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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 
 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Ενσώματα πάγια     
Ακίνητα 6.1 95.546,62  106.395,66  
Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 644,70  986,60  
Λοιπός εξοπλισμός 6.1 47.722,39  57.091,64  
Σύνολο 143.913,71  164.473,90  
      
Άυλα πάγια στοιχεία     
Λοιπά άυλα 6.4 4.059,78  7.187,78  
Σύνολο 4.059,78  7.187,78  
      
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία     
Δάνεια και απαιτήσεις 7.1.1 14.911,43  15.827,77  
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι 7.1.2 89.204,20  89.204,20  
Σύνολο 104.115,63  105.031,97  
Σύνολο μη κυκλοφορούντων 252.089,12 276.693,65 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Αποθέματα     
Εμπορεύματα 270.067,23  283.797,61  
Προκαταβολές για αποθέματα 2.191,90  12.816,15  
Σύνολο 272.259,13  296.613,76  
      
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές     
Εμπορικές απαιτήσεις 7.2.1 1.387.937,23  2.722.640,58  
Λοιπές απαιτήσεις 7.2.2 58.569,04  64.415,41  
Προπληρωμένα έξοδα 20.159,58  21.226,10  
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7.2.3 239.108,07  218.839,15  
Σύνολο 1.705.773,92  3.027.121,24  
Σύνολο κυκλοφορούντων 1.978.033,05  3.323.735,00  
      
Σύνολο Ενεργητικού   2.230.122,17  3.600.428,65  
 



 3 

 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 
Καθαρή θέση       
Καταβλημένα κεφάλαια       
Κεφάλαιο   255.000,00  255.000,00 
Σύνολο    255.000,00 255.000,00 
        
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο       
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού   90.000,00  84.500,00  
Αποτελέσματα εις νέο   376.307,69  433.424,40  
Σύνολο   466.307,69  517.924,40  
Σύνολο καθαρής θέσης   721.307,69   772.924,40 
        
Υποχρεώσεις       
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις       
Δάνεια  10.1.1 68.174,58  99.834,95  
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  10.1.2 11.125,92  0,00  
Κρατικές επιχορηγήσεις  10.1.3 14.345,14  18.299,69  
Σύνολο   93.645,64  118.134,64  
        
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις       
Τραπεζικά Δάνεια   402.176,44  424.802,69  
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων 10.1.1 31.660,37  30.165,05  
Εμπορικές υποχρεώσεις 10.2.1 798.007,37  1.804.391,17  
Φόρος εισοδήματος                             -   103.741,49  
Λοιποί φόροι και τέλη   148.706,43  302.601,68  
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης   31.014,53  36.953,90  
Λοιπές υποχρεώσεις  10.2.2 3.603,70  6.713,63  
Σύνολο   1.415.168,84  2.709.369,61  
Σύνολο Υποχρεώσεων   1.508.814,48  2.827.504,25 
        
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και 
Υποχρεώσεων    2.230.122,17  3.600.428,65 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 

  Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 
        
Κύκλος εργασιών   25 4.181.650,26 6.175.709,99 
Κόστος πωλήσεων   -3.017.149,53 -4.704.876,48 
Μικτό Αποτέλεσμα   1.164.500,73 1.470.833,51 
        
Λοιπά συνήθη έσοδα  25 56.425,46  26.902,52  
        
Έξοδα διάθεσης   -833.935,25 -854.475,75 
Έξοδα διοίκησης   -208.483,81 -213.618,94 
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων 
στοιχείων   349,99 350,26 
Λοιπά έσοδα και κέρδη   10.532,59 12.675,78 
Λοιπά έξοδα και ζημιές   -36.572,31 -59.332,30 
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων   152.817,40 383.335,08 
        
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα   38,33 31,78 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   -93.114,80 -102.236,11 
Αποτέλεσμα προ φόρων   59.740,93 281.130,75 
        
Φόροι εισοδήματος   -31.357,64  -91.768,99  
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους   28.383,29  189.361,76  

 

 
Αγ. Δημήτριος,  24 Ιουνίου 2016 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ & 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ 
   
   
   

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡ. ΓΙΟΥΡΓΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚ. ΓΙΟΥΡΓΑΣ ΛΥΤΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΑΔΤ ΑΚ 514478 ΑΔΤ ΑΚ 588089 ΑΔΤ Π 436616 /Α.Μ.Ο.Ε.Ε.0065094 

Α’ ΤΑΞΕΩΣ 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας 

 «NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
& ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015 και 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 θέματα: 
1 Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, στην 
κλειόμενη χρήση δεν σχηματίστηκε πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία ποσού ευρώ 109.000. Ως εκ τούτου η αξία του λογαριασμού «Προβλέψεις για αποζημίωση 
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία» εμφανίζεται μειωμένη κατά ευρώ 109.000, ενώ τα ίδια 
κεφάλαια εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. 
2. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 
από 2010 μέχρι 2012. 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 κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη 
διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που  τυχόν απαιτείται. 
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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 «NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 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. 
 
 

 Αθήνα, 9 Ιουλίου 2016 
  
 O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
  
  
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.  
μέλος της Crowe Horwath International  
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Δημήτρης Δρακόπουλος 
Αρ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125 Αρ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 40061 

 

 


