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Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της SOL ΕΛΛΑΣ ΑΕ, προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Κύριοι Μέτοχοι,
Σας παρουσιάζουμε την παρούσα έκθεσή μας, για την εταιρική χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015.
ΓΕΝΙΚΑ
Κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής, οι δραστηριότητες της Εταιρείας, υπήρξαν σύμφωνες με την ισχύουσα
νομοθεσία και τους σκοπούς της, όπως ορίζονται από το καταστατικό της.
Ο Ισολογισμός, τα Αποτελέσματα Χρήσης και ο Πίνακας μεταβολών της καθαρής θέσης της ανωτέρω χρήσης
που υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση, προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας και
συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
Τα αποτελέσματα της χρήσεως κατέληξαν ζημιογόνα κυρίως λόγω του αυξημένου κόστους διαχείρισης του
ηλίου, των πιέσεων που δέχονται οι τιμές πώλησης κυρίως από τα δημόσια νοσοκομεία αλλά και τη διενέργεια
των απαιτούμενων αυξημένων απομειώσεων περιουσιακών στοιχείων.
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Δεν υπάρχουν σημαντικές ζημίες που αναμένονται να προκύψουν στο μέλλον από μεταγενέστερα της
ημερομηνίας του ισολογισμού γεγονότα.
Από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου μέχρι σήμερα δεν προέκυψε γεγονός που να επηρεάσει σημαντικά
την πορεία των εργασιών της Εταιρίας μας.
Τέλος, σας αναφέρουμε ότι :
- Δεν υπήρξε δραστηριότητα της Εταιρείας, κατά την χρήση 2015 στους τομείς της έρευνας και της ανάπτυξης.
- Η Εταιρεία κατέχει ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου κατόπιν ανταλλαγής τους με αντίστοιχες εμπορικές
απαιτήσεις από δημόσια νοσοκομεία, που πραγματοποιήθηκε σε προηγούμενη χρήση.
- Τα ακίνητα της Εταιρείας απεικονίζονται στο Μητρώο Παγίων και περιλαμβάνουν το οικόπεδο, τις
εργοστασιακές και διοικητικές εγκαταστάσεις στην περιοχή Στεφάνη Βοιωτίας.
- Η Εταιρεία διατηρεί υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη στη ΒΙΠΑ Ωραιοκάστρου, ΤΘ 1631, Ιωνία Θεσσαλονίκης,
57008.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Υπολογίζεται ότι η πορεία των εργασιών της Εταιρείας για την χρήση του 2016 θα είναι καλύτερη. Σημαντικός
παράγοντας των δραστηριοτήτων της Εταιρείας θα αποτελέσει και ο βαθμός ανταπόκρισης των δημόσιων
νοσοκομείων στις υποχρεώσεις τους.
Καλούμε τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η
Δεκεμβρίου 2015, και να απαλλάξει το Διοικητικό Συμβούλιο, τους ελεγκτές και τον λογιστή της Εταιρείας από
κάθε ευθύνη.
Τέλος, ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε επιδείξει προς τα πρόσωπα του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στεφάνη Βοιωτίας, 22 Μαρτίου 2016.
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Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών
Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας "SOL ΕΛΛΑΣ AE"
Χαλάνδρι, 22 Μαρτίου 2016.
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας SOL ΕΛΛΑΣ AE (η «Εταιρεία»), οι
οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2015, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και
μεταβολών καθαρής θέσης της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις σχετικές
επεξηγηματικές σημειώσεις.
Ευθύνη της Διοίκησης 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. 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
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.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι οι χρήσεις 2010 μέχρι και 2012 δεν έχουν οριστικοποιηθεί αναφορικά με
τις φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων
φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο της οριστικοποίησης των σχετικών φορολογικών υποχρεώσεων. Η
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έκβαση της διαδικασίας αυτής, δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν
έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις για το θέμα αυτό.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο «Βάση για
Γνώμη με Επιφύλαξη», οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 και τη
χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού
Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τις
διατάξεις του ΚΝ 2190/1920.
Για την HLB Hellas AE
(AM ΕΛΤΕ / ΣΟΕΛ: 30 / 161)

Ιωάννης Μάνδαλης,
Νόμιμος Ελεγκτής / Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
(ΑΜ ΕΛΤΕ / ΣΟΕΛ: 1489 / 24621)

SOL ΕΛΛΑΣ AE
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως
από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015
(Τα κονδύλια είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)
Επεξηγηματική
Σημείωση

31 Δεκεμβρίου
2015

31 Δεκεμβρίου
2014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα

4

1 093 279,94

1 096 029,80

Μηχανολογικός εξοπλισμός

4

4 929 868,30

4 796 625,13

Λοιπός εξοπλισμός

4

73 480,22

45 577,50

6 096 628,46

5 938 232,43

Σύνολο ενσώματων παγίων
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα

5

134 414,17

168 997,95

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις

6

44 779,88

49 377,88

7

545 058,00

478 989,30

589 837,88

528 367,18

6 820 880,51

6 635 597,56

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα

153 133,99

98 684,91

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά

307 227,14

122 073,79

Προκαταβολές για αποθέματα

0,00

57 082,54

Λοιπά αποθέματα

0,00

9 338,67

460 361,13

287 179,91

Λοιπά διαθέσιμα προς πώληση
χρηματοοικονομικά στοιχεία
Σύνολο χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία
Αποθέματα

Σύνολο αποθεμάτων
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και
προπληρωμές
Εμπορικές απαιτήσεις

8

11 047 719,46

10 533 273,56

Λοιπές απαιτήσεις

9

307 163,58

138 455,73
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SOL ΕΛΛΑΣ AE
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως
από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015
(Τα κονδύλια είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

Επεξηγηματική

31 Δεκεμβρίου

31 Δεκεμβρίου

Σημείωση

2015

2014

Προπληρωμένα έξοδα

1 945,77

1 808,41

2 434 122,06

548 776,25

Σύνολο χρηματοοικονομικών
στοιχείων και προπληρωμών

13 790 950,87

11 222 313,95

Σύνολο κυκλοφορούντων

14 251 312,00

11 509 493,86

Σύνολο ενεργητικού

21 072 192,51

18 145 091,42

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

10

Καθαρή θέση
Καταβλημένα Κεφάλαια
Κεφάλαιο

11

9 710 697,26

9 710 697,26

Υπέρ το άρτιο

11

688 052,94

688 052,94

10 398 750,20

10 398 750,20

11

(335 207,00)

(401 275,70)

11

33 286,54

33 286,54

(2 473 943,64)

(2 423 436,92)

(821 799,38)

(50 506,72)

Σύνολο

(3 262 456,48)

(2 440 657,10)

Σύνολο Καθαρής Θέσης

6 801 086,72

7 556 817,40

Σύνολο

Διαφορές εύλογης αξίας
Διαφορές αξίας διαθεσίμων για
πώληση
Αποθεματικά και αποτελέσματα
εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αποτελέσματα εις νέο
προηγουμένων χρήσεων
Αποτελέσματα χρήσεως

Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε
εργαζομένους

23

101 327,00

85 799,00

Λοιπές προβλέψεις

23

76 122,00

0,00
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SOL ΕΛΛΑΣ AE
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως
από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015
(Τα κονδύλια είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

Επεξηγηματική

31 Δεκεμβρίου

31 Δεκεμβρίου

Σημείωση

2015

2014

Σύνολο προβλέψεων

177 449,00

85 799,00

12

4 309 000,00

4 300 000,00

Βραχυπρόθεσμο μέρος
μακροπρόθεσμων δανείων
Εμπορικές υποχρεώσεις

12

493 518,14

328 674,96

13

9 155 517,45

5 673 225,29

Λοιποί φόροι και τέλη

15

63 857,14

104 199,83

53 645,75

51 815,14

Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις

16

6 118,31

32 559,80

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

17

12 000,00

12 000,00

Σύνολο βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων

9 784 656,79

6 202 475,02

Σύνολο υποχρεώσεων

14 093 656,79

10 502 475,02

Σύνολο καθαρής θέσης,
προβλέψεων και υποχρεώσεων

21 072 192,51

18 145 091,42

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΣ (ΚΑΤ’ ΕΙΔΟΣ)
Κύκλος εργασιών (καθαρός)

Χρήση 2015
18

Μεταβολές αποθεμάτων
Λοιπά συνήθη έσοδα

19

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών
Παροχές σε εργαζόμενους
Αποσβέσεις
Λοιπά έξοδα και ζημιές

20
4&5
21

Χρήση 2014

10 309 225,34

10 881 419,57

239 602,43

24 707,18

3 360,00

3 360,00

(6 688 854,79)

(5 956 362,51)

(1 057 970,55)

(1 041 919,83)

(880 874,58)

(817 894,70)

(2 279 441,94)

(2 811 677,80)
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SOL ΕΛΛΑΣ AE
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως
από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015
(Τα κονδύλια είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

Επεξηγηματική

31 Δεκεμβρίου

31 Δεκεμβρίου

Σημείωση

2015

2014

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων
(καθαρό ποσό)
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη
κυκλοφορούντων στοιχείων

22

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων

7

(500 124,02)

(210 749,38)

5 700,00

10 413,39

14 964,45

16 060,25

5 133,60

2 871,54

(829 280,06)

100 227,71

172 323,86

119 468,23

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

(164 843,18)

(166 345,92)

Αποτελέσματα πρό φόρων

(821 799,38)

53 350,02

0,00

(103 856,74)

(821 799,38)

(50 506,72)

Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσματα πρό τόκων και
φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

8

Φόροι εισοδήματος
Αποτελέσματα περιόδου μετά από
φόρους

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014

Κεφάλαιο

9 710 697,26

Υπέρ το
άρτιο

688 052,94

Αποθεματικά
νόμων ή
καταστατικού

33 286,54

Μεταβολές στοιχείων στην
περίοδο

Διαφορές

Αποτελέσματα

εύλογης αξίας

εις νέο

(391 457,38)
(9 818,32)

Αποτελέσματα περιόδου
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014

9 710 697,26

688 052,94

33 286,54

(401 275,70)

(2 473 943,64)

66 068,70

Αποτελέσματα περιόδου
688 052,94

33 286,54

(335 207,00)

(50 506,72)
7 556 817,40
66 068,70

(821 799,38)
9 710 697,26

7 617 142,44
(9 818,32)

(50 506,72)

Μεταβολές στοιχείων στην
περίοδο

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015

(2 423 436,92)

Σύνολο

(3 295 743,02)

(821 799,38)
6 801 086,72
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SOL ΕΛΛΑΣ AE
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1. Νομική Υπόσταση, Διάρκεια και Αντικείμενο Εργασιών
Η SOL ΕΛΛΑΣ ΑΕ, συστάθηκε ως ανώνυμη εταιρεία το 1976 (ΑΡΜΑΕ: 6652/11/Β/86/2 - ΓΕΜΗ:
044324807000). Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η δευτερογενής εμφιάλωση και εμπορία
ιατρικών και βιομηχανικών υγρών και αερίων και εντάσσεται στην κατηγορία των μεσαίων οντοτήτων
σύμφωνα με τα κριτήρια των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

2. Βάση Σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με τις διατάξεις των Ελληνικών
Λογιστικών Προτύπων (εφεξής “ΕΛΠ”). Η εταιρεία τηρεί τα λογιστικά της αρχεία και προετοιμάζει τις
χρηματοοικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με την βασική αρχή του “δεδουλευμένου” και την αρχή της
συνέχισης της δραστηριότητας. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της υπέρτατης μητρικής εταιρείας SOL SpA που εδρεύει στην
Μόντσα της Ιταλίας

3. Λογιστικές Αρχές
Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν κατά τη διαμόρφωση των κονδυλίων, τα οποία κρίνονται
σημαντικά για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων της χρήσεως και της απεικόνισης της οικονομικής
κατάστασης της Εταιρείας, είναι οι εξής:
Βάση λογιστικής απεικόνισης
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και τα
επιμέρους χρηματοοικονομικά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στο κόστος κτήσης τους, εκτός από τα διαθέσιμα
προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία όπως αναφέρεται παρακάτω.
Εκτιμήσεις της διοίκησης
Η ορθή σύνταξη και απεικόνιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΕΛΠ απαιτεί από τη
διοίκηση της Εταιρείας να προβαίνει σε εκτιμήσεις και υποθέσεις που επηρεάζουν τα κονδύλια του
ισολογισμού και των αποτελεσμάτων αλλά και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων και απαιτήσεων κατά την
ημερομηνία του ισολογισμού. Εξυπακούεται ότι οι πραγματικές επιδράσεις των γεγονότων που εκτιμώνται
από τη διοίκηση έτσι όπως μελλοντικά θα προκύψουν, ενδέχεται να διαφέρουν από τις παρούσες εκτιμήσεις
και υποθέσεις της διοίκησης για τα μελλοντικά αυτά γεγονότα.
Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης
Τα έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης μεταφέρονται στα αποτελέσματα της χρήσης που
διενεργήθηκαν.
Ενσώματα πάγια
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεώς
τους, μειωμένες κατά (α) τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και (β) την τυχόν απαξίωσή τους
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αφορούν κυρίως οικόπεδα, κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων, μηχανήματα,
μηχανολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, έπιπλα, αυτοκίνητα καθώς και λοιπό εξοπλισμό και αποσβένονται
με την ευθεία μέθοδο που στοχεύει στη συστηματική και ομοιόμορφη απόσβεση των ενσώματων παγίων
στοιχείων μέσα στις χρήσεις της πιθανολογούμενης διάρκειας της παραγωγικής ζωής τους που εκτιμήθηκαν
από τη διοίκηση ως εξής:
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται.
Κτίρια: 25 έτη

! / 17
5
!

SOL ΕΛΛΑΣ AE
Επεξηγηματικές σημειώσεις και πληροφορίες επί των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων της χρήσεως
από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015
(Τα κονδύλια είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

Αυτοκίνητα: 8 έτη.
Έπιπλα, μηχανολογικός ηλεκτρονικός και λοιπός εξοπλισμός: 10 έτη
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές: 5 έτη
Στην περίπτωση εκείνη που τα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν αποσβέσιμα κονδύλια που είχαν
αναγνωριστεί σε προγενέστερες της πρώτης εφαρμογής των ΕΛΠ χρήσεις, ενώ δεν πληρούν τα κριτήρια
αναγνώρισης των ΕΛΠ, θα απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις μέχρι την πλήρη απόσβεσή
τους, σύμφωνα με την ευχέρεια που δίνεται από τα πρότυπα αυτά.
Πάγια με αξία κτήσης μέχρι Ευρώ 1.500 αποσβένονται εξ’ ολοκλήρου εντός της χρήσεως που αποκτήθηκαν.
Εγκαταστάσεις και βελτιώσεις σε μισθωμένα ακίνητα.
Οι εγκαταστάσεις και βελτιώσεις σε χρησιμοποιούμενα ακίνητα με το καθεστώς λειτουργικής μίσθωσης
απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεώς τους, μειωμένες κατά (α) τις
συσσωρευμένες αποσβέσεις και (β) την τυχόν απαξίωσή τους και αποσβένονται με την ευθεία μέθοδο
απόσβεσης στην μικρότερη διάρκεια μεταξύ της ωφέλιμης ζωής τους και του μισθωτήριου συμβολαίου.
Κόστη επιδιόρθωσης και συντήρησης λογίζονται στα αποτελέσματα της χρήσης που διενεργούνται.
Άυλα πάγια στοιχεία
Τα άυλα πάγια στοιχεία αφορούν κυρίως σε λογισμικά προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών των οποίων
η ωφέλιμη διάρκεια ζωής εκτιμάται σε 5 έτη, καθώς και σε δαπάνες που σχετίζονται με την αδειοδότηση
λειτουργίας της επιχείρησης και την επιχειρησιακή και λειτουργική ετοιμότητα των εγκαταστάσεών της, οι
οποίες αποσβένονται σε 10 έτη. Στην περίπτωση εκείνη που τα άυλα στοιχεία περιλαμβάνουν αποσβέσιμα
κονδύλια που είχαν αναγνωριστεί σε προγενέστερες της πρώτης εφαρμογής των ΕΛΠ χρήσεις, ενώ δεν
πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης των ΕΛΠ, θα απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις μέχρι
την πλήρη απόσβεσή τους, σύμφωνα με την ευχέρεια που δίνεται από τα πρότυπα αυτά.
Ξένα νομίσματα
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα καταχωρούνται με την ισοτιμία των ξένων νομισμάτων, που ισχύει κατά
την ημερομηνία της συναλλαγής.
Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ βάσει της ισοτιμίας που ισχύει
κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Η συναλλαγματική ζημιά ή το κέρδος που προκύπτει καταχωρείται
στα αποτελέσματα της χρήσεως.
Τα διαθέσιμα σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ βάσει της ισοτιμίας, που ισχύει κατά την
ημερομηνία του ισολογισμού. Το συναλλαγματικό κέρδος ή ζημιά που προκύπτει καταχωρείται στα
αποτελέσματα της χρήσεως.
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους
Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, που προκύπτουν από
προγράμματα καθορισμένων παροχών, αναγνωρίζονται και επιμετρώνται στην παρούσα αξία της δέσμευσης
για την καθορισμένη παροχή η οποία υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με την χρήση της
μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method).
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.
Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους.
Η διαφορές από την επιμέτρηση των διαθεσίμων για πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων στην εύλογη
αξία τους (κέρδη ή ζημιές) αναγνωρίζονται ως στοιχείο (διαφορά) της καθαρής θέσης στην περίοδο που
προκύπτουν. Το κονδύλι της καθαρής θέσης μεταφέρεται στα αποτελέσματα όταν τα εν λόγω στοιχεία
διαγραφούν ή όταν υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια ότι τα περιουσιακά στοιχεία έχουν απομειωθεί. Οι
ζημιές απομείωσης αναστρέφονται στα αποτελέσματα όταν οι λόγοι που τις προκάλεσαν παύουν να
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ισχύουν. Κατ’ εξαίρεση η ζημιές απομείωσης από τίτλους καθαρής θέσης (συμμετοχικούς τίτλους)
αναστρέφονται κατ’ ευθείαν στην καθαρή θέση και όχι μέσω αποτελεσμάτων.
Απαιτήσεις
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο συμφωνηθέν τίμημα, και απομειώνονται κατά το ποσό εκείνο
που κρίνεται επισφαλούς εισπράξεως. Η Εταιρεία αξιολογεί την επάρκεια της απομείωσης βασιζόμενη σε
ιστορικά στοιχεία, τις τρέχουσες τάσεις της αγοράς και τον βαθμό ανταπόκρισης των πελατών στην
υποχρέωσή τους να καταβάλουν το τίμημα. Η Εταιρεία σε συνεχή βάση επισκοπεί τις απαιτήσεις της για
τυχόν απομείωση. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων τυγχάνουν διαγραφής όταν έχουν εξαντληθεί οι
προσπάθειες είσπραξης και η πιθανότητα για ανάκτηση της απαίτησης θεωρείται απομακρυσμένη. Σε
περίπτωση σημαντικής υπέρβασης των συμφωνηθέντων όρων και ορίων είσπραξης η εταιρεία υπολογίζει
τόκους υπερημερίας σύμφωνα με το νόμιμο ισχύον επιτόκιο κατά περίπτωση.
Αποθέματα
Τα αποθέματα απεικονίζονται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ του κόστους κτήσεως και της ρευστοποιήσιμής
τους αξίας. Ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης, μειωμένη κατά το κόστος διάθεσης των
αποθεμάτων. Το κόστος των αποθεμάτων προσδιορίζεται με τη μέθοδο του σταθμικού μέσου όρου και
περιλαμβάνει τις δαπάνες απόκτησης των αποθεμάτων, και τις δαπάνες μεταφοράς τους στην τοποθεσία
που βρίσκονται.
Διαθέσιμα
Τα διαθέσιμα περιλαμβάνουν και τα ισοδύναμα των ταμειακών διαθεσίμων, όπως είναι οι καταθέσεις όψεως
και οι καταθέσεις προθεσμίας βραχείας διάρκειας.
Μερίσματα
Τα πληρωτέα μερίσματα απεικονίζονται ως υποχρέωση κατά τον χρόνο έγκρισής τους από τη γενική
συνέλευση των μετόχων.
Λειτουργικές μισθώσεις
Τα μισθώματα που αφορούν λειτουργικές μισθώσεις άγονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων ως έξοδα,
κατά το χρόνο χρήσεως του μισθίου.
Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα από πωλήσεις αναγνωρίζονται εντός της περιόδου που καθίστανται δουλευμένα. Τα έσοδα από
πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη
που συνδέονται με την κυριότητα τους. Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία αναγνωρίζει τα έσοδά της όταν
πληρούνται όλα τα παρακάτω κριτήρια:
- Πειστικό τεκμήριο ύπαρξης συμφωνίας με το αντισυμβαλλόμενο μέρος. Η ύπαρξη πειστικού τεκμηρίου
αποδεικνύεται από την ύπαρξη συμφωνητικού ή άλλου πρόσφορου μέσου που να δηλώνει την πρόθεση
του αντισυμβαλλόμενου να λάβει το αγαθό ή την υπηρεσία.
- Η παράδοση των αγαθών και των υπηρεσιών έχει πραγματοποιηθεί. Η παράδοση πραγματοποιείται με την
άφιξη του αγαθού σε χώρο υποδεικνυόμενο από τον αγοραστή ή την ολοκλήρωση και αποδοχή της
υπηρεσίας από τον λήπτη. Στην περίπτωση που η υπηρεσία δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της
χρήσης, η Εταιρεία εφαρμόζει την μέθοδο του ποσοστού ολοκλήρωσης για την επιμέτρηση του εσόδου.
- Το τίμημα και γενικότερα τα οικονομικά οφέλη έχουν προσδιοριστεί και επιμετρηθεί, ή μπορούν να
προσδιοριστούν και να επιμετρηθούν αξιόπιστα. Η τιμή του οικονομικού οφέλους από την πώληση αγαθών
και παροχή υπηρεσιών διαπραγματεύεται ελεύθερα στην αρχή της συμφωνίας.
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- Είναι σφόδρα πιθανή η εισροή των οικονομικών μεγεθών στην Εταιρεία. Η εισπραξιμότητα των
οικονομικών αυτών ωφελημάτων εκτιμάται σε εξατομικευμένη βάση. Η Εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες της
σε πελάτες με ιστορικό επιτυχούς είσπραξης. Οι νέοι πελάτες αξιολογούνται αναφορικά με την οικονομική
τους θέση και την ικανότητα είσπραξης της απαίτησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνεργασία με
νέους πελάτες είναι η εξασφάλιση εύλογης βεβαιότητας ότι ο αντισυμβαλλόμενος έχει τη δυνατότητα να
καταβάλει το τίμημα. Οι πελάτες της Εταιρείας υπάγονται σε διαρκή αξιολόγηση με βάση το ιστορικό
πληρωμών αλλά και άλλων παραγόντων. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια εξυπηρέτησης της σύμβασης
διαπιστωθεί ότι η εισπραξιμότητα δεν είναι εύλογα διασφαλισμένη, τα έσοδα λογιστικοποιούνται κατά την
είσπραξη του τιμήματος.
Φόροι εισοδήματος
Η επιβάρυνση της χρήσεως με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους. Η Εταιρεία
αναγνωρίζει μόνον τρέχον φόρο και χρησιμοποιώντας την ευχέρεια των ΕΛΠ δεν αναγνωρίζει αναβαλλόμενο
φόρο στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις. Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος είναι οι υπολογισμένοι
και πληρωτέοι φόροι επί του φορολογητέου εισοδήματος της χρήσης, βάσει των θεσπισμένων συντελεστών
φόρου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που αφορούν
προηγούμενες χρήσεις. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας καθίστανται οριστικές μόνο μετά τον
έλεγχο των φορολογικών της υποχρεώσεων από τις φορολογικές αρχές ή την έλευση της περιόδου
οριστικοποίησης ή παραγραφής. Η Εταιρεία αναγνωρίζει μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις μόνο όταν
είναι σφόδρα πιθανό ότι οι υποχρεώσεις αυτές θα επιβεβαιωθούν στα πλαίσια του φορολογικού ελέγχου και
το ύψος των υποχρεώσεων αυτών μπορεί εύλογα να προσδιοριστεί.

4. Ενσώματα Πάγια
Τα ενσώματα πάγια αναλύονται ως εξής:
Κατηγορία
Ενσώματων Παγίων:

Γήπεδα

Οικόπεδα

Ακίνητα

Ακίνητα

Κονδύλι αναφοράς
χρηματοοικονομικώ
ν καταστάσεων:

Μηχανολογικός

Μεταφορικά

Λοιπός

Εξοπλισμός

Μέσα

Εξοπλισμός

Μηχανολογικός

Λοιπός

Λοιπός

εξοπλισμός

εξοπλισμός

εξοπλισμός

Σύνολο

Αξία Κτήσεως
Αρχικό Υπόλοιπο
1/1/2015

180 666,88

Προσθήκες

1 832 433,54

10 356 664,66

68 999,60

199 211,24

12 637 975,92

40 500,00

919 964,02

28 953,80

12 554,01

1 001 971,83

Εκποιήσεις
Τελικό Υπόλοιπο
31/12/2015

(7 800,00)
180 666,88

(7 800,00)

1 872 933,54

11 268 828,68

97 953,40

211 765,25

13 632 147,75

(917 070,62)

(5 560 039,53)

(66 293,54)

(156 339,80)

(6 699 743,49)

Αποσβέσεις
Αρχικό Υπόλοιπο
1/1/2015
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Κατηγορία
Ενσώματων Παγίων:

Γήπεδα

Οικόπεδα

Ακίνητα

Ακίνητα

Κονδύλι αναφοράς
χρηματοοικονομικώ
ν καταστάσεων:
Αποσβέσεις στην

(43 249,86)

περίοδο

Μηχανολογικός

Μεταφορικά

Λοιπός

Εξοπλισμός

Μέσα

Εξοπλισμός

Μηχανολογικός

Λοιπός

Λοιπός

εξοπλισμός

εξοπλισμός

εξοπλισμός

(783 560,85)

(4 630,44)

(8 974,65)

4 640,00

Εκποιήσεις
Τελικό Υπόλοιπο

Σύνολο

(840 415,80)
4 640,00

(960 320,48)

(6 338 960,38)

(70 923,98)

(165 314,45)

(7 535 519,29)

180 666,88

915 362,92

4 796 625,13

2 706,06

42 871,44

5 938 232,43

180 666,88

912 613,06

4 929 868,30

27 029,42

46 450,80

6 096 628,46

31/12/2015
Αναπόσβεστη Αξία
στην έναρξη
περιόδου
Αναπόσβεστη Αξία
στο τέλος περιόδου

5. Άυλα πάγια
Τα άυλα πάγια αναλύονται ως εξής:
Άυλα Πάγια

Άδειες Λειτουργίας
και Λογισμικό

Αξία Κτήσεως
Αρχικό Υπόλοιπο 1/1/2015
Προσθήκες
Τελικό Υπόλοιπο 31/12/2015

363 929,97
5 875,00
369 804,97

Αποσβέσεις
Αρχικό Υπόλοιπο 1/1/2015

(194 932,02)

Αποσβέσεις στην περίοδο

(40 458,78)

Τελικό Υπόλοιπο 31/12/2015

(235 390,80)

Αναπόσβεστη Αξία στην έναρξη περιόδου

168 997,95

Αναπόσβεστη Αξία στο τέλος περιόδου

134 414,17
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6. Δάνεια και απαιτήσεις
Τα δάνεια και απαιτήσεις αφορούν δοσμένες εγγυήσεις.

7. Λοιπά διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία
Τα λοιπά διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία αφορούν ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου που
έχουν αποτιμηθεί στην εύλογη αξία σύμφωνα με τις τιμές που ίσχυαν στην οργανωμένη δευτερογενής αγορά
τίτλων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015. Τα ομόλογα φέρουν ημερομηνία λήξεως πέραν της χρήσεως 2023 και
μέχρι το έτος 2042. Οι διαφορές επιμέτρησης της εύλογης αξίας τους, μεταφέρονται σε σχετικό κονδύλι
των ιδίων κεφαλαίων “Διαφορές αξίας διαθεσίμων για πώληση”. Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι η τοκοφόρος
απόδοση των ομολόγων απεικονίζεται στο κονδύλι έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων.

8. Εμπορικές απαιτήσεις
Οι εμπορικές απαιτήσεις περιλαμβάνουν απαιτήσεις κατά πελατών και αναλύονται ως εξής:
31 Δεκεμβρίου 2015

31 Δεκεμβρίου 2014

11 029 097,39

10 001 529,52

922 791,53

1 107 404,50

(904 169,46)

(575 660,46)

11 047 719,46

10 533 273,56

Απαιτήσεις κατά πελατών
Εισπρακτέες επιταγές
μεταχρονολογημένες
Απομείωση εμπορικών απαιτήσεων
Σύνολο

Αναφέρεται ότι η Εταιρεία λόγισε τόκους υπερημερίας σε πελάτες της, λόγω σημαντικής υπέρβασης των
συμφωνηθέντων όρων και ορίων είσπραξης σύμφωνα με το νόμιμο ισχύον επιτόκιο κατά περίπτωση. Οι
τόκοι αυτοί ανήλθαν σε Ευρώ 172.020,64 και περιλαμβάνονται εντός των πιστωτικών τόκων και συναφών
εσόδων.

9. Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
31 Δεκεμβρίου 2015

31 Δεκεμβρίου 2014

63 018,12

77 055,52

177 138,49

37 484,44

Προκαταβολές προμηθευτών

46 500,67

4 573,81

Λοιποί χρεώστες

20 506,30

19 341,96

307 163,58

138 455,73

Δεσμευμένα χρηματικά διαθέσιμα
Παρακρατηθέντες φόροι

Σύνολο

Η δέσμευση τμήματος των χρηματικών διαθεσίμων υπαγορεύεται κυρίως από την εξασφάλιση της έκδοσης
τραπεζικών εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας.
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Οι παρακρατηθέντες φόροι αντικατοπτρίζουν φόρο που παρακρατήθηκε από πελάτες που τυγχάνουν
οργανισμοί και φορείς του Ελληνικού Δημοσίου, μετά τον τυχόν συμψηφισμό της υποχρέωσης του ετήσιου
φόρου εισοδήματος της Εταιρείας.

10. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως εξής:
31 Δεκεμβρίου 2015
Ταμείο
Καταθέσεις όψεως

Σύνολο

31 Δεκεμβρίου 2014

10 328,63

4 314,70

2 423 793,43

544 461,55

2 434 122,06

548 776,25

11. Μετοχικό κεφάλαιο, λοιπά αποθεματικά και λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, είναι πλήρως καταβεβλημένο και ανέρχεται σε Ευρώ 9.710.697,26,
διαιρούμενο σε 10.330.529 μετοχές των 0,94 Ευρώ έκαστη.
Το κονδύλι υπέρ το άρτιο αντιπροσωπεύει την αξία έκδοσης μετοχών πλέον της ονομαστικής. Σημειώνουμε
ότι το κονδύλι “Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού” αντιπροσωπεύει το σχηματισθέν κατά νόμο τακτικό
αποθεματικό της Εταιρείας και λοιπά αποθεματικά.
Οι Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση αντιπροσωπεύουν τις διαφορές (κέρδη ζημιές) προσαρμογής
στην εύλογη αξία των ομολόγων Ελληνικού δημόσιου που κατέχει η Εταιρεία.

12. Δάνεια
Τα δάνεια αφορούν ληφθέν διεταιρικό δάνειο από τη μητρική Εταιρεία, συνολικού ύψους κεφαλαίου Ευρώ
4,3 εκ., πληρωτέο μετά την 31η Δεκεμβρίου 2016, με ετήσιο επιτόκιο περί του 4%. Το βραχυπρόθεσμο
τμήμα αφορά διαχρονικά σωρευμένους πληρωτέους τόκους. Οι τόκοι έξοδα του δάνειου αυτού
απεικονίζονται στο κονδύλι χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα.

13. Εμπορικές υποχρεώσεις
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αφορούν υποχρεώσεις σε προμηθευτές.

14. Υποχρέωση φόρου εισοδήματος
Τη χρήση 2015 δεν προέκυψε φόρος εισοδήματος λόγω των σημαντικών ζημιών.
Κάτω από το Ελληνικό φορολογικό σύστημα, οι φορολογικές υποχρεώσεις, γενικά, οριστικοποιούνται μόνο
μετά την ολοκλήρωση σχετικού φορολογικού ελέγχου ή την υπαγωγή στο σύστημα της εκούσιας
κατάργησης φορολογικών διαφορών όταν αυτό προβλέπεται ή την έλευση της περιόδου οριστικοποίησης ή
παραγραφής. Η Εταιρεία ενδέχεται να επιβαρυνθεί με πρόσθετους φόρους και πρόστιμα για τις φορολογικά
ανέλεγκτες χρήσεις 2010 μέχρι και 2012 οι οποίες ούτε έχουν ελεγχθεί φορολογικά ούτε έχουν υπαχθεί στο
σύστημα της εκούσιας κατάργησης φορολογικών διαφορών ούτε έχει παρέλθει ο χρόνος παραγραφής. Το
ποσό των τυχόν πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί στο παρόν
στάδιο.
Για τη χρήση 2015, η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Νόμιμων Ελεγκτών Λογιστών. Ο
φορολογικός έλεγχος της χρήσεως 2015, βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό
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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 δε θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.

15. Λοιποί φόροι και τέλη
Οι λοιποί φόροι και τέλη αναλύονται ως εξής:

31 Δεκεμβρίου 2015

31 Δεκεμβρίου 2014

Φόρος προστιθέμενης αξίας

36 782,83

75 766,16

Φόρος μισθωτών υπηρεσιών

17 705,76

19 552,99

9 368,55

8 880,68

63 857,14

104 199,83

Λοιποί φόροι
Σύνολο

16. Λοιπές υποχρεώσεις
Οι λοιπές υποχρεώσεις αφορούν κυρίως ληφθείσες προκαταβολές πελατών.

17. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Τα δουλευμένα έξοδα αφορούν δουλευμένες αμοιβές τρίτων.

18. Κύκλος εργασιών
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας, αναλύεται ως εξής:

Εσωτερικού
Έσοδα από πώληση
αγαθών

Εξωτερικού

Σύνολο

9 270 041,29

436 343,05

9 706 384,34

568 972,16

33 868,84

602 841,00

9 839 013,45

470 211,89

10 309 225,34

Έσοδα από παροχή
υπηρεσιών,
εγκατάστασης,
συντήρησης, τεχνικής
εξυπηρέτησης, διαχείρισης
και διανομής
Σύνολο
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19. Λοιπά συνήθη έσοδα
Τα λοιπά συνήθη έσοδα αφορούν σε έσοδα ενοικίων.

20. Αριθμός προσωπικού και κόστος παροχών σε εργαζόμενους
Ο μέσος όρος και το κόστος του προσωπικού της Εταιρείας είχαν ως εξής:
2015

2014

27

27

Μισθοί και ημερομίσθια

829 114,16

792 981,52

Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς

212 439,28

214 221,99

889,11

6 294,46

0,00

27 482,86

15 528,00

939,00

1 057 970,55

1 041 919,83

Αριθμός Προσωπικού

Κόστος

Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού
Αποζημιώσεις απόλυσης
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
Σύνολο

21. Λοιπά έξοδα και ζημιές
Τα λοιπά έξοδα και ζημιές αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα:

2015
Αμοιβές λήψης επαγγελματικών

2014

738 479,64

788 872,98

Ενοίκια επισκευές και λοιπές
παροχές

538 170,15

498 271,53

Έξοδα μεταφορών αγαθών και
λοιπών μεταφορών

551 380,28

1 072 320,59

149 440,28

197 848,78

11 893,50

14 901,14

υπηρεσιών

Λοιποί φόροι εκτός φόρων
εισοδήματος και λοιπές κρατήσεις
φορέων δημοσίου.
Λοιπά έξοδα τραπεζών εκτός
τόκων
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2015
Προβλέψεις για κινδύνους
Λοιπά έξοδα
Σύνολο

2014

76 122,00

0,00

213 956,09

239 462,78

2 279 441,94

2 811 677,80

22. Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)
Η επίδραση των απομειώσεων των περιουσιακών στοιχείων στα αποτελέσματα χρήσεως αναλύεται
παρακάτω:

2015
Επίδραση απομείωσης απαιτήσεων
(*)

2014

500 124,02

231 657,98

0,00

(20 908,60)

500 124,02

210 749,38

Επίδραση της αντιστροφής
πραγματοποιηθείσας πρόβλεψης
απομείωσης απαιτήσεων
Σύνολο

(*) Η επίδραση απομείωσης επισφαλών πελατών περιλαμβάνει Ευρώ 171.615,02 που άχθηκαν απευθείας
στο υποσύστημα πελατών και όχι μέσω αντίθετου λογαριασμού απομείωσης.

23. Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Λοιπές Δεσμεύσεις
Δικαιώματα εργαζομένων
Η υποχρέωση της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργοδοτεί, για τη μελλοντική καταβολή παροχών
ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, αναγνωρίζονται και επιμετρώνται στην παρούσα αξία
της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή η οποία υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με
την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Η διαφορά
της υποχρέωσης αυτής στην αρχή και το τέλος της περιόδου μεταφέρεται στο κόστος προσωπικού.
H Διοίκηση επισκοπεί τις ειδικές παραμέτρους της αναλογιστικής μελέτης και γνωρίζει ότι αν και έχει
διενεργηθεί η σχετική μελέτη είναι τουλάχιστον εύλογα πιθανό, ότι τα ποσά που θα καταβληθούν κατά την
αφυπηρέτηση του προσωπικού θα διαφέρουν από την παρούσα εκτίμηση.
Εγγυητικές επιστολές
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας ανέρχονται σε Ευρώ 140
χιλ.
Λειτουργικές μισθώσεις
Η Εταιρεία είναι συμβατικά δεσμευμένη σε σχέση με τη λειτουργική μίσθωση ακινήτων και αυτοκινήτων.
Σημειώνουμε ότι τα εν λόγω συμβόλαια λειτουργικής μίσθωσης είναι δυνατόν να λυθούν/ακυρωθούν χωρίς
σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις για την Εταιρεία.
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Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις
Η Εταιρεία έλαβε τον Ιανουάριο του 2016 κοινοποίηση τελωνειακού προστίμου Ευρώ 250 χιλ περίπου. Αν
και η διοίκηση καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας έχουν την πεποίθηση ότι η επιβολή του
προστίμου είναι αβάσιμη, διενεργήθηκε πρόβλεψη Ευρώ 76 χιλ που επιβάρυνε τα αποτελέσματα χρήσεως.
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015, δεν υπήρχαν λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις και λοιπές δεσμεύσεις που να
μην απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, ή να ήταν απαραίτητο να
απεικονισθούν.

24. Μεταγενέστερα της περιόδου γεγονότα
Η διοίκηση επισκόπησε την ενδιάμεση περίοδο από την ημερομηνία λήξης της χρήσης μέχρι την ημερομηνία
έκδοσης των οικονομικών καταστάσεων για γεγονότα μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων. Οι
οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν όλα τα μεταγενέστερα γεγονότα, σχετικές συναλλαγές, και
εκτιμήσεις της διοίκησης οι οποίες θα έπρεπε να αναγνωριστούν στις οικονομικές καταστάσεις ή να
γνωστοποιηθούν σε αυτές σύμφωνα με τα ΕΛΠ. Η διοίκηση της Εταιρείας καθόρισε ότι δεν υφίστανται
σημαντικά γεγονότα, σχετικές συναλλαγές και εκτιμήσεις της διοίκησης που να προέκυψαν μετά το τέλος
της περιόδου τα οποία θα έπρεπε να αντικατοπτριστούν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας ή να γνωστοποιηθούν σε αυτές.
Επιπρόσθετα δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία καθώς και συνδεόμενες με αυτά υποχρεώσεις για τα
οποία η διοίκηση της Εταιρείας έχει λάβει απόφαση να διαθέσει στο πρόσεχες διάστημα ή στους επόμενους
δώδεκα μήνες.

25. Προσαρμογή στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)
Σύμφωνα με το νόμο, η εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων είναι υποχρεωτική από 1
Ιανουαρίου 2015. Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, όλες οι αλλαγές στους κανόνες επιμέτρησης και σύνταξης
χρηματοοικονομικών καταστάσεων που εισάγονται σε σχέση με το προγενέστερο πλαίσιο, αντιμετωπίζονται
ως αλλαγή λογιστικής πολιτικής. Η αντιμετώπιση της πρώτης εφαρμογής ως αλλαγή λογιστικής πολιτικής
σημαίνει ότι οι απαιτούμενες από το νόμο προσαρμογές θα γίνουν αναδρομικά, ως εάν οι
χρηματοοικονομικές καταστάσεις να συντάσσονταν ανέκαθεν βάσει των προβλέψεων των Ελληνικών
Λογιστικών Προτύπων. Δεδομένης της ανάγκης παράθεσης των συγκριτικών στοιχείων της προηγούμενης
χρήσης στην ίδια βάση, η αποτίμηση και προσαρμογή της αξίας των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων της Εταιρείας έγινε ουσιαστικά την 31 Δεκεμβρίου 2013, με συνέπεια τη διαφοροποίηση των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων που είχαν προγενέστερα συνταχθεί και δημοσιευθεί, σύμφωνα με τις
προϊσχύουσες διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νομοθεσίας.
Οι κύριες προσαρμογές που κρίθηκαν αναγκαίες απεικονίζονται στον πίνακα:

Επενδεδυμένα κεφάλαια όπως είχαν
προγενέστερα απεικονιστεί

31 Δεκεμβρίου

Αποτελέσματα

31 Δεκεμβρίου

2013

Χρήσης 2014

2014

8 172 447,55

8 078 880,05

Προσαρμογές των ΕΛΠ
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31 Δεκεμβρίου

Αποτελέσματα

31 Δεκεμβρίου

2013

Χρήσης 2014

2014

Αναπροσαρμογή χρηματοοικονομικών
στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση στην
εύλογη αξία
Προσαρμογή των δικαιωμάτων των

(391 457,38)

(401 275,70)

(49 020,00)

34 061,00

(14 959,00)

εγκατάστασης και επίδραση
αποσβέσεων

(67 851,23)

8 999,78

(58 851,45)

Απομείωση υπολοίπων απαιτήσεων

(46 976,50)

0,00

(46 976,50)

Σύνολο προσαρμογών

(555 305,11)

43 060,78

(522 062,65)

Επενδεδυμένα κεφάλαια κατά τα ΕΛΠ

7 617 142,44

43 060,78

7 556 817,40

εργαζομένων
Αποαναγνώριση εξόδων πρώτης

26. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Οι συναλλαγές της Εταιρείας, τη χρήση 2015, και οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις από και προς
συνδεδεμένα με την Εταιρεία μέρη, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015, παρατίθενται κατωτέρω:
Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε
Ευρώ’000

Είδος
σχέσης
με
συνδεδεμ
ένο
μέρος

Κονδύλι των
χρηματοοικον
ομικών
καταστάσεων
που
περιλαμβάνετα
ι η συναλλαγή
ή το υπόλοιπο
Εμπορικές
απαιτήσεις
Εμπορικές
υποχρεώσεις
Δάνεια
(μακροπρόθεμσ
α και πληρωτέα

Υπόλοιπο
απαιτήσεω
ν

Υπόλοιπο
υποχρεώσ
εων

Έσοδα

‘Εσοδα
Ενοικίων

Έξοδα

Έξοδα
ενοικίων

Έξοδα για
Υπηρεσίες
Υποστήριξης/
συντήρησης
κτλ

Αγορές
Παγίων

Κόστος
δανεισμού

Σύνολ
ο

382

382

8 617

8 617

4 802

4 802

την επόμενη
χρήση)

!
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SOL ΕΛΛΑΣ AE
Επεξηγηματικές σημειώσεις και πληροφορίες επί των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων της χρήσεως
από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015
(Τα κονδύλια είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε
Ευρώ’000
Κονδύλι των
χρηματοοικον

Είδος
σχέσης
με
συνδεδεμ
ένο
μέρος

ομικών
καταστάσεων
που
περιλαμβάνετα
ι η συναλλαγή
ή το υπόλοιπο

Υπόλοιπο
απαιτήσεω

Υπόλοιπο
υποχρεώσ

ν

εων

Έσοδα

‘Εσοδα
Ενοικίων

Έξοδα
ενοικίων

Έξοδα

Έξοδα για
Υπηρεσίες
Υποστήριξης/
συντήρησης
κτλ

Μηχανολογικός
εξοπλισμός
Εταιρείες
υπαγόμεν
ες σε
κοινό

Αγορές
Παγίων

Κόστος
δανεισμού

Σύνολ
ο

241

241

Κύκλος
εργασιών

163

163

όμιλο.
Αγορές
εμπορευμάτων
και υλικών

3 279

3 279

Λοιπά συνήθη
έσοδα

2

2

Χρεωστικοί
τόκοι και
συναφή έξοδα
Λοιπά έξοδα και
ζημίες

Σύνολο

165

165

382

13 419

163

2

3 279

147

375

147

375

522

241

165

18 173

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΕΥΘYΝΩΝ ΣYΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΕΥΘYΝΩΝ
ΣYΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Giovanni Annoni

Giulio Fumagalli
Romario

Mateo Fumagalli
Romario

Αθανάσιος
Καργόπουλος
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