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ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ
Πξνο ηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ θ.θ. κεηφρσλ ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ
επσλπκία ‹‹ ΑΡΖΜΠΟΓΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ – ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΡΔΑΣΩΝ – ΑΛΛΑΝΣΗΚΩΝ
Α.Δ. ››
Έθζεζε ειέγρνπ εηεζίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 2015 κε Α.Φ.Μ. :
094466230 ( πεξίνδνο ρξήζεο απφ: 01/01/2015 έσο 31/12/2015 ).:
Κχξηνη κέηνρνη,
Δθηειψληαο ηελ αλαηεζείζα ζε εκάο εληνιή ειέγρνπ ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31/12/2015 ειέγμακε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο
θαη ην ζρεηηθφ Πξνζάξηεκα ηεο Δηαηξείαο ζαο ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4308/14.
Ο έιεγρνο καο έγηλε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Κ.Ν.2190/1920 φπσο
ζπκπιεξψζεθε κε ηα Π.Γ.409/86 θαη 498/87 θαη ηνλ Ν.4308/14, θαζψο θαη ηηο ειεγθηηθέο
δηαδηθαζίεο πνπ θξίλακε θαηάιιειεο.
Ζ εηαηξεία ηήξεζε ηα βηβιία θαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπεη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία ηα νπνία
έζεζε ζηε δηάζεζή καο ελψ καο παξαζρέζεθαλ νη αλάγθεο γηα ηνλ έιεγρν πιεξνθνξίεο θαη
επεμεγήζεηο πνπ δεηήζακε.
Ζ κέζνδνο απνγξαθήο ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο έγηλε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ζρεηηθψλ
λφκσλ, ην δε απνηέιεζκα πνπ πξνέθπςε πξνήιζε απφ ηνλ ζσζηφ ζπζρεηηζκφ ησλ εζφδσλ θαη
ησλ εμφδσλ ηεο απφ θξίζε πεξηφδνπ.
Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εθζέζεσο δηαρείξηζεο ηνπ Γ.. πξνο ηελ
Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ κε ηηο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Σν
πξνζάξηεκα πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο παξαγξάθνπο ηνπ άξζξνπ 29
ηνπ Ν.4308/14.
Καηφπηλ ησλ παξαπάλσ βεβαηψλνπκε φηη νη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο πνπ
έιεμε 31/12/2015 πξνθχπηνπλ απφ ηα βηβιία θαη ηα ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο θαη απεηθνλίδνπλ
βάζεη ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ θαη ινγηζηηθψλ αξρψλ νη νπνίεο έρνπλ γίλεη γεληθά
παξαδεθηέο, ηελ πεξηνπζηαθή δηάξζξσζε θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο θαηά
ηελ 31/12/2015, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή.
Γξάκα,
Γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ
Οη Διεγθηέο
Κσλζηαληίλνο Θ. Καξαζφδσξνο

Γεψξγηνο Θ. Πεηζάλεο

Αξ. Μεηξ. Ο.Δ.Δ.:302059521

Αξ. Μεηξ. Ο.Δ.Δ.: 101798

Α.Μ.Αδείαο Ο.Δ.Δ.:26289- Α΄ Σάμεσο

Α.Μ.Αδείαο Ο.Δ.Δ: 91854 – Α΄ Σάμεσο
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ΈΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΗΔΩ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΠΡΟ ΣΗΝ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ
Ο Ιζνινγηζκόο 31-12-2015 θαη νη ινηπέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο από 1-1-2015 έσο 31-12-2015 ,
ζπληάρζεθαλ ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο , γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο , δηαηάμεηο ηνπ Ν.2190/1920 άξζξν 135 , γηα
επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαηά ΔΛΠ. πλεκκέλα ππνβάιινπκε ζηε γεληθή
ζπλέιεπζε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο γηα ηελ ρξήζε 1.1.2015-31.12.2015 κε ηηο παξαηεξήζεηο καο
πάλσ ζε απηέο θαη παξαθαινύκε λα ηηο εγθξίλεηε.

Σνπο θηλδύλνπο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθύςνπλ γηα ηελ Δηαηξία.
1.
Ετήσηνο
Εμέιημε – Μεταβνιέο Οηθνλνκηθώλ κεγεζώλ τεο Εταηξίαο.

Απνινγησκόο

Η εηαηξεία αζρνιείηαη κε:
Α. Η παξαγσγή, ε επεμεξγαζία θαη ε εκπνξία θξέαηνο, αιιαληηθώλ θαη θξεαηνζθεπαζκάησλ.

Η έδξα ηεο εηαηξείαο βξίζθεηαη ζην Βηνκεραληθό Πάξθν Πξνζνηζάλεο
2. Εμέιημε τωλ εξγασηώλ τεο εταηξείαο.
"Οη πσιήζεηο παξνπζηάδνπλ ειαθξά αύμεζε ζε ζρέζε κε ην 2014. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα έζνδα αλήιζαλ ζε 5,4
εθαηνκκύξηα επξώ έλαληη 4,7 εθ. επξώ ην 2014 ."
Σα θαζαξά απνηειέζκαηα πξν θόξσλ παξνπζίαζαλ αύμεζε θαη δηακνξθώζεθαλ ζε θέξδε 782.260,14 ρηι. επξώ
έλαληη 373.993,73 ρηι. επξώ ζηε ρξήζε 2014 . Σα ίδηα θεθάιαηα αλέξρνληαη ζε 2.287.014,79 εθαη. επξώ έλαληη
1.741.031,18 εθαη. επξώ ηεο ρξήζεο 2014.
Λνηπνί Αξηζκνδείθηεο ηεο Δηαηξίαο:
2015

2014

2.573.847,52

1.888.884,43

1. ΔΕΙΚΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΤΣΟΣΗΣΑ

Κπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

939.863,84

2,74

395.499,60

0,34

1.741.031,18

4,78

2. ΔΕΙΚΣΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΙΔΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Καζαξά θέξδε πξν θφξσλ
Καζαξή Θέζε Απνδηδφκελε ζηνπο
Μεηφρνπο

782.260,14
2.287.014,79

373.993,73

0,21

3. ΔΕΙΚΣΗ EBITDA

Καζαξά θέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη
απνζβέζεσλ
Έζνδα

967.087,29
5.480.282,55

551.808,98

17,6%

4.757.334,26

11,5%

3. Οηθνλνκηθή ζέσε τεο εταηξείαο

Η πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο είλαη ηθαλνπνηεηηθή θαη πξέπεη λα ζεσξείηαη όηη αληαπνθξίλεηαη
ζηελ εκθαληδόκελε εηθόλα ηνπ ηζνινγηζκνύ ηεο θιεηόκελεο ρξήζεσο.
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4. Πξνβιεπόκελε πνξεία τεο εταηξείαο
Όπσο πξνθύπηεη από ηελ κέρξη ηώξα πνξεία ησλ εξγαζηώλ ηεο εηαηξείαο ε ηξέρνπζα ρξήζε ζα είλαη θεξδνθόξα θαη
ν θύθινο εξγαζηώλ ζα παξνπζηάζεη αύμεζε.
5. Δηαζέσηκν σπλάιιαγκα
Γελ ππάξρεη.
6. Αθίλετα τεο εταηξείαο
Η αμία ησλ νηθνπέδσλ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 82.280,02 € ελώ ε αλαπόζβεζηε αμία ησλ θηηξίσλ είλαη 543.773,66 €.
7. εκαλτηθέο δεκίεο τεο εταηξείαο
Γελ ππάξρνπλ
8. Σνκέαο έξεπλαο θαη αλάπτπμεο
Η εηαηξεία δελ έρεη δξαζηεξηόηεηα ζηνλ ηνκέα απηό.

9. Άιια σεκαλτηθά γεγνλότα
Από ηε ιήμε ηεο θιεηόκελεο ρξήζεσο 1.1.2015-31.12.2015 κέρξη ηελ εκέξα ζπληάμεσο ηεο παξνύζαο εθζέζεσο δελ
ζπλέβεζαλ άιια ζεκαληηθά γεγνλόηα πνπ ζα έπξεπε λα αλαθεξζνύλ εδώ θαη ε όιε πνξεία ησλ εξγαζηώλ ηεο
εηαηξείαο βαίλεη νκαιά.
10. πκκετνρέο
Γελ ππάξρνπλ.
11. Πεξηβάιινλ
Η εηαηξεία πξνζπαζεί λα ζπκβάιιεη ζηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο πεξηνξίδνληαο ζην ειάρηζην ηελ θαηαλάισζε
ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαη θαπζίκνπ. Δπίζεο επηδηώθεηαη ν πεξηνξηζκόο ηεο κόιπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο
αθνινπζώληαο κεζόδνπο απόξξηςεο ησλ απνξξηκκάησλ όζν γίλεηαη πην θηιηθέο θαη αζθαιείο πξνο ην πεξηβάιινλ.
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12. Λνηπέο πιεξνυνξίεο
Σν πξνζσπηθό ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζε 36 άηνκα, είλαη άξηηα εθπαηδεπκέλν θαη απνηειεί έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα
θεθάιαηα ηεο εηαηξείαο. Βαζηθό κέιεκα ηεο Γηνίθεζεο είλαη ε ζπλερήο επηκόξθσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ
κε ηελ παξαθνινύζεζε επηκνξθσηηθώλ ζεκηλαξίσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ κε ζηόρν πάληα ηε βέιηηζηε
αμηνπνίεζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηεο εηαηξείαο , ην νπνίν ζην ζύλνιν ηνπ απαξηίδεηαη από ηθαλά , έκπεηξα θαη
εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε.
Σπρόλ δηαθνξέο ζηα αζξνίζκαηα πξνέξρνληαη από ζηξνγγπινπνηήζεηο.

Γξάκα, 30 Μαξηίνπ 2016
-ΟΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
& Γ/ΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

αξήκπνγηαο Παξαζθεπάο
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ΙΟΛΟΓΙΜΟ ηεο 31/12/2015
ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Με θπθινθνξνύληα ζηνηρεία
Δλζώκαηα πάγηα
Αθίλεηα
Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο
Λνηπφο εμνπιηζκφο
ύλνιν

εκ.

31/12/2015

31/12/2014

6.1
6.1
6.1

626.053,68
338.048,79
216.658,49
1.180.760,96

566.766,96
280.665,47
164.813,20
1.012.245,63

Άπια πάγηα ζηνηρεία
Λνηπά άπια
ύλνιν

6.2

12.484,20
12.484,20

13.985,49
13.985,49

Πξνθαηαβνιέο θαη κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ππφ θαηαζθεπή

6.3

298.477,56

87.884,64

1.491.722,72

1.114.115,76

82.205,06
94.532,35
181.934,38
60.712,44
419.384,23

105.083,73
5.128,21
311.815,66
59.145,80
481.173,40

516.874,92
269.277,68
11.825,61
1.356.485,08
2.154.463,29

560.889,17
124.980,19
7.245,48
714.596,19
1.407.711,03

ύλνιν θπθινθνξνύλησλ

2.573.847,52

1.888.884,43

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ

4.065.570,24

3.003.000,19

ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ
Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Απνζέκαηα
Έηνηκα θαη εκηηειή πξντφληα
Δκπνξεχκαηα
Πξψηεο χιεο θαη πιηθά
Πξνθαηαβνιέο γηα θπθινθνξνχληα ζηνηρεία θαη ππεξεζίεο
ύλνιν
Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
Δκπνξηθέο απαηηήζεηο
Λνηπέο απαηηήζεηο
Πξνπιεξσκέλα έμνδα
Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
ύλνιν

7.1.1
7.1.2
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ΠΑΘΗΣΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ
Καηαβιεκέλα θεθάιαηα
Κεθάιαην
ύλνιν

εκ.

31/12/2015

31/12/2014

1.008.602,69
1.008.602,69

1.008.602,69
1.008.602,69

Απνζεκαηηθά θαη απνηειέζκαηα εηο λέν
Απνζεκαηηθά λφκσλ ή θαηαζηαηηθνχ
Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά
Απνηειέζκαηα εηο λέν
ύλνιν

40.827,17
50.367,22
1.187.217,71
1.278.412,10

40.827,17
50.367,22
641.234,10
732.428,49

ύλνιν θαζαξήο ζέζεο

2.287.014,79

1.741.031,18

9.1.1
9.1.2

272.222,20
566.469,41
838.691,61

300.000,00
566.469,41
866.469,41

9.2.1

458.247,87
335.418,24
43.627,90
53.791,33
44.794,5
3.984,00
939.863,84

161.927,55
95.488,05
56.254,77
46.789,65
35.039,58
0,00
395.499,60

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ

1.778.555,45

1.261.969,01

ύλνιν Καζαξήο Θέζεο, Πξνβιέςεσλ θαη Τπνρξεώζεσλ

4.065.570.24

3.003.000,19

Τπνρξεώζεηο
Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο
Μαθξνπξφζεζκα Γάλεηα
Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο
ύλνιν
Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο
Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο
Φφξνο εηζνδήκαηνο
Λνηπνί θφξνη θαη ηέιε
Οξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Λνηπέο ππνρξεψζεηο
Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα
ύλνιν

9.2.2
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ θαηά ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
εκ.

31/12/2015

31/12/2014

Κχθινο εξγαζηψλ
Κφζηνο πσιήζεσλ
Μηθηό Απνηέιεζκα

25

5.480.282,55
3.529.362,21
1.950.920,34

4.757.334,26
3.437.026,16
1.320.308,10

Άιια έζνδα

25

2.158,53

10.432,40

Έμνδα δηάζεζεο
Έμνδα δηνίθεζεο
Άιια έμνδα θαη δεκηέο
Άιια θέξδε
Απνηέιεζκα πξν θόξσλ θαη ηόθσλ

797.048,78
322.384,19
36.312,55
709,77
798.043,12

572.683,37
258.229,83
85.068,72
543,79
415.302,37

Πηζησηηθνί ηφθνη
Υξεσζηηθνί ηφθνη
Απνηέιεζκα πξν θόξσλ

1.242,41
17.025,39
782.260,14

1.529,33
42.837,97
373.993,73

Φφξνη εηζνδήκαηνο

236.276,53

118.420,24

Απνηέιεζκα πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο

545.983,61

255.573,51
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΔΩ κεηαβνιώλ θαζαξήο ζέζεο

εκ.
Τπόινηπα 1/1/2014

Κεθάιαην
1.008.602,69

Απνζεκαηηθά
λόκσλ &
θαη/θνύ
26.989,40

Αθνξνιόγεηα
απνζεκαηηθά
50.367,22

Τπόινηπν
Απνηειεζκάησλ
Δηο Νέν

πλνιηθά ίδηα
θεθάιαηα

399.498,36

1.485.457,67

-13.837,77

0,00

255.573,51

255.573,51

Μεηαβνιέο ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ιάζε
Μεηαβνιέο ζηνηρείσλ ζηελ πεξίνδν
Δζσηεξηθέο κεηαθνξέο

13.837,77

Γηαλνκέο ζηνπο θνξείο
Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ
Τπόινηπν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο
31/12/2014

1.008.602,69

40.827,17

50.367,22

641.234,10

1.741.031,18

Τπόινηπα 1/1/2015

1.008.602,69

40.827,17

50.367,22

641.234,10

1.741.031,18

545.983,61

545.983,61

1.187.217,71

2.287.014,79

Μεηαβνιέο ζηνηρείσλ ζηελ πεξίνδν
Δζσηεξηθέο κεηαθνξέο
Γηαλνκέο ζηνπο θνξείο
Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ
Τπόινηπν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο
31/12/2015

1.008.602,69

40.827,17

50.367,22
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Πξνζάξηεκα (ζεκεηώζεηο) επί ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ
2015
1. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ Δηαηξεία
α) Δπσλπκία: ΑΡΖΜΠΟΓΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ – ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΡΔΑΣΩΝ – ΑΛΛΑΝΣΗΚΩΝ Α.Δ.
β) Ννκηθφο ηχπνο: Αλψλπκε εηαηξεία
γ) Πεξίνδνο αλαθνξάο: 1.1.2015 - 31.12.2015
δ) Γηεχζπλζε ηεο έδξαο: ΒΗ.ΠΑ Πξνζνηζάλεο, Γξάκα, Σ.Κ. 66 200
ε) Α.Μ.Α.Δ.: 42206/51/Β/99/03
ΓΔ.ΜΖ.: 121597019000
ζη) Ζ δηνίθεζε εθηηκά φηη ε παξαδνρή ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ελδεδεηγκέλε γηα ηελ
θαηάξηηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
δ) Ζ εηαηξεία αλήθεη ζηελ θαηεγνξία κηθξή νληφηεηα.
ε) Ζ δηνίθεζε δειψλεη φηη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζε πιήξε ζπκθσλία
κε ηνλ παξφληα λφκν.
ζ) Σα πνζά ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ εθθξάδνληαη ζε επξψ, πνπ απνηειεί ην
ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηεο Δηαηξείαο.
η) Σα πνζά δελ έρνπλ ζηξνγγπινπνηεζεί εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.

2. Παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ πξννπηηθή ηεο Δηαηξείαο σο ζπλερηδόκελεο
δξαζηεξηόηεηαο
Ζ Δηαηξεία δηελήξγεζε ζρεηηθή αμηνιφγεζε θαη δελ εληφπηζε παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ
πξννπηηθή ηεο σο ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα.

3. Λνγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη
Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνυπνζέηεη ηελ άζθεζε θξίζεο θαη ηελ δηελέξγεηα
εθηηκήζεσλ απφ ηελ δηνίθεζε, ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ, ηα
αλαγλσξηδφκελα πνζά ησλ εζφδσλ, εμφδσλ, πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεσλ θαη γλσζηνπνηήζεσλ.
Απηέο νη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο θαη ζε ινηπνχο παξάγνληεο
πνπ ζεσξείηαη φηη είλαη εχινγα γηα ηηο πεξηζηάζεηο. Σα πξαγκαηηθά γεγνλφηα φκσο, κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ
απηέο ηηο εθηηκήζεηο. Οη εθηηκήζεηο θαη νη ζρεηηθέο παξαδνρέο επαλεθηηκνχληαη ζε ζπλερή βάζε.
Οη ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο γίλνληαη θπξίσο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνζβέζεσλ ησλ παγίσλ, ηηο
ζπκκεηνρέο, ηελ απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ, ηηο πξνβιέςεηο θαη ηελ εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο εθφζνλ
επηιέγεηαη ε εθαξκνγή ηεο.
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3.1. Αθνινπζνύκελεο ινγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη
Ζ εηαηξεία γηα ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ εθαξκφδεη ηηο αθφινπζεο
ινγηζηηθέο αξρέο θαη κεζφδνπο, ζηα πιαίζηα ηεο βαζηθήο αξρήο ηνπ δνπιεπκέλνπ1.
3.1.1. Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
α) Αξρηθή θαηαρώξηζε
Σα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεσο, ην νπνίν
πεξηιακβάλεη θάζε δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα λα έιζεη ην ζηνηρείν ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε ή ζέζε ή
επηδησθφκελε ρξήζε.
Δηδηθφηεξα ην θφζηνο ησλ ηδηνπαξαγφκελσλ πάγησλ ζηνηρείσλ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο πξψησλ πιψλ,
αλαιψζηκσλ πιηθψλ, εξγαζίαο θαη άιιν θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην ελ ιφγσ πάγην ζηνηρείν.
Δπηπιένλ πεξηιακβάλεη κηα εχινγε αλαινγία ζηαζεξψλ θαη κεηαβιεηψλ εμφδσλ πνπ ζρεηίδνληαη έκκεζα κε
ην ηδηνπαξαγφκελν πάγην ζηνηρείν, ζην βαζκφ πνπ ηα πνζά απηά αλαθέξνληαη ζηελ πεξίνδν θαηαζθεπήο ή
παξαγσγήο. Ζ εηαηξεία δελ επηβαξχλεη ην θφζηνο ησλ ηδηνπαξαγφκελσλ πάγησλ ζηνηρείσλ καθξάο πεξηφδνπ
θαηαζθεπήο ή παξαγσγήο κε ηφθνπο εληφθσλ ππνρξεψζεσλ θαηά ην κέξνο πνπ αλαινγνχλ ζε απηφ.
β) Μεηαγελέζηεξε απνηίκεζε
Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο θαηαρσξίζεσο πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκνχληαη ζην απνζβέζηκν
θφζηνο (αξρηθφ θφζηνο θηήζεσο, πιένλ θάζε κεηαγελέζηεξε δαπάλε πνπ πιεξνί ηνλ νξηζκφ ηνπ
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, κείνλ ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη δεκίεο απνκεηψζεσο).
Οη απνζβέζεηο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ σθέιηκε δσή
ηνπο, ε νπνία εθηηκήζεθε σο αθνινχζσο:


Κηίξηα θαη ηερληθά έξγα: 25 έηε.



Μεραλήκαηα - Σερληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ινηπφο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 10 έηε.



Μεηαθνξηθά κέζα επηβαηηθά 6 κε 7 έηε.



Μεηαθνξηθά κέζα θνξηεγά θ.ιπ. 8 κε 9 έηε.



Έπηπια θαη εμνπιηζκφο γξαθείσλ 10 έηε.

Εεκία απνκεηψζεσο θαηαρσξίδεηαη φηαλ εθηηκάηαη φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ έρεη ππεξβεί ηελ
αλαθηήζηκε αμία ηνπ.
Οη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο ειέγρνληαη γηα απνκείσζε φηαλ
ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη ινγηζηηθέο αμίεο ηνπο είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηηο αλαθηήζηκεο. ηελ πεξίπησζε απηή
ππνινγίδεηαη ε αλαθηήζηκε αμία ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη αλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ππεξβαίλνπλ
ηελ εθηηκψκελε αλαθηήζηκε αμία, ε ζρεηηθή δηαθνξά θαηαρσξίδεηαη σο δεκία απνκείσζεο ζηελ θαηάζηαζε
απνηειεζκάησλ. Σν αλαθηήζηκν πνζφ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη ην κεγαιχηεξν κεηαμχ ηεο εχινγεο
αμίαο (κείνλ ηα απαηηνχκελα γηα ηελ πψιεζε έμνδα) θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο απηψλ.
Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ρξήζεσο, νη εθηηκψκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο πξνεμνθινχληαη ζηελ
παξνχζα αμία ηνπο κε ηελ ρξήζε ελφο πξν θφξνπ πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ πνζνζηνχ Υ%, ην νπνίν
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αληαλαθιά ηηο ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο γηα ηελ δηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη γηα ηνπο
θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.
β.1) Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα αθίλεηα
Σα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθίλεηα απνηηκνχληαη ζην θφζηνο θηήζεο.
γ) Γηαγξαθή
Σα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία δηαγξάθνληαη θαηά ηελ πψιεζή ηνπο ή αλ ε Δηαηξεία δελ αλακέλεη
κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ή ηελ πψιεζή ηνπο.
3.1.2. Άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Σα άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ άδεηεο – παξαρσξήζεηο - δηθαηψκαηα, ινγηζκηθά
πξνγξάκκαηα, εκπνξηθέο επσλπκίεο θαη εκπνξηθά ζήκαηα.
Ζ αμία ησλ αδεηψλ – παξαρσξήζεσλ - δηθαησκάησλ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο θηήζεσο ησλ ελ ιφγσ
ζηνηρείσλ, θαζψο θαη θάζε δαπάλε πνπ έρεη κεηαγελέζηεξα πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηελ επέθηαζε ηεο δηάξθεηαο
ηεο ηζρχνο ηνπο, κεησκέλε θαηά ην πνζφ ησλ ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη απνκεηψζεσλ ηεο αμίαο ηνπο.
Ζ αμία ησλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο αγνξάο ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ
θαζψο θαη θάζε δαπάλε πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ απηά λα ηεζνχλ ζε θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο,
κεησκέλε θαηά ην πνζφ ησλ ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη ηπρφλ απνκεηψζεσλ ηεο αμίαο ηνπο. εκαληηθέο
κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θεθαιαηνπνηνχληαη ζηα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα φηαλ πξνζαπμάλνπλ ηελ απφδνζε
ηνπο πέξαλ ησλ αξρηθψλ πξνδηαγξαθψλ.
Ζ απφζβεζε ησλ αδεηψλ – παξαρσξήζεσλ - δηθαησκάησλ ινγίδεηαη βάζεη ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ
απνζβέζεσο εληφο ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο ηνπο. Ζ απφζβεζε ησλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ ινγίδεηαη βάζεη
ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ απνζβέζεσο ζε 10 έηε.
Σα εκπνξηθά ζήκαηα δελ απνζβέλνληαη θαζψο ζεσξείηαη φηη δελ έρνπλ νξηζκέλε δηάξθεηα σθέιηκεο
δσήο, ππφθεηληαη φκσο ζε εηήζην έιεγρν απνκεηψζεσο ηεο αμίαο ηνπο.
Ζ απφζβεζε φισλ ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ.

3.1.3. Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

3.1.3.1. πκκεηνρέο
Οη ζπκκεηνρέο παξαθνινπζνχληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ππνθείκελεο ζε έιεγρν απνκεηψζεσο ηεο αμίαο
ηνπο φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο ή γεγνλφηα πνπ ππνδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο ελδέρεηαη λα κελ είλαη
αλαθηήζηκε. Εεκίεο απνκεηψζεσο θαηαρσξίδνληαη φηαλ ε ινγηζηηθή αμία ησλ ζπκκεηνρψλ ππεξβαίλεη ηελ
αλαθηήζηκε αμία ηνπο. Ωο αλαθηήζηκε αμία ζεσξείηαη ε αμία ρξήζεσο πνπ είλαη ε παξνχζα αμία ησλ
αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ρξεκαηνξνψλ απφ ηελ ζπκκεηνρή, ζηελ επφκελε πεληαεηία θαη ηεο
ππνιεηκκαηηθήο ηεο αμίαο ζην ηέινο ηεο πεληαεηίαο.
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3.1.3.2. Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
α) Αξρηθή θαηαρώξηζε
Όια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεσο,
δειαδή ζην θφζηνο πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ απφθηεζε ηνπο. Σν θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ
ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ (ή ηακεηαθψλ ηζνδχλακσλ) ή ηελ εχινγε αμία άιινπ αληαιιάγκαηνο πνπ δηαηέζεθε
γηα ηελ απφθηεζε, πιένλ δαπάλεο αγνξάο.
β) Μεηαγελέζηεξε απνηίκεζε
Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο θαηαρσξίζεσο, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκνχληαη
ζην θφζηνο θηήζεψο ηνπο (νλνκαζηηθά πνζά) κείνλ ηπρφλ δεκίεο απνκεηψζεσο, εθηφο απφ ηα έληνθα
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηα νπνία, φηαλ ηα πνζά, ν ρξφλνο ιήμεψο ηνπο ή ην επηηφθην είλαη
ζεκαληηθά, απνηηκνχληαη ζην απνζβέζηκν θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
Εεκία απνκεηψζεσο πξνθχπηεη φηαλ ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ ην πνζφ πνπ
ε νληφηεηα εθηηκά φηη ζα αλαθηήζεη απφ ην ζηνηρείν απηφ.
Σν πνζφ πνπ ε νληφηεηα εθηηκά φηη ζα αλαθηήζεη απφ έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν
είλαη ην κεγαιχηεξν απφ:


Σελ παξνχζα αμία ηνπ πνζνχ πνπ εθηηκάηαη φηη ζα ιεθζεί απφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν,
ππνινγηδφκελε κε ηε ρξήζε ηνπ αξρηθνχ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.



Σελ εχινγε αμία ηνπ ζηνηρείνπ, κεησκέλε κε ην απαηηνχκελν θφζηνο πσιήζεσο.

Οη δεκίεο απνκεηψζεσο θαηαρσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη αλαζηξέθνληαη σο θέξδε
ζε απηή, φηαλ νη ζπλζήθεο πνπ ηηο πξνθάιεζαλ πάςνπλ λα πθίζηαληαη. Αλαζηξνθή γίλεηαη κέρξη ηεο αμίαο
πνπ ζα είρε ην ζηνηρείν, εάλ δελ είρε θαηαρσξηζηεί δεκία απνκεηψζεσο.
Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα απνηηκνχληαη κε ηελ ηζνηηκία ηνπ μέλνπ
λνκίζκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Οη ζρεηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαηαρσξίδνληαη
ζηα απνηειέζκαηα.
γ) Γηαγξαθή
Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δηαγξάθεηαη φηαλ θαη κφλνλ φηαλ εθπλεχζνπλ ηα
ζπκβαηηθά δηθαηψκαηα επί ησλ ηακηαθψλ ξνψλ ηνπ ζηνηρείνπ ή κεηαβηβαζηνχλ νπζηαζηηθά φινη νη θίλδπλνη
θαη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θπξηφηεηα ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ.

3.1.4. Φόξνη εηζνδήκαηνο
3.1.4.1. Σξέρσλ θόξνο
Ο ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεη:


Σνλ θφξν εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο θνξνινγηθήο
λνκνζεζίαο.



Σνλ θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηηο πξνζαπμήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν.
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Οη δηαθνξέο ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, θαηαρσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο, θαηά
ηελ νπνία βεβαηψλνληαη απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη γίλνληαη απνδεθηέο απφ ηελ Δηαηξεία.
3.1.5. Απνζέκαηα
α) Αξρηθή θαηαρώξηζε
Σα απνζέκαηα θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεσο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη θάζε δαπάλε πνπ
απαηηείηαη γηα λα έιζεη θάζε ζηνηρείν ησλ απνζεκάησλ ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε ή ζέζε ή επηδησθφκελε
ρξήζε.
Δηδηθφηεξα ην θφζηνο ησλ ηδηνπαξαγφκελσλ απνζεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βηνινγηθψλ,
πεξηιακβάλεη ην θφζηνο πξψησλ πιψλ, αλαιψζηκσλ πιηθψλ, εξγαζίαο θαη άιιν θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα
κε ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία. Δπηπιένλ πεξηιακβάλεη κηα εχινγε αλαινγία ζηαζεξψλ θαη κεηαβιεηψλ εμφδσλ πνπ
ζρεηίδνληαη έκκεζα κε ην ηδηνπαξαγφκελν ζηνηρείν, ζην βαζκφ πνπ ηα πνζά απηά αλαθέξνληαη ζηελ πεξίνδν
παξαγσγήο. Ζ εηαηξεία δελ επηβαξχλεη ην θφζηνο ησλ ηδηνπαξαγφκελσλ απνζεκάησλ καθξάο πεξηφδνπ
παξαγσγήο ή σξηκάλζεσο κε ηφθνπο εληφθσλ ππνρξεψζεσλ θαηά ην κέξνο πνπ αλαινγνχλ ζε απηά.
β) Μεηαγελέζηεξε απνηίκεζε
Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο θαηαρσξίζεσο, ηα απνζέκαηα απνηηκνχληαη ζηελ θαη' είδνο ρακειφηεξε
ηηκή κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεσο θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο. Σν θφζηνο θηήζεσο
πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηεο ζεηξάο εμαληιήζεσο (F.I.F.O.). ηελ πεξίπησζε απνηηκήζεσο ζηελ θαζαξή
ξεπζηνπνηήζηκε αμία, ε δεκία απνκεηψζεσο θαηαρσξίδεηαη σο θφζηνο πσιεζέλησλ, εθηφο αλ είλαη
ζεκαληηθή, νπφηε ελζσκαηψλεηαη ζην θνλδχιη «απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ».
3.1.6. Πξνθαηαβνιέο θαη ινηπά κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Οη πξνθαηαβνιέο δαπαλψλ θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεσο (θαηαβαιιφκελα πνζά) θαη
απνηηκνχληαη κεηαγελέζηεξα ζην αξρηθφ θφζηνο θηήζεσο, κείνλ ηα ρξεζηκνπνηεζέληα πνζά βάζεη ηεο αξρήο
ηνπ δνπιεπκέλνπ θαη ηπρφλ δεκίεο απνκεηψζεσο. Ζ απνκείσζε ησλ πξνθαηαβνιψλ δαπαλψλ αλαθέξεηαη
ζηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία ν ιήπηεο ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ δελ είλαη ζε ζέζε νχηε λα εθπιεξψζεη ηελ
δέζκεπζε πνπ αλέιαβε νχηε λα επηζηξέςεη ην ππφινηπν ηνπ πνζνχ.
Σα ινηπά κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεσο
θαη απνηηκνχληαη κεηαγελέζηεξα ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη αλαθηήζηκεο αμίαο,
δειαδή ηνπ πνζνχ πνπ αλακέλεηαη λα ιεθζεί.

3.1.7. Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο

α) Αξρηθή θαηαρώξηζε θαη κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε
Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο, ηφζν θαηά ηελ αξρηθή θαηαρψξηζε, φζν θαη κεηαγελέζηεξα,
απνηηκνχληαη ζηα νλνκαζηηθά πνζά ηνπο, εθηφο απφ ηηο καθξνπξφζεζκεο ιήμεσο, νη νπνίεο απνηηκνχληαη ζην
απνζβέζηκν θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ
εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα απνηηκνχληαη κε ηελ ηζνηηκία ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ
ηζνινγηζκνχ. Οη ζρεηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαηαρσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα.
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β) Γηαγξαθή
Μηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε δηαγξάθεηαη φηαλ θαη κφλνλ φηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε
εθπιεξψλεηαη, αθπξψλεηαη ή εθπλέεη, δειαδή φηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε πνπ ηελ δεκηνχξγεζε δελ
πθίζηαηαη πιένλ.
3.1.8. Με ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο
α) Αξρηθή θαηαρώξηζε θαη κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε
Οη κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαηαρσξίδνληαη αξρηθά θαη απνηηκνχληαη κεηαγελέζηεξα ζην
νλνκαζηηθφ πνζφ πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ην δηαθαλνληζκφ ηνπο. Γηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ είηε
θαηά ηελ επαλεθηίκεζή είηε θαηά ην δηαθαλνληζκφ ησλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ
θαηαρσξίδνληαη σο θέξδε ή δεκίεο ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξνθχπηνπλ.
β) Γηαγξαθή
Μηα κε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε δηαγξάθεηαη φηαλ θαη κφλνλ φηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε
εθπιεξψλεηαη, αθπξψλεηαη ή εθπλέεη, δειαδή φηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε πνπ ηελ δεκηνχξγεζε δελ
πθίζηαηαη πιένλ.
3.1.9. Πξνβιέςεηο
Οη πξνβιέςεηο θαηαρσξίδνληαη αξρηθά θαη απνηηκνχληαη κεηαγελέζηεξα ζην νλνκαζηηθφ πνζφ πνπ
αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ην δηαθαλνληζκφ ηνπο, εθηφο αλ ε απνηίκεζε ζηελ παξνχζα αμία ηνπ πνζνχ πνπ
αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ην δηαθαλνληζκφ ηνπο έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα πνζά ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Δηδηθφηεξα, νη πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία, πνπ
πξνθχπηνπλ απφ πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, θαηαρσξίδνληαη θαη απνηηκνχληαη ζηα πξνθχπηνληα
απφ ηε λνκνζεζία νλνκαζηηθά πνζά θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ.
3.1.10. Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο
Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ ιακβάλνληαη γηα απφθηεζε πάγησλ ζηνηρείσλ θαηαρσξίδνληαη σο
αλαβαιιφκελα έζνδα (έζνδα επφκελσλ πεξηφδσλ) θαη κεηαθέξνληαη ηκεκαηηθά ζηα απνηειέζκαηα σο έζνδα
θαη' αλαινγία ησλ απνζβέζεσλ ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ γηα ηα νπνία ειήθζεζαλ, ελψ απηέο πνπ ιακβάλνληαη
γηα θάιπςε εμφδσλ θαηαρσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα σο έζνδα ζηελ ίδηα πεξίνδν πνπ θαηαρσξίδνληαη θαη
ηα αληίζηνηρα έμνδα.

3.1.11. Έζνδα θαη έμνδα
Ζ εηαηξεία θαηαρσξίδεη ηα έζνδα θαη ηα έμνδα, φηαλ απηά θαζίζηαληαη δνπιεπκέλα.
Δηδηθφηεξα:


Σα έζνδα απφ πψιεζε αγαζψλ θαηαρσξίδνληαη εληφο ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία θαζίζηαληαη
δνπιεπκέλα θαη εθφζνλ πιεξνχληαη φιεο νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:


Μεηαβηβάδνληαη ζηνλ αγνξαζηή νη νπζηαζηηθνί θίλδπλνη θαη ηα νθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ηελ
θπξηφηεηά ηνπο.
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Σα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά απφ ηνλ αγνξαζηή.



Σα νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ζπλαιιαγή κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ αμηφπηζηα θαη ζεσξείηαη
ζθφδξα πηζαλή ε εηζξνή ηνπο ζηελ νληφηεηα.



Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ θαη θαηαζθεπαζηηθά ζπκβφιαηα θαηαρσξίδνληαη κε ηε κέζνδν
ηνπ πνζνζηνχ νινθιεξψζεσο.



Σα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ρξήζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο νληφηεηαο απφ ηξίηνπο
θαηαρσξίδνληαη σο εμήο:


Oη ηφθνη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ ή ηε ζηαζεξή
κέζνδν.



Σα κεξίζκαηα ή παξφκνηαο θχζεσο εηζφδεκα απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ θαζαξή ζέζε άιισλ
νληνηήησλ φηαλ εγθξίλνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν πνπ απνθαζίδεη ηε δηαλνκή ηνπο.



Σα δηθαηψκαηα βάζεη ησλ ζρεηηθψλ ζπκβαηηθψλ φξσλ.

3.1.12. ηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεσο
Σα θνλδχιηα ηεο θαζαξήο ζέζεσο θαηαρσξίδνληαη αξρηθά θαη απνηηκνχληαη κεηαγελέζηεξα ζηα
νλνκαζηηθά πνζά, πνπ έρνπλ ιεθζεί ή θαηαβιεζεί.
3.1.13. Δλδερόκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο
Σα ζηνηρεία απηά αθνξνχλ ελδερφκελα δηθαηψκαηα θαη δεζκεχζεηο αληίζηνηρα, ηα νπνία πξνθχπηνπλ
απφ γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο θαη ε χπαξμή ηνπο ζα επηβεβαησζεί κφλν απφ ην αλ ζπκβνχλ ή δελ ζπκβνχλ
έλα ή πεξηζζφηεξα αβέβαηα κειινληηθά γεγνλφηα, ηα νπνία δελ είλαη πιήξσο ππφ ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο.
Σα ζηνηρεία απηά γλσζηνπνηνχληαη ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
3.1.14. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνύ
Οη αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ,
πξνζαξκφδνληαη, εάλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη δηνξζσηηθά γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία απηή
επηβάιινπλ πξνζαξκνγέο ηεο αμίαο ηνπο. Οη πξνζαξκνγέο απηέο γίλνληαη γηα ηέηνηα γεγνλφηα, σο ηελ
εκεξνκελία εγθξίζεσο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Σα κε δηνξζσηηθά,
κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ γεγνλφηα, γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ είλαη ζεκαληηθά, ζηηο ζεκεηψζεηο
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

3.1.15. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο
Οη εθηηκήζεηο θαη νη παξαδνρέο αμηνινγνχληαη δηαξθψο θαη βαζίδνληαη ζηελ ηζηνξηθή εκπεηξία θαη ζε
άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ πνπ, ππφ ηηο παξνχζεο
ζπλζήθεο, αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ.
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3.2. Μεηαβνιή ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ, κεηαβνιέο ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ θαη δηόξζσζε
ζθαικάησλ πξνεγνύκελσλ πεξηόδσλ
3.2.1. Μεηαβνιή ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ
Οη κεηαβνιέο ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ, θαηαρσξίδνληαη κε αλαδξνκηθή επαλαδηαηχπσζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φισλ ησλ πεξηφδσλ πνπ δεκνζηνπνηνχληαη καδί κε ηηο θαηαζηάζεηο ηεο
ηξέρνπζαο πεξηφδνπ, ψζηε ηα παξνπζηαδφκελα θνλδχιηα λα είλαη ζπγθξίζηκα.
ηελ παξνχζα πεξίνδν δελ πξνέθπςε αλάγθε ηέηνηαο κεηαβνιήο.
3.2.2 Μεηαβνιέο ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ
Οη κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαηαρσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν, ζηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη φηη
πξνθχπηνπλ θαη επεξεάδνπλ απηή ηελ πεξίνδν θαη κειινληηθέο πεξηφδνπο, θαηά πεξίπησζε. Οη κεηαβνιέο
απηέο δελ θαηαρσξίδνληαη αλαδξνκηθά.
3.2.3. Γηόξζσζε ζθαικάησλ πξνεγνύκελσλ πεξηόδσλ
Οη δηνξζψζεηο ζθαικάησλ θαηαρσξίδνληαη κε ηελ αλαδξνκηθή δηφξζσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ φισλ ησλ πεξηφδσλ πνπ δεκνζηνπνηνχληαη καδί κε ηηο θαηαζηάζεηο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ.
ηελ παξνχζα πεξίνδν 2015 δελ εληνπίζηεθε ζθάικα πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ.

4. Παξεθθιίζεηο από ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί εύινγε παξνπζίαζε
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
Όηαλ, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ε εηαηξεία παξεθθιίλεη απφ ηελ εθαξκνγή κηαο δηαηάμεσο ηνπ λφκνπ
γηα λα εθπιεξψζεη ηελ ππνρξέσζε ηεο εχινγεο παξνπζηάζεσο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ,
γλσζηνπνηεί θαη αηηηνινγεί επαξθψο ηελ παξέθθιηζε απηή.
ηελ παξνχζα πεξίνδν δελ πξνέθπςε αλάγθε ηέηνηαο παξεθθιίζεσο.

5. ρέζεηο ελόο πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ ή κηαο ππνρξεώζεσο κε πεξηζζόηεξα από έλα θνλδύιηα
ηνπ ηζνινγηζκνύ
Γελ ππάξρνπλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδεηαη κε πεξηζζφηεξα απφ έλα θνλδχιηα
ηνπ ηζνινγηζκνχ.
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6. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ελζώκαηα θαη άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
6.1. Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Πίλαθαο κεηαβνιώλ ελζώκαησλ
πάγησλ ζηνηρείσλ
ηδηνρξεζηκνπνηνύκελσλ
Αμία θηήζεσο
Τπφινηπν 1.1.2014
Πξνζζήθεο πεξηφδνπ
Κεθαιαηνπνίεζε ηφθσλ
Γηαθνξά αλαπξνζαξκνγήο
Μεηψζεηο πεξηφδνπ
Μεηαθνξέο πεξηφδνπ
Τπόινηπν 31.12.2014
σξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη
απνκεηώζεηο
Τπφινηπν 1.1.2014
Απνζβέζεηο πεξηφδνπ
Γηαθνξά αλαπξνζαξκνγήο
Μεηψζεηο απνζβέζεσλ πεξηφδνπ
Απνκεηψζεηο πεξηφδνπ
Αλαζηξνθέο απνκεηψζεσλ πεξηφδνπ
Μεηαθνξέο πεξηφδνπ
Τπόινηπν 31.12.2014
Καζαξή ινγηζηηθή αμία 31.12.2014
Αμία θηήζεσο
Τπφινηπν 1.1.2015
Πξνζζήθεο πεξηφδνπ
Κεθαιαηνπνίεζε ηφθσλ
Γηαθνξά αλαπξνζαξκνγήο
Μεηψζεηο πεξηφδνπ
Μεηαθνξέο πεξηφδνπ
Τπόινηπν 31.12.2015
σξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη
απνκεηώζεηο
Τπφινηπν 1.1.2015
Απνζβέζεηο πεξηφδνπ
Γηαθνξά αλαπξνζαξκνγήο
Μεηψζεηο απνζβέζεσλ πεξηφδνπ
Απνκεηψζεηο πεξηφδνπ
Αλαζηξνθέο απνκεηψζεσλ πεξηφδνπ
Μεηαθνξέο πεξηφδνπ
Τπόινηπν 31.12.2015
Καζαξή ινγηζηηθή αμία 31.12.2015

Γήπεδα
18.893,62

Κηίξηα
1.001.051,30
19.553,58

Μεραλνινγηθόο
εμνπιηζκόο
1.285.824,05
152.412,66

Λνηπόο
εμνπιηζκόο

Λνηπά
ελζώκαηα
πάγηα

460.685,55
105.377,11

6.747,75
18.893,62

1.020.604.88

1.438.236,71

559.314,91

431.722,65
41.008,89

1.106.495,66
51.075,58

356.481,57
41.012,53
2.992,39

18.893,62
18.893,62
18.893,62
63.386,40

82.280,02

472.731,54
547.873,34

1.157.571,24
280.665,47

394.501,71
164.813,20

1.020.604,88
37.027,76

1.438.236,71
101.613,51

559.314,91
109.450,16

5759,35

1.057.632,64

3.513,67
17.134,71
1.553.471,26

663.005,72

472.731,54
41.127,44

1.157.571,24
57.851.23

394.501,71
52.059,80
214,28

82.280,02

513.858,98
543.773,66

1.215.422.47
338.048,79

446.347,23
216.658,49
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6.2. Άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Πίλαθαο κεηαβνιώλ άπισλ πάγησλ
ζηνηρείσλ

ήκαηα

Έμνδα
ίδξπζεο &
Πξώηεο
Δγθαηάζηαζεο

Λνγηζκηθά
πξνγξάκκαηα

ύλνιν

Αμία θηήζεσο
Τπφινηπν 1.1.2014
Πξνζζήθεο πεξηφδνπ

0,00

41.188,10

41.594,52

82.782,62

8.400,00

8.400,00

Κεθαιαηνπνίεζε ηφθσλ
Μεηψζεηο πεξηφδνπ
Μεηαθνξέο πεξηφδνπ
Τπόινηπν 31.12.2014

8.400,00

41.188,10

41.594,52

91.182,62

41.188,09

34.079,12

75.267,21

1.929,92

1.929,92

σξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο
Τπφινηπν 1.1.2014
Απνζβέζεηο πεξηφδνπ
Μεηψζεηο απνζβέζεσλ πεξηφδνπ
Απνκεηψζεηο πεξηφδνπ
Αλαζηξνθέο απνκεηψζεσλ πεξηφδνπ
Μεηαθνξέο πεξηφδνπ
Τπόινηπν 31.12.2014

0,00

41.188,09

36.009,04

77.197,13

8.400,00

0,01

5.585,48

13.985,49

Τπφινηπν 1.1.2015

8.400,00

41.188,10

41.594,52

91.182,62

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ

9.262,00

6.000,00

15.262,00

Καζαξή ινγηζηηθή αμία 31.12.2014
Αμία θηήζεσο

Κεθαιαηνπνίεζε ηφθσλ
Μεηψζεηο πεξηφδνπ
Μεηαθνξέο πεξηφδνπ
Τπόινηπν 31.12.2015

17.662,00

41.188,10

47.594,52

106.444,59

0,00

41.188,09

36.009,04

77.197,13

15.561,19

0,00

1.202,10

16.763,29

15.561,19

41.188,09

37.211,14

93.960,42

2.100,81

0,01

10.383,38

12.484,20

σξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο
Τπφινηπν 1.1.2015
Απνζβέζεηο πεξηφδνπ
Μεηψζεηο απνζβέζεσλ πεξηφδνπ
Απνκεηψζεηο πεξηφδνπ
Αλαζηξνθέο απνκεηψζεσλ πεξηφδνπ
Μεηαθνξέο πεξηφδνπ
Τπόινηπν 31.12.2015
Καζαξή ινγηζηηθή αμία 31.12.2015
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6.3. Πξνθαηαβνιέο θαη κε θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ππό θαηαζθεπή
Πίλαθαο κεηαβνιώλ πξνθαηαβνιώλ θαη κε
θπθινθνξνύλησλ ζηνηρείσλ ππό
θαηαζθεπή

Πξνθαηαβνιέο

Τπφινηπν 1.1.2014
Πξνζζήθεο πεξηφδνπ
Κεθαιαηνπνίεζε ηφθσλ
Μεηψζεηο πεξηφδνπ
Μεηαθνξέο πεξηφδνπ
Τπόινηπν 31.12.2014
Τπφινηπν 1.1.2015
Πξνζζήθεο πεξηφδνπ
Κεθαιαηνπνίεζε ηφθσλ
Μεηψζεηο πεξηφδνπ
Μεηαθνξέο πεξηφδνπ
Τπόινηπν 31.12.2015

Κηίξηα

ύλνιν

40.978,93
46.905,71

0

87.884,64

87.884,64

40.835,61

87.884,64
186.891,71

227.727,32

-17.134,40

-17.134,40

40.835,61

257.641,95

298.477,56

7. Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
7.1 Απνηίκεζε ζην θόζηνο θηήζεσο
7.1.1 Δκπνξηθέο απαηηήζεηο
Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα:
Δκπνξηθέο απαηηήζεηο
ΠΔΛΑΣΔ
ΔΠΗΦΑΛΔΗ ΠΔΛΑΣΔ
ΓΡΑΜΜΑΣΗΑ ΔΗΠΡΑΚΣΔΑ
ΔΠΗΣΑΓΔ ΔΗΠΡΑΚΣΔΔ(ΜΔΣΑΥΡ/ΝΔ)
ύλνιν

31/12/2015
484.841,01
20.702,25
0,00
11.331,66
516.874,92

31/12/2014
538.106,64
20.702,25
1.650,00
430,28
560.889,17

31/12/2015
29.014,45
7.561,98
229.029,92
186,36
166,99
3.317,98

31/12/2014
29.014,45
1.000,00
94.736,19
229,4
0,00
0,15

269.277,68

124.980,19

7.1.2 Λνηπέο απαηηήζεηο
Οη ινηπέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα:
Λνηπέο απαηηήζεηο
ΓΟΜΔΝΔ ΔΓΓΤΖΔΗ
ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΔ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ
ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ ΦΟΡΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ
ΠΑΡΑΚΡ/ΜΔΝΟ ΦΟΡΟ ΔΗΟΓ.ΑΠΟ ΣΟΚΟΤ
ΠΑΡΑΚΡ/ΝΟ ΦΟΡΟ ΔΗΟΓ.ΑΠΟ ΠΩΛ ΔΛΛ ΓΖΜ
ΛΟΓ/ΜΟΗ ΓΔΜΔΤΜΔΝΩΝ ΚΑΣΑΘΔΔΩΝ Δ ΔΤΡΩ
ύλνιν

21

8. Λνγαξηαζκνί θαζαξήο ζέζεσο
Σν θαηαβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο δηαηξείηαη ζε 344.233 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €
2,93 ε θάζε κία θαη αλέξρεηαη ζε € 1.008.602,69
Σν ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ € 34.869,57 ζρεκαηίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ θ.λ.
2190/1920.

9. Τπνρξεώζεηο
9.1 Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο
9.1.1 Γάλεηα
α) Δμαζθαιίζεηο δαλείσλ
Ζ εηαηξεία έρεη ζπλάςεη ηξαπεδηθφ δάλεην πνζνχ 300.000,00 , γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ νπνίνπ έρεη
παξαρσξήζεη ζηελ ηξάπεδα ην δηθαίσκα πξψηεο ππνζήθεο € 195.000 ζε ηδηφθηεην αθίλεην ινγηζηηθήο αμίαο
€ 1.020.604,88 θαη εθηηκεζείζαο απφ ηελ ηξάπεδα αμίαο € 530.000.

(β) Υξόλνο ιήμεσο δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ
Τπόινηπν ιήμεσο
Βξαρππξφζεζκν ηκήκα:
Έσο 1 έηνο
ύλνιν Βξαρππξόζεζκνπ ηκήκαηνο
Μαθξνπξφζεζκν ηκήκα:
1 έσο 2 έηε
2 έσο 5 έηε
Άλσ ησλ 5 εηψλ
ύλνιν καθξνπξόζεζκνπ ηκήκαηνο
Γεληθό ύλνιν

Σξαπεδηθά
δάλεηα
33.333,36
33.333,36
33.333,36
166.666,80
38.888,68
238.888,84
272.222,20

9.1.2 Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο
Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ παξαηίζεηαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα:
Πίλαθαο κεηαβνιώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Τπφινηπν ελάξμεσο
Λεθζείζεο επηρνξεγήζεηο εληφο ηεο πεξηφδνπ
Απνζβέζεηο
Τπόινηπν ιήμεσο

Υξήζε 2015
566.469,41

Υξήζε 2014
566.469,41

566.469,41

566.469,41
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9.2 Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο
9.2.1 Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο
Οη εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα:
Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο
ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ
ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΔ ΠΔΛΑΣΩΝ
ύλνιν

31/12/2015
454.755,29
3.872,99
458.247,87

31/12/2014
158.054,56
3.872,99
161.927,55

9.2.2 Λνηπέο ππνρξεώζεηο
Οη ινηπέο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα:
Λνηπέο ππνρξεώζεηο
ΑΠΟΓΟΥΔ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΠΛΖΡΩΣΔΔ

31/12/2015
44.794,50

31/12/2014
35.039,58

ύλνιν

44.794,50

35.039,58

10. Έζνδα θαη έμνδα ζεκαληηθνύ πνζνύ ή ηδηαίηεξεο ζπρλόηεηαο ή ζεκαζίαο
Αθνινπζεί αλάιπζε απηψλ ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο:
Έζνδα
ΠΩΛΖΔΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ
ΠΩΛΖΔΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΔΣΟΗΜΩΝ & ΖΜΗΣΔΛΩΝ
ΠΩΛΖΔΗ ΛΟΗΠ.ΑΠΟΘΔΜΑΣΩΝ & ΑΥΡΖΣ.ΤΛΗΚΟΤ
ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ & ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΟΓΑ ΤΠΖΡΔΗΩΝ
ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΑΥΟΛΗΩΝ
ΔΟΓΑ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ
ύλνιν

31/12/2015
257.129,13
5.222.937,89
215,53
1.051,18
1.107,35
1.242,41
5.483.683,49

31/12/2014
163.343,47
4.593.990,81
0,00
9.652,40
780,00
1.529,33
4.769.296,01

Έμνδα
ΑΜΟΗΒΔ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ
ΑΜΟΗΒΔ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΣΡΗΣΩΝ
ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΗΣΩΝ
ΦΟΡΟΗ – ΣΔΛΖ
ΔΞΟΓΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ
ΔΞΟΓΑ ΣΑΞΗΓΗΩΝ
ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΒΟΛΖ & ΓΗΑΦΖΜΗΖ
ΔΞΟΓΑ ΔΚΘΔΔΩΝ - ΔΠΗΓΔΗΞΔΩΝ
ΤΝΓΡΟΜΔ – ΔΗΦΟΡΔ
ΓΩΡΔΔ – ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ
ΔΝΣΤΠΑ ΚΑΗ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ
ΤΛΗΚΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΛΩΖ
ΔΞΟΓΑ ΓΖΜΟΗΔΤΔΩΝ
ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΞΟΓΑ
ΣΟΚΟΗ ΚΑΗ ΤΝΑΦΖ ΔΞΟΓΑ
ΑΠΟΒΔΔΗ ΠΑΓΗΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ Δ..Λ.Κ.

31/12/2015
725.203,92
35.111,49
283.227,59
34.729,30
128.671,65
47.962,37
207.452,28
46.237,77
920,00
3.000,00
9.101,44
38.425,32
0,00
48.218,05
17.025,39
167.801,76

31/12/2014
588.869,56
35.071,56
286.950,36
34.323,76
133.974,56
37.788,03
145.451,82
0,00
699,99
0,00
7.322,67
20.131,39
654,67
38.199,59
42.837,97
134.977,28

ύλνιν

1.793.088,33

1.507.253,21
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11. Πξνηεηλόκελε δηάζεζε θεξδώλ
Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην πξνηείλεη ζηελ πξνζερή ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηε δηάζεζε
ησλ θαζαξψλ κεηά απφ θφξνπο θεξδψλ σο αθνινχζσο:

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ
Μέξηζκα πιεξσηέν
Έθηαθην απνζεκαηηθφ
Τπφινηπν θεξδψλ εηο λέν
ύλνιν

31/12/2015
27.770,24
403.669,5
755.777,97
1.187.217,71

12. Καηαβιεζέληα κεξίζκαηα ζηελ πεξίνδν
ηελ θιεηφκελε πεξίνδν δελ θαηαβιήζεθαλ κεξίζκαηα.

13 Λνγηζηηθόο ρεηξηζκόο δεκηώλ πεξηόδνπ
Ζ θιεηφκελε ρξήζε παξνπζίαζε θεξδνθφξν απνηέιεζκα.

14. Καηεγνξίεο θαη ακνηβέο πξνζσπηθνύ
Ο κέζνο φξνο ησλ απαζρνινχκελσλ αλά θαηεγνξία αλέξρεηαη ζε άηνκα:

Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ
Δξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ
χλνιν

31/12/2015
2
34
36

31/12/2014
2
23
25

Ζ εηαηξεία ζε ζρέζε κε ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ επηβαξχλζεθε κε ηα εμήο πνζά:

Μηζζνί θαη εκεξνκίζζηα
Κνηλσληθέο επηβαξχλζεηο
Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία
Παξεπφκελεο παξνρέο & έμνδα πξνζσπηθνχ
ύλνιν

31/12/2015
569.906,91
142.477,08
5.418,58
7.401,35
725.203,92

31/12/2014
464.666,21
122.850,95
1352,40
588.869,56
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15. Αλάιπζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ αλά θαηεγνξίεο δξαζηεξηόηεηαο θαη γεσγξαθηθέο πεξηνρέο
Ο θχθινο εξγαζηψλ αλαιχεηαη σο εμήο:
Καηεγνξίεο δξαζηεξηόηεηαο
Βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα
Δκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα
Παξνρή ππεξεζηψλ
ύλνιν
Γεσγξαθηθέο αγνξέο
Δζσηεξηθή αγνξά
Δπξσπατθή αγνξά
Αγνξέο ηξίησλ ρσξψλ
ύλνιν

31/12/2015

31/12/2014

5.222.937,89
257.129,13

4.593.990,81
163.343,47

5.480.067,02

4.757.334,28

5.441.434,19
33.565,35
5.067,48
5.480.067,02

4.745.624,49
11.709,79
0,00
4.757.334,28

16. Πξνθαηαβνιέο θαη πηζηώζεηο ζε κέιε δηνηθεηηθώλ, δηαρεηξηζηηθώλ θαη επνπηηθώλ
νξγάλσλ
Γελ ππάξρνπλ ηέηνηα θνλδχιηα.

17. πκκεηνρέο ζε εηαηξείεο κε απεξηόξηζηε επζύλε ησλ εηαίξσλ
Γελ ππάξρνπλ ηέηνηεο ζπκκεηνρέο.

18. ηνηρεία ηεο εηαηξείαο πνπ θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ
ηειηθνύ ζπλόινπ επηρεηξήζεσλ, κέξνο ηνπ νπνίνπ απνηειεί ε εηαηξεία σο ζπγαηξηθή
Ζ εηαηξεία δελ αλήθεη ζε ηειηθφ ζχλνιν επηρεηξήζεσλ γηα ην νπνίν θαηαξηίδνληαη ελνπνηεκέλεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.

19. ηνηρεία ηεο εηαηξείαο πνπ θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
κεξηθνύ ζπλόινπ επηρεηξήζεσλ, κέξνο ηνπ νπνίνπ απνηειεί ε εηαηξεία σο ζπγαηξηθή
Ζ εηαηξεία δελ αλήθεη ζε κεξηθφ ζχλνιν επηρεηξήζεσλ γηα ην νπνίν θαηαξηίδνληαη ελνπνηεκέλεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.

20. Σόπνο ζηνλ νπνίν δηαηίζεληαη νη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
Γελ ζπληξέρεη πεξίπησζε.

21. Ακνηβέο ζε κέιε δηνηθεηηθώλ δηαρεηξηζηηθώλ θαη επνπηηθώλ νξγάλσλ
Γελ ζπληξέρεη απηή ε πεξίπησζε.
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22. πλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε
Ζ εηαηξεία έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηηο θαησηέξσ ζπλαιιαγέο κε εηαηξεία κε θνηλνχο κεηφρνπο θαη κέιε
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο έρεη ηα θαησηέξσ ππφινηπα απαηηήζεσλ ή ππνρξεψζεσλ
απφ θαη πξνο ζπλδεκέλα κέξε:

31/12/2015
σξεπηηθέο πσιήζεηο
Πσιήζεηο αγαζψλ
Πσιήζεηο παγίσλ
Πσιήζεηο ππεξεζηψλ
Λνηπά έζνδα
σξεπηηθέο αγνξέο
Αγνξέο αγαζψλ
Αγνξέο παγίσλ
Λνηπέο αγνξέο

31/12/2014

185,00
185,00

185,00
185,00

437.148,90

218.769,04

279,72
437.148,90

218.769,04

159.697,93

6.598,08

159.698,13

6.598,28

Παξνρέο πξνο ηε Γηνίθεζε
Μηζζνί θαη άιιεο βξαρππξφζεζκεο εξγαζηαθέο
Λνηπέο ακνηβέο θαη παξνρέο
παξνρέο
Τπόινηπα απαηηήζεσλ ηέινπο ρξήζεσο
Απαηηήζεηο απφ πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ
Λνηπέο απαηηήζεηο
Τπόινηπα ππνρξεώζεσλ ηέινπο ρξήζεσο
Τπνρξεψζεηο απφ αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ
Λνηπέο ππνρξεψζεηο

23. Λνγηζηηθή αμία πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ζπλδεόκελσλ κε απηά ππνρξεώζεσλ, ηα νπνία
ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο έρεη απνθαζίζεη λα δηαζέζεη εληόο ησλ επόκελσλ δώδεθα κελώλ
Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο δελ έρεη ιάβεη απφθαζε λα δηαζέζεη ζην πξνζερέο δηάζηεκα, θαη νπσζδήπνηε
ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο, πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ζπλδεφκελεο κε απηά ππνρξεψζεηο.

24. Υξήζε ηεο επηινγήο ηεο παξαγξάθνπ 7 ή ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λόκνπ
Ζ Δηαηξεία δελ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ πνιχ κηθξψλ νληνηήησλ.

25. Γηαθαλνληζκνί (ζπκθσλίεο) πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό κε ζεκαληηθέο ζεηηθέο ή
αξλεηηθέο επηπηώζεηο επί ηεο εηαηξείαο
Γελ πθίζηαληαη ηέηνηνη δηαθαλνληζκνί.
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26. Υξεκαηννηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο, εγγπήζεηο, θαη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο πνπ δελ
εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό
α) Υξεκαηννηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο
Ζ Δηαηξεία έρεη ζπλάςεη κε αθπξψζηκεο ζπκβάζεηο ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ
ελνηθίαζε αθηλήησλ νη νπνίεο ιήγνπλ ζε δηάθνξεο εκεξνκελίεο έσο θαη ην έηνο 2020.
Οη ειάρηζηεο πιεξσκέο ελνηθίσλ ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ αθηλήησλ έρνπλ σο αθνινχζσο:

Έσο 1 έηνο
Απφ 1 έσο θαη 5 έηε
Πάλσ απφ 5 έηε
ύλνιν

31/12/2015
6.920,00
13.880,00

31/12/2014
6.720,00
20.800,00

20.800,00

27.520,00

β) Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο
Ζ Δηαηξεία έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο κέρξη θαη ηε ρξήζε 2009. Γηα ηηο ρξήζεηο 2010
έσο θαη 2015 δελ έρεη γίλεη θνξνινγηθφο έιεγρνο θαη δελ έρνπλ πξνθχςεη πξφζζεηεο θνξνινγηθέο
ππνρξεψζεηο.

27. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ
Γελ ζπλέβεζαλ ηέηνηα γεγνλφηα.

28. Πξώηε εθαξκνγή
Ζ πξψηε εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ απνηηκήζεσο θαη ζπληάμεσο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
αληηκεησπίδεηαη σο αιιαγή ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ.
Ζ εηαηξεία έθξηλε φηη νη αλαδξνκηθέο πξνζαξκνγέο δελ είλαη πξαθηηθά επρεξείο θαη βάζεη ησλ
παξαγξάθσλ 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν.4308/2014 δελ ζα εθαξκφζεη αλαδξνκηθά ηα Δ.Λ.Π.. Σα
ζηνηρεία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ζπγθξηηηθήο πεξηφδνπ ηαμηλνκήζεθαλ, ζχκθσλα κε ηα
ππνδείγκαηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Ν.4308/2014. ηνλ παξαθάησ πίλαθα
γλσζηνπνηνχληαη ζπλνπηηθά νη επηπηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηε ρξήζε απαιιαγψλ:
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Κνλδύιη

Γλσζηνπνίεζε ρξήζεσο απαιιαγώλ θαηά ηε κεηάβαζε
Δπίπησζε επί ηνπ Ιζνινγηζκνύ
Δπίπησζε επί ησλ
ζε €
απνηειεζκάησλ ζε
€ 2015
2013
2014
2015
2014

Έμνδα ηδξχζεσο θαη πξψηεο
εγθαηαζηάζεσο

0,01

0,01

0,01

Έμνδα θηήζεσο
αθηλεηνπνηήζεσλ

Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά
επηρνξεγήζεσλ
566.469,41

566.469,4

566.469,41

Μεξίζκαηα πιεξσηέα
ρξήζεσλ 2013 θαη 2014

Πξνθαηαβνιή θφξνπ
ρξήζεσλ 2013 θαη 2014

122.641,6

229.029,92

Τπνρξεψζεηο πξνο κέιε ηεο
δηνηθήζεσο απφ δηαλνκή
θεξδψλ

Ο Πρόεδρος & Γ/νων ύμβοσλος

ΑΡΖΜΠΟΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑ
ΑΓΣ ΑΒ 374300

Απαιιαγή
Γχλαηαη λα ζπλερίζνπλ λα
εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ
κεηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014
θαη κέρξη ηελ νινζρεξή απφζβεζή
ηνπο, βάζεη ησλ θείκελσλ
θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ ή ηελ
θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν δηάζεζή
ηνπο, θαζψο θαη ηα ζρεηηθά πνζά
ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηεο
θαηαζηάζεσο απνηειεζκάησλ.
Γχλαηαη λα ζπλερίζνπλ λα
εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ
κεηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014
θαη κέρξη ηελ νινζρεξή απφζβεζή
ηνπο, βάζεη ησλ θείκελσλ
θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ ή ηελ
θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν δηάζεζή
ηνπο, θαζψο θαη ηα ζρεηηθά πνζά
ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηεο
θαηαζηάζεσο απνηειεζκάησλ.
Γχλαηαη λα ζπλερίζνπλ λα
εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ
κεηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014
θαη κέρξη ηελ νινζρεξή απφζβεζή
ηνπο, βάζεη ησλ θείκελσλ
θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ.
Ζ εηαηξεία έθξηλε φηη νη αλσηέξσ
αλαδξνκηθέο πξνζαξκνγέο δελ
είλαη πξαθηηθά επρεξείο, θαη γηα ην
ιφγν απηφ δελ πξνρψξεζε ζηελ
εθαξκνγή ηνπο.
Ζ εηαηξεία έθξηλε φηη νη αλσηέξσ
αλαδξνκηθέο πξνζαξκνγέο δελ
είλαη πξαθηηθά επρεξείο, θαη γηα ην
ιφγν απηφ δελ πξνρψξεζε ζηελ
εθαξκνγή ηνπο.
Ζ εηαηξεία έθξηλε φηη νη αλσηέξσ
αλαδξνκηθέο πξνζαξκνγέο δελ
είλαη πξαθηηθά επρεξείο, θαη γηα ην
ιφγν απηφ δελ πξνρψξεζε ζηελ
εθαξκνγή ηνπο.

Ο Ανηιπρόεδρος ηοσ Γ..

Ο Λογιζηής

ΑΡΖΜΠΟΓΗΑ
ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ
ΑΓΣ ΑΔ 999115

ΑΥΠΑΕΗΓΖ ΘΔΜΗΣΟΚΛΖ
ΑΓΣ ΑΑ 339313
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