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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4308/2014)
Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις -

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) 
Χρήση 2015 Χρήση 2014

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια
Ακίνητα 0,37 0,37

Μηχανολογικός εξοπλισμός 0,03 0,01

Λοιπός εξοπλισμός 35.048,00 39.038,66−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Σύνολο 35.048,40 39.039,04============= =============
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Δάνεια και απαιτήσεις 2.000,00 2.000,00−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Σύνολο 2.000,00 2.000,00============= =============
Σύνολο μη κυκλοφορούντων 37.048,40 41.039,04============= =============
Κυκλοφορούντα περουσιακά στοιχεία

Αποθέματα

Εμπορεύματα 136.883,54 76.883,44−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Σύνολο 136.883,54 76.883,44============= =============

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

Εμπορικές απαιτήσεις 664.422,42 658.359,81

Λοιπές απαιτήσεις 51.782,29 38.692,52

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 0,00 0,00

Προπληρωμένα έξοδα 0,00 0,00

Ταμειακά διαθέσιμα και  ισοδύναμα 224.354,04 182.518,42−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Σύνολο 940.558,75 879.570,75============= =============
Σύνολο κυκλοφορούντων 1.077.442,29 956.454,19============= =============
Σύνολο ενεργητικού 1.114.490,69 997.493,23============= =============

Καθαρή θέση

Καταβλημένα Κεφάλαια

Κεφάλαιο 160.000,00 160.000,00============= =============
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 44.159,82 37.545,91

Αποτελέσματα εις νέο 494.620,06 368.955,85−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Σύνολο 538.779,88 406.501,76============= =============
Σύνολο καθαρής θέσης 698.779,88 566.501,76============= =============
Προβλέψεις

Λοιπές προβλέψεις 0,00 0,00============= =============
Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια 0,00 0,00

Εμπορικές υποχρεώσεις 337.398,01 324.793,80

Φόρος εισοδήματος 55.528,02 65.429,93

Λοιποί φόροι τέλη 10.790,90 31.440,51

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 11.993,88 8.994,53

Λοιπές υποχρεώσεις 0,00 332,70

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 0,00 0,00

Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Σύνολο 415.710,81 430.991,47============= =============
Σύνολο υποχρεώσεων 415.710,81 430.991,47============= =============
Σύνολο Καθαρής θέσης προβλέψεων 

& υποχρεώσεων 1.114.490,69 997.493,23============= =============

Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία - Ατομικές

χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Χρήση 2015 Χρήση 2014

Êύκλος εργασιών (καθαρός) 2.507.129,37 2.334.827,01

Κόστος πωλήσεων 1.846.082,27 1.689.653,77−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Μικτό αποτέλεσμα 661.047,10 645.173,24============ ============
Λοιπά συνήθη έσοδα 14.296,15 0,00−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Σύνολο 675.343,25 645.173,24============ ============
Έξοδα διοίκησης 177.330,08 150.444,84

Έξοδα διάθεσης 313.253,08 242.060,14

Λοιπά έξοδα και ζημιές 11.373,07 2.289,20

Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση 

στην εύλογη αξία 0,00 0,00

Λοιπά έσοδα και κέρδη 15.503,48 905,84−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Αποτελέσματα προ τόκων 

και φόρων 188.890,50 251.284,90============ ============
Πιστωτικοί ôüêïé & óõíáöÞ Ýσïδα 24,87 85,55

×ñåùóôéêïß ôüêïé & óõíáöÞ Ýξïδα 1.109,23 716,88−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
Αποτελέσματα προ φόρων 187.806,14 250.653,57

Φόρος εισοδήματος 55.528,02 65.429,93============ ============
Αποτελέσματα περιόδου μετά

από  φόρους 132.278,12 185.223,64============ ============
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01/01/15 εως
31/12/15 συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Νόμος 4308/2014 και τα συγκριτικά στοιχεία που αφορούν τη χρήση
2014 αναμορφώθηκαν σύμφωνα με τα σχετικά υποδείγματα.

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΓΕΡ. - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ A.E.»
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΓΕΡ. -
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ A.E.», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015, 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 απαλλαγ-
μένων 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 απαι-
τούν 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 παρουσία-
ση 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 θεμε-
λίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής:α) Η εταιρεία δε σχημάτισε πρόβλεψη για αποζημίω-
ση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία συνολικού ποσού 17.000 από το οποίο 2.000 αφορούν την κλειόμενη χρήση. 
β) Η εταιρεία δεν ελέγχθηκε φορολογικά για τις χρήσεις 2010 έως και 2015. Η έκβαση του φορολογικού δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο, έστω
και κατά προσέγγιση, με συνέπεια να μην έχει σχηματισθεί καμία πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σχετικά με το θέμα αυτό.Γνώμη με Επιφύλαξη Κατά τη
γνώμη μας, εκτός από τις 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 «ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΓΕΡ. - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ A.E.» κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2015, 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 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. β) Η διάθεση των κερδών τελεί υπό την
έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με το νόμο.

Αθήνα, 06 Ιουνίου 2016
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Αστέριος Κουφός
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13621
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