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Eτήσιες οικονομικές καταστάσεις 

Για τη χρήση 2013 
από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 

σύμφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («∆ΠΧΑ») 

 
 
 
Η παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο  της «BAU 
MARKET Α.Ε.» την 19η Μαρτίου 2014 και έχει δημοσιευθεί με την κατάθεσή της στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.baumarket.gr.  
 
 
 
 
 
Ιωάννης Κ. Μαθιός 
 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
 
BAU MARKET  Α.Ε. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ  
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 

«ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ ΑΕ » ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013-31.12.2013) 
 
 Κύριοι Μέτοχοι, 

 Κατά την κατάθεση προς έγκριση σας των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας  για την χρήση που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2013 σας παρουσιάζουμε  τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1-1-31.12.2013 . 
Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται , χρηματοοικονομικές πληροφορίες της εταιρείας ,για την χρήση 2013, 

σημαντικά γεγονότα που διαδραματίσθηκαν στην περίοδο και η επίδρασή τους στις οικονομικές καταστάσεις 

,παραθέτοντας εκτιμήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της επιχείρησης για την χρήση 2014. 

 
Γενική Ανασκόπηση 

 
Η παρούσα εταιρική χρήση είναι η δωδέκατη κατά σειρά και περιλαμβάνει την χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 
2013 έως και 31η Δεκεμβρίου 2013. 
Κατά την διάρκεια της χρήσης αυτής, οι δραστηριότητες της εταιρίας υπήρξαν σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία 
και τους σκοπούς της, όπως ορίζονται από το καταστατικό της. 
Ο Ισολογισμός , τα Αποτελέσματα Χρήσης και οι Ταμειακές Ροές , της ως άνω χρήσης όπως δημοσιεύτηκαν και 
υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση προκύπτουν από τα βιβλία και τα στοιχεία της εταιρίας και συντάχθηκαν 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής  Αναφοράς. 
 
Οικονομική Ανασκόπηση  
 
Αναλυτικά η πορεία της εταιρίας ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. αποτυπώνεται στις οικονομικές καταστάσεις του 2013 όπου 
τα βασικά οικονομικά μεγέθη διαμορφώθηκαν ως εξής : 
 

   1. Ο κύκλος εργασιών το 2013 ανήλθε στο ποσό των € 326 χιλ. έναντι  € 257 χιλ. το έτος 2012, παρουσιάζοντας 
αύξηση 27%. 

 
     2.   Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 79 χιλ. από € 71 χιλ. το 2012.Το ποσοστό του μικτού κέρδους για το 

2013 ανήλθε σε 24% έναντι 28% του 2012. 
 
    3.   Οι λειτουργικές ζημιές της εταιρίας (προ φόρων ,χρηματοδοτικών , επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων) 

ανήλθαν στο ποσό των € 49 χιλ. έναντι  € 81 χιλ. το 2012. 
 

 4.  Τα αποτελέσματα  μετά από φόρους της εταιρίας παρουσίασαν ζημιές  ποσού των  € 59 χιλ. έναντι ζημιών € 96   
χιλ. το 2012.  
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5.   Τα αποθέματα εμφανίζονται μειωμένα κατά € 14 χιλ. σε σχέση με τα αντίστοιχα της χρήσεως 2012. 
 
6.   Τα υπόλοιπα πελατών και λοιπών απαιτήσεων εμφανίζονται αυξημένα κατά € 6  χιλ. σε σχέση με τα αντίστοιχα 
της χρήσεως 2012 

 
Η βαθιά ύφεση στην οποία βρίσκεται η ελληνική οικονομία οδήγησε στην κατάρρευση της οικοδομικής 
δραστηριότητας  . 
Ο χώρος της οικοδομής δοκιμάζεται σκληρά από την έλλειψη ρευστότητας ,τον περιορισμό της χορήγησης νέων 
στεγαστικών δανείων , την υπέρμετρη φορολόγηση των ακινήτων και την συρρίκνωση του εισοδήματος των 
νοικοκυριών . 
Η πτώση της εγχώριας ζήτησης στα δομικά υλικά και κατ  ́ επέκταση της οικοδομικής δραστηριότητας επηρέασε για 
άλλη μια χρονιά αρνητικά τα αποτελέσματα της εταιρείας .    
 
Οικονομική Θέση 
 
Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2013 ανέρχονται σε ποσό € -24 χιλ έναντι €  -51 χιλ της προηγούμενης χρήσεως.  

Για τη βελτίωση της οικονομικής θέσης της εταιρείας   αυξήθηκαν τα κεφάλαιά της κατά το ποσό € 86.400.Η αύξηση 

ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2013 και καλύφθηκε  100% από την μητρική εταιρεία Μαθιός Πυρίμαχα Α.Ε. 

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες οι οποίοι εκφράζουν την οικονομική θέση  της Εταιρείας για τις χρήσεις 2013 

και 2012 είχαν την ακόλουθη εξέλιξη:  

 

 2013 2012 

Κυκλοφ.Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού 0,85 0,82 

Πάγιο Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού 0,15 0,18 

Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων -0,18 -0,26 

Σύνολο Υποχρεώσεων / Σύνολο Παθητικού 1,22 1,36 

Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Παθητικού -0,22 -0,36 

Ίδια Κεφάλαια / Πάγιο Ενεργητικό -1,44 -1,95 

Κυκλοφ.Ενεργητικό / Βραχυπρ.Υποχρεώσεις 0,88 0,70 
 
   
 2013 2012 

Κέρδη προ Φόρων & Χρημ./ Ίδια Κεφάλαια + Δανειακά -2,57 -1,88 

Καθαρά κέρδη / Ίδια Κεφάλαια -2,50 -1,88 

Μικτά Κέρδη / Κύκλο Εργασιών 0,24 0,28 
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Στόχοι και Προοπτικές 
 
Οι συνεχιζόμενες αρνητικές και αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά δεν επιτρέπουν την αποτύπωση 
αξιόπιστων και αντικειμενικών εκτιμήσεων . 
Το 2014 η οικοδομική δραστηριότητα δεν αναμένεται να βελτιωθεί λόγω της συνεχιζόμενης έλλειψης ρευστότητας , 
και της αυξημένης φορολόγησης των ακινήτων  
Η διοίκηση της εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τα μέχρι σήμερα δεδομένα ,θέτει ως στόχους την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της , την προώθηση νέων προϊόντων, τη συνεχή βελτίωση του λειτουργικού κόστους , και την 
περαιτέρω επέκτασή της σε νέα δίκτυα πωλήσεων συνεργασίες. 
Η Εταιρία λόγω αρνητικής καθαρής θέσης προτίθεται να προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου εντός της 
χρήσης 2014. 
  
 
Σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί έως σήμερα 
 
Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα  άλλο γεγονός που θα μπορούσε να 
επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρείας . 
 
Κύριοι Μέτοχοι , 
 
Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2013,την 
μη διάθεση κερδών λόγω ζημιών , την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ελεγκτή για τα πεπραγμένα της χρήσεως 
2013 σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και να διορίσετε έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή για 
τον έλεγχο της χρήσεως 2014. 
  

 
 
 

Ασπρόπυργος  19 Μαρτίου 2014 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 
 

Ιωάννης Κ.Μαθιός 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας “ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική και Τεχνική Εταιρία 
Δομικών Υλικών’’ 
 
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ‘’ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ Ανώνυμη Εμπορική 
Βιομηχανική και Τεχνική Εταιρία Δομικών Υλικών’’, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης 
της 31ης Δεκεμβρίου 2013, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών 
της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και 
λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 
 
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 Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, 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 “ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική και Τεχνική Εταιρία Δομικών 
Υλικών’’ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη 
χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Έμφαση Θέματος 
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τη γνώμη του ελέγχου, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι το 
σύνολο των Ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. Η Διοίκηση της εταιρείας έχει εκπονήσει κατάλληλο 
πρόγραμμα για την άρση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού και την απρόσκοπτη συνέχιση των 
δραστηριοτήτων της εταιρείας.   
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Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 
Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του 
Κ.Ν. 2190/1920. 
 

Αθήνα, 4 Απριλίου 2014 

Ο  Ορκωτός  Ελεγκτής  Λογιστής 

 

 

Χαράλαμπος Αγγελογιάννης 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 10021 

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

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 
Αρ Μ  ΣΟΕΛ 125 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 
ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - ποσά εκφρασμένα σε 

€  
 

 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθεματικά  

Αδιανέμητα 
Κέρδη Σύνολο 

Υπόλοιπο στις 31/12/2012 340.000,00 
        

190.000,00 -581.013,61 -51.013,61 
Μεταβολές στην καθαρή θέση 
στην περίοδο 1.1 έως 31.12.2013     
Ζημιές  περιόδου   -58.902,43 -58.902,43 

Έκδοση Μετοχικού Κεφαλαίου               
       

8.640,00 
         

77.760,00  86.400,00 
Συνολικά αναγνωριζόμενο 
κέρδος ή ζημιά περιόδου 1.1 - 
31.12.2013 8.640,00 

        
77.760,00 -58.902,43 27.497,57 

Υπόλοιπο στις 31/12/2013 348.640,00 
        

267.760,00 -639.916,04 -23.516,04 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 
ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - ποσά εκφρασμένα σε 

€  
 

 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Αποθεματικό 
Υπέρ το 
Άρτιο 

Αδιανέμητα 
Κέρδη Σύνολο 

Υπόλοιπο στις 31/12/2011 330.000,00 
        

90.000,00 -485.048,52 -65.048,52 
Μεταβολές στην καθαρή θέση 
στην περίοδο 1.1 έως 31.12.2012     
Ζημιές  περιόδου   -95.965,09 -95.965,09 

Έκδοση Μετοχικού Κεφαλαίου               
         

10.000,00 
         

100.000,00  110.000,00 
Συνολικά αναγνωριζόμενο 
κέρδος ή ζημιά περιόδου 1.1 - 
31.12.2012 10.000,00 

        
100.000,00 -95.965,09 14.034,91 

Υπόλοιπο στις 31/12/2012 340.000,00 
        

190.000,00 -581.013,61 -51.013,61 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ KΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα ) (ΕΜΜΕΣΗ 
ΜΕΘΟΔΟΣ) - ποσά εκφρασμένα σε € 
  31/12/2013 31/12/2012 
      

Λειτουργικές δραστηριότητες     
Ζημίες / Κέρδη πρό φόρων  -60.537,49 -95.965,09 
Πλέον / μείον προσαρμογές για :     
Αποσβέσεις   11.427,02 15.125,35 
Προβλέψεις     
Κέρδη από Πώληση Παγίων     
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 171,29 169,85 

Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:     
Μείωση /(αύξηση) αποθεμάτων 14.494,35 5.626,43 
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων -6.448,28 33.124,15 
(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών ) -61.977,59 -56.982,03 
(Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων παροχών προς το προσωπικό     
Μείον:     
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα -171,29 -169,85 
Kαταβεβλημένοι Φόροι     
      
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -103.041,99 -99.071,19 
Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες     
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων     
      
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)     
Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες     
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 86.400,00 110.000 
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια     
      
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 86.400,00 110.000,00 

      
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσεως (α) + (β) 
+ (γ) -16.641,99 10.928,81 

      
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 20.500,93 9.572,12 

      
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 3.858,94 20.500,93 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ    
  
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

31/12/2013 31/12/2012 

Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία    
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 5.1 8.021,12 19.448,14 
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 5.2 0,23 0,23 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 5.3 7.085,23 5.450,17 
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 5.4 1.208,86 1.208,86 
    16.315,44 26.107,40 
Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία     
Αποθέματα 5.5 47.171,35 61.665,70 
Πελάτες και λοιπές Απαιτήσεις 5.6 40.719,56 34.271,28 
Διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων 5.7 3.858,94 20.500,93 
    91.749,85 116.437,91 
      
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   108.065,29 142.545,31 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
      
Μετοχικό Κεφάλαιο 5.8 348.640,00 340.000,00 
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 5.8 267.760,00 190.000,00 
Λοιπά Αποθεματικά  5.8 0,00 0,00 
Αδιανέμητα κέρδη 5.8 -639.916,04 -581.013,61 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής  -23.516,04 -51.013,61 
    
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   -23.516,04 -51.013,61 
      
Μη Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις     
Προβλέψεις για Παροχές σε Εργαζομένους 5.9 27.251,00 27.251,00 
  27.251,00 27.251,00 
      
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις     
Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 5.10 104.330,33 166.307,92 
Τρέχων  Φόρος Εισοδήματος 5.11 0,00 0,00 
    104.330,33 166.307,92 
      
Σύνολο Υποχρεώσεων   131.581,33 193.558,92 
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   108.065,29 142.545,31 

 
 
 
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες 27 έως 31 (παραγρ.5.1 έως και 5.11) 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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BAU MARKET A.E.         
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ποσά εκφρασμένα σε € 

        
  Σημείωση   31/12/2013 31/12/2012 
          
Κύκλος εργασιών 5.12   325.924,83 256.609,96 
Κόστος πωλήσεων 5.13   246.578,69 185.770,91 
Μικτά κέρδη    79.346,14 70.839,05 
          
Άλλα  έσοδα εκμετάλλευσης 5.14   319,99 0,00 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 5.13   112.203,37 119.650,98 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 5.13   19.800,60 21.114,88 
Άλλα λειτουργικά έξοδα  5.15   8.028,36 25.868,43 
Ζημιές εργασιών    -60.366,20 -95.795,24 
          
          
Χρηματοοικονομικά έξοδα  - καθαρά 5.16   171,29 169,85 
Ζημιές προ φόρων     -60.537,49 -95.965,09 
          
Φόρος εισοδήματος 5.11   0,00 0,00 
Αναβαλλόμενοι φόροι 5.11   -1.635,06 0,00 
Ζημιές  μετά από φόρους από 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες    -58.902,43 -95.965,09 

 

Ζημιές  μετά από φόρους ανά μετοχή    -0,5406 -0,9032 
 

 

 

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες 31 έως 33 (παραγρ.5.12-5.16 και 5.11) 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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1. Γενικές Πληροφορίες 
Η εταιρία BAU MARKET ΑΕ εξειδικεύεται στη λιανική πώληση δομικών υλικών, ιδρύθηκε το έτος 1993 και 
προήλθε εκ μετατροπής της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ ΒΑΣ. & ΣΙΑ 
Ο.Ε.»  η οποία ιδρύθηκε με την  με το από 14 Ιουνίου 1993 Ιδιωτικό Συμφωνητικό συστάσεως Ομόρρυθμης 
Εταιρείας, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθήνας, με αύξοντα αριθμό 
10.856/22.06.1993. 
Έχει έδρα στον Ασπρόπυργο Αττικής, Ιερά Οδός αριθμός 23 - (περιοχή Παραλίας Ασπροπύργου, 17ο χ.λ.μ. 
Αθηνών - Κορίνθου) και αποτελεί μέλος του ομίλου ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ που είναι εισηγμένη στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών . 
 
Διάρκεια εταιρίας:Η διάρκεια της εταιρείας , ορίζεται πεντηκονταετής από την δημοσίευση του 
Καταστατικού της (29/6/2000), ήτοι μέχρι την 29/6/2050. 
Αριθμός Μ.Α.Ε.: Η εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό 
46657/03/B/00/360. 
Σκοποί της εταιρίας : Σύμφωνα προς το άρθρο 4 του Καταστατικού της ΑΕ «BAU MARKET» οι σκοποί 
αυτής είναι οι εξής : 
Σκοπός της συνιστώμενης εταιρείας είναι:  
1. Η εμπορία και η επεξεργασία, κάθε είδους δομικών, κατασκευαστικών, διακοσμητικών και συναφών 
υλικών καθώς και εργαλείων και εξαρτημάτων, που θα εισάγονται από την αλλοδαπή ή που θα προμηθεύεται 
από την Ελληνική αγορά.- 
Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού από αυτούς που παράγουν  τέτοιου είδους  προϊόντα, ως και πάσης 
φύσεως  πρώτες ύλες.- 
2. Η μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση πάσης φύσεως ιδιωτικών και δημοσίων έργων, για ίδιον λογαριασμό  ή 
για λογαριασμό τρίτων.- 
3. Η παροχή κάθε είδους  συμβουλευτικών υπηρεσιών σε έργα  και εφαρμογές προϊόντων, όπως τα 
περιγραφόμενα ανωτέρω.- 
4. Η δημιουργία συστημάτων προώθησης των προϊόντων ή υπηρεσιών της στην αγορά και η διεπιχειρησιακή 
συνεργασία δια του συστήματος franchising.- 
5. Η μεταφορά  ιδίων  ή  αλλότριων προϊόντων.- 
6. Η εκτέλεση οποιασδήποτε συναφούς εργασίας που θα αποφασίσει το Δ.Σ. της Εταιρείας.- 
Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται: 
Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με  οποιονδήποτε τρόπο.- 
Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.- 
Να ιδρύει υποκαταστήματα, ή πρακτορεία ή γραφεία  οπουδήποτε  στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή με όμοιο  
ή παρεμφερή σκοπό.- 
Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς και δημοπρατήσεις οποιασδήποτε φύσεως Τεχνικών Έργων, Δημοσίων ή 
Ιδιωτικών και να αναλαμβάνει σχετικές εργολαβίες.. 
Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 
Ομίλου της ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 
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2.  Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων 

  

Οι οικονομικές καταστάσεις της BAU MARKET  Α.Ε. την 31η Δεκεμβρίου 2013 (ημερομηνία μετάβασης 

αποτελεί η 1η Απριλίου 2004) που καλύπτουν την περίοδο από 01/01/2013 έως και την 31/12/2013, έχουν 

συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή 

συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες (απαιτήσεις κλπ.), την αρχή της 

συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή 

Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB. 

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας συντάσσονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) . Η υποχρέωση σύνταξης τους σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. 

απορρέει από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2190/1920, που προβλέπουν ότι οι διατάξεις περί εφαρμογής των 

Δ.Π.Χ.Π. εφαρμόζονται και στις μη εισηγμένες εταιρίες που ενοποιούνται από εταιρία που είναι εισηγμένη 

σε χρηματιστηριακή αγορά και αντιπροσωπεύουν αθροιστικά ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του ενοποιημένου 

κύκλου εργασιών ή του ενοποιημένου ενεργητικού ή των ενοποιημένων αποτελεσμάτων. 

Οι πολιτικές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που 
παρουσιάζονται. 
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ   απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και κρίσεως 

κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Σημαντικές παραδοχές από την διοίκηση για την 

εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της εταιρείας έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται κατάλληλα. 

 
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για 
τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2013 ή μεταγενέστερα. Η επίδραση από 
την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.  
 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2013 

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων - Παρουσίαση  των  στοιχείων  
των  λοιπών  συνολικών  εσόδων» 

Η κύρια αλλαγή που προκύπτει από την τροποποίηση είναι η απαίτηση από τις οικονομικές οντότητες να 
ομαδοποιούν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων σε δύο ομάδες, 
ώστε να φαίνεται αν αυτά είναι δυνητικά ανακατατάξιμα στα κέρδη ή τις ζημίες σε μια μεταγενέστερη 
περίοδο . Η τροποποίηση επηρεάζει μόνο την παρουσίαση και δεν έχει καμία επίδραση στην οικονομική θέση 
της Εταιρείας. 

ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος – Αναβαλλόμενος φόρος: Ανάκτηση  υποκείμενων  
περιουσιακών  στοιχείων» 

Το ΔΛΠ 12 απαιτεί η οικονομική οντότητα να αποτιμά τον αναβαλλόμενο φόρο που σχετίζεται με ένα 
περιουσιακό στοιχείο ανάλογα με το αν η οντότητα αναμένει να ανακτήσει τη λογιστική αξία του 
περιουσιακού στοιχείου μέσω χρήσης ή μέσω πώλησης. Μπορεί να είναι δύσκολο και υποκειμενικό να 
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εκτιμηθεί κατά πόσο η ανάκτηση θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση ή μέσω πώλησης, όταν το περιουσιακό 
στοιχείο αποτιμάται με τη μέθοδο της εύλογης αξίας του ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα». Η τροπολογία 
παρέχει μια πρακτική λύση στο πρόβλημα με την εισαγωγή της υπόθεσης ότι η ανάκτηση της λογιστικής 
αξίας θα πραγματοποιηθεί υπό φυσιολογικές συνθήκες μέσω πώλησης. H τροποποίηση δεν έχει επίδραση 
στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας .  

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους» 

Τον Ιούνιο του 2011 το ΣΔΛΠ τροποποίησε το ΔΛΠ 19 καθώς καταργεί την επιλογή που επιτρέπει σε μια 
εταιρεία να αναβάλει κάποια κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από συνταξιοδοτικά προγράμματα 
(προγράμματα καθορισμένων παροχών - «μέθοδος περιθωρίου»). Οι εταιρείες πλέον θα αναφέρουν αυτές τις 
αλλαγές όταν αυτές συμβαίνουν. Αυτό θα τις οδηγήσει στο να συμπεριλαμβάνουν τυχόν έλλειμμα ή 
πλεόνασμα σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στην κατάσταση οικονομικής θέσης. Επίσης, απαιτεί από τις 
επιχειρήσεις να συμπεριλαμβάνουν το κόστος υπηρεσίας και το χρηματοοικονομικό κόστος στα 
αποτελέσματα χρήσης και τις επανακαταμετρήσεις στα λοιπά συνολικά εισοδήματα. Το τροποποιημένο ΔΛΠ 
19  απαιτεί αναδρομική εφαρμογή. 

ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς – 
Σοβαρός  υπερπληθωρισμός  και  άρση  καθορισμένων ημερομηνιών  για  υιοθετούντες  για  πρώτη  
φορά» 

Την 20.12.2010 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 
σύμφωνα με την οποία μία εταιρία που για πρώτη φορά εφαρμόζει τα ΔΠΧΑ και το λειτουργικό της νόμισμα 
είναι νόμισμα υπερπληθωριστικής οικονομίας θα πρέπει να καθορίσει αν κατά την ημερομηνία μετάβασης οι 
συνθήκες πληθωρισμού έχουν «ομαλοποιηθεί». Αν οι συνθήκες έχουν «ομαλοποιηθεί», δύναται να κάνει 
χρήση της εξαίρεσης να αποτιμήσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που διαθέτει πριν την 
«ομαλοποίηση» του νομίσματος, στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία  μετάβασης στα ΔΠΧΑ και να 
χρησιμοποιήσει την αξία αυτή ως το τεκμαρτό κόστος των στοιχείων αυτών στον ισολογισμό έναρξης. Στην 
περίπτωση που η ημερομηνία «ομαλοποίησης» του νομίσματος τοποθετείται κατά τη συγκριτική περίοδο, η 
εταιρία δύναται να παρουσιάσει ως συγκριτική μία περίοδο μικρότερη των 12 μηνών. Επίσης καταργούνται 
οι συγκεκριμένες ημερομηνίες (1.1.2004 και 25.10.2002) που ορίζει το πρότυπο αναφορικά με τις εξαιρέσεις 
που προβλέπονται για τη παύση αναγνώρισης και την αποτίμηση στην εύλογη αξία κατά την αρχική 
αναγνώριση, των χρηματοοικονομικών μέσων. Οι ημερομηνίες αυτές αντικαθίστανται από τη φράση 
«ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ». 
Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας . 

ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς-Κρατικά Δάνεια» 

Την 13.3.2012 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 
σύμφωνα με την οποία, κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ, μία εταιρία δεν θα πρέπει να εφαρμόσει 
αναδρομικά τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ 9 (ή ΔΛΠ 39) και ΔΛΠ 20 αναφορικά με τα υφιστάμενα, κατά την 
ημερομηνία της μετάβασης, δάνεια που έχει λάβει από το κράτος και κατά συνέπεια δεν θα πρέπει να 
αναγνωρίσει ως κρατική χορηγία το όφελος από το γεγονός ότι το δάνειο έχει χορηγηθεί με επιτόκιο 
χαμηλότερο από εκείνο της αγοράς. Συνεπώς, στην περίπτωση που το εν λόγω δάνειο δεν είχε αναγνωριστεί 
και αποτιμηθεί πριν τη μετάβαση στα ΔΠΧΑ κατά τρόπο συνεπή με τα ΔΠΧΑ, η εταιρία θα πρέπει να 
θεωρήσει ως λογιστική του αξία κατά την ημερομηνία της μετάβασης τη λογιστική αξία που είχε το δάνειο με 
βάση τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα. Ωστόσο, μία εταιρία που υιοθετεί για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ 



 

 16 

δύναται να εφαρμόσει αναδρομικά τα ΔΠΧΑ 9 (ή ΔΛΠ 39) και ΔΛΠ 20 για τα κρατικά δάνεια που 
χορηγήθηκαν πριν την ημερομηνία της μετάβασης, με την προϋπόθεση ότι η απαιτούμενη πληροφόρηση 
υφίσταντο κατά την ημερομηνία αρχικής αναγνώρισης των δανείων αυτών. Η τροποποίηση δεν έχει 
εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας . 

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» 

Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες 
γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν 
διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα 
πρότυπα. Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισμό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά με την 
επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο με βάση το 
οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και 
καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιμετρούνται στην εύλογη αξία και όχι 
μόνο τα χρηματοοικονομικά. Το πρότυπο δεν έχει  επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις  της Εταιρείας . 

ΕΔΔΠΧΑ 20 «Κόστος αποκάλυψης στη φάση της παραγωγής σε ορυχείο επιφανείας» 

Η διερμηνεία αντιμετωπίζει λογιστικά το κόστος (striping cost) που προκύπτει από τη δραστηριότητα 
απομάκρυνση άχρηστων υλικών σε εξορυκτικές εργασίες επιφάνειας, για να αποκτηθεί πρόσβαση σε 
μεταλλευτικά κοιτάσματα.  

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων του 
ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Το ΣΔΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων (IFRSs 2010-2012 Cycle), εξέδωσε τον Μάιο 
του 2012 τροποποιήσεις σε 5 υφιστάμενα πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν εφαρμογή σε περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2013.  Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν έχουν σημαντική 
επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας . 

ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία οικονομική οντότητα μπορεί να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 1 περισσότερες από 
μία φορά κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Επίσης μία οικονομική οντότητα μπορεί να επιλέξει να 
εφαρμόσει το ΔΛΠ 23 είτε την ημερομηνία μετάβασης είτε από μία προγενέστερη ημερομηνία. 

ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για συγκριτική πληροφόρηση όταν μια οντότητα 
παρουσιάζει και τρίτο Ισολογισμό είτε γιατί απαιτείται από το ΔΛΠ 8 είτε εθελοντικά. Επίσης διευκρινίζεται 
ότι μια οικονομική οντότητα μπορεί να συμπεριλάβει στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις που 
καταρτίζονται σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ επιπλέον συγκριτική πληροφόρηση, ώστε να εξηγηθεί καλύτερα η 
επίπτωση από τη μετάβαση στα ΔΠΧΑ. 

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι ο εξοπλισμός συντήρησης και τα ανταλλακτικά μπορεί να ταξινομηθούν ως 
πάγια περιουσιακά στοιχεία και όχι ως αποθέματα, αν συναντούν τον ορισμό των πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων. 
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ΔΛΠ 32 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την αντιμετώπιση του φόρου εισοδήματος που σχετίζεται με διανομές προς τους 
μετόχους και με τα κόστη συναλλαγών καθαρής θέσης. 

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις 
των τομέων πληροφόρησης στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις.  
 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2014 
και δεν έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία   

Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά  είναι υποχρεωτικά 
για  περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2014. Η  Εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει 
νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα και μελετά την επίδραση τους στις οικονομικές καταστάσεις. 

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» και ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) 
«Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις-Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών  περιουσιακών  στοιχείων  
και  χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων» 

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Η 
εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. 
Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 αφορά τις οδηγίες εφαρμογής του προτύπου σχετικά με τον συμψηφισμό ενός 
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου και μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης και στο ΔΠΧΑ 7 τις 
σχετικές γνωστοποιήσεις .  

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015. Η 
εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. 
Το ΔΠΧΑ 9 πρόκειται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39. Τα μέρη του ΔΠΧΑ 9 που εκδόθηκαν το Νοέμβριο 
2009 και τον Οκτώβριο του 2010 αντικαθιστούν τα μέρη του ΔΛΠ 39 που σχετίζονται με την ταξινόμηση και 
επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το 
Νοέμβριο του 2013, το ΣΔΛΠ πρόσθεσε στο ΔΠΧΑ 9 τις απαιτήσεις που αφορούν στη λογιστική 
αντιστάθμισης. Σε  επόμενη φάση του έργου θα προστεθούν οι νέες απαιτήσεις που αφορούν την απομείωση 
των χρηματοοικονομικών μέσων. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 
στις οικονομικές του καταστάσεις. Ο Όμιλος δεν μπορεί να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα διότι αυτό δεν 
έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα αποφασιστεί εάν θα εφαρμοστεί 
νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015. 

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»  

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015. Η 
εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. 
Την 16.12.2011, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την τροποποίηση του ΔΠΧΑ 7 
με  την οποία  προστέθηκαν στο πρότυπο γνωστοποιήσεις αναφορικά με τη μετάβαση στο ΔΠΧΑ 9. Η 
τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει 
η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονομικές του καταστάσεις. 
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Ομάδα προτύπων σχετικά με τις ενοποιήσεις και τις από κοινού συμφωνίες  

Τον Μάιο του 2011 το ΣΔΛΠ δημοσίευσε 3 νέα πρότυπα, τα ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες  οικονομικές 
καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο» και ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες 
οντότητες» και τροποποίησε τα ΔΛΠ 27 «Ατομικές  οικονομικές καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 
συγγενείς επιχειρήσεις και  κοινοπραξίες». Τα νέα αυτά  πρότυπα και οι ανωτέρω τροποποιήσεις, εγκρίθηκαν 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 11 Δεκεμβρίου 2012 και εφαρμόζονται υποχρεωτικά το  αργότερο,  από  την  
ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού τους έτους που αρχίζει  την  1η  Ιανουαρίου 2014 ή μετά από 
αυτήν. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρμογή τους μόνο εάν ταυτόχρονα εφαρμοστούν και τα πέντε. Η  Εταιρεία 
βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι 
κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής: 

ΔΛΠ 27 (τροποποιημένο) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» 

Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες  οικονομικές  καταστάσεις» 
.Τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το 
τροποποιημένο ΔΛΠ 27 περιέχει τις λογιστικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για 
επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις όταν η οικονομική οντότητα καταρτίζει 
ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Το Πρότυπο απαιτεί η οικονομική οντότητα που καταρτίζει ατομικές 
οικονομικές καταστάσεις να λογιστικοποιεί τις επενδύσεις στο κόστος ή σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 ή ΔΠΧΑ 9 
«Χρηματοοικονομικά Μέσα».  

ΔΛΠ 28 (τροποποιημένο) «Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 

Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις 
σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισμό αναφορικά με τις 
επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της 
καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως αυτές ορίζονται στο 
ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα  υπό κοινό έλεγχο». 

ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» 

Το ΔΠΧΑ 10 θέτει τις αρχές για την παρουσίαση και την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων, όταν μία οντότητα ελέγχει μία ή περισσότερες άλλες οντότητες. Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά τις 
απαιτήσεις ενοποίησης που περιλαμβάνονταν στο ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές 
Καταστάσεις» και στη Διερμηνεία 12 «Ενοποίηση - οικονομικές οντότητες ειδικού σκοπού». Το ΔΠΧΑ 10 
στηρίζεται στις υφιστάμενες αρχές, προσδιορίζοντας την έννοια του ελέγχου ως τον καθοριστικό παράγοντα 
για το αν η οικονομική οντότητα θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
της μητρικής εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να βοηθήσει στον προσδιορισμό του 
ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιμηθεί.  

ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο» 

Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε κοινοπραξίες» και τη ΜΕΔ 13 «Από κοινού 
ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες — Μη χρηματικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες». Το ΔΠΧΑ 11 
παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από κοινού συμφωνιών (joint arrangements) εστιάζοντας στα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των συμφωνιών περιορίζονται σε 
δύο: από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν 
είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη 
μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονομικές οντότητες που συμμετέχουν σε από κοινού ελεγχόμενες 
δραστηριότητες εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με αυτόν που εφαρμόζουν επί του παρόντος οι 
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συμμετέχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόμενες 
δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τους συμμετέχοντες σε από κοινού 
συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. 

ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες» 

Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας, 
συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των 
οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονομικές επιπτώσεις που 
σχετίζονται με τη συμμετοχή της οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμφωνίες και 
μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities). Μία οικονομική οντότητα έχει τη δυνατότητα 
να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το 
ΔΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28. 

Τροποποίησες στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 - Οδηγίες μετάβασης 

Οι τροποποιήσεις εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 28 Ιουνίου 2012 και παρέχουν επιπρόσθετη ελάφρυνση 
όσον αφορά τη μετάβαση  στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12, περιορίζοντας την υποχρέωση να 
παρέχεται συγκριτική πληροφόρηση μόνο στην αμέσως προηγούμενη συγκριτική περίοδο. Για τις 
γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με μη  ενοποιούμενες δομημένες οντότητες (structured entities) οι 
τροποποιήσεις άρουν την απαίτηση να παρουσιάζεται συγκριτική πληροφόρηση για περιόδους πριν την 
πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 12. Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1 Ιανουαρίου 2014.  

Τροποποίησες στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27 – Εξαιρέσεις ενοποίησης για τις Εταιρείες 
Επενδύσεων  

Οι τροποποιήσεις αυτές που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 31 Οκτωβρίου 2012  παρέχουν μια εξαίρεση 
από τις απαιτήσεις της ενοποίησης για τις Εταιρείες Επενδύσεων και αντ’ αυτού απαιτούν οι Εταιρείες 
Επενδύσεων να παρουσιάζουν τις επενδύσεις τους σε θυγατρικές, ως μια καθαρή επένδυση που επιμετράται 
στην εύλογη αξία με τις μεταβολές στα αποτελέσματα χρήσεως. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν εφαρμογή σε 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014. 

ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές» 

Η Διερμηνεία διευκρινίζει ότι το «γεγονός που δεσμεύει» και δημιουργεί μια υποχρέωση καταβολής 
εισφοράς είναι η δραστηριότητα που περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία που ενεργοποιεί την πληρωμή της 
εισφοράς. Η διερμηνεία εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2014 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διερμηνεία δεν αναμένεται να έχει 
σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων -Γνωστοποιήσεις ανακτήσιμου 
ποσού για μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία» 

Η τροποποίηση εισαγάγει την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με το ανακτήσιμο ποσό των 
απομειωμένων περιουσιακών στοιχείων, εφόσον το ποσό βασίζεται στην εύλογη αξία μείον το κόστος 
διάθεσης. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2014. Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση  στις οικονομικές καταστάσεις 
της Εταιρείας . 
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ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση» -Ανανέωση 
παραγώγων και συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης» 

Η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της  λογιστικής αντιστάθμισης σε μια κατάσταση όπου ένα παράγωγο, 
το οποίο έχει οριστεί ως μέσο αντιστάθμισης, ανανεώνεται ώστε να εκκαθαριστεί με έναν νέο κεντρικό 
αντισυμβαλλόμενο, ως αποτέλεσμα νόμων ή κανονιστικών διατάξεων, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
1η Ιανουαρίου 2014. Η διερμηνεία δεν αναμένεται να  έχει επίπτωση  στις οικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρείας. 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους» - «Εισφορές από εργαζόμενους» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει το πώς οι εισφορές από εργαζομένους ή τρίτους που συνδέονται με την υπηρεσία 
θα πρέπει να αποδοθούν σε περιόδους υπηρεσίας. Επιπλέον, επιτρέπει μια πρακτική λύση, αν το ποσό των 
εισφορών είναι ανεξάρτητο από τον αριθμό των ετών υπηρεσίας. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2014 και δεν έχει υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων του 
ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Το ΣΔΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων, εξέδωσε τον Δεκέμβριο του 2013 δύο 
κύκλους περιορισμένων τροποποιήσεων σε υφιστάμενα πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν εφαρμογή σε 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιουλίου 2014 και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας  εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2010-2012  

Δ.Π.Χ.Α 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» 

Τροποποιούνται οι ορισμοί των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης» και των «συνθηκών αγοράς» και 
προστίθενται ορισμοί για τους «όρους απόδοσης» και τους «όρους προϋπηρεσίας» (που προηγουμένως ήταν 
μέρος του ορισμού των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης» 

Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ενδεχόμενο αντάλλαγμα που κατατάσσεται ως περιουσιακό στοιχείο ή 
υποχρέωση θα επιμετράται στην εύλογη αξία του σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. 

Δ.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τομείς» 

Η τροποποίηση απαιτεί η οντότητα να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Διοίκησης στην εφαρμογή των 
κριτηρίων συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τομείς. Διευκρινίζει επίσης  ότι η οντότητα παρέχει μόνο 
συμφωνίες του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των προς παρουσίαση τομέων με τα περιουσιακά 
στοιχεία της οντότητας εάν τα περιουσιακά στοιχεία του τομέα παρουσιάζονται τακτικά. 

Δ.Π.Χ.Α. 13 Επιμέτρηση της εύλογης αξίας 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η έκδοση του ΔΠΧΑ 13 και οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 9 και του ΔΛΠ 39 
δεν αφαιρούν την δυνατότητα να επιμετρηθούν οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, για τις 
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οποίες δεν αναφέρεται επιτόκιο στα τιμολογημένα ποσά, απροεξόφλητες εάν το αποτέλεσμα της 
προεξόφλησης δεν είναι σημαντικό. 

Δ.Λ.Π. 16 Ενσώματα Πάγια 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα στοιχείο των ενσώματων παγίων αναπροσαρμόζεται η 
ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να συνάδει με την αναπροσαρμογή της 
καθαρής λογιστικής αξίας. 

Δ.Λ.Π. 24 Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία εταιρία που παρέχει υπηρεσίες «βασικού διοικητικού στελέχους» στην 
αναφέρουσα οντότητα ή στη μητρική της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας, είναι ένα συνδεδεμένο μέρος 
της οικονομικής οντότητας. 

Δ.Λ.Π. 38 Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρμόζεται, η 
ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να συνάδει με την αναπροσαρμογή της 
καθαρής λογιστικής αξίας. 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2011-2013 

Δ.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία οντότητα, στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α., έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ της εφαρμογής  ενός υπάρχοντος και σε ισχύ ΔΠΧΑ ή να 
εφαρμόσει νωρίτερα ένα νέο ή αναθεωρημένο ΔΠΧΑ το οποίο δεν είναι ακόμη υποχρεωτικό, υπό την 
προϋπόθεση ότι το νέο ή αναθεωρημένο ΔΠΧΑ επιτρέπει την νωρίτερη εφαρμογή. Μια οικονομική οντότητα 
απαιτείται να εφαρμόσει την ίδια έκδοση του ΔΠΧΑ σε όλες τις περιόδους που καλύπτονται από τις πρώτες 
οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. 

Δ.Π.Χ.Α. 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ΔΠΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του, τη λογιστική αντιμετώπιση 
της ίδρυσης μιας από κοινού συμφωνίας στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού συμφωνίας. 

Δ.Π.Χ.Α. 13 Επιμέτρηση της εύλογης αξίας 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης του χαρτοφυλακίου, που ορίζεται 
στην παράγραφο 52 του ΔΠΧΑ 13 περιλαμβάνει όλες τις συμβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν και εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση, ή το ΔΠΧΑ 9 
Χρηματοοικονομικά Μέσα, ανεξάρτητα από το αν πληρούν τον ορισμό των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: 
Παρουσίαση. 

Δ.Λ.Π. 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το εάν μια συγκεκριμένη συναλλαγή πληρεί τον ορισμό της 
συνένωσης επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ΔΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και των επενδύσεων σε 
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ακίνητα, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα, απαιτείται η ξεχωριστή εφαρμογή και 
των δύο πρότυπων ξεχωριστά. 
 

3. Βασικές λογιστικές αρχές 

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

3.1 Mετατροπή ξένου νομίσματος 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της BAU MARKET παρουσιάζονται σε ευρώ (€), το οποίο αποτελεί το 
νόμισμα παρουσίασης της Εταιρείας καθώς και το λειτουργικό της νόμισμα. Είναι το νόμισμα του κύριου 
οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση. 
 

3.2  Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Στα άϋλα περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβάνονται τα λογισμικά προγράμματα. 
 

Λογισμικό: Οι άδειες λογισμικού καθώς και τα προγράμματα λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως 
μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης 
ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 1 έως 3 χρόνια. 

3.3 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως τους, μείον,  
κατ’ αρχήν τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχών απαξιώσεις των παγίων. Το κόστος κτήσεως 
περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 
 
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή ως 
ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν είναι πιθανό τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη να εισρεύσουν στην εταιρία και το 
κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα.  Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα 
αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται. 
 
Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα 
στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 
 

Εγκατ/σεις σε ακίνητα τρίτων Ανάλογα τη διάρκεια της μίσθωσης  
Αυτοκίνητα 6,5 έτη 

 
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 
ισολογισμό. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία 
τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. Κατά την πώληση 
ενσωμάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους 
αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. Τέλος, όταν οι ενσώματες ακινητοποιήσεις 
αποτιμώνται στις εύλογες αξίες τους, το τυχόν αποθεματικό αναπροσαρμογής που υπάρχει στα ίδια κεφάλαια 
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κατά την πώληση, μεταφέρεται στα Αδιανέμητα Κέρδη. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα 
έξοδα της περιόδου που αφορούν.  
 

3.4 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών στοιχείων 

Η ανακτήσιμη αξία (το ψηλότερο ποσό μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης) ενός 
περιουσιακού στοιχείου εκτιμάται στην περίπτωση όπου υπάρχει ένδειξη ότι αυτό τελεί υπό καθεστώς 
μόνιμης απομείωσης της αξίας του. Ο έλεγχος για να διαπιστωθεί εάν συντρέχουν προϋποθέσεις 
αναγνώρισης ζημίας λόγω μείωσης της αξίας πρέπει να γίνεται (σε ετήσια βάση) στα στοιχεία του 
ενεργητικού (ενσώματα) που προορίζονται προς πώληση και στα άϋλα στοιχεία του ενεργητικού. Η ζημία 
λόγω μείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική 
αξία των στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών Ροών) είναι μεγαλύτερη από το 
ανακτήσιμο ποσό τους. Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός περιουσιακού 
στοιχείου στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και 
προσχωρούν οικειοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του 
περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών 
ροών που αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την 
διάθεση του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. 

3.5 Χρηματοπιστωτικά Μέσα  

Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού 
σε μία επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη επιχείρηση. 
Τα χρηματοοικονομικά μέσα της εταιρίας ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες με βάση την ουσία της 
σύμβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. 

Δάνεια και απαιτήσεις 
 
Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με σταθερές ή προσδιορισμένες 
πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή (Δάνεια και 
Απαιτήσεις) δεν περιλαμβάνονται  α) απαιτήσεις που έχουν να κάνουν με δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν 
επιβληθεί νομοθετικά από το κράτος, β) οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύμβαση ώστε να δίνει δικαίωμα στην 
επιχείρηση για λήψη μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών παγίων στοιχείων. 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της κατάστασης 
αποτελεσμάτων χρήσης  
Περιλαμβάνει κάθε χρηματοοικονομικό μέσο εάν: 
● αποκτάται ή δημιουργείται με πρωταρχικό σκοπό την πώληση ή την επαναγορά στο εγγύς μέλλον, 
● αποτελεί μέρος ενός χαρτοφυλακίου από αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά μέσα, τα οποία 
διαχειρίζονται συνολικά και για τα οποία υπάρχουν στοιχεία με βάση πρόσφατα δεδομένα βραχυχρόνιας 
απολαβής κερδών, 
● κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιμάται στην εύλογη 
αξία, με αναγνώριση των μεταβολών στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 
 

3.6 Αποθέματα 

Την ημερομηνία του ισολογισμού, τα αποθέματα αποτιμώνται στο χαμηλότερο του κόστους ή την καθαρή 
ρευστοποιήσιμη αξία. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμημένη τιμή πώλησης στην συνηθισμένη 
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πορεία των εργασιών της επιχείρησης μείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα πώλησης. Το κόστος των 
αποθεμάτων δεν περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά έξοδα.  
 

3.7 Εμπορικές Απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται 
στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας την μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου, μείον την πρόβλεψη 
για μείωση της αξίας τους. Στην περίπτωση που η αναπόσβεστη αξία ή το κόστος ενός χρηματοοικονομικού 
στοιχείου υπερβαίνει την παρούσα αξία, τότε το στοιχείο αυτό αποτιμάται στο ανακτήσιμο ποσό αυτού, 
δηλαδή στη παρούσα αξία των μελλοντικών ροών του περιουσιακού στοιχείου, η οποία υπολογίζεται με βάση 
το πραγματικό αρχικό επιτόκιο. Η σχετική ζημία μεταφέρεται απευθείας στα αποτελέσματα χρήσης. Οι 
ζημιές απομείωσης, δηλαδή όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η εταιρία δεν είναι σε θέση να εισπράξει 
όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.  

3.8 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 

Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο.  
  

3.9 Μετοχικό κεφάλαιο 

Έξοδα τα οποία πραγματοποιήθηκαν για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού 
φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Τα έξοδα τα οποία σχετίζονται με την έκδοση 
μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που 
αποκτάται. 
Η εταιρία δεν κατέχει ίδιες μετοχές. 
 

3.10   Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος 

Η επιβάρυνση της περιόδου με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους 
αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα 
οικονομικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις 
φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στον λογαριασμό των 
αποτελεσμάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν 
απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια 
κεφάλαια. 
 
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς τις 
δημοσιονομικές αρχές που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήματος της 
περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που αφορούν προηγούμενες χρήσεις. 
 
Οι τρέχοντες φόροι επιμετρώνται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς 
νόμους που εφαρμόζονται στις διαχειριστικές περιόδους με τις οποίες σχετίζονται, βασιζόμενα στο 
φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσμα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού 
ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν μέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων 
χρήσης. 
 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 
προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του 
ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την 
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αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η 
οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία. 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους φορολογικούς 
συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η 
υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν 
τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού. Σε περίπτωση αδυναμίας σαφούς 
προσδιορισμού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής 
που ισχύει κατά την επόμενη της ημερομηνίας του ισολογισμού χρήση. 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει 
μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την 
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από 
επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, με εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των 
προσωρινών διαφορών ελέγχεται από την εταιρία και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα 
αναστραφούν στο προβλεπτό μέλλον. 
Οι περισσότερες αλλαγές στις  αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν 
ένα κομμάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Μόνο αυτές οι μεταβολές 
στα στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις που επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται 
κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια της εταιρίας, όπως η επανεκτίμηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας, έχουν 
ως αποτέλεσμα την σχετική αλλαγή στις  αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να 
χρεώνεται έναντι του σχετικού λογαριασμού της καθαρής θέσης. 

 

3.11 Παροχές στο προσωπικό 

(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές  
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος, καταχωρούνται ως έξοδο όταν 
καθίστανται δουλευμένες. 
(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών 
όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών. 
Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο 
που αφορά. 
Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών στο προσωπικό υπολογίζονται 
στην προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών παροχών προς το προσωπικό που έχουν καταστεί δεδουλευμένες 
κατά την ημερομηνία ισολογισμού. 
Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άμεσα στα αποτελέσματα. 
(γ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 
Οι παροχές τερματισμού απασχόλησης είναι πληρωτέες όταν η εταιρεία, είτε τερματίζει την απασχόληση 
εργαζομένων πριν την συνταξιοδότηση, είτε μετά από απόφαση εργαζομένων να δεχθούν προσφορά παροχών 
από την εταιρεία σε αντάλλαγμα του τερματισμού της απασχόλησης τους. Η Εταιρεία αναγνωρίζει τις 
παροχές τερματισμού της απασχόλησης ως υποχρέωση και έξοδο κατά την προγενέστερη μεταξύ των 
ακόλουθων ημερομηνιών: α) όταν η οικονομική οντότητα δεν δύναται πλέον να αποσύρει την προσφορά των 
εν λόγω παροχών· και β) όταν η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει κόστος αναδιάρθρωσης που εμπίπτει στο 
πεδίο του ΔΛΠ 37 και συνεπάγεται την καταβολή παροχών τερματισμού της απασχόλησης.  
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3.12 Προβλέψεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρία έχει παρούσες νομικές η τεκμηριωμένες υποχρεώσεις ως 
αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και η εκτίμηση 
του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις 
επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να 
αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της 
υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά 
γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι 
ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά 
γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή. 

3.13 Αναγνώριση Εσόδων Εξόδων 

Έσοδα: Το ύψος των εσόδων αποτελείται από την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής 
υπηρεσιών αφού αφαιρεθούν ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Αναγνωρίζονται με 
την μεταφορά των κινδύνων στον πελάτη. Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση, με 
τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Αναλυτικά η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 
- Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρία παραδίδει τα αγαθά στους 
πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη.  
- Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι  
υπηρεσίες, με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας. 
Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται ως έσοδα κατά την ηµεροµηνία έγκρισης της διανοµής τους. 
Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωμές που 
πραγματοποιούνται για  λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στο  αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το χρόνο 
χρήσεως του μισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση. 
 

3.14 Διανομή Μερισμάτων 

Μόνο όταν η Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει την διανομή μερισμάτων στους μετόχους της εταιρίας, 
αυτή αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις. 
 
 

4. Διαχείριση Κινδύνων 

Η εταιρία δεν εκτίθεται σε σημαντικούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους (πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο 
ρευστότητας, κίνδυνο ταμειακών ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων). 
Αναλυτικότερα:   
 
 
Η εταιρία  δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου.  
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, διατηρώντας επαρκή διαθέσιμα. 
Τα λειτουργικά έσοδα και ταμειακές ροές της εταιρίας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές 
των επιτοκίων.  Η εταιρία δεν έχει στο ενεργητικό της έντοκα στοιχεία, ούτε στις υποχρεώσεις της  τραπεζικά 
δάνεια.  
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5. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις 

5.1 Ενσώματες ακινητοποιήσεις και Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία 

 
Τα ενσώματα πάγια αποτιμήθηκαν κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΠ (01/01/2004) στην αξία 
κτήσης τους όπως αυτή προέκυπτε με βάση τις προηγούμενες λογιστικές αρχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ΔΠΧΠ 1.  
Τα κτίρια αφορούν εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων. 
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν λογισμικά προγράμματα. Η κίνηση των σχετικών 
λογαριασμών έχει ως εξής:  
 

Αξία Κτήσης  
Κτίρια Μεταφορικά μέσα  

Έπιπλα και 
Λοιπός 

εξοπλισμός 
Σύνολο 

Υπόλοιπο 01/01/2012 188.541,33 58.479,20 69.288,63 316.309,16 
Προσθήκες     
Πωλήσεις / Διαγραφές / 
Μεταφορές   - - - 

Υπόλοιπο 31/12/2012 188.541,33 58.479,20 69.288,63 316.309,16 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις     
Υπόλοιπο 01/01/2012 140.024,28 57.323,55 69.248,62 266.596,45 
     

Αποσβέσεις Περιόδου 14.703,84 
                        

405,00 16,51 15.125,35 
Υπόλοιπο 31/12/2012 169.431,96 58.141,61 69.287,45 296.861,02 
Αναπόσβεστη Αξία στις 
31/12/2012 

19.109,37 337,59 1,18 19.448,14 

Υπόλοιπο 01/01/2013 188.541,33 58.479,20 69.288,63 316.309,16 
     
Προσθήκες - - - 0,00 
Πωλήσεις / Διαγραφές / Μεταφορές    0,00 
Υπόλοιπο 31/12/2013 188.541,33 58.479,20 69.288,63 316.309,16 

Συσσωρευμένες αποσβεσεις       
Υπόλοιπο 01/01/2013 169.431,96 58.141,61 69.287,45 296.861,02 
     
Αποσβέσεις Περιόδου 11.089,53 337,49 - 11.427,02 
Πωλήσεις / Διαγραφές / Μεταφορές    0,00 
Υπόλοιπο 31/12/2013 180.521,49 58.479,10 69.287,45 308.288,04 
Αναποσβεστη Αξια στις 
31/12/2013 8.019,84 0,10 1,18 8.021,12 

 
 
 
Στη χρήση 2013 η Διοίκηση της Εταιρείας εξέτασε την αξία των πάγιων περιουσιακών της στοιχείων και 
εκτιμά ότι δεν συντρέχει λόγος απομείωσης της αξίας τους. 
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5.2 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 

 

 

Λογισμικό Σύνολο 

Αξία κτήσεως   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 3.431,22 3.431,22 
Προσθήκες 0,00 0,00 
Μειώσεις 0,00 0,00 
   
Υπόλοιπο 31/12/2012 3.431,22 3.431,22 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις   
Υπόλοιπο 01/01/2012 3.430,99 3.430,99 
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 0,00 
Μειώσεις Αποσβέσεων 0,00 0,00 
Υπόλοιπο 31/12/2012 3.430,99 3.430,99 
Αναπόσβεστη Αξία 31/12/2012 0,23 0,23 
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 3.431,22 3.431,22 
Προσθήκες 0,00 0,00 
Μειώσεις 0,00 0,00 
Υπόλοιπο 31/12/2013 3.431,22 3.431,22 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις   
Υπόλοιπο 01/01/2013 3.430,99 3.430,99 
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 0,00 
Μειώσεις Αποσβέσεων 0,00 0,00 
Υπόλοιπο 31/12/2013 3.430,99 3.430,99 
Αναπόσβεστη Αξία 31/12/2013 0,23 0,23 

 
 
 
5.3 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  

 
Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος και υπολογισμού της αναβαλλόμενης φορολογίας είναι ίσος με 26%. 
 
 31/12/2013 31/12/2012 

Από Προβλέψεις για 
Παροχές σε εργαζόμενους 

7.085,23 5.450,17 

Σύνολο 7.085,23 5.450,17 
 

5.4 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις  

 
31η Δεκεμβρίου 

2013 
31η Δεκεμβρίου 

2012 
 
Δοσμένες εγγυήσεις 1.208,86 1.208,86 

Σύνολο λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων 1.208,86 1.208,86 
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5.5 Αποθέματα 

 
Τα αποθέματα της Εταιρείας, αναλύονται ως έξης: 
 
 31/12/2013 31/12/2012 
Εμπορεύματα 47.171,35 61.665,70 

Σύνολο αποθεμάτων 47.171,35 61.665,70 
 

5.6     Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

 

Οι απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις της εταιρείας, αναλύονται ως εξής: 

 

 31/12/2013 31/12/2012 
Πελάτες 114.715,64 105.683,86 
Επιταγές Εισπρακτέες  25.931,21 23.608,08 
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης 102.750,70 95.505,45 
Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις 37.896,15 33.786,49 
   
Προκαταβολές και Προπληρωμένα 
Έξοδα 2.739,40 100,50 
Διάφοροι χρεώστες - 305,55 
Απαιτήσεις Από Δημόσιο 84,01 78,74 
Σύνολο 2.823,41 484,79 
 40.719,56 34.271,28 

 

5.7 Διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων 

 

Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013 και την 31 Δεκεμβρίου 2012, 

αναλύονται ως εξής: 

 

 31/12/2013 31/12/2012 

Ταμείο 1.435,15 6.207,82 

Καταθέσεις όψεως 2.423,79 14.293,11 

Σύνολο 3.858,94 20.500,93 

 

5.8  Μετοχικό Κεφάλαιο 

 

Η Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 12 Ιουνίου 2013 αποφάσισε την αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσόν των 8.640 ευρώ, με την έκδοση 2.700  νέων μετοχών ονομαστικής 
αξίας εκάστης, 3,2 ευρώ και τιμή έκδοσης  ανά μετοχή 32,00 ευρώ. Η διαφορά της τιμής έκδοσης μείον την 
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ονομαστική αξία ανά μετοχή ποσού 28,8 ευρώ , για το σύνολο των νέων μετοχών , ήτοι μετοχές 2.700*28,8 
ευρώ = αξία 77.760 ευρώ μεταφέρθηκε σε λογαριασμό αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 348.640 ευρώ και διαιρείται σε 108.950 μετοχές ονομαστικής αξίας 

€ 3,20 ανά μετοχή 

 

Κατά την 31.12.2013, οι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία ήταν οι: 
 

Μέτοχοι Αριθμός Μετοχών Ποσοστό 
   
ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 102.556 94,2% 
ΜΑΘΙΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΑΘΙΟΣ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

3.197 
3.197 

2.9% 
2,9% 

 

5.9 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους  

 

Η υποχρέωση της εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην Ελλάδα για την μελλοντική καταβολή 
παροχών ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός προσμετράται και απεικονίζεται με βάση το 
αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε εργαζομένου κατά την ημερομηνία του 
ισολογισμού, προεξοφλούμενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής 
του. Η διακίνηση του λογαριασμού των δικαιωμάτων των εργαζομένων, το 2012 καθώς και της περιόδου 
01.01 έως 31.12.2013, είχε ως εξής: 
 
 31/12/13 31/12/12 
Υποχρεώσεις ενάρξεως για:   
Συνταξιοδοτικές παροχές 27.251,00  27.251,00  
Σύνολο 27.251,00  27.251,00  
   

 

5.10 Προμηθευτές και λοιπές Υποχρεώσεις  

 

Οι υποχρεώσεις της εταιρείας προς τρίτους κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013 και 31 Δεκεμβρίου 2012, είχαν ως 
εξής:  
      31/12/13      31/12/12 
Προμηθευτές  87.437,44 85.583,05 
Προκαταβολές Πελατών 1.772,10 21.086,32 
Υποχρεώσεις προς Ασφαλιστικά 
Ταμεία 4.321,98 4.107,21 
Επιταγές Πληρωτέες 1.966,00 - 
Διάφοροι Πιστωτές 4.309,00 52.851,48 
Δεδουλευμένα Έξοδα 1.094,48 1.249,93 
Υποχρεώσεις από Φόρους 3.429,33 1.429,93 
Σύνολο 104.330,33 166.307,92 

 



 

 31 

  5.11 Τρέχων Φόρος Εισοδήματος 

 

Η φορολογική επιβάρυνση των Αποτελεσμάτων προσδιορίστηκε ως εξής: 

 
  31/12/13 31/12/12 
Τρέχουσα Φορολογική Επιβάρυνση - - 
Αναβαλλόμενη Φορολογική 
Επιβάρυνση (Ελάφρυνση) 1.635,06 - 

Σύνολο 1.635,06 - 
      
  31/12/13 31/12/12 
Ζημιές προ φόρων -60.537,49 -95.965,09 
Συντελεστής Φόρου 26,00% 20,00% 
Αναμενόμενη Φορολογική  
Επιβάρυνση - - 

 - Φόρος επί µη φορολογικά 
εκπεστέων δαπανών - - 

Τρέχων φόρος - - 
     
Αναβαλλόμενη φορολογία χρήσης 
από διαφορά φορολογικών 
συντελεστών  

1.635,06 - 

 1.635,06 - 
 

Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος (για τις χρήσεις 2003 έως 2010) της εταιρείας δεν έχουν ελεγχθεί από τις 

φορολογικές αρχές. Εκτίμηση της Διοίκησης της εταιρίας είναι ότι οι ενδεχόμενες πρόσθετες φορολογικές 

επιβαρύνσεις που πιθανόν να προκύψουν από φορολογικούς ελέγχους ,δεν θα είναι σημαντικές για τα μεγέθη 

της εταιρίας , καθώς τα δηλωθέντα φορολογητέα κέρδη για τις χρήσεις 2003-2007 ήταν επουσιώδη, ενώ για 

τις χρήσεις 2008 ,2009 και 2010 από τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος προκύπτει φορολογική ζημιά. 

5.12 Πωλήσεις  

 

Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται (καταχωρούνται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων), όταν οι 

βασικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που διασυνδέονται με την ιδιοκτησία των αγαθών έχουν μεταβιβαστεί στον 

αγοραστή. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται ανάλογα με το στάδιο ολοκλήρωσης της 

παρεχόμενης υπηρεσίας κατά την ημερομηνία του κλεισίματος κάθε περιόδου. Τα έσοδα δεν αναγνωρίζονται 

εάν υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα όσον αφορά την ανάκτηση του οφειλόμενου τιμήματος ή την 

ενδεχόμενη επιστροφή των αγαθών. 

 

 31/12/2013 31/12/2012 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 325.194,44 256.204,00 
ΕΣΟΔΑ 
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ  730,39 405,96 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

 
325.924,83 256.609,96 
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 5.13 Ανάλυση Λειτουργιών 

 

          Το κόστος λειτουργιών της εταιρείας κατά τις ημερομηνίες 31 Δεκεμβρίου 2013 και 31 Δεκεμβρίου 2012 

διαμορφώθηκε όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

31/12/2013 

  
Κόστος 
Πωληθέντων 

Έξοδα 
διοίκησης 

Έξοδα 
διάθεσης 

Χρημ/κά 
έξοδα Σύνολο 

Αμοιβές & λοιπές 
παροχές εργαζομένων 0,00 12.787,70 72.463,66 0,00 85.251,36 
Κόστος αποθεμάτων 
αναγνωρισμένο ως έξοδο 246.578,69 0,00 0,00 0,00 246.578,69 
Αποσβέσεις  παγίων 0,00 1.714,05 9.712,97 0,00 11.427,02 
Αμοιβές & έξοδα τρίτων 0,00 2.559,11 14.501,65 0,00 17.060,76 
Xρεωστικοί Τόκοι και 
Συναφή Έξοδα 0,00 0,00 0,00 210,24 210,24 
Λοιπά 0,00 2.739,72 15.525,11 0,00 18.264,83 
Σύνολο 246.578,69 19.800,60 112.203,37 210,24 378.792,90 

 
 

31/12/2012 

  
Κόστος 
Πωληθέντων 

Έξοδα 
διοίκησης 

Έξοδα 
διάθεσης 

Χρημ/κά 
έξοδα Σύνολο 

Αμοιβές & λοιπές 
παροχές εργαζομένων 0,00 12.826,90 72.685,79 0,00 85.512,69 
Κόστος αποθεμάτων 
αναγνωρισμένο ως έξοδο 185.770,91 0,00 0,00 0,00 185.770,91 
Αποσβέσεις  παγίων 0,00 2.268,80 12.856,55 0,00 15.125,35 
Αμοιβές & έξοδα τρίτων 0,00 3.159,14 17.901,77 0,00 21.060,91 
Xρεωστικοί Τόκοι και 
Συναφή Έξοδα 0,00 0,00 0,00 207,75 207,75 
Λοιπά 0,00 2.860,04 16.206,87 0,00 19.066,91 
Σύνολο 185.770,91 21.114,88 119.650,98 207,75 326.744,52 

 

5.14 Άλλα Έσοδα  Εκμετάλλευσης 

 

Τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013 και 31 Δεκεμβρίου 2012 είχαν 

ως εξής: 

 31/12/13 31/12/12 

Έσοδα από 
επιχορηγήσεις - - 

Λοιπά έκτακτα & 
ανόργανα έσοδα 319,99 - 
Σύνολο 319,99 - 
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5.15 Άλλα λειτουργικά Έξοδα 

 
Τα άλλα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013 και 31 Δεκεμβρίου 2012 είχαν ως 

εξής: 

          31/12/2013 
         

31/12/2012 

Προβλέψεις επισφαλών 
απαιτήσεων-υποτ.παγίων 7.245,25 22.355,76 

Άλλα λειτουργικά έξοδα 
(συνταξιοδοτικές παροχές κτλ.) 686,41 3.320,61 
Πρόστιμα και Προσαυξήσεις 96,70 192,06 
Σύνολο 8.028,36 25.868,43 

 

 5.16 Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 

 

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013 και την 31 Δεκεμβρίου 

2012 είχαν ως εξής: 

 31/12/13 31/12/12 
Έξοδα τόκων από:   
- Τραπεζικούς Τόκους και  
λοιπά έξοδα τραπεζικών 
εργασιών 
 210,24  207,75  

- Πιστωτικοί Τόκοι 
 38,95  37,90  
 171,29  169,85  

 

5.17   Αμοιβές του νόμιμου ελεγκτή 
 
Οι αμοιβές που χρεώθηκαν στις χρήσεις 2013 και 2012 για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έχουν 
ως εξής : 
 

          31/12/2013 
         

31/12/2012 

Αμοιβές ελέγχου 1.700,00 1.700,00 
Σύνολο 1.700,00 1.700,00 

 
 
5.18  Συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών 
 
Οι συναλλαγές της  Εταιρίας με τη μητρική ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.  αναλύονται κατωτέρω. 
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  ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

  1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2012 

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ 3.043,94 3.827,70 
   
  ΑΓΟΡΕΣ 

  1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2012 

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ 41.503,38 58.753,22 

 

 
 
  

  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

  1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2012 

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ 54.134,63 122.094,43 
   

 
 
Δεν καταβλήθηκαν αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013. 
 
5.19 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
 
Η εταιρία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα που 
προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις 
επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Δεν αναμένονται πρόσθετες πληρωμές, κατά την ημερομηνία 
σύνταξης αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
 
5.20  Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού. 
 
Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2013 τα οποία θα έπρεπε ή να 
κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων. 

. 

 
Υπεύθυνοι για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων 

 
Αθήνα 19/03/2014 

 
 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                    Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                       Η ΔΙΕΥΘ/ΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ. Κ.ΜΑΘΙΟΣ                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΜΑΘΙΟΣ                            ΣΟΦΙΑ Π.ΑΝΤΩΝΑΚΗ  
 

              ΑΡ.ΤΑΥΤ.:Τ 005851                                         ΑΡ.ΤΑΥΤ.:ΑΒ 038491                          ΑΡ.ΤΑΥΤ.:ΑΚ120784-ΑΡ.ΑΔ.0052132 
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Αρμόδια Νομαρχία: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Αττικής
Διεύθυνση διαδικτύου: www.baumarket.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το
Διοικητικό Συμβούλιο των
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 19/03/2014
Νόμιμος ελεγκτής: Χαράλαμπος Αγγελογιάννης (ΑΜ.ΣΟΕΛ. 10021)
Ελεγκτική εταιρία: Σ.Ο.Λ. Α.Ε.(Α.Μ. ΣΟΕΛ 125)
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη- θέμα έμφασης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά εκφρασμένα σε €)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2013 31/12/2012
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 8.021,12 19.448,14
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 0,23 0,23
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 8.294,09 6.659,03
Αποθέματα 47.171,35 61.665,70
Aπαιτήσεις από πελάτες 37.896,15 33.786,49
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6.682,35 20.985,72

---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 108.065,29 142.545,31

================= =================
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 348.640,00 340.000,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων -372.156,04 -391.013,61
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) -23.516,04 -51.013,61
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 27.251,00 27.251,00
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 104.330,33 166.307,92

---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Σύνολο Υποχρεώσεων (β) 131.581,33 193.558,92

---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 108.065,29 142.545,31

================= =================
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε €)

01/01-31/12/13 01/01-31/12/12
Κύκλος εργασιών 325.924,83 256.609,96
Μικτά κέρδη 79.346,14 70.839,05
Ζημιές / Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων -60.366,20 -95.795,24
Ζημιές / Κέρδη προ φόρων -60.537,49 -95.965,09

---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Ζημιές / Κέρδη μετά από φόρους (Α) -58.902,43 -95.965,09

================= =================
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0,00 0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
μετά από φόρους (Α)+(Β) -58.902,43 -95.965,09
Ζημιές / Κέρδη μετά από φόρους
ανά μετοχή- βασικά (σε €) -0,5406 -0,9032
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €) 0,00 0,00
Ζημιές / Κέρδη προ Φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων
και συνολικών αποσβέσεων -48.939,18 -80.669,89

ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46657/03/Β/00/36
Διεύθυνση έδρας της Εταιρίας: 17ο χλμ Εθν.Οδού Αθηνών-Κορίνθου

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013
(δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες ,που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις,στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέ-
σματα της ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποια-
δήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς
και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αθήνα, 19/03/2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΜΑΘΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ. ΜΑΘΙΟΣ ΣΟΦΙΑ Π. ΑΝΤΩΝΑΚΗ
ΑΡ.ΤΑΥΤ. Τ 005851 ΑΡ.ΤΑΥΤ. ΑΒ 038491 ΑΡ.ΤΑΥΤ. ΑΚ 120784
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Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Μαθιός Κ. Ιωάννης, Πρόεδρος
Μαθιός Ν. Δημήτριος, Διευθύνων Σύμβουλος
Μαθιός Ι. Νικόλαος, Αντιπρόεδρος
Κοκκινάκης Κωνσταντίνος, Μέλος
Λυκούρης Στυλιανός, Μέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε €)
31/12/2013 31/12/2012

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως
(01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα) -51.013,61 -65.048,52
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 86.400,00 110.000,00
Συγκεντρωτικές συνολικές Ζημιές χρήσεως
μετά από φόρους -58.902,43 -95.965,09
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως
(31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα) -23.516,04 -51.013,61

ΣΤΟΙΧΕΙΑ KΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) -
(ποσά εκφρασμένα σε €)

Λειτουργικές δραστηριότητες 31.12.2013 31.12.2012
Ζημιές / Κέρδη προ φόρων -60.537,49 -95.965,09
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 11.427,02 15.125,35
Προβλέψεις 0,00 0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 171,29 169,85
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης
ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 14.494,35 5.626,43
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -6.448,28 33.124,15
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -61.977,59 -56.982,03
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -171,29 -169,85
Σύνολο εισροών / (εκροών)
από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -103.041,99 -99.071,19
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 0,00 0,00
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων
Σύνολο εισροών / (εκροών)
από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 0,00 0,00
Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 86.400,00 110.000,00
Σύνολο εισροών/(εκροών)
από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 86.400,00 110.000,00
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά
διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσεως (α) + (β) +(γ) -16.641,99 10.928,81

---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
έναρξης χρήσεως 20.500,93 9.572,12
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
λήξης χρήσεως 3.858,94 20.500,93

---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

1. Η εταιρεία ενοποιείται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις οικονομικές κα-
ταστάσεις της ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε., που συμμετέχει άμεσα στο κεφάλαιο της
εταιρείας με ποσοστό 94,2%.

2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στη ση-
μείωση (5.11 ) των οικονομικών καταστάσεων.

3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστι-
κών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οι-
κονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας.

4. Δεν έχουν διενεργηθεί προβλέψεις για υποθέσεις που αναφέρονται στη προη-
γούμενη σημείωση ( 3 ), καθώς και για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (σύμφω-
να με τα αναφερόμενα στη σημείωση 5.11 των οικονομικών καταστάσεων).Οι
λοιπές προβλέψεις που διενεργήθηκαν σωρευτικά μέχρι την 31.12.2013 ανέρχο-
νται σε € 130.001,7.

5. Αριθμός απασχολουμένου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης
3 άτομα. Την προηγούμενη χρήση ήταν 3 άτομα.

6. Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 σωρευτικά
από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και
υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας περιόδου έχουν ως εξής :
(ποσά σε €) Εταιρία
Έσοδα 3.043,94
Έξοδα 41.503,38
Απαιτήσεις 0,00
Υποχρεώσεις 54.134,63
Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 0,00
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,00
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,00

7. Το θέμα έμφασης της έκθεσης ελέγχου του ελεγκτή αφορά την επισήμανση εφαρ-
μογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κ.ν 2190/1920.

8. Έχουν τηρηθεί οι βασικές αρχές των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2012..
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