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1. Έκθεση διαχείρισης του ∆.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΓΚΕΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» έχει την τιµή να υποβάλλει την ακόλουθη Έκθεση που αφορά 
στην τέταρτη διαχειριστική χρήση από 1.1.2015 έως 31.12.2015. 
Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι να δοθεί στους µετόχους της Εταιρείας µία όσο το 
δυνατόν πιο πλήρης εικόνα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας κατά την παρελθούσα χρήση, 
των προοπτικών που διαγράφονται για το µέλλον και του έργου που επιτελεί το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο. 
 
 
Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας 
 
Όπως προκύπτει από την ανάλυση της «Κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης 2015 κατά 
λειτουργία» που περιλαµβάνεται στην παρ. 3.2 κατωτέρω, κατά τη χρήση 2015 τα καθαρά 
αποτελέσµατα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη ύψους € 269.197 από επίσης κέρδη στην 
προηγούµενη χρήση ποσού € 924.288. 
 
Κατά τη διαχειριστική χρήση 2015 ο κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε στο ποσό των 
€11.849.355 από € 12.222.598 στη χρήση 2014, είναι δηλαδή µειωµένος σε σχέση µε τον 
αντίστοιχο της προηγουµένης χρήσης κατά ποσό € 373.243 ή κατά ποσοστό 3,05%. 
Η µείωση των πωλήσεων ακολουθήθηκε από υποχώρηση του κόστους πωλήσεων κατά 
ποσό €143.407 ή κατά ποσοστό 1,61% (διαµορφώθηκε σε € 8.762.912 στη χρήση 2015 από 
€ 8.906.319 στη χρήση 2014). 
Ως αποτέλεσµα της µικρότερης µείωσης του κόστους πωλήσεων ήταν να µειωθεί το µικτό 
περιθώριο κέρδους σε 26,05% στη χρήση 2015 από 27,13% στη χρήση 2014. ∆ηλαδή το 
µικτό αποτέλεσµα διαµορφώθηκε στη χρήση 2015 σε € 3.086.443 από € 3.316.279 στη 
χρήση 2014, µειωµένο κατά € 229.836 ή κατά ποσοστό 6,93%. 
 
Περαιτέρω, τα αποτελέσµατα της χρήσης 2015, κατά κύριο λόγο: 
� επιβαρύνθηκαν από την αύξηση των εξόδων διοίκησης κατά € 63.448 ή κατά ποσοστό 

37,97%, 
� επιβαρύνθηκαν από την αύξηση των εξόδων διάθεσης, ως αποτέλεσµα του ανοίγµατος 

νέων καταστηµάτων, κατά € 357.258 ή κατά ποσοστό 15,51%, 
� επιβαρύνθηκαν από την αύξηση των χρηµατοοικονοµικών εξόδων κατά ποσό € 10.768. 

 
Μετά τις ανωτέρω επιδράσεις, το «αποτέλεσµα προ τόκων και φόρων» διαµορφώθηκε σε 
θετικό ποσό € 282.495 στη χρήση 2015 από επίσης θετικό ποσό € 926.818 στη χρήση 2014. 
 
Μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήµατος, τα κέρδη µετά από φόρους ανήλθαν σε 
€166.344 στη χρήση 2015 από € 669.740 στην προηγούµενη χρήση. 
 
Τέλος, τα «αποτελέσµατα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (Ebitda)» διαµορφώθηκαν 
στη χρήση 2015 σε θετικό ποσό € 371.888 από επίσης θετικό ποσό € 988.989 στη χρήση 
2014. 
 
Στον τοµέα των επενδύσεων, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στην παράγραφο 5.1 
κατωτέρω, η Εταιρεία στη χρήση 2015 επένδυσε ποσό € 54.789 από € 134.730 στη χρήση 
2014. 
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Για την καλύτερη κατανόηση της οικονοµικής διάρθρωσης παρουσιάζονται οι παρακάτω 
αριθµοδείκτες: 
 

  
Αριθµοδείκτες οικονοµικής 
διάρθρωσης 31.12.2015     31.12.2014   

                
1
. 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   4.601.450,93 
92,66% 

  4.381.092,89 
91,71% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   4.965.825,59   4.777.363,10 

                
2
. 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   1.705.291,69 
54,90% 

  1.538.948,07 
49,65% ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   3.106.401,89   3.099.870,19 

                
3
. 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   4.601.450,93 
148,13% 

  4.381.092,89 
141,33% ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   3.106.401,89   3.099.870,19 

                
4
. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ   1.495.049,04 
32,49% 

  1.281.222,70 
29,24% ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   4.601.450,93   4.381.092,89 

                
5
. 

EBITDA   371.888,36 
3,14% 

  988.988,91 
8,09% ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   11.849.355,29   12.222.598,31 

                
6
. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ   269.196,69 
15,79% 

  924.287,64 
60,06% Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   1.705.291,69   1.538.948,07 

                
7
. 

ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ   3.086.443,04 
26,05% 

  3.316.279,03 
27,13% ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   11.849.355,29   12.222.598,31 

 
 
Οικονοµική θέση της εταιρίας 
Η οικονοµική κατάσταση της εταιρίας κρίνεται ικανοποιητική και ανταποκρίνεται στην 
εµφανιζόµενη εικόνα του ισολογισµού της κλειόµενης χρήσης. 
 
Κίνδυνοι και πολιτικές 
Στην αγορά υφίστανται χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι, κίνδυνοι επιτοκίων, πιστωτικών 
κινδύνων και κίνδυνοι ρευστότητας. 
Το συνολικό πρόγραµµα διαχείρισης του κινδύνου διαχειρίζεται το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
 
Πιστωτικός κίνδυνος 
Ο πιστωτικός κίνδυνος σχετίζεται µε τις χορηγούµενες πιστώσεις σε πελάτες της Εταιρείας, 
όπου λαµβανοµένης υπόψη της δηµοσιονοµικής κρίσης και της έλλειψης ρευστότητας 
παραµένει υπολογίσιµος. 
 
Η Εταιρεία για να ελαχιστοποιήσει όσον το δυνατόν περισσότερο τον κίνδυνο δηµιουργίας 
επισφαλειών παρακολουθεί καθηµερινά και επιβλέπει τα υπόλοιπα των πελατών και των 
χορηγούµενων όρων πληρωµής, ενώ διενεργεί και τις απαιτούµενες προβλέψεις για 
επισφαλείς απαιτήσεις. 
 
Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
Η Εταιρεία διεξάγει τις συναλλαγές της σχεδόν εξολοκλήρου σε ευρώ και εποµένως δεν 
εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο. 
 
Κίνδυνος επιτοκίων 
Ο συγκεκριµένος κίνδυνος είναι ανύπαρκτος, δεδοµένης της ανυπαρξίας δανείων. 
 
Κίνδυνος ρευστότητας 
Η Εταιρεία καλύπτει τις χρηµατοδοτικές της ανάγκες, κατά το µέτρο των δυνατοτήτων της, µε 
τα ταµιακά της διαθέσιµα. 
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∆ραστηριότητες ερευνών και ανάπτυξης 
Η Εταιρεία δε διεξάγει δραστηριότητες στον τοµέα ερευνών και ανάπτυξης. 
 
Υποκαταστήµατα 
Η Εταιρεία εκτός από τις κεντρικές της εγκαταστάσεις και το κατάστηµα της Λάρισας, διαθέτει 
υποκαταστήµατα: α) στα Φάρσαλα, β) στο Βόλο, γ) στην Καρδίτσα, δ) στα Τρίκαλα, ε) στη 
Λαµία, στ) στις Συκιές Θεσσαλονίκης, ζ) στη Λεπτοκαρυά Πιερίας, η) στην Ελασσόνα, θ) στο 
Παλαιό Φάληρο Αττικής, ι) στην οδό Μεσογείων 183 στην Αθήνα και κ) στην οδό Αχαρνών 
383 στην Αθήνα. 
Τα υποκαταστήµατα έχουν εξαρτηµένη λογιστική οργάνωση από την έδρα λόγω των ιδίων 
συνθηκών λειτουργίας µε το κεντρικό. Για το λόγο αυτό τα αποτελέσµατά τους, ήτοι 
πωλήσεις, αγορές, δαπάνες κλπ, είναι ενσωµατωµένα στο σύνολο. 
 
Προτεινόµενη διάθεση κερδών 
Το διοικητικό συµβούλιο προτείνει στην προσεχή τακτική γενική συνέλευση των µετόχων τη 
διάθεση των καθαρών µετά από φόρους κερδών της χρήσης 2015 ως ακολούθως: 
 
  1.1-31.12.2015 1.1-31.12.2014 
Σχηµατισµός τακτικού αποθεµατικού 9.583,36 34.117,35 
Υπόλοιπο κερδών εις νέο 156.760,26 635.622,72 

Σύνολα 166.343,62 669.740,07 
 
Στη χρήση 2015 όπως και στην προηγούµενη χρήση δεν καταβλήθηκαν µερίσµατα στους 
µετόχους. 
 
Προβλεπόµενη πορεία της Εταιρείας 
Λαµβάνοντας υπόψη το µεγάλο ανταγωνισµό που υπάρχει στον κλάδο και την γενικότερη 
δυσµενή οικονοµική κατάσταση της οικονοµίας, τα παραπάνω οικονοµικά µεγέθη, είναι 
ικανοποιητικά. 
Η συνεχιζόµενη προσπάθεια σε όλες τις δραστηριότητες ενδυναµώνουν τις ελπίδες του ∆.Σ. 
της Εταιρείας για περεταίρω καλύτερη πορεία αφού γνωρίζει ότι υπάρχουν οι προοπτικές για 
ανάκαµψη, η πολύχρονη δε εµπειρία και εργατικότητα του προσωπικού καθοδηγούµενη από 
την ορθολογική και χρηστή ∆ιοίκηση θα συµβάλει αποτελεσµατικά σε αυτό. 
 
Με τη βεβαιότητα τέλος ότι το ∆.Σ. κατέβαλλε κάθε δυνατή και νόµιµη προσπάθεια για την 
επίτευξη των στόχων της χρήσης 2015 και έπειτα από τις παρασχεθείσες πληροφορίες και 
επεξηγήσεις σχετικά µε τη διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας κατά τη χρήση 2015, 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε το σύνολο των υποβαλλόµενων στη γνώµη και κρίση σας 
οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2015, απαλλάξετε δε τόσο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 
όσο και τους ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για την διαχείριση των 
εταιρικών υποθέσεων κατά το έτος 2015 και παρακαλούµε να τεθεί ως έχει και υπό την 
έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας. Τα παριστάµενα µέλη 
του ∆.Σ. οµόφωνα εγκρίνουν την έκθεση προς την Γενική Συνέλευση. 
 

Λάρισα, 30 Ιουνίου 2016 
 

Ο Πρόεδρος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου 
και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 
 
 
 

Βασίλειος Γεροβασίλης 
Α∆Τ: ΑΙ 846368 
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2. Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Προς τους µετόχους της Εταιρείας ΓΚΕΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
 
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της ΓΚΕΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, οι οποίες αποτελούνται από τον 
ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2015, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων και µεταβολών 
καθαρής θέσης της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό 
προσάρτηµα. 
 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις 
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και 
για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να 
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από 
ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες 
δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση 
εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από 
ουσιώδη ανακρίβεια. 
 
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, 
σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Οι 
επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της 
εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, 
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων 
κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και 
εύλογη παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το 
σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την 
έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο 
έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και 
µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη 
διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων. 
 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα 
για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 
 
Γνώµη 
 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, 
από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της ΓΚΕΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2015, τη 
χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε 
τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 
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Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
 
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχοµένου της Έκθεσης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των 
οριζόµενων από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. 
 
 
        Αθήνα, 4 Αυγούστου 2016 
 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.            Ιωάννης Θ. Μακρής 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές              ΑΜ ΣΟΕΛ 28 131 
Λ. Κηφισίας 124, 115 26 Αθήνα 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132 
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3. Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2015 
 
 
3.1 Ισολογισµός 31ης ∆εκεµβρίου 2015 
 
 

  Σηµ. 31.12.2015 31.12.2014 1.1.2014 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         

Ενσώµατα πάγια         

Μηχανολογικός εξοπλισµός 5.1 3.033,37 3.583,35 3.833,35 

Λοιπός εξοπλισµός 5.1 310.546,17 350.604,78 277.795,38 

Σύνολο   313.579,54 354.188,13 281.628,73 

          

Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία 
υπό κατασκευή   0,00 5.048,03 0,00 

          

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία         

∆άνεια και απαιτήσεις 5.2 50.795,12 37.034,05 21.181,07 

          

Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων   364.374,66 396.270,21 302.809,80 

          

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         

Αποθέµατα         

Εµπορεύµατα 5.3 2.319.967,26 2.506.755,24 2.111.594,15 

Προκαταβολές για αποθέµατα   96.011,54 159.912,88 147.111,57 

Σύνολο   2.415.978,80 2.666.668,12 2.258.705,72 

          

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές         

Εµπορικές απαιτήσεις 5.4 1.702.181,04 1.168.399,35 1.038.149,44 

Λοιπές απαιτήσεις 5.5 54.209,21 73.209,83 323.719,15 

Προπληρωµένα έξοδα   7.640,87 7.821,99 6.542,49 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 5.6 421.441,01 464.993,60 517.534,63 

Σύνολο   2.185.472,13 1.714.424,77 1.885.945,71 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων   4.601.450,93 4.381.092,89 4.144.651,43 

Σύνολο ενεργητικού   4.965.825,59 4.777.363,10 4.447.461,23 

          

Καθαρή θέση         

Κεφάλαιο 5.7 840.000,00 840.000,00 840.000,00 

Αποθεµατικά νόµων και καταστατικού 5.8 49.611,36 40.028,00 5.910,65 

Αποτελέσµατα εις νέο   815.680,33 658.920,07 23.297,35 

Σύνολο καθαρής θέσης   1.705.291,69 1.538.948,07 869.208,00 

          

Προβλέψεις         

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους   74.132,01 58.544,84 6.701,40 

Λοιπές προβλέψεις 5.9 80.000,00 80.000,00 80.000,00 

Σύνολο   154.132,01 138.544,84 86.701,40 
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Υποχρεώσεις 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις         

Εµπορικές υποχρεώσεις 5.10 2.724.724,69 2.578.147,19 3.221.635,22 

Φόρος εισοδήµατος   0,00 243.323,28 12.451,47 

Λοιποί φόροι και τέλη 5.11 151.066,01 88.774,21 11.210,96 

Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης 5.12 104.552,02 116.012,81 87.839,12 

Λοιπές υποχρεώσεις 5.13 117.350,00 58.304,51 143.627,20 

Έξοδα χρήσης δουλευµένα   8.709,17 15.308,19 14.787,86 

Σύνολο   3.106.401,89 3.099.870,19 3.491.551,83 

Σύνολο υποχρεώσεων   3.106.401,89 3.099.870,19 3.491.551,83 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και 
υποχρεώσεων   4.965.825,59 4.777.363,10 4.447.461,23 
          
 
 
 

3.2 Κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης 2015 κατά λειτουργία 
 

  Σηµ. 
1.1 - 

31.12.2015 
1.1 - 

31.12.2014 

        
Κύκλος εργασιών 6.1 11.849.355,29 12.222.598,31 
Κόστος πωλήσεων 6.2 -8.762.912,25 -8.906.319,28 

Μικτό αποτέλεσµα   3.086.443,04 3.316.279,03 
        
Λοιπά συνήθη έσοδα 6.3 89.920,40 81.668,81 
Έξοδα διοίκησης 6.4 -230.562,23 -167.114,24 
Έξοδα διάθεσης 6.5 -2.660.833,68 -2.303.575,63 
Λοιπά έξοδα και ζηµιές 6.6 -2.522,57 -445,14 
Λοιπά έσοδα και κέρδη   49,99 5,00 

Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων   282.494,95 926.817,83 
        
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα   633,96 3.421,33 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   -13.932,22 -5.951,52 

Αποτελέσµατα προ φόρων   269.196,69 924.287,64 
        
Φόροι εισοδήµατος   -102.853,07 -254.547,57 
        
Αποτελέσµατα µετά από φόρους   166.343,62 669.740,07 
        

Αποτέλεσµα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων 
(Ebitda)   371.888,36 988.988,91 
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3.3 Κατάσταση µεταβολών καθαρής θέσης χρήσης 2015 
 
 

  Κεφάλαιο 

Αποθεµατικά 
νόµων και 
καταστατικού 

Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολα 

Υπόλοιπα 1.1.2014 840.000,00 5.910,65 23.297,35 869.208,00 
          
Σχηµατισµός τακτικού αποθεµατικού   34.117,35 -34.117,35 0,00 

Αποτελέσµατα χρήσης 2014 µετά από 
φόρους     669.740,07 669.740,07 

Υπόλοιπα 31.12.2014 840.000,00 40.028,00 658.920,07 1.538.948,07 

               

Υπόλοιπα 1.1.2015 840.000,00 40.028,00 658.920,07 1.538.948,07 
          
Σχηµατισµός τακτικού αποθεµατικού   9.583,36 -9.583,36 0,00 

Αποτελέσµατα χρήσης 2015 µετά από 
φόρους     166.343,62 166.343,62 

Υπόλοιπα 31.12.2015 840.000,00 49.611,36 815.680,33 1.705.291,69 
 
 
Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων. 
 

Λάρισα, 30 Ιουνίου 2016 
 
      Ο Πρόεδρος του 
  ∆ιοικητικού Συµβουλίου          Το µέλος του      Ο προϊστάµενος 
και ∆ιευθύνων Σύµβουλος  ∆ιοικητικού Συµβουλίου         Λογιστηρίου 
 
 
 
 
 
 
   Βασίλειος Γεροβασίλης     Αθανάσιος Μπαντής  Γεώργιος Καραγιάννης 
        Α∆Τ: ΑΙ 846368         Α∆Τ: ΑΗ 768075      ΑΜ Αδείας ΟΕΕ Α΄ Τάξης 58424 
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4. Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2015 
 
4.1 Γενικές πληροφορίες 
 
Η «ΓΚΕΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» 
ιδρύθηκε στις 4.3.2011 και έχει την έδρα επί της οδού Αντώνη Μαρτάλη 1, στην πόλη της 
Λάρισας. Μέσω του κεντρικού καταστήµατός της αλλά και των υποκαταστηµάτων της, 
εµπορεύεται παντός είδους ηλεκτρολογικό υλικό προς ιδιώτες και επαγγελµατίες. 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της 4ης διαχειριστικής χρήσης 2015 (από 1.1 έως 31.12.2015) 
εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 30ης Ιουνίου 2016 και τελούν υπό την έγκριση 
της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. 
 
 
4.2 Βασικές λογιστικές αρχές 
 
4.2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4308/2014 
«Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις», έχουν συνταχθεί µε 
βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας και 
παρουσιάζονται σε ευρώ. 
Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε 
κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα. 
 
4.2.2 Πρώτη εφαρµογή των νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) 
 
Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2015 
είναι οι πρώτες που συντάσσονται από την Εταιρεία σύµφωνα µε τα ΕΛΠ. Στις 
προηγούµενες χρήσεις έως και τη χρήση 2014 η Εταιρεία τηρούσε τα λογιστικά της βιβλία και 
στοιχεία και συνέτασσε τις οικονοµικές της καταστάσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 
2190/1920 και του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Π.∆. 1123/1980), λαµβάνοντας 
υπόψη τις διατάξεις τις ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας. 
Η Εταιρεία δεν ανήκει σε τελικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο να υπάρχει υποχρέωση 
σύνταξης ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του 
άρθρου 2 του Ν.4308/2014 κατηγοριοποιείται στις µεσαίες οντότητες. 
 
Η Εταιρεία έχει ετοιµάσει τις οικονοµικές καταστάσεις σε πλήρη συµφωνία µε τα ΕΛΠ όπως 
αυτά εφαρµόζονται για τις διαχειριστικές χρήσεις που αρχίζουν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 
2015, µε συγκριτικά δεδοµένα αυτά της χρήσης 2014. Κατά την προετοιµασία των 
οικονοµικών καταστάσεων, ο ισολογισµός ανοίγµατος καταρτίστηκε για την 1η Ιανουαρίου 
2014, η οποία αποτελεί την ηµεροµηνία µετάβασης της Εταιρείας στα ΕΛΠ. 
 
Η Εταιρεία κάνοντας χρήση των προβλέψεων της παραγράφου 2.2 του άρθρου 37 της 
Λογιστικής Οδηγίας της ΕΛΤΕ για την πρώτη εφαρµογή των ΕΛΠ, κατάρτισε τις οικονοµικές 
καταστάσεις, µε τις απαιτούµενες από το νόµο αναδροµικές προσαρµογές, ως εάν οι 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις να συντάσσονταν ανέκαθεν βάσει των διατάξεων του 
Ν.4308/2014. 
 
Οι επιπτώσεις µετάβασης στα ΕΛΠ για κάθε κονδύλι των ήδη δηµοσιευµένων, µε βάση τις 
διατάξεις του ΕΓΛΣ (Π.∆.1123/1980) και του Κ.Ν.2190/1920, οικονοµικών καταστάσεων 
παρουσιάζονται κατωτέρω ως εξής: 
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Συµφωνία Ισολογισµού ΕΓΛΣ / Ν.2190/1920 και Ν.4308/2014 (ΕΛΠ) κατά την 1η Ιανουαρίου 
2014 (ηµεροµηνία µετάβασης) 
 

  Σηµ. 1.1.2014 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   
ΕΓΛΣ / 

Ν.2190/1920 
Μετάβαση 
στα ΕΛΠ ΕΛΠ 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         

Μηχανολογικός εξοπλισµός   3.833,35   3.833,35 

Λοιπός εξοπλισµός   277.795,38   277.795,38 

Λοιπά άυλα στοιχεία (α) 6.660,02 6.660,02 0,00 

∆άνεια και απαιτήσεις   21.181,07   21.181,07 

Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων   309.469,82 6.660,02 302.809,80 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         

Εµπορεύµατα   2.111.594,15   2.111.594,15 

Προκαταβολές για αποθέµατα   147.111,57   147.111,57 

Εµπορικές απαιτήσεις   1.038.149,44   1.038.149,44 

Λοιπές απαιτήσεις   323.719,15   323.719,15 

Προπληρωµένα έξοδα   6.542,49   6.542,49 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα   517.534,63   517.534,63 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων   4.144.651,43 0,00 4.144.651,43 

Σύνολο ενεργητικού   4.454.121,25 6.660,02 4.447.461,23 

Καθαρή θέση         

Κεφάλαιο   840.000,00   840.000,00 

Αποθεµατικά νόµων και καταστατικού   5.910,65   5.910,65 

Αποτελέσµατα εις νέο   109.957,37 86.660,02 23.297,35 

Σύνολο καθαρής θέσης   955.868,02 86.660,02 869.208,00 

Προβλέψεις         

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους   6.701,40   6.701,40 

Λοιπές προβλέψεις (β) 0,00 -80.000,00 80.000,00 

Σύνολο   6.701,40 -80.000,00 86.701,40 

Υποχρεώσεις         

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις         

Εµπορικές υποχρεώσεις   3.221.635,22   3.221.635,22 

Φόρος εισοδήµατος   12.451,47   12.451,47 

Λοιποί φόροι και τέλη   11.210,96   11.210,96 

Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης   87.839,12   87.839,12 

Λοιπές υποχρεώσεις   143.627,20   143.627,20 

Έξοδα χρήσης δουλευµένα   14.787,86   14.787,86 

Σύνολο   3.491.551,83   3.491.551,83 

Σύνολο υποχρεώσεων   3.491.551,83   3.491.551,83 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και 
υποχρεώσεων   4.454.121,25 6.660,02 4.447.461,23 
          

 
Σηµείωση: 
 
(α) ∆εν αναγνωρίστηκαν έξοδα εγκατάστασης ποσού € 6.660,02. 
(β) Σχηµατίστηκε πρόβλεψη ύψους € 80.000,00 για διαφορές φορολογικού ελέγχου των 
ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων 2012, 2013 και 2014. 
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Συµφωνία Ισολογισµού ΕΓΛΣ / Ν.2190/1920 και Ν.4308/2014 (ΕΛΠ) κατά την 31η 
∆εκεµβρίου 2014 
 

  Σηµ. 31.12.2014 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   
ΕΓΛΣ / 

Ν.2190/1920 Μετάβαση στα ΕΛΠ ΕΛΠ 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία     31.12.2014 1.1.2014   

Μηχανολογικός εξοπλισµός   3.583,35     3.583,35 

Λοιπός εξοπλισµός   350.604,78     350.604,78 

Λοιπά άυλα στοιχεία (γ) 5.940,02 -720,00 6.660,02 0,00 

Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα 
στοιχεία υπό κατασκευή   5.048,03     5.048,03 

∆άνεια και απαιτήσεις   37.034,05     37.034,05 

Σύνολο µη κυκλοφορούντων 
περιουσιακών στοιχείων   402.210,23 -720,00 6.660,02 396.270,21 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία           

Εµπορεύµατα   2.506.755,24     2.506.755,24 

Προκαταβολές για αποθέµατα   159.912,88     159.912,88 

Εµπορικές απαιτήσεις   1.168.399,35     1.168.399,35 

Λοιπές απαιτήσεις   73.209,83     73.209,83 

Προπληρωµένα έξοδα   7.821,99     7.821,99 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα   464.993,60     464.993,60 

Σύνολο κυκλοφορούντων 
περιουσιακών στοιχείων   4.381.092,89   0,00 4.381.092,89 

Σύνολο ενεργητικού   4.783.303,12 -720,00 6.660,02 4.777.363,10 

Καθαρή θέση           

Κεφάλαιο   840.000,00     840.000,00 

Αποθεµατικά νόµων και καταστατικού   40.028,00     40.028,00 

Αποτελέσµατα εις νέο   744.860,09 -720,00 86.660,02 658.920,07 

Σύνολο καθαρής θέσης   1.624.888,09 -720,00 86.660,02 1.538.948,07 

Προβλέψεις           

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους   58.544,84     58.544,84 

Λοιπές προβλέψεις   0,00   -80.000,00 80.000,00 

Σύνολο   58.544,84 0,00 -80.000,00 138.544,84 

Υποχρεώσεις           

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις           

Εµπορικές υποχρεώσεις   2.578.147,19     2.578.147,19 

Φόρος εισοδήµατος   243.323,28     243.323,28 

Λοιποί φόροι και τέλη   88.774,21     88.774,21 

Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης   116.012,81     116.012,81 

Λοιπές υποχρεώσεις   58.304,51     58.304,51 

Έξοδα χρήσης δουλευµένα   15.308,19     15.308,19 

Σύνολο   3.099.870,19     3.099.870,19 

Σύνολο υποχρεώσεων   3.099.870,19     3.099.870,19 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων 
και υποχρεώσεων   4.783.303,12 -720,00 6.660,02 4.777.363,10 
            

 
 

Σηµείωση: 
(γ) ∆εν αναγνωρίστηκαν οι αποσβέσεις των εξόδων εγκατάστασης ποσού € 720,00. 
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Συµφωνία Κατάστασης Αποτελεσµάτων ΕΓΛΣ / Ν.2190/1920 και Ν.4308/2014 (ΕΛΠ) χρήσης 
2014 
 

  Σηµ. 1.1 - 31.12.2014 

    
ΕΓΛΣ / 

Ν.2190/1920 
Μετάβαση 
στα ΕΛΠ ΕΛΠ 

          
Κύκλος εργασιών   12.222.598,31   12.222.598,31 
Κόστος πωλήσεων   -8.906.319,28   -8.906.319,28 

Μικτό αποτέλεσµα   3.316.279,03   3.316.279,03 
          
Λοιπά συνήθη έσοδα   81.668,81   81.668,81 
Έξοδα διοίκησης (δ) -167.834,24 -720,00 -167.114,24 
Έξοδα διάθεσης   -2.303.575,63   -2.303.575,63 
Λοιπά έξοδα και ζηµιές   -445,14   -445,14 
Λοιπά έσοδα και κέρδη   5,00   5,00 

Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων   926.097,83   926.817,83 
          
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα   3.421,33   3.421,33 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   -5.951,52   -5.951,52 

Αποτελέσµατα προ φόρων   923.567,64   924.287,64 
          
Φόροι εισοδήµατος   -254.547,57   -254.547,57 
          
Αποτελέσµατα µετά από φόρους   669.020,07   669.740,07 
          

Αποτέλεσµα προ τόκων, φόρων και 
αποσβέσεων (Ebitda)   988.988,91   988.988,91 

 
Σηµείωση: 
 
(δ) Η µη αναγνώριση των αποσβέσεων των εξόδων εγκατάστασης ωφέλησε ισόποσα τα 
έξοδα διοίκησης. 
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4.3 Λογιστικές πολιτικές και εκτιµήσεις (παρ. 5 άρθρου 29 
 

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων απαιτεί όπως η ∆ιοίκηση της Εταιρείας προβαίνει 
σε σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις, παραδοχές και κρίσεις που επηρεάζουν τα υπόλοιπα 
των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων 
και υποχρεώσεων καθώς και τα παρουσιαζόµενα έσοδα και έξοδα. Τα πραγµατικά 
αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εκτιµήσεις αυτές. Οι σηµαντικότερες 
λογιστικές πολιτικές, κρίσεις και εκτιµήσεις αναφορικά µε γεγονότα των οποίων η εξέλιξη θα 
µπορούσε να µεταβάλει ουσιωδώς τα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων κατά την 
επόµενη διαχειριστική χρήση είναι τα εξής: 
 
4.3.1 Ενσώµατα πάγια 
 

Αρχική αναγνώριση 
Κατά την αρχική αναγνώριση, τα πάγια περιουσιακά στοιχεία επιµετρούνται στο κόστος 
κτήσης, στο οποίο περιλαµβάνονται και οι δαπάνες βελτίωσής τους. Οι δαπάνες επισκευών 
και συντηρήσεων κεφαλαιοποιούνται όταν εµπίπτουν στον ορισµό του περιουσιακού 
στοιχείου, διαφορετικά αναγνωρίζονται ως έξοδα εντός της χρήσης στην οποία 
πραγµατοποιούνται. 
 
Μεταγενέστερη επιµέτρηση 
Μεταγενέστερα επιµετρούνται στο αποσβέσιµο κόστος κτήσης, δηλαδή στο κόστος κτήσης 
µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν αποµειώσεις της αξίας τους. 
 
Τα πάγια στοιχεία που έχουν περιορισµένη ωφέλιµη οικονοµική ζωή υπόκεινται σε ετήσια 
απόσβεση της αξίας τους η οποία υπολογίζεται µε τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης και 
µε συντελεστή που αντανακλά τις ωφέλιµες ζωές των παγίων, ως ακολούθως: 
 
Μηχανολογικός εξοπλισµός   10 έτη 
Μεταφορικά µέσα    10 έτη 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός  10 έτη 
Πάγια σε ακίνητα τρίτων    µε βάση τα έτη της µίσθωσης 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές     5 έτη 
Λογισµικά προγράµµατα     5 έτη 
 
Η απόσβεση αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιµο για τη χρήση για την οποία 
προορίζεται. Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση δεν αποσβένονται µέχρι να ολοκληρωθεί το 
πάγιο και να είναι διαθέσιµο για την προοριζόµενη παραγωγική του λειτουργία. 
Τα γήπεδα και οικόπεδα δεν αποσβένονται. 
 
Οι ωφέλιµες ζωές, οι υπολειµµατικές αξίες και µέθοδοι απόσβεσης των ενσώµατων παγίων 
υπόκεινται ετησίως σε επανεξέταση κατά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων και 
αναπροσαρµόζονται σε µελλοντικές χρήσεις, εάν κριθεί απαραίτητο. 
 
Παύση αναγνώρισης παγίων 
 
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία εκποιούνται ή δεν αναµένονται πλέον µελλοντικά 
οικονοµικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεσή τους, παύουν να αναγνωρίζονται στον 
ισολογισµό και το κέρδος ή ζηµία που προκύπτει από την ανωτέρω παύση, προσδιορίζεται 
ως η διαφορά µεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης και της λογιστικής αξίας του 
στοιχείου, περιλαµβάνεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων στο χρόνο που το στοιχείο 
έπαυσε να αναγνωρίζεται. 
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4.3.2 Άυλα πάγια στοιχεία 
 

Άυλο είναι ένα εξατοµικεύσιµο και µη νοµισµατικό περιουσιακό στοιχείο, χωρίς υλική 
υπόσταση. Ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο είναι εξατοµικεύσιµο σε κάθε µία από τις 
παρακάτω δύο περιπτώσεις: 
α) είναι διαχωρίσιµο, δηλαδή δύναται να διαχωρίζεται από την Εταιρεία και να πωλείται, 
µεταβιβάζεται, εκµισθώνεται ή ανταλλάσσεται, είτε από µόνο του ή µαζί µε σχετική σύµβαση, 
µε περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση. 
β) προκύπτει από συµβατικά ή άλλα νόµιµα δικαιώµατα, ανεξάρτητα του εάν τα δικαιώµατα 
είναι µεταβιβάσιµα, ή διαχωρίσιµα από την Εταιρεία, ή από άλλα δικαιώµατα και δεσµεύσεις. 
 
Αρχική αναγνώριση 
Κατά την αρχική αναγνώριση, τα άυλα πάγια στοιχεία επιµετρούνται στο κόστος κτήσης. 
 
Μεταγενέστερη επιµέτρηση 
Μεταγενέστερα επιµετρούνται στο αποσβέσιµο κόστος κτήσης, δηλαδή στο κόστος κτήσης 
µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν αποµειώσεις της αξίας τους. 
 
∆εν αναγνωρίζονται εσωτερικώς δηµιουργούµενα άυλα πάγια στοιχεία. 
 
4.3.3 Αποµείωση παγίων περιουσιακών στοιχείων 
Τα ενσώµατα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία που επιµετρούνται στο αποσβέσιµο 
κόστος υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις 
και εφόσον εκτιµάται ότι η επίπτωση της ενδεχόµενης αποµείωσης στις οικονοµικές 
καταστάσεις είναι σηµαντική. Ζηµίες αποµείωσης προκύπτουν όταν η ανακτήσιµη αξία του 
παγίου καταστεί µικρότερη από τη λογιστική του αξία. Υποχρέωση αναγνώρισης ζηµίας 
αποµείωσης υπάρχει µόνο όταν εκτιµάται ότι η αποµείωση είναι µόνιµου χαρακτήρα και είναι 
σηµαντικού ποσού, το οποίο καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσης ως έξοδο. Οι ζηµίες 
αποµείωσης αναστρέφονται στα αποτελέσµατα, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν 
παύουν να υφίστανται. 
 
4.3.4 Μισθώσεις 
Μισθώσεις όπου ο εκµισθωτής διατηρεί όλους του κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας 
του παγίου καταχωρούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Τα µισθώµατα αναγνωρίζονται ως 
έξοδα στα αποτελέσµατα µε τη σταθερή µέθοδο σε όλη τη διάρκεια της µίσθωσης. 
 
4.3.5 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
Αρχική αναγνώριση 
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος που απαιτήθηκε για την 
απόκτησή τους. Το κόστος κτήσης περιλαµβάνει το σύνολο των ταµειακών διαθεσίµων ή 
ταµειακών ισοδυνάµων ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγµατος που διατέθηκε για την 
απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς. 
 
Μεταγενέστερη επιµέτρηση 
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία επιµετρούνται στο 
κόστος κτήσης µείον τυχόν ζηµιών αποµείωσης. 
 
Κάθε χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο υπόκειται σε έλεγχο αποµείωσης, όταν 
υπάρχουν οι σχετικές ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 19 του 
νόµου 4308/2014. 
Ζηµιά αποµείωσης αναγνωρίζεται όταν η ανακτήσιµη αξία του στοιχείου υπολείπεται της 
λογιστικής του αξίας. Ειδικά για τα µακροπρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, οι ζηµίες 
αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν εκτιµάται ότι η αποµείωση είναι µόνιµου χαρακτήρα. 
Οι ζηµίες αποµείωσης των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων καταχωρούνται στα 
αποτελέσµατα και αναστρέφονται ως κέρδη σε αυτά, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν 
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πάψουν να υφίστανται. Η αναστροφή γίνεται µέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν 
είχε αναγνωριστεί ζηµιά αποµείωσης. 
 
Παύση αναγνώρισης 
Η Εταιρεία παύει να αναγνωρίζει ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο όταν: 
α) εκπνεύσουν τα συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµιακών ροών του στοιχείου ή, 
β) µεταβιβάσει όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητά του. 
 
4.3.6 Τρέχουσα και αναβαλλόµενη φορολογία 
Τρέχουσα φορολογία 
Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις φόρων εισοδήµατος για την τρέχουσα περίοδο επιµετρούνται 
στο ποσό που αναµένεται να ανακτηθεί από ή να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές. Τα 
ποσοστά του φόρου και οι φορολογικοί νόµοι που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του 
ποσού είναι εκείνα που έχουν θεσπιστεί έως την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού. 
 
Η Εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για φορολογικές επιβαρύνσεις που ενδέχεται να 
προκύψουν από µελλοντικό φορολογικό έλεγχο της ανέλεγκτης φορολογικά χρήσης 2010, 
καθώς, λόγω των σηµαντικά ζηµιογόνων αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής, εκτιµά βάσιµα 
ότι, δε θα υπάρξει ουσιαστική φορολογική επιβάρυνση. 
 
Αναβαλλόµενη φορολογία 
∆εν υιοθετήθηκε από την Εταιρεία, δεδοµένου ότι είναι προαιρετική από το Ν.4308/2014. 
 
4.3.7 Αποθέµατα 
Αρχική αναγνώριση 
Τα αποθέµατα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και στο κόστος παραγωγής. 
Το κόστος κτήσης των αποθεµάτων περιλαµβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται 
για να φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση και κατάστασή τους. 
Το κόστος παραγωγής προϊόντος προσδιορίζεται µε µία από τις γενικά αποδεκτές µεθόδους 
κοστολόγησης και περιλαµβάνει: 
� Το κόστος πρώτων και βοηθητικών υλών, αναλώσιµων υλικών, εργασίας και άλλο 

κόστος που σχετίζεται άµεσα µε το εν λόγω στοιχείο και, 
� µία εύλογη αναλογία σταθερών και µεταβλητών εξόδων, της περιόδου παραγωγής, που 

σχετίζονται έµµεσα µε το συγκεκριµένο προϊόν. 
 
Μεταγενέστερη επιµέτρηση 
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα αποθέµατα αποτιµούνται στην κατ’ είδος χαµηλότερη τιµή 
µεταξύ κόστους παραγωγής / κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. 
 
Η Εταιρεία χρησιµοποιεί για την επιµέτρηση του κόστους κτήσης των αποθεµάτων της το 
ετήσιο µέσο σταθµικό κόστος. 
 
4.3.8 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα, περιλαµβάνουν τα µετρητά στο ταµείο της Εταιρείας 
καθώς και τις καταθέσεις όψεως. 
 
4.3.9 Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 
Αρχική αναγνώριση 
Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο οφειλόµενο ποσό τους. 
 
Μεταγενέστερη επιµέτρηση 
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 
επιµετρούνται στα οφειλόµενα ποσά. 
 
Αντί της εφαρµογής των ανωτέρω οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται 
αρχικά και επιµετρούνται µεταγενέστερα στο αποσβέσιµο κόστος µε τη µέθοδο του 
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πραγµατικού επιτοκίου ή τη σταθερή µέθοδο, εάν η επιµέτρηση µε τον κανόνα της παρούσας 
παραγράφου έχει σηµαντική επίπτωση στα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 
Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσµατα ως έξοδα. 
 
Παύση αναγνώρισης 
Η Εταιρεία παύει να αναγνωρίζει µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση όταν η συµβατική 
δέσµευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει. 
 
4.3.10 Μη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 
Οι µη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρούνται 
µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους. 
 
Μεταγενέστερη επιµέτρηση 
∆ιαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίµησή είτε κατά το διακανονισµό των µη 
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζηµίες της περιόδου στην 
οποία προκύπτουν. 
 
Παύση αναγνώρισης 
Μια µη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση διαγράφεται όταν και µόνον όταν η συµβατική 
δέσµευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συµβατική δέσµευση που την 
δηµιούργησε δεν υφίσταται πλέον. 
 
4.3.11 Προβλέψεις 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρούνται µεταγενέστερα στο ονοµαστικό 
ποσό που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους. 
 
4.3.12 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία 
Οι προβλέψεις παροχών σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία για 
συνταξιοδότηση, που προκύπτουν από προγράµµατα καθορισµένων παροχών, 
αναγνωρίζονται και επιµετρούνται στα προκύπτοντα ονοµαστικά ποσά. 
Οι προβλέψεις αυτές για συνταξιοδότηση υπολογίζονται σε ποσοστό 40% της αποζηµίωσης 
απόλυσης, όπως αυτή καθορίζεται στους Ν.2112/1920, Ν.3198/1955 και Ν.3899/2010 για 
τους υπαλλήλους και στο Β.∆. 16/18.7.1920 και το Ν. 3198/1955 για τους εργατοτεχνίτες. 
 
4.3.13 Προκαταβολές και λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόµενα 
ποσά) και αποτιµούνται µεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, µείον τα 
χρησιµοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευµένου και τυχόν ζηµίες αποµείωσης.  
Η αποµείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο 
λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την δέσµευση που 
ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού. 
 
Τα λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος 
κτήσεως και αποτιµούνται µεταγενέστερα στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και 
ανακτήσιµης αξίας, δηλαδή του ποσού που αναµένεται να ληφθεί. 
Οι εµπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιµετρούνται στο κόστος κτήσης µείον τις 
εκτιµώµενες ζηµίες αποµείωσης. 
 
4.3.14 Έσοδα και έξοδα 
 

Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευµένα. 
Ειδικότερα: 
 
Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται 
δουλευµένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
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α) Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται µε 
την κυριότητά τους. 
β) Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή. 
γ) Τα οικονοµικά οφέλη από τη συναλλαγή µπορούν να επιµετρηθούν αξιόπιστα και 
θεωρείται πολύ πιθανή η εισροή τους στην Εταιρεία. 
 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συµβόλαια καταχωρίζονται µε τη 
µέθοδο του ποσοστού ολοκληρώσεως και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του 
οικονοµικού οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης 
επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών 
επιµετρούνται µε την µέθοδο της ολοκληρωµένης σύµβασης. 
 
Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από 
τρίτους καταχωρίζονται ως εξής: 
α) Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευµένου. 
β) Τα µερίσµατα ή παρόµοιας φύσεως εισόδηµα από τη συµµετοχή στην καθαρή θέση 
άλλων οντοτήτων όταν εγκρίνονται από το αρµόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανοµή τους. 
γ) Τα δικαιώµατα βάσει των σχετικών συµβατικών όρων. 
 
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων βάσει της αρχής του 
δουλευµένου. 
 
4.3.15 Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα 
Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόµισµα 
στο οποίο καταρτίζονται οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της οντότητας µε την ισχύουσα 
συναλλαγµατική ισοτιµία κατά τη συναλλαγή. Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς: (α) τα 
νοµισµατικά στοιχεία µετατρέπονται µε την ισοτιµία κλεισίµατος της ηµεροµηνίας του 
ισολογισµού, (β) τα µη νοµισµατικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα και 
επιµετρούνται στο κόστος κτήσεως, µετατρέπονται µε την ισοτιµία της αρχικής αναγνώρισης. 
Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισµό νοµισµατικών 
στοιχείων ή από τη µετατροπή τους µε ισοτιµία διαφορετική από την ισοτιµία µετατροπής 
κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη προγενέστερων χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της περιόδου που προκύπτουν. 
 
4.3.16 Στοιχεία της καθαρής θέσης 
Τα κονδύλια της καθαρής θέσης καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στα 
ονοµαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί. 
 
4.3.17 Ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόµενες υποχρεώσεις  
Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόµενα δικαιώµατα και δεσµεύσεις αντίστοιχα, τα οποία 
προκύπτουν από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί µόνο από 
το αν συµβούν ή δεν συµβούν ένα ή περισσότερα αβέβαια µελλοντικά γεγονότα, τα οποία 
δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις 
σηµειώσεις των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 
 
 
4.3.18 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 
Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εµπειρία 
και σε άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων αναµενόµενων µελλοντικών γεγονότων 
που, υπό τις παρούσες συνθήκες, αναµένεται να πραγµατοποιηθούν. 
 
4.3.19 Μεταβολή λογιστικών πολιτικών 
Οι µεταβολές λογιστικών πολιτικών, καταχωρίζονται µε αναδροµική επαναδιατύπωση των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δηµοσιοποιούνται µαζί µε τις 
καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόµενα κονδύλια να είναι 
συγκρίσιµα. 
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Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας µεταβολής. 
 
4.3.20 Μεταβολές λογιστικών εκτιµήσεων 
Οι µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία 
διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και µελλοντικές περιόδους, 
κατά περίπτωση. Οι µεταβολές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδροµικά. 
 
4.3.21 ∆ιόρθωση σφαλµάτων προηγούµενων περιόδων 
Οι διορθώσεις σφαλµάτων καταχωρίζονται µε την αναδροµική διόρθωση των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δηµοσιοποιούνται µαζί µε τις 
καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου.  
Στην παρούσα περίοδο δεν εντοπίστηκε σφάλµα προηγούµενης περιόδου. 
 
4.4 Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόµου προκειµένου να επιτευχθεί εύλογη 
παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων (παρ. 6 άρθρου 29) 
Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρµογή µιας διατάξεως 
του νόµου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση 
αυτή. 
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως. 
 
4.5 Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας υποχρεώσεως µε περισσότερα από 
ένα κονδύλια του ισολογισµού (παρ. 7 άρθρου 29) 
Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή µία υποχρέωση σχετίζεται µε περισσότερα από ένα 
κονδύλια του ισολογισµού, γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου αυτού µε τα σχετιζόµενα 
κονδύλια των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 
Στην παρούσα περίοδο δεν υπήρξε τέτοιο περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση. 
 
4.6 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού (παρ. 9 άρθρου 29) 
Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού, προσαρµόζονται, εάν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα 
µετά την ηµεροµηνία αυτή επιβάλλουν προσαρµογές της αξίας τους. Οι προσαρµογές αυτές 
γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την ηµεροµηνία εγκρίσεως των οικονοµικών καταστάσεων 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Τα µη διορθωτικά, µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 
γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σηµαντικά, στις σηµειώσεις των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 
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5. Ανάλυση λογαριασµών ισολογισµού 
 
5.1 Ενσώµατα πάγια (παρ. 8 άρθρου 29) 
 

  
Μηχανολογικός 
εξοπλισµός 

Μεταφορικά 
µέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός 
Πάγια σε 
ακίνητα 
τρίτων 

Συνολική αξία 
"Λοιπού 

εξοπλισµού" 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(3)+(4)+(5) 

Αξία κτήσης 1.1.2014 6.200,00 102.895,53 344.916,99 50.100,00 497.912,52 
Προσθήκες χρήσης 150,00 20.400,00 89.277,48 24.903,00 134.580,48 
Μειώσεις χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Αξία κτήσης 
31.12.2014 6.350,00 123.295,53 434.194,47 75.003,00 632.493,00 

Σωρευµένες 
αποσβέσεις 1.1.2014 2.366,65 15.670,56 200.809,26 3.637,32 220.117,14 
Αποσβέσεις χρήσης 400,00 14.378,20 41.447,03 5.945,85 61.771,08 
Μειώσεις χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Σωρευµένες 
αποσβέσεις 
31.12.2014 2.766,65 30.048,76 242.256,29 9.583,17 281.888,22 

Αναπόσβεστη αξία 
31.12.2014 3.583,35 93.246,77 191.938,18 65.419,83 350.604,78 

            

Αξία κτήσης 1.1.2015 6.350,00 123.295,53 434.194,47 75.003,00 632.493,00 
Προσθήκες χρήσης 500,00 0,00 54.289,49 0,00 54.289,49 
Μειώσεις χρήσης 0,00 -8.800,00 -179,26 0,00 -8.979,26 
Αξία κτήσης 
31.12.2015 6.850,00 114.495,53 488.304,70 75.003,00 677.803,23 

Σωρευµένες 
αποσβέσεις 1.1.2015 2.766,65 30.048,76 242.256,29 9.583,17 281.888,22 
Αποσβέσεις χρήσης 1.049,98 13.472,24 64.361,33 10.509,86 88.343,43 
Μειώσεις χρήσης 0,00 -2.845,33 -129,26 0,00 -2.974,59 
Σωρευµένες 
αποσβέσεις 
31.12.2015 3.816,63 40.675,67 306.488,36 20.093,03 367.257,06 

Αναπόσβεστη αξία 
31.12.2015 3.033,37 73.819,86 181.816,34 54.909,97 310.546,17 

 
 
 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (παρ. 11 άρθρου 29) 
 

5.2 ∆άνεια και απαιτήσεις 
 

  31.12.2015 31.12.2014 1.1.2014 

Συµµετοχή στη Συνεταιριστική Τράπεζα 
Θεσσαλίας 258,60 258,60 258,60 
∆οσµένες εγγυήσεις µισθωµένων ακινήτων 37.860,51 29.110,51 16.280,51 
∆οσµένες εγγυήσεις ∆ΕΗ 9.593,06 5.617,00 4.252,00 
Λοιπές δοσµένες εγγυήσεις 3.082,95 2.047,94 389,96 

Σύνολα 50.795,12 37.034,05 21.181,07 
 
 

5.3 Εµπορεύµατα 
 

  31.12.2015 31.12.2014 1.1.2014 
Εµπορεύµατα 2.319.967,26 2.506.755,24 2.111.594,15 
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5.4 Εµπορικές απαιτήσεις 
 

  31.12.2015 31.12.2014 1.1.2014 
Ανοικτά υπόλοιπα πελατών 1.475.179,81 1.132.534,20 932.712,36 
Γραµµάτια εισπρακτέα 10.041,35 11.545,00 0,00 
Επιταγές εισπρακτέες 
(µεταχρονολογηµένες) 216.959,88 24.320,15 160.629,79 

Μείον: προβλέψεις για επισφαλείς 
απαιτήσεις 0,00 0,00 -55.192,71 

Σύνολα 1.702.181,04 1.168.399,35 1.038.149,44 
 
 
5.5 Λοιπές απαιτήσεις 
 

  31.12.2015 31.12.2014 1.1.2014 
Προκαταβολές προσωπικού 0,00 133,05 650,00 
Χρηµατικές διευκολύνσεις προσωπικού 0,00 0,00 99,95 
Προκαταβεβληµένος φόρος εισοδήµατος 
στο Ελληνικό ∆ηµόσιο 22.504,01 0,00 0,00 
Λοιποί χρεώστες διάφοροι 31.654,09 72.544,96 77.920,34 
Εκπτώσεις επί αγορών χρήσης υπό 
διακανονισµό 51,11 531,82 0,00 

Χρεωστικό υπόλοιπο φόρου 
προστιθέµενης αξίας 0,00 0,00 245.048,86 

Σύνολα 54.209,21 73.209,83 323.719,15 
 
 
5.6 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 

  31.12.2015 31.12.2014 1.1.2014 
Ταµείο 270.491,35 49.984,17 35.103,46 
Καταθέσεις όψεως 150.949,66 415.009,43 242.431,17 
Καταθέσεις προθεσµίας 0,00 0,00 240.000,00 

Σύνολα 421.441,01 464.993,60 517.534,63 
 
 
Λογαριασµοί καθαρής θέσης (παρ. 12 άρθρου 29) 
 
5.7 Κεφάλαιο 
 

  31.12.2015 31.12.2014 1.1.2014 
Αριθµός κοινών ανώνυµων µετοχών 84.000,00 84.000,00 84.000,00 
Ονοµαστική αξία µετοχής 10,00 10,00 10,00 
Καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο 840.000,00 840.000,00 840.000,00 

 
5.8 Αποθεµατικά νόµων και καταστατικού 
 

  31.12.2015 31.12.2014 1.1.2014 
Τακτικό αποθεµατικό 49.611,36 40.028,00 5.910,65 

 
5.9 Λοιπές προβλέψεις 
 
Το ποσό των € 80.000,00 αφορά σε προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου των 
ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων 2012, 2013 και 2014. 
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5.10 Εµπορικές υποχρεώσεις 
 

  31.12.2015 31.12.2014 1.1.2014 
Ανοικτά υπόλοιπα προµηθευτών 
εσωτερικού 2.724.724,69 2.578.147,19 3.221.635,22 

 
5.11 Λοιποί φόροι και τέλη 
 

  31.12.2015 31.12.2014 1.1.2014 
Φόρος προστιθέµενης αξίας 134.454,86 69.776,74 0,00 
Φόροι αµοιβών προσωπικού 7.174,70 15.530,26 9.464,81 
Φόροι αµοιβών τρίτων 9.133,21 2.932,13 1.746,15 
Λοιποί φόροι - τέλη 303,24 535,08 0,00 

Σύνολα 151.066,01 88.774,21 11.210,96 
 
5.12 Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης 
 

  31.12.2015 31.12.2014 1.1.2014 
Εισφορές προς το ΙΚΑ 98.647,03 109.628,55 83.156,33 
Εισφορές προς επικουρικό ταµείο 5.904,99 6.384,26 4.682,79 

Σύνολα 104.552,02 116.012,81 87.839,12 
 
5.13 Λοιπές υποχρεώσεις 
 

  31.12.2015 31.12.2014 1.1.2014 
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 7,26 0,00 182,11 
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 43.926,77 4.350,00 9.811,44 
Προκαταβολές πελατών 73.415,97 53.954,51 133.633,65 

Σύνολα 117.350,00 58.304,51 143.627,20 
 
 
 
6. Ανάλυση λογαριασµών κατάστασης αποτελεσµάτων 
 
6.1 Κύκλος εργασιών ανά κατηγορίες δραστηριότητας (παρ. 24 άρθρου 29) 
 

  1.1-31.12.2015 1.1-31.12.2014 
Πωλήσεις εµπορευµάτων 11.828.363,35 12.208.615,49 
Ασφαλιστική αποζηµίωση απολεσθέντων εµπορευµάτων 150,32 88,00 
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 20.841,62 13.894,82 

Σύνολα 11.849.355,29 12.222.598,31 
 
 
Έσοδα και έξοδα σηµαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σηµασίας (παρ. 17 
άρθρου 29) 
 
6.2 Κόστος πωλήσεων 
 

  1.1-31.12.2015 1.1-31.12.2014 
Αρχικό απόθεµα αποθεµάτων 2.506.755,24 2.111.594,15 
Πλέον: αγορές αποθεµάτων χρήσης 8.590.307,44 9.306.117,83 
Μείον: τελικό απόθεµα αποθεµάτων -2.319.967,26 -2.506.755,24 
Μείον: Έσοδα από ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων -8.577,50 -268,56 
Μείον: Έσοδα από ιδιόχρηση αποθεµάτων -5.605,67 -4.368,90 

Σύνολα 8.762.912,25 8.906.319,28 
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6.3 Λοιπά συνήθη έσοδα 
 

  1.1-31.12.2015 1.1-31.12.2014 
Ειδικές επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις 30.225,48 14.012,97 
∆ιάφορα πρόσθετα έσοδα πωλήσεων 20,00 553,00 
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 1.000,00 0,00 
Προµήθειες-µεσιτείες 8.748,00 52,50 
Ενοίκια κτιρίων - τεχνικών έργων 8.500,00 9.600,00 
Εισπραττόµενα έξοδα αποστολής αγαθών 5.125,02 7.025,30 
∆ιάφορα έσοδα παρεπόµενων ασχολιών 36.301,90 50.425,04 

Σύνολα 89.920,40 81.668,81 
 
6.4 Έξοδα διοίκησης 
 

  1.1-31.12.2015 1.1-31.12.2014 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 64.916,28 41.238,24 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 83.787,45 51.766,08 
Παροχές τρίτων 32.648,94 25.265,30 
Φόροι - τέλη 13.024,66 11.023,25 
∆ιάφορα έξοδα 25.226,67 22.246,05 
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 990,80 556,63 
Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού 3.117,43 10.368,69 
Τέλος επιτηδεύµατος 6.850,00 4.650,00 

Σύνολα 230.562,23 167.114,24 
 
6.5 Έξοδα διάθεσης 
 

  1.1-31.12.2015 1.1-31.12.2014 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.578.842,14 1.325.663,42 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 39.337,77 48.781,44 
Παροχές τρίτων 567.062,65 457.842,00 
Φόροι - τέλη 53.942,81 49.606,43 
∆ιάφορα έξοδα 320.775,96 318.593,14 
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 88.402,61 61.614,45 
Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού 12.469,74 41.474,75 

Σύνολα 2.660.833,68 2.303.575,63 
 
6.6 Λοιπά έξοδα και ζηµιές 
 

  1.1-31.12.2015 1.1-31.12.2014 
Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις 0,00 3,84 
Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταµείων 0,00 2,58 
Κατάπτωση εγγύησης 600,00 0,00 
Χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές 8,25 0,00 
Ζηµίες από εκποίηση µεταφορικών µέσων 1.644,67 0,00 
Λοιπά έξοδα 269,65 438,72 

Σύνολα 2.522,57 445,14 
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7. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού και σχετικές δαπάνες της χρήσης (παρ. 
23 άρθρου 29) 

 

  31.12.2015 31.12.2014 
Υπάλληλοι 79 65 
Εργατοτεχνίτες 2 1 

Σύνολα 81 66 
 
Το συνολικό κόστος µισθοδοσίας του προσωπικού αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: 
 
  1.1-31.12.2015 1.1-31.12.2014 
Αµοιβές έµµισθου προσωπικού 1.279.810,32 1.071.913,29 
Παρεπόµενες παροχές προσωπικού 15.487,75 11.168,19 
Εργοδοτικές εισφορές ασφαλιστικών ταµείων 317.809,58 279.153,98 
Αποζηµιώσεις απόλυσης 30.650,77 4.666,20 

Σύνολα 1.643.758,42 1.366.901,66 
 
 
8. Προκαταβολές και πιστώσεις σε µέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών 

οργάνων (παρ. 25 άρθρου 29) 
 
∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 
 
9. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη (παρ. 31 άρθρου 29) 
 
Συµµετοχές σε εταιρείες µε απεριόριστη ευθύνη των εταίρων (παρ. 26 άρθρου 29) 
 
Συνδεδεµένα µέρη της Εταιρείας είναι οι υπό κοινό έλεγχο εταιρείες «ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και «E-REVMA Ε.Ε.». 
Τα ποσά των συναλλαγών της εταιρείας για τα έτη 2015 και 2014 µε τις συνδεδεµένες 
εταιρείες περιγράφονται στους κατωτέρω πίνακες: 
 
∆ιεταιρικές πωλήσεις     

  1.1-31.12.2015 1.1-31.12.2014 
Πωλήσεις προς "ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε." 320.390,69 459.578,57 
Πωλήσεις προς "E-REVMA Ε.Ε." 36.055,08 0,00 

Σύνολα 356.445,77 459.578,57 
      
∆ιεταιρικές αγορές     

  1.1-31.12.2015 1.1-31.12.2014 

Αγορές από "ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε." 880.893,90 751.613,99 

      
∆ιεταιρικές απαιτήσεις     

  31.12.2015 31.12.2014 
Απαιτήσεις από "ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε." 234.737,44 79.953,14 
Απαιτήσεις από "E-REVMA Ε.Ε." 17.562,28 0,00 

Σύνολα 252.299,72 79.953,14 
      

∆ιεταιρικές υποχρεώσεις     

  31.12.2015 31.12.2014 
Υποχρεώσεις προς "ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε." 168.670,44 0,00 
Υποχρεώσεις προς "E-REVMA Ε.Ε." 73,86 0,00 

Σύνολα 168.744,30 0,00 

 



Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσης 2015 ΓΚΕΡΟ Α.Ε. 
 

26 

10. Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που 
δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό (παρ. 16 άρθρου 29) 

 
10.1 Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις 
Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει µη ακυρώσιµες συµβάσεις λειτουργικών µισθώσεων που 
αφορούν την ενοικίαση ακινήτων. 
 
10.2 Εγγυητικές επιστολές 
 

Η Εταιρεία έχει εκδώσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συνολικού ποσού € 5.070. 
 
10.3 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
 

Οι φορολογικές δηλώσεις των χρήσεων 2012 έως και 2014 δεν έχουν εξεταστεί από τις 
φορολογικές αρχές, µε συνέπεια, οι φορολογικές υποχρεώσεις των χρήσεων αυτών να µην 
είναι οριστικές. 
Για την κάλυψη της λογιστικής ζηµιάς που ενδεχοµένως να υποστεί η Εταιρεία από την 
οριστικοποίηση των υποχρεώσεων αυτών, σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο, έχει 
σχηµατιστεί από προηγούµενες χρήσεις σχετική πρόβλεψη ποσού € 80.000,00. 
Οι φορολογικές δηλώσεις της χρήσης 2015 υπήχθησαν στο φορολογικό έλεγχο των 
ορκωτών ελεγκτών λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65α του 
Ν.4174/2013. Με βάση το πόρισµα του ελέγχου αυτού, δεν αναµένεται να υπάρξουν 
πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις, πέραν αυτών που απεικονίζονται στους οικείους 
λογαριασµούς των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων. 
 
 
11. Αµοιβές σε µέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων (παρ. 30 

άρθρου 29) 
 

Οι συνολικές αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ανήλθαν στη χρήση 2015 σε 
€33.120 από € 58.498 στη χρήση 2014. 
 
12. Γεγονότα µετά την περίοδο αναφοράς 
 
∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου 2015 γεγονότα που ενδέχεται να 
επηρεάσουν σηµαντικά την οικονοµική θέση της Εταιρείας. 


