
.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

                   

 

 

 

ΔΑΒΟΥΤΗΣ – ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

ΤΗΣ 19
ης

 ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2015 -31/12/2015 

σύμφωνα με τα  Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) (ν.4308/2014)  
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 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
         

 

Σημ. 31.12.2015 

 

31.12.2014 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  

   Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία        

Ενσώματα πάγια        

Ακίνητα 4.1 537.898,52   553.971,30 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 4.1 232.057,76   261.051,65 

Λοιπός εξοπλισμός 4.1 125.559,12   156.540,40 

Σύνολο  895.515,40   971.563,35 

Άυλα πάγια στοιχεία        

Λοιπά άυλα 4.1 0,21   0,21 

Σύνολο  0,21   0,21 

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 4.12 148.750,00   148.750,00 

Σύνολο  148.750,00   148.750,00 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων  1.044.265,61   1.120.313,56 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία        

Αποθέματα        

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα  6.212,02   5.627,69 

Εμπορεύματα  244.077,43   185.758,00 

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά  16.086,31   22.144,20 

Προκαταβολές για αποθέματα  779.376,81   347.864,96 

Σύνολο  1.045.752,57   561.394,85 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές        

Εμπορικές απαιτήσεις  3.743.388,83   4.211.648,87 

Λοιπές απαιτήσεις  252.570,64   67.326,15 

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 4.2 110.749,82   4.997,85 

Προπληρωμένα έξοδα  2.197,66   59.560,44 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  215.715,54   237.788,50 

Σύνολο  4.324.622,49   4.581.321,81 

Σύνολο κυκλοφορούντων  5.370.375,06   5.142.716,66 

         

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  6.414.640,67   6.263.030,22 

         

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ  

   Καταβλημένα κεφάλαια        

Κεφάλαιο 4.3 286.095,00   286.095,00 

Σύνολο  286.095,00   286.095,00 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο        

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 4.3 284.486,13   284.486,13 

Αφορολόγητα αποθεματικά 4.3 747.573,82   747.573,82 

Αποτελέσματα εις νέο 4.3 290.562,20   120.438,70 

Σύνολο  1.322.622,15   1.152.498,65 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ  1.608.717,15   1.438.593,65 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  

   Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 4.8 92.000,00   98.000,00 

Σύνολο  92.000,00   98.000,00 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

   Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις        

Δάνεια 4.5 190.900,94   0,00 

Σύνολο  190.900,94   0,00 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις        

Τραπεζικά δάνεια 4.5 2.396.716,13   2.668.431,41 

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων 4.5 58.887,06   0,00 

Εμπορικές υποχρεώσεις  1.582.681,11   1.727.363,26 

Φόρος εισοδήματος  82.783,61   0,00 

Λοιποί φόροι και τέλη  127.855,64   93.000,28 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης  97.102,97   83.931,76 

Λοιπές υποχρεώσεις  146.093,37   116.205,49 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα  30.902,69   37.504,37 

Σύνολο  4.523.022,58   4.726.436,57 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  4.713.923,52   4.726.436,57 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  6.414.640,67   6.263.030,22 
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 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

 

         

  Σημ. 

01.01 - 

31.12.2015   

01.01 - 

31.12.2014 

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 4.9 17.573.402,22   16.254.055,72 

Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, 

προϊόντα, ημικατ/μένα) 

 

52.845,87   -71.331,86 

Λοιπά συνήθη έσοδα  65.664,75   29.008,43 

Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία  181,37   66,64 

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών  -14.742.682,44   -13.630.381,81 

Παροχές σε εργαζόμενους 4.7 -1.378.860,77   -1.290.302,18 

Αποσβέσεις 4.1 -85.166,92   -94.703,02 

Λειτουργικά έξοδα  -869.523,48   -686.705,35 

Λοιπά έξοδα και ζημίες 4.10 -65.318,40   -108.310,47 

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό 

ποσό) 

 

-31.964,87   -164.558,70 

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη 

κυκλοφορούντων στοιχείων 

 

0,00   1.499,99 

Λοιπά έσοδα και κέρδη  9.051,05   554,98 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων  527.628,38   238.892,37 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  0,00   0,00 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  -234.627,11   -266.758,93 

Αποτέλεσμα προ φόρων  293.001,27   -27.866,56 

Φόροι εισοδήματος  -122.877,77   -51.855,16 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 4.11 170.123,50   -79.721,72 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Προς τους Εταίρους  της Εταιρείας  ΔΑΒΟΥΤΗΣ – ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 

 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΔΑΒΟΥΤΗΣ – 

ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31
ης

 Δεκεμβρίου 2015, την 

κατάσταση αποτελεσμάτων, της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό 

προσάρτημα. 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για 

εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή 

η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που 

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με 

βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα 

πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε 

και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά 

με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες 

διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων 

ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 

λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές 

δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις 

περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών 

δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 

λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν 

από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 

θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 

Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 1) Στις εμπορικές απαιτήσεις από πελάτες περιλαμβάνονται 

και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από την προηγούμενη χρήση, συνολικού ποσού ευρώ 400.000. Κατά 
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παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει 

διενεργηθεί απομείωση επί των απαιτήσεων αυτών, κατά την εκτίμησή μας ποσού ευρώ 400.000. 

Λόγω του γεγονότος αυτού η αξία των εμπορικών απαιτήσεων από πελάτες και τα ίδια κεφάλαια 

εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 400.000 και τα αποτελέσματα της κλειόμενης και της 

προηγούμενης χρήσης αυξημένα κατά 27.000 και 7.000 αντίστοιχα, 2) οι φορολογικές υποχρεώσεις 

της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2008 - 2010. Ως εκ 

τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία 

δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν 

καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή 

την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά 

με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 

Γνώμη με Επιφύλαξη 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην 

παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΔΑΒΟΥΤΗΣ – 

ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη 

χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

1)Ο λογαριασμός «Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία» αφορά ποσό 148.750 ευρώ που 

έχει δοθεί, σε προηγούμενο έτος, στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας για την διεκπεραίωση 

διαφόρων υποθέσεών της και εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του κωδ. Ν. 

2190/1920. 

2) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού 

Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από 

τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. 

 

Παλαιό Φάληρο, 18 Ιουλίου 2016 

O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

Στέργιος Κ. Ντέτσικας 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.  41961 

                                                                

                                                              


