθ ςτθν εφλογθ αξία 
 

0,00 0,00 

Ζςοδα ςυμμετοχϊν και επενδφςεων 12.1.6 19.545,60 31.311,59 

Κζρδοσ από αγορά οντότθτασ ι τμιματοσ ςε τιμι ευκαιρίασ 
 

0,00 0,00 

Λοιπά ζςοδα και κζρδθ 12.1.7 71.837,75 43.699,40 

Αποτελζςματα προ τόκων και φόρων 
 

1.335.360,85 1.033.553,50 

Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα 12.1.8 -222.907,44 -215.977,65 

Πιςτωτικοί Σόκοι και ςυναφι ζςοδα 12.1.9 6.065,21 2.065,82 

Κζρδθ προ φόρων 
 

1.118.518,62 819.641,67 

Φόροι ειςοδιματοσ 
 

-716.042,67 -557.984,49 

Κακαρά κζρδθ περιόδου μετά από φόρουσ 
 

402.475,95 261.657,18 
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΔΩ  

 

 
Κεθάιαην 

Απνζεκαηηθά λόκσλ θαη 

θαηαζηαηηθνύ 
Απνηειέζκαηα εηο λένλ ύλνιν Καζαξήο ζέζεο 

Τπόινηπν, 1 Ηαλνπαξίνπ 2015 1.040.000,00 220.817,19 3.225.989,32 4.486.806,51 

Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ κεηά απφ θφξνπο 
  

261.657,18 261.657,18 

Ακνηβέο Γ.. 
  

-100.000,00 -100.000,00 

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ   26.998,72 -26.998,72 0 

Τπόινηπν, 31 Γεθεκβξίνπ 2015 1.040.000,00 247.815,91 3.360.647,78 4.648.463,69 

Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ κεηά απφ θφξνπο 
  

402.475,95 402.475,95 

Ακνηβέο Γ.. 
  

-100.000,00 -100.000,00 

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ 
 

29.097,28 -29.097,28 0,00 

Απνξξφθεζε "ΝΣΔΗΛΗ ΟΡΑΝΣΕ Α.Δ." 150.000,00 19.087,66 -62.798,84 106.288,82 

Τπόινηπν, 31 Γεθεκβξίνπ 2016 1.190.000,00 296.000,85 3.571.227,61 5.057.228,46 
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΥΡΖΜΑΣΟΡΟΩΝ 

   Έκκεζε Μέζνδνο 

  

   

Α ν ά λ σ σ η 

ΣΑΜΗΑΚΔ  

ΡΟΔ 

 

1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015 

   Υξεκαηνξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

  Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ 1.118.518,62 819.641,67 

Πλέον / μείον προσαρμογές για: 

  Απνζβέζεηο θαη απνκεηψζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ πάγησλ 3.666.813,12 2.982.210,20 

Πξνβιέςεηο 

  Κέξδε θαη δεκίεο απφ δηάζεζε ζηνηρείσλ 

  Έζνδα ζπκκεηνρψλ θαη επελδχζεσλ -21.691,70 -53.685,46 

Υξεσζηηθνί θαη πηζησηηθνί ηφθνη (θαζαξφ πνζφ) 216.842,23 213.911,83 

Πλέον/ μείον μεταβολές λογαριασμών κευαλαίοσ κίνησης  

  Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ -1.036.294,16 68.602,83 

Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ -13.954.067,94 -362.608,45 

(Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) 24.217.752,06 7.187.509,25 

Μείνλ: 

  Πιεξσκέο γηα ρξεσζηηθνχο ηφθνπο -227.329,37 -199.365,01 

Πιεξσκέο γηα θφξν εηζνδήκαηνο -557.984,49 -537.758,22 

ύλνιν εηζξνώλ/ εθξνώλ από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 13.422.558,37 10.118.458,64 

   Υξεκαηνξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  

  
Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη ινηπψλ 

επελδχζεσλ -5.000,00 0,00 

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ -4.031.489,07 -3.402.155,85 

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ 5.403,85 22.932,85 

Σφθνη εηζπξαρζέληεο 26.610,81 24.027,18 

Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα  1.146,10 9.350,23 

ύλνιν εηζξνώλ/ εθξνώλ από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) -4.003.328,31 -3.345.845,59 

   Υξεκαηνξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  

  Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα /αλαιεθζέληα δάλεηα 5.022.342,92 0,00 

Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 0,00 -5.469,30 

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα 0,00 0,00 

Δίζπξαμε απφ επηρνξεγήζεηο παγίσλ 0,00 0,00 

ύλνιν εηζξνώλ/εθξνώλ από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) 5.022.342,92 -5.469,30 

Καζαξή αύμεζε (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα & ηζνδύλακα 

πεξηόδνπ  

(α)+(β)+(γ) 14.441.572,98 6.767.143,75 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 10.306.041,02 3.538.897,27 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 24.747.614,00 10.306.041,02 
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Πξνζάξηεκα (ζεκεηώζεηο) επί ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2016 

 

1. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ Δηαηξεία 

 

α) Δπσλπκία: «MAΡKET IN ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 

ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ - ΤΚΔΤΑΗΩΝ - ΓΗΑΝΟΜΩΝ - ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ - 

ΔΗΑΓΩΓΩΝ - ΔΞΑΓΩΓΩΝ» 

β) Ννκηθφο ηχπνο: Αλψλπκε εηαηξεία. 

γ) Πεξίνδνο αλαθνξάο: 1.1.2016 - 31.12.2016 

δ)  Γηεχζπλζε: ΒΗΠΑ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΔΟΓΑΗΑ ΑΣΣΗΚΖ, ΘΔΖ ΝΣΟΡΟΒΑΣΔΕΑ, Σ.Κ. 

19003 

ε) ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. 006795801000 

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

ζη) Ζ δηνίθεζε εθηηκά φηη ε παξαδνρή ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ελδεδεηγκέλε γηα ηελ 

θαηάξηηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

δ) Ζ εηαηξεία  αλήθεη ζηελ θαηεγνξία κεγάιε νληφηεηα. 

ε)  Ζ δηνίθεζε δειψλεη φηη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζε πιήξε ζπκθσλία 

κε ηνλ παξφληα λφκν. 

ζ) Σα πνζά ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ εθθξάδνληαη ζε επξψ, πνπ απνηειεί ην 

ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηεο Δηαηξείαο.  

η) Σα πνζά δελ έρνπλ ζηξνγγπινπνηεζεί εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 

 

2. Παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ πξννπηηθή ηεο Δηαηξείαο σο ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο 

 

Ζ Δηαηξεία δηελήξγεζε ζρεηηθή αμηνιφγεζε θαη δελ εληφπηζε παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ 

πξννπηηθή ηεο σο ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα. 

 

3. Λνγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη 

 

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 παξαδνρέο βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο θαη ζε ινηπνχο παξάγνληεο 

πνπ ζεσξείηαη φηη είλαη εχινγα γηα ηηο πεξηζηάζεηο. Σα πξαγκαηηθά γεγνλφηα φκσο, κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ 

απηέο ηηο εθηηκήζεηο. Οη εθηηκήζεηο θαη νη ζρεηηθέο παξαδνρέο επαλεθηηκνχληαη ζε ζπλερή βάζε.   

Οη ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο γίλνληαη θπξίσο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνζβέζεσλ ησλ  παγίσλ, ηελ 

απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ, ηηο πξνβιέςεηο θαη ηελ εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο εθφζνλ επηιέγεηαη ε 

εθαξκνγή ηεο. 
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3.1. 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.  

3.1.1. Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

α) Αξρηθή θαηαρώξηζε 

Σα 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.  

β) Μεηαγελέζηεξε απνηίκεζε 

Μεηαγελέζηεξα 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). 

Οη απνζβέζεηο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ σθέιηκε δσή 

ηνπο, ε νπνία εθηηκήζεθε σο αθνινχζσο: 

 Κηίξηα – εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ ζε αθίλεηα ηξίησλ: ζχκθσλα κε ηα απνκέλνληα ρξφληα κίζζσζεο  

(1 έσο 12 έηε) 

 Μεραλήκαηα - Σερληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ινηπφο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο: 10 έηε. 

 Μεηαθνξηθά κέζα :10 έηε (ηα θνξηεγά ζε 8 έηε) 

 Έπηπια θαη εμνπιηζκφο γξαθείσλ: 10 έηε. 

 Ζ/Τ θαη ειεθηξνληθά ζπγθξνηήκαηα: 5 έηε 

Εεκία απνκεηψζεσο θαηαρσξίδεηαη φηαλ εθηηκάηαη φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ έρεη ππεξβεί ηελ 

αλαθηήζηκε αμία ηνπ. 

Οη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο ειέγρνληαη γηα απνκείσζε φηαλ 

ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη ινγηζηηθέο αμίεο ηνπο είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηηο αλαθηήζηκεο. ηελ 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. Σν αλαθηήζηκν πνζφ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη ην κεγαιχηεξν κεηαμχ ηεο εχινγεο 

αμίαο (κείνλ ηα απαηηνχκελα γηα ηελ πψιεζε έμνδα) θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο απηψλ.  

γ) Γηαγξαθή 

Σα 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.  

 

3.1.2. Άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

 

Σα άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ άδεηεο – παξαρσξήζεηο - δηθαηψκαηα, ινγηζκηθά 

πξνγξάκκαηα, εκπνξηθέο επσλπκίεο, εκπνξηθά ζήκαηα θαη ππεξαμία.  
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Ζ αμία ησλ αδεηψλ – παξαρσξήζεσλ - δηθαησκάησλ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο θηήζεσο ησλ ελ ιφγσ 

ζηνηρείσλ, θαζψο θαη θάζε δαπάλε πνπ έρεη κεηαγελέζηεξα πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηελ επέθηαζε ηεο δηάξθεηαο 

ηεο ηζρχνο ηνπο, κεησκέλε θαηά ην πνζφ ησλ ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη απνκεηψζεσλ ηεο αμίαο ηνπο. 

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. εκαληηθέο 

κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θεθαιαηνπνηνχληαη ζηα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα φηαλ πξνζαπμάλνπλ ηελ απφδνζε 

ηνπο πέξαλ ησλ αξρηθψλ πξνδηαγξαθψλ.  

Ζ ππεξαμία πεξηιακβάλεη ηελ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο γηα ηελ απφθηεζε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ 

κηαο νληφηεηαο θαη ηνπ αζξνίζκαηνο ηεο εχινγεο αμίαο ησλ εμαηνκηθεχζηκσλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ. Θεηηθή ππεξαμία αληηπξνζσπεχεη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία δελ κπνξνχλ  λα εμαηνκηθεπζνχλ θαη λα αλαγλσξηζζνχλ μερσξηζηά θαηά ηελ 

εμαγνξά κηαο νληφηεηαο. Αξλεηηθή ππεξαμία ζπλήζσο ππνδειψλεη αγνξά ζε ηηκή επθαηξίαο. 

Ζ απφζβεζε ησλ αδεηψλ – παξαρσξήζεσλ - δηθαησκάησλ ινγίδεηαη βάζεη ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ 

απνζβέζεσο εληφο ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο ηνπο. Ζ απφζβεζε ησλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ ινγίδεηαη βάζεη 

ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ απνζβέζεσο ζε δέθα έηε. 

Σα εκπνξηθά ζήκαηα δελ απνζβέλνληαη θαζψο ζεσξείηαη φηη δελ έρνπλ νξηζκέλε δηάξθεηα.  

Ζ απφζβεζε ηεο ππεξαμίαο ινγίδεηαη βάζεη ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ απνζβέζεσο ζε δέθα έηε. 

 

3.1.3. Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

3.1.3.1. πκκεηνρέο 

 

Οη ζπκκεηνρέο παξαθνινπζνχληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ππνθείκελεο ζε έιεγρν απνκεηψζεσο ηεο αμίαο 

ηνπο φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο ή γεγνλφηα πνπ ππνδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο ελδέρεηαη λα κελ είλαη 

αλαθηήζηκε. Εεκίεο απνκεηψζεσο θαηαρσξίδνληαη φηαλ ε ινγηζηηθή αμία ησλ ζπκκεηνρψλ ππεξβαίλεη ηελ 

αλαθηήζηκε αμία ηνπο. Ωο αλαθηήζηκε αμία ζεσξείηαη ε αμία ρξήζεσο πνπ είλαη ε παξνχζα αμία ησλ 

αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ρξεκαηνξνψλ απφ ηελ ζπκκεηνρή, ζηελ επφκελε πεληαεηία θαη ηεο 

ππνιεηκκαηηθήο ηεο αμίαο ζην ηέινο ηεο πεληαεηίαο. 

Ζ εηαηξεία απνηηκά ηηο ζπκκεηνρέο ηεο ζην θφζηνο θηήζεσο. 

3.1.3.2. Λνηπά 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. Σν θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ 

ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ (ή ηακεηαθψλ ηζνδχλακσλ) πνπ δηαηέζεθε γηα ηελ απφθηεζε, πιένλ δαπάλεο αγνξάο. 

β) Μεηαγελέζηεξε απνηίκεζε 

Μεηαγελέζηεξα 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).   
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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. 

Σν πνζφ πνπ ε νληφηεηα εθηηκά φηη ζα αλαθηήζεη απφ έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

είλαη ην κεγαιχηεξν απφ: 

 Σελ παξνχζα αμία ηνπ πνζνχ πνπ εθηηκάηαη φηη ζα ιεθζεί απφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, 

ππνινγηδφκελε κε ηε ρξήζε ηνπ αξρηθνχ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

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

Οη 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.  

Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα απνηηκνχληαη κε ηελ ηζνηηκία ηνπ μέλνπ 

λνκίζκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Οη 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. 

3.1.4. Φόξνη εηζνδήκαηνο 

3.1.4.1. Σξέρσλ θόξνο 

 

Ο ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεη: 

 Σνλ θφξν εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο θνξνινγηθήο 

λνκνζεζίαο. 

 Σνλ θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηηο πξνζαπμήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν.  

Οη δηαθνξέο ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, θαηαρσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο, 

θαηά ηελ νπνία βεβαηψλνληαη απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη γίλνληαη απνδεθηέο απφ ηελ Δηαηξεία. Σέινο, νη 

ινηπνί κε ελζσκαησκέλνη ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θαηαρσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηεο 

ρξήζεσο. 

 

3.1.4.2. Αλαβαιιόκελνη θόξνη 

 

Αλαβαιιφκελνη θφξνη πξνθχπηνπλ φηαλ ππάξρνπλ πξνζσξηλέο (αλαζηξέςηκεο) δηαθνξέο κεηαμχ 

ινγηζηηθήο αμίαο θαη θνξνινγηθήο βάζεσο ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ.  

Ζ εηαηξεία δελ έρεη επηιέμεη ηελ θαηαρψξηζε αλαβαιιφκελσλ θφξσλ. 
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3.1.5. Απνζέκαηα 

 

α) Αξρηθή θαηαρώξηζε 

Σα 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.  

Δηδηθφηεξα ην θφζηνο ησλ ηδηνπαξαγφκελσλ απνζεκάησλ, πεξηιακβάλεη ην θφζηνο πξψησλ πιψλ, 

αλαιψζηκσλ πιηθψλ, εξγαζίαο θαη άιιν θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία. Δπηπιένλ 

πεξηιακβάλεη κηα εχινγε αλαινγία ζηαζεξψλ θαη κεηαβιεηψλ εμφδσλ πνπ ζρεηίδνληαη έκκεζα κε ην 

ηδηνπαξαγφκελν ζηνηρείν, ζην βαζκφ πνπ ηα πνζά απηά αλαθέξνληαη ζηελ πεξίνδν παξαγσγήο. Ζ εηαηξεία 

δελ επηβαξχλεη ην θφζηνο ησλ ηδηνπαξαγφκελσλ απνζεκάησλ καθξάο πεξηφδνπ παξαγσγήο ή σξηκάλζεσο κε 

ηφθνπο εληφθσλ ππνρξεψζεσλ θαηά ην κέξνο πνπ αλαινγνχλ ζε απηά. 

β) Μεηαγελέζηεξε απνηίκεζε 

Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο θαηαρσξίζεσο, ηα απνζέκαηα απνηηκνχληαη ζηελ θαη' είδνο ρακειφηεξε 

ηηκή κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεσο θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο. Σν θφζηνο θηήζεσο 

πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηεο ζεηξάο εμαληιήζεσο (F.I.F.O.). ηελ πεξίπησζε απνηηκήζεσο ζηελ θαζαξή 

ξεπζηνπνηήζηκε αμία, ε δεκία απνκεηψζεσο θαηαρσξίδεηαη σο θφζηνο πσιεζέλησλ, εθηφο αλ είλαη 

ζεκαληηθή, νπφηε ελζσκαηψλεηαη ζην θνλδχιη «απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ». 

 

3.1.6. Πξνθαηαβνιέο θαη ινηπά κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

Οη 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. 

Σα 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. 

 

3.1.7. Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 

α) Αξρηθή θαηαρώξηζε θαη κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο, ηφζν θαηά ηελ αξρηθή θαηαρψξηζε, φζν θαη κεηαγελέζηεξα, 

απνηηκνχληαη ζηα νλνκαζηηθά πνζά ηνπο. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν 

λφκηζκα απνηηκνχληαη κε ηελ ηζνηηκία ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Οη 

ζρεηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαηαρσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα. 

β) Γηαγξαθή 

Μηα 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.  
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3.1.8. Με ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 

α) Αξρηθή θαηαρώξηζε θαη κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε 

Οη 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 

Μηα 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.  

 

3.1.9. Πξνβιέςεηο 

 

Οη 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. 

 Ζ εηαηξεία δελ ζρεκαηίδεη πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο. 

 

3.1.10. Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 

 

Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ ιακβάλνληαη γηα απφθηεζε πάγησλ ζηνηρείσλ θαηαρσξίδνληαη σο 

αλαβαιιφκελα έζνδα (έζνδα επφκελσλ πεξηφδσλ) θαη κεηαθέξνληαη ηκεκαηηθά ζηα απνηειέζκαηα σο έζνδα 

θαη' αλαινγία ησλ απνζβέζεσλ ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ γηα ηα νπνία ειήθζεζαλ, ελψ απηέο πνπ ιακβάλνληαη 

γηα θάιπςε εμφδσλ θαηαρσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα σο έζνδα ζηελ ίδηα πεξίνδν πνπ θαηαρσξίδνληαη θαη 

ηα αληίζηνηρα έμνδα. 

Ζ εηαηξεία δελ έρεη ιάβεη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο. 

 

3.1.11. Έζνδα θαη έμνδα 

 

Ζ εηαηξεία θαηαρσξίδεη ηα έζνδα θαη ηα έμνδα, φηαλ απηά θαζίζηαληαη δνπιεπκέλα.  

Δηδηθφηεξα: 

 Σα έζνδα απφ πψιεζε αγαζψλ θαηαρσξίδνληαη εληφο ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία θαζίζηαληαη 

δνπιεπκέλα θαη εθφζνλ πιεξνχληαη φιεο νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 
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 Μεηαβηβάδνληαη ζηνλ αγνξαζηή νη νπζηαζηηθνί θίλδπλνη θαη ηα νθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

θπξηφηεηά ηνπο. 

 Σα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά απφ ηνλ αγνξαζηή. 

 Σα νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ζπλαιιαγή κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ αμηφπηζηα θαη ζεσξείηαη 

ζθφδξα πηζαλή ε εηζξνή ηνπο ζηελ νληφηεηα. 

 Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ θαη θαηαζθεπαζηηθά ζπκβφιαηα θαηαρσξίδνληαη κε ηε κέζνδν 

ηνπ πνζνζηνχ νινθιεξψζεσο. 

 Σα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ρξήζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο νληφηεηαο απφ ηξίηνπο 

θαηαρσξίδνληαη σο εμήο: 

 Oη ηφθνη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ ή ηε ζηαζεξή 

κέζνδν.  

 Σα κεξίζκαηα ή παξφκνηαο θχζεσο εηζφδεκα απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ θαζαξή ζέζε άιισλ 

νληνηήησλ φηαλ εγθξίλνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν πνπ απνθαζίδεη ηε δηαλνκή ηνπο. 

 

 Σα δηθαηψκαηα βάζεη ησλ ζρεηηθψλ ζπκβαηηθψλ φξσλ. 

 

3.1.12. ηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεσο 

 

Σα θνλδχιηα ηεο θαζαξήο ζέζεσο θαηαρσξίδνληαη αξρηθά θαη απνηηκνχληαη κεηαγελέζηεξα ζηα 

νλνκαζηηθά πνζά, πνπ έρνπλ ιεθζεί ή θαηαβιεζεί. 

 

3.1.13. Δλδερόκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο  

 

Σα 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. 

Σα ζηνηρεία απηά γλσζηνπνηνχληαη ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

3.1.14. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνύ 

 

Οη 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. Οη πξνζαξκνγέο απηέο γίλνληαη γηα ηέηνηα γεγνλφηα, σο ηελ 

εκεξνκελία εγθξίζεσο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Σα κε δηνξζσηηθά, 

κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ γεγνλφηα, γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ είλαη ζεκαληηθά, ζηηο ζεκεηψζεηο 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.   
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3.1.15. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο 

 

Οη 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. 

 

3.2. Μεηαβνιή ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ, κεηαβνιέο ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ θαη δηόξζσζε 

ζθαικάησλ πξνεγνύκελσλ πεξηόδσλ 

 

3.2.1. Μεηαβνιή ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ 

 

Οη κεηαβνιέο ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ, θαηαρσξίδνληαη κε αλαδξνκηθή επαλαδηαηχπσζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φισλ ησλ πεξηφδσλ πνπ δεκνζηνπνηνχληαη καδί κε ηηο θαηαζηάζεηο ηεο 

ηξέρνπζαο πεξηφδνπ, ψζηε ηα παξνπζηαδφκελα θνλδχιηα λα είλαη ζπγθξίζηκα. 

 

3.2.2 Μεηαβνιέο ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ 

 

Οη κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαηαρσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν, ζηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη φηη 

πξνθχπηνπλ θαη επεξεάδνπλ απηή ηελ πεξίνδν θαη κειινληηθέο πεξηφδνπο, θαηά πεξίπησζε. Οη κεηαβνιέο 

απηέο δελ θαηαρσξίδνληαη αλαδξνκηθά. 

ηελ παξνχζα πεξίνδν δελ πξνέθπςε αλάγθε ηέηνηαο κεηαβνιήο. 

 

3.2.3. Γηόξζσζε ζθαικάησλ πξνεγνύκελσλ πεξηόδσλ 

 

Οη δηνξζψζεηο ζθαικάησλ θαηαρσξίδνληαη κε ηελ αλαδξνκηθή δηφξζσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ φισλ ησλ πεξηφδσλ πνπ δεκνζηνπνηνχληαη καδί κε ηηο θαηαζηάζεηο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ.  

ηελ παξνχζα πεξίνδν 2016 δελ εληνπίζηεθε ζθάικα πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. 

 

4. Παξεθθιίζεηο από ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί εύινγε παξνπζίαζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

 

Όηαλ, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ε εηαηξεία παξεθθιίλεη απφ ηελ εθαξκνγή κηαο δηαηάμεσο ηνπ λφκνπ 

γηα λα εθπιεξψζεη ηελ ππνρξέσζε ηεο εχινγεο παξνπζηάζεσο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

γλσζηνπνηεί θαη αηηηνινγεί επαξθψο ηελ παξέθθιηζε απηή.  

ηελ παξνχζα πεξίνδν δελ πξνέθπςε αλάγθε ηέηνηαο παξεθθιίζεσο. 

 

5. ρέζεηο ελόο πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ ή κηαο ππνρξεώζεσο κε πεξηζζόηεξα από έλα θνλδύιηα ηνπ 

ηζνινγηζκνύ 

 

Γελ ππάξρνπλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδεηαη κε πεξηζζφηεξα απφ έλα θνλδχιηα 

ηνπ ηζνινγηζκνχ. 
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6. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ελζώκαηα θαη άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

6.1. Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

Πίλαθαο κεηαβνιώλ ελζώκαησλ πάγησλ 

ζηνηρείσλ ηδηνρξεζηκνπνηνύκελσλ 
Γήπεδα Αθίλεηα 

Μεραλνινγηθόο 

εμνπιηζκόο 
Λνηπόο εμνπιηζκόο 

Αμία θηήζεσο          

Τπφινηπν 1.1.2015 0,00 9.631.868,68 21.994.013,81 14.671.910,34 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ   844.589,33 1.548.877,98 500.929,94 

Μεηψζεηο πεξηφδνπ     -18.489,75 -27.351,65 

Μεηαθνξέο πεξηφδνπ         

Τπόινηπν 31.12.2015 0,00 10.476.458,01 23.524.402,04 15.145.488,63 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο         

Τπφινηπν 1.1.2015 0,00 6.862.325,72 14.065.546,62 11.121.906,03 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ   419.152,08 1.622.654,98 738.559,00 

Γηαθνξά αλαπξνζαξκνγήο         

Μεηψζεηο απνζβέζεσλ πεξηφδνπ     -17.967,69 -27.314,73 

Απνκεηψζεηο πεξηφδνπ         

Αλαζηξνθέο απνκεηψζεσλ πεξηφδνπ         

Μεηαθνξέο πεξηφδνπ         

Τπόινηπν 31.12.2015 0,00 7.281.477,80 15.670.233,91 11.833.150,30 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία 31.12.2015 0,00 3.194.980,21 7.854.168,13 3.312.338,33 

Αμία θηήζεσο          

Τπφινηπν 1.1.2016   10.476.458,01 23.524.402,04 15.145.488,63 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ   915.381,89 1.794.022,86 957.267,97 

Κεθαιαηνπνίεζε ηφθσλ         

Γηαθνξά αλαπξνζαξκνγήο         

Μεηψζεηο πεξηφδνπ     -126.663,42 -25.665,00 

Απνξξφθεζε ΝΣΔΗΛΗ ΟΡΑΝΣΕ ΑΔ   97.664,93 297.452,67 297.406,70 

Τπόινηπν 31.12.2016 0,00 11.489.504,83 25.489.214,15 16.374.498,30 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο         

Τπφινηπν 1.1.2016   7.281.477,80 15.670.233,91 11.833.150,30 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ   495.499,68 1.838.064,42 1.108.196,57 

Γηαθνξά αλαπξνζαξκνγήο         

Μεηψζεηο απνζβέζεσλ πεξηφδνπ     -126.259,32 -20.665,00 

Απνκεηψζεηο πεξηφδνπ         

Αλαζηξνθέο απνκεηψζεσλ πεξηφδνπ         

Απνξξφθεζε ΝΣΔΗΛΗ ΟΡΑΝΣΕ ΑΔ   65.247,06 172.032,41 254.406,77 

Τπόινηπν 31.12.2016 0,00 7.842.224,54 17.554.071,42 13.175.088,64 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία 31.12.2016 0,00 3.647.280,29 7.935.142,73 3.199.409,66 
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6.2 Άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

 

Πίλαθαο κεηαβνιώλ άπισλ πάγησλ 

ζηνηρείσλ 
Τπεξαμία Λνηπά άπια ζηνηρεία 

Αμία θηήζεσο      

Τπφινηπν 1.1.2015 2.670.181,97 4.264.949,49 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 0 462.315,44 

Τπόινηπν 31.12.2015 2.670.181,97 4.727.264,93 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο     

Τπφινηπν 1.1.2015 1.597.940,58 2.011.772,39 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 22.192,00 179.652,14 

Τπόινηπν 31.12.2015 1.620.132,58 2.191.424,53 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία 31.12.2015 1.050.049,39 2.535.840,40 

Αμία θηήζεσο      

Τπφινηπν 1.1.2016 2.670.181,97 4.727.264,93 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ   69.881,11 

Απνξξφθεζε ΝΣΔΗΛΗ ΟΡΑΝΣΕ ΑΔ 14.500,00 87.857,94 

Τπόινηπν 31.12.2016 2.684.681,97 4.885.003,98 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο     

Τπφινηπν 1.1.2016 1.620.132,58 2.191.424,53 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 22.192,00 202.860,45 

Απνξξφθεζε ΝΣΔΗΛΗ ΟΡΑΝΣΕ ΑΔ 14.499,99 86.644,25 

Τπόινηπν 31.12.2016 1.656.824,57 2.480.929,23 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία 31.12.2016 1.027.857,40 2.404.074,75 

 

 

 

 
6.3 Πξνθαηαβνιέο θαη κε θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ππό θαηαζθεπή 

 

Πίλαθαο κεηαβνιώλ πξνθαηαβνιώλ θαη κε θπθινθνξνύλησλ 

ζηνηρείσλ ππό θαηαζθεπή 
Πξνθαηαβνιέο 

Τπφινηπν 1.1.2015 64.748,11 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 0,00 

Κεθαιαηνπνίεζε ηφθσλ   

Μεηψζεηο πεξηφδνπ   

Μεηαθνξέο πεξηφδνπ 0,00 

Τπόινηπν 31.12.2015 64.748,11 

Τπφινηπν 1.1.2016 64.748,11 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 1.134,30 

Κεθαιαηνπνίεζε ηφθσλ   

Μεηψζεηο πεξηφδνπ -1.318,80 

Μεηαθνξέο πεξηφδνπ   

Τπόινηπν 31.12.2016 64.563,61 
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7. Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

7.1 Απνηίκεζε ζην θόζηνο θηήζεσο 

7.1.1 πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο 

 

  31/12/2016 31/12/2015 

πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη 

θνηλνπξαμίεο 
11.993.537,32 11.988.537,32 

 

 

Οη ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο ηεο ΜΑΡΚΔΣ ΗΝ ΑΔΒΔ επξψ 11.993.537,32, 

αθνξνχλ: α) ζπκκεηνρή ζε πνζνζηφ 99,87% ζηελ εηαηξεία «ΑΡΟΣΡΟ Βηνθαιιηέξγεηεο Α.Δ.» θαηά επξψ 

788.537,32 θαη β) ζπκκεηνρή ζε πνζνζηφ  28,92% ζηελ εηαηξεία «KEEP & PICK ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ, ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΑΗ ΑΝΔΦΟΓΗΑΜΟΤ» θαηά επξψ 11.205.000,00. 

 

Απφ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξεηψλ εθ πξψηεο φςεσο παξνπζηάδεηαη γηα ηελ «ΜΑΡΚΔΣ 

ΗΝ ΑΔΒΔ» απνκείσζε ησλ ζπκκεηνρψλ θαηά επξψ 7.626 ρηι., πνπ θαηά θχξην ιφγν αθνξά ηελ ζπκκεηνρή 

ζηελ εηαηξεία «KEEP & PICK ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ, ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΑΗ 

ΑΝΔΦΟΓΗΑΜΟΤ». Με δεδνκέλν φηη ηελ 31/12/2016 ην ζχλνιν ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο εηαηξείαο «KEEP 

& PICK ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ, ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΑΗ ΑΝΔΦΟΓΗΑΜΟΤ» είλαη 

κεγαιχηεξν ησλ θαηαβιεκέλσλ θεθαιαίσλ θαηά επξψ 1.620.123,98 (Καζαξή ζέζε επξψ 15.295.123,98 – 

θαηαβιεκέλα θεθάιαηα επξψ 13.675.000,00) θαη δεδνκέλεο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ηνπ 

νκίινπ «ΜΑΡΚΔΣ ΗΝ ΑΚΗΝΖΣΩΝ» ζηελ «ΜΑΡΚΔΣ ΗΝ ΑΔΒΔ» ζε πνζνζηφ 99,50% θαη ζηελ «KEEP & 

PICK ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ, ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΑΗ ΑΝΔΦΟΓΗΑΜΟΤ» ζε πνζνζηφ 

68,35%, ε εθηηκψκελε απνκείσζε ησλ κεηνρψλ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο «ΜΑΡΚΔΣ ΗΝ ΑΔΒΔ» θαηά επξψ 7.626 

ρηι. θαιχπηεηαη απφ ηελ ηζφπνζε ππεξεθηίκεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξείαο «ΜΑΡΚΔΣ ΗΝ ΑΚΗΝΖΣΩΝ» 

ζηελ «KEEP & PICK ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ, ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΑΗ 

ΑΝΔΦΟΓΗΑΜΟΤ» κε απνηέιεζκα ζε επίπεδν νκίινπ λα κελ ππάξρεη θακία απνκείσζε.  

 

 

7.1.2 Λνηπά 

 

Σα Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

 

Λνηπά 31/12/2016 31/12/2015 

Γνζκέλεο εγγπήζεηο 1.300.082,05 1.154.696,26 

Οκνινγηαθφ δάλεην 1.182.211,89 1.168.667,16 

Μεηνρέο κε εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην 700.000,00 700.000,00 

Έληνθα γξακκάηηα ειιεληθνχ δεκνζίνπ 4.971.200,00 0,00 

ύλνιν 8.153.493,94 3.023.363,42 

 
 

1) Οη δνζκέλεο εγγπήζεηο αλαθέξνληαη επί ην πιείζηνλ ζε θαηαβιεκέλα πνζά γηα κηζζψζεηο 

θαηαζηεκάησλ 

 

2) ην ππφινηπν ην νκνινγηαθνχ δαλείνπ ζηελ εηαηξεία "KEEP & PICK ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ, ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΑΗ ΑΝΔΦΟΓΗΑΜΟΤ"   

 

3) νη κεηνρέο ζε θαηαβιεζέληα πνζά γηα απφθηεζε κεηνρψλ ηεο ηξάπεδαο Δ.Σ.Δ θαη  
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4) ηα έληνθα γξακκάηηα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζε πνζά γηα ηελ αμία θηήζεο ηνπο.  

 
8. Απνζέκαηα 

 

Σα απνζέκαηα αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 

Απνζέκαηα 31/12/2016 31/12/2015 

Εμπορεφματα 25.934.305,03 24.898.010,87 

Πρϊτεσ φλεσ και διάφορα υλικά 122.848,89 122.848,89 

Προκαταβολζσ για αποκζματα 7.683.947,58 1.330.014,00 

ύλνιν 33.741.101,50 26.350.873,76 

 

Οη πξνθαηαβνιέο γηα απνζέκαηα είλαη απμεκέλεο ζηε ρξήζε 2016 ιφγσ θάιπςεο ησλ απμεκέλσλ αλαγθψλ 

ησλ λέσλ θαηαζηεκάησλ επί ην πιείζηνλ ζηελ Βφξεην Διιάδα  

 

 

9. Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πξνθαηαβνιέο  

 9.1  Απνηίκεζε ζην θόζηνο θηήζεσο 

9.1.1 Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 

 

Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 31/12/2016 31/12/2015 

Πειάηεο εζσηεξηθνχ 1.806.010,61 1.027.282,63 

Γξακκάηηα εηζπξαθηέα 41.000,00 41.000,00 

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο ζην ραξηνθπιάθην 4.748.481,98 4.703.360,14 

Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε  37.863,68 29.088,68 

Δπηζθαιείο-Δπίδηθνη πειάηεο θαη ρξεψζηεο 166.047,06 166.047,06 

ύλνιν 6.799.403,33 5.966.778,51 

 

 

9.1.2 Γνπιεπκέλα έζνδα πεξηόδνπ 

 
Σα δνπιεπκέλα έζνδα πεξηφδνπ αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

  31/12/2016 31/12/2015 

Δηδηθή εηζθνξά αιιειεγγύεο 1.016,16 1.016,16 

Έζνδα από ηόθνπο θαηαζέζεσλ 2.479,48 1,05 

ύλνιν 3.495,64 1.017,21 

 

 
9.1.3 Λνηπέο απαηηήζεηο 

 

Οη ινηπέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 
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Λνηπέο απαηηήζεηο 31/12/2016 31/12/2015 

Πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο πξνεγνχκελεο 

ρξήζεο 
563.901,48 426.983,40 

Υξεψζηεο δηάθνξνη 1.638.492,24 600.247,89 

Υξεσζηηθφ ππφινηπν πηζησηψλ δηαθφξσλ 1.614.761,18 1.091.875,35 

Γεζκεπκέλνη ινγαξηαζκνί θαηαζέζεσλ  24.129,86 21.129,86 

Λνγαξηαζκνί δηαρεηξίζεσο πξνθαηαβνιψλ θαη 

πηζηψζεσλ 
14.786,42 2.310,54 

ύλνιν 3.856.071,18 2.142.547,04 

 

 
9.1.4 Πξνπιεξσκέλα έμνδα  

 

Σα πξνπιεξσκέλα έμνδα αλαιχνληαη: 

  31/12/2016 31/12/2015 

Αζθάιηζηξα 37.922,02 15.233,90 

Δλνίθηα θαη ραξηφζεκν ελνηθίσλ 284.061,63 356.528,73 

Φφξνη -ηέιε 42.564,82 50.371,94 

Πξφζηηκν ξχζκηζεο ΣΔΑΤΔΣ 6.857,40 6.857,40 

Λνηπά έμνδα 3.945,27 5.895,06 

ύλνιν 375.351,14 434.887,03 

 

9.1.5 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

 

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα αλαιχνληαη σο εμήο: 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 31/12/2016 31/12/2015 

Σακείν 15.913.957,63 3.102.166,75 

Καηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο 8.833.656,37 7.203.874,27 

ύλνιν 24.747.614,00 10.306.041,02 

 

10. Λνγαξηαζκνί θαζαξήο ζέζεσο 

 

10.1 Κεθάιαην 

 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο είλαη νινζρεξψο θαηαβιεκέλν. 

Κεθάιαην 31/12/2016 31/12/2015 

Αξηζκφο θνηλψλ αλψλπκσλ κεηνρψλ 238.000 208.000 

Δπί: Ολνκαζηηθή αμία κεηνρψλ € 5,00 € 5,00 

ύλνιν € 1.190.000,00 1.040.000,00 
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Σν κεηνρηθφ θεθάιαην απμήζεθε ζηε ρξήζε 2016 θαηά € 150.000,00 απφ ηελ απνξξφθεζε ηεο εηαηξείαο 

ΝΣΔΗΛΗ ΟΡΑΝΣΕ Α.Δ. 

10.2 Απνζεκαηηθά θαη απνηειέζκαηα εηο λέν 

 

10.2.1 Απνζεκαηηθά λόκσλ ή θαηαζηαηηθνύ 

 

  31/12/2016 31/12/2015 

Απνζεκαηηθά λφκσλ ή θαηαζηαηηθνχ  286.361,85 247.815,91 

Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά επελδχζεσλ 9.639,00 0,00 

ύλνιν 296.000,85 247.815,91 

 

 

Σν ππφινηπν ηεο 31/12/2016 αλαθέξεηαη ζε α) ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ € 286.361,85 πνπ έρεη ζρεκαηηζζεί απφ 

ηα θέξδε ησλ ρξήζεσλ ζηηο νπνίεο εγθξίζεθε ε δηάζεζή ηνπο απφ ηηο ηαθηηθέο Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ 

κεηφρσλ β) ζε αθνξνιφγεην απνζεκαηηθφ επελδχζεσλ € 9.639,00, πνζφ πνπ αθνξά ηελ εηαηξεία ΝΣΔΗΛΗ 

ΟΡΑΝΣΕ Α.Δ., πνπ απνξξνθήζεθε ζηε ρξήζε 2016. 

 

 

10.2.2 Απνηειέζκαηα εηο λέν 

 

Έρνπλ σο αθνινχζσο: 

 

  31/12/2016 31/12/2015 

Απνηειέζκαηα εηο λέν 3.571.227,61 3.360.647,78 

 

11. Τπνρξεώζεηο 
11.1 Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 

 
11.1.1 Γάλεηα 

 

 

31/12/2016 

Τπόινηπν ιήμεσο Σξαπεδηθά δάλεηα ύλνιν 

  
ΔΘΝΗΚΖ ΑΡ. ΛΟΓ 

0972630931 
  

Βξαρππξόζεζκν ηκήκα:     

Έσο 1 έηνο 313.460,57 313.460,57 

ύλνιν Βξαρππξόζεζκνπ ηκήκαηνο 313.460,57 313.460,57 

      

Μαθξνπξόζεζκν ηκήκα:     

1 έσο 2 έηε 2.352.941,20 2.352.941,20 

2 έσο 5 έηε 2.352.941,15 2.352.941,15 

Άλσ ησλ 5 εηψλ 0,00 0,00 

ύλνιν καθξνπξόζεζκνπ ηκήκαηνο 4.705.882,35 4.705.882,35 

Γεληθό ύλνιν 5.019.342,92 5.019.342,92 
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11.1.2 Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο  

 
Αλαιχνληαη: 

 

  31/12/2016 31/12/2015 

Λεθζείζεο εγγπήζεηο 200,00 200 

Μαθξνπξφζεζκν κέξνο ξπζκηζκέλσλ νθεηιψλ ζε Διιεληθφ Γεκφζην 2.085.084,54 2.197.561,09 

Μαθξνπξφζεζκν κέξνο ξπζκηζκέλσλ νθεηιψλ ζε Αζθαιηζηηθνχο Οξγαληζκνχο 4.434.768,11 4.901.330,39 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 23.058,01 27.346,50 

ύλνιν 6.543.110,66 7.126.437,98 

 

11.2 Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 

11.2.1 Σξαπεδηθά δάλεηα 

 

Σα ηξαπεδηθά δάλεηα αλαιχνληαη: 

 

  
ΤΠΟΛΟΗΠΟ 

31/12/2016 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 

31/12/2015 

ALPHA BANK (Αξ. ινγ. 989003040498802) 600.000,00 600.000,00 

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ (Αξ. 

ινγ.097/508143-20 ) 
2.025.226,33 2.026.648,26 

ύλνιν 2.625.226,33 2.626.648,26 

 

 
11.2.2 Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο 

 

Οη εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

  31/12/2016 31/12/2015 

Πξνκεζεπηέο εζσηεξηθνχ 18.116.640,26 14.646.757,66 

Πξνκεζεπηέο εμσηεξηθνχ 715.105,67 0,00 

Δπηηαγέο πιεξσηέεο (κεηαρξνλνινγεκέλεο) 54.857.453,90 38.330.783,11 

Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ 827.107,03 291.621,26 

ύλνιν 74.516.306,86 53.269.162,03 

 

 

11.2.3 Φόξνο εηζνδήκαηνο 

 

  31/12/2016 31/12/2015 

Φόξνο εηζνδήκαηνο 716.042,67 557.984,49 

 

 

Πξφθεηηαη γηα θφξν εηζνδήκαηνο επί ησλ θεξδψλ ησλ ρξήζεσλ 2016 θαη 2015. 
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11.2.4 Λνηπνί θόξνη ηέιε 

 

Οη ινηπνί θφξνη ηέιε αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

 
31/12/2016 31/12/2015 

Φφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο 3.640.177,54 2.515.202,54 

Φφξνη - ηέιε ακνηβψλ πξνζσπηθνχ 189.949,43 149.911,64 

Φφξνη ηέιε ακνηβψλ ηξίησλ 11.094,91 9.232,19 

Φφξνη ακνηβψλ εξγνιάβσλ 6.196,92 1.077,34 

Αγγειηφζεκν ππέξ ΣΠΔΑΘ 0,01 3.098,17 

Βξαρππξφζεκζν κέξνο θφξσλ πξνεγνχκελσλ 

ρξήζεσλ 
1.304.445,46 1.403.054,86 

ύλνιν 5.151.864,27 4.081.576,74 

 

 

 

11.2.5 Οξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

 

Οη νξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

 

  31/12/2016 31/12/2015 

ΗΚΑ 1.213.818,62 1.057.412,93 

Δπηθνπξηθά ηακεία 148.193,71 112.833,47 

Βξαρππξφζεζκν κέξνο ξπζκηζκέλσλ νθεηιψλ ζε 

Οξγαληζκνχο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 
725.640,36 1.045.717,76 

ύλνιν 2.087.652,69 2.215.964,16 

 

 
11.2.6 Λνηπέο ππνρξεώζεηο 

 

Οη ινηπέο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

Λνηπέο ππνρξεώζεηο 31/12/2016 31/12/2015 

Οθεηιφκελεο απνδνρέο πξνζσπηθνχ 1.735.121,96 1.481.091,26 

Γηθαηνχρνη ακνηβψλ 103.790,95 141.407,50 

Πηζησηέο δηάθνξνη 4.075.101,05 1.736.986,07 

Βξαρππξφζεζκν κέξνο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 4.288,49 6.563,16 

ύλνιν 5.918.302,45 3.366.047,99 

 

11.2.7 Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 

 

  31/12/2016 31/12/2015 

Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 313.319,18 333.884,54 
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Πξφθεηηαη γηα δαπάλεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθσληθά θαη χδξεπζεο πνπ πιεξψλνληαη ζηελ επφκελε 

ρξήζε. 

 

12.Έζνδα θαη έμνδα ζεκαληηθνύ πνζνύ ή ηδηαίηεξεο ζπρλόηεηαο ή ζεκαζίαο 

 

12.1 Καηάζηαζε ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ 

 

12.1.1 ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

Ο Κχθινο εξγαζηψλ αλαιχεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

 

 
31/12/2016 31/12/2015 

Ληαληθέο πσιήζεηο 201.636.986,26 166.754.856,50 

Υνλδξηθέο πσιήζεηο 15.792.565,67 9.638.123,26 

Πσιήζεηο ελέξγεηαο 10.193,76 8.693,74 

Πσιήζεηο άρξεζηνπ πιηθνχ 102.195,54 65.638,16 

Παξνρή ππεξεζίσλ  11.929.557,40 9.598.966,45 

ύλνιν 229.471.498,63 186.066.278,11 

 

 

 

12.1.2 ΚΟΣΟ ΠΩΛΖΔΩΝ, ΔΞΟΓΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΖ 

 

Σν θφζηνο πσιήζεσλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξνθχπηεη σο αθνινχζσο: 

 

 

  31/12/2016 31/12/2015 

Απνζέκαηα έλαξμεο 25.020.859,76 25.089.462,59 

Αγνξέο ρξήζεσο 176.705.606,16 138.982.681,27 

Απφζεκα ιήμεο -26.057.153,92 -25.020.859,76 

Κφζηνο ηδηνπαξαγσγήο/ απηνπαξαδφζεσλ -48.818,04 -37.622,52 

Τπόινηπν 175.620.493,96 139.013.661,58 

 

 

Πεξαηηέξσ, ηα πνζά ησλ εμφδσλ έρνπλ κεξηζζεί ζηηο ιεηηνπξγίεο δηάζεζεο θαη δηνίθεζεο σο εμήο: 

 

Καηεγνξία 31/12/2016 31/12/2015 

Έμνδα δηνίθεζεο 3.905.089,45 2.926.247,14 

Έμνδα δηάζεζεο 48.365.922,35 43.328.843,74 

ύλνιν 52.271.011,80 46.255.090,88 

 

Σα έμνδα ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο αλαιχνληαη σο εμήο: 
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Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 31/12/2016 31/12/2015 

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 2.393.169,05 2.250.922,08 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 176.514,03 115.302,10 

Παξνρέο ηξίησλ  405.375,63 70.907,47 

Φφξνη - ηέιε 36.494,58 20.806,29 

Γηάθνξα έμνδα 520.073,05 170.094,07 

Απνζβέζεηο 373.463,11 298.215,13 

ύλνιν 3.905.089,45 2.926.247,14 

 

 

 

Σα έμνδα ηεο ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο 31/12/2016 31/12/2015 

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 24.531.257,54 21.337.117,83 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 698.040,96 285.762,87 

Παξνρέο ηξίησλ  15.904.691,13 15.329.752,47 

Φφξνη - ηέιε 726.871,36 625.574,12 

Γηάθνξα έμνδα 3.211.711,35 3.066.641,38 

Απνζβέζεηο 3.293.350,01 2.683.995,07 

ύλνιν 48.365.922,35 43.328.843,74 

 

 

12.1.3 Λνηπά ζπλήζε έζνδα 
 

Σα ινηπά ζπλήζε έζνδα αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 

  31/12/2016 31/12/2015 

Δηδηθέο επηδνηήζεηο θαη επηρνξεγήζεηο 100.901,33 40.278,51 

Έζνδα απφ ελνίθηα 20.826,66 20.156,66 

Έζνδα ινηπψλ πεξηπηψζεσλ 81.181,48 139.853,06 

ύλνιν 202.909,47 200.288,23 

 

 

12.1.4 Λνηπά έμνδα θαη δεκίεο 

 

Σα ινηπά έμνδα θαη δεκίεο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 

 

 

  31/12/2016 31/12/2015 

Φνξνινγηθά πξφζηηκα 134.336,33 0,00 

Λνηπά πξφζηηκα 117.291,18 22.514,97 

Πξνζαπμήζεηο αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ 272.454,21 0,00 
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πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 0,00 2,37 

Λνηπά έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα 20.439,02 39.127,90 

Έμνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 0,00 0,00 

ύλνιν 544.520,74 61.645,24 

 

 

 

12.1.5 Κέξδε & δεκίεο από δηάζεζε κε θπθινθνξνύλησλ ζηνηρείσλ 

 

Σα θέξδε & δεκίεο απφ δηάζεζε κε θπθινθνξνχλησλ ζηνηρείσλ αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 

 

  31/12/2016 31/12/2015 

Κέξδε απφ πψιεζε παγίσλ 5.595,90 22.373,87 

Εεκία απφ πψιεζε παγίσλ 0 0 

ύλνιν 5.595,90 22.373,87 

 

 

 
12.1.6 Έζνδα ζπκκεηνρώλ θαη επελδύζεσλ 

 
Σα έζνδα ζπκκεηνρψλ θαη επελδχζεσλ αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 

 

  31/12/2016 31/12/2015 

Μεξίζκαηα κεηνρψλ 1.145,83 9.350,23 

Σφθνη νκνινγηαθνχ δαλείνπ 18.399,77 21.961,36 

ύλνιν 19.545,60 31.311,59 

 

 

 
12.1.7 Λνηπά έζνδα θαη θέξδε 

 

Σα ινηπά έζνδα θαη θέξδε αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 

 

  31/12/2016 31/12/2015 

Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα 19.729,38 6.280,84 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 0 275,86 

Πιενλάζκαηα θαηαζηεκάησλ 41.750,30 36.912,99 

Έθηαθηα θέξδε 0 0 

Έζνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 10.358,07 229,71 

ύλνιν 71.837,75 43.699,40 
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12.1.8 Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 

Οη ρξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

  31/12/2016 31/12/2015 

Σφθνη θαη έμνδα βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ 171.699,33 160.857,23 

Πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ 8.114,41 7.843,99 

Λνηπέο πξνκήζεηεο θαη έμνδα ηξαπεδψλ 43.093,70 47.276,43 

ύλνιν 222.907,44 215.977,65 

 

 
12.1.9 Πηζησηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα 

 

  31/12/2016 31/12/2015 

Πηζησηηθνί Σόθνη θαη ζπλαθή έζνδα 6.065,21 2.065,82 

 
 

Πξφθεηηαη γηα ηφθνπο ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ. 

 

 
12.1.10 Φόξνη εηζνδήκαηνο 

 

Οη θφξνη εηζνδήκαηνο γηα ηηο ρξήζεηο 2016 θαη 2015 αλέξρνληαη ζε επξψ 716.042,67 θαη επξψ 557.984,49, 

αληίζηνηρα.  

 

13. Σόθνη πνπ ελζσκαηώζεθαλ ζηελ αμία πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζηελ πεξίνδν 

 

ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ δελ ππάξρνπλ ηφθνη πνπ ελζσκαηψζεθαλ ζηελ αμία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 

14. Πξνηεηλόκελε δηάζεζε θεξδώλ 

 

Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην πξνηείλεη ζηελ πξνζερή ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηε δηάζεζε ησλ 

θαζαξψλ κεηά απφ θφξνπο θεξδψλ σο αθνινχζσο: 

  31/12/2016 

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ  37.707,41 

Ακνηβέο Γ.. 100.000,00 

Τπφινηπν θεξδψλ εηο λέν 264.768,54 

ύλνιν 402.475,95 
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15. Καηαβιεζέληα κεξίζκαηα ζηελ πεξίνδν 

 

ηελ θιεηφκελε πεξίνδν δελ θαηαβιήζεθαλ κεξίζκαηα. 

16. Λνγηζηηθόο ρεηξηζκόο δεκηώλ πεξηόδνπ 

 

Ζ θιεηφκελε ρξήζε παξνπζίαζε θεξδνθφξν απνηέιεζκα. 

 

17. Αλαβαιιόκελνη θόξνη 

 

Ζ εηαηξεία δελ έρεη επηιέμεη ηελ θαηαρψξηζε αλαβαιιφκελσλ θφξσλ. 

 

18. Καηεγνξίεο θαη ακνηβέο πξνζσπηθνύ 

 

Ο κέζνο φξνο ησλ απαζρνινχκελσλ αλά θαηεγνξία αλέξρεηαη ζε άηνκα: 

  31/12/2016 31/12/2015 

Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ 1.829 1.479 

Δξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ 177 158 

ύλνιν 2.006 1.637 

 

Ζ εηαηξεία ζε ζρέζε κε ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ επηβαξχλζεθε κε ηα εμήο πνζά: 

  31/12/2016 31/12/2015 

Μηζζνί θαη εκεξνκίζζηα 21.155.646,03 18.600.089,49 

Κνηλσληθέο επηβαξχλζεηο 5.281.544,12 4.635.940,47 

Παξεπφκελεο παξνρέο 226.857,18 173.909,12 

Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία 260.379,26 178.100,83 

ύλνιν 26.924.426,59 23.588.039,91 

 

 

19. Αλάιπζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ αλά θαηεγνξίεο δξαζηεξηόηεηαο θαη γεσγξαθηθέο πεξηνρέο 

 

Ο θχθινο εξγαζηψλ αλαιχεηαη σο εμήο: 

  31/12/2016 31/12/2015 

Καηεγνξίεο δξαζηεξηόηεηαο     

Δκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα 217.541.941,23 176.458.617,92 

Παξνρή ππεξεζηψλ 11.929.557,40 9.607.660,19 

ύλνιν 229.471.498,63 186.066.278,11 

      

Γεσγξαθηθέο αγνξέο     

Δζσηεξηθή αγνξά 229.363.442,11 186.000.918,67 

Δπξσπατθή αγνξά 108.056,52 65.359,44 
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ύλνιν 229.471.498,63 186.066.278,11 

 

 

 

 

20.  Πξνθαηαβνιέο θαη πηζηώζεηο ζε κέιε δηνηθεηηθώλ, δηαρεηξηζηηθώλ θαη επνπηηθώλ νξγάλσλ 

 

Γελ ππάξρνπλ ηέηνηα θνλδχιηα. 

21.  πκκεηνρέο ζε εηαηξείεο κε απεξηόξηζηε επζύλε ησλ εηαίξσλ 

 

Γελ ππάξρνπλ ηέηνηεο ζπκκεηνρέο. 

22.  ηνηρεία ηεο εηαηξείαο πνπ θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ηειηθνύ 

ζπλόινπ επηρεηξήζεσλ, κέξνο ηνπ νπνίνπ απνηειεί ε εηαηξεία σο ζπγαηξηθή. 

 

Ζ εηαηξεία είλαη κέινο ηνπ νκίινπ ΜΑΡΚΔΣ ΗΝ. Οη νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνληαη 

ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηελ αλψλπκε εηαηξεία MAΡKET IN 

ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩ ΑΚΗΝΖΣΩΝ (ΑΡ.ΓΔΜΖ 00743312002). 

 

23.  ηνηρεία ηεο εηαηξείαο πνπ θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κεξηθνύ 

ζπλόινπ επηρεηξήζεσλ, κέξνο ηνπ νπνίνπ απνηειεί ε εηαηξεία σο ζπγαηξηθή 

 

Ζ εηαηξεία δελ αλήθεη ζε κεξηθφ ζχλνιν επηρεηξήζεσλ γηα ην νπνίν θαηαξηίδνληαη ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

24. Σόπνο ζηνλ νπνίν δηαηίζεληαη νη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ ηηο ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 

ηειηθνχ ζπλφινπ επηρεηξήζεσλ, ζηα επί ηεο νδνχ Λεσθ. Λαπξίνπ 301  ηνπ Γήκνπ Παηαλίαο γξαθεία ηεο 

εηαηξείαο MAΡKET IN ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩ ΑΚΗΝΖΣΩΝ θαη ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε www.marketinakiniton.gr. 

25. Ακνηβέο ζε κέιε δηνηθεηηθώλ δηαρεηξηζηηθώλ θαη επνπηηθώλ νξγάλσλ 

 

Ζ Δηαηξεία επηβαξχλζεθε κε ηα θαησηέξσ πνζά 

  Ακνηβέο Κνηλσληθέο επηβαξύλζεηο 

ε κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ 

αζθνχλ δηεπζπληηθά θαζήθνληα 
116.659,47 28.651,55 

ύλνιν 116.659,47 28.651,55 

 

26. πλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε 

 

Ζ εηαηξεία έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηηο θαησηέξσ ζπλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε: 

 

http://www.marketinakiniton.gr/
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  31/12/2016 31/12/2015 

σξεπηηθέο πσιήζεηο     

Πσιήζεηο αγαζψλ 388,82 1.773.175,13 

Παξνρή ππεξεζηψλ 0,00 13.200,00 

Λνηπά έζνδα 15.934,97 21.961,36 

  16.323,79 1.808.336,49 

σξεπηηθέο αγνξέο     

Αγνξέο αγαζψλ 171.547,28 136.405,70 

Λήςε ππεξεζηψλ 3.581.491,08 3.351.841,12 

  3.753.038,36 3.488.246,82 

Παξνρέο πξνο ηε Γηνίθεζε     

Μηζζνί θαη άιιεο βξαρππξφζεζκεο εξγαζηαθέο παξνρέο 145.311,02 145.856,21 

      

 

 

 

27. Ακνηβέο γηα ηνλ έιεγρν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη γηα άιιεο ππεξεζίεο 

δηαζθαιίζεσο 

 

Οη ακνηβέο πνπ ρξεψζεθαλ απφ ηνλ λφκηκν ειεγθηή αλέξρνληαη: 

  31/12/2016 31/12/2015 

Γηα ηνλ έιεγρν ησλ εηήζησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ 
9.680,00 9.680,00 

Γηα ηνλ έιεγρν θνξνινγηθήο ζπκκνξθψζεσο 17.000,00 17.000,00 

  26.680,00 26.680,00 

 

 
28. Λνγηζηηθή αμία πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ζπλδεόκελσλ κε απηά ππνρξεώζεσλ, ηα νπνία ε 

δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο έρεη απνθαζίζεη λα δηαζέζεη εληόο ησλ επόκελσλ δώδεθα κελώλ 

 

Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο δελ έρεη ιάβεη απφθαζε λα δηαζέζεη ζην πξνζερέο δηάζηεκα, θαη νπσζδήπνηε 

ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο, πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ζπλδεφκελεο κε απηά ππνρξεψζεηο. 

 

29. Υξήζε ηεο επηινγήο ηεο παξαγξάθνπ 7 ή ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λόκνπ 

 

Ζ Δηαηξεία δελ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ πνιχ κηθξψλ νληνηήησλ θαη δελ έθαλε ρξήζε ησλ 

παξαγξάθσλ 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 16.  

30. Γηαθαλνληζκνί (ζπκθσλίεο) πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό κε ζεκαληηθέο ζεηηθέο ή 

αξλεηηθέο επηπηώζεηο επί ηεο εηαηξείαο 

 

Γελ πθίζηαληαη ηέηνηνη δηαθαλνληζκνί.  
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31. Υξεκαηννηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο, εγγπήζεηο, θαη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο πνπ δελ εκθαλίδνληαη 

ζηνλ ηζνινγηζκό 

 

α) Υξεκαηννηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο 

Γελ πθίζηαληαη ζεκαληηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο δεζκεχζεηο. 

β) Δγγπήζεηο  

Έρνπλ ρνξεγεζεί απφ ηηο ηξάπεδεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ππέξ ηεο εηαηξείαο ζπλνιηθνχ πνζνχ επξψ 

552.189,85. Δπίζεο πθίζηαηαη ζχκβαζε εγγχεζεο, κε εηαηξεία ηνπ νκίινπ Market In ππέξ 

πξνκεζεχηξηαο εηαηξείαο κέρξη ηνπ πνζνχ επξψ 1.200.000,00. 

 

γ) Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο  

 

Ζ Δηαηξεία έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο κέρξη θαη ηε ρξήζε 2008. Οη θνξνινγηθέο 

δειψζεηο ηεο εηαηξείαο δελ έρνπλ εμεηαζηεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο ρξήζεηο 2009 θαη 2010. Ωο εθ 

ηνχηνπ ηα θνξνινγηθά απνηειέζκαηα ησλ ρξήζεσλ απηψλ δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθά. Γηα ηηο ρξήζεηο 2011 

εψο θαη 2015 έρεη ρνξεγεζεί απφ ηνλ ηαθηηθφ ειεγθηή ινγηζηή. Γηα ηελ ρξήζε 2016 εθθξέκεη ε δηαδηθαζία 

θνξνινγηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ. 

Ζ εηαηξεία γηα ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο δελ έρεη πξνβεί ζε εθηίκεζε ηπρψλ πξφζζεησλ θφξσλ θαη  

πξνζαπμήζεσλ πνπ πηζαλφλ λα θαηαινγηζηνχλ ζε κειινληηθφ θνξνινγηθφ έιεγρν. Γελ έρεη ζρεκαηηζηεί 

ζρεηηθή πξφβιεςε γηα απηή ηελ ελδερφκελε ππνρξέσζε επεηδή εθηηκάηαη φηη νη δηαθνξέο δελ ζα είλαη 

ζεκαληηθέο. 

 

32. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ 

 

Γελ ζπλέβεζαλ γεγνλφηα πνπ ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ. 

 

Μαξθόπνπιν, 21/07/2017 
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