Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΑΦΜ: 099036570 - Γ.Ε.Μ.Η.: 003507601000
Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της
ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 IΑΝΟΥΑΡIOY 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σημ.

31/12/2015

31/12/2014

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα

8.420,96

8.973,01

623,41

975,91

Λοιπός εξοπλισμός

128.779,77

66.216,23

Σύνολο

137.824,14

76.165,15

Μηχανολογικός εξοπλισμός

Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα

17.725,02

15.880,86

Σύνολο

17.725,02

15.880,86

Λοιπά

950,00

950,00

Σύνολο

950,00

950,00

156.499,16

92.996,01

65.104,17

18.651,41

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Αναβαλλόμενοι φόροι
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και υλικά

365.946,25

248.719,76

31.264,04

156.499,43

Προκαταβολές για κυκλοφορούντα στοιχεία και υπηρεσίες

134.486,87

87.668,06

Σύνολο

596.801,33

511.538,66

1.667.034,46

1.248.294,03

142.587,20

139.506,83

Χρηματοοικονομικά στοιχεία
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα

6.650,44

2.385,00

431.819,53

204.514,89

Σύνολο

2.248.091,63

1.594.700,75

Σύνολο κυκλοφορούντων

2.844.892,96

2.106.239,41

Σύνολο Ενεργητικού

3.001.392,12

2.199.235,42

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Σημ.

31/12/2015

31/12/2014

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Καταβλημένα κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο

300.000,00

100.000,00

Σύνολο

300.000,00

100.000,00

64.894,01

45.040,48

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αποτελέσματα εις νέο

1.313.701,08

1.095.958,57

Σύνολο

1.378.595,09

1.140.999,05

Σύνολο καθαρής θέσης

1.678.595,09

1.240.999,05

Μακροπρόθεσμα Δάνεια

70.967,12

200.140,36

Κρατικές επιχορηγήσεις

19.212,50

19.212,50

Σύνολο

90.179,62

219.352,86

Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια

502.307,87

176.062,53

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων

130.000,00

131.976,14

Εμπορικές υποχρεώσεις

380.070,87

237.927,17

Φόρος εισοδήματος

Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

135.824,03

142.585,23

Λοιποί φόροι και τέλη

33.417,12

30.516,81

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

11.650,22

11.238,28

Λοιπές υποχρεώσεις

38.598,82

8.577,35

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

748,48

-

Σύνολο

1.232.617,41

738.883,51

Σύνολο Υποχρεώσεων

1.322.797,03

958.236,37

Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων

3.001.392,12

2.199.235,42

Κατάσταση Αποτελεσμάτων της
ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Σημ.
Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μικτό Αποτέλεσμα

31/12/2015

31/12/2014

4.395.656,17

3.842.614,90

(3.134.705,34) (2.674.581,39)
1.260.950,83

1.168.033,51

20.540,99

1.680,00

Έξοδα διοίκησης

(361.977,04)

(407.491,86)

Έξοδα διάθεσης

(442.416,39)

(178.506,48)

(1.959,99)

(775,66)

4.962,84

385,50

480.101,24

583.325,01

Πιστωτικοί τόκοι

1.465,08

1.389,96

Χρεωστικοί τόκοι

(48.146,25)

(48.132,99)

Αποτέλεσμα προ φόρων

433.420,07

536.581,98

(135.824,03)

(142.585,23)

297.596,04

393.996,75

Άλλα έσοδα

Άλλα έξοδα και ζημιές
Άλλα κέρδη
Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων

Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

Προσάρτημα (Σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
της 31ης Δεκεμβρίου 2015
(βάσει των διατάξεων του Άρθρου 29 του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει)
Επωνυμία
Νομικός τύπος οντότητας
Περίοδο αναφοράς
Διεύθυνση
ΑΡ.Μ.Α.Ε. :
Αριθμός ΓΕΜΗ

ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Ανώνυμη Εταιρεία
Περίοδος 1/1/2015 – 31/12/2015
ΘΕΣΗ ΒΑΡΚΑΡΕΖΑ ΤΘ3140 – 19003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
003507601000

Άρθρο 29 § 3στ: Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας;

Η οντότητα λειτουργεί
δραστηριότητας.

Άρθρο 29 § 3ζ: Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση;

Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.

Άρθρο 29 § 3η: Κατηγορία της οντότητας (πολύ μικρή, μικρή,
μεσαία, μεγάλη, δημοσίου συμφέροντος), σύμφωνα με τον
παρόντα νόμο.( Άρθρο 2 )

Η οντότητα ανήκει στην κατηγορία Μικρές οντότητές (Άρθρο 2 § 4)

Άρθρο 29 § 3θ:
Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές
καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον
παρόντα νόμο.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη
συμφωνία με τον παρόντα νόμο.

Άρθρο 29 § 4: Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την
προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα,
γνωστοποιείται η φύση αυτών των παραγόντων, καθώς και τα
μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους.

Δεν υπάρχουν τέτοιοι παράγοντες που να θέτουν σε κίνδυνο την
προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

Άρθρο 29 § 5: Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών
που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των
χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. Σε περίπτωση αλλαγών
λογιστικών πολιτικών, αλλαγών λογιστικών εκτιμήσεων ή
διόρθωσης λαθών, γίνεται αναφορά στο γεγονός και
γνωστοποιούνται οι σχετικές επιπτώσεις στα κονδύλια των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας είναι αποτιμημένα σε
τιμές κτήσεως και οι αποσβέσεις έχουν υπολογισθεί με έμμεσο τρόπο
σύμφωνα με τους συντελεστές που προβλέπονται από τις διατάξεις
του Ν. 4172/2013 (άρθρο 24)

Άρθρο 29 § 6: Παρέκκλιση από την εφαρμογή μιας διάταξης
του παρόντος νόμου για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της
παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης, η
παρέκκλιση αυτή γνωστοποιείται και δικαιολογείται επαρκώς. Οι
επιπτώσεις της παρέκκλισης στα περιουσιακά στοιχεία, στις
υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση και στα αποτελέσματα,
παρατίθενται πλήρως στο προσάρτημα.

Δεν υπήρξε καμία παρέκκλιση.

Άρθρο 29 § 7: Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μια
υποχρέωση σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του
ισολογισμού, γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου αυτού με τα
σχετιζόμενα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Άρθρο 29 § 8: Πίνακας που παρουσιάζει για κάθε κονδύλι
ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων:
α) Το κόστος κτήσης ή το κόστος παραγωγής, ή την εύλογη
αξία (του άρθρου 24) σε περίπτωση που έχει εφαρμοστεί
επιμέτρηση στην εύλογη αξία, στην αρχή και στο τέλος της
περιόδου για κάθε κονδύλι.
β) Τις προσθήκες, τις μειώσεις και τις μεταφορές μεταξύ των
κονδυλίων των παγίων κατά τη διάρκεια της περιόδου.
γ) Τις αποσβέσεις και απομειώσεις αξίας που αφορούν την
περίοδο.
δ) Τις σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις στην αρχή και
στο τέλος της περιόδου.
ε) Τις λοιπές μεταβολές των σωρευμένων αποσβέσεων και

με

την

παραδοχή

της

συνεχιζόμενης

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

Παραθέτεται σχετικός πολύστηλος πίνακας, με τις πληροφορίες που
απαιτεί η διάταξη.

απομειώσεων κατά την διάρκεια της περιόδου.
στ) Το ποσό με το οποίο προσαυξήθηκε η αξία κτήσης πάγιων
περιουσιακών στοιχείων λόγω κεφαλαιοποίησης τόκων στην
περίοδο, σύμφωνα με την παράγραφο 2(δ) του άρθρου 18.
Άρθρο 29 § 10: Σε περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία
σύμφωνα με το άρθρο 24, παρατίθεται:

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση

α) Σαφής δήλωση ότι έχει γίνει χρήση της δυνατότητας
επιμέτρησης στην εύλογη αξία καθώς και τα κονδύλια των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν επιμετρηθεί στην
εύλογη αξία.
β) Περιγραφή των σημαντικών υποθέσεων στις οποίες
βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές επιμέτρησης.
γ) Ανά κονδύλι στοιχείων του ισολογισμού: η εύλογη αξία, οι
μεταβολές της που έχουν αναγνωριστεί στα αποτελέσματα,
καθώς και οι μεταβολές αυτής που έχουν αναγνωριστεί
απευθείας στην καθαρή θέση (διαφορές εύλογης αξίας).
δ) Πίνακας στον οποίο παρουσιάζεται η κίνηση των διαφορών
εύλογης αξίας κατά τη διάρκεια της περιόδου, με ανάλυση σε
μικτό ποσό και αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος, όταν
αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογία.
ε) Για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων,
πληροφορίες για την έκταση και τη φύση τους,
συμπεριλαμβανόμενων των όρων και των συνθηκών που
μπορεί να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και την πιθανότητα
μελλοντικών χρηματοοροών.
στ) Για πάγια στοιχεία, η λογιστική αξία των παγίων αυτών που
θα αναγνωρίζονταν στον ισολογισμό, εάν τα εν λόγω στοιχεία
δεν είχαν επιμετρηθεί στην εύλογη αξία τους σύμφωνα με το
άρθρο 24.
Άρθρο 29 § 13: Το συνολικό χρέος της οντότητας που
καλύπτεται με εξασφαλίσεις που παρέχονται από την οντότητα,
με ένδειξη της φύσης και της μορφής της εξασφάλισης.

Μακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο ύψους: 200.967,12 ευρώ
καλύπτεται με χρηματική εγγύηση 300.000,00 ευρώ που βρίσκονται
κατατεθειμένα σε κλειστό τραπεζικό λογαριασμό.

Άρθρο 29 § 14: Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας
που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε έτη από την
ημερομηνία του ισολογισμού.

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση

Άρθρο 29 § 16: Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών
δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων
(ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή ενδεχόμενες υποχρεώσεις)
που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης
και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν
παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε
εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή συνδεδεμένες
ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά.

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση

Άρθρο 29 § 17: Το ποσό και τη φύση των επιμέρους στοιχείων
των εσόδων ή των εξόδων που είναι ιδιαίτερου ύψους ή
ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας.

Τα έσοδα της εταιρεία για την περίοδο 1/1/2015-31/12/2015 αφορούν
έσοδα από την εμπορία ειδών οικιακού εξοπλισμού ύψους
4.395.656,17 ευρώ, επιχορηγήσεις ύψους 20.540,99 ευρώ και έσοδα
από τόκους 1.456,08 ευρώ.

Άρθρο 29 § 18: Το ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο
αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών
σύμφωνα με το άρθρο 20.

Δεν συντρέχει αυτή η περίπτωση

Άρθρο 29 § 23: Για τους απασχολούμενους στην οντότητα
κατά τη διάρκεια περιόδου παρέχονται οι εξής πληροφορίες:

Η εταιρεία απασχόλησε για την περίοδο 1/1/2015-31/12/2015 κατά
μέσο όρο 9 ατομα.

α) Ο μέσος όρος των απασχολούμενων.
Άρθρο 29 § 25: Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που
χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και
εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων
χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή
δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις
που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε
εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για
κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.

Δεν υπάρχουν ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν
στα μέλη διοικητικού συμβουλίου.

Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων στοιχείων
ιδιοχρησιμοποιούμενων

Γήπεδα

Κτίρια

Μηχανολογικός
εξοπλισμός

Σύνολο ακινήτων

Λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο Ενσώματων
παγίων

Λοιπά άυλα

Σύνολο άυλων
παγίων

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2014

36.645,41

36.645,41

5.575,92

164.286,40

206.507,73

23.903,26

Προσθήκες περιόδου

-

-

-

-

12.859,93

12.859,93

205,37

205,37

Υπόλοιπο 31.12.2014

-

36.645,41

36.645,41

5.575,92

177.146,33

219.367,66

24.108,63

24.108,63

-

-

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις

23.903,26

-

Υπόλοιπο 1.1.2014

-

27.120,35

27.120,35

4.247,51

95.908,41

127.276,27

6.188,19

6.188,19

Αποσβέσεις περιόδου

-

552,05

552,05

352,50

15.021,69

15.926,24

2.039,58

2.039,58

Υπόλοιπο 31.12.2014

-

27.672,40

27.672,40

4.600,01

110.930,10

143.202,51

8.227,77

8.227,77

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2014

-

8.973,01

8.973,01

975,91

66.216,23

76.165,15

15.880,86

15.880,86

Υπόλοιπο 1.1.2015

-

36.645,41

36.645,41

5.575,92

177.146,33

219.367,66

24.108,63

24.108,63

Προσθήκες περιόδου

-

-

-

-

103.657,62

103.657,62

4.020,00

4.020,00

-

36.645,41

36.645,41

5.575,92

280.803,95

323.025,28

28.128,63

28.128,63

Υπόλοιπο 1.1.2015

-

27.672,40

27.672,40

4.600,01

110.930,10

143.202,51

8.227,77

8.227,77

Αποσβέσεις περιόδου

-

552,05

552,05

352,50

16.980,79

17.885,34

2.175,84

2.175,84

Αξία κτήσεως

Κεφαλαιοποίηση τόκων
Διαφορά αναπροσαρμογής
Μειώσεις περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2015
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις

Απομειώσεις περιόδου

24.113,29

Υπόλοιπο 31.12.2015

-

28.224,45

28.224,45

4.952,51

152.024,18

185.201,14

10.403,61

10.403,61

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015

-

8.420,96

8.420,96

623,41

128.779,77

137.824,14

17.725,02

17.725,02

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΔΤ ΑΖ101936

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΠΙΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ027904

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΣΑΛΠΑΣ Σ.-ΑΛΕΞΑΚΗΣ Δ.ΟΕ
ΑΦΜ 099914498
ΑΡ.ΑΔ.ΓΡ.1420

ΣΑΛΠΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ500435

ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ Χ585506

