
Σημείωση 2015 2014
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία
Ενσώματα πάγια (κόστος κτήσεως) 

Λοιπός εξοπλισμός 22.335,84 20.470,50
Λοιπά ενσώματα στοιχεία 0,00 0,00

Σύνολο 22.335,84 20.470,50

Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα 7.316,71 8.241,51

Σύνολο 7.316,71 8.241,51

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 29.652,55 28.712,01

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα

Εμπορεύματα 1.434.935,81 1.476.927,43
Προκαταβολές για αποθέματα 6.186,98 71.949,59
Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00

Σύνολο 1.441.122,79 1.548.877,02

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις 41.266,18 14.376,21
Λοιπές απαιτήσεις 20.900,00 -3.749,29
Προπληρωμένα έξοδα 10.000,00 0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 254.007,37 43.574,49

Σύνολο 326.173,55 54.201,41

Σύνολο κυκλοφορούντων 1.767.296,34 1.603.078,43

Σύνολο ενεργητικού 1.796.948,89 1.631.790,44

Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια

Κεφάλαιο 1.000.000,00 1.000.000,00
Υπέρ το άρτιο 0,00 0,00

Σύνολο 1.000.000,00 1.000.000,00

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 2.289,30 2.289,30
Αφορολόγητα αποθεματικά 0,00 0,00
Αποτελέσματα εις νέο 135.987,39 43.070,06

Σύνολο 138.276,69 45.359,36

Σύνολο καθαρής θέσης 1.138.276,69 1.045.359,36

Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια 498.224,49 398.150,43
Εμπορικές υποχρεώσεις 60.680,51 122.119,93
Φόρος εισοδήματος 34.799,63 16.480,32
Λοιποί φόροι και τέλη 34.865,45 672,00
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 2.066,00 2.669,59
Λοιπές υποχρεώσεις 18.712,12 46.338,81
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 9.324,00 0,00

Σύνολο 658.672,20 586.431,08

Σύνολο υποχρεώσεων 658.672,20 586.431,08

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 1.796.948,89 1.631.790,44

AUTO ΜΠΕΣΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)
Ποσά σε ευρώ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ



Σημείωση 2015 2014

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 7.623.275,86 7.817.698,39
Κόστος πωλήσεων -7.200.445,27 -7.514.361,17
Μικτό αποτέλεσμα 422.830,59 303.337,22
Λοιπά συνήθη έσοδα 13.998,62 2.185,20

436.829,21 305.522,42
Έξοδα διοίκησης -69.434,93 -63.444,12
Έξοδα διάθεσης -179.719,97 -176.768,94
Λοιπά έξοδα και ζημιές 0,00 0,00
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) 0,00 0,00

187.674,31 65.309,36
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων -30.125,10 0,00
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία 0,00 0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων 24,08 220,80
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας 0,00 0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη 0,00 0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 157.573,29 65.530,16
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 0,00 0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -24.216,75 -3.657,28
Αποτέλεσμα προ φόρων 133.356,54 61.872,88
Φόροι εισοδήματος -40.439,21 0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 92.917,33 61.872,88

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
 ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ποσά σε ευρώ
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας AUTO ΜΠΕΣΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
 
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας AUTO ΜΠΕΣΙΚΟΣ Ε-
ΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 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 χρηματοοικονομι-
κών 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 χρηματο-
οικονομικών 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 χρηματοοικο-
νομικές 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 διαδικασί-
ες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους α-
νακρίβειας 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 σχετί-
ζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρεί-
ας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκο-
πό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έ-
λεγχος 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 αξιο-
λόγηση 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. 
 
Γνώμη 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας AUTO ΜΠΕΣΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗ-
ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 και 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. 
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Η μη διανομή πρώτου μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3, 
παρ. 3, του α.ν. 148/1967, τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με 
απόφαση, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία εβδομήντα τοις εκατό (70%) τουλάχιστον του καταβλη-
μένου μετοχικού κεφαλαίου. 
 
 
Αθήνα, 23 Μαΐου 2016 

 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 
Ευθύμιος Χρ. Αναγνώστου 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12781 
OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 170 
Πατησίων 81 & Χέϋδεν 8-10, 10434 Αθήνα     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


