
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                               (Ποσά σε Ευρώ)

   

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ  ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ    ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ   ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ  ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ    ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

    1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως 14.544,45 14.544,45 0,00 14.544,45 14.544,45 0,00   Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο

    4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως   1.044.852,44 844.308,99 200.543,45 1.026.676,99 765.002,14 261.674,85    1.Καταβλημένο (218.600  μετοχές των 10 ευρώ) 2.186.000,00 2.186.000,00

1.059.396,89 858.853,44 200.543,45 1.041.221,44 779.546,59 261.674,85    

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

  Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις         ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής ‐ επιχορ.επενδύσεων

    2.Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχ. ιδιοκτησίας 76.564,66 76.564,66 0,00 76.564,66 76.564,66 0,00   2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περ.στοιχ. 76.025,21 76.025,21

  ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις   3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου Ενεργητικού 87.768,41 82.996,53

   1. Γήπεδα ‐ Οικόπεδα 190.755,69 0,00 190.755,69 190.755,69 0,00 190.755,69 163.793,62 159.021,74

   3. Κτίρια & τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων 2.312.284,79 878.240,20 1.434.044,59 2.312.284,79 786.018,59 1.526.266,20

   4. Μηχανήματα & λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός 9.448,58 9.162,50 286,08 8.516,58 8.198,71 317,87    IV.Αποθεματικά Κεφαλαία     

   5.Μεταφορικά μέσα 187.225,21 129.227,73 57.997,48 179.352,78 125.706,65 53.646,13    1. Τακτικό αποθεματικό 97.530,37 86.729,78

   6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός 679.657,58 621.232,67 58.424,91 653.110,80 590.262,91 62.847,89   V. Αποτελέσματα εις νέο

3.379.371,85 1.637.863,10 1.741.508,75 3.344.020,64 1.510.186,86 1.833.833,78 Υπόλοιπο  κερδών χρήσεως εις νέο 695.339,00 761.053,76

   Σύνολο ακινητοποιήσεων  (ΓΙ+ΓΙΙ) 3.455.936,51 1.714.427,76 1.741.508,75 3.420.585,30 1.586.751,52 1.833.833,78

   Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  (ΑΙ+AIV+AV) 3.142.662,99 3.192.805,28

  III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ‐      

       ατοοικονομικές απαιτήσεις B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ

   7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις   30.465,58   29.860,58    2. Λοιπές Προβλέψεις 749.628,59 0,00

   Σύνολο πάγιου ενεργητικού  (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 1.771.974,33 1.863.694,36

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

  Ι. Αποθέματα   Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  

   1. Εμπορεύματα   136.587,73 83.564,19    1. Ομολογιακά δάνεια 600.000,00 900.000,00

   2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή   832.865,47 812.311,70      

   4. Πρώτες & βοηθητ. Ύλες ‐ Αναλώσιμα υλικά   6.307,36 2.065,83   ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  

   5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 35.495,96 52.289,75    1. Προμηθευτές 782.897,63 560.364,59

1.011.256,52 950.231,47    2α. Επιταγές Πληρωτέες 973.202,11 1.096.765,41

  II. Απαιτήσεις    3. Τράπεζες 1.971.354,81 2.452.490,99

   1.Πελάτες   3.439.247,05   2.983.096,77    4.Προκαταβολές Πελατών 518.340,73 717.259,03

   2. Γραμμάτια εισπρακτέα 336.687,43 453.981,98    5. Υποχρεώσεις από φόρους‐τέλη  250.827,64 136.714,92

   3. Γραμματια σε καθυστέρηση 204.806,75 73.266,98    6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 75.515,34 74.466,84

   3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)   2.097.107,12   2.747.965,98    7.Μακροπρ/μες υποχρ.πληρ.την επόμενη χρήση 300.000,00 300.000,00

   3β. Επιταγές σε καθυστέρηση 396.534,72 380.017,19   10. Μερίσματα πληρωτέα 73.232,44 346.808,00

  10.Επισφαλείς ‐ Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 0,00   0,00 0,00    11. Πιστωτές διάφοροι 5.948,98 10.055,52

       Μείον:Προβλέψεις 0,00 0,00 0,00 0,00    Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 4.951.319,68 5.694.925,30

   11. Χρεώστες διάφοροι   228.566,14   432.361,29    Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 5.551.319,68 6.594.925,30

   12. Λογ/μοί διαχειρίσεως προκ/βολών & πιστώσεων 2.547,05   2.309,95

  6.705.496,26     7.073.000,14

  IV. Διαθέσιμα  

   1. Ταμείο      30.978,31   55.496,37

   3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 310.619,94   341.446,24

341.598,25 396.942,61

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔIV) 8.058.351,03 8.420.174,22

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

  1. Εξοδα επομένων χρήσεων 74.084,50 100.395,85    1.Εσοδα επόμενων χρήσεων 108.300,62 108.300,62

  2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 0,00    2. Εξοδα χρήσης δουλευμένα   553.041,43 749.908,08

74.084,50 100.395,85 661.342,05 858.208,70

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E) 10.104.953,31 10.645.939,28 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 10.104.953,31 10.645.939,28

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

  2. Χρεωστικοί λ/σμοί εγγυήσεων & εμπραγμ.ασφαλ. 14.930,71 14.930,71    2. Πιστωτικοί λ/σμοί εγγυήσεων & εμπραγμ.ασφαλειών 14.930,71 14.930,71

14.930,71 14.930,71 14.930,71 14.930,71

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2014 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ  31/12/2013

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ                 

 

                Κύκλος εργασιών      7.435.389,24     7.437.407,29

                Μείον: Κόστος πωλήσεων      ‐1.619.442,48     ‐2.038.903,62 Καθαρα αποτελεσματα (κέρδη) χρησεως 323.883,26 217.829,23

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη)εκμεταλεύσεως     5.815.946,76     5.398.503,67  (+)Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών)προηγούμενης χρήσεως 761.053,76 962.929,85

   Πλέον : Αλλα έσοδα εκμεταλεύσεως 15.995,91 13.020,60   0,00 0,00

   Σύνολο 5.831.942,67 5.411.524,27 συνολο κέρδη 1.084.937,02 1.180.759,08

Μείον : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας   ‐1.313.205,22 ‐1.347.175,84    ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος 104.471,43 52.774,41

             3. Εξοδα λειτουργείας διαθέσεως    ‐3.259.892,87 ‐4.573.098,09 ‐3.326.554,57 ‐4.673.730,41                   2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη)εκμεταλεύσεως 1.258.844,58 737.793,86                       κόστος φόροι 3.400,00 12.494,92

  Πλέον  977.065,59 1.115.489,75

              4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφη έσοδα 1.218,65 1.869,21

         Μείον: 1.218,65 1.869,21 H Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξης    

              3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα ‐265.843,98 ‐265.843,98 ‐264.625,33 ‐371.058,57 ‐371.058,57 ‐369.189,36 1.Τακτικό αποθεματικό 10.800,59 7.627,99

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη)εκμεταλεύσεως 994.219,25 368.604,50 2.Μερίσματα κερδών χρήσης 72.000,00 67.000,00

ΙΙ.ΜΕΙΟΝ Εκτακτα Αποτελέσματα     2.Μερίσματα κερδών προηγούμενων χρήσεων 198.926,00 279.808,00

                1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα   38.341,89   57.089,96 8.Υπολοιπο (κερδων)  εις νεο 695.339,00 761.053,76

                2. Εκτακτα κέρδη  0,00 4.500,81 ΣΥΝΟΛΑ 977.065,59 1.115.489,75

                3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων 54.964,48 0,00    

          Μείον 93.306,37 61.590,77    

                1. Εκτακτα & ανόργανα εξοδα ‐10.344,38 ‐6.167,07    

                2. Εκτακτες ζημίες ‐2.960,96 ‐171.808,77    

                3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων ‐708,43   ‐684,88    

                4.Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους ‐749.628,59 ‐763.642,36 ‐670.335,99 ‐33.705,32 ‐212.366,04 ‐150.775,27

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) 323.883,26 217.829,23

ΜEION:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 222.079,05 232.276,52

  Μείον : Οι από αυτές ενσωμ/μένες στο λειτ.κόστος 222.079,05 0,00 232.276,52 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 323.883,26 217.829,23

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΟΥ ∆.Σ.

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ Β. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Α.∆.Τ. ΑΕ 040039 Α.∆.Τ. ΑΚ048070 Α.∆.Τ. Φ 394302 - ΑΜ ΟΙΚ. ΕΠΙΜ. 31353/03

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2014

ΠΟΣΑ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ  

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014‐ 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ‐31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) 

ΕΔΡΑ  ΑΘΗΝΑ ‐ Α.Μ.Α.Ε. 52798/01/Β/02/535 ΑΡ.ΓΕΜΗ :4931101000

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2014 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ  31/12/2013

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2014

ΠΟΣΑ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ  

31/12/2013



Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Προς τους Μετόχους  της Εταιρείας «ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ  Α.Ε.»                         

 
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 
ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ  Α.Ε.»  οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 ∆εκεμβρίου 
2014, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της 
χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. 
 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται 
από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α  έως και 
43γ του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η 
διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 
οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται 
είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.  ∆ιενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με 
κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με 
σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις 
είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια 
διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις 
γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες 
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων 
ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη 
είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής 
εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη 
παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό 
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την 
έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της 
εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των 
εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής 
παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια 
που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της 
ελεγκτικής μας γνώμης. 
 
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 
Από τον έλεγχο μας προέκυψε ότι α) δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση 
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η ∆εκεμβρίου 2014, το 
συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 159.630,00, με 
συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά 159.630,00  ευρώ, τα Ίδια 
Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα και τα κέρδη της χρήσης αυξημένα 
κατά 11.006,48 ευρώ. β) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν 
εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για την 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 φορολογικά 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 ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις 
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας 
κατά την 31 ∆εκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση 
που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που 
προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των 
άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920. 
 
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων 
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης 
του ∆ιοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια 
των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
 
 

Αθήνα, 2 Iουνίου  2015 
 
 

Ιωάννης Α Ζαβίτσας 
Αρ Μ ΣΟΕΛ 13161 

 
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 
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