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1. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2015-31/12/2015 

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφορά στην εταιρική χρήση 2015 

και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις τόσο του κ.ν. 2190/1920. 

ΒΑΡΕΛΑΣ  Α.Ε 

ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ  

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 4  ΚΗΦΙΣΙΑ  

  

ΠΡΟΣ 

ΤΗΝ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ 

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΕ 

ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ  ΤΗΣ 25/09/16 

 

 

 

ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ  1/1 – 31/12/2015 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Υποβάλουμε την έκθεση απολογισμού για τις δραστηριότητες της εταιρείας κατά το έτος 2015.  

 

Κατά τη χρήση  που έληξε συνεχίστηκε η κατάσταση αβεβαιότητας στην αγορά εντός της οποίας 

δραστηριοποιείται η εταιρεία μας . Από την άλλη αναμφισβήτητη αρνητική επίδραση στη λειτουργία των 

αγορών έχει και η παρατεταμένη  οικονομική κρίση .  Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας καλείται  να 

βρει λύσεις για την υπερπήδηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει σχετικά με την εξόφληση των χρεών 

των δημόσιων νοσοκομείων που δημιουργούνται από την μεγάλη καθυστέρηση είσπραξης των 

απαιτήσεων από αυτά. Εντούτοις η κατάσταση παρουσιάζεται σχετικά βελτιωμένη τα τελευταία χρόνια.     

 

O κύκλος εργασιών εμφανίζεται μειωμένος κατά 5,91% σε σχέση με το 2014 ,φτάνοντας στα 4,96 εκ. 

ευρώ. Η εταιρεία όμως εμφάνισε κέρδη ύψους 0,99 εκ ευρώ αυξημένα κατά 12%  σε σχέση με τα κέρδη  

της χρήσης 2014.   

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευελπιστεί ότι θα δοθεί εκ μέρους των κρατικών υπηρεσιών, επιτέλους, λύση 

στο χρονίζον αυτό πρόβλημα των πληρωμών των νοσοκομείων και ότι με συνετή διοίκηση θα επιτύχει 

την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης και την περαιτέρω βελτίωση των 

οικονομικών της  μεγεθών .  

 

Υποβάλλουμε στη συνέχεια οικονομική ανάλυση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων με τους 

συσχετισμούς, όπως προκύπτουν και δημιουργούν την οικονομική αποτελεσματικότητα τόσο με τα 

θετικά όσο και με τα αρνητικά της  στοιχεία. 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 

Η επιχείρηση παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει λόγω του έντονου ανταγωνισμού συνεχίζει να 

καταβάλει προσπάθειες προκειμένου να επιτύχει επέκταση των δραστηριοτήτων της με τον εμπλουτισμό 

των  προς εμπορία εμπορευμάτων  της με νέα είδη .  

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται καλύτεροι εμπορικοί όροι και σε συνδυασμό με την διάρθρωση της 

Λειτουργίας Διάθεσης και των διοικητικών δομών ικανοποιούνται οι οικονομικοί της στόχοι . 



Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις  

 ΒΑΡΕΛΑΣ Α.Ε.       της 31ης Δεκεμβρίου 2015              

 Σελίδα 5 από 33 

 

Αποθέματα εμπορευμάτων ( Αξίες κτήσεως ) 

 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ 31/12/2014 483.372,83 

ΑΓΟΡΕΣ 1/1-31/12/2015 2.006.969,33 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ 2.490.342,16 

ΜΕΙΟΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2015 ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ 1.924.633,72 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ-ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘ. 84.014,00 

 2.008.647,72 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 31/12/2015 481.694,44 

 

 

Τα αποθέματα εμπορευμάτων αφορούν αξίες κτήσεως και οι κατ’ είδος τιμές δεν είναι μικτές      

(δεν περιέχουν αποτέλεσμα ). 

 

 

Πιστωτική  Εμπορική  Πολιτική   

 

Η εταιρεία προς αντιμετώπιση του ανταγωνισμού ακολουθεί την υφισταμένη πρακτική της αγοράς και 

χρηματοδοτεί την πελατεία της με πολύμηνες  πιστώσεις. 

 

     

Έλεγχος  Καθυστερήσεως  Εισπράξεων 

 

Η  εταιρεία προβαίνει σε ελέγχους των ανείσπρακτων πωλήσεων ανά μήνα  και ετησίως για να ασκεί 

πιέσεις καθυστερουμένων εισπράξεων ( κυρίως Νοσοκομεία ) και να καταλογίζει το κόστος που 

επιφέρουν οι υπερβάσεις των πιστωτικών ορίων. 

 

 

Εξέλιξη υπερβάσεων Πιστωτικών  Προθεσμιών των 4 τελευταίων ετών: 

 

 

 2015 2014 2013 2012 

Χρεωστικά υπόλοιπα 

πελατών μείον περιεχ/νος 

Φπα 3.947.253,80 3.610.765,45 3.580.171,93 4.700.863,49 

Προς καθαρές Πωλήσεις  4.961.699,35 5.273.288,75 5.433.280,83 5.138.149,37 

Συντελεστής  % 79,55% 68,47% 65,89% 91,49% 

Χρόνος καθ/σεως x 365 x 365 x 365 x365 x365 

Ημέρες καθυστερήσεως = 290 250 241 334 

Μήνες καθυστερήσεως = 9,7 8,3 8,0 11,1 

   

Παρατηρείται σημαντική αύξηση της  πιστώσεως έναντι της χρήσης του 2014. 

 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΟΙΚΟΝ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΣ 

 

Εν συνεχεία αναφέρονται πίνακες με οικονομική ανάλυση των εξελίξεων των οικονομικών στοιχείων 

προς αιτιολόγηση της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων των χρήσεων  2015, 2014. 
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Α)  ΚΥΚΛΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

  

 

 2015 2014 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  4.961.699,35  5.273.288,75 -311.589,40 -5,91% 

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΗΘΗ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 0,00 - 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ   4.961.699,35  5.273.288,75 -311.589,40 -5,91% 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘ.  ΕΜΠΟΡ/ΤΩΝ 1.924.633,72 2.017.592,71 -92.958,99 -4,61% 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ         

ΣΥΝΟΛ.ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘ. 1.924.633,72 2.017.592,71 -92.958,99 -4,61% 

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 3.037.065,63 3.255.696,04 -218.630,41 -6,72% 

ΕΤΕΡΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ 0,00 0,00 0,00 - 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 3.037.065,63 3.255.696,04 -218.630,41 -6,72% 

 

 

 

 

 

ΕΞΟΔΑ  ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ 

 

 2015 2014 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ(πλην 

αποσβέσεων) 

837.235,03 857.977,56 -20.742,53 -2,42% 

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤ.  ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ 938.175,32 1.104.341,96 -166.166,64 -15,05% 

ΤΟΚΟΙ  ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΛΠ. 369.900,94 435.644,88 -65.743,94 -15,09% 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 56.088,54 56.094,20 -5,66 -0,01% 

ΕΚΤΑΚΤΑ  ΕΞΟΔΑ 40.517,83 48.789,29 -8.271,46 -16,95% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 2.241.917,66 2.502.847,89 -260.930,23 -10,43% 

  

 

 

ΚΑΘΑΡΑ  ΚΕΡΔΗ  

 

 2015 2014 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 

ΜΙΚΤΑ  ΚΕΡΔΗ  3.037.065,63 3.255.696,04 -218.630,41 -6,72% 

ΕΣΟΔΑ ΣΥΜ/ΤΟΧΩΝ         

ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ-

ΠΙΣΤ.ΤΟΙΚΟΙ 

82.675,75 93.851,29 -11.175,54 -11,91% 

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ & ΚΕΡΔΗ 112.919,49 36.562,00 76.357,49 208,84% 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ  ΕΣΟΔΑ 3.232.660,87 3.386.109,33 -153.448,46 -5% 

ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛ. ΕΞΟΔΑ 2.241.917,66 2.502.847,89 -260.930,23 -10,43% 

ΚΑΘΑΡΑ  ΚΕΡΔΗ 990.743,21 883.261,44 107.481,77 12% 

  

Η αύξηση των κερδών  της χρήσης κατά 12% οφείλονται  κυρίως τη μείωση των λειτουργικών δαπανών, 

αλλά και στη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους, λόγω μείωσης του δανεισμού.   
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Προς αξιολόγηση – αιτιολόγηση των οικονομικών εξελίξεων παρέχονται εν συνεχεία 

συντελεστές κατά συγκριτική τάξη μεταξύ των χρήσεων 2015 – 2014. 

 

 

 

Για την πραγματική απόδοση των κεφαλαίων σε καθαρά κέρδη πρέπει στα ως άνω αναφερόμενα να 

προστεθούν οι ετήσιες αποσβέσεις δεδομένου ότι ο λογισμός των, είναι λογιστικός προσδιορισμός 

κόστους που καταλογίζεται εις μείωσιν των εις φόρον αγομένων κερδών, νομίμως, για την 

αυτοχρηματοδότηση των επιχειρήσεων, και σε καμία άλλη περίπτωση δεν αποτελούν καταβολή 

ταμειακής δαπάνης ή εξόδου. 

Συνεπώς τα πραγματικά καθαρά αποτελέσματα της επιχειρήσεως του 2015 και συγκριτικά με την χρήση 

του 2014 έχουν ως έπεται. 

 

 

CASH  FLOW 2015 2014 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ = 990.743,21 883.261,44 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 56.088,54 56.094,20 

CASH  FLOW = 1.046.831,75 939.355,64 

 

    

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ  ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ 

Οι εν συνεχεία παρουσιαζόμενοι συντελεστές  σχέσεων των περιουσιακών στοιχείων της χρήσεως 2015 
σε σύγκριση με τους αντίστοιχους συντελεστές της προηγούμενης χρήσεως εμφανίζουν την εξέλιξη και 
τις μεταβολές των κεφαλαίων του κυκλοφορούντος ενεργητικού και κυκλοφορούντος παθητικού εκ των 
συνεπειών των δραστηριοτήτων όλων των λειτουργικών τμημάτων της  εταιρείας και δι’ αυτών ελέγχεται 
η πορεία της .  

Α) ΣΧΕΣΕΙΣ  ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

 

                      2015                         2014             ΜΕΤΑΒΟΛΗ  +-% 

ΙΔΙΩΝ  ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ         3.635.929,52 =1817%  2.920.256,96 =1394%         30%             

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ               200.058,29                       209.471,14 

 

Ο συντελεστής αυτός είναι αυξημένος λόγω της μεγάλης αύξησης των ιδίων κεφαλαίων. 

 

                              2015                         2014                   ΜΕΤΑΒΟΛΗ +-%     

ΙΔΙΩΝ  ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ                       3.635.929,52  =47,75%  2.920.256,96  =51,81%           -8%          

ΠΡΟΣ ΞΕΝΟ ΒΡΑΧ/ΜΟΝ ΚΕΦΑΛ.   7.614.903,37                 5.636.012,41                    

 

Ο συντελεστής παρουσιάζει μείωση κατά 8% παρόλη την σημαντική αύξηση των ιδίων κεφαλαίων 

συνεπεία των κερδών της χρήσης, λόγω της αύξησης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων από την 

μεταφορά μακροπροθέσμων δανείων που λήγουν εντός του 2016.  
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                    2015                2014     ΜΕΤΑΒΟΛΗ +-% 

ΙΔΙΩΝ  ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ             3.635.929,52  =275%      2.920.256,96  =221%                    25%          

ΜΕΤΟΧΙΚΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ           1.321.219,60                  1.321.219,60  

 

Ο συντελεστής του 2015 παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με το 2014 λόγω αύξησης  των ιδίων κεφαλαίων 

,η οποία προήλθε από τα κέρδη της χρήσης.  

 

 

 

Β)ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝ. ΑΠΟΤΕΛ/ΤΗΤΟΣ 

 

           2015        2014          ΜΕΤΑΒΟΛΗ +-% 

 

Α) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     9.835.062,63 = 1,29      10.022.193,92 = 1,78                -27% 

     ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟ       7.614.903,37                   5.636.012,41 

  

     

Β) ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ                4.961.699,35  =1,36       5.273.288,75  =1,81                 -24% 

     ΙΔΙΩΝ    ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ               3.635.929,52                  2.920.256,96                    

 

      

Γ) ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ                        990.743,21    =0,272       883.261,44  = 0,302           -9,91% 

    ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ                  3.635.929,52                  2.920.256,96                     

 

α)  Ο συντελεστής του 2015 μειώνεται αλλά παραμένει μεγαλύτερος της μονάδος δηλώνοντας  επάρκεια 

κεφαλαίου κίνησης και ρευστότητας.  

 

β) Ο συντελεστής 2015 παρουσιάζει  μείωση  έναντι της χρήσης του 2014, λόγω αύξησης των ιδίων 

κεφαλαίων, που προκύπτει από την μεταφορά των κερδών της χρήσεως εις νέο.  

 

γ) Προς επιβεβαίωση των αναφερόμενων στο σημείο  (β), ο συντελεστής κερδών επί ιδίων κεφαλαίων 

παρουσιάζει μείωση έναντι του προηγούμενου έτους, λόγω της αύξησης των ιδίων κεφαλαίων. 
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

Α)  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

  2015 2014 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 

ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4.949.652,14 5.140.023,20 -190.371,06 -3,70% 

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ 200.058,29 209.471,14 -9.412,85 -4,49% 

ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 56.459,47 56.459,47 0,00 0,00% 

ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ ΚΥΚΛ.ΕΝΕΡΓ. 483.639,44 497.322,35 -13.682,91 -2,75% 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΜΕΝΟ ΚΥΚΛ.ΕΝΕΡΓ. 4.874.696,71 4.478.934,20 395.762,51 8,84% 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ/ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 4.476.726,48 5.045.937,37 -569.210,89 -11,28% 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 9.835.062,63 10.022.193,92 -187.131,29 -1,87% 

          

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 15.041.232,53 15.428.147,73 -386.915,20 -2,51% 

 

Η μείωση του ενεργητικού κατά 2,51% οφείλεται κυρίως στην μείωση των διαθεσίμων λόγω 

αποπληρωμής δανείων.  

 

Β) ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦ. – ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

  2015 2014 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.321.219,60 1.321.219,60 0,00 0,00% 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 446.682,40 411.511,02 35.171,38 8,55% 

ΑΦΟΡΟΛΟΦΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 43,05 43,05 0,00 0,00% 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 1.867.984,47 1.187.483,29 680.501,18 57,31% 

          

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3.635.929,52 2.920.256,96 715.672,56 24,51% 

 

Παρατηρήσεις επί του Παθητικού  

 

Παρατηρείται  αύξηση του συντελεστή κατά 24,51% λόγω των κερδών της χρήσης. 

 

ΞΕΝΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

  2015 2014 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΠΡΟΒ/ΨΕΙΣ 
251.093,00 324.601,66 -73.508,66 -22,65% 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 651.168,56 969.928,66 -318.760,10 -32,86% 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 30.054,09 32.269,54 -2.215,45 -6,87% 

ΤΡ. ΔΑΝΕΙΑ ΚΕΦ. ΚΙΝΗΣΕΩΣ 3.705.093,40 4.255.943,64 -550.850,24 -12,94% 

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 - 
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ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 71.164,45 62.821,82 8.342,63 13,28% 

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ  115.826,67 170.261,44 -54.434,77 -31,97% 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 32.478,31 35.541,73 -3.063,42 -8,62% 

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 9.117,89 109.245,58 -100.127,69 -91,65% 

ΞΕΝΟ ΚΕΦ. ΒΡΑΧΠΡ/ΜΟ ΣΥΝ. 7.614.903,37 5.636.012,41 1.978.890,96 35,11% 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ/ΣΕΙΣ 3.500.000,00 6.500.000,00 -3.000.000,00 -46,15% 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΞΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11.365.996,37 12.460.614,07 -1.094.617,70 -8,78% 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3.635.929,52 2.920.256,96 715.672,56 24,51% 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 39.306,64 47.276,70 -7.970,06 -16,86% 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΠΑΘΗΤΙΚΟ 15.041.232,53 15.428.147,73 -386.915,20 -2,51% 

 

 

Παρατηρείται μείωση του συντελεστή κατά 2,51%  λόγω  της μείωσης  του δανεισμού, και των 

προ0μηθευτών της εταιρείας . 

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

Η εταιρεία επενδύει σημαντικά ποσά για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού της , 

για την εκπαίδευση και την  υγεία του.  

Εφαρμόζει προγράμματα για την  εκπαίδευση των στελεχών της επιχειρήσεως στα σύγχρονα 

επιτεύγματα της νέας τεχνολογίας και χρηματοδοτεί σεμινάρια για την εφαρμογή μεθόδων 

παραγωγικότητας και καθιερώνει ειδικά και χρηματικά κίνητρα. 

Εφαρμόζει σύγχρονα συστήματα ελέγχου και ασφαλείας κατά εργατικών ασθενειών και ατυχημάτων μη 

φειδομένη εξόδων και δαπανών. 

 

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ  ΑΡΧΕΣ 

 

 Η εταιρεία εφαρμόζει τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων σε συνδυασμό με τις διεθνώς 

επικρατούσες λογιστικές  αρχές. 

Η μέθοδος κοστολογήσεως των αγοραζομένων προς εμπορία προϊόντων τρίτων είναι παγίως η αυτή. 

Οι αξίες των ξένων Νομισμάτων  που αφορούν συναλλαγές με το εξωτερικό, αποτιμώνται με τις τιμές 

που προσδιορίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, την τελευταία ημέρα του έτους 31/12. 

Η τήρηση των βιβλίων και στοιχείων συναλλαγών πραγματοποιείται με απόλυτη συνέπεια και ακρίβεια 

και εντός των χρονικών ορίων σύμφωνα με τον φορολογικό κώδικα βιβλίων και στοιχείων.    

 

Κύριοι  Μέτοχοι, 

 

Εν συνεχεία σας υποβάλλουμε τον Ισολογισμό της χρήσεως 1/1/2015 – 31/12/2015 

μετά των αποτελεσμάτων της χρήσεως αυτής και παρακαλούμε για την έγκριση του ως και της  

προτεινόμενης  διάθεσης  των κερδών. 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΚΕΡΔΩΝ 

 

 

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 990.743,21 

Πλέον υπόλ. Προηγ. Χρήσεων 1.187.483,29 

Σύνολο  2.178.226,50 

Μείον Φόρος Εισοδήματος 275.070,65 

Κέρδη προς διάθεση /(Κέρδη εις νέο)  1.903.155,85 

  

  

 

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 

 

1. Τακτικό αποθεματικό 35.171,38 

2. Μερίσματα πληρωτέα 0,00 

7. Αμοιβές μελών Δ.Σ.  0,00 

8. Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις Νέο 1.867.984,47 

  

Σύνολο κερδών 1.903.155,85 

  

 

 

 Αθήνα  την  25 Ιουλίου 2016 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

ΒΑΡΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                         ΠΡΟΕΔΡΟΣ &   ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

ΒΑΡΕΛΑ ΕΛΕΝΗ                                  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΛΕΜΠΕΣΗ ΣΤΑΜΟΥΛΑ ΦΟΙΒΗ           ΜΕΛΟΣ 

 

ΜΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                   ΜΕΛΟΣ 

  

ΚΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ                                       ΜΕΛΟΣ 

 

Ακριβές αντίγραφο από τα τηρούμενα Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου. 

Κηφισιά   25  Ιουλίου 2016 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

& 

Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

 

ΒΑΡΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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2.  Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας «ΒΑΡΕΛΑΣ Α.Ε.» 

 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων.  

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΒΑΡΕΛΑΣ Α.Ε.» οι 

οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015, τις καταστάσεις 

αποτελεσμάτων και μεταβολών καθαρής θέσης της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία 

αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές 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 χρηματοικονομικών 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. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή 

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 

χρηματοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια 

που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας 

γνώμης. 
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Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη. 

Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής θέματα: 1) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών 

που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα: α) η εταιρεία στις προηγούμενες 

χρήσεις καταχώρησε τη χρεωστική διαφορά που προέκυψε από την ανταλλαγή ομολόγων 

του ελληνικού δημοσίου, ποσού ευρώ 5.711.136,57, τα οποία περιήλθαν στην κατοχή της 

μέσω της υποχρεωτικής διαδικασίας εξόφλησης χρεών των δημοσίων νοσοκομείων 

σύμφωνα με το Ν.3867/2010 (ΦΕΚ 128, Άρθρο 27), στο λογαριασμό ενεργητικού «Λοιπά 

άυλα», προκειμένου αυτή να μεταφερθεί τμηματικά και ισόποσα στα έξοδα, κατά τη 

διάρκεια τριάντα ετών που δύναται να εκπεστεί από τα φορολογητέα έσοδα. Τα 

αποτελέσματα της χρήσεως επιβαρύνθηκαν με ποσό ευρώ 190.371,22, που αντιστοιχεί στο 

1/30 της συνολικής ζημίας. Επειδή το υπόλοιπο ποσό της χρεωστικής διαφοράς, ποσό ευρώ 

4.949.651,69, που περιλαμβάνεται στο λογαριασμό του ενεργητικού «Λοιπά άυλα», δεν 

πληροί τα κριτήρια καταχωρίσεως του ως περιουσιακού στοιχείου, ο λογαριασμός αυτός και 

τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά το ποσό αυτό. β) Δεν έχει διενεργηθεί 

απομείωση των ομολόγων, ποσού ευρώ 1.293.951,10, με συνέπεια η αξία του λογαριασμού 

του Ενεργητικού «Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία», και τα ίδια κεφάλαια να 

εμφανίζονται αυξημένα κατά το ποσό αυτό. 2) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας 

δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010. Ως εκ τούτου τα 

φορολογικά αποτελέσματα της  χρήσης αυτής δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν 

έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν 

καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη 

για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη 

διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται .  

 

Γνώμη με Επιφύλαξη. Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων, που 

μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι συνημμένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την 

οικονομική θέση της Εταιρείας «ΒΑΡΕΛΑΣ Α.Ε.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, και τη 

χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με 

τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.  
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Έμφαση θέματος. Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, επειδή αφού 

ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις του ελέγχου συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των 

διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920, εφιστούμε την προσοχή σας στη 

σημείωση 2.1 όπου περιγράφονται τα μέτρα που έχουν αποφασισθεί για την άρση 

εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού. Επίσης αναφέρεται ότι η εταιρεία έχει 

ξεκινήσει τις διαδικασίες και κινήθηκε νομικά κατά των δημοσίων νοσοκομείων οφειλετών 

για το ποσό της χρεωστικής διαφοράς που προέκυψε από την ανταλλαγή των ομολόγων του 

ελληνικού δημοσίου, καθώς επίσης και ότι δε σκοπεύει να ρευστοποιήσει τα ομόλογα 

ελληνικού δημοσίου που έχει στην κατοχή της, σε αξία χαμηλότερη από την ονομαστική 

τους.  

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων.  

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του 

Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα 

πλαίσια των οριζόμενων από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. 

  

                                                                    

Αγία Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2016 

 

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Ολυμπία Γ.Μπαρζού 

 

Α.Μ.ΣΟΕΛ 21371 

 

 

BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. 

Λεωφ. Μεσογείων 449 

T.K.15343, Αθήνα 

Α.Μ.ΣΟΕΛ 173                  
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3.  Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης ή Ισολογισμός 

ΒΑΡΕΛΑΣ Α.Ε. 
      

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2015  (1/1-31/12/2015) 
      

       
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

      
       
Ποσά σε € 

 
Σημείωση 

 
31.12.2015 

 
31.12.2014 

       
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

      
Ενσώματα πάγια 

 
3.1 

    
Ακίνητα 

   
0,00 

 
0,00 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 
   

189.407,12 
 

206.815,34 
Λοιπός εξοπλισμός 

   
10.651,17 

 
2.655,80 

Επενδύσεις σε ακίνητα 
   

0,00 
 

0,00 
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 

   
0,00 

 
0,00 

Λοιπά ενσώματα στοιχεία 
   

0,00 
 

0,00 

Σύνολο   
  

200.058,29 
 

209.471,14 

       
Άυλα πάγια στοιχεία 

 
3.2 

    
Δαπάνες ανάπτυξης 

   
0,00 

 
0,00 

Υπεραξία 
   

0,00 
 

0,00 
Λοιπά άυλα 

   
4.949.652,14 

 
5.140.023,20 

Σύνολο   
  

4.949.652,14 
 

5.140.023,20 

       
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό 
κατασκευή    

0,00 
 

0,00 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
   

0,00 
 

0,00 
Δάνεια και απαιτήσεις 

   
0,00 

 
0,00 

Χρεωστικοί τίτλοι 
   

0,00 
 

0,00 
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 

 
3.3 

 
52.060,19 

 
52.060,19 

Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι 
   

0,00 
 

0,00 
Λοιπά 

   
4.399,28 

 
4.399,28 

Σύνολο   
  

56.459,47 
 

56.459,47 

       
Αναβαλλόμενοι φόροι 

 
3.4 

 
0,00 

 
0,00 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων   
  

5.206.169,90 
 

5.405.953,81 

    
5.206.169,90 

 
5.405.953,81 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
      

Αποθέματα 
      

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα 
   

0,00 
 

0,00 
Εμπορεύματα 

   
419.507,59 

 
413.777,45 

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 
   

62.186,85 
 

69.595,38 
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 

   
0,00 

 
0,00 

Προκαταβολές για αποθέματα 
   

1.945,00 
 

13.949,52 
Λοιπά αποθέματα 

   
0,00 

 
0,00 

Σύνολο   
  

483.639,44 
 

497.322,35 

       
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές 

      
Εμπορικές απαιτήσεις 

 
3.5 

 
4.856.597,52 

 
4.464.853,19 

Δουλευμένα έσοδα περιόδου 
   

0,00 
 

0,00 
Λοιπές απαιτήσεις 

 
3.5 

 
16.353,06 

 
13.054,08 

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 
   

3.362.645,00 
 

3.362.645,00 
Προπληρωμένα έξοδα 

   
1.746,13 

 
1.026,93 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 

3.6 
 

1.114.081,48 
 

1.683.292,37 

Σύνολο   
  

9.351.423,19 
 

9.524.871,57 

Σύνολο κυκλοφορούντων   
  

9.835.062,63 
 

10.022.193,92 

Σύνολο ενεργητικού   
  

15.041.232,53 
 

15.428.147,73 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
 

Σημείωση 
 

31.12.2015 
 

31.12.2014 

       
Καθαρή θέση 

      
Καταβλημένα κεφάλαια 

      
Κεφάλαιο 

   
1.321.219,60 

 
1.321.219,60 

Υπέρ το άρτιο 
   

0,00 
 

0,00 

Καταθέσεις ιδιοκτητών 
   

0,00 
 

0,00 

Ίδιοι τίτλοι 
   

0,00 
 

0,00 

Σύνολο   
  

1.321.219,60 
 

1.321.219,60 

       
Διαφορές εύλογης αξίας 

      
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων 

   
0,00 

 
0,00 

Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση 
   

0,00 
 

0,00 

Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών 
   

0,00 
 

0,00 

Σύνολο   
  

0,00 
 

0,00 

       
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο 

      
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 

   
446.682,40 

 
411.511,02 

Αφορολόγητα αποθεματικά 
   

43,05 
 

43,05 

Αποτελέσματα εις νέο 
   

1.867.984,47 
 

1.187.483,29 

Σύνολο   
  

2.314.709,92 
 

1.599.037,36 

       
Συναλλαγματικές διαφορές 

   
0,00 

 
0,00 

Σύνολο καθαρής θέσης   
  

3.635.929,52 
 

2.920.256,96 

       
Προβλέψεις 

      
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 

 
3.8 

 
209.000,00 

 
295.000,00 

Λοιπές προβλέψεις 
 

3.9 
 

42.093,00 
 

29.601,66 

Σύνολο   
  

251.093,00 
 

324.601,66 

       
Υποχρεώσεις 

      
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

      
Δάνεια 

 
3.10 

 
3.500.000,00 

 
6.500.000,00 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
   

0,00 
 

0,00 

Κρατικές επιχορηγήσεις 
   

0,00 
 

0,00 

Αναβαλλόμενοι φόροι 
   

0,00 
 

0,00 

Σύνολο   
  

3.500.000,00 
 

6.500.000,00 

       
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

      
Τραπεζικά δάνεια 

   
3.705.093,40 

 
4.255.943,64 

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων 
 

3.10 
 

3.000.000,00 
 

0,00 

Εμπορικές υποχρεώσεις 
 

3.12 
 

681.222,65 
 

1.002.198,20 

Φόρος εισοδήματος 
   

71.164,45 
 

62.821,82 
Λοιποί φόροι και τέλη 

 
3.13 

 
115.826,67 

 
170.261,44 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 
   

32.478,31 
 

35.541,73 

Λοιπές υποχρεώσεις 
 

3.11 
 

9.117,89 
 

109.245,58 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 
   

26.825,74 
 

30.274,11 

Έσοδα επόμενων χρήσεων 
   

12.480,90 
 

17.002,59 

Σύνολο   
  

7.654.210,01 
 

5.683.289,11 

Σύνολο υποχρεώσεων   
  

11.405.303,01 
 

12.507.890,77 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων   
  

15.041.232,53 
 

15.428.147,73 
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Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

Ποσά σε € 
 

Σημείωση 
 

01.01 - 
31.12.2015  

01.01 - 
31.12.2014 

       Κύκλος εργασιών (καθαρός) 
 

3.14 

 

4.961.699,35 

 

5.273.288,75 

Κόστος πωλήσεων 
 

3.15 

 

-1.924.633,72 

 

-2.017.592,71 

Μικτό αποτέλεσμα 
  

 

3.037.065,63 

 

3.255.696,04 

   
 

 
 

 
Λοιπά συνήθη έσοδα 

  
 

0,00 

 

0,00 

Σύνολο 
  

 

3.037.065,63 

 

3.255.696,04 

   
 

 
 

 
Έξοδα διοίκησης 

 
3.16 

 

-893.323,57 

 

-914.071,76 

Έξοδα διάθεσης 
 

3.17 

 

-938.175,32 

 

-1.104.341,96 

Λοιπά έξοδα και ζημιές 
 

3.18 

 

-40.517,83 

 

-48.789,29 

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) 
  

 

0,00 

 

0,00 

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων 
στοιχείων   

 

0,00 

 

0,00 

Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία 
  

 

0,00 

 

0,00 

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων 
  

 

0,00 

 

0,00 

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή 
ευκαιρίας   

 

0,00 

 

0,00 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 
 

3.18 

 

112.919,49 

 

36.562,00 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 
  

 

1.277.968,40 

 

1.225.055,03 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 
 

3.20 

 

82.675,75 

 

93.851,29 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
 

3.20 

 

-369.900,94 

 

-435.644,88 

Αποτέλεσμα προ φόρων 
  

 

990.743,21 

 

883.261,44 

Φόροι εισοδήματος 
 

3.21 

 

-275.070,65 

 

-242.580,68 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 
  

 

715.672,56 

 

640.680,76 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 

 
Κεφάλαιο 

Υπέρ 
το 

άρτιο 

Καταθέσεις 
Ιδιοκτητών 

Ίδιοι 
Τίτλοι 

Διαφορές 
εύλογης 

αξίας 

Αποθεματικά 
νόμων και 
κατ/κού 

Αφορολόγητα 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
εις νέο 

Συναλλαγματικές 
διαφορές 

Σύνολο 

           
Υπόλοιπο 01.01.2014 1.321.219,60 0,00 0,00 0,00 0,00 377.461,35 84.041,95 580.852,20 0,00 2.363.575,10 

Μεταβολές λογιστικών 
πολιτικών και 
διόρθωση λαθών 

       
-37.000,00 

 
-37.000,00 

Μεταβολές στοιχείων 
στην περίοδο       

-83.998,90 
  

-83.998,90 

Εσωτερικές μεταφορές 
         

0,00 

Διανομές στους φορείς 
         

0,00 

Αποτελέσματα 
περιόδου        

677.680,76 
 

677.680,76 

Υπόλοιπο 31.12.2014 1.321.219,60 0,00 0,00 0,00 0,00 377.461,35 43,05 1.221.532,96 0,00 2.920.256,96 

Μεταβολές στοιχείων 
στην περίοδο        

295.000,00 
 

295.000,00 

Εσωτερικές μεταφορές 
     

34.049,67 
 

-34.049.67 
 

0,00 

Διανομές μερισμάτων 
         

0,00 

Αποτελέσματα 
περιόδου        

420.372,56 
 

420.672,56 

Υπόλοιπο 31.12.2015 1.321.219,60 0,00 0,00 0,00 0,00 411.511,02 43,05 1.903.155,85 0,00 3.635.929,52 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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Επεξηγηματικές σημειώσεις επί των χρηματοοοικονομικών καταστάσεων 

1. Γενικές πληροφορίες 

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1/2015 - 31/12/2015 

περιλαμβάνουν τις εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της «ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ» (εφεξής η «Εταιρία»), με το διακριτικό τίτλο ΒΑΡΕΛΑΣ 

AE, Αρ.Μ.Α.Ε. 2273/01ΑΤ/Β/86/144, και αριθμό ΓΕΜΗ 000291201000 

Η διεύθυνση της εταιρίας είναι η εξής: 

Ελευθερίας 4, 14564 Κηφισιά  

Σκοπός της Εταιρίας είναι: 

1. Η αντιπροσώπευση βιομηχανικών ή εμπορικών οίκων εσωτερικού και εξωτερικού 
παραγωγής ή εμπορίας χημικών και διαγνωστικών προϊόντων και πρώτων υλών, 
ακατέργαστων ή ημικατεργασμένων, προς παρασκευήν των άνω ειδών, καλλυντικών, 
κτηνιατρικών και γεωργικών φαρμάκων ως και ειδών υγιεινής και κοσμητικών τοιούτων. 
2.  Η εισαγωγή εκ του εξωτερικού των ως άνω ειδών προς εμπορία ή έκθεση και διαφήμιση, 
επ΄ ονόματι και δια λογαριασμόν της Εταιρείας ή επί προμηθεία επ΄ ονόματι και δια 
λογαριασμόν τρίτων. 
3. Η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία χημικών και διαγνωστικών ειδών ,η 
ίδρυσις βιομηχανίας ή εργαστηρίων παραγωγής αυτών. 
4. Η ίδρυση Εταιρειών οποιασδήποτε μορφής που έχουν σκοπούς ομοίους , παρεμφερείς, 
συμπληρωματικούς ή και απλώς χρήσιμους προς πραγματοποίηση του σκοπού της 
Εταιρείας. Η Εταιρεία δύναται επίσης να συμμετέχει, σε οποιασδήποτε μορφής υφιστάμενες 
ή μέλλουσες να ιδρυθούν συναφείς εταιρείες ή επιχειρήσεις και να συνεργάζεται με 
οποιανδήποτε μορφή, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς ομοίους ή 
συναφείς προς τους σκοπούς της Εταιρείας. 
 

Βάσει των κριτηρίων του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014 συγκαταλέγεται στις μικρές οντότητες. 

 

2. Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η Εταιρία 

2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας με ημερομηνία 31/12/2015, που καλύπτουν την 
περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015, είναι σύμφωνες με τα Ελληνικά 
Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π), όπως αυτά προδιαγράφονται από τον Ν. 4308/2014, έχουν 
συνταχθεί με βάση τις θεμελιώδεις παραδοχές του δουλευμένου (accrual basis) και της 
συνέχισης της δραστηριότητας (going concern).  

Η διοίκηση της εταιρείας λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα και έχει καταρτίσει τα κατάλληλα 
επιχειρηματικά πλάνα με τα οποία εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης. 

Επιπρόσθετα σχετικά με την διαδικασία τροποποίησης επιλέξιμων τίτλων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4050/2012 επισημαίνουμε τα κατωθι:    

Τα μερίδια των με ISIN GR0326042257 και GR0326043263 άτοκων ομολόγων του Ελληνικού 
Δημοσίου παραδόθηκαν στην ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΕ από το Ελληνικό Δημόσιο προς εξόφληση 
απαιτήσεων που είχε εις βάρος διαφόρων νοσοκομειακών ιδρυμάτων, μέσω της 
υποχρεωτικής διαδικασίας εξόφλησης δυνάμει του άρθρου 27 του Ν. 3867/2010. Με την με 
αρ. 5/24.02.2012 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Α’ 37/24.02.2012), τα εν λόγω 
ομόλογα εντάχθηκαν στη διαδικασία τροποποίησης επιλέξιμων τίτλων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4050/2012. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε με την με αρ. 10/09.03.2012 
Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Α’ 50/09.03.2012), που ενέκρινε την απόφαση των 
ομολογιούχων για συμμέτοχη στη διαδικασία ανταλλαγής των ομολόγων με νέα μειωμένης 
αξίας και την με αρ. 2/20964/0023Α/ 09.03.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 682/09.03.2012). Η εταιρεία ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΕ, όπως και οι υπόλοιποι 
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κάτοχοι των ομολόγων του Ν. 3867/2010, δε συμμετείχε στην απόφαση των ομολογιούχων 
για συμμέτοχη στη διαδικασία ανταλλαγής. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου (και τα παλαιά άτοκα, 
αλλά και τα νέα μετά τη διαδικασία ανταλλαγής) περιήλθαν στην κατοχή της εταιρείας παρά 
τη θέληση της διοικήσεως της και χωρίς αυτή να προσβλέπει σε όφελος μέσω της 
επενδύσεως σε αυτά. Κατά συνέπεια η χρεωστική διαφορά των 5.711.136,57 € που 
προέκυψε από την υποχρεωτική ανταλλαγή των παλαιών με τα νέα ομόλογα, λόγω της 
σημαντικής επίπτωσης που έχει στα ίδια κεφάλαια (παρά το γεγονός ότι η εταιρεία από την 
δραστηριότητα της παρουσιάζει κάθε έτος σημαντική κερδοφορία) πρέπει να καταχωρηθεί 
στο λογαριασμό 16 του ΕΓΛΣ κατ’ ανάλογη εφαρμογή με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 
2166/1993 οι οποίες ρυθμίζουν παρόμοιες καταστάσεις. Το αναπόσβεστο υπόλοιπο της 
χρεωστικής διαφοράς, που περιλαμβάνεται στο λογαριασμό του ενεργητικού «Λοιπά Έξοδα 
εγκαταστάσεως», κατά την 31.12.2015 ανέρχεται σε ευρώ 4.949.651,69 

Επιπλέον η εταιρεία έχει ασκήσει αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της 
Επικρατείας κατά των παραπάνω πράξεων και αποφάσεων, προκειμένου να εξαιρεθούν από 
τις διατάξεις του Ν. 4050/2012 τα με ISIN GR0326042257 και GR0326043263 ομόλογα και, 
συνεπώς, να ανατραπεί η σχετική, ήδη ολοκληρωθείσα, διαδικασία μετατροπής τους. 

Τέλος, σε συνέχεια των παραπάνω, και με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στην 
αμέσως προηγούμενη παράγραφο, η εταιρεία σκοπεύει να κρατήσει τα ομόλογα που έχει 
στην κατοχή της ως την ημερομηνία της λήξης τους και σε κάθε περίπτωση δε σκοπεύει να 
τα ρευστοποιήσει σε άξια χαμηλότερη από την ονομαστική τους επειδή σε κάθε περίπτωση 
δεν είναι μέσα στα επιχειρηματικά πλάνα της εταιρείας να δραστηριοποιηθεί ως επενδυτής 
σε χρηματοοικονομικά προϊόντα. 

Η αναγνώριση και η επιμέτρηση των στοιχείων της χρηματοοικονομικής θέσης [ή του 
ισολογισμού] και της κατάστασης αποτελεσμάτων γίνεται με σύνεση και ξεχωριστά για κάθε 
στοιχείο ενώ συμψηφισμοί μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ή μεταξύ 
εξόδων και εσόδων δεν επιτρέπονται, εκτός εάν τέτοιος συμψηφισμός προβλέπεται από τον 
ν. 4308/2014. 

 

2.2. Πρώτη εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων 

 

Ημερομηνία μετάβασης της Εταιρίας στα ΕΛΠ αποτελεί η 1η Ιανουαρίου 2014. Οι τελευταίες 
οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονταν από το 
Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. ν. 
2190/1920 (όπως ίσχυαν πριν την εφαρμογή του ν. 4308/2014) συντάχθηκαν και 
δημοσιεύθηκαν για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2014 
(χρήση 2014).  

Από την 1η Ιανουαρίου 2015 και εφεξής, η Εταιρία συντάσσει τις οικονομικές της 
καταστάσεις σύμφωνα και με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ), σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 4308/2014. 

 

Η Εταιρία εφάρμοσε το άρθρο 37 του ν. 4308/2014 «Πρώτη Εφαρμογή» στη σύνταξη των 
συνημμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι οποίες είναι οι πρώτες ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις με βάση τα ΕΛΠ.  

 

Όλες οι προσαρμογές της πρώτης εφαρμογής έγιναν επί των κονδυλίων της 
χρηματοοικονομικής θέσης της 31/12/2013, (ο οποίος αποτέλεσε και τον Ισολογισμό 
μετάβασης στα ΕΛΠ), όπως είχε συνταχθεί σύμφωνα με τα προηγουμένως τηρούμενα 
Λογιστικά Πρότυπα. 

 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις του 2015 έχουν μεταβληθεί σε σχέση με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για την 
σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων του 2014 με αποτέλεσμα να αναπροσαρμοστούν οι 
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 ώστε να είναι συγκρίσιμες και σύμφωνες με τις 
νέες αρχές. 

 

Οι διαφορές προσαρμογής στα ΕΛΠ παρουσιάζονται στην σημείωση 3.27. 
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2.3. Βασικές λογιστικές αρχές 

 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις και τις οποίες συστηματικά εφαρμόζει η Εταιρία είναι οι ακόλουθες: 

 

2.3.1. Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία  

Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στο κόστος 

κτήσεως, μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις καθώς και τις πιθανές σωρευμένες ζημιές 

απομείωσης. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την 

απόκτηση των στοιχείων. 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώματων 

παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο μόνο κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα 

μελλοντικά οικονομικά οφέλη που αναμένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου 

στοιχείου και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και 

συντηρήσεων καταχωρείται σε αποτελεσματικούς λογαριασμούς όταν αυτές 

πραγματοποιούνται. 

Οι αποσβέσεις των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων αρχίζουν όταν είναι έτοιμα για τη 

χρήση για την οποία προορίζονται και υπολογίζονται με βάση τη μέθοδο της σταθερής 

απόσβεσης κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους, που έχει ως εξής: 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Ποσόν 

Κτήρια 4% 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 10% 

Εξοπλισμός Η/Υ και λογισμικών προγραμ. 20% 

Μεταφορικά μέσα 12% 

Άυλα πάγια στοιχεία 10% 
 

Τα γήπεδα – οικόπεδα καθώς και τα πάγια που βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής τους (υπό 

εκτέλεση) δεν αποσβένονται. Βελτιώσεις σε μισθωμένα ακίνητα αποσβένονται με βάση τη 

διάρκεια της μίσθωσης. 

Η διοίκηση της Εταιρίας εξετάζει σε περιοδική βάση τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 

προκειμένου να διαπιστώσει εάν υφίσταται πιθανή απομείωση της αξίας τους. Αν υπάρχει 

ένδειξη ότι η λογιστική αξία ενός ενσώματου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την 

ανακτήσιμη αξία του και εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα, σχηματίζεται 

πρόβλεψη για ζημιά από απομείωση προκειμένου η λογιστική αξία του παγίου να 

απεικονίζει την ανακτήσιμη αξία του.  

Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία διαγράφονται από τον ισολογισμό όταν διατίθενται ή όταν 

δεν αναμένονται μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεσή τους. 

Κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν από την απόσυρση ή διάθεση ενσώματων περιουσιακών 

στοιχείων προσδιορίζονται με βάση τη διαφορά μεταξύ του εκτιμώμενου καθαρού προϊόντος 

από τη διάθεση και της λογιστικής αξίας (αναπόσβεστης) του περιουσιακού στοιχείου και 

καταχωρούνται ως έσοδα ή έξοδα στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 
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2.3.2. Ασώματα περιουσιακά στοιχεία   

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αρχικά καταχωρούνται στο κόστος απόκτησης τους που 

περιλαμβάνει τη τιμή αγοράς τους, τους εισαγωγικούς δασμούς, τους μη επιστρεπτέους 

φόρους αγοράς και κάθε άμεσα αποδοτέα δαπάνη που απαιτείται για να φέρει το άυλο 

στοιχείο σε χρήση. Μετά την αρχική καταχώρηση τα άυλα περιουσιακά στοιχεία 

αποτιμώνται στο κόστος τους μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις δαπάνες απομείωσης 

της αξίας του. 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται σύμφωνα με την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής 

τους με την σταθερή μέθοδο. Όταν η ωφέλιμη ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί 

αξιόπιστα υπόκεινται σε απόσβεση, με περίοδο απόσβεσης τα δέκα (10) έτη. 

2.3.3. Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 

Όλες οι συμμετοχές καταχωρούνται αρχικά στο κόστος, το οποίο περιλαμβάνει έξοδα 

αγοράς που σχετίζονται με την επένδυση.  

2.3.4. Αποθέματα 

Τα αποθέματα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Το κόστος κτήσης των 

αποθεμάτων περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσουν αυτά 

στην παρούσα θέση και κατάστασή τους.  

Όταν απαιτείται σημαντική περίοδος χρόνου για να καταστούν τα αποθέματα έτοιμα για την 

προοριζόμενη χρήση ή πώλησή τους, το κόστος των αποθεμάτων μπορεί να επιβαρύνεται με 

τόκους εντόκων υποχρεώσεων, κατά το μέρος που οι τόκοι αυτοί αναλογούν στα εν λόγω 

αποθέματα και για την προαναφερθείσα περίοδο. Μετά την αρχική αναγνώριση, τα 

αποθέματα επιμετρώνται στην κατ’ είδος χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και 

καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης του τελικού αποθέματος προσδιορίζεται, 

σύμφωνα με τη μέθοδο της μέσης μηνιαίας  σταθμικής τιμής η οποία ακολουθείται πάγια. 

2.3.5. Εμπορικές απαιτήσεις (πελάτες)  

Οι λογαριασμοί πελατών καταχωρούνται και παρουσιάζονται στο κόστος, μετά από 

απομειώσεις για τυχόν μη εισπρακτέα ποσά. Απομείωση απαιτήσεων (bad debt provision) 

διενεργείται όταν δεν είναι πλέον πιθανή η είσπραξη ολόκληρου ή μέρους του οφειλόμενου 

ποσού.   

2.3.6. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων  

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων αποτελούνται από μετρητά, 

και καταθέσεις όψεως.  

2.3.7. Μισθώσεις 

 Η Εταιρία ως Μισθωτής 

Συμφωνίες μισθώσεων όπου ο εκμισθωτής μεταβιβάζει το δικαίωμα χρήσης ενός στοιχείου 
του ενεργητικού για μια συμφωνημένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να μεταβιβάζει και 
τους κινδύνους και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, ταξινομούνται ως 
λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές 
από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσματα χρήσης με τη σταθερή μέθοδο σε ολόκληρη τη διάρκεια της μίσθωσης. 
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 Η Εταιρία ως εκμισθωτής 

Πάγια που εκμισθώνονται με λειτουργικές μισθώσεις περιλαμβάνονται στις ενσώματες 

ακινητοποιήσεις του ισολογισμού. Αποσβένονται κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης 

ωφέλιμης ζωής τους σε βάση συνεπή με παρόμοιες ιδιόκτητες ενσώματες ακινητοποιήσεις. 

Το έσοδο του ενοικίου (καθαρό από τυχόν κίνητρα που δόθηκαν στους μισθωτές) 

αναγνωρίζεται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης. 

2.3.8. Δανεισμός  

 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στο οφειλόμενο ποσό τους.  

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, επιμετρώνται στα οφειλόμενα ποσά.                  
Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα 
στα αποτελέσματα. 

Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις όταν η Εταιρία έχει την 

υποχρέωση να τα εξοφλήσει μέσα σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία του 

ισολογισμού. Στην αντίθετη περίπτωση τα δάνεια ταξινομούνται ως μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις. 

2.3.9. Φόρος εισοδήματος  

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αφορά φόρο επί των φορολογητέων κερδών της Εταιρίας, 

όπως αναμορφώθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις των φορολογικών νόμων, και 

υπολογίστηκε με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. 

 

2.3.10. Παροχές στο προσωπικό  

 

(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές 

 

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος, καταχωρούνται ως 

έξοδο όταν καθίστανται δουλευμένες. 

(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση του προσωπικού κατά την συνταξιοδότηση υπολογίζονται 

στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του 

ισολογισμού.  

2.3.11. Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις  

Η Εταιρία σχηματίζει προβλέψεις όταν: 

 

i. υπάρχει παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα γεγονότων του 
παρελθόντος. 

ii. είναι πιθανή η εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη για το διακανονισμό 
της υποχρέωσης. 

iii. το ποσό της σχετικής υποχρέωσης μπορεί να εκτιμηθεί με αξιοπιστία. 
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Η διοίκηση της Εταιρίας επανεξετάζει κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε ισολογισμού την 
ανάγκη σχηματισμού προβλέψεων και αναπροσαρμογής των υπαρχόντων, έτσι ώστε να 
απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές. 

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά 

γνωστοποιούνται, εκτός και αν η πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωματώνουν 

οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις 

οικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών 

είναι πιθανή. 

2.3.12. Αναγνώριση εσόδων - εξόδων  

Πώληση αγαθών: Τα έσοδα από πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν πληρούνται όλα τα 
παρακάτω:   
α) Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με 
την κυριότητά τους, 

β) Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και 

γ) Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και 
θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. 

 

Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται την περίοδο που 
παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε 
σχέση με το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών. 

 

Έσοδα από τόκους: Έσοδα από τόκους καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους, με βάση μια χρονική αναλογία, στη 
καθαρή λογιστική αξία του χρηματοπιστωτικού στοιχείου. 

 

Έσοδα από μερίσματα: Τα μερίσματα λογίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο 
όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους. 

 

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. 

 

2.3.13. Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα 

 

Μία συναλλαγή σε ξένο νόμισμα μετατρέπεται 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 επιμετρώνται στο ιστορικό κόστος, μετατρέπονται με την 

ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης. 

2.3.14. Διανομή μερισμάτων  

 

Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής καταχωρείται ως υποχρέωση στις 
οικονομικές καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των 
μετόχων. 

 



Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις  

 ΒΑΡΕΛΑΣ Α.Ε.       της 31ης Δεκεμβρίου 2015              

 Σελίδα 25 από 33 

3. Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

3.1. Ανάλυση των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

Η κίνηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας παρουσιάζεται στον επόμενο 

πίνακα: 

ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΕ 

        ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΧΡΗΣΗΣ 01/01 - 31/12/2015 

              ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΑΞΙΕΣ   ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ 

    ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

    31/12/2014 ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΤΟΥΣ 2015 31/12/2015 31/12/2015 

ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ   0,00       0,00 0,00 

ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤ.ΚΤΙΡΙΩΝ   0,00       0,00 0,00 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ   2.276.076,28 29.011,95     2.305.088,23 189.407,12 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ   15.315,00 0,00     15.315,00 0,02 

ΕΠΙΠΛΑ-ΣΚΕΥΗ   172.198,79 15.378,90     187.577,69 10.651,15 

ΑΚΙΝ.ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ   0,00       0,00 0,00 

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ.   0,00       0,00 0,00 

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ   5.754.888,07 2.285,00     5.757.173,07 4.949.652,14 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ   8.218.478,14 46.675,85 0,00 0,00 8.265.153,99 5.149.710,43 

        

        

        

            ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
      ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
      31/12/2014 ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΤΟΥΣ 2015 31/12/2015 
  ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ   0,00     0,00 
  ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤ.ΚΤΙΡΙΩΝ   0,00     0,00 
  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ   2.069.260,94 46.420,17   2.115.681,11 
  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ   15.314,98 0,00   15.314,98 
  ΕΠΙΠΛΑ-ΣΚΕΥΗ   169.543,01 7.383,53   176.926,54 
  ΑΚΙΝ.ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ   0,00     0,00 
  ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ.   0,00     0,00 
  Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ   614.864,87 192.656,06   807.520,93 
  ΣΥΝΟΛΑ   2.868.983,80 246.459,76 0,00 3.115.443,56 
   

Επί των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων της Εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 

 

3.2. Ανάλυση άυλων περιουσιακών στοιχείων 

Η κίνηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας παρουσιάζεται στον ανωτέρω 
“ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ” 

 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία  περιλαμβάνουν λογιστικά προγράμματα, και τη χρεωστική 
διαφορά που προέκυψε από την ανταλλαγή ομολόγων του ελληνικού δημοσίου (PSI).  
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Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος κτήσεως των εν λόγω 
στοιχείων, καθώς και κάθε δαπάνη που έχει μεταγενέστερα πραγματοποιηθεί για να τεθούν 
σε κατάσταση λειτουργίας, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν 
απομείωσης της αξίας τους. 

Η χρεωστική διαφορά που προέκυψε από την ανταλλαγή ομολόγων του ελληνικού δημοσίου 
(PSI) περιλαμβάνει την αρχική αναγνωρισθείσα ζημιά μειωμένη κατά το ποσό των 
σωρευμένων αποσβέσεων με περίοδο απόσβεσης τα 30 έτη κατά τα οποία δύναται να 
εκπέσει από τα φορολογητέα έσοδα  (βλέπε σχετική παράγραφο 2.1) 

 

Ειδικότερα τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής: 

 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία Ποσόν 

Λογισμικά προγράμματα 0,45  

Ζημία ανταλλαγής ομολόγων (PSI) 4.949.651,69 

Σύνολο 4.949.652,14  
 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία είναι ελεύθερα βαρών. 

 

3.3. Ανάλυση επενδύσεων σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 

Η εταιρία συμμετέχει με ποσοστό 60,00% στην εταιρία TECHLINE AE. Το μετοχικό κεφάλαιο 
της εν λόγω εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των EUR. 68.655,60€. 

 

Ανάλυση των συμμετοχών της Εταιρίας παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και 
κοινοπραξίες Ποσόν 

TECHLINE ΑΕ` 52.060,19  

    

Σύνολο 52.060,19 
 

3.4. Αναβαλλόμενοι φόροι 

 

Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώρηση αναβαλλόμενων φορών. 

3.5. Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

 

Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:  

Εμπορικές απαιτήσεις 

Υπόλοιπο Πελατών (χρεωστικό)                       €4.813.768,11 

Επιταγές εισπρακτέες                                        €42.829,41 

Σύνολο                                                        €4.856.597,52 

 

Λοιπές απαιτήσεις 

Λοιποί χρεώστες                                                      €2.906,02 

Χρεωστικά υπόλοιπα προμηθευτών                           €8.491,28 
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Λογ/μοι διαχ/σεως προκ/λων & πιστώσεων            €4.955,76 

Σύνολο                                                                 €16.353,06 

 

Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. 

3.6. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Εταιρίας αναλύονται στον επόμενο πίνακα:  

Μετρητά                               €38.081,61 

Καταθέσεις Όψεως              1.075.999,87  

Σύνολο                            €1.114.081,48 

 

3.7. Ανάλυση καταβλημένων κεφαλαίων 

Κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας την 31η Δεκεμβρίου 2015 ανέρχεται σε ποσό 

1.321.219,60 ευρώ και διαιρείται σε 45.016 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 

29,35 ευρώ η κάθε μία. Κάθε κοινή ονομαστική μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. 

Αποθεματικά 

Τακτικό αποθεματικό: Υπόλοιπο 31/12/2015 €366.919,87 

Θα αυξηθεί κατά €35.171,38 εντός του 2016 εφόσον 

εγκριθεί η προτεινόμενη από το ΔΣ διανομή κερδών. 

ώστε να φτάσει στο 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. 

Έκτακτο αποθεματικό: Υπόλοιπο 31/12/2015 €19.042,99 

Δεν μεταβλήθηκε κατά την χρήση 2015. 

Αφορολόγητα αποθεματικά νόμων: υπόλοιπο 31/12/2015 €43,05 

Δεν μεταβλήθηκε κατά την χρήση 2015. 

Διαφορές αναπροσαρμογής: υπόλοιπο 31/12/2015 €25.548,16 

Δεν μεταβλήθηκε κατά την χρήση 2015. 

 

 

3.8. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 

 

Αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης: Σύμφωνα με την Ελληνική εργατική 

νομοθεσία οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση στην περίπτωση απόλυσης ή 

συνταξιοδότησής τους, το ύψος της οποίας ποικίλει ανάλογα με τον μισθό, τα έτη υπηρεσίας 

και τον τρόπο της αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζομένου. Υπάλληλοι 

που παραιτούνται ή απολύονται αιτιολογημένα δεν δικαιούνται αποζημίωση. 

 Στις υποχρεώσεις παροχών αποχωρήσεων περιλαμβάνεται το ποσό της πρόβλεψης για την 

συνταξιοδότηση του συνόλου του προσωπικού σύμφωνα με τα προκύπτοντα από τη 

νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού (40% της αποζημίωσης 

απόλυσης). 

Με βάση τις ως άνω παραδοχές, η συνολική υποχρέωση παροχών αποχωρήσεως κατά την 

31/12/2015 ανήλθε σε ποσό 209.000,00 ευρώ. 
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3.9. Λοιπές προβλέψεις 

Οι λοιπές προβλέψεις της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:  

Προβλέψεις για απαξίωση αποθεμάτων         €42.093,00 

Σύνολο                                                     €42.093,00 

 

3.10. Δανεισμός   

Η εταιρεία έχει υπόλοιπο ομολογιακού δανείου ποσού €6.500.000,00 εκ των οποίων τα €3.000.000,00 

λήγουν εντός του 2016 και εμφανίζονται στο κονδύλι “Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων 

δανείων” των  Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ενώ το υπόλοιπο εμφανίζεται στο κονδύλι “Δάνεια” των 

Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 

Επίσης η εταιρεία έχει τραπεζικό δανεισμό για κεφάλαιο κίνησης ποσού €3.705.093,40 

 

3.11. Λοιπές υποχρεώσεις 

Οι λοιπές υποχρεώσεις της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:  

  

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες                                        €62,00 

Υποχρεώσεις προς GALENICA                                            €8.474,02 

Υποχρεώσεις προς ΟΛΒΟΣ                                                  €581,87 

Σύνολο                                                                         €9.117,89 

 

3.12. Εμπορικές υποχρεώσεις 

 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:  

 

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ποσόν 

Πιστωτικό υπόλοιπο προμηθευτών 651.168,56  

Πιστωτικό υπόλοιπο πελατών 30.054,09  

Σύνολο 681.222,65  
 

 

3.13. Λοιποί φόροι και τέλη 

 

Οι λοιποί φόροι και τέλη της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:  

Φ.Π.Α.                                                                       €92.412,64 

Φ.Μ.Υ.                                                                       €16.572,57 

Δημοτικός Φόρος                                                              €67,92 

Φόρος τόκων ομολογιακού δανείου                               €6.773,54 

Σύνολο                                                                     €115.826,67 

 

3.14. Καθαρές πωλήσεις 

 

Οι καθαρές πωλήσεις της Εταιρίας ανά δραστηριότητα αναλύονται ως εξής: 

ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ Ποσόν 

Πωλήσεις εμπορευμάτων εσωτερικού 4.820.626,79  
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Πωλήσεις εμπορευμάτων εξωτερικού 114.949,05  

Παροχή υπηρεσιών 26.123,51  

Σύνολο 4.961.699,35  
 

3.15. Κόστος πωλήσεων 

Το κόστος πωλήσεων της Εταιρίας αναλύεται ως εξής:  

 

Συνολικό κόστος πωλήσεων     €1.924.633,72 

3.16. Έξοδα διοίκησης 

Τα έξοδα διοίκησης της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

 

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ποσόν 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 157.041,36  

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 188.034,37  

Παροχές τρίτων 69.713,51  

Φόροι Τέλη 100.771,12  

Διάφορα έξοδα 321.674,67  

Αποσβέσεις 0,00  

Προβλέψεις εκμετάλλευσης 56.088,54  

Σύνολο 893.323,57  
 

 

3.17. Έξοδα διάθεσης 

Τα έξοδα διάθεσης της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:  

 

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ     

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 563.808,41  

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 4.267,06  

Παροχές τρίτων 180.209,08  

Φόροι Τέλη 105,00  

Διάφορα έξοδα 189.785,77  

Αποσβέσεις 0,00  

Προβλέψεις εκμετάλλευσης 0,00  

Σύνολο 938.175,32  
 

3.18. Λοιπά έξοδα και έσοδα 

Τα λοιπά έξοδα και ζημιές της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:  

 

Λοιπά έξοδα και ζημιές Ποσόν 

Χρεωστικές συν/κές διαφορές 20.662,75  

Πρόστιμα Δημοσίου 484,09  
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Λοιπά έκτακτα έξοδα 4.368,88  

Πρόβλεψη για ακατάλληλα εμπορεύματα 12.593,00  

Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 2.409,11  

Σύνολο 40.517,83  
 

 

 

Αντίστοιχα, τα λοιπά έσοδα και κέρδη της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:  

 

Λοιπά έσοδα και κέρδη Ποσόν 

Πιστωτικές συν/κές διαφορές 6.388,43  

Λοιπά έκτακτα έσοδα 2,40  

Έκτακτα έσοδα προηγ. Χρήσεων 3.519,41  

Σύνολο (1) 9.910,24  

Έσοδα από αχρησιμ. Προβλέψεις   

Από προβλέψεις αποζ. Προσωπικού 86.000,00  

Από προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 17.009,25  

Σύνολο (2) 103.009,25  

Γενικό σύνολο 112.919,49  
 

3.19. Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων 

Οι απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:  

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια 

3.20. Τόκοι 

Οι πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:  

Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα Ποσόν 

Τόκοι ομολόγων από PSI (Ελληνικού Δημοσίου) 79.945,40  

Τόκοι καταθέσεων τραπεζών 2.730,35  

Σύνολο 82.675,75  
 

 

Αντίστοιχα, οι χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:  

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα Ποσόν 

Τόκοι και έξοδα ομολογιακού δανείου 140.142,67  

Τόκοι βραχ. Τραπεζικών χρηματοδοτήσεων 202.240,80  

Προμήθειες εγγυητικών επιστολών 21.405,51  

Λοιπά έξοδα τραπεζών 6.111,96  

Σύνολο 369.900,94  
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3.21. Φόροι εισοδήματος 

Οι φόροι εισοδήματος της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

Το ποσό των €275.070,45 είναι ο φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών όπως 
προκύπτει από την δήλωση φορολογίας εισοδήματος, μείον η έκπτωση εφάπαξ πληρωμής 
φόρων. 

 Για τη χρήση 2015 η Εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013. O έλεγχος 
αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να 
χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2015. Αν μέχρι 
την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές 
υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές 
καταστάσεις. 

3.22. Απασχολούμενο προσωπικό 

Ο αριθμός και το κόστος του απασχολούμενου προσωπικού αναλύεται ως εξής: 

Απασχολούμενο προσωπικό 31/12/2015 Μ.Ο. 2015 

Μισθωτοί 20  20  

Ημερομίσθιοι                         -                    - 

Σύνολο 20  20  
 

Κόστος απασχολούμενου προσωπικού Ποσόν 

Μισθοί & ημερομίσθια 583.746,49  

Παρεπόμενες παροχές & έξοδα προσωπικού 0,00  

Κοινωνικές επιβαρύνσεις 137.103,28  

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 0,00  

Αποζημιώσεις απόλυσης 0,00  

Σύνολο 720.849,77  
 

3.23. Αμοιβές σε μέλη Διοικητικών Διαχειριστικών και Εποπτικών οργάνων 

Στα μέλη του Δ.Σ. καταβλήθηκαν αμοιβές ύψους 120.000,00 €.  

 

3.24. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη: 

 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 1/1-31/12/2015 

Πωλήσεις αγαθών 3.686,00  

Πωλήσεις υπηρεσιών 0,00  

    

Αγορές αγαθών 95,00  

Αγορές υπηρεσιών 0,00  

    

Σύνολο 3.781,00  
 

Οι συναλλαγές με τις συνδεδεμένες εταιρίες γίνονται σε κανονικές τιμές αγοράς. 
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3.25. Μερίσματα 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

 

3.26. Ενδεχόμενες απαιτήσεις-υποχρεώσεις 

 

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να 
έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας.  

 

Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για τη χρήση του  2010. 

 

3.26.1. Εγγυήσεις 

 

Οι εγγυήσεις της Εταιρίας αναλύονται στο πίνακα που ακολουθεί: 

Εγγυητικές επιστολές 31/12/2015 

Εμπρόθεσμης καταβολής                                381.000,00  

Καλής εκτέλεσης 64.137,09  

Εγγύησης εξασφ. Συμμετοχής 22.032,00  

Σύνολο 467.169,09  
 

3.27. Αμοιβές για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για άλλες 

υπηρεσίες διασφάλισης 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 31/12/2015 

Έλεγχος ετήσιων χρημ/κων καταστάσεων 4.400,00  

Έλεγχος φορολογικής συμμόρφωσης 4.400,00  

Λοιπά   

Σύνολο 8.800,00  
 

3.28. Ανάλυση προσαρμογών 1ης εφαρμογή των ΕΛΠ 

 

Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται οι προσαρμογές εφαρμογής των ΕΛΠ, στην καθαρή θέση 

της Εταιρίας όπως αυτή διαμορφώνονταν σύμφωνα με τις προηγούμενες λογιστικές αρχές: 

  Υπόλοιπα 
Ισολογισμού 

1/1/2014 

Μετάβαση 1/1/2014 

  Μειώσεις  Αυξήσεις 
ΕΛΠ 

1/1/2014 

Προβλέψεις για παροχές σε 
εργαζομένους 0,00 0,00 258.000,00 258.000,00 

Αποτελέσματα εις νέο 838.852,20 -258.000,00 0,00 580.852,20 

Σύνολο 838.852,20 -258.000,00 258.000,00 838.852,20 
 

3.29. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

 

Δεν υπάρχουν γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας του ισολογισμού που ενδέχεται να 

έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή στην λειτουργία της Εταιρίας. 
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Κηφισιά, 25 Ιουλίου 2016 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                     
&                                              

Διευθύνων Σύμβουλος 

Το μέλος του Δ.Σ. Ο Οικονομικός Διευθυντής Ο Διευθυντής του 
Λογιστηρίου 

    

    

    

    

    Βαρελάς Νικόλαος                Βαρελά Ελένη Παπαδόγιαννης Εμμανουήλ Γεωργανάς Ιωάννης 

ΑΔΤ: Ρ 033564 ΑΔΤ: Π 672761 ΑΔΤ: ΑΗ 618280 ΑΔΤ: ΑΜ 003485 

  
Αρ.Αδ.ΟΕΕ: 11607 Αρ.Αδ.ΟΕΕ: 33687 

    


