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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Συνεταιρισμός Ξυλουργών Πιερίας Ανώνυμη Εμπορική & Βιομηχανική 
Εταιρίας» με διακριτικό τίτλο «Συνεταιρισμός Ξυλουργών Πιερίας Α.Ε.Β.Ε.»

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «Συνεταιρισμός Ξυλουργών Πιερίας 
Ανώνυμη Εμπορική & Βιομηχανική Εταιρίας», 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 
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 εταιρικές 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 σχεδίασμά 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 προέκυψε ότι υπάρχουν αποκλίσεις από τις λογιστικές αρχές που προβλέπονται από τα 
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014) και τον Κ.Ν.2190/20 στις κάτωθι περιπτώσεις :
1. Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων λογιστικής αξίας 350 χιλ.€ Κατά την εκτίμηση μας 
έπρεπε να έχει σχηματιστεί ισόποση πρόβλεψη. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής τα αποθέματα 
και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά 350 χιλ.€ και τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης 
εμφανίζονται αυξημένα κατά 50 χιλ.€.



2. Στους λογαριασμούς απαιτήσεων του Κυκλοφοριακού Ενεργητικού περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε 
καθυστέρηση από προηγούμενες χρήσεις συνολικού ποσού ευρώ 763 χιλ..€ καθώς και απαιτήσεις με βραδύ 
ρυθμό είσπραξης αξίας ευρώ 204 χιλ.€. Δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη. Κατά την εκτίμηση μας για 
την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει σχηματιστεί 
πρόβλεψη ποσού 550 χιλ.€ Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής η αξία των απαιτήσεων του 
Κυκλοφοριακού Ενεργητικού και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 550.000 και τα 
αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης εμφανίζονται αυξημένα κατά 70.000.
3. Δεν απαντήθηκαν επιβεβαιωτικές επιστολές πελατών & προμηθευτών συνολικού ποσού 246 χιλ.€ για 
απαιτήσεις και ποσού 67 χιλ.€ για υποχρεώσεις. Λόγω της έλλειψης ικανών εναλλακτικών τεκμηρίων για την 
επιβεβαίωση των παραπάνω, διατηρούμε επιφύλαξη για τα ποσά αυτά.
4. Στο κονδύλιο της Καθαρής Θέσης «Κρατικές επιχορηγήσεις» περιέχεται και ποσό 406 χιλ.€ το οποίο αφορά 
έσοδα επόμενων χρήσεων και θα έπρεπε να εμφανίζεται στις Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις του Παθητικού. Λόγω 
του παραπάνω χειρισμού η Καθαρή Θέση εμφανίζεται ισόποσα αυξημένη.
5. Επί του ίδιου κονδυλίου, δεν εμφανίστηκαν στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων της χρήσης ποσό 62 χιλ.€ ως 
έσοδο-απόσβεση επιχορήγησης απόκτησης παγίων διότι η εταιρία εφάρμοσε σχετική φορολογική διάταξη. 
Λόγω του χειρισμού αυτού τα Αποτελέσματα της χρήσης εμφανίζονται ισόποσα μειωμένα.
6. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί για τις χρήσεις από 2008 έως 2010 και 2013- 
2015. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία 
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 έλεγχο μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της 
πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.

Γνώμη με Επιφύλαξη

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των υπ’ αριθμ.1,2,4 και 5 θεμάτων και τις πιθανές επιπτώσεις των 
υπ’ αριθμ.3 και 6 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 «Συνεταιρισμός Ξυλουργών Πιερίας Ανώνυμη Εμπορική & Βιομηχανική Εταιρίας» κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2015, τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα 
με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

ΟΡΚΩΤΟΙ Λ Ο ΓΙΣ ΤΕ Σ 
Crowe Horwath.

Θεσσαλονίκη, 2016

Αλεξάνδρα EL Μπούτα
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής,

Αρ Μ ΣΟΕΛ 26441
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
μέλος της Crowe Horwath International, 

Φωκίωνος Νέγρη 3 Αθήνα, Αρ Μ ΣΟΕΛ 125



ΙΣΟ Λ Ο ΓΙΣΜ Ο Σ της 31/12/2015
Ε Ν Ε ΡΓΗ Τ ΙΚ Ο

Σ ημ/ση  31.12.2(115 31 .12 .2014
Μ η  κ υ κ λοφ ορ ού ντα  περ ιου σ ια κ ά  στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα 2.561.628,25 2.689.223,07
Μηχανολογικός εξοπλισμός 286.970,25 414.390,69
Λοιπός εξοπλισμός 126.079,82 166.544,02
Επενδύσεις σε ακίνητα 0,00 94.583,22
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00
Λοιπά Ενσώματα Στοιχεία 0,00 0,00

Σύνολο (σ.) 2.974 .678 ,32 3 .364 .741 ,00

Αυλα πάγια στοιχεία
Δαπάνες ανάπτυξης 0,00 0,00
Υπεραξία 0,00 0,00
Λοιπά άυλα 9.640,08 4.877,80

Σύνολο (β) 9.640,08 4.877,80

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή (γ) 0,00 1.156,58

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις 0,00 0,00
Χρεωστικοί τίτλοι 2.7 7 3,2 9 2.773,29
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 0,00 0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τύλοι 0,00 0,00
Λοιπά 6.878,16 6.878,16

Σύνολο (δ) 9.651,45 9.651,45

Αναβαλλόμενοι φόροι (ε) 0,00 0,00

Σ ύνολο  μη κ υκ λοφ ορ ούντω ν (α+β+γ+ό+ε) 2 .993 .969 ,85 3 .380.426,83

Κ υκλοφ ορούντο  περ ιουσια κ ά  στοιχεία

Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα 104.683,54 87.918,30
Εμπορεύματα 1.153.551,73 1.183.896,57
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 288.981,69 267.039,89
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00
Προκαταβολές για αποθέματα 54.625,63 111.300,25
Λοιπά αποθέματα 30.234,57 8.811,40

Σόνολοια) 1 .632.677,16 1.658.966,41

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις 1.497.052,91 1.504.156,08
Δουλευμένα έσοδα περιόδου 14.860,80 14.860,80
Λοιπές απαιτήσεις 14.237,01 17.523,15
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 0,00 0,00
Προπληρωμένα έξοδα 6.578,14 3.642,54
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 65.873,15 123.149,34

Σύνολο (β) 1.598.602,61 1.663.331,91
Σ ύνολο  κ ύ κ λοφ ορ ού ντω ν (α+β) 3 .236 .679 ,17 3.322 .298 ,32

Σ ύνολο ενεργητικού 6.224.649,62 6 .702.725,15
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Π Α Θ Η Τ ΙΚ Ο
Στιιι'ση 31.12.2tH 5 31 .12 .2014

Κ αθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο 3.800.490,00 3.800.490,00
Υπέρ το άρτιο 280.620,00 280.620,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών 0,00 0,00
Ίδιοι τίτλοι 0,00 0,00

Σύνολο (α) 4.081 .110 .00 4 .081.110,00
Διαφορές εύλογης αξίας
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων 0,00 0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση 0,00 0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών 0,00 0,00

Σύνολο (β) 0,00 0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 126.505,87 126.505,87
Αφορολόγητα αποθεματικά 0,00 0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις 994.155,88 1.003.620,12
Αποτελέσματα εις νέο -1.976.588,49 -1.641.464,88

Σύνολο (y) -855 .926 ,74 -511 .338 ,89
Συναλλαγματικές διαφορές (δ) 0,00 0,00

Σ ύ νολο  καθαρής θέσης (α+β+γ+ό) 3 .2 2 5 .1 8 3 2 6 3 .569 .771 ,11

Π ρ οβ λέψ εις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 170.395,55 170.395,55
Λοιπές προβλέψεις 0,00 0,00
Σύνολο 170 .395 ,55 170.395,55

Υ ποχρεώ σεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια 1.546.000,10 1.552.745,14
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις 0,00 0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι 0,00 0,00

Σύνολο (α) 1.546 .000 ,10 1.552 .745 ,14

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια 571.389,69 590.928,23
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων 76.544,57 221.869,84
Εμπορικές υποχρεώσεις 473.094,10 456.263,12
Φόρος εισοδήματος 0,00 0,00
Λοιποί φόροι και τέλη 31.762,42 44.354,07
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 30.081,97 30.212,44
Λοιπές υποχρεώσεις 93.281,54 59.323,50
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 6.915,82 6.862,15
Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00

Σύνολο (β) 1.283 .070 ,11 1.409 .813 ,35
Σ ύνολο  υ π οχρεώ σ εω ν (α+β) 2 .829 .070 ,21 2.962 .558 ,49

Σ ύ νολο  κ α θ α ρ ή ς θ έσ η ς, προβ λέψ εω ν κ α ι υπ οχρεώ σ εω ν 6.224 .649 ,02 6 .702 .725 ,15
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Σ η μ ε ίω σ η  2015 2014

Κ ύ κ λο ς εργασιώ ν (καθαρός) 3.411.669,63 3.729.525,18
Κ όσ τος πω λήσ εω ν -2.784.866,91 -2 .943.440,34
Μ ικτό αποτέλεσμα 626.802,72 786.084,84

Λ οιπά  συνήθη έσ οδα Γ Γ
629.902,91 787.089,30

Έ ξο δα  διοίκησης -292.370,89 -332.460,07
Έ ξο δα  δ ιάθεσης -515.040,93 -555.568,92

Λ οιπά  έξοδα και ζη μ ιές -450,98 -2.011,63

Απο με ιώ σ εις περιουσ ιακώ ν στο ιχείω ν (καθαρό ποσό) 0,00 0,00
Κ έρδη  και ζη μ ίες από διάθεση μη κυκλοφορούντω ν στοιχείω ν -17.087,67 0,00
Κ έρδη  και ζη μ ίες από επ ιμέτρηση στην εύλογη αξία 0,00 0,00

Έ σ ο δα  σ υμμ ετοχώ ν κα ι επ ενδύσ εω ν 0,00 0,00
Κ έρ δ ο ς  από αγορά οντότητας ή τμήματος σ ε τιμή ευκαιρίας 0 ,00 0,00

Λ οιπά έσοδα  κα ι κέρδη
Α ποτελέσματα  προ  τόκω ν και φόρω ν -189.744,92 -90.650,81
Π ιστω τικοί τόκοι και συναφή έσοδα 35,15 2.458,24

Χ ρεω στικο ί τόκοι και συναφή έξοδα -143.825,84 -167.230,00
Α ποτέλεσ μα  προ φ όρω ν -333.535,61 -255.422,57
Φ όροι εισοδήματος -1.588,00 0,00

Α ποτέλεσ μα  π ερ ιόδου  μετά από φόρους -335.123,61 -255.422,57

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 6



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟ ΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ Θ ΕΣΕΩ Σ
Υπόδειγμα Β.3. Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης - Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Απο θεματικά νόμων κ καταστατικού
Αφορολόγητα
Αποθεμαπκά

Κ εφ άλαιο
Y’.¿μ ιο

á¿MUJ
<αιιιθέ·.*ις
ιδιοκίΓ ,ιώ ν

IÍHH Ι'ΤΑίΚ
Διαφορές
Ι-υλογ'.ς

Αξίας

Διαφορές
Αναπροσαρμογής ; 

Λοιπι.ιν 
πτριο.ιοιπκών 

στοιχείων r·. 2065/92

T uiau ió
A nuO tJJU K Ô

Δ ια φ . Α πό  έκδοση 
Μποχών i r r p  τα  

ά ρ τια

Αφορολόγητα
C~O0£jaTIKC eró 
εφσπΐ,πΛ.ηριυ3 

φόροι 2ÍXJ4

Αφορολόγητα 
αποθεματικά από 

craAlaorr.. ένατης 
φ ορ υ λυ γ 'ΐΣ ς  ¡ :ιοδα 

2008

Αφορολόγητα 
(ΓΌθε-ατικά eró 
εφαπί,πληρευι 

φόροι 2009

Επιχορηγήσεις 
r  n y  '«IV rnrv/vi ιπτων 

ν .3299 και =7ΠΑ

AnuitÂioaaiu tu , 
νέο >ύνολο

Υπόλοιπο 01.01.2014 μ ε  βάση το t.l .Λ.Ι. 3.800.490,00 0,00 2,8/ 120.503,00 280.020,00 0,00 1.011.512,30 -1.319.334,34 3.855./93,83
Μεταβολές λογιστικών πολ.τ.κών & διόρθωση λαθών λόγω 
μετάβασης στα t.A.I ι. 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
Υπόλοιπο ϋ".01.21114 -ρο·π/νο σίμγιονο με L A I 3.800.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,87 126.503,00 280.620,00· 0,00 0,00 0,00 1.011.512,30 ; -1.319.334,34 3.899.793,83

Μ ειαθσλίι αιυ.χείων περιόδου 01.01-31.12.2014 0,00
Εοωιευικίς μεισφορές 0,00
Γ/ιιαφυσά υ.α Αηο.ελίυμαια .ηςχμηοιως 7.892,18 ; 7.892,18
Αύξηση κεφαλαίου 0,00
Διανομέςmoi«;φομι ίς(μι μίπμαια} 0,00
Α ι ι ο ι ι 'λ ι  σμα ιιι ¡πήδου 0,00 0,00 377.130,54 377.130,54
Αψορολόγηια rriofi; μαι.κά :ϊμθρ.77 §  1/ N.417? 0,00

Υπόλοιπο 31.17.2014 3.800.490,00 0,00 0.00 0,00 0,00 7,87 176.503.00 780.670,00 0,00 0,00 0,00 1.003.670,1 ? 1.641.464,88 3.569.771,11

Μεταβολές στοιχείων περιόδου 01.01-31.12.7015 0,00
Γσωτερικές μεταφορές 0,00
Μεταφορά στα Αποτελέσματα τηςχρησεω; -9.464,24 ; -9.464,24
Διανομές μερισμάτων 0,00
Αποτέλεσμα περιόδου -335.129,61 -335.123,61

Υπόλοιπο 31.12.2015 3.800.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,8/ 120.503.00 280.020,00 0,00 0,00 0,00 5-94.155,88 -1.9/6.588,49 3.225.183,25

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 7



Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
της

31ης Δεκεμβρίου 2015
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία

α) Επωνυμία: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΞΥΛΟΥΡΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία 

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2015 -31.12.2015 

δ) Διεύθυνση της έδρας: 1 χλμ ΠΕΟ Κατερίνης Θεσσαλονίκης 

ε) Α.Μ.Α.Ε.: 56139/58/Β/004/003.

ΓΕ.ΜΗ.: 53217948000

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την 
κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία μικρή οντότητα.

η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία 
με τον παρόντα νόμο.

θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό 
νόμισμα της Εταιρείας.

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας

Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την 
προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια 
εκτιμήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών, τα 
αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. 
Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες που 
θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα όμως, μπορεί να διαφέρουν από αυτές 
τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση.

Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των παγίων, τις 
συμμετοχές, την απομείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίμηση της εύλογης αξίας εφόσον 
επιλέγεται η εφαρμογή της.
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3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι

Η εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις ακόλουθες 
λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου1.

3.1.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

α) Αρχική καταχώριση

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο 
περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή 
επιδιωκόμενη χρήση.

Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενών πάγιων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών, 
περιλαμβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα 
με το εν λόγω πάγιο στοιχείο. Επιπλέον περιλαμβάνει μια εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων 
που σχετίζονται έμμεσα με το ιδιοπαραγόμενο πάγιο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην 
περίοδο κατασκευής ή παραγωγής. Η εταιρεία επιβαρύνει (δεν επιβαρύνει) το κόστος των ιδιοπαραγό μενών 
πάγιων στοιχείων μακράς περιόδου κατασκευής ή παραγωγής με τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το μέρος 
που αναλογούν σε αυτό.

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο αποσβέσιμο 
κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισμό του περιουσιακού 
στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομειώσεως).

Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή 
τους, η οποία εκτιμήθηκε ως ακολούθως:

> Κτίρια και τεχνικά έργα: 25 έτη.

> Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 10 έτη.

> Μεταφορικά μέσα επιβατικά 10 έτη.

> Μεταφορικά μέσα (κλαρκ) κ.λπ. 25 έτη.

> Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων 10 έτη.

Ζημία απομειώσεως καταχωρούνται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί την 
ανακτήσιμη αξία του.

Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ελέγχονται για απομείωση όταν 
υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι μεγαλύτερες από τις ανακτήσιμες. Στην περίπτωση αυτή 
υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν 
την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζημία απομείωσης στην κατάσταση

1: Η παράθεση είναι ενδεικτική και θα πρέπει να προσαρμόζεται στις περιστάσεις.
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αποτελεσμάτων. Το ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης 
αξίας (μείον τα απαιτούμενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας χρήσεως αυτών.

Για την εκτίμηση της αξίας χρήσεως, οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλούνται στην 
παρούσα αξία τους με την χρήση ενός προ φόρου προεξοφλητικού επιτοκίου ποσοστού %, το οποίο αντανακλά 
τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήματος και για τους κινδύνους που 
σχετίζονται με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία.

γ) Διαγραφή

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν αναμένει 
μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους ή την πώλησή τους.

3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν άδειες -  παραχωρήσεις - δικαιώματα, λογισμικά 
προγράμματα, εμπορικές επωνυμίες και εμπορικά σήματα.

Η αξία των αδειών -  παραχωρήσεων - δικαιωμάτων περιλαμβάνει το κόστος κτήσεως των εν λόγω 
στοιχείων, καθώς και κάθε δαπάνη που έχει μεταγενέστερα πραγματοποιηθεί για την επέκταση της διάρκειας 
της ισχύος τους, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων της αξίας τους.

Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών προγραμμάτων 
καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, 
μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν απομειώσεων της αξίας τους. Σημαντικές 
μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα λογισμικά προγράμματα όταν προσαυξάνουν την απόδοση 
τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών.

Η απόσβεση των αδειών -  παραχωρήσεων - δικαιωμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου 
αποσβέσεως εντός της περιόδου ισχύος τους. Η απόσβεση των λογισμικών προγραμμάτων λογίζεται βάσει της 
σταθερής μεθόδου αποσβέσεως σε 5 έτη.

Τα εμπορικά σήματα δεν αποσβένονται καθώς θεωρείται ότι δεν έχουν ορισμένη διάρκεια ωφέλιμης 
ζωής, υπόκεινται όμως σε ετήσιο έλεγχο απομειώσεως της αξίας τους.

Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

3.1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

3.Ι.3.Ι. Συμμετοχές

Οι συμμετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υποκείμενες σε έλεγχο απομειώσεως της αξίας 
τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να μην είναι 
ανακτήσιμη. Ζημίες απομειώσεως καταχωρούνται όταν η λογιστική αξία των συμμετοχών υπερβαίνει την 
ανακτήσιμη αξία τους. Ως ανακτήσιμη αξία θεωρείται η αξία χρήσεως που είναι η παρούσα αξία των 
αναμενόμενων μελλοντικών χρηματοροών από την συμμετοχή, στην επόμενη πενταετία και της 
υπολειμματικής της αξίας στο τέλος της πενταετίας.

3.1.3.2. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

α) Αρχική καταχώριση
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Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσεως, δηλαδή 
στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει το σύνολο των 
ταμειακών διαθεσίμων (ή ταμειακών ισοδύναμων) ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που διατέθηκε για 
την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς.

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται 
στο κόστος κτήσεώς τους (ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν ζημίες απομειώσεως, εκτός από τα έντοκα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεώς τους ή το επιτόκιο είναι 
σημαντικά, αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή 
μέθοδο).

Ζημία απομειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το ποσό που 
η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό.

Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο 
είναι το μεγαλύτερο από:

> Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, 
υπολογιζόμενη με τη χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου.

> Την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πωλήσεως.

Οι ζημίες απομειώσεως καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται ως κέρδη 
σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται μέχρι της αξίας που 
θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζημία απομειώσεως.

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου 
νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρούνται 
στα αποτελέσματα.

γ) Διαγραφή

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και μόνον όταν εκπνεύσουν τα 
συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή μεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι 
και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού.

3.1.4. Φόροι εισοδήματος 

3.Ι.4.Ι. Τρέχων φόρος

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει:

> Τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής 
νομοθεσίας.

> Τον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο.

Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της 
χρήσεως, κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την 
Εταιρεία.
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3.1.4.2. Αναβαλλόμενοι φόροι

Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές μεταξύ 
λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισμού.

Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων.

3.1.5. Αποθέματα

α) Αρχική καταχώριση

Τα αποθέματα καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που 
απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεμάτων στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη 
χρήση.

Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενών αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών, 
περιλαμβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα 
με τα εν λόγω στοιχεία. Επιπλέον περιλαμβάνει μια εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που 
σχετίζονται έμμεσα με το ιδιοπαραγόμενο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο 
παραγωγής. Η εταιρεία δεν επιβαρύνει το κόστος των ιδιοπαραγό μενών αποθεμάτων μακράς περιόδου 
παραγωγής ή ωριμάνσεως με τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το μέρος που αναλογούν σε αυτά.

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέματα (εκτός από χρηματιστηριακά εμπορεύματα 
και κυκλοφορούντο βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)2 αποτιμούνται στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ 
του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται με τη 
μέθοδο του Μέσου Σταθμικού Κόστους. Στην περίπτωση αποτιμήσεως στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, η 
ζημία απομειώσεως καταχωρείται ως κόστος πωληθέντων, εκτός αν είναι σημαντική, οπότε ενσωματώνεται 
στο κονδύλι «απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων».

Η εταιρεία δεν έχει χρηματιστηριακά εμπορεύματα και κυκλοφορούντο βιολογικά περιουσιακά στοιχεία.

3.1.6. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόμενα ποσά) και 
αποτιμούνται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής 
του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομειώσεως. Η απομείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται στην 
περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την δέσμευση που 
ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού.

Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσεως και 
αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιμης αξίας, δηλαδή 
του ποσού που αναμένεται να ληφθεί.

3.1.7. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και μεταγενέστερα, 
αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους, εκτός από τις μακροπρόθεσμης λήξεως, οι οποίες αποτιμούνται στο 
αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή μέθοδο). Οι 
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου 
νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρούνται 
στα αποτελέσματα.

2: Εφόσον συντρέχει περίπτωση
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β) Διαγραφή

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση 
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν υφίσταται 
πλέον.

3.1.8. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο 
ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά 
την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καταχωρούνται ως 
κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.

β) Διαγραφή

Μια μη χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση 
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν υφίσταται 
πλέον.

3.1.9. Προβλέψεις

Οι προβλέψεις καταχωρούνται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που 
αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους, εκτός αν η αποτίμηση στην παρούσα αξία του ποσού που 
αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους έχει σημαντική επίδραση στα ποσά των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, που 
προκύπτουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών, καταχωρούνται και αποτιμούνται στα προκύπτοντα 
από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

3.1.10. Κρατικές επιχορηγήσεις

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαμβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων καταχωρούνται ως 
αναβαλλόμενα έσοδα (έσοδα επόμενων περιόδων) και μεταφέρονται τμηματικά στα αποτελέσματα ως έσοδα 
κατ' αναλογία των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων για τα οποία ελήφθησαν, ενώ αυτές που λαμβάνονται 
για κάλυψη εξόδων καταχωρούνται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην ίδια περίοδο που καταχωρούνται και τα 
αντίστοιχα έξοδα.

3.1.11. Έσοδα και έξοδα

Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.

Ειδικότερα:

> Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρούνται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται 
δουλευμένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:

^  Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την 
κυριότητά τους.

Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή.

Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα και θεωρείται 
σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα.

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συμβόλαια καταχωρούνται με τη μέθοδο της 
ολοκληρωμένης συμβάσεως.
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Στην κλειόμενη χρήση τα έσοδα τέτοιου είδους ήταν πολύ λίγα.

> Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους 
καταχωρούνται ως εξής:

^  Οι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή 
μέθοδο.

^  Τα μερίσματα ή παρόμοιας φύσεως εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων 
οντοτήτων όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους.

^  Τα δικαιώματα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.

3.1.12. Στοιχεία της καθαρής θέσεως

Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρούνται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στα 
ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.

3.1.13. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν 
από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί μόνο από το αν συμβούν ή δεν συμβούν 
ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. Τα 
στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3.1.14. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού

Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, 
προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αυτή 
επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους. Οι προσαρμογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την 
ημερομηνία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μη διορθωτικά, μετά 
την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σημαντικά, στις σημειώσεις των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3.1.15. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές

Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε 
άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες 
συνθήκες, αναμένεται να πραγματοποιηθούν.

3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και διόρθωση 
σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων

3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων

Οι μεταβολές λογιστικών αρχών και μεθόδων, καταχωρούνται με αναδρομική επαναδιατύπωση των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της 
τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόμενα κονδύλια να είναι συγκρίσιμα.

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής. Οι επιδράσεις της μετάβασης στο νέο 
λογιστικό πλαίσιο των Ε.Λ.Π. παρουσιάζονται στην παράγραφο 32.
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3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων

Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων καταχωρούνται στην περίοδο, στην οποία διαπιστώνεται ότι 
προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι μεταβολές 
αυτές δεν καταχωρούνται αναδρομικά.

3.2.3. Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων

Οι διορθώσεις σφαλμάτων καταχωρούνται με την αναδρομική διόρθωση των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου.

Στην παρούσα περίοδο 2015 δεν εντοπίστηκε σφάλμα προηγούμενης περιόδου.

4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση 
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Όταν σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διατάξεως του νόμου 
για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 
γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή.

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.

5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα κονδύλια 
του ισολογισμού

Στον λογαριασμό των Ιδίων Κεφαλαίων «κρατικές επιχορηγήσεις» το οποίο εμφανίζεται σε εκεί 
κάνοντας χρήση των μεταβατικών διατάξεων του Ν.4308/2014 (άρθρο 37 § 5) περιλαμβάνεται το αναπόσβεστο 
τμήμα € 405.580,00 επιχορηγήσεων που έχουν ληφθεί για την απόκτηση πάγιων στοιχείων, με βάση τον ν. 
3299/2003 ως αφορολόγητο αποθεματικό.

6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

6.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Π ΙΝ Α Κ Α Σ  Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Ω Ν  ΙΔ ΙΟ Χ Ρ Η Σ ΙΜ Ο Π Ο ΙΟ Υ Μ Ε Ν Ω Ν  Ε Ν Σ Ω Μ Α Τ Ω Ν  Π Α ΓΙΩ Ν  Σ Τ Ο ΙΧ Ε ΙΩ Ν

1 ο | .

Α ξ ία  κ τή σ ης Π ΡΟ ΣΘ Η Κ ΕΣ Ϊ Ι Ε ί Σ Ε Σ Α δ α κ τ ρ ί ω ; Α π ο σ β έ σ ο ς  έω ς
Α ν ο π ρ ο σ ο ρ μ ο γ ή Α ττ ο σ β έ σ α ς Α α ξ ή σ α ς Μεοώσος

Α π ο σ β έ σ α ς  έω ς
Α ναττόσβεσ τί]

φ

3 1 .1 2 2 8 4 Α Ρ Κ Μ Ι Κ
Α ν α π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή

• . 2 ^ 5 ^ 2 - 2 0 : 4
Κ ίΜ η τ ό κ ι ιτ .

Μ π α ο ο ρ ά ο  
ω :  * :ν σ ι : Ί Α τ ο ρ ς ί ρ Γ ι Γ ί

„  ν ί Ε ο ο ρ ό σ ι  
Κ α το σ τρ ο φ ιχ  .  .

ο λ ν ο  > 5 γ ίσ μ :
3 '  .1 2 2 0 1 5 3 '  · 2 2 3 '4

Ν.2865 1 9 2  -  2 0 0 4 χ ρ ή σ ε ω ς στίτοσβέσεω ν α π ο σ β έ σ ε ω ν
3 '  1 2 2 0 1 5 3 1 .1 2 2 0 1 5

Α κ ίνητα

19  Γ ή π ε δ α ]  

Ο ικ ό π ε δ α 653.958 ,20 3 .03 3.33 6,33 3,30 3,33 6 8 8  998,20 688 .998 .20

11 Κ τίρ ια 3 .6 £ 9 .9 5 ; ,:6 15 .116 ,63 3.33 0.03 3,30 3.30 3  575 .130 ,59 '  659 .763 ,19 3.33 4 2 7 3 , 3 6 3 .3 ' 1 .7 0 2 4 7 3 . ; ; 1 .872 .630 ,05

12  Μ η χι 'κ ό ς  ε ξ ο π λ . 1 5 4 6  366,36 3.63 2  376 .52 0.33 3,30 3 . ( 3 : 3.33 '  54 9  432 ,88 1 131 .665 ,67 3.33 130 796,96 3.33 1 .2 6 2 4  52.63 286 .970 ,25

Λ ο σ τό ς
13  Μ ε τ α φ ο ρ ικ ά  

Μ έ σ α 2 Ί  995.76 3.60 0,33 3,30 3,33- 2 * 3  933,76 '5 4 .4 3 5 ,6 6 5.315,31 3,25 '8 9 .7 5 3 ,4 1 2 4 .240 ,35
Ε ξο π λ ισ μ ό ς 1 4  Έ π ι π λ α  5  

λ ο ι π ό ς 73 7 .3 -5 ,2 6 5 .0 7 1 .9 ' 6.33 3,30 3.33 7 4 2 4 1 8 ,1 7 633 3 :7 .3 4 4 0 2 2 1 ,3 9 0.27 3 .3 3 640.578 ,70 101 .839 ,47
15

Α κ ιν π τ ο π ο ιπ σ ίκ 3.31) 0 ,00 0.03 3,03 3.33 3,30 3.33 0 ,00
Σ ύ ν ο λ ο 6 .746 .3 7 6 ,6 4 2 0 .147 ,44 3 .376 .52 0 . » •3,00 0 .0 0  0 .0 0 6 7 6 9 .9 4 0 ,6 0 3 .476.218.86 0 .00 319.043 ,42 0.27 0 .27 3 .795 .262 .28 2 ,974 ,678 ,32
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6.2. Επενδυτικά ακίνητα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΏΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ

λογ.
Αξία κτήσης Π Ρ Ο Σ Θ Η Κ Ε Σ Μ 8 0 Σ Β Σ Αξία κτήσεως Αποσβέσας έως Ανσπροσαρμογη Αποσβέσας Αυξήσεις Μούσας Αποσβέσεις έως Αναπτόσβεστη

αξία
31.12.2011 ΑνφΕίρρίϋ Αναπροσαρμογή 

Ν.2065/02 - 2004
τώϋ\· νπ:ρ::ο·πό <παπ:·:·οτ; Ιίεπκσρά σ: 

ι\Λ:-*ογ/σ.ΐί 31.12.2015 31.12.2014 Μ.2065/92 - 2004 χρήσεως αποσβέσεων αποσβέσεων 31.12.2015 31.12.2015

Ακίνητο
10 Γήπεδα] 
Οικόπεδό 0 ,0 0 0 ,3 0 3 .3 3 ■3,03' 3 .3 3 3 .0 3 3 .3 3 0 ,0 0
11 Κτίρια 9 4 5 6 3 .2 2 7 6 9  00 3 ,3 3 0 ,0 0 9 : 3 : 2 , 2 2 3 ,3 3 3 .3 3 3 .3 3 3 ,3 0 3 ,3 3 3 ,3 3 0 .3 0 0 ,0 0
Σύνολο 9 4 .5 8 3 .2 2 769.DC· 0 .0 0 0 ,0 0 0 .0 0 9 5 .3 5 2 ,2 2 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 0.00' 0,00

6.3. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

Η εταιρεία δεν κατέχει στην τρέχουσα χρήση βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

6.4. Αυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Μ Α Κ Α Σ  Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Ω Ν  Α Υ .Ν ίΙΝ  Ι Μ Ι Ω Ν

Α ξ ά π ή σ ς ΖΡΟΙΘΕΚΕΣ Ϊ ,Η Ρ Ι Ε Ε Αξία 'κτήσεως Αποσβέσεις έακ Ανάερο-
Αποσβέσεις

χρήσεως
Αικήσεις

Εασβέαεον
Μειώσεις

αποσβέσεων

Αποσβέσεις έως Αναπόσβεστη
αξία

λογ.
31122014

Α ναφκαρμο'ΐή  
Ν.2065/92 2004 Κίρα'ση τόκον

Μεταφορά π ό  
άλλο λογ σμά

Α ν άβεις αξίας 
Κτήσης

Μειώσεις αξίας 
Κτήσης

Πταλήσεις χρήσης Κ ατασ φοκς
Ιώταφορα οε άλλο 

λογ/σμά 31.122(114 3112.2014
σαφμσγή

Ν 2065Ι92 -  2004 31.122015 31.12.2015

16 3 9 8 .766 ,11 7 .668 ,01 0 ,0 0 0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 4 0 6 .4 3 4 ,1 2 3 9 3 .888 ,31 2 .9 0 5 ,7 3 0 ,00 3 9 6 .7 9 4 ,0 4 9 .5 4 0 ,0 8
Σύνολο 3 9 8 .766 ,11 7 .668 ,01 0 ,00 0 ,0 0 0 ,0 0 0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 4 0 6 .4 3 4 ,1 2 3 9 3 .888 ,31 0 ,00 2 .9 0 5 ,7 3 0 ,00 0 ,00 3 9 6 .7 9 4 ,0 4 9 .6 4 0 ,0 8

6.5. Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντο στοιχεία υπό κατασκευή

Η εταιρεία δεν κατέχει τέτοια στοιχεία στην τρέχουσα χρήση.

7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
7.1 Αποτίμηση στην εύλογη αξία

ΔΕΝ αποτιμήθηκε στην εύλογη Αξία καμία κατηγορία χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείου·.

7.2 Αποτίμηση στο κόστος κτήσεως

α) Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα 

ΔΕΝ υπάρχουν.

β) Μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία εμφανίζονται με ποσό που υπερβαίνει 
την εύλογη αξία τους

Μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία είναι πολύ μικρής αξίας (2.773,29).

7.2.1 Εμπορικές απαιτήσεις

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
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Στιιιείωσυ 31.12.2015 31.12.2014

Εμπορικές απαιτήσεις 1.497.052,91 1.504.156,08
30 - Πελάτες 1.161.309,51 1.108.424,42

44 - Προβλέψεις για επισφαλείς Εμπορικές απαιτήσεις 0,00 0,00
3 3 - Γραμμάττα εισπρακτέα 

44.11 - Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (από λ_31)
90.731,60 88.431,60

33.25 Λογαριασμός Πιστωτικών Καρτών' 6.340,72 5.864,83
33.90 - Επιταγές εισπρακτέες - στο χαρτοφυλάκιο 2.501,08 17.538,75

33.91 - Επιταγές εισπρακτέες - Σφραγισμένες 236.170,00 283.896,48
33.92 - Επιταγές εισπρακτέες - στις Τράπεζες για Εγγύηση 0,00 0,00

44.11 - Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (από λ.33.90)
36 - Μεταβ. λογ. Ενεργ. (............................ )

56... - Μεταβ.Λογ. Παθητ. (Εκπτώσεις πελατών' υπό διακανονισμό) 0.00 0.00

7.2.2 Λοιπές απαιτήσεις

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Σιιιιειωστι 31.12.2015 31.12.2014
Λοιπές απαιτήσεις 14.237,01 17.523,15

33 - Χρεώστες Διάφοροι 4.729,97 11.499,32
44.11 - Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (από λ.33)
35 - Λογ/σμσί διαχείρισης προκαταβολών' & πιστώσεων 0,00 0,00

36 - Μεταβ. λογ. Ενεργ. (Εκπτώσεις αγορών υπό διακαν/σμό)
50 - Προμηθευτές (χρεωστικά υπόλοιπα) 9.507,04 6.023,83

53 - Πιστωτές διάφοροι (χρεωστικά υπόλοιπα) 0,00 0,00
54 - Υποχρεώσεις από φόρους (χρεωστ. υπόλοιπα)

56.... - ΜεταβΛογ.Παθητ. (Απαιτ.από ασφάλ.εταιρίες)

7.2.3 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Σηκείκιση 31.12.2015 31.12.2011
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 65.873,15 123.149,34

38.00 -Τ αμείς 8.816,50 13.269,11

38.02-06 Καταθέσεις σ ε  Τράπεζες 57.026,25 109.879,93

8. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως

Το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 126.683 κοινές ονομαστικές μετοχές 
αξίας € 30,00 η κάθε μία και ανέρχεται σε € 3.800.490,00. Η διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 
ανέρχεται στα€ 280.620,00

Το τακτικό αποθεματικό € 126.503,00 σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του κ.ν. 
2190/1920.

Οι διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων ανέρχεται σε € 2,87.

9. Προβλέψεις
9.1 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία

Η υποχρέωση για παροχές σε εργαζομένους προσδιορίστηκε με βάσει τα προκύπτοντα από τη 
νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού όπως αυτό προβλέπεται από τον 
Ν.2112/1920, ως ακολούθως :
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9.2 Λοιπές προβλέψεις

Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά στην τρέχουσα χρήση.

10. Υποχρεώσεις

10.1 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

10.1.1 Δάνεια

α) Εξασφαλίσεις δανείων

Μέρος των πιστοδοτήσεων, ποσού € 2.193542,04 από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, καλύπτεται με 

υποθήκη € 593,47, προσημείωση υποθήκης€ 601.320,61, προσημείωση € 390.000,00 και κοινή προσημείωση 

€ 1.063.470,29.

(β) Χρόνος λήξεως δανειακών υποχρεώσεων

Υ π ό λο ιπ ο  λ ή ξ εω ς Ο μολογιακά δάνεια
_  „ , _ . Δάνειά χρ η μ α τοδοτική ς 
Τραπεζικά δάνεια _ .μ ισθω σ εω ς Σύνολο

Β ρα χυπρόθεσ μ ο  τμ ή μ α :
Έ ω ς  1 έτος 0,00 647 747,94 0 .0 0 6 4 7 .7 4 7 ,9 4

Σ ύνολο  Β ραχυπ  ρό θ εσμο  υ 
τμ ή μ α το ς

ο .ο  α 6 4 7 .7 4 7 .9 4  0 .0 0 6 4 7 .7 4 7 ,9 4

Μ α κρ ο π ρ ό θ εσ μ ο  τμ ή μ α : 0 .0 0

1 έω ς 2 έτη 0,00 100.000,00 0,00 1 0 0 .0 0 0 .0 0
2 έω ς 5 έτη 0,00 480.000,00 0,00 4 8 0 .0 0 0 .0 0
Ά νω  τω ν 5 ετών' 0,00 966.000,00 9 6 6 .0 0 0 .0 0

Σ ύνολο  μ α κροπρόθεσ μ ου  
τμ ή μ α το ς

0 .0 0 1 .5 4 6 .0 0 0 .0 0  0 .0 0 1 .5 4 6 .0 0 0 ,0 0

Γ εν ικ ό  Σύνολο 0 .0 0 2 .1 9 3 .7 4 7 .9 4  0 .0 0

10.1.2 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

ΔΕΝ υπάρχουν.

10.1.3 Κρατικές επιχορηγήσεις

Η κίνηση του λογαριασμού παρατίθεται στον κατωτέρω πίνακα:
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Πίνακας μεταβολών κρατικών επιχορηγήσεων | Χρήση 2015 Χρήση 2015

Υπόλοιπο ενάρςεως 1.003.620,121 1.011.512,30
Ληφ θείσες επιχορηγήσεις εντός της περιόδου 0,00 0,00
Αποσβέσεις 9.464,24! 7.892,18
Υπόλοιπο λήξεως 994.155,88 1.003.620,12

Κάνοντας χρήση των διατάξεων της §5 του άρθρου 37 του Ν.4308/2014 και μέχρι πλήρους απόσβεσης 
τους, τα ποσά αυτά παραμένουν στην καθαρή θέση. Το τμήμα που αφορά τις επόμενες χρήσεις είναι 
αξίας 405.580,00 και θα έπρεπε να εμφανίζεται στις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.

10.2 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

10.2.1 Εμπορικές υποχρεώσεις

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Σημείωση 31.12.2015 31.12.2014

Εμπορικές υποχρεώσεις 473.094,10 456263,12

50 - Προμηθευτές 384.59410 395.981,87

51 - Γ ραμμάτια πληρωτέα

53.90 - Επιταγές (μεταχρονολογημένες) πληρωτέες 88.500,00 60.281,25

56. - Μεταβ.Λογ.Παθητ. (Αγορές υπό διακανονισμό) 0,00 0,00

36- Μεταβ. λογισμοί ενεργητικού (Εκπτώσεις αγορών υπό διακανονισμό) 0,00 0,00

10.2.2 Λοιπές υποχρεώσεις

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Σημείωση 31.12.2015 31.12.2014

Λοιπές υποχρεώσεις 93.281,54 59.323,50

30 - Πελάτες (πιστωτικά υπόλοιπα εκτός λογ.30.07 εγγυοδοσίας) 87.978,68 28.153,27

33 - Χρεώστες διάφοροι (Πιστωτικά υπόλοιπα λογ.30.07 Εγγυοδοσίας) 0,00 28.402,71

35 - Λογ/σμοί προκαταβολών και πιστώσεων 0,00 0,00

53 - Πιστωτές διάφοροι 5.302,86 2.767,52

11. Έ σοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας

Δεν υπάρχουν

12. Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο

Στην διάρκεια της περιόδου ΔΕΝ ενσωματώθηκαν στην αξία κατασκευαζόμενου κτιρίου τόκοι.

13. Προτεινόμενη διάθεση κερδών

Η κλειόμενη χρήση παρουσίασε ζημιογόνο αποτέλεσμα.

14. Καταβληθέντα μερίσματα στην περίοδο
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Στην κλειόμενη περίοδο δεν καταβλήθηκαν μερίσματα.

15. Λογιστικός χειρισμός ζημιών περιόδου

Οι ζημίες της περιόδου μεταφέρθηκαν στην καθαρή θέση ως ζημίες εις νέο, προκειμένου να καλυφθούν 
με κέρδη επόμενων χρήσεων.

16. Αναβαλλόμενοι φόροι

Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων.

17. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού

Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανέρχεται για το 2015 : 33 άτομα. Ανά κατηγορία εντός της χρήσεως 

έχει ως εξής (εργαζόμενοι την 31.12):

31 12.2015 31 12.2014
Μ έσο; όρο; προσωπικού ανά κατηγορία

- Μ ισθωτοί άτομα 32 32
- Ημερομίσθιοι άτομια 1 1

Σύνολο Μ 22
3) Α μοιβές κα ι έξοδα προσωπικού :
Υπαλληλικού ποοσωπικού
-Έ μμισθου προσωπικού 452.663,31 € 461.66423 €
- Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήμιατα 117.041.51 € 124.259.28 €

Σύνολο 5Μι7Λ5Α2 ? 5S5.923 .66e!
Εονατοτετνικού προσωπικού
- Ημιερο μίσθια 1!.895,31 € 7.712,85 €
- Κοινωνικές επιβ αμύνσεις και β οη θή μτατα 2.003.45 € 1.768.26 €

Σύνολο 1 3 .S 9 S .7 ie 9.481.11 € :
Εαρεπό μ ίνες παροχές 8672(2 € 429.60 €
Αποζημίωση απόλυσης 2,404.11 € 1.633.59 €
Γενικό Σύνολο 6 1 6 .S 7 5 .5 ie 597 .46 7 .9 6 €

18. Ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές περιοχές

Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής:

Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες:

(ΤΙ Ε μ π ορικ ό; δραστηριότητας: 31.12.2015 31.12.2014
Χονδρικούς εσωτερικού ! 1.482.763,97 1.746.852,55 6
Λιαιικώς εσωτερικού 1 1.567.894,39 1.613.121,946
Ενδοκοινοτικές παραδόσεις ' Τ  2.606,60 1.288,49 6
Επιστροφές πωλήσεων -71.910.74 -85.191.08 6

Σύνολο! 2 .9 8 1 .3 5 4 2 2  € 3.276.071.90 6
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ί2ί Β ιοιικτ /α νικ ή ; δοα σ τϊίο ιόττιτκ ; 31.12.2015 31.12.2014
Χονδρικώς εσωτερικού 196.962,64 176.156,54
Λιανικώς εσωτερικού 80.099,86 98.854,08
Ενδοκοινοτικές παραδόσεις 0,00 3.530,00
Επιστροφές πωλήσεων -3.644,86 -2.920,79
Εκπτώσεις -400,00 0,00

Σ ύ νο λ ο 273.017.64 € 275.619.83 €

131 Π ω  λ ύ σ ε ι;  α' & Β’ υλ ώ ν 31.12.2015 31.12.2014
Χ ονδρικώ ς εσω τερικού 76.409,97 84.079,59
Λ ιανικώ ς εσω τερικού 38.464,72 39.806,15
Ενδοκοινοτικές παραδόσεις 0,00 998,83
Επιστροφές πωλήσεων' -1.523,38 -1.548,40
Ε κπτώ σεις 0,00 0,00

Σ ύνολο 113 .351 .31  € 123 .336 .17  €

ί4) Παροχής Υπηρεσιών 31.12.2015 31.12.2014
Χονδρικός εσωτερικού 28.872,77 36.525,81
Λιανικώς εσωτερικού 15.176,81 18.296,69
Ενδοκοινοτικές παραδόσεις 0,00 0,00
Επιστροφές πωλήσεων -103,12 -301,13
Εκπτώσεις 0,00 0,00

Σύνολο 43.946.46 € 54.521.37 €

19. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών 
οργάνων

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

20. Συμμετοχές σε εταιρείες με απεριόριστη ευθύνη των εταίρων

Δεν υπάρχουν τέτοιες συμμετοχές.

21. Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του 
τελικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική

Η εταιρεία δεν ανήκει σε τελικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις. Τα ποσοστά που κατέχουν στο κεφάλαιο της εταιρίες, είναι μικρά με αποτέλεσμα 
στις οικονομικές καταστάσεις τους οι εταιρίες αυτές να έχουν κατατάξει την συμμετοχή ως «Διαθέσιμη για 
πώληση» του μη κυκλοφοριακού ενεργητικού.

22. Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
μερικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική

Η εταιρεία δεν ανήκει σε μερικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις.
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23. Τόπος στον οποίο διατίθενται οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Δεν συντρέχει περίπτωση.

24. Αμοιβές σε μέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων

Η Εταιρεία επιβαρύνθηκε με τα κατωτέρω ποσά:

Παροχές προς τη Διοίκηση 31/12/2015 31/12/2014

Μισθοί και άλλες βραχυπρόθεσμες εργασιακές 28.429,08 27.872,45
Λοιπές αμοιβές και παροχές 0,00 0,00

28.429.08 27.872.45

25. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη

Η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει τις κατωτέρω συναλλαγές με συνδεμένα μέρη και στο τέλος της 
χρήσεως έχει τα κατωτέρω υπόλοιπα απαιτήσεων ή υποχρεώσεων από και προς συνδεμένα μέρη:

31/12/2015 31/12/2014
Σωρευτικές πωλήσεις
Πωλήσεις αγαθών 
Πωλήσεις παγίων 
Πωλήσεις υπηρεσιών 
Λοιπά έσοδα

115.528,55
0,00
0,00
0,00

122.369,51
0,00
0,00
0,00

115.528,55 122.369,51
Σωρευτικές αγορές
Αγορές αγαθών 
Αγορές παγίων

527,50
0,00

706,68
0,00

527,50 706,68
Παροχές προς τη Διοίκηση
Μισθοί και άλλες βραχυπρόθεσμες εργασιακές 
Λοιπές αμοιβές και παροχές

28.429,08
0,00

27.872,45
0,00

28.429,08 27.872,45
Υπόλοιπα απαιτήσεων τέλους χρήσεως
Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 
Λοιπές απαιτήσεις

128.805,31
0,00

114.525,73
0,00

128.805,31 114.525,73
Υπόλοιπα υποχρεώσεων τέλους χρήσεως
Υποχρεώσεις από αγορές αγαθών και υπηρεσιών 
Λοιπές υποχρεώσεις

92,00
0,00

269,92
2.218,98

92,00 2.488,90

26. Αμοιβές για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για άλλες υπηρεσίες 
διασφαλίσεως

Υποχρέωση για γνωστοποιήσεις αυτής της παραγράφου έχουν μόνον οι Μεγάλες Οντότητες.

27. Λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και συνδεόμενων με αυτά υποχρεώσεων, τα οποία 
η διοίκηση της εταιρείας έχει αποφασίσει να διαθέσει εντός των επόμενων δώδεκα μηνών
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Υποχρέωση για γνωστοποιήσεις αυτής της παραγράφου έχουν μόνον οι Μεγάλες Οντότητες.

28. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου

Η Εταιρεία δεν ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων.

29. Διακανονισμοί (συμφωνίες) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με σημαντικές θετικές ή 
αρνητικές επιπτώσεις επί της εταιρείας

Δεν υφίστανται τέτοιοι διακανονισμοί.

30. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν 
εμφανίζονται στον ισολογισμό

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις

Δεν υφίστανται. 

β) Εγγυήσεις

Η Εταιρεία έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους, ανάλυση των οποίων 
παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα:

31/12/2015 31/12/2014
Καλής εκτέλεσης έργου 1.034,14 1.034,14
Λοιπές εγγυήσεις σε τρίτους 5.844,02 5.844,02
Σύνολο 6.878,16 6.878,16

γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2007. Εια τις χρήσεις 2011 έως 
και 2012, οι σχετικές εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στις φορολογικές 
αρχές.

31. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού

Δεν συνέβησαν τέτοια γεγονότα.

32. Πρώτη εφαρμογή

Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων αποτιμήσεως και συντάξεως χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και μεθόδων.

Η εταιρία έκανε χρήση της § 3 του άρθρου 37 του Ν.4308/2014 περ.αΐ που αναφέρει:

«3. Όταν η αναδρομική προσαρμογή ορισμένιον ή όλων των στοιχείων των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων είναι πρακτικά δυσχερής ή όταν το απαιτούμενο κόστος είναι σημαντικό, στην αρχή της περιόδου 
της πρώτης εφαρμογής η οντότητα δύναται:

α) Στην περίπτωση που υιοθετείται το ιστορικό κόστος ως βάση επιμέτρησης ενός στοιχείου εφεξής:

α.Ι) να θεωρήσει τις λογιστικές αξίες των στοιχείων του ισολογισμού του τέλους της προηγούμενης 
περιόδου ως το τεκμαρτό κόστος αυτού του στοιχείου για την εφαρμογή του παρόντος νόμου»
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Η εταιρεία έκρινε ότι οι αναδρομικές προσαρμογές δεν είναι πρακτικά ευχερείς και βάσει των 
παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 37 του Ν.4308/2014 δεν θα εφαρμόσει αναδρομικά τα Ε.Λ.Π.. Τα στοιχεία 
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της συγκριτικής περιόδου ταξινομήθηκαν, σύμφωνα με τα 
υποδείγματα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Ν.4308/2014. Στον παρακάτω πίνακα 
γνωστοποιούνται συνοπτικά οι επιπτώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων από τη χρήση απαλλαγών:

Χωστοποίηση /ρήσεως απαλλαγών κατά τη μετάβαση

Κονδύλι

Επίπτωση επί του Ισολογισμού σε
€

Επίπτοκ
αποτελεσ

ιη επί των 
μάτων σε €

Απαλλαγή2013 2014 2015 2014 2015
Έ ξοδα  ιδρύσεως και πρώτης 
εγκαταστάσεως Δεν υπάρχουν.

Χ ρηματοδοτικές μισθώσεις που 
συνήφθησαν πριν την 1.1.2014 Δεν υπάρχουν.

Α φορολόγητα αποθεματικά 
επιχορηγήσεων Δεν υπάρχουν.

Μ ερίσματα πληρωτέα χρήσεων 
2013 και 2014 Δεν υπάρχουν.

Προκαταβολή φόρου χρήσεων 
2013 και 2014 Δεν υπάρχουν.

Υποχρεώσεις προς μέλη της 
διοικήσεως από διανομή κερδών Δεν υπάρχουν.

Κ ρατικές επιχορηγήσεις
538.974,63 468.037,59 405.580,00 70.937,04 62.457,59 §5 άθρ.37 και 

Λογ. Οδ. ΕΛΤΕ 
§37.5.1

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά την επίδραση των εγγραφών προσαρμογής επί των ιδίων 
κεφαλαίων για την 1.1.2014 και την 31.12.2014, οι οποίες εφαρμόσθηκαν επί των καταστατικών οικονομικών 
καταστάσεων της Εταιρείας, προκειμένου αυτές να προσαρμοστούν στα Ε.Λ.ΕΕ

Συμφωνία καθαρής θέσεως κατά την πρώτη εφαρμογή 31/12/2014 31/12/2013
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Ε.Ε.Λ.Σ. 3.569.771,11 3.899.793,83
Διαγραφή εξόδων ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 0,00 0,00
Χρήση εύλογης αξίας ως τεκμαρτού κόστους για τα ακίνητα 0,00 0,00
Προσαρμογή σωρευμένων αποσβέσεων μηχανολογικού εξοπλισμού με βάση 
την ωφέλιμη ζωή τους 0,00 0,00
Αποτίμηση μετοχών στην εύλογη αξία τους 0,00 0,00
Αναταξινόμηση κρατικής επιχορηγήσεως στις υποχρεώσεις 0,00 0,00
Καταχώριση προβλέψεως αποζημιώσεως προσωπικού 0,00 0,00
Διαγραφή οφειλόμενου κεφαλαίου 0,00 0,00
Διαγραφή μερισμάτων από προς υποχρεώσεις λόγω διανομής 0,00 0,00
Διαγραφή υποχρεώσεων προς το προσωπικό και τα μέλη και Δ.Σ από διανομή 0,00 0,00
Καταχώριση αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρεώσεως 0,00 0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Ε.Λ.Π. 3.569.771.11 3.899.793.83

Κατερίνη, 25 Μαϊου 2016
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Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & 
Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Αναπληρωτής 
Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Οικονομικός Σύμβουλος

Σταύρος Κ. Μαυρόπουλος
Α.Δ.Τ. 

ΑΒ 581184

Γ ρηγόριος Ν. Κοτασίδης
Α.Δ.Τ. ΑΑ 942272

Γ κουνάς Σωτήριος
Α.Δ.Τ. ΑΒ 116698 

Α'Τάξης αρ.αδ. Ο.Ε.Ε. 340
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