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Α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ BOLTON HELLAS A.E.B.E. ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Κύριοι Μέτοχοι,
Με την ευκαιρία της κατάθεσης για έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σας
παρουσιάζουμε την παρούσα έκθεσή μας, για την εταιρική χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου
2015.
Έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε προς έγκριση σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, τον
Ισολογισμό της 40ης εταιρικής χρήσεως, (δηλ. της διαχειριστικής περιόδου από 1ης Ιανουαρίου 2015 μέχρι
και της 31ης Δεκεμβρίου 2015), την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, τον Πίνακα Μεταβολών Καθαρής
Θέσης καθώς και τις Σημειώσεις της υπό κρίσιν διαχειριστικής περιόδου, όπως καταρτίσθηκαν από τον
Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, κ. Δημήτριο Αβράσογλου, και να σας δώσουμε ορισμένες επεξηγήσεις
σχετικά με τη δραστηριότητα της Εταιρίας κατά τη διάρκεια της χρήσεως, την οικονομική της θέση και την
προβλεπόμενη πορεία της στις αμέσως επόμενες χρήσεις, ως εξής:

1.Εξέλιξη των εργασιών
Ο κύκλος εργασιών της παρούσης χρήσεως ανήλθε εις χιλ.ΕΥΡΩ 41.708 έναντι 41.991 της προηγουμένης
χρήσεως, ήτοι ποσοστό μείωσης 0,68%.
Τα μικτά κέρδη της εταιρείας ανήλθαν εις χιλ.ΕΥΡΩ 12.006 ήτοι ποσοστό επί πωλήσεων 28,7%, έναντι
12.065 της προηγουμένης χρήσεως ήτοι ποσοστό επί πωλήσεων 28,7%, Μετά την αφαίρεση των εξόδων
διαθέσεως, των γενικών εξόδων διαχείρισης, των χρηματοοικονομικών εξόδων και των έκτακτων και
ανόργανων αποτελεσμάτων, απέμεινε καθαρό κέρδος χρήσης προ φόρων ποσό χιλ.ΕΥΡΩ 5.677 έναντι
5.360 της προηγουμένης χρήσεως, ήτοι ποσοστό αύξησης 5,9%.
Προτείνουμε τη διανομή μερίσματος προς τους μετόχους για τη χρήση 2015 συνολικού ποσού 3.880.501,93
ευρώ ως εξής:

Ποσά Κλειόμενης
Χρήσεως 2015
Κέρδη προ φόρων
Μείον: Φόρος εισοδήματος
Κέρδη προς διάθεση

5.676.516,33
(1.796.014,40)
3.880.501,93

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
Μέρισμα από κέρδη τρέχουσας χρήσης

3.880.501,93

Η εν λόγω πρόταση τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

3

BOLTON HELLAS A.E.B.E.

Έκθεση Διαχείρισης
(Ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Σχετικά με την εξέλιξη των εργασιών και την οικονομική θέση της Εταιρείας σας παραθέτω τους ακόλουθους
αριθμοδείκτες:

2. Οικονομική θέση της Εταιρίας
α) Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης
31/12/2015
Κυκλοφορούν ενεργητικό
13.359.345,05
Σύνολο ενεργητικού
13.858.573,32
Πάγιο ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

499.228,27
13.858.573,32

96,40%

3,60%

31/12/2014
18.357.516,74
18.805.064,97
447.548,23
18.805.064,97

97,62%

2,38%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχουν διατεθεί σε
κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.
Ίδια κεφάλαια
Σύνολο βραχ. υποχρεώσεων

4.741.998,51
7.239.411,81

65,50%

12.038.625,80
4.783.047,17

251,69%

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρείας.
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο παθητικού

7.239.411,81
13.858.573,32

52,24%

4.783.047,17
18.805.064,97

25,43%

Ίδια κεφάλαια
Σύνολο παθητικού

4.741.998,51
13.858.573,32

34,22%

12.038.625,80
18.805.064,97

64,02%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας
Ίδια κεφάλαια
Πάγιο ενεργητικό

4.741.998,51
499.228,27

949,87%

12.038.625,80
447.548,23

2.689,91%

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από
τα ίδια κεφάλαια.
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

13.359.345,05
7.239.411,81

184,54%

18.357.516,74
4.783.047,17

383,80%

Ο δείκτης αυτός δείχνει τη δυνατότητα της εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.
Κεφάλαιο κινήσεως
Κυκλοφορούν ενεργητικό

6.119.933,24
13.359.345,05

45,81%

13.574.469,57
18.357.516,74

73,95%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του κυκλοφορούντος ενεργητικού το
οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων.
β) Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας
31/12/2015
Καθαρά αποτελέσματα προ φόρων
Σύνολο εσόδων

5.676.516,33
42.739.734,47

31/12/2014
13,28%

5.359.649,60
43.297.513,63

12,38%
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Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα
συνολικά έσοδα.
Καθαρά αποτελέσματα προ φόρων
Ίδια κεφάλαια

5.676.516,33
4.741.998,51

119,71%

5.359.649,60
12.038.625,80

44,52%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.
Μικτά αποτελέσματα
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών

12.006.329,05
41.707.754,12

28,79%

12.065.159,22
41.991.054,68

28,73%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων
της εταιρείας.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι
Για την επόμενη χρήση η διοίκηση της εταιρείας έχει σαν στόχο, παρά τις αντίξοες συνθήκες που
επικρατούν στην αγορά, να θέσει την επιχείρηση σε ανοδική πορεία και να την οδηγήσει σε θετικότερα
αποτελέσματα, χωρίς ωστόσο να αυξήσει τους συνεχόμενους επιχειρηματικούς κινδύνους από
επισφάλειες κ.λ.π.
Η εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ελληνική Αγορά, δεν εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους
αγοράς και πιστωτικούς κινδύνους πέραν αυτών που απορρέουν από την εξέλιξη των γενικών
μακροοικονομικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας. Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί στενά τις
εμπορικές της απαιτήσεις έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο αυξημένος πιστωτικός κίνδυνος που απορρέει
από το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον.
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα διατηρώντας ικανοποιητικά πιστωτικά όρια.
Η εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο ταμειακών ροών και σε κίνδυνο μεταβολών εύλογης αξίας
λόγω μεταβολών των επιτοκίων.
4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης
Δεν υπάρχουν.
5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα
Η εταιρεία δεν διαθέτει συνάλλαγμα.
6. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα
Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα για τα οποία, με βάση τις διατάξεις του αρ.43γ του Κ.Ν.2190/1920
να υφίσταται υποχρέωση αποτίμησης στην εύλογη αξία.
7. Ακίνητα της εταιρείας
Η εταιρεία δεν έχει στην κυριότητά της ακίνητα.
8. Υποκαταστήματα της εταιρείας
Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα.
9. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημερομηνία υποβολής
της παρούσας εκθέσεως.
Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Εκθέσεως αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα
μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρείας.

5

BOLTON HELLAS A.E.B.E.

Έκθεση Διαχείρισης
(Ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Αφού αναλύθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας κατά την χρήση 2015 παρακαλώ τους
κύριους μετόχους όπως εγκρίνουν τον υποβληθέντα Ισολογισμό μετά της ανάλυσης των αποτελεσμάτων
χρήσης και της διάθεσης αυτών καθώς και την απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου
και των Ελεγκτών.

Αθήνα, 25 Απριλίου 2016
Μετά τιμής,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

______________________________
Στυλιανός Ν. Τσακαλάκης
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Β. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «BOLTON HELLAS A.E.B.E.»
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «BOLTON HELLAS A.E.B.E.», οι
ης
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
σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών
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 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. 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 οικονομικές καταστάσεις είναι
απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με
τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται
στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των
οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των
εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και
εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του
εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής
παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «BOLTON HELLAS A.E.B.E.» 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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Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού
Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τις διατάξεις
του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 26 Απριλίου 2016
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΗΛΙΤΣΙΔΗΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 22181
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ)
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
ΧΕΙΜΑΡΑΣ 8Β, ΜΑΡΟΥΣΙ
151 25, ΑΤΤΙΚΗ
ΑΜ ΣΟΕΛ 107
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BOLTON HELLAS A.E.B.E.

Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σημ.
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος
Λοιπά συνήθη έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Κέρδη και ζημίες από τη διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων

01.01 - 31.12.2015

01.01 - 31.12.2014

3
5

41.707.754,12
(29.701.425,07)
12.006.329,05

41.991.054,68
(29.925.895,46)
12.065.159,22

4
5
5
6
7
11

997.736,00
(3.009.313,00)
(3.850.440,62)
(476.773,51)
5.330,95
20.895,40

1.283.401,07
(3.185.218,06 )
(4.326.321.86)
(493.665,00)
2.352,85
716,19

5.693.764,27

5.346.424,41

Κέρδη προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Κέρδη προ φόρων

8
9

8.018,00
(25.265,94)
5.676.516,33

19.988,84
(6.763,65)
5.359.649,60

Φόρος Εισοδήματος
Κέρδη μετά από φόρους

10

(1.796.014,40)
3.880.501,93

(1.468.408,86)
3.891.240,74

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 έως 33 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα Πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο

Σημ.

31.12.2015

31.12.2014

01.01.2014

11
11
11

302.929,12
0,52
8.254,08
311.183,72

310.258,82
0,52
8.824,24
319.083,58

117.687,13
0,52
11.243,32
128.930,97

Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα πάγια στοιχεία
Σύνολο

11

82.504,55
82.504,55

21.696,34
21.696,34

213.390,49
213.390,49

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο

12

105.540,00
105.540,00

106.768,31
106.768,31

113.705,99
113.705,99

499.228,27

447.548,23

456.027,45

33.078,77
2.853.675,77
2.282,98
0,00
(32.957,73)
2.856.079,79

8.469,77
2.997.948,71
3.158,71
124.226,00
(2.957,73)
3.130.845,46

1.014,12
2.971.284,76
2.123,65
0,00
(2.957,73)
2.971.464,80

8.815.864,63
0,00
132.782,44
12.087,66
1.542.530,53
10.503,265,26

10.006.593,25
0,00
193.432,48
55.724,91
4.970.920,64
15.226.671,28

9.239.211,81
207.582,19
213.880,89
9.219,58
1.487.360,65
11.157.255,12

13.359.345,04
13.858.573,32

18.357.516,74
18.805.064,97

14.128.719,92
14.584.747,37

19

293.000,00
293.000,00

293.000,00
293.000,00

293.000,00
293.000,00

20
20

420.805,29
147.691,29
3.880.501,93
4.448.998,51
4.741.998,51

420.805,29
147.691,29
11.177.129,22
11.745.625,80
12.038.625,80

420.805,29
147.691,29
7.292.888,48
7.861.385,06
8.154.385,06

21
22

1.518.257,00
358.906,00
1.877.163,00

1.624.486,00
358.906,00
1.983.392,00

1.564.422,73
358.906,00
1.923.328,73

23
10
24
25
26
27

4.836.818,51
329.575,79
583.134,80
119.669,84
918.126,95
452.085,92
7.239.411,81
13.858.573,32

3.988.210,19
312.904,46
256.082,34
119.450,53
12.935,65
93.464,00
4.783.047,17
18.805.064,97

3.063.780,26
707.555,96
305.906,27
340.358,53
5.320,30
84.112,26
4.507.033,58
14.584.747,37

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Αγορές υπό παραλαβή
Μείον Πρόβλεψη απαξίωσης εμπορευμάτων
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

13
13
13
13

14
15
16
17
18

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο ενεργητικού
Καθαρή θέση, προβλέψεις και υποχρεώσεις
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 έως 33 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Αποθεματικά νόμων και
καταστατικού

Κεφάλαιο
Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2014
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους
Διανομή μερισμάτων
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2014
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους
Διανομή μερισμάτων
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2015

Αφορολόγητα
αποθεματικά

Αποτελέσματα εις
νέον

Σύνολο

293.000,00

420.805,29

147.691,29

7.292.888,48

8.154.385,06

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3.891.240,74
7.000,00

3.891.240,74
7.000,00

293.000,00

420.805,29

147.691,29

11.177.129,22

12.038.625,80

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3.880.501,93
11.177.129,22

3.880.501,93
11.177.129,22

293.000,00

420.805,29

147.691,29

3.880.501,93

4.741.998,51

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 έως 33 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

O Γενικός Διευθυντής
και Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ν. ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ.: AB302376

O Δ/ντής Οικον/κών & Διοικ/κών Υπηρεσιών

Η Δ/ντρια Λογιστηρίου

και μέλος του Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΑΒΡΑΣΟΓΛΟΥ
Α.Δ.Τ.: AE065876

ΦΩΤΕΙΝΗ Θ.ΑΜΠΑΡΙΩΤΗ
Α.Δ.Τ:ΑΚ120487 Αρ.Αδείας:0049213

Αθήνα, 25 Απριλίου 2016
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ΣΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.

Η BOLTON HELLAS A.E.B.E. (εφεξής η «Εταιρεία») είναι Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική εταιρεία που ιδρύθηκε το
1976 και είναι εγγεγραμμένη στο ΕΒΕΑ επιμελητήριο Αθηνών με αριθμό μητρώου 2717/02/Β/86/07.Είναι εγκατεστημένη
στην Ελλάδα και η διεύθυνσή της έδρας της είναι Μιχαλακοπούλου 91 Αθήνα.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο Χονδρικού Εμπορίου Τροφίμων, προϊόντων Οικιακής και Προσωπικής
Φροντίδας και ο σκοπός της είναι :
α) Η παραγωγή και εμπορία ειδών περιποιήσεως ανθρωπίνου σώματος, οδοντόκρεμας, ειδών εκ χάρτου, ειδών
στιλβώσεως πατωμάτων και επίπλων, υγρών καθαρισμού κουζίνας, W.C., λουτρού κλπ, και λοιπών χημικών.
β)

Η εισαγωγή τροφίμων διατετηρημένων ως και η παραγωγή εν Ελλάδι και η εμπορία των.

Η ανάληψις αντιπροσωπειών βιομηχανικών και εμπορικών οίκων αλλοδαπών ή ημεδαπών.
γ)

Πάσα εν γένει συναφής εμπορική και βιομηχανική επιχείρησις και

δ) Η παροχή παντός είδους υπηρεσιών (διοικητικών, λογιστικών, αποθηκεύσεως και διανομής προϊόντων κλπ) σε
εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εταιρείες,
κλπ).
Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις Ενοποιημένες Καταστάσεις της εταιρείας BOLTON
GROUP SRL με έδρα την Ιταλία. Η Εταιρεία είναι κατά 99,99% θυγατρική της BOLTON GROUP SRL, η οποία έχει
έδρα στην Ιταλία και κατά 0,01% θυγατρική της BOLTON DISTRIBUTION B.V. που βρίσκεται στην Oλλανδία.
O μέσος αριθμός του προσωπικού για τη χρήση 2015 ανήλθε σε 76 εργαζόμενους (31.12.2014: 76, 01.01.2014: 77).
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εγκρίθηκαν για δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 25/04/2016 και
τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

2.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 “Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,
συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις”.
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και με την αρχή της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας («going concern»).
Οι Οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ που είναι το νόμισμα στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.
2.2 Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων («Νέα ΕΛΠ»)
η
Οι οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015 (01.01.2015-31.12.2015) είναι οι πρώτες
που συντάσσονται από την Εταιρεία σύμφωνα με τα Νέα ΕΛΠ. Για τις χρήσεις έως και συμπεριλαμβανομένης της
η
χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014, η Εταιρεία τηρούσε τα λογιστικά της βιβλία και στοιχεία και συνέτασσε τις
οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της
ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας εφόσον και όπου αυτό ήταν απαιτητό. Η Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.
4308/2014 κατηγοριοποιείται στις μεσαίες οντότητες.
Η Εταιρεία έχει ετοιμάσει τις οικονομικές καταστάσεις σε πλήρη συμφωνία με τα Νέα ΕΛΠ όπως αυτά εφαρμόζονται για
η
τις λογιστικές χρήσεις που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2015, μαζί με τα δεδομένα της συγκριτικής περιόδου
κατά την και για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014, όπως περιγράφεται στις λογιστικές αρχές. Κατά την
η
προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, ο ισολογισμός ανοίγματος καταρτίστηκε για την 1
Ιανουαρίου 2014, η οποία αποτελεί την ημερομηνία μετάβασης της Εταιρείας στα Νέα ΕΛΠ. Η σημείωση αυτή εξηγεί τις
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βασικές προσαρμογές που πραγματοποιήθηκαν από την Εταιρεία κατά την επαναδιατύπωση των οικονομικών
καταστάσεων σε σχέση με τις προηγούμενες που είχαν ετοιμασθεί με βάση τον Κ.Ν. 2190/1920.
Η Εταιρεία κάνοντας χρήση των διατάξεων της παραγράφου 3.2 του άρθρου 37 της Λογιστικής Οδηγίας της ΕΛΤΕ για
την πρώτη εφαρμογή των Νέων ΕΛΠ, αναφορικά με τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία της θεώρησε τις λογιστικές
η
αξίες των στοιχείων του Ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2014 του προηγούμενου λογιστικού πλαισίου (Ν.2190/1920)
ως ποσά έναρξης της χρήσης 01.01.2015-31.12.2015. Η απόσβεσή τους από την 01.01.2015 και μεταγενέστερα
πραγματοποιείται στην ωφέλιμη ζωή που καθόρισε η Διοίκηση της Εταιρείας.
Οι επιπτώσεις μετάβασης στο παρόντα νόμο για κάθε ένα κονδύλι των οικονομικών καταστάσεων
παρουσιάζονται παρακάτω ως εξής:
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.2190/1920 ΚΑΙ Ν.4308/2014 ΚΑΤΑ ΤΗΝ 1η Ιανουαρίου 2014 (ημερομηνία
μετάβασης)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

01.01.2014
N. 2190

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Λοιπά ενσώματα στοιχεία
Λοιπά άυλα στοιχεία
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Έτοιμα προϊόντα
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Εμπορικές απαιτήσεις
Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο ενεργητικού
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κεφάλαιο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο προβλέψεων
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης και
υποχρεώσεων

117.687,13
0,52
8.217,31
3.026,01
309.691,34
113.705,99
1.014,12
2.971.284,76
2.123,65
9.239.211,81
207.582,19
1.366.334,15
9.219,58
1.487.360,65
15.836.459,21

293.000,00
420.805,29
147.691,29
7.285.888,48
8.147.385,06
1.564.422,73
458.164,58
2.022.587,31
3.063.780,26
1.860.009,22
305.906,27
340.358,53
12.320,00
84.112,26
5.666.486,84
15.836.459,21

Μετάβαση
στα ΕΛΠ

(96.300,85)

(2.957,73)

(1.152.453,26)

7.000,00

(99.258,58)

(1.152.453,26)

(7.000,00)

ΕΛΠ
117.687,13
0,52
8.217,31
3.026,01
213.390,49
113.705,99
1.014,12
2.968.327,03
2.123,65
9.239.211,81
207.582,19
213.880,89
9.219,58
1.487.360,65
14.584.747,37

293.000,00
420.805,29
147.691,29
7.292.888,48
8.154.385,06
1.564.422,73
358.906,00
1.923.328,73
3.063.780,26
707.555,96
305.906,27
340.358,53
5.320,00
84.112,26
4.507.033,58
14.584.747,37
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Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.2190/1920 ΚΑΙ Ν.4308/2014 ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η Δεκεμβρίου 2014
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

31.12.2014
N. 2190

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Λοιπά ενσώματα στοιχεία
Λοιπά άυλα στοιχεία
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Έτοιμα προϊόντα
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Αγορές υπό παραλαβή
Εμπορικές απαιτήσεις
Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο ενεργητικού
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κεφάλαιο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις για παροχές σε
εργαζομένους
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο προβλέψεων
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης και
υποχρεώσεων

310.258,82
0,52
8.643,09
181,15
213.390,49
106.768,31
8.469,77
2.997.948,71
3.158,71

Μετάβαση στα
ΕΛΠ

(191.694,15)

(2.957,73)

ΕΛΠ
310.258,82
0,52
8.643,09
181,15
21.696,34
106.768,31
8.469,77
2.994.990,98
3.158,71

124.226,00
0,00
10.006.593,25
0,00
1.365.108,42
179.950,91
4.970.920,64
20.171.392,79

293.000,00
420.805,29
147.691,29
0,00
861.496,58
1.624.486,00
553.557,88
2.178.043,88
3.988.210,19
1.484.580,40
256.082,34
119.450,53
11.190.064,87
93.464,00
17.131.852,33
20.171.392,79

(1.171.675,94)
(124.226,00)

11.177.129,22

(194.651,88)

(1.171.675,94)

(11.177.129,22)

124.226,00
10.006.593,25
0,00
193.432,48
55.724,91
4.970.920,64
18.805.064,97

293.000,00
420.805,29
147.691,29
11.177.129,22
12.038.625,80
1.624.486,00
358.906,00
1.983.392,00
3.988.210,19
312.904,46
256.082,34
119.450,53
12.935,65
93.464,00
4.783.047,17
18.805.064,97
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Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ν.2190/1920 ΚΑΙ Ν.4308/2014 01.01.2014 – 31.12.2014
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

01.01 - 31.12.2014
N. 2190

Μετάβαση
στα ΕΛΠ

ΕΛΠ

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσμα

53.360.209,80
(29.925.895,46)
23.434.314,34

(11.369.155,12)

41.991.054,68
(29.925.895,46)
12.065.159,22

Λοιπά συνήθη έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Κέρδη και ζημίες από τη διάθεση μη κυκλοφορούντων
στοιχείων
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

390.005,07
(3.233.794,78)
(14.842.477,28)
(556.039,99)
153.700,86

893.396,00
(48.576,72)
10.516.155,42
62.374,99
(151.348,01)

1.283.401,07
(3.185.218,06 )
(4.326.321,86)
(493.665,00)
2.352,85

716,19
5.346.424,41

716,19
5.346.424,41

Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσμα προ φόρων

19.988,84
6.763,65
5.359.649,60

19.988,84
6.763,65
5.359.649,60

Φόρος Εισοδήματος

1.468.408,86

1.468.408,86

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

3.891.240,74

3.891.240,74

Οι κυριότερες επιπτώσεις της μετάβασης στα Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα επηρέασαν τα παρακάτω κονδύλια των
οικονομικών Καταστάσεων:
1.

Τα κονδύλια των Λοιπών Υποχρεώσεων και των Αποτελεσμάτων Εις Νέον επηρεάστηκαν κατά το ποσό των
€ 11.2 εκ. λόγω της διαφορετικής μεθόδου αναγνώρισης των μερισμάτων πληρωτέων. Συγκεκριμένα στα (Νέα)
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα τα μερίσματα προς τους μετόχους της Εταιρείας καταχωρούνται στις οικονομικές
καταστάσεις ως υποχρέωση την περίοδο εκείνη στην οποία η πρόταση διανομής από τη Διοίκηση εγκρίνεται
από την ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Το αποτέλεσμα των παραπάνω εγγραφών προσαρμογής στα αποτελέσματα εις νέον έχει ως εξής:

Αποτελέσματα εις νέον βάσει Ν.2190/1920 και ΕΓΛΣ
Εγγραφές Μετάπτωσης
Αποτελέσματα εις νέον βάσει Ν.4308/2014

31/12/2014

1/1/2014

0,00
11.177.129,22
11.177.129,22

7.285.888,48

7.000,00
7.292.888,48

Διάφορες εγγραφές ανακατάταξης πραγματοποιήθηκαν ούτως ώστε οι Καταστάσεις Χρηματοοικονομικής Θέσης της
31ης Δεκεμβρίου 2014 και 1ης Ιανουαρίου 2014 να είναι σε συμφωνία με τον τρόπο παρουσίασης των (Νέων)
Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Οι κυριότερες εγγραφές ανακατάταξης που πραγματοποιήθηκαν είναι οι ακόλουθες:
1.

2.
3.

Ανακατάταξη των φόρων πληρωτέων από το κονδύλι λοιποί φόροι τέλη σε φόρο εισοδήματος στις
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και συμψηφισμός της προκαταβολής φόρου επόμενης χρήσης με την
υποχρέωση από φόρο εισοδήματος.
Ανακατάταξη των εξόδων προώθησης που αφορούν τιμολογήσεις από τα σούπερ μάρκετ και συγκεκριμένα
ποσού € 10.5 εκ από τα κονδύλια των Εξόδων Διάθεσης, αφαιρετικά του κονδυλίου Κύκλου Εργασιών.
Ανακατάταξη ποσού € 0.89 εκ που αφορούσε έσοδα από λοιπές δραστηριότητες, από το κονδύλι Κύκλος
Εργασιών στο κονδύλι Λοιπά Συνήθη Έσοδα.
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4.
5.

6.
7.
8.
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Ανακατάταξη ποσού € 40 χιλ από το κονδύλι των Λοιπών Εσόδων και κερδών, στο κονδύλι του Κύκλου
Εργασιών για σκοπούς ορθότερης απεικόνισης.
Ανακατάταξη ποσού που αφορά αποσβέσεις ύψους € 96 χιλ κατά την 01/01/2014 και € 191 χιλ κατά την
31/12/2014 από το κονδύλι των Λοιπών προβλέψεων αφαιρετικά του κονδυλίου των Λοιπών Άυλων Στοιχείων,
για σκοπούς ορθότερης απεικόνισης.
Ανακατάταξη Προπληρωμένων αγορών ποσού € 124 χιλ από το κονδύλι των Προπληρωμένων αγορών στο
κονδύλι των Αγορών υπό Παραλαβή για σκοπούς ορθότερης απεικόνισης.
Συμψηφισμός ποσού € 62 χιλ μεταξύ των κονδυλίων Λοιπών Εσόδων και κερδών και Λοιπών Εξόδων και
ζημιών για σκοπούς ορθότερης απεικόνισης.
Συμψηφισμός ποσού € 48 χιλ μεταξύ των κονδυλίων Εξόδων Διοίκησης και Λοιπών Εσόδων και Κερδών που
αφορά χρησιμοποίηση πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού για σκοπούς ορθότερης απεικόνησης
Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί όπως η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε σημαντικές λογιστικές
εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και τις
γνωστοποιήσεις, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων καθώς και τα παρουσιαζόμενα έσοδα
και έξοδα. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές. Οι σημαντικότερες λογιστικές
πολιτικές, κρίσεις και εκτιμήσεις αναφορικά με γεγονότα των οποίων η εξέλιξη θα μπορούσε να μεταβάλει ουσιωδώς τα
κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων κατά την επόμενη δωδεκάμηνη περίοδο είναι τα εξής:
2.3.1 Ενσώματα Πάγια
Αρχική αναγνώριση
Κατά την αρχική αναγνώριση, τα πά για στοιχεία επιμετρούνται στο κόστος κτήσης. Στο κόστος κτήσης των παγίων
περιλαμβάνονται και οι δαπάνες βελτίωσης τους. Οι δαπάνες επισκευών και συντηρήσεων κεφαλαιοποιούνται όταν
εμπίπτουν στον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου, διαφορετικά αναγνωρίζονται ως έξοδο εντός της χρήσης στην
οποία πραγματοποιούνται.
Μεταγενέστερη επιμέτρηση
Μεταγενέστερα επιμετρούνται στο αποσβέσιμο κόστος κτήσεως (κόστος κτήσης μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και
τυχόν απομειώσεις της αξίας τους) .
Τα πάγια στοιχεία που έχουν περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή υπόκεινται σε ετήσια απόσβεση της αξίας τους η
οποία υπολογίζεται με την μέθοδο της σταθερής απόσβεσης και με συντελεστή που αντανακλά τις ωφέλιμες ζωές των
παγίων, ως εξής:
Κτίρια & Τεχνικά έργα:
Μηχανήματα και Τεχνικές Εγκαταστάσεις
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός:

10 έτη
10 έτη
10 έτη

Η απόσβεση αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιμο για τη χρήση για την οποία προορίζεται.
Η γη δεν υπόκειται σε απόσβεση.
Οι ωφέλιμες ζωές, οι υπολειμματικές αξίες και μέθοδοι απόσβεσης των ενσώματων παγίων υπόκεινται ετησίως σε
επανεξέταση κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων και αναπροσαρμόζονται σε μελλοντικές χρήσεις, εάν
κριθεί απαραίτητο.
Παύση αναγνώρισης παγίων
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία κατά τη διάρκεια της περιόδου διατέθηκαν ή δεν αναμένονται πλέον μελλοντικά
οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεσή τους έπαυσαν να αναγνωρίζονται στον ισολογισμό και το κέρδος ή ζημία
που προέκυψε από την ανωτέρω παύση προσδιορίσθηκε ως η διαφορά μεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης
και της λογιστικής αξίας του στοιχείου και το οποίο περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στο χρόνο που το
στοιχείο έπαυσε να αναγνωρίζεται.
2.3.2 Μισθώσεις
Μίσθωση ορίζεται ως μία συμφωνία στην οποία ο εκμισθωτής μεταβιβάζει στο μισθωτή, έναντι ανταλλάγματος, το
δικαίωμα χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου για μια συμφωνημένη περίοδο.
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Εταιρεία ως μισθωτής: μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του
παγίου καταχωρούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Τα μισθώματα αναγνωρίζονται ως έξοδα στα αποτελέσματα με τη
σταθερή μέθοδο σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, εκτός εάν μία άλλη συστηματική μέθοδος είναι περισσότερο
αντιπροσωπευτική για την κατανομή του εξόδου.
Εταιρεία ως εκμισθωτής: περιπτώσεις εκμισθώσεων περιουσιακών στοιχείων σε τρίτους όπου η Εταιρεία δεν
μεταβιβάζει όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας ενός περιουσιακού στοιχείου αντιμετωπίζονται ως
λειτουργικές και τα μισθώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο σε ολόκληρη τη
διάρκεια της μίσθωσης, εκτός εάν μία άλλη συστηματική μέθοδος είναι περισσότερο αντιπροσωπευτική για την
κατανομή του εσόδου των μισθωμάτων στη διάρκεια της μίσθωσης.
η

Όλες οι μισθώσεις της εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 και 2014 αντίστοιχα, είναι λειτουργικές.
2.3.3. Απομείωση παγίων περιουσιακών στοιχείων
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία (ενσώματα) που επιμετρούνται στο αποσβέσιμο κόστος υπόκεινται σε έλεγχο
απομείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις και εφόσον εκτιμάται ότι η επίπτωση της ενδεχόμενης
απομείωσης στις οικονομικές καταστάσεις είναι σημαντική. Ζημίες απομείωσης προκύπτουν όταν η ανακτήσιμη αξία
του παγίου καταστεί μικρότερη από τη λογιστική του αξία. Ως ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ορίζεται το
μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένης με το κόστος διάθεσης ενός περιουσιακού στοιχείου και της
αξίας χρήσης αυτού. Η αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να
προκύψουν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεσή του στο τέλος της ωφέλιμης ζωής
του.
Υποχρέωση αναγνώρισης ζημίας απομείωσης υπάρχει μόνο όταν εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα
και είναι σημαντικού ποσού. Εάν κρίνεται ότι η απομείωση είναι παροδικού χαρακτήρα δεν λογίζεται. Τυχόν ζημία
απομείωσης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσεως ως έξοδο. Οι ζημίες απομείωσης αναστρέφονται στα
αποτελέσματα, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν παύουν να υφίστανται.
η

Δε συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων απομείωσης κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 και 2014 αντίστοιχα.
2.3.4. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Αρχική αναγνώριση
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτησή τους. Το κόστος
κτήσης περιλαμβάνει το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων (ή ταμειακών ισοδύναμων) ή την εύλογη αξία άλλου
ανταλλάγματος που διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς.
Μεταγενέστερη επιμέτρηση
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης τα χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρούνται στο κόστος κτήσεως μείον
τυχόν ζημιών απομείωσης.
Ειδικά και αποκλειστικά τα έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης
επιμετρούνται στο αποσβέσιμο κόστος, είτε με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου είτε με τη σταθερή
μέθοδο. Η επιμέτρηση στο αποσβέσιμο κόστος, αντί της επιμέτρησης στο κόστος κτήσης, εφαρμόζεται όταν η μέθοδος
του αποσβέσιμου κόστους έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των οικονομικών καταστάσεων.
Κάθε χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο (έντοκο ή μη) υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης, όταν υπάρχουν οι
σχετικές ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 19 του νόμου 4308/2014.
Ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται όταν η ανακτήσιμη αξία του στοιχείου υπολείπεται της λογιστικής του αξίας. Ειδικά
για τα μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά στοιχεία (μη κυκλοφορούν ενεργητικό), οι ζημίες απομείωσης
αναγνωρίζονται όταν εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα. Εάν κρίνεται ότι η απομείωση είναι
παροδικού χαρακτήρα δεν λογίζεται.
Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι το μεγαλύτερο
από:
α) την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, υπολογιζόμενη με τη χρήση
του αρχικού πραγματικού επιτοκίου ή
β) την εύλογη αξία του στοιχείου μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πώλησης.
Οι ζημιές απομείωσης των χρηματοοικονομικών στοιχείων αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα και αναστρέφονται ως
κέρδη σε αυτά, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Η αναστροφή γίνεται μέχρι της αξίας που
θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε αναγνωριστεί ζημιά απομείωσης.
Οι εμπορικές απαιτήσεις είναι τα ποσά που οφείλονται από τους πελάτες για προϊόντα που πουλήθηκαν σε αυτούς
κατά τις συνήθεις δραστηριότητες της Εταιρίας και οι οποίες έχουν γενικά πίστωση μέχρι 60 ημέρες και εμφανίζονται
στην ονομαστική τους αξία, μετά από προβλέψεις για τυχόν μη εισπρακτέα υπόλοιπα. Απομείωση απαιτήσεων λόγω
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επισφάλειας διενεργείται όταν δεν είναι πλέον πιθανή η είσπραξη ολόκληρου του οφειλόμενου ποσού. Το υπόλοιπο της
απομείωσης προσαρμόζεται κατάλληλα σε κάθε ημερομηνία κλεισίματος των οικονομικών καταστάσεων ώστε να
αντανακλά τους πιθανολογούμενους σχετικούς κινδύνους. Κάθε διαγραφή υπολοίπων πελατών χρεώνεται στην
υπάρχουσα απομείωση επισφαλών απαιτήσεων.
Παύση αναγνώρισης
Η οντότητα παύει να αναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν και μόνον όταν:


Εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή



μεταβιβάσει όλους ουσιαστικά τους κινδύνους και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου
αυτού.

2.3.5 Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία
Τρέχουσα φορολογία
Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις φόρων εισοδήματος για την τρέχουσα περίοδο επιμετρούνται στο ποσό που αναμένεται
να ανακτηθεί από ή να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές. Τα ποσοστά του φόρου και οι φορολογικοί νόμοι που
χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ποσού είναι εκείνα που έχουν θεσπιστεί ή κατ’ ουσία θεσπιστεί έως την
ημερομηνία κατάστασης οικονομικής θέσης στις χώρα στην οποία λειτουργεί η Εταιρεία και δημιουργεί φορολογητέο
εισόδημα.
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος για την κλειόμενη χρήση καθώς και για προηγούμενες χρήσεις υπολογίζεται με
βάση τα ποσά που εκτιμάται ότι θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές, χρησιμοποιώντας τους θεσμοθετημένους
φορολογικούς συντελεστές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Η πρόβλεψη φόρου εισοδήματος περιλαμβάνει τον
τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση όπως προκύπτει από τη δήλωση φόρου εισοδήματος και τους
εκτιμώμενους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε φορολογικούς ελέγχους των ανέλεγκτων
φορολογικά χρήσεων, στη βάση ευρημάτων προηγούμενων φορολογικών ελέγχων. Ως εκ τούτου, η τελική εκκαθάριση
των φόρων εισοδήματος πιθανόν να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις οικονομικές
καταστάσεις.
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος που αφορά στοιχεία που αναγνωρίζεται απευθείας στην καθαρή θέση αναγνωρίζεται
στην καθαρή θέση και όχι στα Αποτελέσματα Χρήσης. Η διοίκηση αξιολογεί περιοδικά τη θέση που έχει πάρει
αναφορικά με τη φορολογική δήλωση που σχετίζεται με υποθέσεις στις οποίες οι φορολογικοί κανονισμοί επιδέχονται
ερμηνείας και φτιάχνει σχετική πρόβλεψη όπου είναι απαραίτητο.
Αναβαλλόμενη φορολογία
Δεν υιοθετήθηκε από την Εταιρεία καθώς είναι προαιρετική από τον Ν.4308/2014.
2.3.6 Αποθέματα
Αρχική αναγνώριση
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.
Μεταγενέστερη επιμέτρηση
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα αποθέματα επιμετρούνται στην κατ’ είδος χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και
καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων είναι η εκτιμώμενη τιμή διάθεσής
τους κατά την κανονική πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας, μειωμένη κατά το τυχόν κόστος που απαιτείται για
την ολοκλήρωση και πραγματοποίηση της διάθεσης.
Η Εταιρεία πραγματοποιεί πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων σύμφωνα με το χρονικό διάστημα που αυτά παραμένουν
στην αποθήκη της Εταιρείας και σύμφωνα με την χωριστή παρακολούθηση των σκάρτων σε διακριτό χώρο.
Η εταιρεία χρησιμοποιεί για την αποτίμηση των αγοραζόμενων αποθεμάτων της τη μέθοδο του Μέσου Σταθμικού.
2.3.7 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα, περιλαμβάνουν μετρητά στο ταμείο της Εταιρείας καθώς και καταθέσεις όψεως
σε τράπεζες.
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2.3.8 Μετοχικό κεφάλαιο
Οι κοινές ονομαστικές μετοχές καταχωρούνται ως στοιχεία της καθαρής θέσης. Κόστος που σχετίζεται άμεσα με
στοιχείο της καθαρής θέσης καταχωρείται/λογίζεται απευθείας μέσω της καθαρής θέσης, εφόσον είναι σημαντικό για τις
οικονομικές καταστάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση το εν λόγω ποσό αναγνωρίζεται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά.
2.3.9 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Αρχική αναγνώριση
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο οφειλόμενο ποσό τους. Ποσά που αφορούν υπέρ ή
υπό το άρτιο έκδοση, καθώς και το κόστος που σχετίζεται άμεσα με την ανάληψη των υποχρεώσεων αντιμετωπίζονται
ως έξοδα ή έσοδα της περιόδου στην οποία οι υποχρεώσεις αναγνωρίσθηκαν αρχικά.
Μεταγενέστερη επιμέτρηση
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρούνται στα οφειλόμενα ποσά.
Αντί της εφαρμογής των ανωτέρω, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται
μεταγενέστερα στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή μέθοδο, εάν η
επιμέτρηση με τον κανόνα της παρούσας παραγράφου έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων. Ειδικότερα, κατά την αρχική αναγνώριση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων λαμβάνονται υπόψη
τα ποσά που αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοσή, τόκους καθώς και το κόστος που σχετίζεται άμεσα με την ανάληψη
αυτών.
Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα στα αποτελέσματα.
Παύση αναγνώρισης
Η οντότητα παύει να αναγνωρίζει μια χρηματοοικονομική υποχρέωση όταν, και μόνον όταν, η συμβατική δέσμευση
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει.
Τροποποίηση των όρων υφιστάμενης χρηματοοικονομικής υποχρέωσης (είτε οφείλεται σε οικονομική δυσχέρεια του
οφειλέτη είτε όχι) αντιμετωπίζεται ως εξόφληση (αποαναγνώριση) της αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση νέας
χρηματοοικονομικής υποχρέωσης.
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν εμπορικές υποχρεώσεις καθώς και λοιπές
μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι εμπορικές και οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις δεν
είναι τοκοφόροι λογαριασμοί και συνήθως διακανονίζονται σε διάστημα 60 έως 120 ημέρες για την Εταιρεία.
2.3.10 Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό
που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.
2.3.11 Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να
απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Το ποσό αυτό προσδιορίζεται ως η βέλτιστη εκτίμηση. Περαιτέρω, σε περιπτώσεις
προβλέψεων σημαντικού ποσού ή και χρόνου διακανονισμού που εκτιμάται ότι θα έχουν σημαντική επίπτωση στις
οικονομικές καταστάσεις, πραγματοποιείται προεξόφληση του ονομαστικού ποσού της πρόβλεψης. Στην περίπτωση
που γίνεται προεξόφληση, η πρόβλεψη ανελίσσεται εφεξής με το επιτόκιο της προεξόφλησης, με επιβάρυνση των
αποτελεσμάτων.
Επιπλέον, η Εταιρεία για σκοπούς κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων γνωστοποιεί τις ενδεχόμενες
υποχρεώσεις της (σημ. 29) ως:
1.

2.

Μια πιθανή δέσμευση που προκύπτει από γεγονότα του παρελθόντος, η ύπαρξη της οποίας θα επιβεβαιωθεί
μόνο από το αν συμβεί ή δεν συμβεί ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι υπό
τον πλήρη έλεγχο της οντότητας
Μια παρούσα δέσμευση που προκύπτει από γεγονότα του παρελθόντος για την οποία:
2α) δεν είναι σφόδρα πιθανό ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη για τον
διακανονισμό της, ή
2β) το ποσό της δέσμευσης δεν μπορεί να επιμετρηθεί με επαρκή αξιοπιστία.
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2.3.12 Παροχές προσωπικού
2.3.12.1 Πρόγραμμα συνταξιοδότησης καθορισμένων εισφορών
Τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών αφορούν εισφορές σε ανεξάρτητα από την Εταιρεία ασφαλιστικά ταμεία για
συνταξιοδοτικές παροχές των εργαζομένων για τι οποίες η Εταιρεία δεν έχει νομική ή συμβατική υποχρέωση για
επιπλέον μελλοντικές παροχές. Οι εισφορές αυτές αναγνωρίζονται ως δαπάνες προσωπικού στα αποτελέσματα της
εκάστοτε χρήσης, επί της αρχής του δεδουλευμένου.
Η Εταιρεία διαθέτει ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών που χορηγεί ιατροφαρμακευτικές παροχές για
συγκεκριμένα στελέχη της με ασφαλιστική εταιρεία. Κάθε εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος του
μηνιαίου μισθού του, ενώ τμήμα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την Εταιρεία. Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν
έχει καμία νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση για την πληρωμή μελλοντικών παροχών με βάση αυτό το πρόγραμμα. Οι εν
λόγω εισφορές αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες και τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως
υποχρέωση.
2.3.12.2 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας η Εταιρεία καταβάλλει αποζημιώσεις στους συνταξιοδοτημένους, το
δε ύψος των σχετικών αποζημιώσεων εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας και το ύψος των αποδοχών. Το πρόγραμμα
θεωρείται πρόγραμμα καθορισμένων παροχών.
Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση υπολογίζονται στην προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών παροχών που έχουν
σωρευθεί κατά τη λήξη του έτους, με βάση την αναγνώριση δικαιώματος παροχών των εργαζομένων κατά τη διάρκεια
της αναμενόμενης εργασιακής ζωής. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τις οικονομικές και
αναλογιστικές παραδοχές και καθορίζονται χρησιμοποιώντας την αναλογιστική μέθοδο αποτίμησης των εκτιμώμενων
μονάδων υποχρέωσης (Projected Unit Method).
Τα καθαρά κόστη συνταξιοδότησης της περιόδου συμπεριλαμβάνονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων και
αποτελούνται από την παρούσα αξία των παροχών που έγιναν δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια του έτους και τους
τόκους επί της υποχρέωσης παροχών. Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες καταχωρούνται άμεσα απευθείας στην καθαρή
θέση και δε μεταφέρονται στα αποτελέσματα σε μεταγενέστερη περίοδο. Για την προεξόφληση χρησιμοποιείται η
μέθοδος Full Yield curve (καμπύλης επιτοκίου).
2.3.13 Έσοδα
Τα έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται, βάσει της αρχής του δεδουλευμένου, στο χρόνο κατά τον οποίο
εκπληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά
τους.
β) Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή.
γ) Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή
τους στην οντότητα.
Τα έσοδα επιμετρώνται σε ποσά καθαρά από κάθε επιστροφή, έκπτωση ή φόρο επί των πωλήσεων.
Ιδιαίτερα, το έσοδο αναγνωρίζεται εφόσον μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα και κατά τη στιγμή της πώλησης θεωρείται
σφόδρα πιθανή η εισροή του σχετικού τιμήματος στην οντότητα. Μεταγενέστερη αδυναμία του πελάτη να εξοφλήσει την
υποχρέωσή του δεν αναιρεί την πώληση, αφού κατά τον χρόνο που αυτή πραγματοποιήθηκε, η προϋπόθεση της
αναγνώρισης, δηλαδή η πολύ υψηλή πιθανότητα είσπραξης του τιμήματος συνέτρεχε. Στην περίπτωση αυτή (δηλαδή
της αδυναμίας είσπραξης της απαίτησης), αναγνωρίζεται έξοδο από την απομείωση αυτής.
O καθαρός κύκλος εργασιών της Εταιρείας αναλύεται στην σημείωση 3.
Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους αναγνωρίζονται ως εξής:
α) Oι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή μέθοδο.
β) Tα μερίσματα ή παρόμοιας φύσης εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων όταν
εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους (απόφαση Γενικής Συνέλευσης)
γ) Tα δικαιώματα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.
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2.3.14 Διανομή μερισμάτων
Τα μερίσματα προς τους μετόχους της Εταιρείας καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις ως υποχρέωση την
περίοδο εκείνη στην οποία η πρόταση διανομής από τη Διοίκηση εγκρίνεται από την ετήσια Γενική Συνέλευση των
μετόχων.
2.3.15 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και την υιοθέτηση παραδοχών από
πλευράς της Διοίκησης, οι οποίες επηρεάζουν τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις που περιλαμβάνονται στις οικονομικές
καταστάσεις. Η Διοίκηση σε συνεχή βάση αξιολογεί τις εκτιμήσεις και τις παραδοχές αυτές, οι οποίες κυρίως
περιλαμβάνουν τις περιπτώσεις που παρατίθενται κατωτέρω:
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις αξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα και άλλους παράγοντες,
συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται αναμενόμενα υπό εύλογες
συνθήκες.
Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές είναι η βάση για την λήψη αποφάσεων σχετικά με τις λογιστικές αξίες των
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που δεν είναι άμεσα διαθέσιμες από άλλες πηγές. Οι προκύπτουσες
λογιστικές εκτιμήσει, εξ ορισμού, σπάνια θα ταυτιστούν απόλυτα με τα αντίστοιχα πραγματικά αποτελέσματα. Οι
εκτιμήσεις και οι υποθέσεις που ενέχουν ουσιαστικό κίνδυνο να προκαλέσουν σημαντικές αλλαγές στα ποσά των
απαιτήσεων και υποχρεώσεων εντός της επόμενης χρήσης παρατίθενται παρακάτω.
(α) Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις: Η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της
επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά με τις επισφαλείς απαιτήσεις σε συνάρτηση της πιστωτικής της πολιτικής και
λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της νομικής υπηρεσίας της Εταιρείας, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας
ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται.
(β) Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος: Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων που
θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και αφορά κυρίως τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση. Η τελική
εκκαθάριση των φόρων εισοδήματος ενδέχεται να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις
οικονομικές καταστάσεις.
(γ) Συντελεστές απόσβεσης: Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αποσβένονται σύμφωνα με την
υπολειπόμενη ωφέλιμη ζωή τους. Αυτές οι υπολειπόμενες ωφέλιμες ζωές επανεκτιμώνται περιοδικά για να καθορίσουν
κατά πόσο συνεχίζουν να είναι κατάλληλες. Οι πραγματικές ωφέλιμες ζωές των πάγιων περιουσιακών στοιχείων
ενδέχεται να διαφοροποιηθούν από παράγοντες όπως το προγράμματα συντήρησης τους.
(δ) Απομείωση στοιχείων ενεργητικού: Στο τέλος κάθε χρήσης, η Εταιρεία αξιολογεί εάν υπάρχουν ενδείξεις
απομείωσης για τα στοιχεία ενεργητικού της. Τα μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται για απομείωση
οποτεδήποτε γεγονότα ή αλλαγές σε καταστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία τους μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη.
(ε) Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού: Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση του προσωπικού υπολογίζονται
βάσει αναλογιστικών μεθόδων η διενέργεια των οποίων απαιτεί από τη Διοίκηση να εκτιμήσει συγκεκριμένες
παραμέτρους όπως η μελλοντική αύξηση των αμοιβών των εργαζομένων, το επιτόκιο προεξόφλησης των εν λόγω
υποχρεώσεων, το ποσοστό αποχωρήσεως των εργαζομένων κλπ.. Η Διοίκηση προσπαθεί, σε κάθε ημερομηνία
αναφοράς όπου η εν λόγω πρόβλεψη αναθεωρείται, να εκτιμά με όσο το δυνατό καλύτερο τρόπο τις παραμέτρους
αυτές.
(στ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις: Η ύπαρξη ενδεχόμενων υποχρεώσεων απαιτεί από τη Διοίκηση τη συνεχή
διενέργεια παραδοχών και αξιολογικών κρίσεων αναφορικά με την πιθανότητα μελλοντικά γεγονότα να συμβούν ή να
μη συμβούν καθώς και της επίδρασης που τα γεγονότα αυτά μπορεί να έχουν στη δραστηριότητα της Εταιρείας.
(ζ) Δρώσα οικονομική μονάδα (going concern): Η Διοίκηση λαμβάνοντας υπ’ όψιν: α) την οικονομική κατάσταση
της Εταιρείας, β) τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Εταιρεία που θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο
επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας και στην κεφαλαιακή της επάρκεια και γ) το γεγονός ότι δεν εντοπίζονται
σημαντικές αβεβαιότητες σε σχέση με την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει να λειτουργεί ως «δρώσα οικονομική
μονάδα» για το προβλεπτό μέλλον και σε κάθε περίπτωση για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών από την ημερομηνία
έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων, δηλώνει ότι εξακολουθεί να θεωρεί ως κατάλληλη βάση για τη σύνταξη των
Οικονομικών Καταστάσεων την αρχή της «δρώσας οικονομικής μονάδας» και ότι δεν υφίστανται σημαντικές
αβεβαιότητες σε σχέση με την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει να εφαρμόζει ως κατάλληλη βάση για τη σύνταξη
των Οικονομικών Καταστάσεων την αρχή της «δρώσας οικονομικής μονάδας» για το προβλεπτό μέλλον και σε κάθε
περίπτωση για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων.
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ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο κύκλος εργασιών στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις για τις χρήσεις 2015 και 2014 αναλύεται ως εξής:

Καθαρές Πωλήσεις εμπορευμάτων
Σύνολο

01.01 31.12.2015
41.707.754,12
41.707.754,12

01.01 31.12.2014
41.991.054,68
41.991.054,68

Οι πωλήσεις εμπορευμάτων απεικονίζονται στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις καθαρές δηλαδή μετά την
αφαίρεση των εξόδων προώθησης που αφορούν τιμολογήσεις από τα σούπερ μάρκετ και λοιπούς πελάτες και μετά την
αφαίρεση τυχόν επιστροφών, εκπτώσεων ή φόρων επί των πωλήσεων.

4.

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΗΘΗ ΕΣΟΔΑ

Τα λοιπά συνήθη έσοδα αναλύονται ως εξής:

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών εσωτερικού
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών εξωτερικού
Έσοδα από αποζημίωση
Έσοδα από επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών
Έσοδα από επιδότηση ΟΑΕΔ
Έσοδα από ενοίκια και κοινόχρηστα
Σύνολο

01.01 31.12.2015
877.234,60
1.660,00
50,00
0,00
1.380,00
117.411,40
997.736,00

01.01 31.12.2014
892.906,00
490,00
270.968,22
45.009,38
0,00
74.027,47
1.283.401,07

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναφέρονται κυρίως σε διοικητικές υπηρεσίες που παρέχονται στην Αθηναϊκή
Χαρτοποιία Α.Ε. και σε διοικητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διαχείρισης αποθήκης που παρέχονται στην συνδεδεμένη
εταιρεία UHU BISON HELLAS ΕΠΕ.

5.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Το κόστος πωλήσεων που παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις προκύπτει ως ακολούθως:
Κίνηση αποθεμάτων
Απόθεμα Έναρξης
Αγορές Χρήσεως
Απόθεμα Λήξης
Κόστος Ιδιοπαραγωγής / Αυτοπαραδόσεων
Καταστροφή αποθεμάτων
Σύνολο

01.01 31.12.2015
3.009.577,19
29.628.734,45
2.889.037,52
29.749.274,12
37.838,61
10.010,44
29.701.425,07

01.01 31.12.2014
2.974.422,53
30.041.248,68
3.009.577,19
30.006.094,02
48.016,94
32.181,62
29.925.895,46
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Οι δαπάνες της Εταιρείας για τις χρήσεις 2015 και 2014 αναλύονται ως εξής:

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων (εκτός ενοικίων)
Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων
Φόροι - τέλη
Έξοδα μεταφορών
Έξοδα προβολής και διαφημίσεως
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις (σημ.11)
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού (σημ.21)
Σύνολο

01.01 - 31.12.2015
3.117.503,81
534.351,69
183.570,87
631.489,67
323.299,95
1.019.560,13
817.801,70
163.775,58
33.581,72
34.818,50
6.859.753,62

01.01 - 31.12.2014
2.924.446,63
506.946,25
199.046,99
731.599,22
300.777,64
1.122.418,67
1.229.587,16
174.728,33
213.349,04
108.639,99
7.511.539,924

Περαιτέρω, οι ανωτέρω δαπάνες έχουν μερισθεί στις λειτουργίες διάθεσης και διοίκησης ως εξής:
Κατηγορία
Έξοδα Διοίκησης
Έξοδα Διάθεσης
Σύνολο

01.01 - 31.12.2015
3.009.313,00
3.850.440,62
6.859.753,62

01.01 31.12.2014
3.185.218,06
4.326.321,86
7.511.539,92

Το κόστος μισθοδοσίας αναλύεται ως εξής:

Κόστος μισθοδοσίας
Μισθοί – Ημερομίσθια
Εργοδοτικές εισφορές
Παρεπόμενες παροχές & έξοδα προσωπικού
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
Σύνολο

01.01 31.12.2015
2.535.233,49
519.716,32
62.554,00
34.818,50
3.152.322,31

01.01 31.12.2014
2.334.472,38
533.900,23
56.074,02
108.639,99
3.033.086,62

Ο μέσος αριθμός των εργαζομένων στην Εταιρεία κατά τα έτη 2015 και 2014 έχει ως ακολούθως:

Μισθωτοί
Ημερομίσθιοι
Σύνολο

31 Δεκεμβρίου
2015
71
5
76

31 Δεκεμβρίου
2014
71
5
76
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ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

Τα λοιπά έξοδα και ζημιές αναλύονται ως ακολούθως:

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (σημ.14)
Προβλέψεις για υποτίμηση αποθεμάτων (σημ.13)
Ζημίες από καταστροφή ακατάλληλων εμπορευμάτων
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Λοιπά
Σύνολο

7.

01.01 31.12.2015
420.000,00
30.000,00
10.010,44
16.217,02
546,05
476.773,51

01.01 31.12.2014
450.000,00
0,00
32.181,62
11.066,90
416,48
493.665,00

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ

Τα λοιπά έσοδα και κέρδη αναλύονται ως ακολούθως:

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Κέρδη από διαγραφή πιστωτικών υπολοίπων
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
Από λοιπές προβλέψεις εκμετάλλευσης
Σύνολο

8.

01.01 - 31.12.2015

01.01 31.12.2014

1.519,33
2,32
3.809,30
0,00
5.330,95

1.292,00
4,01
149,29
907,55
2.352,85

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ

Οι πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα αναλύονται ως εξής:

Πιστωτικοί τόκοι
Σύνολο

01.01 31.12.2015

01.01 31.12.2014

8.018,00
8.018,00

19.988,84
19.988,84
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ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

Οι χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα αναλύονται ως ακολούθως:

Χρεωστικοί τόκοι
Προμήθειες και έξοδα τραπεζών
Σύνολο

01.01 - 31.12.2015
12.385,85
12.880,09
25.265,94

01.01 31.12.2014
0,00
6.763,65
6.763,65

Οι χρεωστικοί τόκοι αφορούν βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο που έλαβε η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρήσης και
το αποπλήρωσε εντός της ίδιας χρήσης.

10.

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Η Εταιρεία φορολογείται με ονομαστικό συντελεστή 29% (2014: 26%). Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται
σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημίες που δηλώνονται παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές
ελέγξουν τις δηλώσεις και τα βιβλία και στοιχεία του φορολογούμενου και εκδοθεί η τελική έκθεση ελέγχου. Οι
φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που γίνονται αποδεκτές από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να συμψηφίσουν
μελλοντικά κέρδη για διάστημα πέντε ετών από το έτος στο οποίο προέκυψαν.
Ο φόρος εισοδήματος πληρωτέος αναλύεται ως ακολούθως:

Φόρος εισοδήματος τρέχουσας χρήσης
Μείον Προκαταβολής προηγ.χρήσης
Μείον Φόρος τόκων καταθέσεων
Σύνολο

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2013

1.796.136,21
(1.465.357,72)
(1.202,70)
329.575,79

1.468.408,86
(1.152.453,26)
(3.051,14)
312.904,46

1.441.095,09
(818.979,43)
(422,81)
707.555,96

Ο φόρος εισοδήματος που αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης για τη χρήση που έληξε την
31.12.2015 αφορά τον τρέχον φόρο εισοδήματος ύψους € 1.796.014,40 (31.12.2014: 1.468.408,86).
Η εταιρεία BOLTON HELLAS AEBE έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση που έληξε την 31/12/2009.
Για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013 και 2014 η Εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994 και έχει λάβει φορολογικό
πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη.
Για τη χρήση 2015 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται
από τις διατάξεις του άρθρου 65A, του Νόμου 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό
φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως
2015.
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11. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Πίνακας Μεταβολής Ενσώματων και Αυλών Πάγιων περιουσιακών στοιχείων

Κτίρια και
τεχνικά έργα
Αξία κτήσης
01.01.2014
Προσθήκες
Μειώσεις
31.12.2014
Προσθήκες
Μειώσεις

Μηχανήματα τεχνικές
εγκαταστάσεις &
λοιπός μηχανολογικός
εξοπλισμός

Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα &
Λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

Άυλα Πάγια Στοιχεία

31.12.2015

219.391,30
204.300,00
0,00
423.691,39
9.995,60
0,00
433.686,99

71.502,71
0,00
0,00
71.502,71
0,00
0,00
71.502,71

49.799,34
285,00
0,00
50.084,34
1.700,00
0,00
51.784,34

473.954,13
6.315,14
42.518,61
437.750,66
2.372,03
0,00
440.122,69

814.647,57
210.900,14
42.518,61
983.029,10
14.067,63
0,00
997.096,73

1.320.580,56
0,00
0,00
1.320.580,56
77.003,24
25.476,20
1.372.107,60

Σωρευμένες αποσβέσεις
και απομείωση
01.01.2014

101.704,26

71502,71

46.773,33

465.736,82

685.716,60

1.107.190,07

0,00
0,00
71.502,19
0,00
0,00
71.502,19

3.129,86
0,00
49.903,19
265,86
0,00
50.169,05

5.889,17
42.518,42
429.107,57
4.376,33
0,00
433.483,90

20.747,34
42.518,42
663.945,52
21.967,49
0,00

31.12.2015

11.728,31
0,00
113.432,57
17.325,30
0,00
130.757,87

685.913,01

192.601,70
0,00
1.299.791,77
11.614,23
20.895,40
1.290.510,60

Αναπόσβεστη αξία
01.01.2014
31.12.2014
31.12.2015

117.687,13
310.258,82
302.929,12

0,52
0,52
0,52

3.026,01
181,15
1.615,29

8.217,31
8.643,09
6.638,79

128.930,97
319.083,58
311.183,72

213.390,49
21.696,34
82.504,55

Αποσβέσεις χρήσης
Μειώσεις αποσβέσεων
31.12.2014
Αποσβέσεις χρήσης
Μειώσεις αποσβέσεων

Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ενσωμάτων παγίων στοιχείων.
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ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
Δοσμένες εγγυήσεις
Σύνολο

31.12.2015

31.12.2014

01.01.2014

105.540,00
105.540,00

106.768,31
106.768,31

113.705,99
113.705,99

Οι δοσμένες εγγυήσεις αφορούν κυρίως ποσά που έχουν καταβληθεί ως εγγυήσεις μισθωμάτων.

13.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Τα αποθέματα αναλύονται ως ακολούθως:
31.12.2015

31.12.2014

01.01.2014

Εμπορεύματα
Μείον: Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων

2.853.675,77
32.957,73

2.997.948,71
2.957,73

2.971.284,76
2.957,73

Εμπορεύματα

2.820.718,04

2.994.990,98

2.968.327,03

Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπροϊόντα
Πρώτες, βοηθητικές ύλες ανταλλακτικά.
Αγορές υπό Παραλαβή.
Σύνολο

33.078,77
2.282,98
0,00
2.856.079,79

8.469,77
3.158,71
124.226,00
3.130.845,46

1.014,12
2.123,65
0,00
2.971.464,80

Καθαρό ποσό εμπορευμάτων

2.856.079,79

3.130.845,46

2.971.464,80

Για τα αποθέματα της εταιρείας, σχηματίζεται πρόβλεψη απαξίωσης η οποία συμπεριλαμβάνεται αφαιρετικά στην αξία
της εκάστοτε κατηγορίας αποθέματος.
Η κίνηση της πρόβλεψης απαξίωσης αποθεμάτων έχει ως εξής:
Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων 01.01.2014
Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων 31.12.2014
Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση (σημ. 6)
Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων 31.12.2015

14.

2.957,73
2.957,73
30.000,00
32.957,73

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
Πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες
Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες σε
καθυστέρηση (σφραγισμένες)
Σύνολο
Μείον: Πρόβλεψη επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων
Καθαρό ποσό εμπορικών απαιτήσεων

31.12.2015

31.12.2014

5.762.963,04
2.936.267,70

6.543.163,76
4.475.120,40

01.01.2014
6.505.576,19
3.370.610,87

1.775.309,22
10.474.539,96

226.984,42
11.245.268,58

214.075,07
10.090.262,13

1.658.675,33
8.815.864,63

1.238.675,33
10.006.593,25

851.050,32
9.239.211,81
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Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής:
Πρόβλεψη επισφάλειας 01.01.2014
Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση (σημ. 6)
Χρησιμοποίηση πρόβλεψης για διαγραφή απαίτησης
Πρόβλεψη επισφάλειας 31.12.2014
Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση (σημ. 6)
Πρόβλεψη επισφάλειας 31.12.2015

851.050,32
450.000,00
62.374,99
1.238.675,33
420.000,00
1.658.675,33

Η εταιρεία υπολογίζει την πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων βάση της ενηλικίωσης των υπολοίπων των πελατών της.
Για εξαιρετικές περιπτώσεις όπου υπάρχουν επιπλέον ενδείξεις επισφάλειας διενεργείται επιπρόσθετη πρόβλεψη.

15.

ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Τα δεδουλευμένα έσοδα περιόδου αναλύονται ως εξής:
31.12.2015
Πρόβλεψη εσόδου από επιδότηση εργοδοτικών
ασφαλιστικών εισφορών.

16.

31.12.2014

0,00

0,00

01.01.2014
207.582,19

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
31.12.2015
Προκαταβολές προμηθευτών
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

17.

31.12.2014

16.150,85
116.731,59
132.782,44

8.710,06
184.722,42
193.432,48

01.01.2014
7.380,94
206.499,95
213.880,89

ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

Τα προπληρωμένα έξοδα αναλύονται ως εξής:
31.12.2015
Προπληρωμένες αμοιβές τρίτων
Προπληρωμένες παροχές τρίτων
Προπληρωμένα ασφάλιστρα
Προπληρωμένες συνδρομές
Προπληρωμένα λοιπά έξοδα.
Σύνολο

18.

31.12.2014

0,00
0,00
11.545,85
320,37
221,44
12.087,66

01.01.2014

30.300,00
7.266,60
12.462,65
5.695,66
0,00
55.724,91

0,00
5.040,00
1.815,42
1.282,89
1.081,27
9.219,58

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Τα ταμειακά διαθέσιμα αναλύονται ως εξής:
Ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Σύνολο

31.12.2015

31.12.2014

01.01.2014

3.785,31
1.538.745,22
1.542.530,53

3.265,75
4.967.654.89
4.970.920,64

7.592,89
1.479.767,76
1.487.360,65

Οι καταθέσεις στις τράπεζες τοκίζονται με τα προσφερόμενα επιτόκια και τα έσοδα από τόκους των καταθέσεων όψεως
λογιστικοποιήθηκαν με την μέθοδο του δεδουλευμένου και περιλαμβάνονται στους πιστωτικούς τόκους και συναφή
έσοδα (σημείωση 8).
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ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

19.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.
31.12.2015
Αριθμός κοινών μετοχών
Ονομαστική αξία ανά μετοχή
Σύνολο

31.12.2014

01.01.2014

100.000

100.000

100.000

2,93

2,93

2,93

293.000,00

293.000,00

293.000,00

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

20.

Τα αποθεματικά αναλύονται ως ακολούθως:
31.12.2015
Τακτικό αποθεματικό
Ειδικά αποθεματικά
Έκτακτα αποθεματικά
Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων
νόμων
Σύνολο

117.388,11
470,29
302.946,89
147.691,29
568.496,58

31.12.2014
117.388,11
470,29
302.946,89
147.691,29
568.496,58

01.01.2014
117.388,11
470,29
302.946,89
147.691,29
568.496,58

Τα ανωτέρω αποθεματικά αφορούν τα εξής:





21.

Το Τακτικό & Έκτακτο αποθεματικό ποσού 117.388,11€ & € 44.020,54 αντίστοιχα έχουν σχηματιστεί βάσει
του άρθρου 27 του καταστατικού της εταιρίας.
Το ειδικό αποθεματικό προέρχεται από την μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε €.
Ποσό € 258.926,35 έχει δημιουργηθεί ως έκτακτο φορολογηθέν βάσει νόμου Φ.Ε.1117/93.
Ποσό € 142.168,89 αποθεματικό από τόκους καταθέσεων φορολογηθέντες με 15%.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Το κονδύλι στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους
Σύνολο

31.12.2015
1.518.257,00
1.518.257,00

31.12.2014
1.624.486,00
1.624.486,00

01.01.2014
1.564.422,73
1.564.422,73

Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση προσωπικού προσδιορίσθηκαν μέσω αναλογιστικής μελέτης.
Η κίνηση της σχετικής πρόβλεψης των χρήσεων που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2015 και 2014 έχει ως εξής:

Καθαρή υποχρέωση 1 Ιανουαρίου
Σχηματισμός πρόβλεψης (σημ. 5)
Πληρωθείσες παροχές
Καθαρή υποχρέωση 31 Δεκεμβρίου

31.12.2015
1.624.486,00
34.818,15
-141.047,15
1.518.257,00

31.12.2014
1.564.422,73
108.639,99
-48.576,72
1.624.486,00
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Οι σημαντικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της συνολικής υποχρέωσης είναι οι εξής:

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών
Προεξοφλητικό επιτόκιο

22.

31.12.2014
2,00%
4,00%

31.12.2015
2,00%
2,10%

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Οι λοιπές προβλέψεις αναλύονται ως εξής:
Προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις και κινδύνους
Σύνολο

31.12.2015
358.906,00
358.906,00

31.12.2014
358.906,00
358.906,00

01.01.2014
358.906,00
358.906,00

Η Εταιρεία στα πλαίσια της δραστηριότητας της εμπλέκεται σε δικαστικές διαμάχες με τρίτους για τις οποίες έχει
σχηματίσει πρόβλεψη συνολικού ύψους € 358.906.

23.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως:

31.12.2015

31.12.2014

01.01.2014

Προμηθευτές εσωτερικού

1.139.848,77

1.408.552,07

1.562.503,98

Προμηθευτές εξωτερικού

3.632.633,11

2.509.977,45

1.373.358,37

Προκαταβολές πελατών
Σύνολο

24.

64.336,63

69.680,67

127.917,91

4.836.818,51

3.988.210,19

3.063.780,26

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

Οι λοιποί φόροι και τέλη αναλύονται ως εξής:
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
ΦΜY & Εισφορά Αλληλεγγύης
Λοιποί φόροι
Σύνολο

25.

31.12.2015
309.724,00
90.651,20
182.759,60
583.134,80

31.12.2014
0,00
88.630,16
167.452,18
256.082,34

01.01.2014
0,00
88.221,35
217.684,49
305.906,27

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οι υποχρεώσεις προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης αναλύονται ως εξής:

ΙΚΑ
Επικουρικά Ταμεία
Σύνολο

31.12.2015
119.669,84
0,00
119.669,84

31.12.2014
113.581,12
5.869,01
119.450,53

01.01.2014
318.358,53
22.140,79
340.358,53
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26.

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως:
31.12.2015
884.236,86
33.890,09
918.126,95

Μερίσματα Πληρωτέα
Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο

31.12.2014
0,00
12.935,65
12.935,65

01.01.2014
0,00
5.320,30
5.320,30

Τα μερίσματα πληρωτέα προέρχονται από τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2014 και πληρώθηκαν στους
δικαιούχους τον Μάρτιο του 2016.

27.

ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Τα δεδουλευμένα έξοδα χρήσεως αναλύονται ως εξής:
Πρόβλεψη Πιστωτικών Τζίρου 2015
Αμοιβές τρίτων δεδουλευμένες/ Τ.Π.Υ προβολής
και προώθησης.
Διάφορα έξοδα δεδουλευμένα (ΔΕΗ ,
Ασφάλιστρα)
Σύνολο

28.

31.12.2014
0,00

01.01.2014
0,00

74.409,98

67.172,63

72.424,78

9.526,84

26.291,37

11.687,48

452.085,92

93.464,00

84.112,26

ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Αμοιβές Γενικού Διευθυντή

29.

31.12.2015
368.149,10

01.0131.12.2015

01.0131.12.2014

468.698,74

356.076,34

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη αφορούν αγορές εμπορευμάτων και υπηρεσιών και αναλύονται ως εξής:

01.01 - 31.12.2015
Πωλήσεις
Αγορές/έξοδα από
υπηρεσιών σε
συνδεδεμένα μέρη
συνδεδεμένα μέρη

01.01 - 31.12.2014
Πωλήσεις
Αγορές/έξοδα από
υπηρεσιών σε
συνδεδεμένα μέρη
συνδεδεμένα μέρη

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΑΕ
UHU BISON HELLAS ΕΠΕ
BOLTON ALIMENTARI
BOLTON MANITOBA
BOLTON GROUP SERVICES
MANETTI & ROBERTS
BOLTON BELGIUM
BOLTON SWISS
ROGE CAVAILLES SAS

10.952.735,86
0,00
14.320.543,52
2.756.031,09
257.970,51
1.135.829,07
588,00
25.270,00
0,00

760.984,41
239.059,08
0,00
2.076,04
0,00
1.068,00
0,00
0,00
30.334,55

11.490.513,98
44,84
14.055.367,96
3.045.079,19
127.727,67
1.178.621,52
0,00
29.484,00
0,00

706.312,57
239.424,80
0,00
1.906,40
0,00
0,00
0,00
0,00
7.432,00

Σύνολο

29.448.966,05

1.032.522,09

29.926.839,16

955.075,77

31

Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2015
(Ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

BOLTON HELLAS A.E.B.E.

31.12.2015
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΑΕ
UHU BISON HELLAS ΕΠΕ
BOLTON ALIMENTARI
BOLTON MANITOBA
BOLTON GROUP SERVICES
MANETTI & ROBERTS
ROGE CAVAILLES SAS

Υποχρεώσεις
0,00
0,00

Σύνολο

30.

Απαιτήσεις

31.12.2014

01.01.2014

Απαιτήσεις

Υποχρεώσεις

Απαιτήσεις

2.465.988,41
699.938,48
83.900,91
120.882,08
0,00

107.684,18
38.929,50
0,00
2.076,04
0,00
0,00
4.858,35

Υποχρεώσεις
0,00
55,15
1.462.001,96
607.251,67
59.551,12
112.152,65
0,00

310.896,94
39.409,20
0,00
1.906,40
0,00
0,00
490,00

316.127,32
0,00
653.584,38
371.623,09
37.129,66
123.102,99
0,00

385.007,33
24.231,00
39.768,49
1.695,72
0,00
0,00
0,00

3.370.709,88

153.548,07

2.241.012,55

352.702,54

1.501.567,44

450.702,54

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
i) Νομικές υποθέσεις:
Οι απαιτήσεις της Εταιρείας κατά τρίτων είναι συνολικού ύψους € 426.260,21. Η Εταιρεία έχει σχηματίσει
τις απαραίτητες προβλέψεις απομείωσης των απαιτήσεων αυτών με βάση το ποσό που αναμένεται να
ανακτηθεί.
Η Εταιρεία στα πλαίσια της δραστηριότητας της εμπλέκεται σε δικαστικές διαμάχες με τρίτους για τις οποίες
έχει σχηματίσει πρόβλεψη συνολικού ύψους € 358.906.
ii) Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις :
Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι το 2009. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση
του 2010.
Για τις διαχειριστικές χρήσεις του 2011, 2012, 2013 και 2014 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό
έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82, § 5 του
νόμου 2238/1994. Επίσης για την διαχειριστική χρήση του 2014 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό
έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65 Α του νόμου
4174/2013.
Επιπλέον για την κλειόμενη χρήση του 2015 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65 Α του νόμου 4174/2013. Ο έλεγχος
αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά την
δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης του 2015. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του
φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις, εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν
ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.
iii) Εγγυητικές επιστολές-λοιπές εξασφαλίσεις:
Οι εγγυητικές επιστολές-λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής την 31η Δεκεμβρίου 2015 και 2014:
Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση απαιτήσεων
Σύνολο

31.12.2015
91.000,00
91.000,00

31.12.2014
111.000,00
111.000,00

iv) Υποχρεώσεις από λειτουργικές μισθώσεις-ως μισθωτής:
Τα ελάχιστα μελλοντικά πληρωτέα μισθώματα βάσει μη ακυρώσιμων συμβολαίων λειτουργικής μίσθωσης
την 31η Δεκεμβρίου 2015 και 2014 έχουν ως ακολούθως:
31.12.2015
31.12.2014
Πληρωτέα
Εντός 1 έτους
123.220,80
119.614,92
Από 2 μέχρι 5 έτη
167.432,43
256.456,48
Πάνω από 5 έτη
0,00
0,00
Σύνολο
290.653,23
376.071,40
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας θα προτείνουν τη διανομή μερίσματος προς τους μετόχους
για τη χρήση 2015 συνολικού ποσού 3.880.501,93 ευρώ.
Η εν λόγω πρόταση θα τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

32.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Δεν προέκυψαν γεγονότα που έχουν επέλθει, από την χρονολογία των Οικονομικών Καταστάσεων έως και το
χρόνο υποβολής της έκθεσης, που να είναι ζημιογόνα και να δηλώνουν την ανάγκη προσαρμογών των
ενεργητικών και παθητικών στοιχείων των δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων ή να απαιτούν
αποκάλυψή τους στις Οικονομικές Καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης.
Επίσης δεν πιθανολογούνται μελλοντικά γεγονότα που ενδέχεται να είναι ζημιογόνα, ώστε να απαιτείται η
αποκάλυψή τους στους εταίρους και στους τρίτους, προκειμένου να εκτιμήσουν σωστά τα στοιχεία των
δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων.

Αθήνα, 25 Απριλίου 2016

O Γενικός Διευθυντής &
Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ν. ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ.: AB302376

O Δ/ντής Οικον/κών & Διοικ/κών Υπηρεσιών

Η Δ/ντρια Λογιστηρίου

και μέλος του Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΑΒΡΑΣΟΓΛΟΥ
Α.Δ.Τ.: AE065876

ΦΩΤΕΙΝΗ Θ.ΑΜΠΑΡΙΩΤΗ
Α.Δ.Τ:ΑΚ120487 Αρ.Αδείας:0049213
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