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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  01/01/2018 - 31/12/2018 

 

Κχξηνη Μέηνρνη, 

 

χκθσλα κε ην λφκν θαη ην θαηαζηαηηθφ, ζαο παξνπζηάδνπκε ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο καο γηα 

ηελ ρξήζε 2018. 

 

Γεληθά: 

 

Ζ εηαηξεία MARKET IN ηδξχζεθε ην 1990. Ξεθηλψληαο σο κέινο ηνπ νκίινπ «ΑΣΔΡΑ» θαη αξγφηεξα 

ζηνλ φκηιν «ΔΛΟΜΑ», ε MARKET IN αλεμαξηεηνπνηήζεθε ην έηνο 2007 θαη έθηνηε είλαη έλαο 

απηφλνκνο φκηινο εηαηξεηψλ. Δμαγνξάδνληαο θαηαζηήκαηα απφ αιπζίδεο φπσο «ΣΑΪΚΟ», «ΦΗΛΗΑ», 

«ALIMENTA NOVA», «ΑΓΓΔΛΗΓΖ», «ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΟΜΒΟ», «ΛΗΑΚΟ», «ΠΡΩΣΔΑ», 

«ALIMENTA TOP», «WELCOME MARKET», «UNIK» θαη «ΑΣΛΑΝΣΗΚ», θαηάθεξε απφ ην έηνο 

1999 θαη σο ζήκεξα λα εληάμεη ζηε δχλακή ηεο πεξηζζφηεξα απφ 70 λέα θαηαζηήκαηα. Ζ αιπζίδα Super 

Market MARKET IN απαξηζκεί ζήκεξα ζπλνιηθά 177 θαηαζηήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

αιπζίδσλ θαηαζηεκάησλ, DAILY’S Convenience stores θαη ECONOMY. ηελ εηαηξεία MARKET IN 

απαζρνινχληαη πεξηζζφηεξνη απφ 2.600 εξγαδφκελνη, πξνζθέξνληαο κεγάιν θνηλσληθφ έξγν ζηηο 

δχζθνιεο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο. Απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2013 ε Market In ρξεζηκνπνηεί ηηο λέεο ζχγρξνλεο 

ηδηφηεηεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ πνπ βξίζθνληαη ζηε βηνκεραληθή πεξηνρή ηνπ Μαξθφπνπινπ 

Αηηηθήο. 

 

Αξρέο δηνίθεζεο θαη εζσηεξηθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

 

Ζ δηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο είλαη ππφ ηελ επζχλε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  ην νπνίν απαξηίδεηαη ζην 

ζχλνιφ ηνπ απφ θαηαμησκέλνπο επαγγεικαηίεο ζην ρψξν. Σν εζσηεξηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

εμππεξεηείηαη απφ ζρεδηαζκέλν νξγαλφγξακκα κε πιήξε θάιπςε φισλ ησλ δηεπζχλζεσλ θαη 

ιεηηνπξγηθψλ ηκεκάησλ ηεο εηαηξείαο. 

 

Πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα 

 

Ζ εηαηξεία MARKET IN εθαξκφδεη πεξηβαιινληνινγηθή πνιηηηθή γηα ηελ πινπνίεζε ηεο νπνίαο παξέρεη 

φινπο ηνπο δπλαηνχο απαηηνχκελνπο πφξνπο. Καζνξίδεη πεξηβαιινληνινγηθνχο ζηφρνπο θαη αληηθαζηζηά 

πξνγξάκκαηα γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ. Παξαθνινπζεί ζπλερψο ηηο 

επηπηψζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζην πεξηβάιινλ ιακβάλνληαο ηα απαξαίηεηα κέηξα κε θχξην ζηφρν 

ηελ επεκεξία θαη εμέιημε ηνπ αλζξψπνπ ζε αξκνλία κε ηε θχζε. 

 

Δξγαζηαθά δεηήκαηα 

 

Με ηδηαίηεξε επαηζζεζία θαη ζεβαζκφ ζηνπο εξγαδνκέλνπο, ε εηαηξεία  εθαξκφδεη πνιηηηθέο ίζσλ 

επθαηξηψλ γηα φιν ην εξγαδφκελν πξνζσπηθφ ηεο αλεμαξηήησο θχιινπ, ζξεζθείαο, κεηνλεθηηθφηεηαο ή 

θαη άιισλ πηπρψλ. 

 

ην πιαίζην απηφ, ε εηαηξία έρεη δηακνξθψζεη έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ φπνπ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ 

ηεο αηζζάλεηαη αζθάιεηα, ηζνλνκία, ζηαζεξφηεηα, πςειή ηθαλνπνίεζε, αθνζίσζε θαη δέζκεπζε ζηηο 

Αξρέο. Ο ζεβαζκφο ησλ δηθαησκάησλ θαη ηεο αμηνπξέπεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο απνηειεί γηα ηελ 

εηαηξία βαζηθή δέζκεπζε. Καζψο, θνκκάηη ηεο εηαηξηθήο θνπιηνχξαο είλαη ε επέλδπζε ζηνλ άλζξσπν, ε 

εηαηξία κεξηκλά γηα ηελ πξνζέιθπζε θαη δηαηήξεζε ηθαλψλ ζηειερψλ, κε αξρέο θαη αμίεο φπσο ε 

αθεξαηφηεηα, ε ζπλέπεηα, ε αθνζίσζε, ε δεκηνπξγηθή ζθέςε, ε επαγγεικαηηθή επζπλεηδεζία θαη ε 

ππεπζπλφηεηα. 
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Δπηπξφζζεηα δεκηνπξγψληαο ζπλερψο επθαηξίεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλέιημε φισλ, ε εηαηξία δηαζέηεη 

ζπζηήκαηα Αμηνιφγεζεο ηεο Απφδνζεο, κε κεζφδνπο θαη εξγαιεία πνπ αμηνινγνχλ ηελ αηνκηθή θαη 

νκαδηθή απφδνζε θαη πξνάγεη  ηελ αλάπηπμε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο 

θαη ηεο επηκφξθσζεο ζε ηνκείο πνπ ζπλάδνπλ κε ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο αλάπηπμεο ηεο Δηαηξείαο.  

 

Ζ εηαηξία θξνληίδεη γηα ηηο ζπλζήθεο, ηελ Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή ησλ ρψξσλ εξγαζίαο ζηνρεχνληαο ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο δηαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ ηζνξξνπία αλάκεζα ζηελ εξγαζία 

θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή. 

 

Ζ εηαηξία δηαζέηεη ηερληθφ αζθαιείαο θαη ηαηξφ εξγαζίαο θαη παξάιιεια γίλεηαη ηαθηηθά  ζπζηεκαηηθή 

εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ, θπξίσο ζε ζέκαηα πξφιεςεο αιιά ελ γέλεη πξνζηαζίαο έλαληη ηνπ 

θηλδχλνπ θάπνηνπ αηπρήκαηνο θαη ηνπ ηξφπνπ έγθαηξεο δξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηέηνησλ 

ζπκβάλησλ. 

 

Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε 

 

Ζ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε απνηειεί βαζηθή παξάκεηξν ηφζν ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

φζν θαη ηνπ κνληέινπ δηνίθεζεο ηεο Δηαηξεία. 

 

Πέξα ηεο ζπκβνιή ηεο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ε εηαηξία απνβιέπεη ζηελ 

πξναγσγή ηεο ηζφξξνπεο θαη πνιχπιεπξεο αλάπηπμήο, ζηεξίδνληαο ζπλεηδεηά θαη ελεξγά ηελ 

πνιηηηζηηθή, πλεπκαηηθή, θνηλσληθή θαη αζιεηηθή ηνπο δσή.  

 

Ζ θνηλσληθή πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο εθθξάδεηαη ζε πξσηνβνπιίεο ζηήξημεο θηιαλζξσπηθψλ θαη κε 

θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ απνδεηθλχνληαο έκπξαθηα ην ελδηαθέξνλ ηεο γηα ηνπο ζπλαλζξψπνπο  πνπ 

έρνπλ αλάγθε. 

 

 

Οηθνλνκηθά απνηειέζκαηα εηαηξείαο 

 

Καηά ηελ 31/12/2018 ε Δηαηξεία παξνπζηάδεη, ζχκθσλα κε ηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο, νη 

νπνίεο έρνπλ ζπληαρζεί βάζεη ησλ Δ.Λ.Π., ηα παξαθάησ νηθνλνκηθά ζηνηρεία: 

 

Ο θχθινο εξγαζηψλ θαηά ην έηνο 2018 αλήιζε ζην πνζφ ησλ € 284.109.666,36, έλαληη πνζνχ € 

251.012.811,14, ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 2017, εληζρπκέλνο απφ ηελ ιεηηνπξγία λέσλ θαηαζηεκάησλ 

ζηε ρξήζε 2018, ηελ αλαδηακφξθσζε ησλ ρψξσλ ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ηηο δηαθεκηζηηθέο πξνβνιέο 

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

  

Ωο ζπλέπηα ησλ παξαπάλσ, ην απνηέιεζκα κεηά θφξσλ ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο 2018 αλήιζε ζε πνζφ € 

683.846,94 έλαληη ηνπ πνζνχ € 369.708,68 ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 2017. 

 

Βαζηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο 

 

ην παξαθάησ πίλαθα εκθαλίδνληαη βαζηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο ππνινγηδφκελνη βάζεη ησλ 

κεγεζψλ ηεο θιεηφκελεο θαη ηεο ζπγθξίζηκεο ρξήζεο. 

 

Υξεκαηννηθνλνκηθνί Γείθηεο 

Περιγραφι  31/12/2018 31/12/2017 Ερμθνεία 

Κυκλοφοροφν Ενεργθτικό/Σφνολο Ενεργθτικοφ 70,06% 70,42% 
δείχνει τθν αναλογία που ζχει διατεκεί ςε 
κυκλοφοροφν ενεργθτικό. 

Πάγιο Ενεργθτικό/Σφνολο Ενεργθτικοφ  20,27% 13,45% 
δείχνει τθν αναλογία που ζχει διατεκεί ςε πάγιο 
ενεργθτικό. 

Ίδια Κεφάλαια/Σφνολο Υποχρεϊςεων  8,94% 4,69% δείχνει τθν οικονομικι αυτάρκεια τθσ Εταιρείασ 

Σφνολο Υποχρεϊςεων/Σφνολο Πακθτικοφ 91,80% 95,52% δείχνει τθ δανειακι εξάρτθςθ τθσ Εταιρείασ 

Ίδια Κεφάλαια/Σφνολο Πακθτικοφ  8,20% 4,48% δείχνει τθ δανειακι εξάρτθςθ τθσ Εταιρείασ 
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Ίδια Κεφάλαια/Πάγιο Ενεργθτικό 40,47% 33,35% 
δείχνει το βακμό χρθματοδότθςθσ των 
ακινθτοποιιςεων τθσ Εταιρείασ από τα Ίδια Κεφάλαια 

(Ίδια Κεφάλαια+Μακρ/ςμζσ 
Υποχρεϊςεισ)/Πάγιο Ενεργθτικό 

66,42% 88,07% 
δείχνει το βακμό χρθματοδότθςθσ των 
ακινθτοποιιςεων τθσ Εταιρείασ από Ίδια Κεφάλαια 
και μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ. 

Κυκλοφοροφν Ενεργθτικό / Βραχυπρόκεςμεσ 
Υποχρεϊςεισ 

80,97% 79,88% 
δείχνει τθ δυνατότθτα τθσ Εταιρείασ να καλφψει τισ 
βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ τθσ με ςτοιχεία του με 
ςτοιχεία του κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ 

Συνολικό Ειςόδθμα προ φόρων/Σφνολο Εςόδων  0,65% 0,54% 
απεικονίηει τθ ςυνολικι απόδοςθ τθσ Εταιρείασ ςε 
ςφγκριςθ με τα ςυνολικά τθσ ζςοδα. 

Συνολικό Ειςόδθμα προ φόρων/Ίδια Κεφάλαια 18,38% 25,60% 
απεικονίηει τθν αποδοτικότθτα των Ιδίων Κεφαλαίων 
τθσ Εταιρείασ 

Μικτά Αποτελζςματα/Πωλιςεισ 27,07% 26,26% 
απεικονίηει το περικϊριο μικτοφ κζρδουσ επί των 
πωλιςεων τθσ Εταιρείασ. 

 

Γηαρξνληθή εμέιημε ησλ βαζηθώλ νηθνλνκηθώλ κεγεζώλ: 

 

 ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεηαη ε δηαρξνληθή εμέιημε ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο 

εηαηξίαο γηα ηηο δχν ρξήζεηο 2018 θαη 2017. 

 

Ιςολογιςμόσ 31.12.2018 31.12.2017 Μεταβολι 

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ 
 

  
 Μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 

 
  

 Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 
 

  
 Ακίνθτα 11.105.672,86 4.295.232,77 158,56% 

Μθχανολογικόσ Εξοπλιςμόσ 10.698.096,67 8.375.798,20 27,73% 

Λοιπόσ εξοπλιςμόσ 3.165.767,03 3.301.187,08 -4,10% 

φνολο 24.969.536,56 15.972.218,05 56,33% 

Άφλα πάγια ςτοιχεία       

Υπεραξία 983.473,40 1.005.665,40 -2,21% 

Λοιπά άυλα 2.117.100,60 2.287.543,95 -7,45% 

φνολο 3.100.574,00 3.293.209,35 -5,85% 

Προκαταβολζσ και μθ κυκλοφοροφντα ςτοιχεία υπό καταςκευι 5.709.734,32 1.631.826,35 249,90% 

Χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία       

Συμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ, ςυγγενείσ και κοινοπραξίεσ 788.537,32 11.993.537,32 -93,43% 

Λοιπά 2.299.958,08 2.246.866,67 2,36% 

φνολο  8.798.229,72 15.872.230,34 -44,57% 

φνολο μθ κυκλοφοροφντων 36.868.340,28 35.137.657,74 4,93% 

Κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 
 

    

Αποκζματα 
 

    

Εμπορεφματα 36.573.464,39 32.693.388,29 11,87% 

Πρϊτεσ φλεσ και διάφορα υλικά 259.777,74 135.014,20 92,41% 

Προκαταβολζσ για αποκζματα 9.129.938,58 9.518.042,52 -4,08% 

φνολο 45.963.180,71 42.346.445,01 8,54% 

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία και προκαταβολζσ  
 

    

Εμπορικζσ απαιτιςεισ  6.578.398,53 7.722.648,36 -14,82% 

Δουλευμζνα ζςοδα περιόδου 26.614,44 1.018,26 2513,72% 

Λοιπζσ απαιτιςεισ 10.750.774,75 7.328.470,73 46,70% 

Προπλθρωμζνα ζξοδα 527.442,49 693.584,95 -23,95% 

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 22.444.255,63 25.566.185,44 -12,21% 

φνολο 40.327.485,84 41.311.907,74 -2,38% 

φνολο κυκλοφοροφντων 86.290.666,55 83.658.352,75 3,15% 

  
 

    

φνολο ενεργθτικοφ 123.159.006,83 118.796.010,49 3,67% 
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Ιςολογιςμόσ 31.12.2018 31.12.2017 Μεταβολι 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ       

Καταβεβλθμζνα Κεφαλαία 
  

  

Κεφάλαιο 3.665.000,00 1.190.000,00 207,98% 

φνολο 3.665.000,00 1.190.000,00 207,98% 

Αποκεματικά και αποτελζςματα εισ νζο  
  

  

Αποκεματικά νόμων ι καταςτατικοφ  382.115,61 333.708,26 14,51% 

Αφορολόγθτα αποκεματικά 2.850.000,00 0,00   

Αποτελζςματα εισ νζο 3.207.875,14 3.803.228,88 -15,65% 

φνολο 6.439.990,75 4.136.937,14 55,67% 

φνολο κακαρισ κζςθσ  10.104.990,75 5.326.937,14 89,70% 

Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 
  

  

Δάνεια 2.352.941,15 3.529.411,75 -33,33% 

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 4.127.872,81 5.210.481,49 -20,78% 

φνολο 6.480.813,96 8.739.893,24 -25,85% 

Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 
  

  

Τραπεηικά δάνεια 3.808.637,23 2.821.758,28 34,97% 

Βραχυπρόκεςμο μζροσ μακροπροκζςμων δανείων 1.247.094,82 1.266.896,26 -1,56% 

Εμπορικζσ υποχρεϊςεισ 85.556.204,24 86.018.866,34 -0,54% 

Φόροσ ειςοδιματοσ 1.173.557,24 993.878,54 18,08% 

Λοιποί φόροι τζλθ 4.034.562,49 3.342.830,41 20,69% 

Οργανιςμοί κοινωνικισ αςφάλιςθσ 2.687.020,53 2.502.978,15 7,35% 

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 7.623.983,35 7.659.251,57 -0,46% 

Ζξοδα χριςεωσ δουλευμζνα 442.142,22 122.720,56 260,28% 

φνολο  106.573.202,12 104.729.180,11 1,76% 

φνολο υποχρεϊςεων 113.054.016,08 113.469.073,35 -0,37% 

  
  

  

φνολο κακαρισ κζςθσ, προβλζψεων και υποχρεϊςεων 123.159.006,83 118.796.010,49 3,67% 

 

  
01.01.2018-
31.12.2018 

01.01.2017-
31.12.2017 

Μεταβολι 

υνεχιηόμενεσ Δραςτθριότθτεσ 
  

  

Κφκλοσ εργαςιϊν (κακαρόσ) 284.109.666,36 251.012.811,14 13,19% 

Κόςτοσ Πωλιςεων 207.192.305,76 185.092.566,84 11,94% 

Μεικτό Κζρδοσ 76.917.360,60 65.920.244,30 16,68% 

Λοιπά ςυνικθ ζςοδα 295.038,39 163.102,10 80,89% 

Ζξοδα διοίκθςθσ -5.925.654,55 -5.130.082,62 15,51% 
Ζξοδα διάκεςθσ -68.491.295,08 -58.272.526,04 17,54% 

Λοιπά Ζξοδα και ηθμιζσ -707.989,09 -1.253.671,95 -43,53% 

Κζρδθ & ηθμίεσ από διάκεςθ μθ κυκλοφοροφντων ςτοιχείων 2.939,31 2.849,96 3,14% 

Λοιπά ζςοδα και κζρδθ 66.026,81 134.248,45 -50,82% 

Αποτελζςματα προ τόκων και φόρων 2.156.426,39 1.564.164,20 37,86% 

Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα -341.485,01 -376.923,43 -9,40% 

Πιςτωτικοί Τόκοι και ςυναφι ζςοδα 42.462,80 176.346,45 -75,92% 

Κζρδθ προ φόρων 1.857.404,18 1.363.587,22 36,21% 

Φόροι ειςοδιματοσ -1.173.557,24 -993.878,54 18,08% 

Κακαρά κζρδθ περιόδου μετά από φόρουσ 683.846,94 369.708,68 84,97% 
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Γηαρείξηζε θηλδύλσλ 

 

Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε νξηζκέλνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο θίλδπλν αγνξάο, πηζησηηθφ 

θίλδπλν, θίλδπλν ξεπζηφηεηαο, θαζψο θαη ζε θηλδχλνπο πνπ πεγάδνπλ απφ ηε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή 

χθεζε θαη αβεβαηφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ ειιεληθή αιιά θαη ηελ παγθφζκηα αγνξά. 

 

ην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο ησλ παξαπάλσ θηλδχλσλ, ε Γηνίθεζε θαη νη εμεηδηθεπκέλνη ζπλεξγάηεο 

απηήο, δηακνξθψλεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

πξφιεςε θαη δηαρείξηζε ηνπ πξνθείκελνπ θηλδχλνπ. Δπίζεο, κεξηκλά γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή 

ησλ πξνβιεπφκελσλ γηα ην ζθνπφ απηφ δηαδηθαζηψλ θαη ξπζκίζεσλ θαη ηδίσο:  

 

- θαηαγξάθεη θαη κεξηκλά γηα ηελ πνιηηηθή ησλ πξνζεγγίζεσλ θαη ησλ κεζφδσλ ππνινγηζκνχ ηεο 

αμίαο ησλ αλνηγκάησλ θαη ηεο πξνζαξκνγήο ηεο αμίαο θαη ησλ πξνβιέςεσλ απηψλ, 

- εθαξκφδεη πξφγξακκα πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ θαη εηδηθψλ αλαιχζεσλ 

επαηζζεζίαο, βάζεη ησλ νπνίσλ εθηηκάηαη θαη πνζνηηθά ε έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζηνπο θηλδχλνπο απηνχο, 

- κειεηά δπλαηφηεηεο ρξήζεο ή απφθηεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ή εξγαιείσλ 

αληηζηάζκηζεο ησλ θηλδχλσλ. 

 

Ζ εηαηξεία δελ εκθαλίδεη εμάξηεζε απφ ζπγθεθξηκέλνπο πξνκεζεπηέο. Οη θαλφλεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο εμαζθαιίδεη ζηελ εηαηξεία αληαγσληζηηθέο ηηκέο, ελαιιαθηηθέο επηινγέο, επειημία θαη 

πνηφηεηα αγαζψλ. Ζ εηαηξεία ζπλεζίδεη, ηδηαίηεξα κε ηνπο ζεκαληηθνχο πξνκεζεπηέο, λα επηθπξψλεη 

γξαπηψο ηηο ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο. 

 

Οη πξννπηηθέο ηνπ θιάδνπ είλαη επνίσλεο παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Σα πξντφληα ηεο εηαηξείαο έρνπλ 

αλειαζηηθή ζρεηηθά δήηεζε. Με πνιηηηθή αλαδήηεζεο λέσλ αγνξψλ, πξντφλησλ θαη πεξαηηέξσ αχμεζε 

ηεο εμσζηξέθεηά ηεο , ε εηαηξεία πηζηεχεη φηη ζα ζπλερίζεη λα αλαπηχζζεηαη θαη λα δξαζηεξηνπνηείηαη 

θεξδνθφξα. 

 

ην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο, ε εηαηξεία 

δηακνξθψλεη εηδηθέο δηθιείδεο αζθαιείαο, δηαδηθαζίεο θαη πνιηηηθέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή πξφιεςε θαη δηαρείξηζε ησλ ελ ιφγσ θηλδχλσλ. 

 

Αλαθνξηθά κε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ζεκεηψλεηαη φηη, νη πσιήζεηο ηεο Δηαηξείαο είλαη ζην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπο ιηαληθέο, κε ζπλέπεηα ηελ έγθαηξε είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ζην 

ειάρηζην ηνπ θηλδχλνπ δεκηψλ απφ επηζθαιείο πειάηεο.  

 

Αλαθνξηθά κε ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο, ε εηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο κέζσ 

πξνζεθηηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ πιεξσκψλ γηα καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο, 

θαζψο θαη ησλ ηακεηαθψλ εθξνψλ απφ ηελ θαζεκεξηλή ηεο δξαζηεξηφηεηα. Οη αλάγθεο ξεπζηφηεηαο 

παξαθνινπζνχληαη ζε δηάθνξεο ρξνληθέο δψλεο (θαζεκεξηλή, εβδνκαδηαία, κεληαία βάζε). 

 

Δπηπιένλ πιεξνθόξεζε 

 

Σν ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ αλέξρεηαη ζε επξψ 123.159.006,83 θαη πεξηιακβάλεη: 

 

α) Αλαπφζβεζην ππφινηπν ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ επξψ 24.969.536,56, β) αλαπφζβεζην ππφινηπν 

άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ επξψ 3.100.574,00, γ) πξνθαηαβνιέο θαη κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ππφ 

θαηαζθεπή επξψ 5.709.734,32, δ) ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επξψ 3.088.495,40, ε) 

απνζέκαηα επξψ 45.963.180,71 θαη ζη) ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πξνθαηαβνιέο επξψ 

40.327.485,84. 

 

Σα παξαπάλσ θνλδχιηα αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

α) Σν αλαπφζβεζην ππφινηπν ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ επξψ 24.969.536,56 πεξηιακβάλεη: 

 Γήπεδα θαη νηθφπεδα επξψ 546.377,00 
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 Αθίλεηα πνπ αθνξνχλ θηίξηα θαη ηερληθά έξγα επξψ 22.939.417,36 κείνλ απνζβέζεηο επξψ 

12.380.121,50, ππφινηπν επξψ 10.559.295,86. 

  

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

ηελ 31/12/2018, έρεη σο εμήο: 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΞΗΑ ΚΣΖΖ ΣΑ ΒΗΒΛΗΑ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Δ € 

Δγθ/ζεηο θηηξίσλ 240.901,00 

Δγθ/ζεηο ζε αθίλεηα ηξίησλ  21.956.307,72 

Τπνθείκελεο ζε απνζβέζεηο δηακνξθ. γεπέδσλ ηξίησλ 742.208,64 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 22.939.417,36 

 

 

 Μεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ επξψ 33.879.843,74 κείνλ απνζβέζεηο επξψ 23.181.747,07, ππφινηπν 

επξψ 10.698.096,67. Πξφθεηηαη γηα ςπγεία, αλειθπζηήξεο, γελλήηξηεο, ζπλαγεξκνχο, 

κεηαθνξηθέο ηαηλίεο εκπνξεπκάησλ, εηηθεηνγξάθνπο, δπγνχο, δακπνλνκεραλέο θαη ινηπέο 

εγθαηαζηάζεηο θαη ινηπφ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, θαη 

 

 Λνηπφ εμνπιηζκφ επξψ 18.828.164,91 κείνλ απνζβέζεηο επξψ 15.662.397,88, ππφινηπν επξψ 

3.165.767,03. 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 3.100.574,00 πεξηιακβάλεη: 

 

 Τπεξαμία επξψ 2.684.681,97, κείνλ ηηο απνζβέζεηο επξψ 1.701.208,57, αλαπφζβεζην ππφινηπν 

επξψ 983.473,40, πνπ αλαθέξεηαη ζε GOODWILL, θαη 

 

 

 

 Λνηπά άπια επξψ 6.331.480,69 κείνλ ηηο απνζβέζεηο επξψ 4.214.380,09, αλαπφζβεζην ππφινηπν 

επξψ 2.117.100,60, πνπ αθνξνχλ έμνδα πξψηεο εγθαηάζηαζεο, έμνδα αλαδηνξγάλσζεο θαη ινηπά 

έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο.  

 

γ) O ινγαξηαζκφο «Πξνθαηαβνιέο θαη κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ππφ θαηαζθεπή» επξψ 5.709.734,32, 

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

πξνκεζεπηέο παγίσλ.  

 

δ) Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επξψ 3.088.495,40 αλαιχνληαη ζε: 

 

 πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο επξψ 788.537,32, πνπ αλαθέξεηαη ζε 

ζπκκεηνρή κε πνζνζηφ 99,87% ζηελ εηαηξεία «ΑΡΟΣΡΟ Βηνθαιιηέξγεηεο Α.Δ.». θαη 

 

 Λνηπά επξψ 2.299.958,08 πνπ αθνξνχλ: i) θαηά επξψ 1.556.100,78 εγγπήζεηο ελνηθίσλ, 

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

iii) θαηά επξψ 43.857,30 ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 

 

ε) Σα απνζέκαηα επξψ 45.963.180,71 αθνξνχλ: 

 

 Δκπνξεχκαηα επξψ 36.573.464,39 

 Δίδε ζπζθεπαζίαο επξψ 259.777,74, θαη 
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 Πξνθαηαβνιέο γηα απνζέκαηα επξψ 9.129.938,58. 

 

ζη) Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πξνθαηαβνιέο επξψ 40.327.485,84 αλαιχνληαη ζε: 

 

 Δκπνξηθέο απαηηήζεηο  Δπξψ     6.578.398,53 

 Γνπιεπκέλα έζνδα πεξηφδνπ Δπξψ           26.614,44 

 Λνηπέο απαηηήζεηο Δπξψ     10.750.774,75 

 Πξνπιεξσκέλα έμνδα Δπξψ         527.442,49 

 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα Δπξψ    22.444.255,63 

 

Σν ζχλνιν ηεο θαζαξήο ζέζεο, πξνβιέςεσλ θαη ππνρξεψζεσλ αλέξρεηαη ζε επξψ 123.159.006,83 θαη 

πεξηιακβάλεη α) ην ζχλνιν ηεο Καζαξήο Θέζεο επξψ 10.104.990,75, β) ηηο καθξνπξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο επξψ 6.480.813,96 θαη γ) ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο επξψ 106.573.202,12. 

Σα αλσηέξσ θνλδχιηα αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

α) Σν ζχλνιν ηεο Καζαξήο Θέζεο επξψ 10.104.990,75, αλαιχεηαη: 

 

 ζε Κεθάιαην επξψ 3.665.000,00, πνπ αλαθέξεηαη ζε 733.000 αλψλπκεο κεηνρέο ησλ 5,00 επξψ ε 

θάζε κία. 

  

 ζε Απνζεκαηηθά λφκσλ ή θαηαζηαηηθνχ, επξψ 382.115,61 πνπ αλαθέξνληαη α) ζην ηαθηηθφ 

απνζεκαηηθφ επξψ 372.476,61 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 

2015 29.097,28 

2016 37.707,41 

2017 48.407,35 

ΤΝΟΛΟ 372.476,61 

 

θαη β) ζε αθνξνιφγεην απνζεκαηηθφ επελδχζεσλ επξψ 9.639,00 

 

 ζε Δπηρνξεγήζεηο επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Ν.3299/2004 (ηεο απνξξνθνχκελεο εηαηξείαο 

«KEEP & PICK AE») επξψ 2.850.000,00. 

 

 Σα «απνηειέζκαηα εηο λένλ» επξψ 3.207.875,14 (θέξδε). 

 

β) Οη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο επξψ 6.480.813,96, αθνξνχλ  

 

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

ΣΔΑΤΔΣ θαη ππφινηπν ινηπψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ, € 4.127.872,81 

 καθξνπξφζεζκν κέξνο δαλείνπ απφ ΔΘΝΗΚΖ, € 2.352.941,15.  
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γ) Οη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο επξψ 106.573.202,12, αθνξνχλ: 

 

 Σξαπεδηθά δάλεηα         Δπξψ        3.808.637,23 

 Βξαρππξφζεζκν κέξνο καθξνπξνζέζκσλ δαλείσλ    Δπξψ        1.247.094,82 

 Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο       Δπξψ      85.556.204,24 

 Φφξν εηζνδήκαηνο       Δπξψ        1.173.557,24 

 Λνηπνχο θφξνη ηέιε       Δπξψ         4.034.562,49 

 Οξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο     Δπξψ         2.687.020,53 

 Λνηπέο ππνρξεψζεηο       Δπξψ         7.623.983,35 

 Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα      Δπξψ           442.142,22 

 

πλνςίδνληαο ζεκεηώλνπκε: 

 

α) Πξνζπάζεηα ηεο Γηνίθεζεο ζην 2018 ήηαλ ε ζηαζεξνπνίεζε θαη ε αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

ηεο εηαηξείαο. Ζ εηαηξεία ζην 2018 αχμεζε ησλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο , αλνίγνληαο λέα θαηαζηήκαηά θαη 

επελδχνληαο θαη ζηελ αγνξά ηεο Βφξεηαο Διιάδαο. Οη επελδπηηθέο απηέο δξαζηεξηφηεηεο ζπλερίδνλαηη 

θαη ζην 2019. 

 

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. Απηφ εληζρχεηαη ζεκαληηθά θαη απφ ην γεγνλφο φηη απνηειεί κέινο ηνπ νκίινπ 

εηαηξεηψλ Market IN κε ζεκαληηθά ίδηα θεθάιαηα θαη απνηειέζκαηα. εκεηψλεηαη φηη ζην 2018 ε 

εηαηξεία απνξξφθεζε ηεο «KEEP & PICK AE», ε νπνία άλεθε ζηνλ Όκηιν ΜΑΡΚΔΣ ΗΝ. 

 

ε) Γελ ππήξμαλ κεηαβνιέο ην 2018 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. 

 

Σέινο, αλαθέξνπκε φηη απφ ηελ 31.12.2018 κέρξη ζήκεξα, 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  2018 θαη ηελ απφθαζε ζαο επί ησλ ινηπψλ ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο σο θαη 

ηελ έγθξηζε ηεο παξνχζεο εθζέζεσο καο. 

 

Μαξθόπνπιν, 28/06/2019 

 

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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Έκθεση Ανεξάπτητου Οπκωτού Δλεγκτή Λογιστή 
 

Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο «ΜΑΡΚΔΣ ΗΝ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ – ΤΚΔΤΑΗΩΝ – ΓΗΑΝΟΜΩΝ – 

ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ – ΔΗΑΓΩΓΩΝ - ΔΞΑΓΩΓΩΝ» 

 

Έθζεζε Διέγρνπ επί ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 
 

Γλψκε κε Δπηθχιαμε  

Έρνπκε ειέγμεη ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο «ΜΑΡΚΔΣ ΙΝ ΑΝΩΝΤΜΗ 
ΔΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ – ΤΚΔΤΑΙΩΝ – ΓΙΑΝΟΜΩΝ – 
ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ – ΔΙΑΓΩΓΩΝ - ΔΞΑΓΩΓΩΝ», (Ζ Δηαηξεία), νη νπνίεο απνηεινύληαη από ηνλ ηζνινγηζκό ηεο 31εο 

Γεθεκβξίνπ 2018, ηηο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ, κεηαβνιώλ θαζαξήο ζέζεο θαη ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο ρξήζεσο πνπ 
έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη ην ζρεηηθό πξνζάξηεκα. 

Καηά ηε γλώκε καο, εθηόο από ηηο επηπηώζεηο ησλ ζεκάησλ πνπ κλεκνλεύνληαη ζηελ παξάγξαθν ηεο έθζεζήο καο 
“Βάζε γηα γλώκε κε επηθύιαμε”, νη ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε 
νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2018, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο 
επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Ν.4308/2014 όπσο ηζρύεη. 

Βάζε γηα Γλψκε κε Δπηθχιαμε 
 

Από ηνλ έιεγρό καο πξνέθπςαλ ηα εμήο:  

 

1) Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 7.1.1 ηνπ πξνζαξηήκαηνο ζην ινγαξηαζκό «πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, 

ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο», πνζνύ επξώ 788.537,32, απεηθνλίδεηαη ε αμία θηήζεο κεηνρώλ  αλώλπκεο εηαηξείαο κε 

εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην, νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο νπνίαο ειέγρνληαη από Οξθσηνύο Διεγθηέο 

Λνγηζηέο. Με βάζε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31/12/2018 ηεο εηαηξείαο απηήο, ε θαζαξή ηεο ζέζε είλαη 

αξλεηηθή. Καηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ, πνπ πξνβιέπνληαη από ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα δελ έρεη 

δηελεξγεζεί απνκείσζε ησλ κεηνρώλ απηώλ πνζνύ επξώ 788.537,32, κε ζπλέπεηα ε αμία ηνπ ινγαξηαζκνύ απηνύ θαη 

ηα ίδηα θεθάιαηα λα εκθαλίδνληαη ηζόπνζα απμεκέλα θαηά επξώ 788.537,32. 2) Καηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθώλ 

αξρώλ, πνπ πξνβιέπνληαη από ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα, δελ ζρεκαηίδεηαη πξόβιεςε γηα απνδεκίσζε 

πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία. Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2018, ην ζπλνιηθό ύςνο ηεο κε 

ζρεκαηηζζείζαο πξόβιεςεο αλέξρεηαη ζε επξώ 5.192 ρηι. πεξίπνπ κε ζπλέπεηα νη πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε 

εξγαδνκέλνπο λα εκθαλίδνληαη κεησκέλεο θαηά επξώ 5.192 ρηι πεξίπνπ, ηα ίδηα θεθάιαηα λα εκθαλίδνληαη απμεκέλα 

θαηά επξώ 5.192 ρηι πεξίπνπ θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο απμεκέλα θαηά επξώ 731 ρηι πεξίπνπ. 3) ηνπο 

ινγαξηαζκνύο ησλ ππνρξεώζεσλ «Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο», «Λνηπνί θόξνη ηέιε» θαη «Οξγαληζκνί 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο» πεξηιακβάλνληαη θαη ιεμηπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ζπλνιηθνύ πνζνύ επξώ 5.243 ρηι. 

πεξίπνπ, πνπ έρνπλ ξπζκηζηεί θαη θαηαβάιινληαη ζε κεληαίεο δόζεηο. Με βάζε ηηο ξπζκίζεηο πιεξσκήο ηνπο έρνπλ 

θαηαινγηζζεί πξνζαπμήζεηο θαη ηόθνη θαζπζηέξεζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ επξώ 1.240 ρηι. πεξίπνπ, πνπ  ινγίδνληαη από 

ηελ εηαηξεία κε ηελ πιεξσκή ηνπο. Καηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ, πνπ πξνβιέπνληαη από ηα Διιεληθά 

Λνγηζηηθά Πξόηππα, δελ έρεη ζρεκαηηζζεί πξόβιεςε γηα ηηο πξνζαπμήζεηο απηέο επξώ 1.240 ρηι. πεξίπνπ, κε 

ζπλέπεηα νη  «Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο» λα εκθαλίδνληαη κεησκέλεο θαηά 968 ρηι., νη «Λνηπνί θόξνη 

ηέιε» κεησκέλνη θαηά 80 ρηι., νη «Οξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο» κεησκέλνη θαηά 192 ρηι.,  θαη ηα ίδηα θεθάιαηα 

λα εκθαλίδνληαη απμεκέλα θαηά επξώ 1.240 ρηι. πεξίπνπ. 4) Οη θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηεο εηαηξείαο δελ έρνπλ 

εμεηαζηεί από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο ρξήζεηο 2009, 2010,θαη 2018, θαζώο θαη ηεο εηαηξείαο «KEEP & PICK 

AE», πνπ απνξξνθήζεθε ζηε ρξήζε 2018, γηα ηηο ρξήζεηο από 2010 έσο θαη 2017. Ωο εθ ηνύηνπ ηα θνξνινγηθά 

απνηειέζκαηα ησλ ρξήζεσλ απηώλ δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθά. Ζ εηαηξεία δελ έρεη πξνβεί ζε εθηίκεζε ησλ 

πξόζζεησλ θόξσλ θαη ησλ πξνζαπμήζεσλ πνπ πηζαλόλ θαηαινγηζηνύλ ζε κειινληηθό θνξνινγηθό έιεγρν θαη δελ 

έρεη ζρεκαηίζεη ζρεηηθή πξόβιεςε γηα απηή ηελ ελδερόκελε ππνρξέσζε. Από ηνλ έιεγρό καο, δελ έρνπκε απνθηήζεη 

εύινγε δηαζθάιηζε ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε ηνπ ύςνπο ηεο πξόβιεςεο πνπ ηπρόλ απαηηείηαη. 
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Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Διέγρνπ (ΓΠΔ) όπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ 
Διιεληθή Ννκνζεζία. Οη επζύλεο καο, ζύκθσλα κε ηα πξόηππα απηά πεξηγξάθνληαη πεξαηηέξσ ζηελ ελόηεηα ηεο 
έθζεζήο καο “Δπζύλεο ειεγθηή γηα ηνλ έιεγρν ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ”. Δίκαζηε αλεμάξηεηνη από ηελ 
Δηαηξεία, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ δηνξηζκνύ καο, ζύκθσλα κε ηνλ Κώδηθα Γενληνινγίαο γηα Δπαγγεικαηίεο Διεγθηέο 
ηνπ πκβνπιίνπ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Γενληνινγίαο Διεγθηώλ, όπσο απηόο έρεη ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή 
Ννκνζεζία θαη ηηο απαηηήζεηο δενληνινγίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζηελ 
Διιάδα θαη έρνπκε εθπιεξώζεη ηηο δενληνινγηθέο καο ππνρξεώζεηο ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ηζρύνπζαο 
λνκνζεζίαο θαη ηνπ πξναλαθεξόκελνπ Κώδηθα Γενληνινγίαο. Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε 
απνθηήζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια λα παξέρνπλ βάζε γηα γλώκε κε επηθύιαμε. 

Δπζχλεο ηεο Γηνίθεζεο επί ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 

 
Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4308/2014 όπσο ηζρύεη, όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνπ ε 
δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 
απαιιαγκέλσλ από νπζηώδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

Καηά ηελ θαηάξηηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ε δηνίθεζε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο 
ηθαλόηεηαο ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηεο, γλσζηνπνηώληαο όπνπ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε, ηα 
ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα θαη ηε ρξήζε ηεο ινγηζηηθήο αξρήο ηεο ζπλερηδόκελεο 
δξαζηεξηόηεηαο, εθηόο θαη εάλ ε δηνίθεζε είηε πξνηίζεηαη λα ξεπζηνπνηήζεη ηελ Δηαηξεία ή λα δηαθόςεη ηε 
δξαζηεξηόηεηά ηεο ή δελ έρεη άιιε ξεαιηζηηθή ελαιιαθηηθή επηινγή από ην λα πξνβεί ζ ’απηέο ηηο ελέξγεηεο. 

Δπζύλεο Διεγθηή γηα ηνλ Έιεγρν ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Οη ζηόρνη καο είλαη λα απνθηήζνπκε εύινγε δηαζθάιηζε γηα ην θαηά πόζν νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζην 
ζύλνιν ηνπο, είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο θαη λα 
εθδώζνπκε έθζεζε ειεγθηή, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε γλώκε καο. Ζ εύινγε δηαζθάιηζε ζπληζηά δηαζθάιηζε πςεινύ 
επηπέδνπ, αιιά δελ είλαη εγγύεζε όηη ν έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη ζύκθσλα κε ηα ΓΠΔ, όπσο απηά έρνπλ 
ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, ζα εληνπίδεη πάληα έλα νπζηώδεο ζθάικα, όηαλ απηό ππάξρεη. θάικαηα 
δύλαηαη λα πξνθύςνπλ από απάηε ή από ιάζνο θαη ζεσξνύληαη νπζηώδε όηαλ, κεκνλσκέλα ή αζξνηζηηθά, ζα 
κπνξνύζε εύινγα λα αλακέλεηαη όηη ζα επεξέαδαλ ηηο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ησλ ρξεζηώλ, πνπ ιακβάλνληαη κε 
βάζε απηέο ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Ωο θαζήθνλ ηνπ ειέγρνπ, ζύκθσλα κε ηα ΓΠΔ όπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, αζθνύκε 
επαγγεικαηηθή θξίζε θαη δηαηεξνύκε επαγγεικαηηθό ζθεπηηθηζκό θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ. Δπίζεο: 

 Δληνπίδνπκε θαη αμηνινγνύκε ηνπο θηλδύλνπο νπζηώδνπο ζθάικαηνο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ 

νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο, ζρεδηάδνληαο θαη δηελεξγώληαο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη 

ζηνπο θηλδύλνπο απηνύο θαη απνθηνύκε ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα λα παξέρνπλ 

βάζε γηα ηε γλώκε καο. Ο θίλδπλνο κε εληνπηζκνύ νπζηώδνπο ζθάικαηνο πνπ νθείιεηαη ζε απάηε είλαη 

πςειόηεξνο από απηόλ πνπ νθείιεηαη ζε ιάζνο, θαζώο ε απάηε κπνξεί λα εκπεξηέρεη ζπκπαηγλία, 

πιαζηνγξαθία, εζθεκκέλεο παξαιείςεηο, ςεπδείο δηαβεβαηώζεηο ή παξάθακςε ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ. 

 

 

 Καηαλννύκε ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν, κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ 

δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά όρη κε ζθνπό ηε δηαηύπσζε γλώκεο επί ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο . 
 

 

 Αμηνινγνύκε ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ην εύινγν ησλ 

ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ θαη ησλ ζρεηηθώλ γλσζηνπνηήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε Γηνίθεζε.  

 

 Απνθαηλόκαζηε γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ηεο ρξήζεο από ηε δηνίθεζε ηεο ινγηζηηθήο αξρήο ηεο ζπλερηδόκελεο 

δξαζηεξηόηεηαο θαη κε βάζε ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απνθηήζεθαλ γηα ην εάλ ππάξρεη νπζηώδεο αβεβαηόηεηα 

ζρεηηθά κε γεγνλόηα ή ζπλζήθεο πνπ κπνξεί λα ππνδειώλνπλ νπζηώδε αβεβαηόηεηα σο πξνο ηελ ηθαλόηεηα ηεο 

Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηεο. Δάλ ζπκπεξάλνπκε όηη πθίζηαηαη νπζηώδεο αβεβαηόηεηα, είκαζηε 

ππνρξεσκέλνη ζηελ έθζεζε ειεγθηή λα επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή ζηηο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ή εάλ απηέο νη γλσζηνπνηήζεηο είλαη αλεπαξθείο λα δηαθνξνπνηήζνπκε ηε 

γλώκε καο. Σα ζπκπεξάζκαηά καο βαζίδνληαη ζε ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απνθηώληαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο 
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έθζεζεο ειεγθηή. Ωζηόζν, κειινληηθά γεγνλόηα ή ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ε Δηαηξεία λα 

παύζεη λα ιεηηνπξγεί σο ζπλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα. 

 

 Απνθαηλόκαζηε γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ηεο ρξήζεο από ηε δηνίθεζε ηεο ινγηζηηθήο αξρήο ηεο ζπλερηδόκελεο 

δξαζηεξηόηεηαο θαη κε βάζε ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απνθηήζεθαλ γηα ην εάλ ππάξρεη νπζηώδεο αβεβαηόηεηα 

ζρεηηθά κε γεγνλόηα ή ζπλζήθεο πνπ κπνξεί λα ππνδειώλνπλ νπζηώδε αβεβαηόηεηα σο πξνο ηελ ηθαλόηεηα ηεο 

Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηεο. Δάλ ζπκπεξάλνπκε όηη πθίζηαηαη νπζηώδεο αβεβαηόηεηα, είκαζηε 

ππνρξεσκέλνη ζηελ έθζεζε ειεγθηή λα επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή ζηηο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ή εάλ απηέο νη γλσζηνπνηήζεηο είλαη αλεπαξθείο λα δηαθνξνπνηήζνπκε ηε 

γλώκε καο. Σα ζπκπεξάζκαηά καο βαζίδνληαη ζε ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απνθηώληαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο 

έθζεζεο ειεγθηή. Ωζηόζν, κειινληηθά γεγνλόηα ή ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ε Δηαηξεία λα 

παύζεη λα ιεηηνπξγεί σο ζπλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα. 

 

 Αμηνινγνύκε ηε ζπλνιηθή παξνπζίαζε, ηε δνκή θαη ην πεξηερόκελν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γλσζηνπνηήζεσλ, θαζώο θαη ην θαηά πόζν νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απεηθνλίδνπλ 

ηηο ππνθείκελεο ζπλαιιαγέο θαη ηα γεγνλόηα κε ηξόπν πνπ επηηπγράλεηαη ε εύινγε παξνπζίαζε. 

 
 

Μεηαμύ άιισλ ζεκάησλ, θνηλνπνηνύκε ζηε δηνίθεζε, ην ζρεδηαδόκελν εύξνο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ ειέγρνπ, 
θαζώο θαη ζεκαληηθά επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όπνησλ ζεκαληηθώλ ειιείςεσλ ζηηο δηθιίδεο 
εζσηεξηθνύ ειέγρνπ εληνπίδνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ καο. 

Έθζεζε επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Απαηηήζεσλ 

Λακβάλνληαο ππόςε όηη ε δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
πκβνπιίνπ, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 2  (κέξνο Β) ηνπ Ν. 4336/2015, 
ζεκεηώλνπκε όηη: 
 
 

α) Καηά ηε γλώκε καο ε Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ έρεη θαηαξηηζζεί ζύκθσλα κε ηηο 
ηζρύνπζεο λνκηθέο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ θ.λ. 2190/1920 θαη ην πεξηερόκελν απηήο αληηζηνηρεί  κε ηηο 
ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31.12.2018. 

 
β)  Με βάζε ηε γλώζε πνπ απνθηήζακε θαηά ηνλ έιεγρό καο, γηα ηελ εηαηξεία «MAΡKET IN ΑΝΩΝΤΜΖ 

ΔΜΠΟΡΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ - ΤΚΔΤΑΗΩΝ - ΓΗΑΝΟΜΩΝ - 
ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ - ΔΗΑΓΩΓΩΝ - ΔΞΑΓΩΓΩΝ» θαη ην πεξηβάιινλ ηεο, δελ έρνπκε εληνπίζεη  νπζηώδεηο αλαθξίβεηεο 
ζηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο πκβνπιίνπ. 

 
Αζήλα, 05 Ηνπιίνπ 2019 

Ο Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο 

 

Κππξηαλόο Παπαγηαλλόπνπινο  

Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 14261 

 

 

 



 

ΗΟΛΟΓΗΜΟ ηεο 31/12/2018 

 
Ιςολογιςμόσ θμειϊςεισ 31.12.2018 31.12.2017 

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ 
  

  

Μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 
  

  

Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 
  

  

Ακίνθτα 6.1 11.105.672,86 4.295.232,77 

Μθχανολογικόσ Εξοπλιςμόσ 6.1 10.698.096,67 8.375.798,20 

Λοιπόσ εξοπλιςμόσ 6.1 3.165.767,03 3.301.187,08 

φνολο 
 

24.969.536,56 15.972.218,05 

Άφλα πάγια ςτοιχεία       

Υπεραξία 6.2 983.473,40 1.005.665,40 

Λοιπά άυλα 6.2 2.117.100,60 2.287.543,95 

φνολο   3.100.574,00 3.293.209,35 

Προκαταβολζσ και μθ κυκλοφοροφντα ςτοιχεία υπό καταςκευι 6.3 5.709.734,32 1.631.826,35 

Χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία       

Συμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ, ςυγγενείσ και κοινοπραξίεσ 7.1.1 788.537,32 11.993.537,32 

Λοιπά 7.1.2 2.299.958,08 2.246.866,67 

φνολο  
 

8.798.229,72 15.872.230,34 

φνολο μθ κυκλοφοροφντων 
 

36.868.340,28 35.137.657,74 

Κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 
  

  

Αποκζματα 
  

  

Εμπορεφματα 8 36.573.464,39 32.693.388,29 

Πρϊτεσ φλεσ και διάφορα υλικά 8 259.777,74 135.014,20 

Προκαταβολζσ για αποκζματα 8 9.129.938,58 9.518.042,52 

φνολο 
 

45.963.180,71 42.346.445,01 

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία και προκαταβολζσ  
  

  

Εμπορικζσ απαιτιςεισ  9.1.1 6.578.398,53 7.722.648,36 

Δουλευμζνα ζςοδα περιόδου 9.1.2 26.614,44 1.018,26 

Λοιπζσ απαιτιςεισ 9.1.3 10.750.774,75 7.328.470,73 

Προπλθρωμζνα ζξοδα 9.1.4 527.442,49 693.584,95 

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 9.1.5 22.444.255,63 25.566.185,44 

φνολο 
 

40.327.485,84 41.311.907,74 

φνολο κυκλοφοροφντων 
 

86.290.666,55 83.658.352,75 

  
  

  

φνολο ενεργθτικοφ   123.159.006,83 118.796.010,49 
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Ιςολογιςμόσ θμειϊςεισ 31.12.2018 31.12.2017 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ       

Καταβεβλθμζνα Κεφαλαία 
   Κεφάλαιο 10.1 3.665.000,00 1.190.000,00 

φνολο 
 

3.665.000,00 1.190.000,00 

Αποκεματικά και αποτελζςματα εισ νζο  
   Αποκεματικά νόμων ι καταςτατικοφ  10.2.1 382.115,61 333.708,26 

Αφορολόγθτα αποκεματικά 10.2.2 2.850.000,00 0,00 

Αποτελζςματα εισ νζο 10.2.3 3.207.875,14 3.803.228,88 

φνολο 
 

6.439.990,75 4.136.937,14 

φνολο κακαρισ κζςθσ  
 

10.104.990,75 5.326.937,14 

Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 
   Δάνεια 11.1.1 2.352.941,15 3.529.411,75 

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 11.1.2 4.127.872,81 5.210.481,49 

φνολο 
 

6.480.813,96 8.739.893,24 

Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 
   Τραπεηικά δάνεια 11.2.1 3.808.637,23 2.821.758,28 

Βραχυπρόκεςμο μζροσ μακροπροκζςμων δανείων 11.1.1 1.247.094,82 1.266.896,26 

Εμπορικζσ υποχρεϊςεισ 11.2.2 85.556.204,24 86.018.866,34 

Φόροσ ειςοδιματοσ 11.2.3 1.173.557,24 993.878,54 

Λοιποί φόροι τζλθ 11.2.4 4.034.562,49 3.342.830,41 

Οργανιςμοί κοινωνικισ αςφάλιςθσ 11.2.5 2.687.020,53 2.502.978,15 

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 11.2.6 7.623.983,35 7.659.251,57 

Ζξοδα χριςεωσ δουλευμζνα 11.2.7 442.142,22 122.720,56 

φνολο  
 

106.573.202,12 104.729.180,11 

φνολο υποχρεϊςεων 
 

113.054.016,08 113.469.073,35 

  
   φνολο κακαρισ κζςθσ, προβλζψεων και υποχρεϊςεων   123.159.006,83 118.796.010,49 
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ θαηά ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

 

  θμειϊςεισ 
01.01.2018-
31.12.2018 

01.01.2017-
31.12.2017 

υνεχιηόμενεσ Δραςτθριότθτεσ 
   Κφκλοσ εργαςιϊν (κακαρόσ) 12.1.1 284.109.666,36 251.012.811,14 

Κόςτοσ Πωλιςεων 12.1.2 207.192.305,76 185.092.566,84 

Μεικτό Κζρδοσ   76.917.360,60 65.920.244,30 

Λοιπά ςυνικθ ζςοδα 12.1.3 295.038,39 163.102,10 

Ζξοδα διοίκθςθσ 12.1.2 -5.925.654,55 -5.130.082,62 
Ζξοδα διάκεςθσ 12.1.2 -68.491.295,08 -58.272.526,04 

Λοιπά Ζξοδα και ηθμιζσ 12.1.4 -707.989,09 -1.253.671,95 

Κζρδθ & ηθμίεσ από διάκεςθ μθ κυκλοφοροφντων ςτοιχείων 12.1.5 2.939,31 2.849,96 

Λοιπά ζςοδα και κζρδθ 12.1.6 66.026,81 134.248,45 

Αποτελζςματα προ τόκων και φόρων   2.156.426,39 1.564.164,20 

Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα 12.1.7 -341.485,01 -376.923,43 

Πιςτωτικοί Τόκοι και ςυναφι ζςοδα 12.1.8 42.462,80 176.346,45 

Κζρδθ προ φόρων   1.857.404,18 1.363.587,22 

Φόροι ειςοδιματοσ 
 

-1.173.557,24 -993.878,54 

Κακαρά κζρδθ περιόδου μετά από φόρουσ   683.846,94 369.708,68 
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΔΩ  

 

 
Κευάλαιο 

Αποθεματικά 
νόμων και 

καταστατικού 

Αυορολόγητα 

αποθεματικά 

Αποτελέσματα 

εις νέον 

Σύνολο 

Καθαρής θέσης 

Υπόλοιπο, 1 
Ιανοσαρίοσ 2017 1.190.000,00 296.000,85 0,00 3.571.227,61 5.057.228,46 

Απνηειέζκαηα πεξηόδνπ 
κεηά από θόξνπο    

369.708,68 369.708,68 

Ακνηβέο Γ.. 
   

-100.000,00 -100.000,00 
Σαθηηθό απνζεκαηηθό 

 
37.707,41 

 
-37.707,41 0,00 

Υπόλοιπο, 31 

Δεκεμβρίοσ 2017 1.190.000,00 333.708,26 0,00 3.803.228,88 5.326.937,14 

Απνηειέζκαηα πεξηόδνπ 

κεηά από θόξνπο    
683.846,94 683.846,94 

Σαθηηθό απνζεκαηηθό 
 

48.407,35 
 

-48.407,35 0,00 

Απνξξόθεζε "KEEP & 
PICK" 

2.475.000,00 
 

2.850.000,00 -1.230.793,33 4.094.206,67 

Υπόλοιπο, 31 

Δεκεμβρίοσ 2018 3.665.000,00 382.115,61 2.850.000,00 3.207.875,14 10.104.990,75 
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΥΡΖΜΑΣΟΡΟΩΝ θαηά ηελ 31/12/2018 

 

Έκκεζε Μέζνδνο 

  

Α ν ά λ σ σ η 

ΣΑΜΗΑΚΔ  

ΡΟΔ 

 

1/1-31/12/2018 1/1-31/12/2017 

   Υξεκαηνξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

  Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ 1.857.404,18 1.363.587,22 

Πλέον / μείον προσαρμογές για: 

  Απνζβέζεηο θαη απνκεηψζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ πάγησλ 4.645.187,78 3.553.069,32 

Πξνβιέςεηο 

  Κέξδε θαη δεκίεο απφ δηάζεζε ζηνηρείσλ -2.939,31 -2.849,96 

Έζνδα ζπκκεηνρψλ θαη επελδχζεσλ 0,00 0,00 

Κέξδε θαη δεκίεο απφ επηκέηξεζε ζηνηρείσλ 0,00 0,00 

Υξεσζηηθνί θαη πηζησηηθνί ηφθνη (θαζαξφ πνζφ) 299.022,21 200.576,98 

Πλέον/ μείον μεταβολές λογαριασμών κευαλαίοσ κίνησης  

  Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ -4.004.839,64 -6.771.248,57 

Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ -1.802.495,38 -638.868,68 

(Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) -398.712,79 10.255.836,02 

Μείνλ: 

  Πιεξσκέο γηα ρξεσζηηθνχο ηφθνπο -341.485,01 -376.923,43 

Πιεξσκέο γηα θφξν εηζνδήκαηνο -993.878,54 -716.042,67 

ύλνιν εηζξνώλ/ εθξνώλ από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) -742.736,50 6.867.136,23 

   Υξεκαηνξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  

  

Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ 0,00 0,00 

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ -7.540.202,33 -6.201.258,24 

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ 2.939,31 2.849,96 

Υνξεγεζέληα δάλεηα (θαζαξή κεηαβνιή) 0,00 0,00 

Σφθνη εηζπξαρζέληεο 42.462,80 176.346,45 

Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα  0,00 0,00 

ύλνιν εηζξνώλ/ εθξνώλ από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) -7.494.800,22 -6.022.061,83 

   Υξεκαηνξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  

  Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ππέξ ην άξηην 5.325.000,00 0,00 

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα /αλαιεθζέληα δάλεηα 1.000.000,00 1.149.967,64 

Δμνθιήζεηο δαλείσλ -1.209.393,09 -1.176.470,60 

Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 0,00 0,00 

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα 0,00 0,00 

Δίζπξαμε απφ επηρνξεγήζεηο παγίσλ 0,00 0,00 

ύλνιν εηζξνώλ/εθξνώλ από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) 5.115.606,91 -26.502,96 

Καζαξή αύμεζε (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα & ηζνδύλακα 

πεξηόδνπ  

(α)+(β)+(γ) -3.121.929,81 818.571,44 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 25.566.185,44 24.747.614,00 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 22.444.255,63 25.566.185,44 
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Πξνζάξηεκα (ζεκεηώζεηο) επί ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2018 

 

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: 1.1.2018 - 31.12.2018 

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. 

3.1. Αθνινπζνύκελεο ινγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη 
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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. 

3.1.5. Απνζέκαηα 

 

α) Αξρηθή θαηαρώξηζε 
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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.  

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.  
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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. 

Με ηελ απνξξφθεζε ηεο εηαηξεία «KEEP & PICK AE», πεξηιήθζεθαλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

επηρνξεγήζεηο ηνπ επελδπηηθνχ Ν.3299/2004 πνπ είρε ιάβεη ε «ΚΔΔP & PICK AE» γηα αλέγεξζε αθηλήηνπ. 

Οη επηρνξεγήζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ θαηαρσξνχληαη σο αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά θαη δελ κπνξνχλ λα 

δηαλεκεζνχλ πξηλ ηελ παξέιεπζε ηεο πεληαεηίαο από την νινθιήξσζε θαη έλαξμε παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο 

ηεο επέλδπζεο.  

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: 

 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. 
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 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.   

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 
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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 2018 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 1.1.2017 0,00 11.489.504,83 25.489.214,15 16.374.498,30 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ   1.329.495,74 2.168.903,05 992.920,66 

Μεηψζεηο πεξηφδνπ       -19.205,65 

Τπόινηπν 31.12.2017 0,00 12.819.000,57 27.658.117,20 17.348.213,31 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο         

Τπφινηπν 1.1.2017 0,00 7.842.224,54 17.554.071,42 13.175.088,64 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ   681.543,26 1.728.247,58 891.143,20 

Μεηψζεηο απνζβέζεσλ πεξηφδνπ       -19.205,61 

Τπόινηπν 31.12.2017 0,00 8.523.767,80 19.282.319,00 14.047.026,23 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία 31.12.2017 0,00 4.295.232,77 8.375.798,20 3.301.187,08 

Αμία θηήζεσο          

Τπφινηπν 1.1.2018 0,00 12.819.000,57 27.658.117,20 17.348.213,31 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 546.377,00 853.955,22 2.059.262,28 460.456,50 

Μεηψζεηο πεξηφδνπ       -4.599,61 

Απνξξφθεζε KEEP & PICK   9.266.461,57 4.162.464,26 1.024.094,71 

Τπόινηπν 31.12.2018 546.377,00 22.939.417,36 33.879.843,74 18.828.164,91 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο         

Τπφινηπν 1.1.2018 0,00 8.523.767,80 19.282.319,00 14.047.026,23 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ   1.307.742,13 2.105.599,81 933.288,11 

Μεηψζεηο απνζβέζεσλ πεξηφδνπ       -4.599,61 

Απνξξφθεζε KEEP & PICK   2.548.611,57 1.793.828,26 686.683,15 

Τπόινηπν 31.12.2018 0,00 12.380.121,50 23.181.747,07 15.662.397,88 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία 31.12.2018 546.377,00 10.559.295,86 10.698.096,67 3.165.767,03 
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6.2 Άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

Πίλαθαο κεηαβνιώλ άπισλ πάγησλ 

ζηνηρείσλ 
Τπεξαμία Λνηπά άπια ζηνηρεία 

Αμία θηήζεσο      

Τπφινηπν 1.1.2017 2.684.681,97 4.885.003,98 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 0,00 113.412,48 

Τπόινηπν 31.12.2017 2.684.681,97 4.998.416,46 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο     

Τπφινηπν 1.1.2017 1.656.824,57 2.480.929,23 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 22.192,00 229.943,28 

Τπόινηπν 31.12.2017 1.679.016,57 2.710.872,51 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία 31.12.2017 1.005.665,40 2.287.543,95 

Αμία θηήζεσο      

Τπφινηπν 1.1.2018 2.684.681,97 4.998.416,46 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ   88.620,36 

Απνξξφθεζε KEEP & PICK   1.244.443,87 

Τπόινηπν 31.12.2018 2.684.681,97 6.331.480,69 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο     

Τπφινηπν 1.1.2018 1.679.016,57 2.710.872,51 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 22.192,00 276.365,73 

Απνξξφθεζε KEEP & PICK   1.227.141,85 

Τπόινηπν 31.12.2018 1.701.208,57 4.214.380,09 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία 31.12.2018 983.473,40 2.117.100,60 

 
6.3 Πξνθαηαβνιέο θαη κε θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ππό θαηαζθεπή 

 

Πίλαθαο κεηαβνιώλ πξνθαηαβνιώλ θαη κε θπθινθνξνύλησλ ζηνηρείσλ ππό 

θαηαζθεπή 
Πξνθαηαβνιέο 

Τπφινηπν 1.1.2017 64.563,61 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 1.567.262,74 

Τπόινηπν 31.12.2017 1.631.826,35 

Τπφινηπν 1.1.2018 1.631.826,35 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 4.077.907,97 

Τπόινηπν 31.12.2018 5.709.734,32 

 

Οη πξνζζήθεο ηεο ρξήζεο 2018 αλαθέξνληαη ζε θαηαβιεζέληα πνζά γηα επελδχζεηο ζηελ Βφξεην Διιάδα. 
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7. Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

7.1 Απνηίκεζε ζην θόζηνο θηήζεσο 

7.1.1 πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο 

 

  31/12/2018 31/12/2017 

πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, 

ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο 
788.537,32 11.993.537,32 

 
Οη ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο ηεο ΜΑΡΚΔΣ ΗΝ ΑΔΒΔ επξψ 788.537,32 αθνξνχλ 

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

 

7.1.2 Λνηπά 

 

Σα Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

 

Λνηπά 31/12/2018 31/12/2017 

Γνζκέλεο εγγπήζεηο 1.556.100,78 1.503.009,37 

Μεηνρέο κε εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην 700.000,00 700.000,00 

Λνηπά ζηνηρεία 43.857,30 43.857,30 

ύλνιν 2.299.958,08 2.246.866,67 

 

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

θαηαζηεκάησλ 

 

2) νη κεηνρέο ζε θαηαβιεζέληα πνζά γηα απφθηεζε κεηνρψλ ηεο ηξάπεδαο Δ.Σ.Δ. 

 
8. Απνζέκαηα 

 

Σα απνζέκαηα αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 

Απνζέκαηα 31/12/2018 31/12/2017 

Εμπορεφματα 36.573.464,39 32.693.388,29 

Πρϊτεσ φλεσ και διάφορα υλικά 259.777,74 135.014,20 

Προκαταβολζσ για αποκζματα 9.129.938,58 9.518.042,52 

ύλνιν 45.963.180,71 42.346.445,01 

 

9. Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πξνθαηαβνιέο  

9.1  Απνηίκεζε ζην θόζηνο θηήζεσο 

9.1.1 Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 

 

Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 
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Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 31/12/2018 31/12/2017 

Πειάηεο εζσηεξηθνχ 1.604.110,09 1.558.237,30 

Γξακκάηηα εηζπξαθηέα 41.000,00 41.000,00 

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο ζην ραξηνθπιάθην 4.729.377,70 5.919.500,32 

Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε  37.863,68 37.863,68 

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

ύλνιν 6.578.398,53 7.722.648,36 

 

9.1.2 Γνπιεπκέλα έζνδα πεξηόδνπ 

 
Σα δνπιεπκέλα έζνδα πεξηφδνπ αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

 Γνπιεπκέλα έζνδα πεξηόδνπ 31/12/2018 31/12/2017 

Γεδνπιεπκέλα έζνδα πεξηφδνπ 1.016,16 1.018,26 

Έζνδα απφ ΛΑΓΖΔ (KEEP & PICK) 25.598,28 0,00 

ύλνιν 26.614,44 1.018,26 

 

9.1.3 Λνηπέο απαηηήζεηο 

 

Οη ινηπέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

Λνηπέο απαηηήζεηο 31/12/2018 31/12/2017 

Πξνθαηαβνιή εηζνδήκαηνο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 981.720,28 721.583,25 

Υξεψζηεο δηάθνξνη 5.751.612,69 3.176.044,44 

Υξεσζηηθφ ππφινηπν πηζησηψλ δηαθφξσλ 3.975.157,81 3.376.427,06 

Γεζκεπκέλνη ινγαξηαζκνί θαηαζέζεσλ  24.129,86 24.129,86 

Λνγαξηαζκνί δηαρεηξίζεσο πξνθαηαβνιψλ θαη πηζηψζεσλ 18.154,11 30.286,12 

ύλνιν 10.750.774,75 7.328.470,73 

 
9.1.4 Πξνπιεξσκέλα έμνδα  

 

Σα πξνπιεξσκέλα έμνδα αλαιχνληαη: 

Πξνπιεξσκέλα έμνδα  31/12/2018 31/12/2017 

Αζθάιηζηξα 49.232,66 43.203,86 

Δλνίθηα θαη ραξηφζεκν ελνηθίσλ 440.778,88 597.486,61 

Φφξνη -ηέιε 23.670,40 20.144,75 

Λνηπά έμνδα 13.760,55 32.749,73 

ύλνιν 527.442,49 693.584,95 
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9.1.5 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

 

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα αλαιχνληαη σο εμήο: 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 31/12/2018 31/12/2017 

Σακείν 10.073.631,75 14.261.712,35 

Καηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο 12.370.623,88 11.304.473,09 

ύλνιν 22.444.255,63 25.566.185,44 

 

10. Λνγαξηαζκνί θαζαξήο ζέζεσο 

 

10.1 Κεθάιαην 

 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο είλαη νινζρεξψο θαηαβιεκέλν. 

Κεθάιαην 31/12/2018 31/12/2017 

Αξηζκφο θνηλψλ αλψλπκσλ κεηνρψλ 733.000 238.000 

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

ύλνιν € 3.665.000,00 € 1.190.000,00 

 

ηε ρξήζε 2018 ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο απμήζεθε θαηά επξψ 2.475.000,00 κε έθδνζε 495.000 

λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ απνξξφθεζε ηεο εηαηξείαο «KEEP & PICK AE». 

10.2 Απνζεκαηηθά θαη απνηειέζκαηα εηο λέν 

 

10.2.1 Απνζεκαηηθά λόκσλ ή θαηαζηαηηθνύ 

 

Απνζεκαηηθά λόκσλ ή θαηαζηαηηθνύ 31/12/2018 31/12/2017 

Απνζεκαηηθά λφκσλ ή θαηαζηαηηθνχ  372.476,61 324.069,26 

Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά επελδχζεσλ 9.639,00 9.639,00 

ύλνιν 382.115,61 333.708,26 

 
Σν ππφινηπν ηεο 31/12/2018 αλαθέξεηαη ζε α) ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ € 372.476,61 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 Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά 

 

  31/12/2018 31/12/2017 

Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά 2.850.000,00 0,00 

 
Πξφθεηηαη γηα πνζά επηρνξεγήζεσλ ζε εθαξκνγή επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Ν. 3299/2004 θαη ηεο 

ππ΄αξηζκ. 28283/ΤΠΔ/4/1046/Δ/Ν3299/04/29/6/2007 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ 

πνπ αθνξνχλ ηελ εηαηξεία «KEEP & PICK AE», πνπ απνξξνθήζεθε ζηε ρξήζε 2018. Σα πνζά απηά έρνπλ 

εηζπξαρζεί ζε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο θαη είλαη θαηαρσξεκέλα ζηα αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά. 
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10.2.3 Απνηειέζκαηα εηο λέν 

 

Έρνπλ σο αθνινχζσο: 

 

  31/12/2018 31/12/2017 

Απνηειέζκαηα εηο λέν 3.207.875,14 3.803.228,88 

 

11. Τπνρξεώζεηο 
11.1 Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 

 
11.1.1 Γάλεηα 

 

 

31/12/2018 

Τπόινηπν ιήμεσο Σξαπεδηθά δάλεηα ύλνιν 

  
ΔΘΝΗΚΖ ΑΡ. ΛΟΓ 

0972630931 
  

Βξαρππξόζεζκν ηκήκα:     

Έσο 1 έηνο 1.247.094,82 1.247.094,82 

ύλνιν Βξαρππξόζεζκνπ ηκήκαηνο 1.247.094,82 1.247.094,82 

      

Μαθξνπξόζεζκν ηκήκα:     

1 έσο 2 έηε 1.176.470,60 1.176.470,60 

2 έσο 5 έηε 1.176.470,55 1.176.470,55 

Άλσ ησλ 5 εηψλ 0,00 0,00 

ύλνιν καθξνπξόζεζκνπ ηκήκαηνο 2.352.941,15 2.352.941,15 

Γεληθό ύλνιν 3.600.035,97 3.600.035,97 

 

 
11.1.2 Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο  

 
Αλαιχνληαη: 

 

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο  31/12/2018 31/12/2017 

Λεθζείζεο εγγπήζεηο 20.269,80 15.277,78 

Μαθξνπξφζεζκν κέξνο ξπζκηζκέλσλ νθεηιψλ ζε Διιεληθφ Γεκφζην 1.166.110,55 1.491.536,75 

Μαθξνπξφζεζκν κέξνο ξπζκηζκέλσλ νθεηιψλ ζε Αζθαιηζηηθνχο 

Οξγαληζκνχο 
2.933.835,44 3.689.446,78 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο (ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε) 7.657,02 14.220,18 

ύλνιν 4.127.872,81 5.210.481,49 

 

11.2 Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 

11.2.1 Σξαπεδηθά δάλεηα 

 

Σα ηξαπεδηθά δάλεηα αλαιχνληαη: 
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ΤΠΟΛΟΗΠΟ 

31/12/2018 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 

31/12/2017 

ALPHA BANK (Αξ. ινγ. 989003040498802) 800.000,00 800.000,00 

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ (Αξ. ινγ.097/508143-20 ) 3.008.637,23 2.021.758,28 

ύλνιν 3.808.637,23 2.821.758,28 

 

 
11.2.2 Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο 

 

Οη εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο 31/12/2018 31/12/2017 

Πξνκεζεπηέο εζσηεξηθνχ 22.114.690,01 22.546.451,66 

Πξνκεζεπηέο εμσηεξηθνχ 1.884.802,05 1.267.209,73 

Δπηηαγέο πιεξσηέεο (κεηαρξνλνινγεκέλεο) 61.207.721,97 61.450.985,42 

Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ 348.990,21 754.219,53 

ύλνιν 85.556.204,24 86.018.866,34 

 

11.2.3 Φόξνο εηζνδήκαηνο 

 

  31/12/2018 31/12/2017 

Φόξνο εηζνδήκαηνο 1.173.557,24 993.878,54 

 

Πξφθεηηαη γηα θφξν εηζνδήκαηνο επί ησλ θεξδψλ ησλ ρξήζεσλ 2018 θαη 2017, αληίζηνηρα. 

 

 

11.2.4 Λνηπνί θόξνη ηέιε 

 

Οη ινηπνί θφξνη ηέιε αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

Λνηπνί θόξνη ηέιε 31/12/2018 31/12/2017 

Φφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο 3.370.559,26 2.466.644,84 

Φφξνη - ηέιε ακνηβψλ πξνζσπηθνχ 272.435,27 249.422,93 

Φφξνη ακνηβψλ εξγνιάβσλ 6.606,25 6.529,00 

Λνηπνί θφξνη ηέιε 7.692,98 7.215,36 

Βξαρππξφζεζκν κέξνο ξπζκηζκέλσλ νθεηιψλ απφ θφξνπο 

πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 
377.268,73 613.018,28 

ύλνιν 4.034.562,49 3.342.830,41 
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11.2.5 Οξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

 

Οη νξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

Οξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο 31/12/2018 31/12/2017 

ΗΚΑ 1.744.236,85 1.580.576,79 

Δπηθνπξηθά ηακεία 177.144,56 174.780,72 

Σακείν Ννκηθψλ 16,68 16,68 

Βξαρππξφζεζκν κέξνο ξπζκηζκέλσλ νθεηιψλ ζε Οξγαληζκνχο Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο 
765.622,44 747.603,96 

ύλνιν 2.687.020,53 2.502.978,15 

 

 

 

11.2.6 Λνηπέο ππνρξεώζεηο 

 

Οη ινηπέο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

Λνηπέο ππνρξεώζεηο 31/12/2018 31/12/2017 

Οθεηιφκελεο απνδνρέο πξνζσπηθνχ 2.010.399,04 1.653.728,47 

Γηθαηνχρνη ακνηβψλ 30.787,41 190.644,11 

Πηζησηέο δηάθνξνη 5.532.376,44 5.808.315,83 

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 43.857,30 0,00 

Βξαρππξφζεζκν κέξνο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 6.563,16 6.563,16 

ύλνιν 7.623.983,35 7.659.251,57 

 

11.2.7 Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 

 

  31/12/2018 31/12/2017 

Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 442.142,22 122.720,56 

 

 
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: 
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Κύθινο εξγαζηώλ 31/12/2018 31/12/2017 

Ληαληθέο πσιήζεηο 256.329.054,34 227.566.427,52 

Υνλδξηθέο πσιήζεηο 9.219.085,50 9.493.926,15 

Πσιήζεηο ελέξγεηαο 355.395,46 10.085,92 

Πσιήζεηο άρξεζηνπ πιηθνχ 73.899,23 119.813,00 

Παξνρή ππεξεζίσλ  18.132.231,83 13.822.558,55 

ύλνιν 284.109.666,36 251.012.811,14 

 

12.1.2 ΚΟΣΟ ΠΩΛΖΔΩΝ, ΔΞΟΓΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΖ 

 

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

 

Κόζηνο Πσιήζεσλ 31/12/2018 31/12/2017 

Απνζέκαηα έλαξμεο 32.828.402,49 26.057.153,92 

Αγνξέο ρξήζεσο 211.256.605,74 191.889.592,16 

Απφζεκα ιήμεο -36.833.242,13 -32.828.402,49 

Κφζηνο ηδηνπαξαγσγήο/ απηνπαξαδφζεσλ -59.460,34 -25.776,75 

Τπόινηπν 207.192.305,76 185.092.566,84 

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

 

Καηεγνξία 31/12/2018 31/12/2017 

Έμνδα δηνίθεζεο 5.925.654,55 5.130.082,62 

Έμνδα δηάζεζεο 68.491.295,08 58.272.526,04 

ύλνιν 74.416.949,63 63.402.608,66 

 

Σα έμνδα ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 31/12/2018 31/12/2017 

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 3.821.417,65 3.269.992,78 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 254.671,35 188.188,03 

Παξνρέο ηξίησλ  503.446,53 541.788,56 

Φφξνη - ηέιε 45.390,62 46.142,45 

Γηάθνξα έμνδα 836.209,62 728.663,87 

Απνζβέζεηο 464.518,78 355.306,93 

ύλνιν 5.925.654,55 5.130.082,62 

Σα έμνδα ηεο ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο αλαιχνληαη σο εμήο: 
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Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο 31/12/2018 31/12/2017 

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 35.315.469,77 29.395.418,53 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 1.620.543,70 744.359,18 

Παξνρέο ηξίησλ  20.544.259,38 19.272.118,77 

Φφξνη - ηέιε 1.044.027,60 919.180,83 

Γηάθνξα έμνδα 5.786.325,63 4.743.686,34 

Απνζβέζεηο 4.180.669,00 3.197.762,39 

ύλνιν 68.491.295,08 58.272.526,04 

 

12.1.3 Λνηπά ζπλήζε έζνδα 
 

Σα ινηπά ζπλήζε έζνδα αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 

Λνηπά ζπλήζε έζνδα 31/12/2018 31/12/2017 

Έζνδα απφ ελνίθηα 229.967,09 90.978,70 

Έζνδα ινηπψλ πεξηπηψζεσλ 65.071,30 72.123,40 

ύλνιν 295.038,39 163.102,10 

 

 

12.1.4 Λνηπά έμνδα θαη δεκίεο 

 

Σα ινηπά έμνδα θαη δεκίεο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 

Λνηπά έμνδα θαη δεκίεο 31/12/2018 31/12/2017 

Φνξνινγηθά πξφζηηκα 124.348,72 185.134,52 

Λνηπά πξφζηηκα 141.042,53 129.821,84 

Πξνζαπμήζεηο αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ 242.227,83 259.093,86 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 0,00 332,30 

Λνηπά έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα 179.201,66 406.326,73 

Έμνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 21.168,35 272.962,70 

ύλνιν 707.989,09 1.253.671,95 

 

12.1.5 Κέξδε & δεκίεο από δηάζεζε κε θπθινθνξνύλησλ ζηνηρείσλ 

 

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

 

  31/12/2018 31/12/2017 

Κέξδε απφ πψιεζε παγίσλ 2.939,31 2.849,96 

ύλνιν 2.939,31 2.849,96 

 
12.1.6 Λνηπά έζνδα θαη θέξδε 

 

Σα ινηπά έζνδα θαη θέξδε αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 

Λνηπά έζνδα θαη θέξδε 31/12/2018 31/12/2017 
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Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα 16.326,04 65.354,56 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 114,70 0,00 

Πιενλάζκαηα θαηαζηεκάησλ 45.440,56 49.870,85 

Έθηαθηα θέξδε 2.279,79 8.417,72 

Έζνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 1.865,72 10.605,32 

ύλνιν 66.026,81 134.248,45 

 

 

 

 

12.1.7 Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 

Οη ρξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 31/12/2018 31/12/2017 

Σφθνη θαη έμνδα βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ 280.478,58 315.292,20 

Πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ 10.216,35 8.214,23 

Λνηπέο πξνκήζεηεο θαη έμνδα ηξαπεδψλ 50.790,08 53.417,00 

ύλνιν 341.485,01 376.923,43 

 

12.1.8 Πηζησηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα 

 

  31/12/2018 31/12/2017 

Πηζησηηθνί Σόθνη θαη ζπλαθή έζνδα 42.462,80 176.346,45 

 
Πξφθεηηαη γηα έζνδα ρξενγξάθσλ θαη ηφθνπο ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ. 

 

 
12.1.10 Φόξνη εηζνδήκαηνο 

Οη θφξνη εηζνδήκαηνο γηα ηηο ρξήζεηο 2018 θαη 2017 αλέξρνληαη ζε επξψ 1.173.557,24 θαη επξψ 993.878,54, 

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: 
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  31/12/2018 

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ  34.192,35 

Ακνηβέο Γ.. 100.000,00 

Τπφινηπν θεξδψλ εηο λέν 549.654,59 

ύλνιν 683.846,94 

 

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: 

  31/12/2018 31/12/2017 

Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ 2.454 2.268 

Δξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ 222 201 

ύλνιν 2.676 2.469 

 

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

  31/12/2018 31/12/2017 

Μηζζνί θαη εκεξνκίζζηα 30.849.341,08 26.011.706,39 

Κνηλσληθέο επηβαξχλζεηο 7.707.706,52 6.497.605,11 

Παξεπφκελεο παξνρέο 248.322,36 0,00 

Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία 331.517,46 156.099,81 

ύλνιν 39.136.887,42 32.665.411,31 

 

 

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

 

Ο θχθινο εξγαζηψλ αλαιχεηαη σο εμήο: 

  31/12/2018 31/12/2017 

Καηεγνξίεο δξαζηεξηόηεηαο     

Δκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα 265.977.434,53 237.190.252,59 

Παξνρή ππεξεζηψλ 18.132.231,83 13.822.558,55 

ύλνιν 284.109.666,36 251.012.811,14 
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Γεσγξαθηθέο αγνξέο     

Δζσηεξηθή αγνξά 284.032.013,06 250.929.261,23 

Δπξσπατθή αγνξά 77.653,30 83.549,91 

ύλνιν 284.109.666,36 251.012.811,14 

 

 

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 δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ πνπ αζθνύλ δηεπζπληηθά θαζήθνληα 167.864,42 25.285,62 

 

26. πλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε 

 

Ζ εηαηξεία έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηηο θαησηέξσ ζπλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε: 

http://www.marketinakiniton.gr/
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  31/12/2018 31/12/2017 

σξεπηηθέο πσιήζεηο     

Πσιήζεηο αγαζψλ 3.724,32 1.712,24 

Λνηπά έζνδα 0,00 13.700,49 

  3.724,32 15.412,73 

σξεπηηθέο αγνξέο     

Αγνξέο αγαζψλ 170.612,32 153.210,70 

Λήςε ππεξεζηψλ 181.491,12 3.751.891,12 

  352.103,44 3.905.101,82 

Παξνρέο πξνο ηε Γηνίθεζε     

Μηζζνί θαη άιιεο βξαρππξφζεζκεο εξγαζηαθέο παξνρέο 193.150,04 141.981,25 

      

 

Αλαθέξεηαη επίζεο φηη ζην 2018 ε απνξξνθεζείζα εηαηξεία KEEP & PICK AE, πξαγκαηνπνίεζέ έζνδα 

(παξνρή ππεξεζηψλ – απνζήθεπηξα) απφ ηελ ΜΑΡΚΔΣ ΗΝ ΑΔΒΔ πνζνχ επξψ 3.027.600,00, κε αληίζηνηρεο 

δαπάλεο ηεο ΜΑΡΚΔΣ ΗΝ ΑΔΒΔ. 

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

δηαζθαιίζεσο 

 

Οη ακνηβέο πνπ ρξεψζεθαλ απφ ηνλ λφκηκν ειεγθηή αλέξρνληαη: 

  31/12/2018 

Γηα ηνλ έιεγρν ησλ εηήζησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 15.000,00 

Γηα ηνλ έιεγρν θνξνινγηθήο ζπκκνξθψζεσο 11.600,00 

ύλνιν 26.600,00 

 

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.  

31. Υξεκαηννηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο, εγγπήζεηο, θαη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο πνπ δελ εκθαλίδνληαη 

ζηνλ ηζνινγηζκό 

 

α) Υξεκαηννηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο 
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Γελ πθίζηαληαη ζεκαληηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο δεζκεχζεηο. 

β) Δγγπήζεηο  

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

594.646,14.  

 

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 

έσο θαη 2017 έρεη ρνξεγεζεί θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ απφ ηνλ ηαθηηθφ ειεγθηή ινγηζηή. Γηα ηελ ρξήζε 

2018 εθθξεκεί 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, 28/06/2019 
 

 

Γηα ην Γ.. 
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