
Ημερομηνία Έγκρισης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων : 21.8.2017

Νόμιμος Ελεγκτής: Αθανάσιος Τσάκλης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14951) 

Ελεγκτική Εταιρεία: METRON AUDITING S.A. (Α.Μ.  ΣΟΕΛ  158)

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτή: Γνώμη με επιφύλαξη

Ποσά σε ευρώ (€) χωρίς στρογγυλοποιήσεις

Ενεργητικό 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια Κύκλος εργασιών (καθαρός) 137.807,53 9.257.687,06

Ακίνητα 71.710,85 74.066,93 Κόστος πωλήσεων (219.150,48) (7.895.122,84)

Μηχανολογικός εξοπλισμός 41.199,23 46.565,33 Μικτό αποτέλεσμα (81.342,95) 1.362.564,23

Λοιπός εξοπλισμός 20.325,23 54.506,59 Λοιπά συνήθη έσοδα 37.920,48 75.925,51

Σύνολο 133.235,31 175.138,85 (43.422,47) 1.438.489,74

Άυλα πάγια στοιχεία Έξοδα διοίκησης (198.745,92) (336.563,45)

Λοιπά άυλα 2.482,59 3.982,59 Έξοδα διάθεσης 0,00 0,00

Σύνολο 2.482,59 3.982,59 Λοιπά έξοδα και ζημίες (23.690,42) (369.045,67)

Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων 3.400,09 3.136,85

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό 

κατασκευή
2.000.100,00 2.000.100,00

Ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων (15.706,81) (2.010,27)

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (278.165,52) 734.007,20

Λοιπά 4.984,36 4.984,36 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 160.841,15 79,49

Σύνολο 2.005.084,36 2.005.084,36 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (229.351,16) (264.564,36)

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 2.140.802,26 2.184.205,80 Αποτέλεσμα προ φόρων (346.675,53) 469.522,33

Φόροι εισοδήματος 0,00 (216.330,65)

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους (346.675,53) 253.191,68

Αποθέματα

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα 0,00 6.310,76

Προκαταβολές για αποθέματα 696.240,27 659.658,54 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Σύνολο 696.240,27 665.969,30 Ποσά σε ευρώ (€) χωρίς στρογγυλοποιήσεις

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές 31/12/2016 31/12/2015

Εμπορικές απαιτήσεις 481.607,48 545.222,02

Λοιπές απαιτήσεις 3.870.111,00 4.566.127,10 Σύνολο καθαρής θέση έναρξης περιόδου (1/1/16 και 1/1/15 αντίστοιχα) 2.855.589,25 2.602.397,57

Δουλευμένα έσοδα περιόδου 422.585,19 422.585,19 Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διόρθωση λαθών 0,00 0,00

Προπληρωμένα έξοδα 1.624,59 5.520,83 Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο 0,00 0,00

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 31.619,47 11.345,77 Εσωτερικές μεταφορές 0,00 0,00

Σύνολο 4.807.547,73 5.550.800,91 Διανομές στους φορείς 0,00 0,00

Σύνολο κυκλοφορούντων 5.503.788,00 6.216.770,21 Διανομές μερισμάτων 0,00 0,00

Σύνολο ενεργητικού 7.644.590,26 8.400.976,01 Αποτελέσματα περιόδου (346.675,53) 253.191,68

Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδ.(31/12/16 και 31/12/15 αντίστοιχα) 2.508.913,72 2.855.589,25

Παθητικό 31/12/2016 31/12/2015 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καθαρή θέση 1.  Η εταιρεία δεν ανήκει σε όμιλο.

Καταβλημένα κεφάλαια 2. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, με πρώτη εφαρμογή την 1/1/2014

Κεφάλαιο 2.588.010,00 2.588.010,00 (λεπτομερής ανάλυση παρατίθεται στο Προσάρτημα).

Σύνολο 2.588.010,00 2.588.010,00 3. Επί των ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας υφίστανται εμπράγματα βάρη (προσημείωση υποθήκης)  υπέρ τράπεζας αξίας

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο  € 300.000,00.

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 263.818,35 263.818,35 4. Ο μέσος όρος του απασχολουμένου προσωπικού στην εταιρεία για το 2016 ήταν 5 σε σχέση με το 2015 που ήταν 11.

Αποτελέσματα εις νέο (342.914,63) 3.760,90 5. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων, που ενδέχεται να έχουν σημαντική

Σύνολο (79.096,28) 267.579,25 αρνητική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

Σύνολο καθαρής θέσης 2.508.913,72 2.855.589,25 6. Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της εταιρείας, παρατίθενται αναλυτικά στις αντίστοιχες σημειώσεις του προσαρτήματος.

Υποχρεώσεις 7. Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2016, τα οποία θα έπρεπε να διαφοροποιήσουν τα

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων

Τραπεζικά δάνεια 3.268.388,56 2.911.868,58 8. Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης της εταιρείας ή κλάδου αυτής .

Εμπορικές υποχρεώσεις 1.673.301,91 2.183.546,06

Λοιποί φόροι και τέλη 64.097,76 407.600,72 9. Η γνώμη των ελεγκτών είναι «γνώμη με επιφύλαξη» και η επιφύλαξη αυτή αφορά στα εξής θέματα:

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 60.645,27 37.479,97 (α) Στη μη διενέργεια πρόβλεψης για ζημία από επισφαλείς απαιτήσεις.

Λοιπές υποχρεώσεις 68.814,57 0,00 (β) Μη επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της διαχειριστικής χρήσης με τραπεζικούς τόκους.

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 428,47 4.891,43 (γ) Στη μη διενέργεια πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία.

Σύνολο 5.135.676,54 5.545.386,76 (δ) Διευκρινιστική σημείωση εμφάνισης ισόποσης αύξησης λογαριασμών Ενεργητικού και Παθητικού.

Σύνολο υποχρεώσεων 5.135.676,54 5.545.386,76 (ε) Στη μη διενέργεια πρόβλεψης για το αποτέλεσμα φορολογικού ελέγχου των χρήσεων από 2010 έως και 2016.

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 7.644.590,26 8.400.976,01 Για περαιτέρω αναφορά σας παραπέμπουμε στην Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΝ219800 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 23711 Α ΤΑΞΗΣΑ.Δ.Τ. ΑΒ684528

ΣΥΚΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4/8/2017

Ποσά σε ευρώ (€) χωρίς στρογγυλοποιήσεις

ΑΔΑΜΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
ΣΥΚΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 057857004000 Αρ.Μ.Α.Ε. 30916/62/Β/94/91 ΑΦΜ 094410770

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ)

(σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΕΛΠ) 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας

«ΑΔΑΜΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.»

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΑΔΑΜΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2016, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και μεταβολών καθαρής θέσης 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 πού έχουν ενσωματωθεί στηνΕλληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012).  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) Στα υπόλοιπα των λογαριασμών απαιτήσεων του Ενεργητικού περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από πελάτες , χρεώστες και προμηθευτές, συνολικού ποσού € 557.000,00 περίπου για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη. Κατά την εκτίμησή μας, για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των 
απαιτήσεων αυτών, έπρεπε να σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού € 100.000,00 περίπου. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων και τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά € 100.000,00 περίπου, και τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων αυξημένα κατά € 100.000,00 περίπου.
2) Κατά την κλειόμενη χρήση, εκ παραδρομής, δεν επιβαρύνθηκαν τα αποτελέσματα της χρήσης και κατ΄ επέκταση τα ίδια κεφάλαια με τόκους τραπεζών συνολικής αξίας € 10.746,62. Διευκρινίζεται ότι η διόρθωση αυτή πρόκειται να γίνει κατά την τρέχουσα διαχειριστική χρήση 2017.
3) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 7.000,00 περίπου, με 
συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά 7.000,00 ευρώ περίπου, τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά 7 .000,00 ευρώ περίπου και τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων αυξημένα κατά 7.000,00 ευρώ περίπου. 
4) Στους λογαριασμούς: Ενεργητικού «Δουλευμένα έσοδα περιόδου» και Παθητικού «Εμπορικές υποχρεώσεις», απεικονίζεται και περιλαμβάνεται αντίστοιχα ποσό € 422.585,19, το οποίο ενεγράφη σε λογιστικούς λογαριασμούς ουσίας, κατά την προηγούμενη χρήση 2015, διότι κρίθηκε απαραίτητο από την Διοίκηση χάρην της 
αποτελεσματικότερης στήριξης της δικαστικής διεκδίκησης της εταιρίας κατά πελάτη. Διευκρινιστικά σημειώνεται ότι οι λογιστικές αυτές εγγραφές της προηγούμενης χρήσης, δεν είχαν και δεν έχουν καμμία αρνητική ή θετική επιρροή στα Αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης και στα Ίδια κεφάλαια της εταιρίας τόσο της προηγούμενης 
χρήσης όσο και τη κλειόμενης.
5) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις διαχειριστικές χρήσεις 2010 έως και την κλειόμενη 2016. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία 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 των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΑΔΑΜΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, 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
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου,  κατ’ εφαρμογή  των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2016, σημειώνουμε ότι:
(α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα  με τις ισχύουσες  νομικές  απαιτήσεις  του άρθρου 43α του Κωδ. Ν.  2190/1920  και το  περιεχόμενο  αυτής αντιστοιχεί  με  τις συνημμένες  χρηματοοικονομικές  καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2016.
(β) Το υπόλοιπο του λογαριασμού του Ενεργητικού «Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή» αφορά ποσά που δόθηκαν σε ομόρρυθμη εταιρία κοινής διοίκησης, σύμφωνα με απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων γιά αγορά ακινήτων. Σημειώνεται ότι στις 4.3.2011 συντάχθηκε το υπ΄ αριθμόν 8276 
προσύμφωνο αγοράς τριών (3) καταστημάτων αντί τιμήματος € 2.000.000,00, η δε απόκτηση αυτή δεν οριστικοποιήθηκε με οριστικό συμβόλαιο μέχρι την υπογραφή της παρούσης εκθέσεως ελέγχου.
(γ) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία «ΑΔΑΜΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση  Διαχείρισης  του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Θεσσαλονίκη,  21.8.2017
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Αθανάσιος Δ. Τσάκλης
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14951

Μέλος της Ελεγκτικής Εταιρείας
METRON Auditing Α.Ε.-Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
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