AΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Τροποποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2015
(Ποσά σε Ευρώ)

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ
δ.τ.: ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 129603017000

Τροποποιηµένες Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2015
από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 ∆εκεµβρίου 2015
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς («∆ΠΧΑ»)

1

AΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Τροποποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2015
(Ποσά σε Ευρώ)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

3

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος για την ετήσια περίοδο που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2015
και 31 ∆εκεµβρίου 2014

5

Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της 31 ∆εκεµβρίου 2015 και 31 ∆εκεµβρίου 2014

6

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για την ετήσια περίοδο που έληξε
31 ∆εκεµβρίου 2015 και 31 ∆εκεµβρίου 2014

7

Κατάσταση Ταµιακών Ροών για την ετήσια περίοδο που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2015 και 31
∆εκεµβρίου 2014

8

Γενικές πληροφορίες

9

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές

9

Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων

17

Έκθεση ∆ιαχείρισης ∆ιαχειριστή

22

2

AΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Τροποποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2015
(Ποσά σε Ευρώ)

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τον Εταίρο της Εταιρείας ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες τροποποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης
∆εκεµβρίου 2015, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών
της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και
µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες,
ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια,
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό
µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να
συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε
σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από
ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα
ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην
κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών
καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων
κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη
παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών
κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των
εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας
των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από
τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.

Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες τροποποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από
κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε
κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2015, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση
που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Έµφαση Θέµατος
Εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 20 των οικονοµικών καταστάσεων, όπου γίνεται αναφορά στο
γεγονός ότι οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσης 2015 έχουν τροποποιηθεί λόγω της
έγκρισης διανοµής αµοιβών - µερίσµατος προς τους διαχειριστές της εταιρείας από τη τακτική γενική
συνέλευση των εταίρων, όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στην αντίστοιχη σηµείωση.
Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό.

Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιαχειριστή µε τις
συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν.
2190/1920.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2016
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Μάριος Λασανιάνος
Αρ Μ ΣΟΕΛ: 25701
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος

(Ποσά σε €)
Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων
Μικτο κερδος

10
11

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών
και επενδυτικών Αποτελεσμάτων

12
11
12

Χρηματοοικονομικά Έσοδα
Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Κέρδη προ φόρων
Φόρος Εισοδήματος
Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Κέρδη περιόδου μετά από φόρους
Κατανεμημένα σε:
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής

13
13
14

Αγ. Νικόλαος ΙΚΕ
1/1-31/12/2015
1/1-31/12/2014
469.779
264.333
(197.972)
(140.165)
271.807
124.168
218.596
(204.556)
(15.711)

184.703
(184.977)
(5.050)

270.136

118.844

671
(1.115)
269.693
(138.231)
131.462
131.462

412
(928)
118.328
(79.398)
38.930
38.930

131.462

38.930

Σύνοψη αποτελεσμάτων περιόδου
απο συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Κέρδη/Ζημιές Προ Φόρων, Χρημ/κών, Eπενδ Αποτελεσμάτων και Συν Αποσβέσεις
Λειτουργικά Αποτ Προ Φόρων, Χρημ/κών,
Eπενδ Αποτελεσμάτων και Συν Αποσβ (EBITDA)
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσμάτων
Κέρδη προ φόρων
Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

(A)

270.136

118.844

(B)

270.136
270.136
269.693
131.462

118.844
118.844
118.328
38.930

(Α)Πρ/σμός Kονδ:Κέρδη/Ζημιές ΠΦ,Χρ/κών, Eπ/κών Αποτ κ Συν Απ/σεων
Κέρδη προ φόρων
Πλέον: Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα
Κέρδη/Ζημιές Προ Φόρων, Χρημ/κών, Eπενδ Αποτελεσμάτων και Συν Αποσβέσεις

269.693
443
270.136

118.328
516
118.844

(Β)Πρ/σμός Kονδ:Λειτ/κά Απ ΠΦ,Χρημ/κών,Eπ/κώνΑπ κ Συν Απ(EBITDA)
Κέρδη προ φόρων
Πλέον: Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα
Μερικό Σύνολο
Λειτουργικά Αποτ Προ Φόρων, Χρημ/κών, Eπενδ Αποτελεσμάτων και Συν Αποσβ (EBITDA)

269.693
443
270.136
270.136

118.328
516
118.844
118.844
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Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης

(Ποσά σε €)

Σημείωση

Αγ. Νικόλαος ΙΚΕ
31/12/2015
31/12/2014

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού

6

7.120
7.120

7.120
7.120

Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Λοιπές Απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Στοιχεία Ενεργητικού

6
6
7

52.606
421.624
296.372
770.602
777.722

20.502
56.383
290.739
367.624
374.744

Εταιρικό κεφάλαιο
Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα Εις Νέον
Ίδια Κεφάλαια

8
8.1
8.2

6.751
19.056
151.335
177.142

6.751
38.930
45.681

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις

9
9
9

63.232
171.977
365.372
600.581
600.581
777.722

32.666
115.350
181.048
329.064
329.064
374.744
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

(Ποσά σε €)
Υπόλοιπα κατα την 1η Ιανουαρίου 2014,
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ (βάσει δημοσίευσης)

Αγ. Νικόλαος ΙΚΕ
Λοιπά
Αποτελέσματα
αποθεματικά
Εις Νέον

Μετοχικό
κεφάλαιο

Σύνολο

-

-

-

-

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες μητρικής

6.751
6.751

-

-

6.751
6.751

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης

-

-

38.930
38.930

38.930
38.930

6.751

-

38.930

45.681

Υπόλοιπο τέλους 31/12/2014

(Ποσά σε €)
Υπόλοιπα κατα την 1η Ιανουαρίου 2015,
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ (βάσει δημοσίευσης)

Αγ. Νικόλαος ΙΚΕ
Λοιπά
Αποτελέσματα
αποθεματικά
Εις Νέον

Μετοχικό
κεφάλαιο

Σύνολο

6.751

-

38.930

45.681

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων
Μεταφορά σε Αποθεματικά
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες μητρικής

-

19.056
19.056

(19.056)
(19.056)

-

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης

-

-

131.461
131.461

131.461
131.461

6.751

19.056

151.335

177.142

Υπόλοιπο τέλους 31/12/2015
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Κατάσταση Ταµιακών Ροών

(Ποσά σε €)
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη Περιόδου
Προσαρμογή για:
Φόρο
Πρόβλεψη διανομής αμοιβών - μερίσματος
'Εσοδα τόκων
'Εξοδα τόκων

Αγ. Νικόλαος ΙΚΕ
1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014

131.461

38.930

138.231
131.333
(671)
1.115
270.008

79.398

Μεταβολές Κεφαλαίου Κίνησης
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων

(400.345)
116.586

(77.254)
249.666

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Καταβληθέντες τόκοι
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος
Καθαρές ταμ. ροές από συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες

117.710
(1.115)
(111.634)
4.961

291.256
(928)
290.327

Καθαρές Ταμ. ροές από συνεχιζόμενες & διακοπείσες επενδυτικές δρ/τες
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Καθαρές Ταμ. ροές από συνεχιζόμενες επενδυτικές δραστηριότητες
Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου

(412)
928
79.914

671
671

412
412

5.632
290.739
296.372

290.739
290.739

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 23 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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Πληροφορίες για την Εταιρεία
1. Γενικές πληροφορίες
Η Εταιρεία συστάθηκε την 24/03/2014 και δραστηριοποιείται στους κατωτέρω τοµείς:
• Παροχή υπηρεσιών ναυτικής πρακτόρευσης στο λιµάνι Αγίου Νικολάου στην περιοχή του ∆ήµου
∆ιστόµου-Αραχόβης-Αντίκυρας του Νοµού Βοιωτίας στα υπό πλοιοκτησία ή εφοπλισµό πλοία, οποίες
υπηρεσίες ενδεικτικά θα συνίστανται σε:
i.
γνωστοποίηση των λιµενικών και των λοιπών αρχών περί αφίξεως πλοίων και του σκοπού αφίξεώς
τους στο λιµάνι Αγίου Νικολάου στην περιοχή του ∆ήµου ∆ιστόµου-Αραχόβης-Αντίκυρας του
Νοµού Βοιωτίας,
ii.
διευκόλυνση στη µετάβαση των λιµενικών, τελωνειακών και υγειονοµικών αρχών στο εκάστοτε
πλοίο,
iii.
µέριµνα για την επιβίβαση και ελεύθερη αποβίβαση των µελών του πληρώµατος του εκάστοτε
πλοίου µε ή χωρίς τη χρήση της λάντζας, την υδροδότηση, την παραλαβή καταλοίπων από το
εκάστοτε πλοίο, και πραγµάτων κατά το χρόνο της παραµονής του εκάστοτε πλοίου στο λιµάνι
Αγίου Νικολάου στην περιοχή του ∆ήµου ∆ιστόµου-Αραχόβης-Αντίκυρας του Νοµού Βοιωτίας,
iv.
µέριµνα για την κατάθεση των δηλωτικών εγγράφων εισαγωγής στις αρµόδιες αρχές, την πληρωµή
λιµενικών , πλοηγικών δικαιωµάτων και σχετικών εξόδων, τη χορήγηση έγκρισης µεθορµίσεων του
εκάστοτε πλοίου εξεύρεση και ναυτολόγηση πληρώµατος του εκάστοτε πλοίου,
v.
ναύλωση πλοίων καθώς και την εν γένει παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των άµεσων
αναγκών των πλοίων και πλωτών µέσων, όπως η ρυµούλκηση, η πλοήγηση, η πρόσδεση, η διάσωση,
η πραγµατογνωµοσύνη, αντιπροσώπευση ναυτικών εταιρειών,
vi.
η συµµετοχή στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, η ίδρυση θυγατρικών επιχειρήσεων οποιασδήποτε
νοµικής µορφής, ο έλεγχος και η διαχείριση των επιχειρήσεων αυτών και η εκποίηση των ανωτέρω
συµµετοχών, η ίδρυση και η συµµετοχή σε κοινωφελή ιδρύµατα, νοµικά πρόσωπα κοινωφελούς
σκοπού, καθώς και ο έλεγχος και η διαχείριση αυτών.
• Αντιπροσώπευση, εκπροσώπηση, και διαχείριση ή και απόκτηση στο σύνολό της ή κατά ένα µόνο µέρος
της οποιαδήποτε επιχείρησης φυσικού ή νοµικού προσώπου, Ελληνική ή ξένη, µε όµοιο ή παρεµφερή
σκοπό.
• Η εταιρεία δύναται να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων νοµικών ή φυσικών προσώπων µε τα οποία έχει
συναλλαγές και εφ’ όσον τούτο εξυπηρετεί τον εταιρικό σκοπό.
Η Εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, στο νοµό Βοιωτίας , στο ∆ήµο ∆ιστόµου-Αραχόβης-Αντίκυρας και είναι µη
εισηγµένη στο Χ.Α.
Η Εταιρεία είναι θυγατρική της εταιρείας «ΟΣΤΕΝΙΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ.), η οποία είναι θυγατρική του Οµίλου Επιχειρήσεων ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. και
περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσει ο Όµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης.
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δηµοσίευση από τους ∆ιαχειριστές της Εταιρείας στις 21
Μαρτίου 2016.
2. Οι κυριότερες λογιστικές αρχές
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας «AΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» που καλύπτουν τη χρήση 2015 (1 Ιανουαρίου 2015 – 31 ∆εκεµβρίου 2015), έχουν
συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από την αποτίµηση συγκεκριµένων στοιχείων του
Ενεργητικού και Παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς της (going
concern) και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) όπως αυτά
έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους,
όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB και τα οποία έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ισχύουν µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2015.
Οι λογιστικές αρχές που περιγράφονται παρακάτω, έχουν εφαρµοσθεί σε όλες τις περιόδους που
παρουσιάζονται.
Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές, απαιτεί
τη χρήση εκτιµήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασµών ενεργητικού και
παθητικού και γνωστοποίηση των ενδεχόµενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού κατά την ηµεροµηνία
σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, καθώς και τα παρουσιαζόµενα έσοδα και έξοδα κατά τις υπό

9

AΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Τροποποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2015
(Ποσά σε Ευρώ)
εξέταση περιόδους. Αν και οι συγκεκριµένες εκτιµήσεις είναι βασισµένες στις βέλτιστες γνώσεις της
∆ιοίκησης (της Εταιρείας), τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται τελικά να διαφέρουν από τις εκτιµήσεις
αυτές.
Το νόµισµα παρουσίασης είναι το Ευρώ (νόµισµα της χώρας έδρας της Εταιρείας και της Μητρικής του
Οµίλου) και, όλα τα ποσά εµφανίζονται σε Ευρώ εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

2.2. Βασικές λογιστικές πολιτικές
Οι λογιστικές πολιτικές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις, είναι συνεπείς µε αυτές
που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2014,
προσαρµοσµένες µε τα νέα Πρότυπα και τις αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα ∆ΠΧΑ για τις χρήσεις που
άρχισαν την 1η Ιανουαρίου 2015.

2.2.1 Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάµενων Προτύπων τα οποία
έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και ∆ιερµηνείες των ∆ΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική από
την 01/01/2015 ή µεταγενέστερα.
•

Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2011-2013 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή µετά την 01/01/2015)

Το IASB προχώρησε τον ∆εκέµβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ιεθνών Προτύπων
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Κύκλος 2011 - 2013», το οποίο αποτελείται από µία σειρά προσαρµογών σε
4 Πρότυπα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις
εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι
οικονοµικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρµόσουν νωρίτερα. Τα θέµατα που περιλαµβάνονται σε αυτόν
τον κύκλο είναι τα εξής: ∆ΠΧΑ 1: Η έννοια των υφιστάµενων ∆ΠΧΑ, ∆ΠΧΑ 3: Εξαιρέσεις για
κοινοπραξίες, ∆ΠΧΑ 13: Πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 52 (εξαίρεση χαρτοφυλακίου), και ∆ΛΠ 40:
Αποσαφήνιση της αλληλεξάρτησης του ∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ∆ΛΠ 40 Επενδύσεις σε
ακίνητα κατά την ταξινόµηση των ακινήτων ως επενδύσεις σε ακίνητα ή ως ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα.
Οι προσαρµογές των Προτύπων δεν έχουν επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
•

Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 19: «Πρόγραµµα Καθορισµένων Παροχών: Εισφορές εργαζοµένων» (για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2014)

Το Νοέµβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισµένου σκοπού στο ∆ΛΠ 19
«Παροχές σε εργαζοµένους» µε τίτλο Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών: Εισφορές Εργαζοµένων
(Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 19). Η παρούσα τροποποίηση έχει εφαρµογή σε εισφορές εργαζοµένων ή τρίτων
µερών αναφορικά µε προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Ο σκοπός της τροποποίησης είναι να
απλοποιήσει την λογιστική αντιµετώπιση για τις εισφορές που είναι ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας των
εργαζοµένων, όπως είναι για παράδειγµα, οι εισφορές που υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό επί της
µισθοδοσίας. Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 19 δεν έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
•

Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2010-2012 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή µετά την 01/07/2014)

Το IASB προχώρησε τον ∆εκέµβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ιεθνών Προτύπων
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Κύκλος 2010 - 2012», το οποίο αποτελείται από µία σειρά προσαρµογών σε
8 Πρότυπα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις
εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι
οικονοµικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρµόσουν νωρίτερα. Τα θέµατα που περιλαµβάνονται σε αυτόν
τον κύκλο είναι οι εξής: ∆ΠΧΑ 2: Ορισµός των προϋποθέσεων κατοχύρωσης, ∆ΠΧΑ 3: Λογιστική
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αντιµετώπιση ενός ενδεχόµενου ανταλλάγµατος σε συνενώσεις επιχειρήσεων, ∆ΠΧΑ 8: Συνάθροιση
λειτουργικών τοµέων, ∆ΠΧΑ 8: Συµφωνία του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού των προς
παρουσίαση τοµέων µε τα στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης, ∆ΠΧΑ 13: Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις
και υποχρεώσεις, ∆ΛΠ 7: Καταβληθέντες τόκοι που κεφαλαιοποιούνται, ∆ΛΠ 16/∆ΛΠ 38: Μέθοδος
αναπροσαρµογής – αναλογική αναδιατύπωση των συσσωρευµένων αποσβέσεων και ∆ΛΠ 24: Βασικά
∆ιευθυντικά Στελέχη. Οι προσαρµογές των Προτύπων δεν έχουν επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρείας.
2.2.2 Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάµενων Προτύπων τα οποία
δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες ∆ιερµηνείες για τα
υπάρχοντα Πρότυπα, έχουν δηµοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόµη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν εγκριθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριµένα:
•

Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 27: «Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις»
(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016):

Τον Αύγουστο του 2014, το IASB έκδωσε περιορισµένου σκοπού τροποποίηση στο ∆ΛΠ 27 «Μέθοδος της
καθαρής θέσης σε ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Με την παρούσα τροποποίηση, µία εταιρεία έχει την
επιλογή να επιµετρήσει τις επενδύσεις της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς βάσει της µεθόδου της
καθαρής θέσης στις ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις της, κάτι το οποίο έως και την έκδοση της
συγκεκριµένης τροποποίησης, δεν ίσχυε. Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 27 δεν αναµένεται να έχει επίπτωση στις
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
•

Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2012-2014 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή µετά την 01/01/2016)

Το IASB προχώρησε τον Σεπτέµβριο του 2014 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ιεθνών Προτύπων
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Κύκλος 2012 - 2014», το οποίο αποτελείται από µία σειρά προσαρµογών σε
4 Πρότυπα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις
εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016, αν και οι
οικονοµικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρµόσουν νωρίτερα. Τα θέµατα που περιλαµβάνονται σε αυτόν
τον κύκλο είναι τα εξής: ∆ΠΧΑ 5: Αλλαγές στις µεθόδους της Πώλησης, ∆ΠΧΑ 7: Συµβάσεις υπηρεσίας και
εφαρµογή των απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ 7 στις Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις, ∆ΛΠ 19: Επιτόκιο
προεξόφληση, και ∆ΛΠ 34: Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην ενδιάµεση οικονοµική αναφορά. Οι
προσαρµογές των Προτύπων δεν αναµένεται να έχουν ουσιώδη επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρείας.
•

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 16 και στο ∆ΛΠ 41: «Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες» (εφαρµόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016)

Το Ιούνιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων µέσω των οποίων αλλάζει η
χρηµατοοικονοµικά αναφορά καρποφόρων φυτειών. Με την τροποποίηση αυτή, αποφασίστηκε ότι οι
καρποφόρες φυτείες που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την αύξηση της παραγωγής, θα πρέπει να
λογιστικοποιούνται µε το ίδιο τρόπο όπως τα ενσώµατα πάγια (∆ΛΠ 16). Συνεπώς οι τροποποιήσεις
συµπεριλαµβάνουν τις καρποφόρες φυτείες στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 16 αντί του ∆ΛΠ 41. Η παραγωγή
που αναπτύσσεται στις καρποφόρες φυτείες παραµένει στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 41.Οι τροποποιήσεις
δεν αναµένεται να έχουν επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
•

Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 11: «Λογιστικός χειρισµός των αποκτήσεων συµµετοχών σε από κοινού
λειτουργίες» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016)

Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΠΧΑ 11. Οι εν λόγω τροποποιήσεις
προσθέτουν νέες οδηγίες σχετικά µε την λογιστική αντιµετώπιση της απόκτησης συµµετοχής σε µία από
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κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί µία οικονοµική οντότητα και διευκρινίζουν το κατάλληλο λογιστικό
χειρισµό για τέτοιες αποκτήσεις .Οι τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 11 δεν αναµένεται να έχουν επίδραση στις
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
•

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016)

Τον ∆εκέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΛΠ 1. Οι εν λόγω
τροποποιήσεις έχουν ως στόχο την επίλυση θεµάτων που αφορούν στις υφιστάµενες απαιτήσεις παρουσίασης
και γνωστοποίησης και τη διασφάλιση της ικανότητας άσκησης κρίσης από τις οικονοµικές οντότητες κατά
την κατάρτιση των Οικονοµικών Καταστάσεων. Η Εταιρεία εξετάζει την επίδραση των τροποποιήσεων στο
∆ΛΠ 1 στις οικονοµικές καταστάσεις της. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 16 και στο ∆ΛΠ 38: «∆ιευκρινήσεις αναφορικά µε Αποδεκτές Μεθόδους
Αποσβέσεων» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016)

Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38. Το ∆ΛΠ 16 και
το ∆ΛΠ 38 καθιερώνουν τις αρχές προκειµένου να διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζονται οι
αποσβέσεις στο ρυθµό της αναµενόµενης ανάλωσης των µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών που
ενσωµατώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Το IASB έχει διευκρινίσει ότι η χρήση των µεθόδων που
βασίζονται στα έσοδα για τον υπολογισµό της απόσβεσης ενός περιουσιακού στοιχείου δεν είναι κατάλληλη,
διότι τα έσοδα που δηµιουργούνται από µια δραστηριότητα που περιλαµβάνει τη χρήση ενός περιουσιακού
στοιχείου γενικά αντανακλούν άλλους παράγοντες και όχι την ανάλωση των µελλοντικών οικονοµικών
ωφελειών που ενσωµατώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Οι τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν
επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
•

∆ΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασµοί Ρυθµιζόµενων ∆ραστηριοτήτων» ( εφαρµογή για τις ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016)

Τον Ιανουάριο του 2014, εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ∆ΠΧΑ 14. Στόχος του ενδιάµεσου αυτού προτύπου
είναι η ενίσχυση της συγκρισιµότητας των χρηµατοοικονοµικών αναφορών των εταιρειών που έχουν
ρυθµιζόµενες δραστηριότητες. Σε πολλές χώρες υπάρχουν κλάδοι που υπόκεινται σε ειδική ρύθµιση,
σύµφωνα µε την οποία οι κυβερνητικές αρχές ρυθµίζουν την παροχή και την τιµολόγηση των συγκεκριµένων
τύπων δραστηριοτήτων οικονοµικής οντότητας. Η εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 14 δεν αναµένεται να έχει επίπτωση
στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 10 και στο ∆ΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές Στοιχείων του Ενεργητικού
µεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του» (αναµένεται να προσδιοριστεί η
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος)

Το Σεπτέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση περιορισµένου σκοπού «Πωλήσεις ή Εισφορές
Στοιχείων του Ενεργητικού µεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας» (τροποποιήσεις
στα ∆ΠΧΑ 10 και ∆ΛΠ 28). Η τροποποίηση θα εφαρµόζεται από τις οικονοµικές οντότητες µελλοντικά για
πωλήσεις ή εισφορές στοιχείων του ενεργητικού που πραγµατοποιούνται στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν
την ή µετά την 01/01/2016. Προγενέστερη εφαρµογή επιτρέπεται, µε απαραίτητη τη σχετική γνωστοποίηση
αυτής στις Οικονοµικές Καταστάσεις. Οι τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν επίδραση στις οικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρείας. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28: «Επενδυτικές οντότητες: Εφαρµόζοντας την
εξαίρεση από την Ενοποίηση» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
01/01/2016)

Τον ∆εκέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στα ∆ΠΧΑ
10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28. Οι εν λόγω τροποποιήσεις εισάγουν επεξηγήσεις αναφορικά µε τις απαιτήσεις
λογιστικοποίησης των επενδυτικών οντοτήτων, ενώ παρέχουν εξαιρέσεις σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, οι
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οποίες θα µειώσουν τα κόστη που σχετίζονται µε την εφαρµογή των προτύπων. Οι τροποποιήσεις δεν
αναµένεται να έχουν επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. Τα ανωτέρω δεν έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 12 Αναβαλλόµενη Φορολογία “ Η αναγνώριση της αναβαλλόµενης
φορολογικής απαίτησης για µη πραγµατοποιηµένες ζηµιές” (εφαρµόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2017)

Το Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση περιορισµένου σκοπού στο ∆ΛΠ 12. Ο στόχος των εν
λόγω τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί το λογιστικό χειρισµό των αναβαλλόµενων φορολογικών
απαιτήσεων για τις µη πραγµατοποιηθείσες ζηµίες από χρεόγραφα που αποτιµώνται στην εύλογη αξία. Η
Εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις οικονοµικές καταστάσεις της Τα ανωτέρω δεν
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν
την ή µετά την 01/01/2017)

Τον Μάιο του 2014 το IASB εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ∆ΠΧΑ 15. Το εν λόγω πρότυπο είναι πλήρως
εναρµονισµένο µε τις απαιτήσεις όσον αφορά την αναγνώριση των εσόδων τόσο κάτω από τις αρχές των
∆ΠΧΑ όσο και των Αµερικάνικων λογιστικών αρχών (US GAAP). Το νέο πρότυπο έρχεται να
αντικαταστήσει το ∆ΛΠ 18 Έσοδα, ∆ΛΠ 11 Κατασκευαστικές συµβάσεις και κάποιες διερµηνείες που είναι
σχετιζόµενες µε τα έσοδα. Η Εταιρία εξετάζει την επίπτωση της εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 15 στις οικονοµικές
της καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» (εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
µετά την 01/01/2018)

Τον Ιούλιο του 2014 το IASB εξέδωσε την τελική έκδοση του ∆ΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε το νέο
πρότυπο αφορούν την ύπαρξης ενός λογικού µοντέλου για την ταξινόµηση και την επιµέτρηση, ένα ενιαίο
προνοητικό µοντέλο για αναµενόµενες ζηµιές από αποµείωση και επίσης µια ουσιαστικά αναµορφωµένη
προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθµισης. Η Εταιρία εξετάζει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
οικονοµικές καταστάσεις της. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
01/01/2019)

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB δηµοσίευσε το νέο Πρότυπο, ∆ΠΧΑ 16. Ο σκοπός του έργου του
IASB ήταν η ανάπτυξη νέου Προτύπου για µισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες εφαρµόζουν και τα
δύο µέρη σε µια σύµβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο µισθωτή») και ο προµηθευτής («ο εκµισθωτής») - για
την παροχή πληροφοριών για τις µισθώσεις µε τον τρόπο που πιστά καταγράφει αυτές τις συναλλαγές. Για
την επίτευξη αυτού του στόχου, ο µισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη µίσθωση. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
οικονοµικές καταστάσεις της. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2.3 Μετατροπή ξένων νοµισµάτων
Η Εταιρεία τηρεί λογιστικά βιβλία σε Ευρώ. Συναλλαγές που γίνονται σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε
Ευρώ µε βάση την επίσηµη τιµή του ξένου νοµίσµατος που ισχύει την ηµέρα της συναλλαγής. Κατά την
ηµεροµηνία κατάρτισης της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης, οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε ξένα
νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ µε βάση την επίσηµη τιµή του ξένου νοµίσµατος που ισχύει την
αντίστοιχη ηµεροµηνία. Τα κέρδη ή οι ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές περιλαµβάνονται στην
Κατάσταση Αποτελεσµάτων.
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2.4 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
(α) ∆άνεια και απαιτήσεις
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες
πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργείς αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησής τους.
Συµπεριλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξη µεγαλύτερη των 12 µηνών από
την ηµεροµηνία λήξης της ετήσιας περιόδου αναφοράς τα οποία συµπεριλαµβάνονται στο µη κυκλοφορούν
ενεργητικό. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις παρουσιάζονται στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης στις
κατηγορίες πελάτες και λοιπές απαιτήσεις.

2.5 Εµπορικές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συµπίπτει µε την
ονοµαστική αξία και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού
επιτοκίου, αφαιρουµένων και των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµίες αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει
αντικειµενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση
τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των
απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών, προεξοφλούµενων µε τη
µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται ως έξοδο στην Κατάσταση
Αποτελεσµάτων.

2.6 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τους
τραπεζικούς λογαριασµούς υπερανάληψης, καθώς και τις βραχυπρόθεσµες µέχρι τρεις µήνες επενδύσεις
υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου.

2.7 Εταιρικό κεφάλαιο
Τα εταιρικά µερίδια κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια.

2.8 Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος)
Η επιβάρυνση της περιόδου µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους
αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους (ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις), που σχετίζονται µε τα
απεικονιζόµενα στην τρέχουσα χρήση κέρδη (ή ζηµίες), αλλά τα οποία θα καταλογισθούν σε µελλοντικές
χρήσεις. Ο φόρος εισοδήµατος καταχωρείται στα αποτελέσµατα, εκτός του φόρου εκείνου, που αφορά
συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Στην περίπτωση αυτή καταχωρείται
απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια.
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος είναι οι πληρωτέοι φόροι, επί του φορολογητέου εισοδήµατος της περιόδου,
βάσει των θεσπισµένων συντελεστών φόρου κατά την ηµεροµηνία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης .
Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος, αφορούν περιπτώσεις προσωρινών διαφορών µεταξύ φορολογικής
αναγνώρισης στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού και αναγνώρισής τους για σκοπούς σύνταξης των
οικονοµικών καταστάσεων. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις
εκπεστέες φορολογικές διαφορές και τις αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες κατά την έκταση που είναι
πιθανό ότι θα υπάρξει επαρκές φορολογικό εισόδηµα για να καλύψει τις προσωρινές διαφορές. Η αξία των
αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ηµεροµηνία της Κατάστασης Οικονοµικής
Θέσης και µειώνεται κατά την έκταση που δεν αναµένεται να υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδηµα, που
θα καλύψει την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.
2.9 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία της παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας
και εκπτώσεις. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
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(α) Παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε σχέση µε το
εκτιµώµενο συνολικό κόστος της.
(β) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του πραγµατικού
επιτοκίου.

2.10 Κέρδη/ (Ζηµίες) ανά µερίδιο
Τα βασικά και αποµειωµένα κέρδη/(ζηµίες) ανά µερίδιο, υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη µε το
µέσο σταθµικό αριθµό µεριδίων κάθε χρήσεως.

2.11 Συγκριτικά στοιχεία
Όπου κρίνεται απαραίτητο τα συγκριτικά στοιχεία της προηγούµενης περιόδου αναπροσαρµόζονται για να
καλύψουν αλλαγές στην παρουσίαση της τρέχουσας περιόδου. ∆ιαφορές που παρουσιάζονται µεταξύ των
ποσών στις οικονοµικές καταστάσεις και των αντίστοιχων ποσών στις σηµειώσεις οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.

3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Η Εταιρεία ως µέλος του Οµίλου Επιχειρήσεων ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς
κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια, τιµές αγοράς),
πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων του Οµίλου
εστιάζεται στη µη προβλεψιµότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την
ενδεχόµενη αρνητική τους επίδραση στη χρηµατοοικονοµική απόδοση του Οµίλου.
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονοµική υπηρεσία του Οµίλου, σε συνεργασία
µε τη διοίκηση της Εταιρείας µε συγκεκριµένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από τους ∆ιαχειριστές . Οι
∆ιαχειριστές παρέχουν οδηγίες και κατευθύνσεις για τη γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές
οδηγίες για τη διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων όπως ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου
και ο πιστωτικός κίνδυνος.
(α) Κίνδυνος αγοράς
Ο Όµιλος και η Εταιρεία ως µέλος του, δραστηριοποιείται στην Ευρώπη και συνεπώς το µεγαλύτερο µέρος
των συναλλαγών της Εταιρείας διεξάγεται σε Ευρώ.
(β) Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα συµβαλλόµενα, µε
αυτήν µέρη.
Για τις εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις, η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σηµαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Η
Εταιρεία παρακολουθεί, σε σταθερή βάση τις εµπορικές της απαιτήσεις. Για τις περισσότερες συναλλαγές
της, η Εταιρεία προεισπράττει την τα ποσά από τα συµβαλλόµενα, µε αυτήν µέρη.
Η ληκτότητα των εµπορικών απαιτήσεων την 31η ∆εκεµβρίου 2015 και 2014 για την Εταιρεία αναλύεται ως
εξής:

(Ποσά σε €)
Ενηλικίωση Εμπορικών
Απαιτήσεων
2015
2014

Αγ. Νικόλαος ΙΚΕ
Ληξιπρόθεσμες και μη απομειωμένες
0-3 μήνες 3-6 μήνες 6-12 μήνες
36.464
-

> 1 έτος

Μη ληξιπρόθεσμες
και μη απομειωμένες
16.143
20.502

Σύνολο
52.606
20.502
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(γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της Εταιρείας ταξινοµηµένες σε σχετικές
οµαδοποιηµένες ηµεροµηνίες λήξης, οι οποίες υπολογίζονται σύµφωνα µε το χρονικό υπόλοιπο από την
ηµεροµηνία λήξης της ετήσιας περιόδου αναφοράς µέχρι τη συµβατική ηµεροµηνία λήξης σε µη
προεξοφληµένες τιµές.
Αγ. Νικόλαος ΙΚΕ
Ενηλικίωση Υποχρεώσεων 2015
εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη αργότερα από 5 έτη
(Ποσά σε €)
Μακρόθεσμα δάνεια
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
63.232
Λοιπές Υποχρεώσεις
365.372
Σύνολο
428.603
-

Αγ. Νικόλαος ΙΚΕ
Ενηλικίωση Υποχρεώσεων 2015
εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη αργότερα από 5 έτη
(Ποσά σε €)
Μακρόθεσμα δάνεια
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
32.666
Λοιπές Υποχρεώσεις
181.048
Σύνολο
213.714
-

(δ)

Σύνολο
63.232
365.372
428.603

Σύνολο
32.666
181.048
213.714

Κίνδυνος ∆ιακύµανσης επιτοκίων

Η Εταιρεία δεν είχε δάνεια τόσο κατά τη διάρκεια όσο και στο τέλος της χρήσης και ως εκ τούτου δεν
εκτίθεται στο συγκεκριµένο κίνδυνο.
(ε)

Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου

Οι στόχοι της Εταιρείας σε σχέση µε τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα
απρόσκοπτης λειτουργίας της στο µέλλον µε σκοπό να διατηρήσει ιδανική κατανοµή κεφαλαίου µειώνοντας
κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος κεφαλαίου.
Η Εταιρεία για να διατηρήσει ή να προσαρµόσει την κεφαλαιακή διάρθρωσή της µπορεί να εκδώσει νέα
µερίδια.
Σύµφωνα µε όµοιες πρακτικές του κλάδου ο Όµιλος και η Εταιρεία παρακολουθούν τα κεφάλαια τους µε
βάση το συντελεστή µόχλευσης. Ο εν λόγω συντελεστής υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισµό µε τα
συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια. ∆εδοµένου ότι η Εταιρεία δεν έχει δανεισµό κατά την 31 ∆εκεµβρίου
2015 και 2014 αντίστοιχα, ο δείκτης δεν έχει εφαρµογή.
3.2 Προσδιορισµός των εύλογων αξιών
Η ονοµαστική αξία µείον προβλέψεις για επισφάλειες των εµπορικών απαιτήσεων εκτιµάται ότι προσεγγίζει
την πραγµατική τους αξία. Οι πραγµατικές αξίες των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων για σκοπούς
εµφάνισής τους στις οικονοµικές καταστάσεις υπολογίζονται µε βάση την παρούσα αξία των µελλοντικών
ταµιακών ροών που προκύπτουν από συγκεκριµένες συµβάσεις χρησιµοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο
είναι διαθέσιµο για τον Όµιλο και την Εταιρεία, για τη χρήση παρόµοιων χρηµατοπιστωτικών µέσων.

4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως
Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α., απαιτεί τη διενέργεια εκτιµήσεων και την
υιοθέτηση παραδοχών, οι οποίες δύναται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων
και υποχρεώσεων, τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την
ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων καθώς επίσης και τα ποσά εσόδων και εξόδων που
αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου. Η χρήση της διαθέσιµης πληροφόρησης και η
εφαρµογή υποκειµενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιµήσεων. Τα
µελλοντικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιµήσεις, ενώ οι αποκλίσεις δύναται να
έχουν σηµαντική επίπτωση επί των οικονοµικών καταστάσεων. Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης
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είναι υπό συνεχή επανεξέταση µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα και τις προσδοκίες για τα µελλοντικά γεγονότα,
που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα.

Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων
5. Χρηµατοοικονοµικά µέσα

(Ποσά σε €)
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Σύνολο
Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

Αγ. Νικόλαος ΙΚΕ
31/12/2015
31/12/2014
7.120
7.120

7.120
7.120

474.231
296.372
770.603

76.885
290.739
367.624

-

-

428.603
428.603

213.714
213.714

6. Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις

(Ποσά σε €)
Δοσμένες Εγγυήσεις
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις

Αγ. Νικόλαος ΙΚΕ
31/12/2015
31/12/2014
370
370
6.750
6.750
7.120
7.120

(Ποσά σε €)
Πελάτες
Καθαρές εμπορικές απαιτήσεις

Αγ. Νικόλαος ΙΚΕ
31/12/2015
31/12/2014
52.606
20.502
52.606
20.502

(Ποσά σε €)
Χρεώστες Διάφοροι
Απαιτήσεις Από Ελληνικό Δημόσιο
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο

Αγ. Νικόλαος ΙΚΕ
31/12/2015
31/12/2014
5.951
7.556
115.674
48.827
300.000
0
421.625
56.383

7.Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

(Ποσά σε €)
Διαθέσιμα στο ταμείο
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις
Καταθέσεις Προθεσμίας & Repos
Σύνολο

Αγ. Νικόλαος ΙΚΕ
31/12/2015
31/12/2014
5.604
1.150
290.768
289.590
296.372
290.739

Τα ταµιακά διαθέσιµα για σκοπούς της κατάστασης ταµιακών ροών, περιλαµβάνουν τα εξής:
(Ποσά σε €)
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

31/12/2015
296.372
296.372

31/12/2014
290.739
290.739
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Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των τραπεζικών
καταθέσεων είχε ως εξής:
Καταθέσεις σε Ευρώ
Καταθέσεις σε USD

31/12/2015
0,00%
0,00%

31/12/2014
0,00%
0,00%

8. Εταιρικό κεφάλαιο
Ποσά σε Ευρώ

Αριθµός
µεριδίων

Μερίδια

Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2014
Κεφαλαιακές εισφορές κατά τη χρήση
Εγγυητικές εισφορές κατά τη χρήση
31 ∆εκεµβρίου 2014

0
1
6.750
6.751

0
1
6.750
6.751

0
1
6.750
6.751

1 Ιανουαρίου 2015
Κεφαλαιακές εισφορές κατά τη χρήση
Εγγυητικές εισφορές κατά τη χρήση
31 ∆εκεµβρίου 2015

6.751
0
0
6.751

6.751
0
0
6.751

6.751
0
0
6.751

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό του ενός (1) ευρώ, διαιρούµενο σε ένα (1) εταιρικό µερίδιο,
ονοµαστικής αξίας ενός (1) ευρώ, το καθένα, το οποίο καλύφθηκε ολοσχερώς σε µετρητά από τον µοναδικό
εταίρο της Εταιρείας, την «ΟΣΤΕΝΙΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ.).
Ο µοναδικός εταίρος της Εταιρείας ανέλαβε ευθύνη έναντι των τρίτων για τα χρέη της Εταιρείας που τυχόν
προκύψουν (εγγυητική υποχρέωση) µέχρι του ποσού των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ και εταιρικά µερίδια
που αντιστοιχούν στο εβδοµηντα πέντε τοις εκατό (75%) του ποσού της ευθύνης και έλαβε έξι χιλιάδες
εφτακόσια πενήντα (6.750) εταιρικά µερίδια, αξίας ενός ευρώ (1) το καθένα.

9 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

(Ποσά σε €)
Προμηθευτές
Προκαταβολές πελατών
Σύνολο

Αγ. Νικόλαος ΙΚΕ
31/12/2015
31/12/2014
41.479
19.680
21.753
12.986
63.232
32.666

(Ποσά σε €)
Έξοδο φόρου που αναλογεί στην περίοδο
Υποχρεώσεις από Φόρους
Σύνολο

Αγ. Νικόλαος ΙΚΕ
31/12/2015
31/12/2014
167.595
111.071
4.383
4.279
171.977
115.350

(Ποσά σε €)
Δεδουλευμένα έξοδα
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

Αγ. Νικόλαος ΙΚΕ
31/12/2015
31/12/2014
158.228
160.789
3.525
4.048
203.619
16.211
365.372
181.048

10. Πωλήσεις

(Ποσά σε €)

Αγ. Νικόλαος ΙΚΕ
1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014

Έσοδα από υπηρεσίες

469.779

264.333

Πωλήσεις

469.779

264.333
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11. Έξοδα ανά κατηγορία

(Ποσά σε €)
Αποδοχές προσωπικού
Εργοδοτικές εισφορές
Σύνολο Δαπανών Προσωπικού

Αγ. Νικόλαος ΙΚΕ
31/12/2015
31/12/2014
60.009
44.333
19.100
11.021
79.109
55.354

(Ποσά σε €)

Αγ. Νικόλαος ΙΚΕ
31/12/2015
31/12/2014

Κόστος Πωληθέντων
Λοιπές παροχές σε εργαζομένους

79.109

55.354

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

53.100

39.286

Παροχές τρίτων

36.131

26.665

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων

17.317

9.880

Φόροι και τέλη
Λοιπά διάφορα έξοδα
Σύνολο

(Ποσά σε €)

432

473

11.883
197.972

8.507
140.165

Αγ. Νικόλαος ΙΚΕ
31/12/2015
31/12/2014

Έξοδα διοίκησης
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Λοιπά διάφορα έξοδα
Σύνολο

201.925

183.500

517

287

2.113

1.190

204.555

184.977

12. Λοιπά έσοδα και έξοδα εκµετάλλευσης

(Ποσά σε €)

Αγ. Νικόλαος ΙΚΕ
31/12/2015
31/12/2014

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Κέρδη Συναλλαγματικών Διαφορών

1.086

112

Λειτουργικά Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών

216.771

184.592

Λοιπά
Σύνολο

739
218.596

184.703

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης
Ζημιές συναλλαγματικών διαφορών

75

-

Λοιπά έξοδα παροχής υπηρεσιών

13.158

5.050

Λοιποί φόροι
Σύνολο

2.477
15.711

5.050
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13. Χρηµατοοικονοµικά έσοδα και έξοδα

(Ποσά σε €)

Αγ. Νικόλαος ΙΚΕ
31/12/2015
31/12/2014

Χρηματοοικονομικά Έσοδα
Τραπεζικές καταθέσεις

513

412

Λοιπά
Σύνολο

159
671

412

1.115
1.115

928
928

Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Λοιπά Τραπεζικά Έξοδα
Σύνολο

14. Φόρος Εισοδήµατος

(Ποσά σε €)
Φόρος χρήσης
Σύνολο

Αγ. Νικόλαος ΙΚΕ
31/12/2015
31/12/2014
138.231
79.398
138.231
79.398

Ο φόρος εισοδήµατος υπολογίστηκε µε τους φορολογικούς συντελεστές της κάθε χρήσης επί του
φορολογικού κέρδους της χρήσεως. Η φορολογική δαπάνη υπολογίζεται ως εξής:
Κέρδη προ φόρων
Συντελεστής Φόρου
Φόρος υπολογ. βάσει του φορολογικού συντελεστή

269.693
29%
78.211

118.328
26%
30.765

Μη Εκπιπτώμενες Δαπάνες
Λοιπά
Πραγματική Φορολογική Επιβάρυνση

21.934
38.086
138.231

9.113
39.520
79.398

15. Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη
(α)

Έσοδα

(β)
(γ)
(δ)

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Απαιτήσεις από συνδεµένα µέρη
Υποχρεώσεις σε συνδεµένα µέρη

(α)
(β)

Μισθοί και Αµοιβές ∆ιαχειριστών
Υποχρεώσεις προς τους ∆ιαχειριστές

31/12/2015
0
52.596
300.000
33.796

31/12/2015
131.333
128.333

31/12/2014
0
33.355
0
15.740

31/12/2014
152.000
152.000

16. ∆εσµεύσεις

Ποσά σε Ευρώ
Έως 1 έτος
Από 1-5 έτη
> 5 έτη
Σύνολο Λειτουργικών Μισθώσεων

31/12/2015
5.400
22.000
0
27.400

31/12/2014
5.400
22.000
0
27.400
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17. Κέρδη/ (Ζηµίες) ανά µερίδιο
Αγ. Νικόλαος ΙΚΕ
1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014

(Ποσά σε €)
Κέρδη που αναλογούν στους εταίρους
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μεριδίων

131.461

38.930

6.751

6.751

Βασικά κέρδη ανά μερίδιο

19,4728

5,7666

Απομειωμένα κέρδη ανά μερίδιο

19,4728

5,7666

18. Λειτουργικοί τοµείς
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται µόνο στην παροχή υπηρεσιών ναυτικής πρακτόρευσης πλοίων στις λιµενικές
εγκαταστάσεις της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΒΕΑΕ στον Αγ.Νικόλαο Βοιωτίας, εντός της ελληνικής
επικράτειας. Ως εκ τούτου καθώς και βάσει των απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ 8 δεν απαιτείται ανάλυση κατά
λειτουργικό τοµέα.

19. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές που να ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην
οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2014 και 2015. ∆εν υπάρχουν προβλέψεις για
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις καθώς και για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές στην Εταιρεία.
Η Εταιρεία απασχολούσε 4 άτοµα προσωπικό κατά την 31/12/2015 έναντι 4 κατά την 31/12/2014.

20. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία λήξης της ετήσιας περιόδου αναφοράς
Η Τακτική Συνέλευση των Εταίρων της Εταιρείας της 30ης Απριλίου 2016 αποφάσισε την τροποποίηση των
οικονοµικών καταστάσεων της 21ης Μαρτίου 2016, οι οποίες νοµίµως δηµοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας της Εταιρείας www.stnikolaos.com και καταχωρήθηκαν στις 01.04.2016 στη µερίδα της Εταιρείας
στο Γ.Ε.Μ.Η. µε Κωδικό Αριθµό 594219 α.π. Γ.Ε.ΜΗ. 1145/01.04.2016. Πιο συγκεκριµένα η Τακτική
Συνέλευση των Εταίρων της Εταιρείας αποφάσισε την τροποποίηση της διανοµής της αµοιβής των
∆ιαχειριστών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01.01.2015 έως 31.12.2015 και κατά συνέπεια των
οικονοµικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση από 01.01.2015 έως 31.12.2015, ώστε να προβλέπεται
διανοµή αµοιβών – µερίσµατος προς τους διαχειριστές συνολικού ποσού εκατόν τριάντα ενός χιλιάδων
τριακοσίων τριάντα τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (€131.333,33).
∆εν υπάρχουν λοιπά σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου 2015 τα οποία θα έπρεπε ή να
κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2016
Ο ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΦΩΤΙΟΣ Σ. ΣΠΥΡΑΚΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ
Α.∆.Τ. Χ 312904
ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ 65196 - Α΄ ΤΑΞΗΣ

Α.∆.Τ. Σ 267348
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟN ΕΤΑΙΡΟ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 01/01/2015 - 31/12/2015
Κύριε Εταίρε,
Έχουµε την τιµή να θέσουµε υπόψη σας για έγκριση τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης
01/01/2015 - 31/12/2015 της Εταιρείας µας και να σας δώσουµε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας
Η εν λόγω εταιρική χρήση είναι η δεύτερη και περιλαµβάνει τη χρονική περίοδο από 01/01/2015
έως και 31/12/2015.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής, οι δραστηριότητες της Εταιρείας υπήρξαν σύµφωνες µε την ισχύουσα
νοµοθεσία και τους σκοπούς της, όπως ορίζονται από το καταστατικό της .
Οι πωλήσεις της χρήσεως ανέρχονται σε € 469.779,00
Τα καθαρά κέρδη µετά φόρων της χρήσεως ανέρχονται σε € 131.461,10.

2. Οικονοµική θέση της Εταιρείας
Η εταιρεία συστάθηκε στις 24/3/2014 µε αριθµό φορολογικού µητρώου 800565744 και Αρ.
Γ.Ε.Μ.Η. 129603017000.
Τα Ίδια Κεφάλαια κατά την 31/12/2015 ανέρχονταν σε ποσό € 177.141,75 έναντι ποσού €
45.679,65 κατά την 31/12/2014.
Το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός ευρώ (€ 1,00) και αποτελείται από
ένα (1) εταιρικό µερίδιο αξίας ενός ευρώ (€ 1).
Ο µοναδικός µέτοχος έχει αναλάβει ευθύνη έναντι τρίτων µέχρι του ποσού των € 9.000,00
και
εταιρικά µερίδια που αντιστοιχούν στο 75% του ποσού της ευθύνης και έχει λάβει έξι χιλιάδες επτακόσια
πενήντα (6.750) εταιρικά µερίδια αξίας ενός ευρώ (€ 1,00).
∆εν υπάρχουν εξωκεφαλαιακές εισφορές.

Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της Εταιρείας για τη χρήση 2015 έχουν ως εξής:

31/12/2015

31/12/2014

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

770.602
777.722

99%

367.624
374.744

98%

Ίδια κεφάλαια
Σύνολο υποχρεώσεων

177.142
600.581

29%

45.681
329.064

14%

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

770.602
600.581

128%

367.624
329.064

112%

Κεφάλαιο κινήσεως
Κυκλοφορούν ενεργητικό

170.021
770.602

22%

38.560
367.624

10%

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων
Ίδια κεφάλαια

269.693
177.142

152%

118.328
45.681

259%
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3. Ανάπτυξη της Εταιρείας κατά την χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)
H Εταιρεία έχει έδρα τον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας. Το σύνολο των εσόδων της Εταιρείας προέρχεται από
την παροχή υπηρεσιών ναυτικής πρακτόρευσης πλοίων στις λιµενικές εγκαταστάσεις της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΒΕΑΕ. Κατά την τρέχουσα χρήση η Εταιρεία εξυπηρέτησε και παρείχε υπηρεσίες ναυτικού
πράκτορα συνολικά σε 184 πλοία.

4. Προοπτικές ανάπτυξης της Εταιρείας κατά την χρήση (1/1/2016 - 31/12/2016)
Κατά τη χρήση 2016, η Εταιρεία αναµένεται να διατηρήσει στα ίδια επίπεδα τα έσοδα της και την κερδοφορία
της, διατηρώντας τα ικανοποιητικά περιθώρια κέρδους του 2015.

5. Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης µέχρι την ηµεροµηνία
υποβολής της παρούσας έκθεσης
Η Τακτική Συνέλευση των Εταίρων της Εταιρείας της 30ης Απριλίου 2016 αποφάσισε την τροποποίηση των
οικονοµικών καταστάσεων της 21ης Μαρτίου 2016, οι οποίες νοµίµως δηµοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας της Εταιρείας www.stnikolaos.com και καταχωρήθηκαν στις 01.04.2016 στη µερίδα της Εταιρείας
στο Γ.Ε.Μ.Η. µε Κωδικό Αριθµό 594219 α.π. Γ.Ε.ΜΗ. 1145/01.04.2016. Πιο συγκεκριµένα η Τακτική
Συνέλευση των Εταίρων της Εταιρείας αποφάσισε την τροποποίηση της διανοµής της αµοιβής των
∆ιαχειριστών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01.01.2015 έως 31.12.2015 και κατά συνέπεια των
οικονοµικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση από 01.01.2015 έως 31.12.2015, ώστε να προβλέπεται
διανοµή αµοιβών – µερίσµατος προς τους διαχειριστές συνολικού ποσού εκατόν τριάντα ενός χιλιάδων
τριακοσίων τριάντα τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (€131.333,33).
∆εν υπάρχουν λοιπά σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου 2015 τα οποία θα έπρεπε ή να
κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων.

6. Μερισµατική Πολιτική
Σχετικά µε τη διανοµή µερίσµατος, η διοίκηση της Εταιρείας, λαµβάνοντας υπόψη µεταξύ άλλων τα
θετικά αποτελέσµατα της χρήσης, τις προοπτικές και τη ρευστότητάς της, προτείνει τη διανοµή αµοιβών µερίσµατος προς τους διαχειριστές της εταιρείας συνολικού ποσού € 131.333,33.
Κύριε Εταίρε,
Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τις οικονοµικές καταστάσεις της
χρήσεως 2015.

Με τιµή,

Ο ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Αγ. Νικόλαος Βοιωτίας , 30 Απριλίου 2016

Ακριβές απόσπασµα από το Βιβλίο Πρακτικών
∆ιαχειρίσεως

Φώτιος Σ. Σπυράκος
∆ιαχειριστής
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