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ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. 

 
 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ    

 
 

Για την περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2015 

 

 

 Περιεχόμενα  

   

● Δηλώσεις μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου Σελ. 3 

   

● Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης 

Σελ. 4 

   

● Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Σελ. 5 

   

● Κατάσταση Συνολικών Εσόδων  Σελ. 6-7 

   

● Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Σελ. 8-9 

   

● Κατάσταση Ταμειακών Ροών Σελ. 10 

   

● Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 

  

Σελ. 11-28 
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

Δηλώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  

(σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.3 έως 5 του Ν.3556/2007) 

 

 

 

 

 

Δηλώνεται με την παρούσα ότι, εξ’ όσων γνωρίζουμε οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 

εταιρίας «Σωληνουργεία Λιμπαρ. Τζιρακιάν Profil Α.Ε.» για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 

την 30η Σεπτεμβρίου 2015, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του Ενεργητικού  

και του Παθητικού, την Καθαρή Θέση και τα Αποτελέσματα Χρήσεως της Εταιρίας σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 6 του ν. 3556/2007. 

Δηλώνεται επίσης ότι οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό 

Συμβούλιο την 25.11.2015 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.tzirakian.com.  

 

 

 

Οινόφυτα Βοιωτίας , 25 Νοεμβρίου 2015 

 

 

 

Οι δηλούντες 

 

 

 

Άρις Τζιρακιάν Μάιντα Τζιρακιάν Λυμπαρέτ Τζιρακιάν 

   

   

   

   

Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου & Διευθύνων 

Σύμβουλος 

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου  

Μέλος του Διοικητικού  

Συμβουλίου   
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
 

Προς τους κ.κ. μετόχους της «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.» 
 
Εισαγωγή 

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 

«ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.» (η Εταιρεία) της 30ης Σεπτεμβρίου 2015 και 

τις σχετικές συνοπτικές καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνολικών εσόδων, μεταβολών καθαρής 

θέσης και ταμειακών ροών της εννεάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία, καθώς και 

τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική  

χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση 

αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 

«ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί αυτής της ενδιάμεσης 

συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 
 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 

«Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον 

ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης 

συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα 

για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων 

διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του 

ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη 

δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα 

σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την 

παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 
 

Συμπέρασμα 

Με βάση την διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας 

οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 

 

Έμφαση Θέματος  

Εφιστούμε την προσοχή σας στην επεξηγηματική σημείωση 31 της ενδιάμεσης συνοπτικής 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, όπου περιγράφεται το γεγονός ότι η καθαρή θέσης της 

εταιρείας έχει καταστεί μικρότερη από το ήμισυ του μετοχικού κεφαλαίου , επομένως συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 47 το ΚΝ 2190/1920, και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

υπερβαίνουν το κυκλοφορούν ενεργητικό. Η διοίκηση όπως αναφέρεται στη σημείωση 31 έχει 

δρομολογήσει ενέργειες ώστε να διασφαλιστεί η  συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας. Στο 

συμπέρασμά μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. 

 

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2015 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

Ελένη Ε. Ζερβίνη 

Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: 29261 

 

 
 

Delta Partners Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α. Ε. 

Αχιλλέως 8 & Λ. Κατσώνη, 17674 Καλλιθέα 

Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: 153 
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ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (ποσά εκφρασμένα σε ευρώ) 

ENEΡΓΗΤΙΚΟ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ΣΗΜ.  30/09/2015 31/12/2014 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία  5  10.833.290 11.076.058 

Επενδύσεις σε ακίνητα 5  2.282.790 2.282.790 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6  26.197 29.327 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά  στοιχεία 

διαθέσιμα προς πώληση  

7  
145.000 145.000 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς 

πώληση  

8  
1.453.276 2.349.354 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 9  2.273 2.273 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 10  1.342.752 1.224.784 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

  
16.085.578 17.109.586 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό     

Αποθέματα 11  3.113.776 3.944.203 

Χρεώστες & άλλοι λογαριασμοί 12  7.803.030 6.766.354 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία  

σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων 

13  
40.579 22.222 

Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα 14  358.032 192.674 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

  
11.315.418 10.925.453 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   27.400.996 28.035.039 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

Μετοχικό Κεφάλαιο 15  381.000 381.000 

Αποθεματικά 16  -344.806 1.596.997 

Καθαρή Θέση Μετόχων   36.194 1.977.997 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ   36.194 1.977.997 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις     

Αναβαλλόμενη φορολογική  υποχρέωση 17  4.123.088 3.725.774 

Πρόβλεψη αποζημίωσης  

προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 

18  
140.019 133.691 

Προβλέψεις για φόρο εισοδήματος 18  68.791 68.791 

Μακροπρόθεσμα δάνεια  17  2.620.000 2.620.000 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 17  4.000 4.000 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠ ΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  6.955.898 6.552.256 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις     

Καταθέσεις μετόχων για αύξηση κεφαλαίου 19  7.735.690 7.735.690 

Προμηθευτές & άλλοι λογαριασμοί 19 

 

 3.040.501 2.335.941 

Φόροι Πληρωτέοι 19 

 

 211.643 55.907 

Χορηγήσεις Τραπεζών 19 

 

 9.421.071 9.377.249 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  20.408.904 19.504.787 

ΣΥΝΟΛΟ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   27.364.803 

 

26.057.043 

 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  27.400.996 

 

 

28.035.039 

  

 

__________________                                                           _______________________ 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                           Ο Οικονομικός Διευθυντής 
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ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. 

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

Για την περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2015 (ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)  

 
ΣΗΜ. 

01/01-

30/09/2015 

01/01-

30/09/2014 

01/07-

30/09/2015 

01/07-

30/09/2014 

Κύκλος Εργασιών 4 10.171.810 9.257.256 2.814.393 2.975.778 

Κόστος πωλήσεων 21 9.410.487 8.667.134 2.555.448 2.780.793 

Μικτά Κέρδη/ (Ζημίες)  761.323 590.122 258.945 194.985 

Άλλα λειτουργικά έσοδα  από 

επενδύσεις 
22 85.387 98.297 24.585 61.929 

Έξοδα πωλήσεων και διανομής 21 663.053 702.039 209.287 207.819 

Έξοδα διοίκησης 21 294.796 302.346 88.536 91.828 

Άλλα λειτουργικά έξοδα 23 59.515 103.074 4.895 64.227 

Έσοδα συμμετοχών  37.536 461.677 37.536 0 

Αποτελέσματα 

Εκμετάλλευσης 
 (133.118) 42.636 18.348 (106.961) 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 24 730.934 873.647 273.300 289.001 

Κέρδη/ (Ζημίες) περιόδου προ 

φόρων 
 (864.052) (831.010) (254.952) (395.961) 

(Μείον) Φόρος εισοδήματος 25 (44.409) (12.055) (47.723) (1.695) 

Καθαρά Κέρδη / (Ζημίες) 

περιόδου μετά από φόρους (Α)             

(Α) 

28 (908.461) (843.065) (302.675) (397.656) 

Κατανέμονται σε :      

- Ιδιοκτήτες Μητρικής  (908.461) (843.065) (302.675) (397.656) 

- Δικαιώματα Μειοψηφίας  0 0 0 0 

Κέρδη/ (Ζημίες) μετά από 

φόρους ανά μετοχή (σε €) 
30 (0,7153) (0,6638)           (0,2383) (0,3131) 

Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων 

Καθαρά Κέρδη/ (Ζημίες)  

περιόδου μετά από φόρους (Α)       
(908.461) (843.065) (302.675) (397.656) 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από 

φόρους (Β) 
(1.033.342) (296.990) (137.264) 0 

Αποτίμηση διαθέσιμων προς πώληση 

χρηματοοικονομικών στοιχείων 

ενεργητικού σε εύλογες αξίες 

(896.078) (296.990) 0 0 

Έσοδα από επιστροφή κεφαλαίου   

διαθεσίμων προς πώληση 

χρηματοοικονομικών στοιχείων 

ενεργητικού 

97.594  97.594  

Μείωση αποθεματικού επανεκτίμησης της 

εύλογης αξίας των ακινήτων λόγω 

αύξησης της αναβαλλόμενης 

φορολογικής υποχρέωσης 

(234.858) 0 (234.858) 0 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά 

από φόρους (Α) + (Β) 
(1.941.803) (1.140.055) (439.939) (397.656) 
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- Ιδιοκτήτες Μητρικής (1.941.803) (1.140.055) (439.939) (397.656) 

- Δικαιώματα Μειοψηφίας 0 0 0 0 

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων,       

χρηματοδοτικών,  επενδυτικών    

αποτελεσμάτων & αποσβέσεων (EBITDA)  29 
174.005 (27.518) 83.107 25.124 
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ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. 

 

Κατάσταση Μεταβολών  Ιδίων Κεφαλαίων (ποσά εκφρασμένα σε ευρώ) 

 
Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Διαφορά 

Μετοχών 

Υπέρ το 

άρτιο 

Τακτικό 

Αποθεματικό 

Αφορολόγητα 

αποθεματικά 

Ειδικά 

αποθεματικά 

Λοιπά 

αποθεματικά 

Αποτίμηση 

χρηματοοικονομικών 

στοιχείων ενεργητικού 

σε εύλογες αξίες 

Αποτελέσματα 

εις νέον 

Σύνολο ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 01 

Ιανουαρίου 2014 
381.000 13.565.055 680.579 1.370.143 7.000.415 7.564.164 2.525.152 (29.095.226) 3.991.282 

Ζημιές περιόδου        (843.065) (843.065) 

Διαγραφή 

αρνητικής 

διαφοράς 

αποθεματικού 

επανεκτίμησης της 

εύλογης αξίας των 

ακινήτων λόγω 

επαναταξινόμησης 

τους 

     264.449  (264.449) 0 

Μείωση 

αποθεματικού της 

εύλογης αξίας των 

διαθεσίμων προς 

πώληση 

περιουσιακών 

στοιχείων λόγω 

επανεκτίμησης 

τους 

      (296.990)  (296.990) 

Υπόλοιπο την 30 

Σεπτεμβρίου 2014 
381.000 13.565.055 680.579 1.370.143 7.000.415 7.828.613 2.228.162 (30.202.740) 2.851.227 

          

Υπόλοιπο την  01 

Ιανουαρίου 2015 
381.000 13.565.055 680.579 1.370.143 7.000.415 7.828.613 2.228.162 (31.075.970) 1.977.997 

Ζημιές περιόδου         (908.461) (908.461) 



Ενδιάμεσες Οικονομικές  Καταστάσεις  περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως  30η Σεπτεμβρίου 2015                        ΣΕΛΙΔΑ 9 

 

Μείωση 

αποθεματικού της 

εύλογης αξίας των 

διαθεσίμων προς 

πώληση 

περιουσιακών 

στοιχείων λόγω 

επανεκτίμησης 

τους 

      (896.078)  (896.078) 

Αύξηση 

αποθεματικού της 

εύλογης αξίας των 

διαθεσίμων προς 

πώληση 

περιουσιακών 

στοιχείων λόγω 

επιστροφής 

κεφαλαίου 

      97.594  97.594 

Μείωση 

αποθεματικού 

επανεκτίμησης της 

εύλογης αξίας των 

ακινήτων λόγω 

αύξησης της 

αναβαλλόμενης 

φορολογικής 

υποχρέωσης 

     (234.858)   (234.858) 

Υπόλοιπο την 30 

Σεπτεμβρίου 2015 
381.000 13.565.055 680.579 1.370.143 7.000.415 7.593.755 1.429.678 (31.984.431) 36.194 
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών (ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)  

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Λειτουργικές δραστηριότητες 30/09/2015 30/09/2014 

Κέρδη/Ζημίες προ φόρων  -864.052 -831.010 

Πλέον / Μείον αναπροσαρμογές για:   

Αποσβέσεις  367.008 353.583 

Προβλέψεις -80.256 -157.931 

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές) επενδυτικής 

δραστηριότητας 
-55.894 -423.737 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 730.934 873.647 

Πλέον / Μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 

κίνησης  

ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες 

  

Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων 903.191 356.679 

Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων -922.211 -985.721 

(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 506.433 1.428.662 

Μείον   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -378.558 -665.277 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)                                                  206.594 -51.105 

   

Επενδυτικές δραστηριότητες   

Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων -120.048 -128.739 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων 0 28.500 

Μερίσματα εισπραχθέντα 37.536 100.000 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)                                                          -82.512 -239 

   

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες   

Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0 2.004.000 

Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 2.237.176 1.554.521 

Εξοφλήσεις δανείων -2.195.900 -3.478.017 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)                                                       41.276 80.505 

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα & ισοδύναμα                                    

α)+(β)+(γ) 
165.358 29.161 

Ταμιακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης περιόδου 192.674 362.835 

Ταμιακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης περιόδου 358.032 391.994 
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2015 

(Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων) 

1.  Γενικές Πληροφορίες 
Η «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.» (εφεξής «η Εταιρία») ιδρύθηκε στην 

Ελλάδα το 1967 (ΦΕΚ 310/27.04.67 - AΦΜ.094022888) ως ανώνυμη Εταιρία. Η έδρα της Εταιρίας 

βρίσκεται στο 56ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Η διάρκεια της 

Εταιρίας σύμφωνα με το Καταστατικό της, ανέρχεται σε 90 έτη από την ημερομηνία ίδρυσής της, 

με δυνατότητα επέκτασης της διάρκειας μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των 

μετόχων της. Οι βασικές δραστηριότητες της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού 

της είναι: 

α) η οργάνωση και λειτουργία πλήρους βιομηχανικής μονάδος παραγωγής σωλήνων παντός 

τύπου,  

β) η εγκατάσταση στα Οινόφυτα συγχρονισμένου εργοστασίου παραγωγής, κατασκευής και 

συναρμολόγησης σωλήνων εξ οιονδήποτε μορφής πρώτης ύλης,  

γ) η επιχείρηση και ανάληψη πρωτοβουλιών για την αξιοποίηση οιασδήποτε παραγωγικής 

εφευρέσεως κατασκευής ιδίων μορφών σωλήνων,  

δ) η συμμετοχή αυτής υφ’ οιανδήποτε μορφή ήθελε αποφασίσει το Δ.Σ., εις παρόμοιας, ομοειδής ή 

και παράλληλους επιχειρήσεις, μη αποκλειόμενης προς τον σκοπό αυτόν της παροχής εγγυήσεων 

υπέρ ή και εις βάρος τρίτων,  

ε) η αναδοχή χρεών επί τω τέλει της αξιοποιήσεως οιανδήποτε παραγωγικής και εμπορικής 

δραστηριότητας της συγχωνευόμενης επιχειρήσεως ή του δημιουργούμενου νέου παραγωγικού 

φορέως ανάγονται εις τους σκοπούς της εταιρίας,  

στ) η συμμετοχή ή η ίδρυση νέων εταιρειών που έχουν ως σκοπό την κατασκευή, την αγορά, την 

πώληση και την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση ακινήτων και ζ)η εισαγωγή και η εμπορία 

παντός τύπου μετάλλων, καθώς και η αντιπροσώπευση σχετικών οίκων του εξωτερικού. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε στις 25 Νοεμβρίου 2015 τις Οικονομικές 

Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2015. 

 

2.  Πλαίσιο κατάρτισης των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων  
Οι παρούσες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας καλύπτουν την περίοδο από 1η 

Ιανουαρίου έως την 30η Σεπτεμβρίου της χρήσης 2015 και έχουν συνταχτεί σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 

34 «Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις». Οι λογιστικές αρχές και οι μέθοδοι υπολογισμών που 

εφαρμόστηκαν για την προετοιμασία και παρουσίαση των Ενδιάμεσων Οικονομικών 

Καταστάσεων είναι σύμφωνες με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των Ετήσιων 

Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Οι 

οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν με βάση τη λογιστική αρχή του ιστορικού κόστους, ενώ 

ορισμένα στοιχεία του παγίου ενεργητικού και των κινητών αξιών που κατέχει η Εταιρεία 

προσαρμόστηκαν έτσι ώστε να περιλαμβάνεται η επανεκτίμησή τους στην εύλογη αξία. 

 

3. Βασικές Λογιστικές αρχές & Λογιστικά Πρότυπα και διερμηνείες υποχρεωτικά μετά 

την  1η  Ιανουαρίου 2015. 
 

Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές 

που υιοθετήθηκαν κατά την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 

2014 και οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στις σημειώσεις επί των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων αυτών, με εξαίρεση την εφαρμογή των νέων προτύπων και διερμηνειών που 

αναφέρονται παρακάτω, η εφαρμογή των οποίων είναι υποχρεωτική για τις λογιστικές χρήσεις 

που ξεκινούν την 1η  Ιανουαρίου 2015:  

 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες:  

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία 

είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης 

ή μεταγενέστερα.  
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Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για περιόδους που ξεκινούν την τρέχουσα χρήση  

 

ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 17 Ιουνίου 2014).  

Αυτή η διερμηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισμό μιας υποχρέωσης πληρωμής εισφοράς που έχει 

επιβληθεί από την κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήματος. Η διερμηνεία διευκρινίζει πως το 

δεσμευτικό γεγονός βάσει του οποίου θα έπρεπε να σχηματιστεί η υποχρέωση καταβολής 

εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την αναγνώριση υποχρέωσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 37) είναι η 

ενέργεια όπως περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία η οποία προκαλεί την πληρωμή της εισφοράς. 

Η διερμηνεία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναγνώριση της υποχρέωσης αργότερα από ότι 

ισχύει σήμερα, ειδικότερα σε σχέση με εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως αποτέλεσμα συνθηκών 

που ισχύουν σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία.  

 

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2013 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2015):  

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τρία 

ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2011-2013 του ετήσιου προγράμματος 

βελτιώσεων του ΣΔΛΠ.  

 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»  

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ΔΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρμογή στην λογιστικοποίηση του 

σχηματισμού οποιασδήποτε από κοινού δραστηριότητας βάσει του ΔΠΧΑ 11 στις οικονομικές 

καταστάσεις της ίδιας της από κοινού δραστηριότητας.  

 

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το ΔΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο 

χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων («portfolio exception») έχει εφαρμογή σε όλα 

τα συμβόλαια (συμπεριλαμβανομένων των μη χρηματοοικονομικών συμβολαίων) εντός του 

πεδίου εφαρμογής του ΔΛΠ 39/ΔΠΧΑ 9.  

 

ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα 

Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να διευκρινιστεί πως το ΔΛΠ 40 και το ΔΠΧΑ 3 δεν είναι 

αμοιβαίως αποκλειόμενα.  

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους  

 

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες είναι υποχρεωτικά για 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν μεταγενέστερα της 1 Ιανουαρίου 2015 και δεν έχουν 

εφαρμοστεί κατά την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Ο Όμιλος ερευνά 

την επίδραση των νέων προτύπων και τροποποιήσεων στις οικονομικές του καταστάσεις.  

 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και 

ΔΠΧΑ 7 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018): 

Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση 

των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και 

συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το 

μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9 

επίσης καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και 

αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχον μοντέλο του ΔΛΠ 39. Το πρότυπο δεν έχει 

ακόμα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες»  

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017): 

Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων 

από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του 

ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές 
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που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των 

εσόδων και τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική 

οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή 

υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα 

αγαθά ή τις υπηρεσίες. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους»  

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Φεβρουαρίου 2015): 

Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές των εργαζομένων ή τρίτων μερών 

στα προγράμματα καθορισμένων παροχών και απλοποιούν την λογιστικοποίηση των εισφορών 

όταν είναι ανεξάρτητες του αριθμού των ετών που παρέχεται η εργασία, για παράδειγμα, εισφορές 

εργαζομένων που υπολογίζονται βάσει ενός σταθερού ποσοστού του μισθού.  

 

ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συμφωνίες»  

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016): 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της εξαγοράς όταν 

αποκτά συμμετοχή σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία «επιχείρηση». Η 

τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης»  

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016): 

Αυτές οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι 

κατάλληλες για τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης 

διευκρινίζουν πως τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των 

οικονομικών οφελών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Αυτές οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρικές οικονομικές καταστάσεις»  

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016): 

Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν την μέθοδο της 

καθαρής θέσης προκειμένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες 

και συγγενείς εταιρείες στις εταιρικές τους οικονομικές καταστάσεις και επίσης διευκρινίζει τον 

ορισμό των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ 

ενός επενδυτή και μιας συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας»  

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016): 

Οι τροποποιήσεις διευθετούν μία ασυνέπεια μεταξύ των διατάξεων του ΔΠΧΑ 10 και του ΔΛΠ 28 

σχετικά με την πώληση ή εισφορά των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και μιας 

συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας. Η βασική συνέπεια των τροποποιήσεων είναι πως 

αναγνωρίζεται ολόκληρο το κέρδος ή η ζημιά μιας συναλλαγής που περιλαμβάνει μία 

δραστηριότητα (είτε με τη μορφή μιας θυγατρικής είτε όχι). Μερικό κέρδος ή ζημιά αναγνωρίζεται 

όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν αποτελούν μια 

δραστηριότητα, ακόμα και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν τη μορφή μιας θυγατρικής. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις”  

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016): 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ΔΛΠ 1 σχετικά με τις έννοιες της σημαντικότητας 

και της συγκέντρωσης, την παρουσίαση των μερικών αθροισμάτων, την δομή των οικονομικών 

καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 

υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) “Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρμογή της 

απαλλαγής από την υποχρέωση ενοποίησης”  
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(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016): 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρμογή της απαλλαγής των εταιρειών επενδύσεων και των 

θυγατρικών τους από την υποχρέωση ενοποίησης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012  

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Φεβρουαρίου 2015):  

 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε έξι 

ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-2012 του ετήσιου προγράμματος 

βελτιώσεων του ΣΔΛΠ.  

 

ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»  

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης» και ορίζει διακριτά τον 

«όρο απόδοσης» και τον «όρο υπηρεσίας».  

 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόμενο τίμημα το οποίο πληροί τον ορισμό 

του χρηματοοικονομικού στοιχείου ταξινομείται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως στοιχείο 

της καθαρής θέσης βάσει των ορισμών του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». 

Επίσης διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόμενο τίμημα, χρηματοοικονομικό και μη χρηματοοικονομικό, 

που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης, επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων.  

 

ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς» 

Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων της διοίκησης όσον αφορά την 

συνάθροιση των λειτουργικών τομέων.  

 

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιμέτρησης 

βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιμολογίων σε περιπτώσεις όπου η 

επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήμαντη.  

 

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» 

Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο 

αντιμετωπίζονται η προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι 

συσσωρευμένες αποσβέσεις όταν μια οικονομική οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο της 

αναπροσαρμογής.  

 

ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» 

Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει ως συνδεμένο μέρος μία εταιρεία που 

παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονομική οντότητα ή στην μητρική 

εταιρεία της οικονομικής οντότητας.  

 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016):  

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε 

τέσσερα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση και 

διακοπείσες δραστηριότητες» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχείο (ή ομάδα στοιχείων) 

αναταξινομείται από «διακρατούμενο προς πώληση» σε «διακρατούμενο προς διανομή», ή το 

αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο για πώληση ή διανομή και δεν πρέπει να 

λογιστικοποιείται σαν αλλαγή.  

 

ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις» 
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Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να βοηθήσει τη διοίκηση να 

προσδιορίσει εάν οι όροι μίας συμφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού 

στοιχείου το οποίο έχει μεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόμενη ανάμειξη και διευκρινίζει πως οι 

επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του ΔΠΧΑ 7 

«Γνωστοποιήσεις – Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων» δεν απαιτούνται για όλες τις ενδιάμεσες περιόδους, εκτός εάν έτσι ορίζεται από το 

ΔΛΠ 34.  

 

ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις 

υποχρεώσεις παροχών προσωπικού μετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σημαντικό είναι το 

νόμισμα στο οποίο παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν.  

 

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια της «πληροφόρησης που γνωστοποιείται οπουδήποτε 

αλλού στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο.  

 

4. Λειτουργικοί Τομείς 
Το σύνολο του κύκλου εργασιών της Εταιρίας αφορά χονδρικές πωλήσεις και δεν υπάρχει 

εποχικότητα στα είδη που εμπορεύεται και παράγει. Λόγω της μεγάλης πελατειακής βάσης της 

Εταιρίας δεν υφίστανται κίνδυνοι εξάρτησης από μερίδα πελατών της, καθώς μόνο ένας πελάτης 

απορροφά πάνω από το 10% του κύκλου εργασιών της.  

Η ανάλυση των εσόδων της Εταιρείας για την περίοδο 01/01-30/09/2015 και 01/01-30/09/2014 κατά 

κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας ΣΤΑΚΩΔ-2003 είναι η εξής: 

 

Παλαιός  

Κωδικός 

Νέος 

Κωδικός 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 30/09/2015 30/09/2014 

272.2 24.20 Κατασκευή χαλυβδοσωλήνων 9.699.464 8.833.874 

271.0 24.10 
Παραγωγή βασικού σιδήρου και 

χάλυβα & σιδηροκραμάτων 
     5.572 5.748 

515.2 46.72 
Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και 

μεταλλευμάτων 
  466.773 417.634 

  ΣΥΝΟΛΟ 10.171.810   9.257.256 

 

 

5. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 

Τα ενσώματα πάγια της Εταιρίας για την περίοδο που λήγει την 30η Σεπτεμβρίου 2015  αναλύονται 

ως εξής: 

 

 

 
Γήπεδα 

οικόπεδα 

Κτίρια & 

τεχνικά 

έργα 

Μηχανήματα 
Μεταφορικά 

μέσα 
Έπιπλα Σύνολο 

Αξία κτήσεως       

Υπόλοιπο 1.1.2014 5.569.699 7.042.994 8.747.213 834.168 208.517 22.402.591 

Προσθήκες 0 65.289 77.321 11.755 374 154.739 

Πωλήσεις παγίων 0 0 0 (120.838) 0 (120.838) 

Επενδύσεις σε 

ακίνητα (1.469.177) (632.374) 0 0 0 (2.101.551) 

Υπόλοιπο 31.12.2014 4.100.522 6.475.909 8.824.534 725.085 208.891 20.334.941 
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Πρόβλεψη 

αποσβέσεων       

Υπόλοιπο 1.1.2014 0 (534.544) (7.598.914) (593.841) (150.705) (8.878.004) 

Επιβάρυνση 

12μήνου 2014 0 (90.143) (344.654) (29.300) (7.894) (471.991) 

Διαγραφή λόγω 

πωλήσεων    91.112  91.112 

Υπόλοιπο 31.12.2014 0 (624.687) (7.943.568) (532.029) (158.599) (9.258.883) 

Αναπόσβεστη αξία 

31/12/2014 4.100.522 5.851.222 880.966 193.056 50.292 11.076.058 

       

Αξία κτήσεως       

Υπόλοιπο 1.1.2015 4.100.522 6.475.909 8.824.534 725.085 208.891 20.334.941 

Προσθήκες 0 352 114.164 0 5.212 119.728 

Πωλήσεις παγίων    -75.327   

Υπόλοιπο 30.09.2015 4.100.522 6.476.261 8.938.698 649.758 214.103 20.379.342 

       

Πρόβλεψη 

αποσβέσεων       

Υπόλοιπο 1.1.2015 0 (624.687) (7.943.568) (532.029) (158.599) (9.258.883) 

Επιβάρυνση   Α 

εννιαμήνου 2015 0 (69.180) (268.022) (18.087) (7.208) (362.497) 

Διαγραφή λόγω 

πωλήσεων    75.327  75.327 

Υπόλοιπο 30.09.2015 0 (693.867) (8.211.590) (474.789) (165.807) (9.546.053) 

Αναπόσβεστη αξία 

30/09/2015 4.100.522 5.782.394 727.108 174.970 48.296 10.833.289 

 

Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Τα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν στοιχεία τα οποία είναι πλήρως αποσβεσμένα. 

 

Μελέτη Εκτίμησης της Αγοραίας Αξίας των Ακινήτων 

Η Εταιρεία, μετά από σχετική εντολή ανάθεσης προς ανεξάρτητο εκτιμητή,  προχώρησε σε μελέτη 

επανεκτίμησης της εύλογης Αξίας (fair value) των ενσώματων ακινητοποιήσεων της (γηπέδων και 

κτιρίων) την 31 Δεκεμβρίου 2013 κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. 

Εκτενής αναφορά έγινε στις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2013. Η επόμενη 

επανεκτίμηση των ακινήτων σε εύλογη αξία προβλέπεται ότι θα διενεργηθεί στις 31.12.2015. 

 

Επενδύσεις σε Ακίνητα  

 

 Στην κατηγορία επενδύσεων σε ακίνητα ταξινομούνται τα ακόλουθα ακίνητα : 

   

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
ΘΕΣΗ 

ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ 

ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

(ΓΗ+ΚΤΙΣΜΑ) 

(σε ευρώ) 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΓΗΠΕΔΟΥ 

(τ.μ.) 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΑΓΟΡΑΙΑΣ 

ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ 

(σε ευρώ) 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΚΤΙΡΙΟΥ (τ.μ.) 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΑΓΟΡΑΙΑΣ 

ΑΞΙΑΣ 

ΚΤΙΡΙΩΝ (σε 

ευρώ) 

ΑΤΑΛΑΝΤΗ 
ΓΚΟΡΤΣΕΣ, 

ΑΤΑΛΑΝΤΗ 
959.397 € 36.279 564.177 € 4.500,00 395.219 € 

ΑΙΓΑΛΕΩ 
Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ 

71 
1.142.154 € 1.692,16 905.000 € 1.846,99 237.155 € 

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜ

ΕΝΗΣ 381 
181.239 €   169,20 181.239 € 

Σύνολο 2.282.790 €  1.469.177 €  813.613 
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Έως και την ημερομηνία ταξινομήσεως στην κατηγορία των επενδύσεων σε ακίνητα, τα εν λόγω 

ακίνητα επιμετρούνταν στην εύλογη αξία τους. Κατά την εν λόγω ταξινόμηση δεν προέκυψε 

ωφέλεια ή επιβάρυνση στα αποτελέσματα και στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας.  

 

Η συνολική αξία των επενδύσεων σε ακίνητα ανέρχεται σε 2.282.790 την 30.09.2015. 

 

6. Άυλα περιουσιακά στοιχεία  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 146.807 

Απομειώσεις 0 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου  2014 146.807 

  

Σωρευμένες αποσβέσεις  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 (141.683) 

Προσθήκες 24.203 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 (117.480) 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2014 29.327 

 

 

 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 146.807 

Απομειώσεις 0 

Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2015 146.807 

  

Σωρευμένες αποσβέσεις  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 (117.480) 

Προσθήκες (3.130) 

Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2015 (120.610) 

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 26.197 

 

7.  Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά  στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 

Αφορά σε μηχανήματα τα οποία περιήλθαν στην κατοχή της Εταιρίας στο πλαίσιο της 

διευθέτησης ληξιπρόθεσμων οφειλών πελατών και προορίζονται για άμεση πώληση. 

 30/09/2015 31/12/2014 

Μηχανήματα 145.000 195.000 

Πρόβλεψη απομείωσης 0 (50.000) 

Σύνολο 145.000 145.000 

 

8. Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση  

Αφορά τη συμμετοχή της Εταιρίας στο μετοχικό κεφάλαιο της, μη εισηγμένης στο Χ.Α., εταιρίας 

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. Την 30/09/2015, η επένδυση, με ποσοστό 12,30%, 

αντιπροσωπεύει τεμάχια 37.536 μετοχών. Η μεταβολή της αξίας αυτής (μείωση) κατά ποσό € 

896.078 προέκυψε από την επανεκτίμηση της επένδυσης της Εταιρίας  σε εύλογη αξία με την χρήση 

μοντέλου προεξοφλημένων ταμειακών ροών. Το καθαρό ποσό (ζημία) από την επανεκτίμηση 

καταχωρήθηκε στα λοιπά συνολικά έσοδα στην κατάσταση λοιπών συνολικών εσόδων της 

Εταιρίας και πιο συγκεκριμένα στον λογαριασμό "Αποτίμηση διαθέσιμων προς πώληση 

χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού σε εύλογες αξίες”. Η κατάσταση συνολικών εσόδων 

και η Καθαρή Θέση της Εταιρίας μειώθηκαν κατά € 896.078. Σύμφωνα με  απόφαση της τακτικής 

Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. στις 

22/07/2015, εγκρίθηκε επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους της εταιρείας με μείωση της 

ονομαστικής αξίας της μετοχής. Το ποσό της επιστροφής ανήλθε σε € 97.594  και καταχωρήθηκε 

στα λοιπά έσοδα στην κατάσταση λοιπών συνολικών εσόδων και πιο συγκεκριμένα στο 
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λογαριασμό ‘’Έσοδα από επιστροφή κεφαλαίου διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών 

στοιχείων ενεργητικού’’. Η κατάσταση συνολικών εσόδων και η Καθαρή Θέση της Εταιρίας 

αυξήθηκαν κατά € 97.594. 

 30/09/2015 31/12/2014 

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. 1.453.276 2.349.354 

  

9. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

Στο κονδύλι αυτό περιλαμβάνονται ποσά που αναφέρονται σε παροχές εγγυήσεων:  

 30/09/2015 31/12/2014 

Εγγυήσεις σε δημόσιες υπηρεσίες (ΟΤΕ κλπ) 1.746 1.746 

Εγγυήσεις σε ιδιωτικές επιχειρήσεις  527 527 

Σύνολο  2.273 2.273 

 

10. Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση  

Στο κονδύλι αυτό περιλαμβάνεται η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση που προκύπτει από τις 

διενεργηθείσες προβλέψεις για την κάλυψη επισφαλειών πελατών, αποχώρησης προσωπικού 

λόγω συνταξιοδότησης και του φόρου εισοδήματος. 

 

1η Ιανουαρίου 

2015 

Μεταβολές 

στη περίοδο 

30η Σεπτεμβρίου 

2015 

Προβλέψεις επισφαλών  πελατών 1.119.459 125.433 1.244.892 

Προβλέψεις Αποζημίωσης Προσωπικού στις 31/12/2013 680 -680 0 

Προβλέψεις Αποζημίωσης Προσωπικού τρέχουσας 

περιόδου  
34.080 6.447 40.527 

Πρόβλεψη υποτίμησης αποθεμάτων 70.321 -12.988 57.333 

Πρόβλεψη αποτίμησης υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα 244 -244 0 

Σύνολο 1.224.784 -117.968 1.342.752 

Ο Φόρος Εισοδήματος για την περίοδο που έληξε την 30.09.2015, έχει υπολογισθεί 

χρησιμοποιώντας τον μέσο συντελεστή φορολογίας που θα ισχύσει για το 2015, ο οποίος ανέρχεται 

σε 29%. Ο αντίστοιχος συντελεστής για την ενδιάμεση περίοδο του έτους 2014, ήταν 26%.   

Σύμφωνα με τον νέο φορολογικό νόμο 4334/2015 που ψηφίστηκε στις 16.07.2015, ο φορολογικός 

συντελεστής των νομικών προσώπων που εδρεύουν στην Ελλάδα, αυξήθηκε από 26% σε 29% για 

τις χρήσεις που αρχίζουν από 1η Ιανουαρίου 2015.  Η εν λόγω μεταβολή  επέφερε αύξηση της 

αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης κατά € 141.321.   

 

11. Αποθέματα 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην κατ’ είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης προσδιορίζεται με την μέθοδο του μηνιαίου μέσου 

σταθμικού κόστους και περιλαμβάνει το κόστος αγοράς, παραγωγής ή μετατροπής και λοιπά 

έξοδα.  Ο λογαριασμός αυτός αναλύεται ως εξής : 

 30/09/2015 31/12/2014 

Εμπορεύματα (Αρχική Αξία) 1.032.047 1.243.724 

Μείον:   

(Πρόβλεψη υποτίμησης εμπορευμάτων χρήσης) (50.583) (91.760) 

Προϊόντα έτοιμα 1.630.404 1.888.365 

Μείον:   

(Πρόβλεψη υποτίμησης προϊόντων χρήσης) (147.120) (178.707) 
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Πρώτες & βοηθητικές Ύλες –  

 Αναλώσιμα & Υλικά Συσκευασίας 
620.350 930.302 

Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων 28.678 152.280 

Σύνολο 3.113.776 3.944.203 

 

 

12. Χρεώστες & άλλοι λογαριασμοί 

 

 
30/09/2015 31/12/2014 

Πελάτες εμπορίου 7.139.462 6.199.558 

Διάφοροι χρεώστες 197.736 163.667 

Επιταγές εισπρακτέες 4.758.564 4.708.196 

Γραμμάτια εισπρακτέα 0 544 

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων (4.292.732) (4.305.612) 

Σύνολο  7.803.030 6.766.354 

 

Η κίνηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις για τις περιόδους που έληξαν την 30η 

Σεπτεμβρίου 2015  και 31 Δεκεμβρίου 2014 είναι οι κάτωθι: 

Υπόλοιπο 01/01/2014 -4.072.085 

Υπόλοιπο 31/12/2014 -4.305.612 

  
Υπόλοιπο 01/01/2015 -4.305.612 

Αντιλογισμός σωρευμένης πρόβλεψης 30.09.2015 12.880 

Υπόλοιπο 30/06/2015 -4.292.732 

Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού όλες οι καθυστερημένες ή επισφαλείς απαιτήσεις εκτιμώνται 

για να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή μη πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις, μόνο για 

χρεώστες που τα χρέη τους θεωρούνται αμφίβολης είσπραξης και έχουν κινηθεί νομικές 

διαδικασίες.  

 

13. Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων 

Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται επενδύσεις που έχει κάνει η εταιρεία στην 

οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά σε μετοχές των εισηγμένων, στο Χ.Α., εταιρειών ΜΠΗΤΡΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ και ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (πρώην ΣΑΝΥΟ). Οι μετοχές αυτές 

αποτιμήθηκαν κατά την 30/09/2015 και 31/12/2014 στην εύλογη τους αξία. Οι επενδύσεις 

αναλύονται ως εξής : 

   ΤΙΜΗ 

ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

 Τεμάχια 30/09/2015 30/09/2015 31/12/2014 

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ  1.320 2,00 2.640 2.640 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ 122.385 0,310 37.939 19.582 

 123.705  40.579 22.222 

 

14. Ταμειακά Διαθέσιμα & ισοδύναμα 

Στον λογαριασμό αυτό περιλαμβάνονται τα μετρητά στα ταμεία και τα υπόλοιπα τραπεζικών 

λογαριασμών όψεως και άλλες αξίες ισότιμες μετρητών. 

 30/09/2015 31/12/2014 
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Μετρητά στα ταμεία 1.812 1.315 

Υπόλοιπα τραπεζών 356.220 191.359 

Σύνολο 358.032 192.674 

 

 

15. Μετοχικό κεφάλαιο 

Εγκεκριμένο 30/09/2015 31/12/2014 

1.270.000 κοινές μετοχές ανώνυμες αξίας € 0,30 η καθεμία 381.000 381.000 

Εκδοθέν 30/09/2015 31/12/2014 

1.270.000 κοινές μετοχές ανώνυμες αξίας € 0,30 η καθεμία 381.000 381.000 

 

 16. Αποθεματικά  

 
Τακτικό 

Αποθεματικό 

Αφορολόγητα 

αποθεματικά 

Ειδικά 

αποθεματικά 

Λοιπά 

αποθεματικά 

Αποθεματικό αποτίμησης 

χρηματοοικονομικών 

στοιχείων ενεργητικού σε 

εύλογες αξίες 

Σύνολο 

Υπόλοιπο την 

31 Δεκεμβρίου 

2014 

680.579 1.370.143 7.000.415 7.828.613 2.228.162 19.107.912 

Υπόλοιπο την 

30 Σεπτεμβρίου 

2015 

680.579 1.370.143 7.000.415 7.593.755 1.429.678 18.074.570 

 

Τακτικό αποθεματικό 

Σύμφωνα με την ελληνική εμπορική νομοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται, από τα κέρδη της 

χρήσης, να σχηματίσουν το 5% σαν τακτικό αποθεματικό μέχρις ότου αυτό φθάσει το ένα τρίτο του 

καταβλημένου μετοχικού τους κεφαλαίου. Η διανομή του τακτικού αποθεματικού απαγορεύεται. 

Αφορολόγητα και ειδικά αποθεματικά  

Τα αφορολόγητα και ειδικά αποθεματικά αφορούν μη διανεμηθέντα κέρδη τα οποία 

απαλλάσσονται της φορολογίας βάσει ειδικών διατάξεων αναπτυξιακών νόμων. Τα αποθεματικά 

από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα και τα αποθεματικά φορολογηθέντα κατ’ ειδικό 

τρόπο αφορούν έσοδα από τόκους και έχει γίνει παρακράτηση φόρου στην πηγή τους. Τα 

αποθεματικά αυτά υπόκεινται σε φορολόγηση σε περίπτωση διανομή τους. Στα ειδικά 

αποθεματικά περιλαμβάνεται  και ποσό € 5.334.000 που αφορά στη μείωση του μετοχικού 

κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των € 5.334.000 με μείωση της ονομαστικής αξίας των 

μετοχών της Εταιρίας από 4,5 € (μετά το reverse split) σε 0,30 € ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 4 

παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, με σκοπό τον σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού  

σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας στις 5 

Δεκεμβρίου 2012. 

Λοιπά αποθεματικά 

Τα λοιπά αποθεματικά αφορούν στην επανεκτίμηση της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας. 

Αποθεματικό αποτίμησης χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού σε εύλογες αξίες 

Αφορά στην αποτίμηση της συμμετοχής της Εταιρίας στο μετοχικό κεφάλαιο συνδεδεμένων 

εταιρειών.  

17.  Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις & αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση 

Οι υποχρεώσεις που είναι πληρωτέες εντός του επόμενου έτους (από την ημερομηνία του 

Ισολογισμού) έχουν χαρακτηριστεί βραχυπρόθεσμες ενώ οι υποχρεώσεις που είναι πληρωτέες 

μετά από ένα έτος από την ημερομηνία ισολογισμού χαρακτηρίζονται ως μακροπρόθεσμες. 

 30/09/2015 31/12/2014 

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση 4.123.088 3.725.774 
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Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω 

συνταξιοδότησης 

140.019 133.691 

Προβλέψεις φόρου εισοδήματος (λογιστικές 

διαφορές) 

68.791 68.791 

Μακροπρόθεσμα δάνεια 2.620.000 2.620.000 

Ληφθείσες  εγγυήσεις 4.000 4.000 

Σύνολο 6.955.898 6.552.255 

Ο Φόρος Εισοδήματος για την περίοδο που έληξε την 30.09.2015, έχει υπολογισθεί 

χρησιμοποιώντας τον μέσο συντελεστή φορολογίας που θα ισχύσει για το 2015, ο οποίος ανέρχεται 

σε 29%. Ο αντίστοιχος συντελεστής για την ενδιάμεση περίοδο του έτους 2014, ήταν 26%. Σύμφωνα 

με τον νέο φορολογικό νόμο 4334/2015 που ψηφίστηκε στις 16.07.2015, ο φορολογικός συντελεστής 

των νομικών προσώπων που εδρεύουν στην Ελλάδα, αυξήθηκε από 26% σε 29% για τις χρήσεις που 

αρχίζουν από 1η Ιανουαρίου 2015.  Η εν λόγω μεταβολή  επέφερε αύξηση της αναβαλλόμενης 

φορολογικής υποχρέωσης κατά € 429.897.   

 

Τραπεζικός Δανεισμός 

Όλα τα δάνεια της Εταιρίας είναι σε ευρώ και έχουν χορηγηθεί από ελληνικές Τράπεζες: 

 30/09/2015 31/12/2014 

Βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια 9.421.071 9.377.249 

Σύνολο 9.421.071 9.377.249 

 

Η εξόφληση των υποχρεώσεων της Εταιρίας προς τις τράπεζες είναι πληρωτέες ως ακολούθως: 

Συμβατικές ημερομηνίες εξόφλησης δανειακών 

υποχρεώσεων 

2015  2014 

Εντός έτους (1 – 365 ημέρες) 9.421.071  9.377.249 

Από 2 έως 3 έτη  (366 – 1095 ημέρες) 0  0 

Από 3 έως 5 έτη (1096 – 1825 ημέρες) 0  0 

Σύνολο 9.421.071  9.377.249 

Οι εξοφλήσεις των δανείων στην περίοδο ανήλθαν σε 2.195.900 ευρώ και αφορούν εξόφληση 

βραχυπρόθεσμου δανεισμού και οι συνολικές αναλήψεις ανήλθαν σε 2.237.176 ευρώ.  Η Εταιρία 

βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζες για την αναχρηματοδότηση 

υφιστάμενων βραχυπρόθεσμων δανείων συνολικού ύψους € 7,8 εκ. και τη μετατροπή τους σε 

μακροπρόθεσμα. 

 

Οι χορηγηθείσες τραπεζικές εγγυητικές επιστολές καλής εκτελέσεως καθώς και οι ενέγγυες 

πιστώσεις για τις παραγγελίες του εξωτερικού της Εταιρίας την 30/09/2015 &  31/12/2014  

αναλύονται ως εξής: 

 30/09/2015 31/12/2014 

Εγγυητικές επιστολές καλής πληρωμής σε  ( € ) 190.210 1.233.063 

Εγγυητικές επιστολές καλής πληρωμής σε  ( $ ) 820.160 633.732 

Ενέγγυες πιστώσεις σε (€) 0 0 

 

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο η Εταιρεία προέβη στη σύναψη προθεσμιακής πράξης αγοράς 

συναλλάγματος (Forward) ποσού 250.000 δολαρίων Αμερικής για την αντιστάθμιση κινδύνου  

μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας Ευρώ/$. Η εν λόγω προθεσμιακή πράξη αφορά στην 

αποπληρωμή υποχρεώσεων από αγορές Α υλών σε δολάρια και από την αποτίμηση της την 

30.09.2015 προέκυψε κέρδος ποσού 3.991 ευρώ, το οποίο καταχωρήθηκε στο λογαριασμό 

αποτελεσμάτων χρήσης. 
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18. Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Ανέλεγκτες χρήσεις & προβλέψεις φόρου εισοδήματος 

H Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί για τη χρήση 2010. Παρότι η έκβαση ενός φορολογικού ελέγχου δεν 

είναι δυνατόν να προβλεφθεί αξιόπιστα, η εταιρία χρησιμοποιώντας στοιχεία από φορολογικούς 

ελέγχους παρελθόντων ελεγμένων φορολογικά χρήσεων, έχει σχηματίσει πρόβλεψη για τις 

ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν από τον φορολογικό έλεγχο της 

ανέλεγκτης φορολογικής χρήσης 2010. Η συνολική πρόβλεψη κατά την 30.09.2015 ανέρχεται σε:  

Προβλέψεις φόρων φορολογικού ελέγχου ανελέγκτων χρήσεων 30/09/2015 31/12/2014 

Υπόλοιπο έναρξης 1.1.2015 & 1.1.2014 68.791 68.791 

(Μείον):Προβλέψεις που συμψηφίστηκαν μέσα στην χρήση 0 0 

(Πλέον):Προβλέψεις αναγνωρισμένες στα αποτελέσματα χρήσης 0 0 

Προβλέψεις στον Ισολογισμό την 30.09.2015 68.791 68.791 

 

Για τις χρήσεις 2011 έως και 2013 η Εταιρεία έχει ενταχθεί στο φορολογικό έλεγχο των νόμιμων 

ελεγκτών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του Ν. 2238/1994 και για τη 

χρήση του 2014, η Εταιρεία, έχει ενταχθεί στο φορολογικό έλεγχο των νομίμων ελεγκτών που 

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 Ν. 4174/2013. Από τη διενέργεια του ελέγχου 

δεν προέκυψε καμία πρόσθετη φορολογική υποχρέωση που να έχει ουσιώδη επίδραση στις 

οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

Για την χρήση του 2015 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 Ν. 4174/2013.  

 

Εκκρεμείς Δικαστικές υποθέσεις & προβλέψεις επίδικων υποθέσεων 

Λόγω του μεγέθους και του πλήθους των ασκούμενων δραστηριοτήτων, η εταιρία εμπλέκεται (υπό 

την ιδιότητα του ενάγοντος) σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις στα πλαίσια της κανονικής 

λειτουργίας της. Επίσης, υφίσταται αγωγή κατά της εταιρείας, η οποία σχετίζεται με το θέμα της 

κληρονομικής διαδοχής του βασικού μετόχου. Η αξίωση αφορά στην επιστροφή ποσού € 668 χιλ, το 

οποίο περιλαμβάνεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας, στο κονδύλι «Καταθέσεις 

μετόχων για αύξηση κεφαλαίου». Η διοίκηση και οι νομικοί σύμβουλοι εκτιμούν ότι οι εκκρεμείς 

υποθέσεις  αναμένεται να διευθετηθούν χωρίς σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην οικονομική 

θέση της εταιρίας ή στα αποτελέσματα της λειτουργίας της.  

Λοιπές Προβλέψεις 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης - Παροχές στο προσωπικό 

Οι παροχές προς  τους εργαζομένους αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. 

Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης στους συνημμένους Ισολογισμούς έχει ως ακολούθως : 

 30/09/2015 31/12/2014 

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων  

υποχρεώσεων την 01.01.2015 & 01.01.2014 αντίστοιχα 
133.691 63.270 

Πρόβλεψη αποζημίωσης χρήσης 2015 & 2014 αντίστοιχα 11.214 12.085 

Μείον: 

Αντιλογισμός πρόβλεψης λόγω αποχώρησης προσωπικού στην περίοδο (4.886) (60.655) 

Αναγνώριση αναλογιστικών ( κερδών) ζημιών στα Ίδια κεφάλαια 0 118.991 

Παρούσα αξία της υποχρέωσης τέλους περιόδου 140.019 133.691 

 
Για τον υπολογισμό της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού την 30.09.2015, σύμφωνα με το ΔΛΠ 

19, ελήφθη υπόψη αναλογιστική μελέτη, για την οποία έγινε εκτενής αναφορά στις Ετήσιες 

Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2014. 

19.  Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
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Τα εν λόγω ποσά δεν περιλαμβάνουν οποιεσδήποτε μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και δεν έχει 

γίνει οποιαδήποτε διαπραγμάτευση τους σε μακροπρόθεσμες μετά την ημερομηνία κλεισίματος 

του ισολογισμού της περιόδου. 

 30/09/2015 31/12/2014 

Πιστωτές Εμπορίου 1.241.180 1.119.376 

Επιταγές Πληρωτέες 660.053 288.088 

Υποχρεώσεις από ασφαλιστικά ταμεία 64.187 58.368 

Καταθέσεις μετόχων 7.735.690 7.735.690 

Διάφοροι Πιστωτές 1.075.080 870.109 

Σύνολο Προμηθευτών & άλλων λογαριασμών 10.776.190 10.071.631 

Φόροι Πληρωτέοι 211.643 55.907 

Χορηγήσεις Τραπεζών 9.421.071 9.377.249 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 20.408.904 19.504.787 

 

20. Κύριοι Μέτοχοι 

Οι πιο κάτω αναφερόμενοι μέτοχοι κατείχαν ποσοστό πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρείας βάσει του πίνακα μετόχων που συμμετείχαν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 

Εταιρίας και των γνωστοποιήσεων του Ν.3556/2007. 

Μέτοχοι Είδος Συμμετοχής 
Αριθμός 

Μετοχών 

Αριθμός 

Δικαιωμάτων 

Ψήφου 

Ποσοστό (%) 

Δικαιωμάτων 

Ψήφου 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ 

ΛΙΜΠΑΡΕΤ 

ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 

Άμεσα 674.200 674.200 53,09% 

Έμμεσα 57.299 57.299 4,51% 

Σύνολο 731.499 731.499 57,60% 

ΑΝΝΟΥΣ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Άμεσα 123.985 123.985 9,76% 

ΤΡΟΠΑΙΑ  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ 

Α.Ε.Β.Ε. 

Άμεσα 68.099 68.099 5,36% 

ΑΡΙΣ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Άμεσα 40.713 40.713 3,21% 

ΑΡΙΣ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ - 

ΑΝΝΟΥΣ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ  

Κοινή επενδυτική 

μερίδα 
30.724 30.724 2,42% 

 

Στις 6 Αυγούστου 2013, αποβίωσε ο ιδρυτής, βασικός μέτοχος, και τέως Πρόεδρος Διοικητικού 

Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, Λιμπαρέτ Τζιρακιάν του Τακβόρ. Μέχρι την 

ημερομηνία έγκρισης των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της 30.09.2015 η κληρονομική 

διαδοχή είναι σε εξέλιξη. 

 

21.  Κόστος των πωλήσεων και  κατανομή εξόδων ανά κέντρο κόστους  

Το  κόστος των πωλήσεων και η κατανομή εξόδων ανά κέντρο κόστους έχει ως εξής: 

1/1/2014 - 30/09/2014 (Ποσά σε ευρώ) 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ - 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 

ΕΞΟΔΑ 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΕΞΟΔΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

Κόστος Ανάλωσης Υλικών 

& Προϊόντων 7.626.614 87.738 0 7.714.353 
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Αμοιβές & έξοδα 

προσωπικού 425.791 329.283 177.334 932.407 

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 159.339 7.487 49.372 216.198 

Παροχές Τρίτων 175.961 71.767 5.593 253.321 

Φόροι-Τέλη 9.042 17.650 30.539 57.231 

Λοιπά έξοδα  13.163 65.885 20.166 99.213 

Προβλέψεις Προσωπικού 15.904 23.226 6.084 45.212 

Αποσβέσεις 241.320 99.003 13.259 353.583 

ΣΥΝΟΛΑ 8.667.134 702.039 302.346 9.671.519 

 

 

1/1/2015 - 30/09/2015 (Ποσά σε ευρώ) 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ - 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 

ΕΞΟΔΑ 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΕΞΟΔΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

Κόστος Ανάλωσης Υλικών 

& Προϊόντων 8.319.938 94.635 0 8.414.573 

Αμοιβές & έξοδα 

προσωπικού 362.823 288.465 169.670 820.958 

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 271.707 12.852 55.410 339.969 

Παροχές Τρίτων 177.863 72.854 3.652 254.368 

Φόροι-Τέλη 9.294 11.121 34.232 54.646 

Λοιπά έξοδα  14.434 74.604 16.561 105.599 

Προβλέψεις Προσωπικού 3.945 5.761 1.509 11.215 

Αποσβέσεις 250.483 102.762 13.763 367.008 

ΣΥΝΟΛΑ 9.410.487 663.053 294.796 10.368.336 

 

22. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 

Τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης αναλύονται ως κατωτέρω: 

 30/09/2015 30/09/2014 

Ενοίκια από ακίνητα 43.895 36.173 

Κέρδη από πώληση παγίων 1.000 18.100 

Συναλλαγματικές διαφορές από εμπορικές δραστηριότητες 2.530 11.298 

Αποτίμηση μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χ.Α. 18.358 0 

Λοιπά έσοδα 15.613 32.726 

Έσοδα από αποτίμηση παραγώγων 3.991  

Σύνολο 85.387 98.297 

 

23. Άλλα Λειτουργικά έξοδα 

Ο λογαριασμός αυτός αναλύεται ως εξής: 

 30/09/2015 30/09/2014 

Συναλλαγματικές διαφορές από εμπορικές δραστηριότητες 51.429 5.957 

Λοιπά έξοδα  5.254 44.692 

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 2.832 1.940 

Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων 0 612 

Φόρος αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων  Ν.2065/1992 0 11.934 

Αποτίμηση Μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χ.Α. 0 37.939 

Σύνολο 59.515 103.074 
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24. Χρηματοοικονομικά έξοδα 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αναλύονται ως εξής: 

 30/09/2015 30/09/2014 

Τόκοι δανειακών υποχρεώσεων 686.985 832.677 

Προμήθειες εγγυητικών επιστολών 12.312 28.665 

Λοιπά συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 31.637 12.304 

Σύνολο 730.934 873.647 

 

25. Φόρος εισοδήματος 

Ο συνολικός φόρος εισοδήματος που απεικονίζεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις 

αναλύεται ως εξής: 

Τρέχοντες φόροι εισοδήματος : 30/09/2015 30/09/2014 

Αναβαλλόμενοι Φόροι Εισοδήματος   (21.135) 29.008 

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού  1.835 (3.652) 

Αντιλογισμός πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων (3.735) (7.903) 

Αντιλογισμός πρόβλεψης υποτίμησης αποθεμάτων της 31.12.2014 (15.276) 0 

Αντιλογισμός πρόβλεψης υποτίμησης αποθεμάτων της 31.12.2013  (5.826) (29.508) 

Αντιλογισμός πρόβλεψης αποτίμησης υποχρεώσεων σε ξένο 

νόμισμα 
(273) 0 

Συνολική πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος που 

απεικονίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων 
(44.409) (12.055) 

Ο Φόρος Εισοδήματος για την περίοδο που έληξε την 30.09.2015, έχει υπολογισθεί 

χρησιμοποιώντας τον μέσο συντελεστή φορολογίας που θα ισχύσει για το 2015, ο οποίος ανέρχεται 

σε 29%. 

 Οι Αναβαλλόμενοι Φόροι Εισοδήματος της περιόδου αναλύονται ως εξής:    

Αναβαλλόμενοι Φόροι Εισοδήματος 30/09/2015 30/09/2014 

Αύξηση αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης λόγω αύξησης 

συντελεστή φορολογίας 
(195.039) 0 

Αύξηση αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης λόγω αύξησης 

συντελεστή φορολογίας 
(141.321) 0 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος τρέχουσας περιόδου 32.583 29.008 

Σύνολο (21.135) 29.008 

 

26.         Μερίσματα 
Μετά το ζημιογόνο αποτέλεσμα της Εταιρίας κατά την χρήση 2014 και σύμφωνα με την πρόταση 

του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας 

δεν προβλέπεται η διανομή μερίσματος για την χρήση 2014.  
 

27.     Ανθρώπινο Δυναμικό & Κόστος ανθρώπινου δυναμικού  
Ο αριθμός του προσωπικού  της Εταιρείας ανέρχεται σε 46 άτομα την 30 Σεπτεμβρίου 2015 και σε 

49 άτομα την 30 Σεπτεμβρίου 2014. Το κόστος του ανθρωπίνου δυναμικού που απασχολείται στην 

εταιρεία αναλύεται ως ακολούθως: 

 30/09/2015 30/09/2014 

Μισθοί 632.121 680.162 

Εργοδοτικές εισφορές 167.375 191.552 

Αποζημιώσεις 23.277 60.693 

Παροχές εργαζομένων 3.070 0 
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Σύνολο 825.844 932.407 

 

 

28.  Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) Χρήσεως  μετά από φόρους  
Οι ζημίες μετά από φόρους για την περίοδο 01/01-30/09/2015 ανέρχονται σε 908.461 €. Την 

αντίστοιχη περίοδο του 2014 ανήλθαν σε 843.065 €. 

 

29.  Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 

αποσβέσεων (EBITDA) 
Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 

για την περίοδο 01/01/2015 - 30/09/2015 ανέρχονται σε 174.005 €, έναντι ζημιών της περιόδου 

01/01/2014 – 30/09/2014 που ανήλθαν σε 27.518 €.   

 

30. Κέρδη/ (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή 
Οι Ζημίες ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση των ζημιών με τον σταθμισμένο αριθμό των 

μετοχών στη διάρκεια της περιόδου (ήτοι 1.270.000 κοινές ανώνυμες μετοχές) και είναι ζημίες  

0,7153 €/ανά μετοχή για την περίοδο 01/01-30/09/2015. Αντίστοιχα οι προσαρμοσμένες ζημιές ανά 

μετοχή, βάσει του Δ.Λ.Π. 33, για τη συγκριτική περίοδο 01/01 – 30/09/2014 είναι ζημιές 0,6638 €/ανά 

μετοχή.   

 

31. Κεφάλαιο κίνησης 
Το κεφάλαιο κίνησης στις 30/09/2015 είναι αρνητικό και διαμορφώνεται σε (1.357.798) €, με την 

παραδοχή ότι οι καταθέσεις των μετόχων θα αυξήσουν το μετοχικό κεφάλαιο όταν ολοκληρωθεί η 

κληρονομική διαδοχή του βασικού μετόχου. Το πρόβλημα εντοπίζεται στο ότι το σύνολο του 

τραπεζικού δανεισμού που ανέρχεται σε € 9,4 εκ. είναι βραχυπρόθεσμο. Η Εταιρία βρίσκεται στο 

τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με τις πιστώτριες τράπεζες για την αναχρηματοδότηση 

υφιστάμενων δανείων συνολικού ύψους € 7,8 εκ., με τη σύναψη νέων μακροπρόθεσμων δανείων.  

Μετά τη μετατροπή των εν λόγω βραχυπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων σε 

μακροπρόθεσμες, το κεφάλαιο κίνησης θα είναι θετικό και θα ανέρχεται σε € 6,4 εκ. Επιπρόσθετα 

η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετά την ολοκλήρωση της κληρονομικής διαδοχής του βασικού 

μετόχου, θα βελτιώσει την καθαρή θέση της εταιρείας, η οποία κατά την 30/9/2015 εμφανίζεται 

μικρότερη από το ήμισυ του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

εφαρμογής του άρθρου 47 του ΚΝ 2190/1920. 

 

32.  Συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη 
Οι εμπορικές συναλλαγές της Εταιρίας με τα συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα (νομικά και φυσικά) 

στην διάρκεια της περιόδου 01.01.2015 - 30.09.2015,  έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις 

όρους της αγοράς και δεν διαφοροποιήθηκαν αναλογικά με τις αντίστοιχες συναλλαγές που 

πραγματοποιήθηκαν στην διάρκεια της προηγούμενης χρήσεως 2014. Συνεπώς δεν επηρεάζουν 

ουσιαστικά την χρηματοοικονομική θέση και τις επιδόσεις της Εταιρίας κατά το τρέχον οικονομικό 

έτος. Στους κατωτέρω πίνακες παρουσιάζονται οι διεταιρικές πωλήσεις και οι λοιπές διεταιρικές 

συναλλαγές, κατά την τρέχουσα χρήση καθώς και τα διεταιρικά υπόλοιπα απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων της Εταιρίας κατά την 30.09.2015.  

 

Διεταιρικές πωλήσεις & αγορές εμπορευμάτων με συνδεδεμένες εταιρίες περιόδου από 

01/01/2015 έως 30/09/2015 

Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες συναλλαγές μεταξύ της Εταιρίας και 

συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων (φυσικών & νομικών) όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές 

Λογιστικό Πρότυπο 24 και ειδικότερα οι εταιρίες EUROPA ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε., η ΑΛΜΕ 

Α.Ε.Β.Ε. και η ΤΕΧΝΟΣΩΛ Ε.Π.Ε.  των οποίων βασικός μέτοχος ήταν ο εκλιπών κ. Λιμπαρέτ 

Τζιρακιάν, η PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΕ, PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΕΠΕ και η PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΕΠΕ των οποίων βασικός μέτοχος είναι η EUROPA 

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε και : 
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 (α) Οι συναλλαγές μεταξύ της Εταιρίας και κάθε συνδεδεμένου προσώπου που 

πραγματοποιήθηκαν κατά την κλειόμενη περίοδο και οι οποίες επηρέασαν ουσιαστικά την 

χρηματοοικονομική θέση ή τις επιδόσεις της Εταιρίας κατά την εν λόγω περίοδο, 

(β) οι τυχόν μεταβολές των συναλλαγών μεταξύ της Εταιρίας και κάθε συνδεδεμένου προσώπου οι 

οποίες θα μπορούσαν να έχουν ουσιαστικές συνέπειες για την χρηματοοικονομική θέση ή τις 

επιδόσεις της Εταιρίας κατά την κλειόμενη περίοδο 1.1 – 30.09.2015. Σημειώνουμε ότι η αναφορά 

στις ως άνω συναλλαγές η οποία ακολουθεί περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

i. το ποσό αυτών των συναλλαγών 

ii. το ανεξόφλητο υπόλοιπό τους στο τέλος της περιόδου (30.09.2015) 

iii. την φύση της σχέσεως του συνδεδεμένου προσώπου με τον εκδότη καθώς και 

iv. τυχόν πληροφοριακά στοιχεία για τις συναλλαγές, τα οποία είναι απαραίτητα για την 

κατανόηση της Οικονομικής θέσης της Εταιρίας, μόνον όμως εφόσον οι συναλλαγές αυτές 

είναι ουσιώδεις και δεν έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. 

Οι πωλήσεις προς τις συνδεδεμένες γίνονται σε κανονικές τιμές αγοράς. Τα ανοιχτά υπόλοιπα 

τέλους περιόδου είναι χωρίς εξασφαλίσεις και η τακτοποίησή τους γίνεται είτε με μετρητά είτε με 

επιταγές. Δεν έχουν παρασχεθεί ή ληφθεί εγγυήσεις για τις παραπάνω απαιτήσεις. Για τις χρήσεις 

2014 και 2015 η Εταιρία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για επισφάλειες η οποία να σχετίζεται με 

ποσά που οφείλονται από συνδεδεμένες εταιρίες. 

 

Έσοδα & Έξοδα Εταιρείας  

Έσοδα 30/09/2015 30/09/2014 

Πωλήσεις αγαθών προς συνδεδεμένες εταιρείες  450.273 154.628 

Λοιπά Έσοδα από συνδεδεμένες εταιρείες 9.148 37.748 

Μέρισμα από EUROPA ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. 37.536 461.676 

Επιστροφή κεφαλαίου από EUROPA ΠΡΟΦΙΛ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε 
97.594 0 

Σύνολο εσόδων 594.550 654.052 

 

Έξοδα 
  

Αγορές αγαθών από συνδεδεμένες εταιρείες 53.729 94.922 

Ενοίκια πληρωτέα 17.100 14.403 

Λοιπά έξοδα από συνδεδεμένες εταιρείες 1.201 481 

Αγορές παγίων 11.286 0 

Τόκοι πληρωτέοι δανείων από συνδεδεμένες 

εταιρείες 
84.450 0 

Σύνολο εξόδων 167.766 109.806 

   

Οι αμοιβές των διοικητικών στελεχών της Εταιρίας & Διευθυντικού προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων 

των εργοδοτικών εισφορών & των λοιπών παροχών & εξόδων) για την περίοδο που έληξε την 30 

Σεπτεμβρίου 2015 και 2014 έχουν ως εξής: 

Αμοιβές Μελών Δ.Σ. & Διευθυντικού Προσωπικού 30/09/2015 30/09/2014 

Μισθοί & Αμοιβές Μελών Δ.Σ. 8.348 8.348 

Μισθοί Διευθυντικού Προσωπικού 173.712 175.475 

Παροχές & έξοδα μελών Δ.Σ. 0 560 

Παροχές & έξοδα Διευθυντικού Προσωπικού 11.250 9.998 

ΣΥΝΟΛΟ 193.310 194.380 

 

 

Απαιτήσεις & Υποχρεώσεις  Εταιρίας με συνδεδεμένα 

μέρη  
30/09/2015 30/09/2014 

Εμπορικές απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες 375.415 115.015 

Απαιτήσεις από μερίσματα 0 361.676 

Απαιτήσεις από επιστροφή κεφαλαίου 97.594 0 

Εμπορικές υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες 12.931 31.519 



Ενδιάμεσες Οικονομικές  Καταστάσεις  περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως  30η Σεπτεμβρίου 2015                        ΣΕΛΙΔΑ 28 

 

Δανειακές υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες 2.620.000 2.700.000 

 

 

Απαιτήσεις & Υποχρεώσεις  Εταιρίας με διευθυντικά στελέχη 

& μέλη της Διοίκησης 30/09/2015 30/09/2014 

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη & μέλη της Διοίκησης 0 0 

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & μέλη της Διοίκησης 0 0 

 

Σημειώσεις: 

1. Υπάρχουν συνδεδεμένα προς της Εταιρία νομικά πρόσωπα.  

2. Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας (και 

τις οικογένειές τους). 

3. Τα ποσά που αναφέρονται στον Πίνακα 2 (κατηγορία Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών 

στελεχών & μελών της Διοίκησης) αφορούν στο σύνολο τους αμοιβές που έχουν καταβληθεί προς 

τα διευθυντικά  στελέχη και μέλη της διοίκησης της Εταιρίας κατά την εν λόγω χρονική περίοδο 

για τις προσωπικές υπηρεσίες – εργασία που παρέχουν στην Εταιρία καθώς και τα  έξοδα 

συντήρησης και μεταφοράς των αυτοκινήτων τους που είναι ιδιοκτησία της Εταιρίας και τα οποία 

τους έχουν παραχωρηθεί. Οι  αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι βάσει 

αποφάσεων της Τακτικής Γενικής  Συνέλευσης των Μετόχων. 

4. Πλην των ως άνω αμοιβών δεν υφίστανται άλλες συναλλαγές μεταξύ της Εταιρίας και των εν 

λόγω διευθυντικών στελεχών και μελών του Δ.Σ. 

5. Δεν υφίστανται οιαδήποτε συναλλαγή η οποία να έχει πραγματοποιηθεί εκτός και πέραν των 

συνήθων όρων της αγοράς.  

 

34.   Γεγονότα μετά τον Ισολογισμό 

Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα που να είναι άξια αναφοράς και να επηρεάζουν τις 

Οικονομικές  Καταστάσεις της Εταιρίας που να έλαβαν χώρα από την 30η Σεπτεμβρίου 2015 μέχρι 

την ημερομηνία εγκρίσεως της παρούσας Ενδιάμεσης Οικονομικής Κατάστασης 

 

Οινόφυτα Βοιωτίας, 25 Νοεμβρίου 2015 

    

    

Πρόεδρος Δ.Σ. & 

Διευθύνων 

Σύμβουλος 

Αντιπρόεδρος του 

Δ.Σ.  

Οικονομικός 

Διευθυντής  

Προϊστάμενος 

Λογιστηρίου 

   

 

 

 

 

 

 

 

Άρις Τζιρακιάν Μάιντα Τζιρακιάν Μιχαήλ Κομνηνέλλης Αλέξανδρος Ζάβρας 

Α.Δ.Τ. ΑΚ - 803507 Α.Δ.Τ. ΑΚ – 109955 Α.Δ.Τ. Φ - 044018 Α.Δ.Τ. Ρ – 057478 

Αρ. ΑΔ. Α’ Τάξης Ο.Ε.Ε. 

0069872 

 



Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία : Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας Διεύθυνση Α.Ε. & Πίστεως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Ελένη Ζερβίνη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 29261)

Διεύθυνση Διαδικτύου : http://www.tzirakian.com Ελεγκτική Εταιρεία :DELTA PARTNERS ΟΡΚΩΤOI ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. ΑΜ 153

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων: : 25 Νοεμβρίου 2015 Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης : Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη - Θέμα έμφασης

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Άρις Τζιρακιάν                      - Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος) 

Μάιντα Τζιρακιάν  - Αντιπρόεδρος ( Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Λιμπαρίτ Κεβορκιάν           - Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Λυμπαρέτ Α. Τζιρακιάν               - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Οννίκ Παλαντζιάν                 - Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Νικόλαος Κοντόπουλος            - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αθανασία Στεφανίδου  - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.09.2015 31.12.2014 Λειτουργικές Δραστηριότητες 01.01-30.09.2015 01.01-30.09.2014

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 10.833.290 11.076.058 Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων -864.052 -831.010

Επενδύσεις σε ακίνητα 2.282.790 2.282.790 Πλέον / Μείον προσαρμογές για:

Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 26.197 29.327 Αποσβέσεις 367.008 353.583

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.345.025 1.227.057 Προβλέψεις -80.256 -157.931

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 1.453.276 2.349.354 Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,  κέρδη & ζημίες) 

Αποθέματα 3.113.776 3.944.203 επενδυτικής δραστηριότητας -55.894 -423.737

Απαιτήσεις από πελάτες 7.139.462 6.199.558 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 730.934 873.647

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.062.179 781.692 Πλέον/Μείον προσαρμογές για μεταβολές

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση 145.000 145.000 λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που

σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27.400.996 28.035.039 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 903.191 356.679

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -922.211 -985.721

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 506.433 1.428.662

Μετοχικό Κεφάλαιο 381.000 381.000 Μείον

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων -344.806 1.596.997 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβλημένα -378.558 -665.277

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α) 36.194 1.977.997 Καταβεβλημένοι φόροι 0 0

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από    (α)

Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.955.899 6.552.256  λειτουργικές δραστηριότητες                            206.594 -51.105

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 9.421.071 9.377.249

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 10.987.833 10.127.537 Επενδυτικές Δραστηριότητες 

Σύνολο υποχρεώσεων                            (δ) 27.364.803 26.057.042 Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων -120.048 -128.739

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ       (α)+(δ) 27.400.996 28.035.039 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άϋλων παγίων στοιχείων 0 28.500

Τόκοι εισπραχθέντες 0 0

Μερίσματα εισπραχθέντα 37.536 100.000

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Σύνολο εισροών/(εκροών) από

 επενδυτικές δραστηριότητες                                  (β) -82.512 -239

01.01-30.09.2015 01.01-30.09.2014 Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1.1.2015 & 1.1.2014 αντίστοιχα) 1.977.997 3.991.282 Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0 2.004.000

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους -1.941.803 -1.140.055 Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 2.237.176 1.554.521

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξεως περιόδου (30.09.2015 & 30.09.2014 αντίστοιχα) 36.194 2.851.227 Εξοφλήσεις δανείων -2.195.900 -3.478.017

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) 0 0

Σύνολο εισροών/(εκροών) από

χρηματοδοτικές δραστηριότητες                      (γ) 41.276 80.504

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά

διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου                    (α) + (β) + (γ) 165.358 29.159

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 192.674 362.835

1. Έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2014. Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 358.032 391.994

2. Ο τύπος της Έκθεσης Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή είναι με Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη - Θέμα έμφασης. Συνοπτικά τo εν λόγω θέμα έμφασης αναφέρεται στο εξής: 

H καθαρή θέσης της εταιρείας έχει καταστεί μικρότερη από το ήμισυ του μετοχικού κεφαλαίο, επομένως συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 47 του ΚΝ 2190/1920, και οι 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπερβαίνουν το κυκλοφορούν ενεργητικό. Η διοίκηση, όπως αναφέρεται στη σημείωση 31 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων έχει δρομολογήσει ενέργειες 

ώστε να διασφαλιστεί η  συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας. 

3.  Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για την χρήση 2010. Εκτενής αναφορά γίνεται στη σημείωση 18 των οικονομικών καταστάσεων.

01.01-30.09.2015 01.01-30.09.2014 01.07-30.09.2015 01.07-30.09.2014

4. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρίας Κύκλος εργασιών 10.171.810 9.257.256 2.814.393 2.975.778

5. Το προσωπικό της εταιρείας ανέρχεται σε σαράντα έξι (46) άτομα την 30/09/2015 & σε σαράντα εννέα (49) άτομα την 30/09/2014. Μικτά Κέρδη/(Ζημιές) 761.323 590.122 258.945 194.985

6.Τα σωρευτικά ποσά των προβλέψεων (σημείωση 18) που έχουν διενεργηθεί από την εταιρία είναι τα ακόλουθα: Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων,χρηματοδοτικών,& επενδυτικών αποτελεσμάτων (193.003) (381.101) (28.686) (94.232)

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων (864.052) (831.010) (254.952) (395.961)

Πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 68.791 Κέρδη/ (Ζημίες) μετά από φόρους                                                       (α) (908.461) (843.065) (302.675) (397.656)

Προβλέψεις για αποχώρηση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 140.019 Λοιπά συνολικά έσοδα/ (έξοδα) μετά από φόρους                                (β) (1.033.342) (296.990) (137.264) 0

7.Δεν υπάρχουν πάσης φύσεως επίδικες ή από διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (έξοδα) μετά από φόρους                (α)+(β) (1.941.803) (1.140.055) (439.939) (397.656)

ή λειτουργία της επιχείρησης. Κατανέμονται  σε :

8.Οι διεταιρικές συναλλαγές με τις συνδεδεμένες Εταιρίες στην λήξη της τρέχουσας περιόδου την 30.09.2015 κατά την έννοια του Δ.Λ.Π.24 είναι οι εξής: Ιδιοκτήτες Μητρικής (1.941.803) (1.140.055) (439.939) (397.656)

 Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ Δικαιώματα Μειοψηφίας

(α) Έσοδα 594.550 Κέρδη/ (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή (σε €) (0,7153) (0,6638) (0,2383) (0,3131)

(β) Έξοδα 167.766 Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών,επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων (EBITDA) 174.005 (27.518) 83.107 25.124

(γ) Απαιτήσεις 473.009

(δ) Υποχρεώσεις 2.632.931

(ε) Συναλλαγές & αμοιβές διευθ.στελεχών & μελών της Διοίκησης 193.310

(στ) Απαιτήσεις από διευθ.στελέχη & μέλη της Διοίκησης 0

(ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθ. στελέχη & μέλη της Διοίκησης 0

9.Δεν υπάρχουν στο τέλος της τρέχουσας περιόδου,μετοχές της μητρικής εταιρίας που κατέχονται από την ίδια.Η συνδεδεμένη εταιρία EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ κατέχει την 30/09/2015

57.299 κοινές ανώνυμες μετοχές συνολικής αξίας κτήσης 2.172.949 ευρώ.

10. Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους την 30.09.2015 ανήλθαν σε ζημιές 1.941.803 ευρώ και αναλύονται ως  εξής:

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους -908.461

Αποτίμηση διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού σε εύλογες αξίες -896.078

Μείωση αποθεματικού επανεκτίμησης της ευλογής αξίας των ακινήτων λόγω αύξησης της αναβαλλόμενης φορολ. υποχρέωσης -234.858

Έσοδα από επιστροφή κεφαλαίου διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 97.594

-1.941.803

11. Σύμφωνα με τον νέο φορολογικό νόμο 4334/2015 που ψηφίστηκε στις 16.07.2015, ο φορολογικός συντελεστής των νομικών προσώπων που εδρεύουν στην Ελλάδα, αυξήθηκε από 26% σε 29% για τις χρήσεις 

που αρχίζουν από 1η Ιανουαρίου 2015. Η εν λόγω μεταβολή επέφερε αύξηση της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης κατά € 429 χιλ. και αντίστοιχα αύξηση της αναβαλλόμενης φορολογικής 

απαίτησης κατά € 141 χιλ.

12. Δεν υπάρχουν γεγονότα που να είναι άξια αναφοράς και να επηρεάζουν τις Οικονομικές  Καταστάσεις της Εταιρίας που να έλαβαν χώρα από την 30η Σεπτεμβρίου 2015 μέχρι την ημερομηνία εγκρίσεως των Ενδιάμεσων

Οικονομικών Καταστάσεων

Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΒΡΑΣ

ΑΔΤ Ρ 057478

ΑΡ.ΑΔ.Α' ΤΑΞΗΣ Ο.Ε.Ε. 0069872

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 9615/06/Β/86/41

ΕΔΡΑ : 56ο χλμ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠO 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 30 Σεπτεμβρίου 2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Γ.Ε.ΜΗ. 121923260000

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

(Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς )

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΙ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 

Οινόφυτα Βοιωτίας, 25 Νοεμβρίου 2015

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΜΝΗΝΕΛΛΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΚ – 109955

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΑΡΙΣ Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ

Α.Δ.Τ. ΑΚ - 803507 Α.Δ.Τ. Φ 044018

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

ΜΑΙΝΤΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ

& Διευθύνων Σύμβουλος

Ο  Οικονομικός Διευθυντής

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες,που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις,στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση & τα αποτελέσματα της Ανώνυμης Εταιρίας ¨ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.".Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη,να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη,όπου 
αναρτώνται οι Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται. 

Για τη χρήση 2014 η εταιρεια είχε υπαχθεί στο φορολογικό  έλεγχο των  Ορκωτών  Ελεγκτών  Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65 παραγρ. 1 Ν. 4174/2013. . Ο έλεγχος αυτός ολοκληρώθηκε  χωρίς να 
προκύψουν  πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις και της χορηγήθηκε φορολογικό πιστοποιητικό. Για τη χρήση 2015 η εταιρεια έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο του άρθρου 65 παραγρ. 1 Ν. 4174/2013. 
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