Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις
ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

της 31ης ∆εκεµβρίου 2015

Ισολογισµός
Ποσά -

31.12.2015

31.12.2014

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισµός
Λοιπός εξοπλισµός
Σύνολο

1.482.359,73

1.524.679,65

547.483,85

590.935,68

33.642,15

38.922,91

2.063.485,73

2.154.538,24

Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Σύνολο
Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό
κατασκευή
Λοιποί συµµετοχικοί τίτλοι
Σύνολο
Σύνολο µη κυκλοφορούντων

76.684,83

87.229,96

76.684,83

87.229,96

77.555,73

77.555,73

841,16

841,16

78.396,89

78.396,89

2.218.567,45

2.320.165,09

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Εµπορεύµατα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Προκαταβολές για αποθέµατα
Σύνολο

105.613,42

97.729,61

38.455,75

102.134,60

24.863,74

16.152,26

168.932,91

216.016,47

1.410.849,85

1.538.261,50

191.611,42

80.031,28

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές
Εµπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία

7.030,00

7.030,00

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

142.058,79

48.874,73

Σύνολο

1.751.550,06

1.674.197,51

Σύνολο κυκλοφορούντων

1.920.482,97

1.890.213,98

Σύνολο ενεργητικού

4.139.050,42

4.210.379,07

Καθαρή θέση
Καταβληµένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Σύνολο

1.400.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

8.892,04

8.892,04

Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο
Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέο
Σύνολο
Συναλλαγµατικές διαφορές
Σύνολο καθαρής θέσης

0,00

0,00

212.211,74

137.787,18

221.103,78

146.679,22

0,00

0,00

1.621.103,78

1.546.679,22

Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια

1.000.831,44

1.004.448,08

1.000.831,44

1.004.448,08

Τραπεζικά δάνεια

297.552,30

396.215,17

Εµπορικές υποχρεώσεις

861.643,21

983.925,27

Σύνολο
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Φόρος εισοδήµατος

24.430,38

1.074,83

Λοιποί φόροι και τέλη

32.942,12

10.936,00

Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης

2.629,77

2.584,26

297.917,42

264.516,24

Σύνολο

1.517.115,20

1.659.251,77

Σύνολο υποχρεώσεων

2.517.946,64

2.663.699,85

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

4.139.050,42

4.210.379,07

Λοιπές υποχρεώσεις
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Οι

συνοδευτικές

σηµειώσεις

αποτελούν

αναπόσπαστο

µέρος

αυτών

των

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
Κατάσταση Αποτελεσµάτων
Ποσά -

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσµα

01.01 -

01.01 -

31.12.2015

31.12.2014

2.982.907,63

2.897.325,44

-2.213.970,64

-2.242.678,00

768.936,99

654.647,44

0,00

4.329,22

768.936,99

658.976,66

Λοιπά συνήθη έσοδα
Σύνολο
Έξοδα διοίκησης

-45.288,40

-42.415,63

Έξοδα διάθεσης

-523.498,50

-407.262,72

0,00

0,00

-94.200,00

-100.000,00

Λοιπά έξοδα και ζηµιές
Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων

0,00

-593,52

105.950,09

108.704,79

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

0,00

2.814,51

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

0,00

-84.230,22

105.950,09

27.289,08

Αποτέλεσµα προ φόρων
Φόροι εισοδήµατος

-31.525,53

-7.895,16

Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους

74.424,56

19.393,92

Οι

συνοδευτικές

σηµειώσεις

αποτελούν

αναπόσπαστο

µέρος

αυτών

των

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.

3.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π. (µικρών επιχειρήσεων)
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Σηµειώσεις επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
31ης ∆εκεµβρίου 2015

Επωνυµία

ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-

(Παρ. 3(α) άρθρου 29)

ΑΓΡΟΤΙΚΗ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Νοµικός τύπος

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Παρ. 3(β) άρθρου 29)
Περίοδος αναφοράς
(Παρ. 3(γ) άρθρου 29)

1.1 – 31.12.2015

∆ιεύθυνση έδρας

ΑΚΟΒΙΤΙΚΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

(Παρ. 3(δ) άρθρου 29)
∆ηµόσιο µητρώο

ΓΕΜΗ: 01548374500

(Παρ. 3(ε) άρθρου 29)

Οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2015

Συνεχιζόµενη δραστηριότητα

έχουν συνταχθεί µε βάση τις θεµελιώδεις

(Παρ. 3(στ) άρθρου 29)

παραδοχές της συνέχισης της δραστηριότητας.
Εκκαθάριση

Η εταιρεία δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση.

(Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)
Κατηγορία οντότητας

Η Εταιρεία σύµφωνα και µε τα Ελληνικά

(Παρ. 3(η) άρθρου 29)

Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ),

βάσει του ν.

4308/2014, εντάσσεται στις µικρές οντότητες.
Κατάρτιση

χρηµατοοικονοµικών

καταστάσεων

καταρτιστεί σε πλήρη συµφωνία µε τον νόµο

(Παρ. 3(θ) άρθρου 29)

4308/2014

Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την
προοπτική

της

οντότητας

ως

συνεχιζόµενη δραστηριότητα

πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα
επιµέρους

στοιχεία

χρηµατοοικονοµικών

των
της

καταστάσεων.
υποχρέωσης

παραγράφου 2 του άρθρου 16

∆εν έγιναν αλλαγές σε λογιστικές πολιτικές και
λογιστικές εκτιµήσεις στην τρέχουσα χρήση. Οι
λογιστικές πολιτικές είναι συνεπείς µε την
προηγούµενη περίοδο που έληξε την
31/12/2014.

(Παρ. 5 άρθρου 29)
Παρεκκλίσεις

και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε
δραστηριότητα.

Συνοπτική αναφορά των λογιστικών
τα

Η επιχείρηση διενήργησε σχετική αξιολόγηση
κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόµενη

(Παρ. 4 άρθρου 29)

για

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν

της
∆εν έγιναν παρεκκλίσεις.

(Παρ. 6 άρθρου 29)
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Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου µε
περισσότερα από ένα κονδύλια του
ισολογισµού

∆εν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.

(Παρ. 7 άρθρου 29)
Πίνακας ενσώµατων και άυλων παγίων
περιουσιακών στοιχείων

Βλέπε συνηµµένο πίνακα παγίων "Σηµείωση 2"

(Παρ. 8 άρθρου 29)
Περίπτωση επιµέτρησης στην εύλογη
αξία

∆εν έγινε επιµέτρηση στοιχείων σε εύλογη αξία.

(Παρ. 10 άρθρου 29)
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται
από εξασφαλίσεις

προσηµείωση 1.450.000 ευρώ για την

(Παρ. 13 άρθρου 29)
Τα

ποσά

των

Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίσταται
εξασφάλιση τραπεζικού δανεισµού.

υποχρεώσεων

της

οντότητας που καθίστανται απαιτητά
µετά από πέντε (5) έτη από την

∆εν υπάρχουν τέτοια ποσά.

ηµεροµηνία του ισολογισµού.
(Παρ. 14 άρθρου 29)
α) Εγγυητικές Επιστολές
∆εν συντρέχει περίπτωση

Χρηµατοοικονοµικές

δεσµεύσεις-

γ) Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και
ενδεχόµενες υποχρεώσεις.

εγγυήσεις
(Παρ. 16 άρθρου 29)

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις
φορολογικές αρχές από τη σύστασή της (2008)
δ) ∆εσµεύσεις για παροχές σε εργαζόµενους
µετά την έξοδο.
Η εταιρεία δεν έχει διενεργήσει στα βιβλία
πρόβλεψη για την υποχρέωση από την
αποζηµίωση των εργαζόµενων κατά την έξοδο
τους από την εταιρεία.
ε) Επίδικες υποθέσεις.
Υπάρχουν εκκρεµείς υποθέσεις της εταιρείας οι
οποίες αφορούν κυρίως απαιτήσεις σε
καθυστέρηση.

Έσοδα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή

∆εν υπάρχουν σηµαντικά κονδύλια εσόδων και
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ιδιαίτερης συχνότητας ή σηµασίας

εξόδων στην περίοδο που επηρεάζουν τα

(Παρ. 17 άρθρου 29)

αποτελέσµατα.

Ποσό τόκων περιόδου µε το οποίο
αυξήθηκε

το

κόστος

απόκτησης

αγαθών και υπηρεσιών σύµφωνα µε το

∆εν υπάρχει τέτοια περίπτωση.

άρθρο 20
(Παρ. 18 άρθρου 29)
Μέσος

όρος

απασχολούµενων

στη

περίοδο.
(Παρ. 23α άρθρου 29)

Μισθωτοί 3
Ηµεροµίσθιοι 1

Προκαταβολές και πιστώσεις σε µέλη
∆.Σ.

∆εν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.

(Παρ. 25 άρθρου 29)

Σελίδα 6 από 6

