
5.790.610,44 
1.352.975,56 

292.453,18 
254.953,43 
159.919,27 

159.919,27  
-8.189,10 

151.730,17 

151.730,17
0,2529 
0,150 

361.827,19 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

(δημοσιευόμενα βάσει του ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά  τα ΔΛΠ)

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

31.12.2016 31.12.2015

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεσσαλονίκη, 09 Μαρτίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΡΕΜΥΔΑΣ

Α.Δ.Τ. Σ 147489

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΡΕΜΥΔΑΣ

Α.Δ.Τ. ΑΙ 084184

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΤΕΡΙΟΥ Α. ΑΝΘΗ

Α.Δ.Τ. Ρ 191974

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

Αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Θεσ/νίκης
http://www.geve.gr   &   http://www.geb.gr
Γεώργιος Κρεμύδας Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος                                                                                     
Κωνσταντίνος Κρεμύδας, Αντιπρόεδρος,  Γεώργιος Κλεόπας, 
Παναγιώτης Κρεμύδας, Θεόδωρος Κονιδάρης, Μιλτιάδης Κούρβας & 
Γεώργιος Κόβαλας, Μέλη          

09 Μαρτίου 2017
Τζιμπράγος  Γ. Νικόλαος (ΑΜ ΣΟΕΛ 14981)
Σ.Ο.Λ. Α.Ε Ορκωτών Ελεγκτών (ΑΜ ΣΟΕΛ 125)
Με σύμφωνη γνώμη

Αρμόδια Υπηρεσία:

Διεύθυνση διαδικτύου:
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο 
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:
Ελεγκτική εταιρία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα 
Απαιτήσεις από πελάτες 
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2015

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Λειτουργικές δραστηριότητες

€)1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε 

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική  ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρίας ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ.  Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας ή της μητρικής εταιρίας ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε., όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:  058252504000  (ΑΡ.Μ.Α.Ε.:  43440/62/Β/99/191)

Έδρα: Βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης - Σίνδος
Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης 
(01/01/2016 και 01/01/2015 αντίστοιχα) 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 

Διανεµηθέντα µερίσµατα (κέρδη)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 
(31.12.2016 και 31.12.2015 αντίστοιχα) 

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων 
Κέρδη προ φόρων 
Κέρδη μετά από φόρους (Α)

-Ιδιοκτήτες μητρικής
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)

-Ιδιοκτήτες μητρικής
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε ευρώ)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2015

Κέρδη προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Μείον: Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
Προβλέψεις - δουλευμένα έξοδα
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) 
επενδυτικής δραστηριότητας 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι 
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 
Επενδυτικές δραστηριότητες 
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες 
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Μερίσµατα πληρωθέντα
Ταμειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2015

Έσοδα
Έξοδα
Απαιτήσεις 
Υποχρεώσεις
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
Υποχρεώσεις σε διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

1.764.000,00
2.421.915,94
4.185.915,94
4.185.915,94

420.000,00
859.804,66
660.000,00

1.372.933,62
3.312.738,28
7.498.654,22

3.573.123,61
0,35

240.008,41
1.550.531,30
1.871.579,01

263.411,54
7.498.654,22

4.129.172,18 
206.743,76 

4.335.915,94 
-150.000,00 

4.185.915,94 

5.962.915,25 
1.443.612,72 

322.717,97 
298.072,99 
198.026,28 

198.026,28 
8.717,48 

206.743,76 

206.743,76 
0,3446 
0,150 

385.806,10 

298.072,99 

91.644,09 
-28.555,96 
41.143,00 

-4.262,27 
41.167,40 

-87.194,71 
618.962,38 

-839.961,99 

-42.211,84 
-145.064,80 
-56.261,71 

-36.270,05 
2.150,00 
2.112,28 

-32.007,77 

900.000,00 
-860.000,00 
-150.000,00 
-110.000,00 

-198.269,48 
402.044,61 
203.775,13 

3.501.942,14
0,54

191.404,17
1.623.262,19
1.818.520,51

260.094,70
7.395.224,25

1.764.000,00
2.483.646,11
4.247.646,11
4.247.646,11

585.000,00
853.592,23
235.000,00

1.473.985,91
3.147.578,14
7.395.224,25

4.185.915,94 
151.730,17 

4.337.646,11  
-90.000,00 

 
4.247.646,11 

254.953,43 

92.902,41 
-23.528,40 
47.771,55 

 
-3.599,46 
52.193,25 

-72.730,89 
49.218,31 
87.228,43 

-56.646,39 
-90.684,29 
337.077,95 

 
-21.721,14  

1.300,00 
2.299,47 

-18.121,67 
 

700.000,00 
-960.000,00 
-90.000,00 

-350.000,00 

-31.043,72 
203.775,13 
172.731,41 

Στο τέλος της τρέχουσας χρήσης η μητρική εταιρία κατείχε  450.000 μετοχές της εταιρίας, ήτοι ποσοστό 75%.
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ήταν 19 άτομα και στο τέλος της 
προηγούμενης χρήσης ήταν 18 άτομα. 
Οι συναλλαγές στη χρήση 2016 και τα υπόλοιπα την 31.12.2016 με τα συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, έχουν 
ως εξής:

Έχουν τηρηθεί οι ίδιες Λογιστικές Αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015.
Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας περιλαμβάνονται  στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρίας 
''ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.'', με την μέθοδο της πλήρους ενοποίησης, η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα 
με έδρα τον Ασπρόπυργο Αττικής και κατέχει το 75% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρίας αναφέρονται στη σημείωση 24 των ετησίων οικονομικών καταστάσεων. Η εταιρία 
έχει σχηματίσει πρόβλεψη για ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν από τον φορολογικό έλεγχο των 
ανέλεγκτων  χρήσεων. Η συνολική πρόβλεψη κατά την 31.12.2016 ανέρχεται σε Ευρώ 17.108,94.
Τα κονδύλια των "Λοιπών συνολικών εσόδων", αφορούν Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) που προέκυψαν κατά τον υπολογισμό της 
αναλογιστικής αποτίμησης των υποχρεώσεων για τις αποζημιώσεις των εργαζομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2112/20, 
και αναλύονται στη σημείωση 18 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
 Επί των παγίων στοιχείων της εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα ή άλλα βάρη.
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν 
επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας καθώς και λοιπά γεγονότα για τα οποία να συντρέχει λόγος 
σχηματισμού προβλέψεων.

91.613,17 
1.104.213,52 

890.057,45 
159.664,41 

1.100,00 
23.145,00 


