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Α. Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους εταίρους της εταιρίας ΦΡΟΥΤΑ ΠΡΩΤΟΦΑΝΟΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 
 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας ΦΡΟΥΤΑ ΠΡΩΤΟΦΑΝΟΥΣΗ 

ΑΝΩΝYΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31
ης

 ∆εκεµβρίου 2015 και τις 

καταστάσεις αποτελεσµάτων & µεταβολών καθαρής θέσης της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία 

αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα.  

 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης 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.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα 

πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και 

διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά 

µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόµενες 

διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων 

ουσιώδους ανακρίβειας των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 

λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές 

δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις 

περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών 

δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 

λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν 

από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων. 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 

θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 

 

Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη 

 

Από τον έλεγχο µας προέκυψαν τα εξής θέµατα: 

1)Στο λογαριασµό προκαταβολές για κυκλοφορούντα στοιχεία και υπηρεσίες περιλαµβάνονται 

προκαταβολές σε προµηθευτές σε καθυστέρηση από τις προηγούµενες χρήσεις συνολικού ποσού ευρώ 

310.000 . Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί αποµείωση επί των απαιτήσεων αυτών, κατά την εκτίµησή µας ποσού 

ευρώ 165.000 . Λόγω του γεγονότος αυτού η αξία των «προκαταβολών για κυκλοφορούντα στοιχεία & 
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υπηρεσίες» και τα ίδια κεφάλαια εµφανίζονται αυξηµένα κατά ευρώ 165.000 και τα αποτελέσµατα της 

κλειόµενης και της προηγούµενης χρήσης αυξηµένα κατά ευρώ 65.000 και 100.000 αντίστοιχα.   

2)Στις εµπορικές απαιτήσεις από πελάτες περιλαµβάνονται και επισφαλείς-επίδικες απαιτήσεις, 

συνολικού ποσού ευρώ 595.000, για τις οποίες η διενεργηθείσα αποµείωση ποσού ευρώ 368.000 

υπολείπεται της απαιτούµενης  κατά ευρώ 185.000. Η µη διενέργεια της απαιτούµενης αποµείωσης 

συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, 

µε συνέπεια, η αξία των εµπορικών απαιτήσεων από πελάτες, τα αποτελέσµατα χρήσης και τα ίδια 

κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά ευρώ 185.000. 

3) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, 

δεν σχηµατίζεται πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 

31η ∆εκεµβρίου 2015, το συνολικό ύψος της µη σχηµατισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 61.800 

περίπου µε συνέπεια οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους να εµφανίζονται µειωµένες κατά 

ευρώ 61.800 περίπου , τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά ευρώ 61.800 περίπου.   

 4) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις 

χρήσεις από 2010 έως 2014. 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 έλεγχό 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 θεµάτων που µνηµονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση 

για Γνώµη µε Επιφύλαξη’, οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 

κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της εταιρίας ΦΡΟΥΤΑ ΠΡΩΤΟΦΑΝΟΥΣΗ ΑΝΩΝYΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ κατά την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2015, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση που έληξε 

την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

 

Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
 

α)Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχοµένου της Έκθεσης του   ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της εταιρίας  µε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των 

οριζόµενων από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και  

β) η προτεινόµενη µη διανοµή µερίσµατος, από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας,  εκ των κερδών 

της χρήσεως, πρέπει να εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων µε την 

προβλεπόµενη πλειοψηφία. 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 31 Αυγούστου 2016 

 
    Ο.Ε.Λ. Νικόλαος ∆ηµ. Γεωργιάδης  

Αρ Μ ΣΟΕΛ: 12941 

ΣΟΛ α.ε.ο.ε.                                                  ΣΟΛ α.ε.ο.ε. 

Φωκ. Νέγρη 3 

11257 Αθήνα 

ΑΡΜΣΟΕΛ 125      
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B.  OIKONOMIKEΣ    ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

    
Β1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  της 31-12-2015 

 

Σημείωση  2015 2014 

 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. 

   Ενσώματα πάγια 4.1     

Ακίνητα   3.659.009 3.901.444 

Μηχανολογικός εξοπλισμός   1.312.699 1.332.946 

Μεταφορικά Μέσα   90.288 85.838 

Λοιπά ενσώματα στοιχεία   106.320 118.736 

Σύνολο 

 

5.168.317 5.438.964 

Άυλα πάγια στοιχεία 4.2     

Λοιπά άυλα   7.768 10.068 

Σύνολο 

 

7.768 10.068 

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό 

κατασκευή   24.000 0 

Λοιπά μη χρηματοοικονομικά στοιχεία   500 1.307 

Σύνολο 

 

24.500 1.307 

Αναβαλλόμενοι φόροι       

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 

 

5.200.585 5.450.339 

     

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

   Αποθέματα 4.3     

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα       

Εμπορεύματα   3.483.084 2.778.043 

Πρώτες ύλες & διάφορα υλικά   989.631 757.649 

Προκαταβολές για αποθέματα   410.920 332.585 

Σύνολο 

 

4.883.636 3.868.277 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές       

Εμπορικές απαιτήσεις 4.4 2.714.947 3.731.671 

Λοιπές απαιτήσεις   282.377 196.015 

Προπληρωμένα έξοδα   28.173 26.682 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα   1.002.103 766.328 

Σύνολο 

 

4.027.600 4.720.696 

Σύνολο κυκλοφορούντων 

 

8.911.236 8.588.973 

Σύνολο ενεργητικού 

 

14.111.821 14.039.312 

     

Καθαρή θέση 

   Καταβλημένα κεφάλαια 4.5     

Κεφάλαιο   5.020.000 5.020.000 

Καταθέσεις ιδιοκτητών   199.626 0 

Σύνολο 

 

5.219.626 5.020.000 
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Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο 

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 

 

99.801 70.300 

Αφορολόγητα αποθεματικά 

 

2.121.222 2.121.222 

Αποτελέσματα εις νέο 

 

675.840 99.734 

Σύνολο 

 

2.896.863 2.291.256 

 

Σύνολο καθαρής θέσης 

 

8.116.488 7.311.256 

Υποχρεώσεις 

   Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις       

Δάνεια 4.6 521.221 758.333 

Κρατικές επιχορηγήσεις   613.873 532.978 

Σύνολο 

 

1.135.094 1.291.311 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       

Τραπεζικά δάνεια   1.078.826 3.047.894 

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων   443.335 370.004 

Εμπορικές υποχρεώσεις 4.7 2.573.589 1.716.374 

Φόρος εισοδήματος   92.214 170.457 

Λοιποί φόροι και τέλη   22.440                            5.328 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης   63.764 64.108 

Λοιπές υποχρεώσεις 4.8 506.790 47.197 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα   79.281 15.382 

Σύνολο 

 

4.860.238 5.436.745 

Σύνολο υποχρεώσεων 

 

5.995.332 6.728.056 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και 

υποχρεώσεων 

 

14.111.821 14.039.312 

 

 

Β2.  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά Λειτουργία 

 
Σημείωση 2015 2014 

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 4.9 20.861.696 22.212.462 

Κόστος πωλήσεων 

 

-15.819.213 -18.182.701 

Μικτό αποτέλεσμα 

 

5.042.483 4.029.761 

Λοιπά συνήθη έσοδα 4.10 35.403 189.302 

  

5.077.886 4.219.063 

Έξοδα διοίκησης 4.11 -524.192 -437.750 

Έξοδα διάθεσης 4.11 -3.493.352 -2.782.733 

Λοιπά έξοδα και ζημιές 4.12 -193.065 -123.076 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 

 

250.116 247.856 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 

 

1.117.393 1.123.359 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 

 

983 7.190 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 

 

-160.544 -328.726 

Αποτέλεσμα προ φόρων 

 

957.832 801.823 

Φόροι εισοδήματος 4.13 -302.025 -211.811 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από 

φόρους 

 

655.807 590.012 
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Β.3  Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου 1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2015 

 

 

  

Μετοχικό 

Κεφάλαιο 

Αποθεματικά 

νόμων και 

κατ/κού 

Αφορολόγητα 

αποθεματικά & 

Καταθέσεις 

Ιδιοκτητών 

Αποτελέσματα 

εις νέο 

Σύνολο 

Υπόλοιπο 01.01.2014 4.940.000 70.300 2.121.222 -490.278 6.641.244 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 80.000 0 0 0 80.000 

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο 0       0 

Εσωτερικές μεταφορές 0       0 

Διανομές στους φορείς 0       0 

Αποτελέσματα περιόδου 0     590.012 590.012 

Υπόλοιπο 31.12.2014 5.020.000 70.300 2.121.222 99.734 7.311.256 

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο         0 

Εσωτερικές μεταφορές   29.501 199.626 -29.501 199.626 

Διανομές μερισμάτων       -50.200 -50.200 

Αποτελέσματα περιόδου 0     655.807 655.807 

Υπόλοιπο 31.12.2015 5.020.000 99.801 2.320.848 675.840 8.116.488 
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Γ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η Εταιρεία ΦΡΟΥΤΑ ΠΡΩΤΟΦΑΝΟΥΣΗ Α.Ε (“η Εταιρεία”) ιδρύθηκε το 2002. Η έδρα της Εταιρείας 

βρίσκεται στη Ελλάδα επί της Περίτσας στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57008. Η Εταιρεία έχει αριθμό 

Γενικού Εμπορικού Μητρώου 058547004000 και η  διάρκεια της ορίστηκε αρχικά στα σαράντα εννιά 

(49) έτη. 

Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι το χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών. 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

Ν. 4308/2014. Σύμφωνα με τον Ν. 4308/2014 η Εταιρία έχει ενταχθεί στη μεσαία κατηγορία. 

Οι οικονομικές καταστάσεις αφορούν την περίοδο 1.1.2015 έως 31.12.2015, εγκρίθηκαν με απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου την 31
η 

Μαΐου 2016 και τελούν υπό την οριστική έγκριση της Τακτικής 

Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί με την παραδοχή της συνέχισης των δραστηριοτήτων 

της  Εταιρείας. H Εταιρία δεν τελεί υπό εκκαθάριση. 

 

2. ΣYNEXΙΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Oι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συντάχθηκαν με την παραδοχή της συνέχισης των 

δραστηριοτήτων της. 

 

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Παρατίθενται παρακάτω  αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η Εταιρεία για τα 

επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. Οι οικονομικές καταστάσεις 

παρουσιάζονται σε  Ευρώ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά). 

 

3.1 Ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία 

Αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος 

κτήσεως (κόστος κτήσης μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν απομειώσεις της αξίας τους). Το 

κόστος κτήσης περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να περιέλθει ένα περιουσιακό στοιχείο 

στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση, καθώς και τις δαπάνες βελτίωσης. Οι 

επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα κατά την πραγματοποίηση τους. 

 

3.2 Αποσβέσεις παγίων 

Η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή υπόκειται σε ετήσια  

απόσβεση. Η απόσβεση αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιμο για τη χρήση για την οποία 

προορίζεται και υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή του. 

Οι αποσβέσεις διενεργήθηκαν με τη σταθερή μέθοδο.  

 

Η εκτιμώμενη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής έχει ως εξής: 

Κατηγορίες Ωφέλιμη ζωή 

Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων Διάρκεια μίσθωσης 

Μηχανήματα  5-9 έτη 

Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 7 – 10 έτη 

Μεταφορικά μέσα 8 έτη 



ΦΡΟΥΤΑ ΠΡΩΤΟΦΑΝΟΥΣΗ Α.Ε 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  της 31
ης

 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Ποσά σε €) 

 

Page9 of 24 

Λοιπός εξοπλισμός 5 – 10 έτη 

Άυλα πάγια 5 έτη 

Τα ενσώματα και άυλα πάγια με κόστος κτήσης έως € 1.500 αποσβένονται πλήρως στην περίοδο κατά 

την οποία αποκτήθηκαν. 

Οι υπολειμματικές αξίες, οι ωφέλιμες ζωές και η μέθοδος απόσβεσης των ενσώματων και άυλων 

παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και αναπροσαρμόζονται σε 

μελλοντικές χρήσεις, εάν κριθεί απαραίτητο. Όταν οι λογιστικές αξίες των παγίων υπερβαίνουν την 

ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

3.3 Απομείωση παγίων 

 
Η Διοίκηση εξετάζει τη λογιστική αξία των ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων της 

Εταιρείας, προκειμένου να διαπιστώσει αν υφίσταται ένδειξη απομείωσης τους και εφόσον εκτιμάται 

ότι η επίπτωση της ενδεχόμενης απομείωσης στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι σημαντική. 

Αν υπάρχει τέτοια ένδειξη, γίνεται εκτίμηση της ανακτήσιμης αξίας του περιουσιακού στοιχείου έτσι 

ώστε να καθοριστεί το ύψος της ζημιάς από την απομείωση της αξίας του (αν συντρέχει τέτοια 

περίπτωση). Ο έλεγχος απομείωσης γίνεται σε ετήσια βάση ή/και οποτεδήποτε υπάρχει ένδειξη 

απομείωσης της αξίας των παραπάνω στοιχείων. 

Ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας του 

μείον τα έξοδα για να πραγματοποιηθεί η πώλησή του και της αξίας χρήσης του. Αν η ανακτήσιμη αξία 

ενός περιουσιακού στοιχείου εκτιμάται ότι είναι μικρότερη από το αναπόσβεστο υπόλοιπό του, το 

υπόλοιπο αυτό μειώνεται μέχρι την ανακτήσιμη αξία του. 

Η ζημιά απομείωσης της αξίας του αναγνωρίζεται απευθείας ως έξοδο, στα αποτελέσματα της χρήσης. 

Όταν, μεταγενέστερα, η ζημιά απομείωσης αντιστρέφεται, η λογιστική αξία του περιουσιακού 

στοιχείου αυξάνεται μέχρι την αναθεωρημένη εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία του, έτσι ώστε το 

αυξημένο αυτό λογιστικό υπόλοιπο που θα προσδιορισθεί να μην ξεπερνά εκείνο το λογιστικό 

υπόλοιπο που θα είχε προσδιορισθεί αν δεν είχε αναγνωρισθεί καμία ζημιά απομείωσης αξίας του 

περιουσιακού στοιχείου στα προηγούμενα έτη. Η ως άνω αντιστροφή της ζημιάς απομείωσης 

αναγνωρίζεται απευθείας ως έσοδο, στα αποτελέσματα της χρήσεως. 

 

3.4 Παύση αναγνώρισης παγίων 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία παύουν να αναγνωρίζονται όταν πουληθούν ή όταν δεν αναμένονται 

πλέον μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεσή τους. Το κέρδος ή ζημία που 

προκύπτει από την ανωτέρω αποαναγνώριση προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του καθαρού 

προϊόντος της διάθεσης και της λογιστικής αξίας του στοιχείου και περιλαμβάνεται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων. 

 

3.5 Χρηματοδοτική μίσθωση 

Πληροφορίες από πλευράς μισθωτή 

Οι μισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταμοιβές της 

ιδιοκτησίας ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις 

κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου 

στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της 

υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο 

στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, 

καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το μέρος του 

χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

Η Εταιρεία κάνοντας χρήση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 4308/2014 λογιστικοποιεί 

ως λειτουργικές, κατά τα όσα προβλέπονται από τις φορολογικές διατάξεις του Ν. 4172/2013, τις 
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συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης που προϋπήρχαν της ημερομηνίας μετάβασης στο λογιστικό 

πλαίσιο των Ε.Λ.Π. (01/01/2014) και βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. Η 

Εταιρεία δεν έχει συνάψει χρηματοδοτικές μισθώσεις μεταγενέστερα της ημερομηνίας μετάβασης στο 

λογιστικό πλαίσιο των Ε.Λ.Π.  

 

Πληροφορίες από πλευράς εκμισθωτή  

Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις εμφανίζονται αρχικά ως 

απαιτήσεις με ποσό ίσο με την καθαρή επένδυση στη μίσθωση. Μεταγενέστερα η απαίτηση 

χρηματοδοτικής μίσθωσης αντιμετωπίζεται ως χορηγημένο δάνειο, το δε μίσθωμα διαχωρίζεται σε 

χρεολύσιο, το οποίο μειώνει το δάνειο, και σε τόκο που αναγνωρίζεται ως χρηματοοικονομικό έσοδο. 

 

3.6 Λειτουργική μίσθωση 

Πληροφορίες από πλευράς εκμισθωτή 

Οι μισθώσεις παγίων με λειτουργική μίσθωση παρουσιάζονται στον ισολογισμό σύμφωνα με τη φύση 

του κάθε περιουσιακού στοιχείου και τα μισθώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσματα με 

τη σταθερή μέθοδο σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. 

Πληροφορίες από πλευράς μισθωτή 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον 

εκμισθωτή ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές 

μισθώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο σε όλη τη διάρκεια της 

μίσθωσης. 

 

3.7 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος. Μεταγενέστερα της αρχικής 

αναγνώρισης, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον ζημίες 

απομείωσης.  

Εφόσον υπάρχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων τα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης επιμετρούνται στο 

αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή τη σταθερή μέθοδο).  

Τα έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης 

επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη 

σταθερή μέθοδο). 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στον ισολογισμό ως μη κυκλοφορούντα 

ή ως κυκλοφορούντα, ανάλογα με τις προθέσεις της διοίκησης της Εταιρείας και το συμβατικό ή 

εκτιμώμενο χρόνο διακανονισμού τους. 

 

3.8 Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης, όταν υπάρχουν 

σχετικές ενδείξεις. Ενδείξεις απομείωσης θεωρείται ότι υφίστανται όταν: 

i. Υπάρχουν προφανείς, σοβαρές χρηματοοικονομικές δυσκολίες του εκδότη ή του υπόχρεου των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων 

ii. η λογιστική αξία είναι σημαντικά υψηλότερη από την εύλογη αξία αυτών των στοιχείων (όταν η 

εύλογη αξία υπάρχει)  

iii. δυσμενείς τοπικές, εθνικές ή διεθνείς συνθήκες αυξάνουν την πιθανότητα αθέτησης βασικών 

δεσμεύσεων που απορρέουν από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 
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Ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται όταν οι λογιστικές αξίες καταστούν μεγαλύτερες από το 

ανακτήσιμο ποσό και αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Οι ζημίες απομείωσης 

αναστρέφονται ως κέρδη στην κατάσταση αποτελεσμάτων, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν 

πάψουν να υφίστανται. 

Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της 

παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλουμένων με το πραγματικό 

επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα. Αναστροφή 

γίνεται μέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε αναγνωριστεί ζημία απομείωσης. Για τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού οι ζημίες απομείωσης 

αναγνωρίζονται όταν εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα. 

 

3.9 Παύση αναγνώρισης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Η Εταιρεία παύει να αναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν και μόνον όταν: 

i. Εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή 

ii. μεταβιβάσει όλους ουσιαστικά τους κινδύνους και τα οφέλη που προκύπτουν από την 

κυριότητα του στοιχείου αυτού. 

Κατά την παύση αναγνώρισης ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου αναγνωρίζεται ως 

κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα, η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και του ανταλλάγματος που 

λαμβάνεται (συμπεριλαμβανομένου κάθε νέου περιουσιακού στοιχείου που αποκτάται μείον κάθε νέα 

υποχρέωση που αναλαμβάνεται). 

 

3.10 Αποθέματα 

Τα αποθέματα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων 

περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση και 

κατάστασή τους. 

Μετά την αρχική αναγνώριση, τα αποθέματα επιμετρώνται στην κατ’ είδος χαμηλότερη αξία μεταξύ 

κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη 

τιμή πώλησης κατά τη συνήθη ροή των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, μείον το εκτιμώμενο κόστος 

ολοκλήρωσης και το εκτιμώμενο κόστος που είναι αναγκαίο για να πραγματοποιηθεί η πώληση. 

Το κόστος κτήσης του τελικού αποθέματος προσδιορίστηκε, για τα αποθέματα που είναι συνήθως 

αντικαταστατά, σύμφωνα με τη μέθοδο του ετήσιου μέσου σταθμικού κόστους. Το κόστος 

αποθεμάτων που δεν είναι συνήθως αντικαταστατά προσδιορίστηκε με τη μέθοδο του 

εξατομικευμένου κόστους. 

Επαρκείς προβλέψεις σχηματίζονται για απαξιωμένα, άχρηστα και αποθέματα με πολύ χαμηλή 

κυκλοφοριακή ταχύτητα. Η Διοίκηση της Εταιρείας επανεκτιμά την επάρκεια της πρόβλεψης για 

απαξιωμένα αποθέματα σε ετήσια βάση. Οι μειώσεις της αξίας των αποθεμάτων στην καθαρή 

ρευστοποιήσιμη αξία καθώς και οι διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το 

διακανονισμό των προβλέψεων απαξιωμένων αποθεμάτων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της 

περιόδου στην οποία προκύπτουν. 

 

3.11 Ταμειακά διαθέσιμα 

Τα διαθέσιμα περιλαμβάνουν τα μετρητά και τα ισοδύναμα των ταμειακών διαθέσιμων, όπως οι 

καταθέσεις όψεως. 
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3.12 Ίδια κεφάλαια 

Το εταιρικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύμφωνα με την ονομαστική αξία των εταιρικών μεριδίων που 

έχουν εκδοθεί. Τα εταιρικά μερίδια ταξινομούνται στα ίδια κεφάλαια. Τα άμεσα έξοδα για την αύξηση 

του εταιρικού κεφαλαίου παρακολουθούνται αφαιρετικά του στοιχείου αυτού εφόσον είναι σημαντικά 

για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση αναγνωρίζονται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων στην περίοδο που προκύπτουν. 

 

Ως στοιχείο του κεφαλαίου της Εταιρείας αναγνωρίζεται μόνο το, σε οποιαδήποτε μορφή, ήδη 

εισφερθέν μέρος του κεφαλαίου. Δεν αναγνωρίζεται το εγκεκριμένο να καταβληθεί αλλά μη εισέτι 

καταβληθέν, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, μέρος του κεφαλαίου. 

 

Εισφορές ιδιοκτητών για τις οποίες υπάρχει ανέκκλητη δέσμευση κεφαλαιοποίησης και υποχρέωση της  

Εταιρείας για έκδοση μεριδίων ή άλλων συμμετοχικών τίτλων προς τους συνεισφέροντες εντός 12 

(δώδεκα) μηνών από την ημερομηνία της κάθε εισφοράς, αναγνωρίζονται με το ονομαστικό ποσό τους 

στην καθαρή θέση. 

Βάσει του Κ.Ν. 3190/1955, οι εταιρείες υποχρεούνται να μεταφέρουν το 5% τουλάχιστον των ετήσιων 

καθαρών κερδών τους σε τακτικό αποθεματικό. Σκοπός του είναι να καλύψει τυχόν ζημίες και δεν 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλη αιτία. Ο σχηματισμός τακτικού αποθεματικού παύει να είναι 

υποχρεωτικός όταν το συσσωρευμένο ποσό γίνει τουλάχιστον ίσο με το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου. 

 

3.13 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους κατά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους κατά την έξοδο από την υπηρεσία, αναγνωρίζονται και 

επιμετρώνται στα προκύπτοντα από τις διατάξεις των νόμων 2112/20 και 4093/12 ονομαστικά ποσά 

κατά την ημερομηνία του ισολογισμού για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης. 

 

3.14 Λοιπές προβλέψεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που 

αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Το ποσό αυτό προσδιορίζεται ως η βέλτιστη 

εκτίμηση. Εφόσον υπάρχει σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι προβλέψεις 

αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στην παρούσα αξία των ποσών που 

αναμένεται να απαιτηθούν για το διακανονισμό τους. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την 

επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της 

περιόδου στην οποία προκύπτουν. 

 

3.15 Υποχρεώσεις - Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο οφειλόμενο ποσό τους (καθαρό ποσό 

που αναλαμβάνεται). Ποσά που αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση, καθώς και το κόστος που 

σχετίζεται άμεσα με την ανάληψη των υποχρεώσεων αντιμετωπίζονται ως έξοδα ή έσοδα της περιόδου 

στην οποία οι υποχρεώσεις αναγνωρίσθηκαν αρχικά.  

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται στα 

οφειλόμενα ποσά. 

Εφόσον υπάρχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων οι 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο 

αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή τη σταθερή μέθοδο, κατά περίπτωση).  
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3.16 Τόκοι χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα στα 

αποτελέσματα. 

 

3.17 Παύση αναγνώρισης χρηματοοικονομικής υποχρέωσης 

Η Εταιρία παύει να αναγνωρίζει μια χρηματοοικονομική υποχρέωση όταν, και μόνον όταν, η συμβατική 

δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει. Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας μιας 

χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που εξοφλείται ή μεταβιβάζεται σε ένα τρίτο μέρος και του 

ανταλλάγματος που καταβάλλεται, συμπεριλαμβανομένης της λογιστικής αξίας τυχόν άλλων, εκτός 

μετρητών, μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων και τυχόν νέων υποχρεώσεων που 

αναλαμβάνονται, αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 

 

3.18 Τροποποίηση των όρων υφιστάμενης χρηματοοικονομικής υποχρέωσης 

Τροποποίηση των όρων υφιστάμενης χρηματοοικονομικής υποχρέωσης (είτε οφείλεται σε οικονομική 

δυσχέρεια του οφειλέτη είτε όχι) αντιμετωπίζεται ως εξόφληση (αποαναγνώριση) της αρχικής 

υποχρέωσης και αναγνώριση νέας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης με την όποια διαφορά προκύπτει 

να αναγνωρίζεται απευθείας στα αποτελέσματα. 

 

3.19 Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο 

ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.Διαφορές που προκύπτουν 

είτε κατά την επανεκτίμηση είτε κατά το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 

 

3.20 Βραχυπρόθεσμες παροχές σε εργαζόμενους 

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζόμενους σε χρήμα (εκτός από παροχές λήξης της 

εργασιακής σχέσης) αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο 

ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση. 

Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των προβλέψεων 

για παροχές σε εργαζομένους, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία 

προκύπτουν. 

 

3.21 Φόρος εισοδήματος 

Έξοδο φόρου είναι το συγκεντρωτικό ποσό που περιλαμβάνεται στον προσδιορισμό του καθαρού 

κέρδους ή ζημίας της περιόδου και αφορά τον τρέχοντα φόρο της Εταιρείας, βάσει της ισχύουσας 

φορολογικής νομοθεσίας στην Ελλάδα. 

Τρέχων φόρος είναι το ποσό του πληρωτέου φόρου εισοδήματος που αφορά στο φορολογητέο κέρδος 

της περιόδου. Το φορολογητέο κέρδος διαφέρει από το καθαρό λογιστικό κέρδος, όπως αυτό 

εμφανίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, διότι αποκλείει έσοδα ή έξοδα που φορολογούνται ή 

εκπίπτουν από τον φόρο σε άλλες χρήσεις και επιπλέον αποκλείει στοιχεία που ποτέ δεν 

φορολογούνται ή εκπίπτουν για σκοπούς προσδιορισμού του φορολογητέου αποτελέσματος. Ο φόρος 

υπολογίζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσπιστεί μέχρι την 

ημερομηνία του ισολογισμού. 
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3.22 Αναβαλλόμενοι φόροι 

Η οντότητα δεν αναγνωρίζει αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

της. 

 

3.23 Μετατροπή στοιχείων σε ξένο νόμισμα 

Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ (€), το οποίο είναι το λειτουργικό νόμισμα της 

Εταιρείας. 

Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε ευρώ βάσει των ισοτιμιών που ισχύουν κατά την 

ημερομηνία συναλλαγής. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από 

την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από τη μετατροπή των υπολοίπων λογαριασμών με 

συναλλαγματικές ισοτιμίες τέλους χρήσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα στο κονδύλι “Λοιπά 

έσοδα και κέρδη” ή “Λοιπά έξοδα και ζημίες”, αντίστοιχα. 

 

3.24 Αναγνώριση εσόδων & εξόδων 

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά 

από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.  

 

3.25 Πώληση αγαθών 

Το έσοδο από την πώληση αγαθών αναγνωρίζεται, βάσει της αρχής του δεδουλευμένου όταν οι 

ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη της κυριότητας των αγαθών έχουν μεταβιβαστεί στον αγοραστή, 

συνήθως με την αποστολή των αγαθών. Ιδιαίτερα το έσοδο αναγνωρίζεται εφόσον μπορεί να μετρηθεί 

αξιόπιστα και κατά τη στιγμή της πώλησης θεωρείται σφόδρα πιθανή η είσπραξη του τιμήματος. 

 

3.26 Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες και η είσπραξη 

της απαίτησης είναι εξασφαλισμένη. 

 

3.27 Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού 

επιτοκίου.  

 

3.28 Αλλαγές λογιστικών πολιτικών, εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών 

Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών αναγνωρίζονται αναδρομικά. Η 

διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους. Οι μεταβολές των λογιστικών 

εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν 

αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται 

αναδρομικά.  

 

3.29 Παρεκκλίσεις από διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων 

Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώρηση των αναβαλλομένων  φόρων σύμφωνα με το άρθρο 37. 

Τα έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης έχουν αποσβεσθεί πλήρως με βάση το ΕΓΛΣ στο Ισολογισμό 

της 31-12-2013. 
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3.30 Συσχετισμοί & συμψηφισμοί χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

Δεν υπάρχουν. 

 

 

4.1 ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ 

 

  

Κτίρια & 

Τεχνικά έργα 

Μηχαν/κός 

εξοπλισμός 

Μεταφορικά 

μέσα 

Λοιπός 

εξοπλισμός 
Σύνολο 

Μικτή λογιστική αξία 1.1.2014 6.424.447 5.425.369 509.788 296.593 12.656.197 

Προσθήκες περιόδου 5.983 233.478 50.495 88.426 378.382 

Μειώσεις περιόδου - 
  

- 
 

Μικτή λογιστική αξία 31.12.2014 6.430.430 5.658.847 560.283 385.019 13.034.579 

Σωρευμένες αποσβέσεις  1.1.2014 2.283.466 3.896.726 457.801 245.811 6.883.807 

Αποσβέσεις περιόδου 245.519 429.174 16.644 20.473 711.810 

Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου - 
  

- 
 

Σωρευμένες αποσβέσεις  31.12.2014 2.528.986 4.325.901 474.445 266.284 7.595.616 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2014 3.901.444 1.332.946 85.838 118.735 5.438.963 

            

Μικτή λογιστική αξία 1.1.2015 6.430.430 5.658.847 560.283 385.019 13.034.579 

Προσθήκες περιόδου - 405.500 20.791 15.749 442.040 

Μειώσεις περιόδου - 
  

- 
 

Μικτή λογιστική αξία 31.12.2015 6.430.430 6.064.347 581.074 400.768 13.476.619 

Σωρευμένες αποσβέσεις  1.1.2015 2.528.986 4.325.901 474.445 266.284 7.595.616 

Αποσβέσεις περιόδου 242.435 425.747 16.341 28.164 712.687 

Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου - 
  

- 
 

Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2015         2.771.421 4.751.648 490.786 294.448 8.308.303 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015 3.659.009 1.312.699 90.287 106.320 5.168.316 

 

 

4.2 ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

  Λοιπά άυλα 

Μικτή λογιστική αξία 1.1.2014 168.095 

Προσθήκες περιόδου 17.700 

Μειώσεις περιόδου - 

Μικτή λογιστική αξία 31.12.2014 185.795 

Σωρευμένες αποσβέσεις 1.1.2014 168.041 

Αποσβέσεις περιόδου 7.686 

Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου - 

Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2014 175.727 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2014 10.068 

    

Μικτή λογιστική αξία 1.1.2015 185.795 

Προσθήκες περιόδου 
 

Μειώσεις περιόδου - 

Μικτή λογιστική αξία 31.12.2015 185.795 

Σωρευμένες αποσβέσεις 1.1.2015 175.727 

Αποσβέσεις περιόδου 2.300 

Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου - 

Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2015 178.027 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015 7.768 
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4.3 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

 

Τα αποθέματα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 
 

 
31.12.2015 31.12.2014 

Εμπορεύματα 
3.483.084 

 

2.778.043 

 

Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα 

υλικά-Ανταλλακτικά και Είδη Συσκευασίας 989.631 

 

757.649 

 

Αγορές υπό παραλαβή 
410.920 

 

332.585 

 

Σύνολο 
4.883.636 

 

3.868.277 

 

 

 

4.4 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

 

 
31.12.2015 31.12.2014 

Πελάτες 

 

2.644.027 

 

3.267.569 

Επιταγές εισπρακτέες σε 

καθυστέρηση 
44.763 44.763 

Γραμμάτια εισπρακτέα 18.457 24.100 

Γραμμάτια εισπρακτέα σε 

καθυστέρηση 
7.700 7.700 

Επισφαλείς Πελάτες 368.768 387.538 

Μείον προβλέψεις επισφαλών 368.768 
 

Σύνολο 2.714.947 3.731.671 

 

Η κίνηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις είναι η εξής: 

 

 
31.12.2015 31.12.2014 

Αρχικό υπόλοιπο 0 0 

Πρόσθετη πρόβλεψη χρήσεως 368.768 0 

Μείον: χρησιμοποιηθείσα 

πρόβλεψη 
0 0 

Έσοδα από αχρησιμοποίητες 

προβλέψεις 
0 0 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 368.768 0 
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4.5 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Το εταιρικό κεφάλαιο αναλύεται ως εξής: 

 

 
31.12.2015 31.12.2014 

 
    

Εγκεκριμένο κεφάλαιο 5.020.000 5.020.000 

Καταβλημένο εταιρικό κεφάλαιο 5.020.000 5.020.000 

      

Το εταιρικό καταβλημένο κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε 50.200 μετοχές με ονομαστική αξία 

μετοχής € 100. 

Τα αποθεματικά νόμων αφορούν σχηματισμένο τακτικό αποθεματικό. Βάσει του Κ.Ν. 2190/20, οι 

εταιρείες υποχρεούνται να μεταφέρουν το 5% τουλάχιστον των ετήσιων καθαρών κερδών τους σε 

τακτικό αποθεματικό. Σκοπός του είναι να καλύψει τυχόν ζημίες και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

άλλη αιτία. Ο σχηματισμός τακτικού αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτικός όταν το 

συσσωρευμένο ποσό γίνει τουλάχιστον ίσο με το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. 

 

4.6 ΔΑΝΕΙΑ 

Τα δάνεια της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Μακροπρόθεσμα Δάνεια 31.12.2015 31.12.2014 

Τράπεζα Πειραιώς 0 233.333 

Τράπεζα Eurobank 75.000 150.000 

Τράπεζα Eurobank ΕΤΕΑΝ 275.000 375.000 

Τράπεζα Alpha Bank ΤΕΠΙΧ 171.220 0 

Σύνολο 521.220 758.333 

 

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 31.12.2015 31.12.2014 

Τράπεζα Alpha Bank (πρώην Εμπορική) 0 182.555 

Τράπεζα Alpha bank (πρώην Εμπορική) 578.826 1.415.339 

Τράπεζα Πειραιώς 500.000 1.200.000 

Τράπεζα Πειραιώς 0 250.000 

Σύνολο 1.078.826 3.047.894 

 

Πληρωτέα στην επόμενη χρήση 31.12.2015 31.12.2014 

Τράπεζα Πειραιώς 186.666 186.667 

Τράπεζα Eurobank 75.000 75.000 

Τράπεζα Eurobank ΕΤΕΑΝ 106.668 108.337 

Τράπεζα Alpha Bank ΤΕΠΙΧ 75.000 0 

Σύνολο 443.334 370.004 

 

Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίστανται προσημειώσεις ύψους 1.291.269 € και 4.500.000 € υπέρ 

της Alpha Bank (ως καθολική διάδοχο της Εμπορικής Τράπεζας) και της Τράπεζας Πειραιώς αντίστοιχα. 

 

 

4.7 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
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31.12.2015 31.12.2014 

Προμηθευτές εσωτερικού 935.106 604.171 

Επιταγές πληρωτέες 1.518.709 1.020.085 

Προκαταβολές πελατών 119.774 92.118 

Σύνολο 2.573.589 1.716.374 

 

4.8 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

 

 
31.12.2015 31.12.2014 

Πιστωτές Διάφοροι 506.790 47.197 

Σύνολο 506.790 47.197 

 

4.9 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ο καθαρός κύκλος εργασιών στις οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 

 

 31.12.2015 31.12.2014 

Πωλήσεις Εσωτερικού 5.142.292  6.074.222  

Πωλήσεις Εξωτερικού 15.719.404  16.138.240  

   Σύνολο 20.861.696  22.212.462  

 
4.10 ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΗΘΗ ΕΣΟΔΑ 

Τα καθαρά λοιπά συνήθη έσοδα στις οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 

 

31.12.2015 31.12.2014 

Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα 

πωλήσεων 4.528  1.450  

Προμήθειες-παρεπόμενα έσοδα πωλήσεων 30.875  187.852  

   Σύνολο 35.403  189.302  

 

 

4.11 Έξοδα Διοίκησης & Διάθεσης  

Τα έξοδα Διοίκησης  & Διάθεσης  αναλύονται ως εξής: 

 

Έξοδα Διοίκησης 2015 2014 

Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού 234.908 167.861 

Αμοιβές Τρίτων 81.355 35.262 

Παροχές Τρίτων 168.164 190.743 

Φόροι & Τέλη 0 2.045 

Διάφορα έξοδα 9.301 13.440 

Αποσβέσεις 30.464 28.399 

Προβλέψεις 0 0 

Σύνολο 524.192 437.750 
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Έξοδα Διάθεσης 2015 2014 

Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού 156.605 111.907 

Αμοιβές Τρίτων 282.333 207.059 

Παροχές Τρίτων 367.015 168.494 

Φόροι & Τέλη 33.506 37.805 

Διάφορα έξοδα 2.027.451 1.995.545 

Αποσβέσεις 258.776 261.924 

Προβλέψεις 367.665 0 

Σύνολο 3.493.352 2.782.733 
 

 

 
4.12 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ 

Τα λοιπά έξοδα και ζημίες στις οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 

 
31.12.2015 31.12.2014 

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 65.224 23.305 

Έκτακτες ζημιές 127.841 99.771 

Σύνολο 193.065 123.076 

Αναλυτικότερα το ποσό των € 97.870 αφορά ζημίες από καταστροφή ακατάλληλων αποθεμάτων, το 

ποσό των € 20.219 πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες και το ποσό των € 65.224 αφορά 

συναλλαγματικές διαφορές χρήσεως. 

 

   4.13 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Σύμφωνα με την Ελληνική φορολογική νομοθεσία (N. 4336/2015), ο φορολογικός συντελεστής επί των 

κερδών που προκύπτουν στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1 Ιανουαρίου 2015 ανέρχεται σε 

29%  έναντι 26% της περσινής χρήσης. 

 

Ο φόρος εισοδήματος της χρήσης 2015 υπολογίσθηκε σε 301.475,80 ευρώ ήτοι % επί των κερδών προ 

φόρων 31,47% ενώ στη χρήση 2014 ο φόρος εισοδήματος ανήλθε σε 211.811,46 ευρώ ήτοι % επί των 

κερδών προ φόρων 26,41%.  

 

∆. Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία 

1.1 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010 , 2011 , 2012 , 2013 & 

2014 και επομένως η φορολογική της θέση για τις χρήσεις αυτές δεν είναι οριστική.  

Όσον αφορά τις χρήσεις από 2011 έως και 2014, η Εταιρεία δεν ελέγχθηκε ως προς την φορολογική της 

συμμόρφωση σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν 2238/1994 και δεν έλαβε φορολογικό πιστοποιητικό .  

Σύμφωνα με τη ΠΟΛ.1006/05.01.2016, δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια τακτικού φορολογικού 

ελέγχου  από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκδίδεται φορολογικό 

πιστοποιητικό χωρίς επιφυλάξεις για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας. Συνεπώς οι 

φορολογικές αρχές είναι δυνατόν να επανέλθουν και να διενεργήσουν τον δικό τους φορολογικό 

έλεγχο. Ωστόσο εκτιμάται από τη Διοίκηση της οντότητας ότι τα αποτελέσματα τέτοιων μελλοντικών 

ελέγχων από τις φορολογικές αρχές, αν τελικά πραγματοποιηθούν, δε θα έχουν σημαντική επίπτωση 

στην οικονομική θέση της Εταιρίας. 
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Για τη χρήση 2015 η Εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013. Το σχετικό φορολογικό 

πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της 

χρήσεως 2015.  

 

1.2 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

Η Εταιρία σχηματίζει πρόβλεψη για τις  επισφαλείς απαιτήσεις . Η σχηματισμένη πρόβλεψη την 

31.12.2015 ανέρχεται σε € 368.768.  

 

1.3  Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού 

Ο μέσος όρος των απασχολουμένων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα: 

 

 31-12-2015                        31-12-2014 

 

Διοικητικό Προσωπικό                  8 13 

Εργατοτεχνικό Προσωπικό                90 64 

Σύνολο   98 77 

 

Η εταιρεία σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής ποσά: 

                                           

                            

 

 

 

 

1.4 Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης 

Οι αμοιβές που καταβλήθηκαν στη χρήση για αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

διαμορφώθηκαν ως ακολούθως. 

 

1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014 

Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 70.000 0 

  70.000 0 

 

1.5 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη  

Δεν υφίστανται συναλλαγές με συνδεδεμένα μέλη. 

 

 

 31-12-2015                        31-12-2014 

Μισθοί & ημερομίσθια                1.072.030                          1.159.264 

Κοινωνικές επιβαρύνσεις              299.233                              302.168  

Σύνολο     1.371.263                          1.461.432        
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1.6 Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται 

στον ισολογισμό 

Δεν υπάρχουν. 

 

1.7 Προτεινόμενη διάθεση κερδών 

Το διοικητικό συμβούλιο προτείνει στην προσεχή τακτική γενική συνέλευση  των μετόχων τη διάθεση 

των καθαρών μετά από φόρους κερδών ως ακολούθως : 

31/12/2015 

Τακτικό Αποθεματικό 32.790,35  

Πρώτο Μέρισμα 0 

Υπόλοιπο Κερδών σε νέο 623.016,57 

Σύνολο 655.806,92 

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν θα προτείνει τη διανομή μερισμάτων για τη χρήση 2015 προκειμένου να 

ενισχύσει τα ίδια κεφάλαια ενόψει των επενδύσεων που έχει σχεδιάσει να υλοποιήσει το 2016 & 2017. 

 

Ε. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού τα οποία 

επηρεάζουν την οικονομική διάρθρωση ή την επιχειρηματική πορεία της Εταιρείας. 

 

Στ. ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Η Εταιρεία αντιμετώπισε ως αλλαγή λογιστικών πολιτικών την πρώτη εφαρμογή των κανόνων 

επιμέτρησης και σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων που προβλέπονται από τα 

Ε.Λ.Π. (Ν.4308/2014). Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα όλες οι απαιτούμενες από τα 

Ε.Λ.Π.(Ν.4308/2014) προσαρμογές να γίνουν αναδρομικά, ως αν οι οικονομικές καταστάσεις 

συντάσσονταν ανέκαθεν βάσει των προβλέψεων των Ε.Λ.Π. (Ν.4308/2014) με εξαίρεση το 

γεγονός ότι η Εταιρεία έκανε χρήση της παραγράφου 5 του άρθρου 37 του Ν. 4308/2014, 

βάσει της οποίας παρέχεται η δυνατότητα για περιουσιακά στοιχεία οι συναλλαγές των 

οποίων έχουν πραγματοποιηθεί πριν την ημερομηνία έναρξης της περιόδου πρώτης 

εφαρμογής και πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης του παρόντος νόμου, αλλά δεν 

αναγνωρίζονταν με το προηγούμενο λογιστικό πλαίσιο, να λογιστικοποιούνται βάσει των 

προβλέψεων της φορολογικής νομοθεσίας, για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από 

αυτή τη νομοθεσία.  

 

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν έχει συνάψει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης στην 

περίοδο μετά την 1/1/2014 . 
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Σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις της συγκριτικής χρήσης που δημοσιεύτηκαν με βάση 

το προηγούμενο λογιστικό πλαίσιο (ΕΓΛΣ & Κ.Ν. 2190/20) έγιναν οι παρακάτω προσαρμογές:  

 

1 Σύμφωνα με το προηγούμενο λογιστικό πλαίσιο, η Εταιρεία αναγνώριζε την προκαταβολή 

του φόρου εισοδήματος για το επόμενο έτος στον Ισολογισμό της εκάστοτε χρήσης βάσει 

της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος εκείνου του έτους και ανεξάρτητα από το χρόνο 

καταβολής του ποσού. Με βάση τα Ε.Λ.Π. (Ν. 4308/2014), η προκαταβολή του φόρου 

εισοδήματος αναγνωρίζεται με την καταβολή του σχετικού ποσού. Ως αποτέλεσμα, η 

Εταιρεία προχώρησε στην αναπροσαρμογή του Ισολογισμού με μείωση του πληρωτέου 

Φόρου Εισοδήματος και των Λοιπών Απαιτήσεων κατά ποσό € 167.849 την 31 Δεκεμβρίου 

2014. 

 

2.  Η Εταιρεία,  προχώρησε στην ανακατάταξη των  αφορολογήτων αποθεματικών όσο αφορά 

τις επιχορηγήσεις που σύμφωνα με τα ΕΛΠ εντάσσονται στις μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις. Το ποσό αυτό για τη χρήση 31-12-2014 ανέρχεται σε € 532.978. 

 

3.  Τα κονδύλια που αφορούν τη διανομή κερδών ήτοι τακτικό αποθεματικό € 29.501 και το 

πρώτο μέρισμα € 50.200 έχουν ταξινομηθεί στα κέρδη σε νέο. 

 

4. Το κόστος πωληθέντων της χρήσης 2014 έχει επιβαρυνθεί με άμεσα έξοδα , τα οποία στις 

οικονομικές καταστάσεις που είχαν συνταχθεί σύμφωνα με  τα ΕΓΛΣ είχαν επιβαρύνει τα 

έξοδα διοίκησης και διάθεσης. Για λόγους συγκρισιμότητας το κόστος πωληθέντων έχει 

επιβαρυνθεί με € 2.008.504 στις οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν με τα ΕΛΠ. 

 

Η Εταιρεία, αναγνώρισε τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος ποσού € 211.811 για την περίοδο   

1 Ιανουαρίου 2014 – 31 Δεκεμβρίου 2014 στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων της περιόδου 

αυτής, βάσει των διατάξεων του άρθρο. 25 παρ. 11 (περ. ιγ) του Ν. 4308/2014. Το ως άνω 

ποσό είχε αναγνωριστεί στον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων που δημοσιεύτηκε για τη 

χρήση 2014, βάσει των διατάξεων του Ν. 2190/1920. 
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Σημ.

Δημοσιευμένα  Στοιχεία 

σύμφωνα με Ε.Γ.Λ.Σ & 

2190/1920

Προσαρμογές Ανακατατάξεις Ε. Λ.Π

 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.
Ενσώματα πάγια.

Aκίνητα. 3.901.444 3.901.444

Μηχανολογικός εξοπλισμός 1.332.946 1.332.946

Μεταφορικά Μέσα 85.838 85.838

Λοιπά ενσώματα στοιχεία 118.736 118.736

Σύνολο 5.438.964 0 0 5.438.964

Άυλα πάγια στοιχεία

Δαπάνες ανάπτυξης 0 0

Υπεραξία 0 0

Λοιπά άυλα 10.068 10.068

Σύνολο 10.068 0 10.068

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπο κατασκευή

Δάνεια και απαιτήσεις 0 0

Συµµετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 0 0

Λοιπά μη χρηματοικονομικά στοιχεία 1.307 1.307

Σύνολο 1.307 0 0 1.307

Αναβαλλόμενοι φόροι

Σύνολο µη κυκλοφορούντων 5.450.339 0 0 5.450.339

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα

Εμπορεύματα 2.778.043 2.778.043

Πρώτες ύλες & διάφορα υλικά 757.649 757.649

Προκαταβολές για αποθέματα 332.585 332.585

Πρόβλεψη απαξιωμένων αποθεμάτων 0 0

Σύνολο 3.868.277 0 0 3.868.277

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

Εμπορικές απαιτήσεις 3.731.671 3.731.671

Δουλευμένα έσοδα περιόδου 0 0

Λοιπές απαιτήσεις 1 363.864 -167.849 196.015

Εμπορικό χαρτοφυλάκιο 0 0

Προπληρωμένα έξοδα 26.682 26.682

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 766.328 766.328

Σύνολο 4.888.545 -167.849 0 4.720.696

Σύνολο κυκλοφορούντων 8.756.822 -167.849 0 8.588.973

Σύνολο ενεργητικού 14.207.161 -167.849 0 14.039.312

Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια

Κεφάλαιο 5.020.000 5.020.000

Υπέρ το άρτιο 0 0

Καταθέσεις ιδιοκτητών 0Ίδιοι τίτλοι 0 0

Σύνολο 5.020.000 0 0 5.020.000

Διαφορές εύλογης αξίας

Διαφορές εύλογης αξίας

Σύνολο

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 2 2.754.000 -29.501 -2.654.200 70.300

Αφορολόγητα αποθεματικά 3 2.121.222 2.121.222

Αποτελέσματα εις νέο 20.033 79.701 99.734

Σύνολο 2.774.033 50.200 2.291.256

Σύνολο καθαρής θέσης 7.794.033 50.200 0 7.311.256

Προβλέψεις

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 0 0

Λοιπές προβλέψεις 0 0

Σύνολο 0 0 0 0

Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια 758.333 758.333

Κρατικές επιχορηγήσεις 3 0 532.978 532.978

Αναβαλλόμενοι φόροι 0 0

Σύνολο 758.333 0 532.978 1.291.311

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια 3.047.894 3.047.894

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων 370.004 370.004

Εμπορικές υποχρεώσεις 1.716.374 1.716.374

Φόρος εισοδήματος 170.457 170.457

Λοιποί φόροι και τέλη 1 343.634 -167.849 -170.457 5.328

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 64.108 64.108

Λοιπές υποχρεώσεις 2 97.397 -50.200 47.197

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 15.382 15.382

Έσοδα επόμενων χρήσεων 0

Σύνολο 5.654.794 -218.049 0 5.436.745

Σύνολο υποχρεώσεων 6.413.128 -218.049 532.978 6.728.056

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και 

υποχρεώσεων 14.207.161 -167.849 532.978 14.039.312

Πίνακας  Προσαρµογών Ισολογισµού για τη χρήση που έληξε την 31-12-2014
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Σημ.

Δημοσιευμένα  Στοιχεία 

σύμφωνα με Ε.Γ.Λ.Σ & 

2190/1920

Προσαρμογές Ανακατατάξεις Ε. Λ.Π

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 22.212.462 22.212.462

Κόστος πωλήσεων -16.348.516 -1.834.185 -18.182.701

Μικτό αποτέλεσμα 4 5.863.946 5.863.946

Λοιπά συνήθη έσοδα 363.620 -174.318 189.302

6.227.566 6.227.566

Έξοδα διοίκησης -252.706 -185.044 -437.750
Έξοδα διάθεσης -4.976.281 2.193.548 -2.782.733

Λοιπά έσοδα και κέρδη 247.856 247.856

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 1.123.359 1.123.359

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 7.190 7.190

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -328.726 -328.726

Αποτέλεσμα προ φόρων 801.823 801.823

Φόροι εισοδήματος -211.811 -211.811

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 801.823 801.823

Πίνακας  Προσαρµογών Αποτελεσµάτων Χρήσης  για τη χρήση που έληξε την 31-12-2014

 
 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15/7/2016 

  
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

Δ/ΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ   
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 Α΄ τάξης  Α.Μ. 19079 

 

 

 
 

 

Σηµείωση: 

Τα στοιχεία της εταιρείας είναι αναρτηµένα στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.proto.gr 
 
 
 


