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ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ A.E. 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 13η ΧΡΗΣΗ (1.1.2015-31.12.2015) 

      
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

  Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 31/12/2015 31/12/2014 

Ενσώματα πάγια 
  Ακίνητα 2.862.647,81 2.809.852,13 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 1.054.730,87 1.153.225,94 

Λοιπός εξοπλισμός 296.737,89 301.104,19 

Σύνολα 4.214.116,57 4.264.182,26 

Αυλα πάγια στοιχεία 
  Λοιπά άυλα πάγια στοιχεία 25.125,72 17.998,49 

Σύνολα 25.125,72 17.998,49 

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 
 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

  Δάνεια και απαιτήσεις 8.198,40 8.198,40 

Χρεωστικοί τίτλοι 
  Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 459.000,00 0,00 

Διαθέσιμα για πώληση 
  Λοιπά     

Σύνολα 467.198,40 8.198,40 

Αναβαλλόμενοι φόροι 
  Σύνολο μη κυκλοφορούντων 4.706.440,69 4.290.379,15 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
  Αποθέματα 
  Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα 604.604,70 466.032,48 

Εμπορεύματα 295.959,95 187.262,96 

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 786.303,49 406.203,85 

Προκαταβολές για αποθέματα 75.679,84 72.153,74 

Σύνολα 1.762.547,98 1.131.653,03 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές 
  Εμπορικές απαιτήσεις 1.420.697,58 1.568.725,00 

Δουλευμένα έσοδα περιόδου 
  Λοιπές απαιτήσεις 306.034,08 309.497,16 

Προπληρωμένα έξοδα 8.000,89 62.226,42 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 137.935,68 743.551,26 

Σύνολα 1.872.668,23 2.683.999,84 

Σύνολο κυκλοφορούντων 3.635.216,21 3.815.652,87 

Σύνολο ενεργητικού 8.341.656,90 8.106.032,02 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
  Καθαρή θέση 
  Καταβλημένα κεφάλαια 
  Κεφάλαιο 2.829.000,00 2.829.000,00 

Υπέρ το άρτιο 627.000,00 627.000,00 

Σύνολα 3.456.000,00 3.456.000,00 

Διαφορές εύλογης αξίας 
  Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση     

Σύνολα 0,00 0,00 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο 
  Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 72.655,70 65.414,61 

Αφορολόγητα αποθεματικά 2.045.936,57 2.045.691,68 

Αποτελέσματα εις νέο 177.295,57 191.398,96 

 
2.295.887,84 2.302.505,25 

Σύνολο καθαρής θέσης 5.751.887,84 5.758.505,25 

Υποχρεώσεις 
  Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
  Δάνεια 285.121,85 403.024,46 

Σύνολα 285.121,85 403.024,46 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
  Τραπεζικά δάνεια 1.615.168,20 1.274.433,67 

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων 104.000,00 104.000,00 

Εμπορικές υποχρεώσεις 222.116,49 259.234,18 

Φόρος εισοδήματος 78.497,98 61.221,52 

Λοιποί φόροι και τέλη 59.452,59 26.539,98 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 52.378,98 45.576,90 

Λοιπές υποχρεώσεις 55.111,69 69.711,46 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 117.921,28 13.784,60 

Σύνολα 2.304.647,21 1.854.502,31 

Σύνολο υποχρεώσεων 2.589.769,06 2.257.526,77 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 8.341.656,90 8.016.032,02 
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Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία  
  Κύκλος εργασιών (καθαρός) 9.860.098,86 9.104.680,93 

Κόστος πωλήσεων 8.350.279,90 7.654.435,78 

Μικτό αποτέλεσμα 1.509.818,96 1.450.245,15 

Λοιπά συνήθη έσοδα 35.624,45 16.945,31 

 
1.545.443,41 1.467.190,46 

Έξοδα διοίκησης 167.690,34 149.494,50 

Έξοδα διάθεσης 848.255,95 631.064,41 

Λοιπά έξοδα και ζημιές 172.624,33 356.037,50 

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων 

στοιχείων -360,56 4.289,52 

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων 
  Λοιπά έσοδα και κέρδη 2.594,07 1.905,51 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 359.827,42 328.210,04 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 10.031,44 7,76 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 138.223,18 132.512,58 

Αποτέλεσμα προ φόρων 231.635,68 195.705,22 

Φόροι εισοδήματος 78.497,98 61.221,52 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 153.137,70 134.483,70 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ 

  

      

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΥΠΕΡ ΤΟ 

ΑΡΤΙΟ 

ΑΠΟΘ/ΚΑ 

ΚΑΤ/ΚΟΥ 

ΑΠΟΘ/ΚΑ 

ΑΦΟΡ/ΤΑ 

ΑΠΟΤ/ΤΑ 

ΕΙΣ ΝΕΟΝ 

Υπόλοιπα 01/01/2014 2.829.000,00 627.000,00 60.740,16 2.045.691,68 317.850,85 

Διανομές στους φορείς 

    

-247.000,00 

Εσωτερικές μεταφορές 

  

4.674,45 

 

-4.674,45 

Αποτελέσματα χρήσεως 

    

125.222,56 

Υπόλοιπα ιδίων κεφαλαίων 

31/12/2014 2.829.000,00 627.000,00 65.414,61 2.045.691,68 191.398,96 

      Υπόλοιπα 01/01/2015 2.829.000,00 627.000,00 65.414,61 2.045.691,68 191.398,96 

Μεταβολές στοιχείων στην 

περίοδο 

   

244,89 

 Εσωτερικές μεταφορές 

  

7.241,09 

 

-7.241,09 

Διανομές στους φορείς 

    

-160.000,00 

Αποτελέσματα χρήσεως 

    

153.137,70 

Υπόλοιπα ιδίων κεφαλαίων 

31/12/2015 2.829.000,00 627.000,00 72.655,70 2.045.936,57 177.295,57 

 

 

Καβάλα, 16 Ιουνίου 2016 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

      

      

      
ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 

ΔHΜΕΛΗ 
ΜΑΡΙΑΝNΑ 

ΓΑΝΑΝΟΥΔΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΑΤ Κ564213 ΑΤ Λ574551 AT AH 878502 
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ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 

 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ 
ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 
ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 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 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.  

ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ       email: orionsa@otenet.gr     web: www.orion-audit.gr 

Βλαχερνών 10, 15421, Αθήνα                        τηλ: +302114111500-9                    fax: +302114111510                                                             

mailto:orionsa@otenet.gr
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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: 

1) Στις εμπορικές απαιτήσεις περιλαμβάνονται και επισφαλείς-επίδικες απαιτήσεις 

συνολικού ποσού ευρώ  610.000, περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, 

που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει σχηματιστεί σχετική 

πρόβλεψη για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση των επισφαλών-επίδικων 

αυτών απαιτήσεων. Με βάση τον έλεγχό μας εκτιμούμε ότι η σχηματισθείσα πρόβλεψη 

ποσού ευρώ 490.000 περίπου υπολείπεται κατά ευρώ 120.000 περίπου του  ποσού που 

έπρεπε να έχει σχηματισθεί. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία 

των απαιτήσεων από πελάτες, τα αποτελέσματα χρήσεως και τα Ίδια Κεφάλαια 

εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 120.000 περίπου.  

2)  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 Δεκεμβρίου 2015 το συνολικό ύψος της μη 

σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 38.000 περίπου, με συνέπεια οι 

προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά ευρώ 38.000 περίπου, τα Ίδια Κεφάλαια 

αυξημένα κατά 38.000 περίπου και τα αποτελέσματα της παρούσας και των 

προηγουμένων χρήσεων αυξημένα κατά ευρώ 6.000 και  32.000 ευρώ περίπου, 

αντίστοιχα. 

3) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές 

αρχές τις χρήσεις 2010-2011. 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 καταλογισθούν σε μελλοντικό 

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 
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Εταιρείας ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 και τη χρηματοοικονομική της 

επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα. 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του 

Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα 

πλαίσια των οριζόμενων από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. 

 

Αθήνα,   30 Αυγούστου 2016 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13851 

ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 

Ανεξάρτητο μέλος της AGN International 

Βλαχερνών 10, 15124, Αθήνα 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 146 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 
ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Α.Ε.» 
για τη χρήση 1.1.2015 – 31.12.2015 

βάσει των διατάξεων του Ν.4308/2014 
 

Γενικές πληροφορίες 
 

(Άρθρο 29 § 3) Γενικές πληροφορίες: 

α) Επωνυμία οντότητας ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ 
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Α.Ε  

   

β) Νομικός τύπος οντότητας Ανώνυμη Εταιρεία    

γ) Περίοδος αναφοράς 1.1.2015 - 31.12.2015    

δ) Διεύθυνση έδρας οντότητας ΑΜΙΣΙΑΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΚΑΒΑΛΑ    

ε) Αριθμός δημοσίου μητρώου ή αντίστοιχες 
πληροφορίες 

Αρ.ΓΕΜΗ: 
00020866630000Α.Φ.Μ.999911164 

   

στ)Εάν λειτουργεί η οντότητα υπό την 
παραδοχή της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας 

Η εταιρεία λειτουργεί με την παραδοχή της 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας. 

 

ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση Η εταιρεία  δεν είναι υπό εκκαθάριση.  

η) Κατηγορία οντότητας βάσει Ν.4308/2014  Μεσαία  

θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη 
συμφωνία με τον Ν.4308/2014 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί 
σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014. 

  Όλα τα στοιχεία του ισολογισμού και της κατάστασης 
αποτελεσμάτων, που προκύπτουν στην τρέχουσα 
περίοδο, αναγνωρίζονται στην περίοδο αυτή βάσει της 
αρχής του δουλευμένου.   

Βάσει του άρθρου 29 § 1.βοι πληροφορίες επί των κονδυλίων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
παρατίθενται με τη σειρά με την οποία τα κονδύλια αυτά παρουσιάζονται στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις. 
 

(Άρθρο 29 § 1.γ) Απαιτούμενες πληροφορίες για την κατανόηση συντομεύσεων, διαγραμμάτων και 
συμβόλων. Χρησιμοποιηθείσα μονάδα μέτρησης και επίπεδο στρογγυλοποίησης αριθμών. 

 
Χρησιμοποιήθηκαν οι εξής συντομεύσεις και σύμβολα: 

Συντόμευση / Σύμβολο Πληροφορίες 

Μονάδα μέτρησης: Ευρώ 

 

(Άρθρο 29 § 1.δ) Όταν πληροφορίες του παρόντος άρθρου παρατίθενται στους πίνακες των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι πληροφορίες αυτές μπορεί να μην επαναλαμβάνονται στο 
προσάρτημα. 

 
Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή  
 

(Άρθρο 29 § 2) Το προσάρτημα περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, τις επεξηγηματικές πληροφορίες και 
αναλύσεις των παραγράφων 3 έως 34 του άρθρου 29 του Ν.4308/2014, εκτός και εάν προβλέπεται 
απαλλαγή βάσει του ως άνω νόμου. 

Έχουν περιληφθεί οι προβλεπόμενες πληροφορίες και αναλύσεις (πλην των κάτωθι απαλλαγών). 
 
1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων – Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν 
της αρχής της εύλογης παρουσίασης 
 

(Άρθρο 29 § 6)Αιτιολογία παρέκκλισης από την εφαρμογή μιας διάταξης του παρόντος νόμου λόγω 
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εκπλήρωσης της υποχρέωσης της § 2 του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης. Πλήρης παράθεση 

επιπτώσεων της παρέκκλισης στα περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση και στα 

αποτελέσματα. 

Δεν έγινε 
 

(Άρθρο 29 § 7)Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μια υποχρέωση σχετίζεται με περισσότερα από ένα 

κονδύλια του ισολογισμού, γνωστοποίηση της σχέσης του στοιχείου αυτού με τα σχετιζόμενα κονδύλια 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Δεν συντρέχει περίπτωση  
 
2. Λογιστικές πολιτικές στην αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων & στοιχείων 
καθαρής θέσης και στην αναγνώριση εσόδων, κερδών & εξόδων – Μεταβολές λογιστικών 
πολιτικών & εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών 
 

(Άρθρο 29 § 5)Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα 
επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. Σε περίπτωση αλλαγών λογιστικών 
πολιτικών, αλλαγών λογιστικών εκτιμήσεων ή διόρθωσης λαθών, γίνεται αναφορά στο γεγονός και 
γνωστοποιούνται οι σχετικές επιπτώσεις στα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 
1) Τα ενσώματα, βιολογικά και άυλα πάγια στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και 
μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος κτήσεως.  
Ειδικότερα, στα πάγια περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: 
α) Η υπεραξία, ως άυλο στοιχείο. 
β) Οι δαπάνες βελτίωσης παγίων. 
γ) Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης, μόνο όταν εμπίπτουν στον ορισμό του περιουσιακού 
στοιχείου. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι σχετικές δαπάνες αναγνωρίζονται ως έξοδο, σύμφωνα με το 
άρθρο 25. 
δ) Οι δαπάνες ανάπτυξης, αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο όταν, και μόνον όταν, πληρούνται 
όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 18, του ν.4308/2014. 
ε) Το κόστος αποσυναρμολόγησης, απομάκρυνσης ή αποκατάστασης ενσώματων πάγιων στοιχείων, 
όταν η σχετική υποχρέωση γεννάται για την επιχείρηση ως αποτέλεσμα της εγκατάστασης του παγίου ή 
της χρήσης του στη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου, για σκοπούς άλλους από την παραγωγή 
αποθεμάτων στη διάρκεια αυτής της περιόδου. Όταν το εν λόγω κόστος σχετίζεται με την παραγωγή 
αποθεμάτων στη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου, το κόστος αυτό επιβαρύνει τα παραχθέντα 
αποθέματα. 
 
2) Ιδιοπαραγόμενα πάγια στοιχεία 
Το κόστος κτήσης ενός ιδιοπαραγόμενου παγίου περιλαμβάνει: 
α) το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσει το στοιχείο στην κατάσταση λειτουργίας για 
την οποία προορίζεται. 
β) περιλαμβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται 
άμεσα με το εν λόγω πάγιο στοιχείο και 
γ) μια εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το εν λόγω πάγιο 
στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο κατασκευής 
 
3) Ημιτελή ιδιοπαραγόμενα πάγια στοιχείαεπιμετρώνται στο κόστος που έχουν απορροφήσει κατά την 
ημερομηνία του ισολογισμού το οποίο περιλαμβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, 
εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με το εν λόγω πάγιο στοιχείο. 
4) Άυλα στοιχεία και υπεραξία 
Δεν αναγνωρίστηκαν εσωτερικώς δημιουργούμενα άυλα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης και της 
υπεραξίας. 
 
 
5) Αποσβέσεις παγίων 
Η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή υποβλήθηκε σε 
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 
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διενεργήθηκαν με τη σταθερή μέθοδο , με συντελεστές τους οποίους η διοίκηση της οντότητας επέλεξε 
με βάση την ωφέλιμη οικονομική ζωή του παγίου. Η γη δεν υπόκειται σε απόσβεση. Ωστόσο, βελτιώσεις 
αυτής με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή υπόκεινται σε απόσβεση. 
 
6) Η υπεραξία και τα άυλα περιουσιακά στοιχείαμε απεριόριστη ζωή δεν υπάρχουν ή στην περίπτωση 
που υπάρχουν δεν υπόκεινται σε απόσβεση και τα εν λόγω στοιχεία υπόκεινται σε ετήσιο έλεγχο 
απομείωσης της αξίας τους. Η υπεραξία, οι δαπάνες ανάπτυξης και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με 
ωφέλιμη ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα δεν υπάρχουν ή στην περίπτωση που 
υπάρχουν υπόκεινται σε απόσβεση, με περίοδο απόσβεσης τα δέκα (10) έτη. 
 
7) Απομείωση παγίων 
Τα ως άνω πάγια περιουσιακά στοιχεία που επιμετρούνται στο κόστος ή στο αποσβέσιμο κόστος 
υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. 
Ζημίες απομείωσης δεν προέκυψαν  
 
8) Παύση αναγνώρισης παγίων 
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία κατά τη διάρκεια της περιόδου διατέθηκαν ή δεν αναμένονται 
πλέον μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεσή τους έπαυσαν να αναγνωρίζονται στον 
ισολογισμό και το κέρδος ή ζημία που προέκυψε από την ανωτέρω παύση προσδιορίσθηκε ως η 
διαφορά μεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης και της λογιστικής αξίας του στοιχείου και το οποίο 
περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στο χρόνο που το στοιχείο έπαυσε να αναγνωρίζεται. 
9)Χρηματοδοτική μίσθωση 
Πληροφορίες από πλευράς μισθωτή: Δεν περιήλθαν στην οντότητα περιουσιακά στοιχεία με 
χρηματοδοτική μίσθωση  
10) Λειτουργική μίσθωση 
Πληροφορίες από πλευράς εκμισθωτή: Μισθώσεις παγίων με λειτουργική μίσθωση δεν υπήρξαν.                                                                          
Πληροφορίες από πλευράς μισθωτή: Μισθώσεις παγίων με λειτουργική μίσθωση δεν υπήρξαν  
11) 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. Τα έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μεταγενέστερα της αρχικής 
αναγνώρισης επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη χρήσητης μεθόδου του πραγματικού 
επιτοκίου. 
Απομείωση: Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης, όταν 
υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. 
Ζημίες απομείωσης δεν υπήρξαν  
Παύση αναγνώρισης χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου: Η οντότητα παύει να αναγνωρίζει ένα 
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν και μόνον όταν: 
α) Εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του στοιχείου ή 
β) μεταβιβάσει όλους ουσιαστικά τους κινδύνους και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του 
στοιχείου αυτού. 
Εμφάνιση στον ισολογισμό: Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στον 
ισολογισμό ως μη κυκλοφορούντα ή ως κυκλοφορούντα, ανάλογα με τις προθέσεις της διοίκησης της 
οντότητας και το συμβατικό ή εκτιμώμενο χρόνο διακανονισμού τους. 
 
12) Αποθέματα και υπηρεσίες 
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. Το κόστος παραγωγής προϊόντος ή υπηρεσίας προσδιορίζεται με μία από τις γενικά 
αποδεκτές μεθόδους κοστολόγησης και περιλαμβάνει:α) Το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, 
εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με το εν λόγω στοιχείο και 
β) μία εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το εν λόγω 
στοιχείο, στο βαθμό που τα έξοδα αυτά αναφέρονται στην περίοδο παραγωγής. Τα κόστη διανομής και 
διοίκησης δεν επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής. 
Επιμέτρηση μετά την αρχική αναγνώριση: Μετά την αρχική αναγνώριση, τα αποθέματα επιμετρώνται 
στην κατ’ είδος χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. 
Το κόστος κτήσης του τελικού αποθέματος: 
α) Προσδιορίζεται, σύμφωνα με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου. 
β) Η ίδια μέθοδος χρησιμοποιείται για όλα τα αποθέματα που έχουν παρόμοια φύση και χρήση από την 
οντότητα. Για αποθέματα με διαφορετική φύση ή χρήση διαφορετικές μέθοδοι μπορεί να δικαιολογούνται. 
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γ) Το κόστος αποθεμάτων που δεν είναι συνήθως αντικαταστατά, καθώς και των αγαθών ή υπηρεσιών 
που παράγονται και προορίζονται για ειδικά έργα, προσδιορίζεται με τη μέθοδο του εξατομικευμένου 
κόστους. 
Οι αγορές αναλώσιμων υλικών που δεν είναι σημαντικές για το μέγεθος της οντότητας αντιμετωπίσθηκαν 
όπως τα υπόλοιπα αποθέματα. 
 
13) Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται  στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά).  
Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης.  
 
14) Υποχρεώσεις 
14.1. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο οφειλόμενο ποσό τους. Ποσά που 
αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση, καθώς και το κόστος που σχετίζεται άμεσα με την ανάληψη των 
υποχρεώσεων δεν υπήρξαν. 
Τόκοι χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων: Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα στα αποτελέσματα. 
Παύση αναγνώρισης χρηματοοικονομικής υποχρέωσης: Η οντότητα παύει να αναγνωρίζει μια 
χρηματοοικονομική υποχρέωση όταν, και μόνον όταν, η συμβατική δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται 
ή εκπνέει. 
Τροποποίηση των όρων υφιστάμενης χρηματοοικονομικής υποχρέωσης (είτε οφείλεται σε οικονομική 
δυσχέρεια του οφειλέτη είτε όχι) αντιμετωπίζεται ως εξόφληση της αρχικής και αναγνώριση νέας 
χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. 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. 
14.2. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο 
ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. 
14.3. Προβλέψεις 
Η εταιρεία σχημάτισε στην χρήση 155.828,53€ προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις.  
14.4. Δεν υπάρχουν διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή, είτε κατά το διακανονισμό 
των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων. 
 
15. Κρατικές επιχορηγήσεις 
15.1.Κρατικές επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων:Κρατικές επιχορηγήσεις δεν υπήρξαν. 
15.2. Κρατικές επιχορηγήσεις εξόδων:Κρατικές επιχορηγήσεις   που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται 
αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η 
έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν 
έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα 
βαρύνουν τα αποτελέσματα. 
 
16. Αναβαλλόμενοι φόροι 
Μη αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας: Η οντότητα δεν αναγνωρίζει αναβαλλόμενο φόρο 
εισοδήματος στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους. 
 
 
17. Έσοδα και κέρδη 
Τα έσοδα αναγνωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται δουλευμένα. 
Τα έσοδα από πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν πληρούνται όλα τα παρακάτω:   
α) Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά 
τους.   
β) Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή. 
γ) Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα 
πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. 
Εσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συμβόλαια δεν υπάρχουν. 
Δεν υπ’αρχουν έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από 
τρίτους  
Κάθε άλλο έσοδο ή κέρδος αναγνωρίζεται βάσει των ρυθμίσεων του παρόντος νόμου στην κατάσταση 
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αποτελεσμάτων.   
Τα κέρδη παρουσιάζονται κατάλληλα στην κατάσταση αποτελεσμάτων με το καθαρό ποσό τους.   
18. Έξοδα 
Τα έξοδα περιλαμβάνουν:   
α) Tα έξοδα ίδρυσης.   
β) Tο κόστος κτήσης ή κόστος παραγωγής, κατά περίπτωση, των πωληθέντων αγαθών ή υπηρεσιών.   
γ) Τις πάσης φύσεως δαπάνες μισθοδοσίας εργαζομένων, περιλαμβανομένων των προβλέψεων για 
μελλοντικές παροχές. 
δ) Tα έξοδα έρευνας.   
ε) Tα έξοδα ανάπτυξης.   
στ) Τις επισκευές και συντηρήσεις.   
ζ) Τις αποσβέσεις ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων.   
η) Τις προβλέψεις για λοιπούς κινδύνους και έξοδα.   
θ) Τους τόκους και τα συναφή έξοδα.   
ι) Τα έξοδα και τις ζημίες που προκύπτουν από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. 
ια) Τις ζημίες που προκύπτουν από τη διαγραφή περιουσιακών στοιχείων.   
ιβ) Τις λοιπές προκύπτουσες ζημίες που παρουσιάζονται με το καθαρό ποσό τους.   
ιγ) Το φόρο εισοδήματος της περιόδου, τρέχοντα και αναβαλλόμενο, κατά περίπτωση.   
ιδ) Κάθε άλλο έξοδο που έχει προκύψει και δεν περιλαμβάνεται στις προηγούμενες κατηγορίες.   
Κάθε ως άνω δαπάνη αναγνωρίζεται και ταξινομείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων με κατάλληλο 
τρόπο, εκτός εάν η δαπάνη αυτή καλύπτει τον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου. 
Όταν συμφωνίες για αγορά ή πώληση περιλαμβάνουν όρους για αναβολή της πληρωμής, είναι πιθανόν 
το σχετικό ποσό να ενσωματώνει τόκο. Το αντίστοιχο έσοδο ή κόστος επιμετράται στο αποσβέσιμο 
κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή μέθοδο, αντί της επιμέτρησης στο 
ονομαστικό ποσό, εάν το αποσβέσιμο κόστος εκτιμάται ότι έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό του προκύπτοντος τόκου 
αναγνωρίζεται κατάλληλα στα αποτελέσματα.   
 
19. Στοιχεία της καθαρής θέσης 
Τα στοιχεία της καθαρής θέσης περιλαμβάνουν:   
α) Το καταβληθέν από τους ιδιοκτήτες κεφάλαιο της οντότητας, συμπεριλαμβανομένου:   
α.1) του υπέρ το άρτιο ποσού αυτού και   
α.2) οποιασδήποτε εισφοράς των ιδιοκτητών εφόσον υπάρχει ανέκκλητη δέσμευση κεφαλαιοποίησής της 
και υποχρέωση της οντότητας για έκδοση μετοχών ή άλλων συμμετοχικών τίτλων προς τους 
συνεισφέροντες εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία της εισφοράς.   
β) Τα αποθεματικά που σχηματίζονται βάσει διατάξεων της φορολογικής ή άλλης νομοθεσίας ή του 
καταστατικού.   
γ) Τα αποτελέσματα εις νέον.   
δ) Τις διαφορές από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, 
που αναγνωρίζονται κατευθείαν ως στοιχεία της καθαρής θέσης βάσει των προβλέψεων του παρόντος 
νόμου.   
ε) Τους ιδίους τίτλους καθαρής θέσης της οντότητας, όταν συντρέχει περίπτωση που παρουσιάζονται ως 
ξεχωριστό στοιχείο αφαιρετικά της καθαρής θέσης.   
στ) Κέρδη και ζημίες από τη διάθεση ή ακύρωση ιδίων τίτλων καθαρής θέσης, όταν συντρέχει 
περίπτωση, που αναγνωρίζονται κατευθείαν στην καθαρή θέση ως ξεχωριστό στοιχείο, προσθετικά ή 
αφαιρετικά αναλόγως.   
Τα ως άνω κονδύλια της καθαρής θέσης αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στα 
ονομαστικά τους ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.   
Κόστος που σχετίζεται άμεσα με στοιχείο της καθαρής θέσης παρακολουθείται αφαιρετικά του στοιχείου 
αυτού της καθαρής θέσης, εφόσον είναι σημαντικό για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Σε αντίθετη 
περίπτωση το εν λόγω ποσό αναγνωρίζεται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά.   
Κέρδη από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία, που 
αναγνωρίζονται στην καθαρή θέση, δεν μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν πριν πραγματοποιηθούν. 
 
20.Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα 
Μία συναλλαγή σε ξένο νόμισμα μετατρέπεται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόμισμα στο οποίο 
καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας με την ισχύουσα συναλλαγματική 
ισοτιμία κατά τη συναλλαγή. 
Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς:   
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α) Τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του ισολογισμού.   
β) Τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρώνται στο ιστορικό κόστος, 
μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης.   
γ) Τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρώνται στην εύλογη αξία, 
μετατρέπονται με την ισοτιμία της ημέρας στην οποία η εύλογη αξία προσδιορίστηκε. Οι διαφορές που 
προκύπτουν αντιμετωπίζονται λογιστικά με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζονται οι μεταβολές της 
εύλογης αξίας, σύμφωνα με το άρθρο 24.   
Oι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισμό νομισματικών στοιχείων ή από τη 
μετατροπή τους με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή 
κατά τη σύνταξη προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα 
της περιόδου που προκύπτουν.   
Η συναλλαγματική διαφορά που προκύπτει από νομισματικό στοιχείο το οποίο αποτελεί μέρος της 
καθαρής επένδυσης σε αλλοδαπή δραστηριότητα, αναγνωρίζεται κατευθείαν ως στοιχείο (διαφορά) στην 
καθαρή θέση. Το στοιχείο αυτό της καθαρής θέσης μεταφέρεται στα αποτελέσματα κατά τη διάθεση της 
αλλοδαπής δραστηριότητας.  
 
21. Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών 
Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών αναγνωρίζονται αναδρομικά με τη 
διόρθωση:   
α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης, για τη 
σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας 
περιόδου, και   
β) των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών μεγεθών της 
συγκριτικής περιόδου. 
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. 
Η διόρθωση των λαθώνδιενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.  
 
 
 
 
 

(Άρθρο 37 § 5)Η εταιρεία δεν έκανε  χρήση των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 37 για τα 
παρακάτω κονδύλια του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων: 

 

(Άρθρο 37 §7)Σύμφωνα με το άρθρο 37 §7 δεν άλλαξε  η μέθοδος μετάβασης στο ν.4308/2014 

 
 

(Άρθρο 29 § 10)Σε περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.4308/2014, 

παρατίθεται: 

α) Σαφής δήλωση ότι έχει γίνει χρήση της δυνατότητας επιμέτρησης στην εύλογη αξία καθώς και τα 

κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν επιμετρηθεί στην εύλογη αξία. 

β) Περιγραφή των σημαντικών υποθέσεων στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές 
επιμέτρησης. 
γ) Ανά κονδύλι στοιχείων του ισολογισμού: η εύλογη αξία, οι μεταβολές της που έχουν αναγνωριστεί στα 
αποτελέσματα, καθώς και οι μεταβολές αυτής που έχουν αναγνωριστεί απευθείας στην καθαρή θέση 
(διαφορές εύλογης αξίας). 
δ) Πίνακας στον οποίο παρουσιάζεται η κίνηση των διαφορών εύλογης αξίας κατά τη διάρκεια της 
περιόδου, με ανάλυση σε μικτό ποσό και αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος, όταν αναγνωρίζεται 
αναβαλλόμενη φορολογία. 
ε) Για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση 
τους, συμπεριλαμβανόμενων των όρων και των συνθηκών που μπορεί να επηρεάσουν το ποσό, το 
χρόνο και την πιθανότητα μελλοντικών χρηματορροών. 
στ) Για πάγια στοιχεία, η λογιστική αξία των παγίων αυτών που θα αναγνωρίζονταν στον ισολογισμό, εάν 
τα εν λόγω στοιχεία δεν είχαν επιμετρηθεί στην εύλογη αξία τους σύμφωνα με το άρθρο 24. 

 
Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της οντότητας δεν επιμετρήθηκαν μεταγενέστερα της 
αρχικής τους αναγνώρισης στην εύλογη αξία τους  
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(Άρθρο 29 § 11)Σε περίπτωση επιμέτρησης χρηματοπιστωτικών μέσων στην τιμή κτήσης: 

α) Για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων: 
α1) η εύλογη αξία των μέσων αυτών, εάν αυτή μπορεί να προσδιοριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 12 
του άρθρου 24 του παρόντος νόμου, και 
α2) πληροφορίες για την έκταση της χρήσης αυτών των μέσων και τη φύση τους. 
β) Για τα μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία εμφανίζονται με ποσό που υπερβαίνει 
την εύλογη αξία τους: 
β1) η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων, είτε των κατάλληλων 
ομάδων των επιμέρους αυτών στοιχείων, και 
β2) οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και η φύση των ενδείξεων που οδηγούν στην 
πεποίθηση για τη δυνατότητα ανάκτησης της λογιστικής αξίας. 

 
Δεν συντρέχει περίπτωση  
 
 
3. Πάγιο Ενεργητικό 
 

(Άρθρο 29 §8) Πίνακας μεταβολών ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων εμφαίνων: 

α) Το κόστος κτήσης ή το κόστος παραγωγής, ή την εύλογη αξία (του άρθρου 24) σε περίπτωση που έχει 

εφαρμοστεί επιμέτρηση στην εύλογη αξία, στην αρχή και στο τέλος της περιόδου για κάθε κονδύλι. 

β) Τις προσθήκες, τις μειώσεις και τις μεταφορές μεταξύ των κονδυλίων των παγίων κατά τη διάρκεια της 
περιόδου. 
γ) Τις αποσβέσεις και απομειώσεις αξίας που αφορούν την περίοδο. 
δ) Τις σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις στην αρχή και στο τέλος της περιόδου. 
ε) Τις λοιπές μεταβολές των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων κατά την διάρκεια της 
περιόδου. 
στ) Το ποσό με το οποίο προσαυξήθηκε η αξία κτήσης πάγιων περιουσιακών στοιχείων λόγω 
κεφαλαιοποίησης τόκων στην περίοδο, σύμφωνα με την παράγραφο 2(δ) του άρθρου 18. 
ζ) Λοιπές μεταβολές. 

 
Παρατίθεται σχετικός πολύστηλος πίνακας : 
 

       
6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια 
περιουσιακά στοιχεία 

   6.1 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 
περιουσιακά στοιχεία 

    

       
Πίνακας μεταβολών 
ενσώματων παγίων 

στοιχείων 
ιδιοχρησιμοποιούμενων 

Γήπεδα Κτίρια 
Μηχανολ/ικός 
εξοπλισμός 

Λοιπός 
εξοπλισμός 

Παγια 
υπό 

εκτέλεση 
Σύνολα 

Αξία κτήσεως 
      

Υπόλοιπο 1.1.2014 66.588,58 3.762.851,33 2.875.093,68 794.463,45 
 

7.498.997,04 

Προσθήκες χρήσεως 
 

52.054,42 47.462,33 123.140,85 
 

222.657,60 

Μειώσεις χρήσεως     262,00 62.659,99   62.921,99 

Υπόλοιπο 31/12/2014 66.588,58 3.814.905,75 2.922.294,01 854.944,31 0,00 7.658.732,65 

Σωρευμένες αποσβέσεις 
και 

      
απομειώσεις 

      
Υπόλοιπο 1.1.2014 

 
923.595,21 1.543.077,80 542.672,22 

 
3.009.345,23 

Αποσβέσεις χρήσεως 
 

148.046,99 225.990,27 64.370,37 
 

438.407,63 
Μειώσεις αποσβέσεων 
χρήσεως       53.202,47   53.202,47 

Υπόλοιπο 31/12/2014   1.071.642,20 1.769.068,07 553.840,12 0,00 3.394.550,39 
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Καθαρή λογιστική αξία 
31/12/2014 66588,58 2.743.263,55 1.153.225,94 301.104,19 0,00 4.264.182,26 

       
Αξία κτήσεως 

      
Υπόλοιπο 1.1.2015 66.588,58 3.814.905,75 2.922.294,01 854.944,31 0,00 7.658.732,65 

Προσθήκες χρήσεως 
 

202.013,97 98.512,55 79.415,60 
 

379.942,12 

Μειώσεις χρήσεως     1.140,00     1.140,00 

Υπόλοιπο 31/12/2015 66.588,58 4.016.919,72 3.019.666,56 934.359,91 0,00 8.037.534,77 

Σωρευμένες αποσβέσεις 
και 

      
απομειώσεις 

      
Υπόλοιπο 1.1.2015 0,00 1.071.642,20 1.769.068,07 553.840,12 0,00 3.394.550,39 

Αποσβέσεις χρήσεως 
 

149.218,29 196.126,97 83.781,90 
 

429.127,16 
Μειώσεις αποσβέσεων 
χρήσεως     259,35     259,35 

Υπόλοιπο 31/12/2015   1.220.860,49 1.964.935,69 637.622,02 0,00 3.823.418,20 

Καθαρή λογιστική αξία 
31/12/2015 66.588,58 2.796.059,23 1.054.730,87 296.737,89 0,00 4.214.116,57 

       
6.2 Αυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

     Πίνακας μεταβολών άυλων παγίων 
στοιχείων 

 

Λοιπά άυλα 
στοιχεία 

   
Αξία κτήσεως 

      
Υπόλοιπο 1.1.2014 

  
113.775,52 

   
Προσθήκες χρήσεως 

  
7.542,64 

   
Μειώσεις χρήσεως 

  
63.093,72 

   
Υπόλοιπο 31/12/2014 

  
58.224,44 

   
Σωρευμένες αποσβέσεις 

      
Υπόλοιπο 1.1.2014 

  
93.789,98 

   
Αποσβέσεις χρήσεως 

  
9.529,69 

   
Μειώσεις χρήσεως 

  
63.093,72 

   
Υπόλοιπο 31/12/2014 

  
40.225,95 

   Καθαρή λογιστική αξία 
31/12/2014 

  
17.998,49 

   
Αξία κτήσεως 

      
Υπόλοιπο 1.1.2015 

  
58.224,44 

   
Προσθήκες χρήσεως 

  
12.400,96 

   
Μειώσεις χρήσεως 

  
1.500,00 

   
Υπόλοιπο 31/12/2015 

  
69.125,40 

   
Σωρευμένες αποσβέσεις 

      
Υπόλοιπο 1.1.2015 

  
40.225,95 

   
Αποσβέσεις χρήσεως 

  
5.273,71 

   
Μειώσεις χρήσεως 

  
1.499,98 

   
Υπόλοιπο 31/12/2015 

  
43.999,68 

   Καθαρή λογιστική αξία 
31/12/2015 

  
25.125,72 

    

(Άρθρο 29 § 26) Επωνυμία, έδρα και νομική μορφή κάθε άλλης οντότητας, στην οποία η οντότητα είναι 
απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος. 
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Δεν συντρέχει περίπτωση  
 
 

(Άρθρο 29 § 27) Επωνυμία και έδρα της οντότητας η οποία καταρτίζει τις ενοποιημένες 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις του τελικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η 
οντότητα ως θυγατρική, εάν συντρέχει περίπτωση. 

 
Δεν συντρέχει περίπτωση  
 

(Άρθρο 29 § 28) Επωνυμία και έδρα της οντότητας η οποία καταρτίζει τις ενοποιημένες 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις μερικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η οντότητα 
ως θυγατρική, και η οποία περιλαμβάνεται επίσης στο σύνολο των επιχειρήσεων του στοιχείου της 
παραγράφου 27. 

 
Δεν συντρέχει περίπτωση  
 
 

(Άρθρο 29 § 29) Τόπος στον οποίο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθευτεί τις ενοποιημένες 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που αναφέρονται στις παραγράφους 27 και 28, στην περίπτωση που 
είναι διαθέσιμες. Εάν δεν είναι διαθέσιμες οι καταστάσεις αυτές, γίνεται αναφορά του σχετικού γεγονότος. 

 
 Δεν είναι διαθέσιμες. 
 
4. Μετοχικό κεφάλαιο 
 

(Άρθρο 29 §12) Για την καθαρή θέση της οντότητας: 

α) Το κεφάλαιο που έχει εγκριθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί. 
β) Ο αριθμός και την ονομαστική αξία των τίτλων καθαρής θέσης ή, όταν δεν υπάρχει ονομαστική, η 
λογιστική αξία κάθε κατηγορίας τίτλων. 
γ) Ο αριθμός και η ονομαστική αξία ή, όταν δεν υπάρχει ονομαστική αξία, η λογιστική αξία των τίτλων που 
αντιπροσωπεύουν το κεφάλαιο και εκδόθηκαν μέσα στη περίοδο, εντός των ορίων του εγκεκριμένου 
κεφαλαίου. 
δ) Η ύπαρξη πιστοποιητικών συμμετοχής, μετατρέψιμων τίτλων, δικαιωμάτων αγοράς τίτλων, 
δικαιωμάτων προαίρεσης ή παρόμοιων τίτλων ή δικαιωμάτων, με μνεία του αριθμού τους, της αξίας τους 
και των δικαιωμάτων που παρέχουν. 
ε) Ανάλυση κάθε αποθεματικού με σύντομη περιγραφή του σκοπού του και της κίνησης που παρουσίασε 
στην περίοδο, εφόσον η εν λόγω κίνηση δεν παρέχεται αναλυτικά στον Πίνακα Μεταβολών Καθαρής 
Θέσης. 
στ) Ο αριθμός και η ονομαστική αξία των κατεχόμενων ιδίων τίτλων καθαρής θέσης ή, όταν δεν υπάρχει 
ονομαστική, η λογιστική αξία κάθε κατηγορίας τίτλων. 

 

Α) Το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 943.000 ονομαστικές μετοχές  
ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία και ανέρχεται σε 2.829.000 ευρώ για τις χρήσεις 2015 και 2014.  
 
 
 
Β) Αποθεματικά κεφάλαια 
   β1.Τακτικό αποθεματικό                                           72.655,70€ 
    
β2. Αφορολόγητα αποθεματικά                           2.045.936,57€ 
Αφορολόγητα αποθεματικά  Ν.2601/98                     464.292,89€ 
Αφορολόγητα αποθεματικά  Ν.3320/05                       49.000,00€                                                                            

Αφορολόγητα αποθεματικά  Ν.3299/04                     421.076,36€                                                                    

Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων Ν. 3299/04    1.085.881,00€                                                                    

Διαφορά αναπροσαρμογής Ν. 2065/92                       25.441,43€                                                                    

Λοιπά                                                                                244,89€ 
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  5. Προβλέψεις και υποχρεώσεις 

(Άρθρο 29 § 13) Συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται με εξασφαλίσεις που παρέχονται από την 
οντότητα, με ένδειξη της φύσης και της μορφής της εξασφάλισης. 

 
 συντρέχουν οι εξής περιπτώσεις: 
 

Συνολικό καλυμμένο με 

εξασφαλίσεις χρέος 
Φύση εξασφάλισης Μορφή εξασφάλισης 

389.121,85 Ακίνητα Προσημείωση 

 

(Άρθρο 29 § 14)Υποχρεώσεις της οντότητας που καθίστανται απαιτητές μετά από πέντε έτη από την 
ημερομηνία του ισολογισμού. 

 
Δεν υπάρχουν  
 
 

(Άρθρο 29 § 16) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενα 
περιουσιακά στοιχεία ή ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της 
φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά 
παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή συνδεδεμένες ή συγγενείς οντότητες, 
γνωστοποιείται ξεχωριστά. 

 
Δεν υπάρχουν  
 

6. Αμοιβές προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης 
 

(Άρθρο 29 § 30) Ποσά που δόθηκαν μέσα στην περίοδο για αμοιβές σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών 

και εποπτικών συμβουλίων στα πλαίσια των καθηκόντων τους, καθώς και τις δεσμεύσεις που προέκυψαν 

ή αναλήφθηκαν για παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία σε αποχωρήσαντα μέλη των εν λόγω 

συμβουλίων, αθροιστικά κατά κατηγορία συμβουλίου. 

 
Δόθηκαν οι κάτωθι αμοιβές: 
 
Α) Χατζηγαβριηλίδη Θεμιστοκλή  του Γεωργίου28.500€ ως γενικό διευθυντή του εργοστασίου, χωρίς 
δεσμεύσεις και παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία. 
Β) Χατζηγαβριηλίδη Γεώργιο του Θεμιστοκλή20.700€ για τις υπηρεσίες του ως προϊσταμένου 
παραγωγής, χωρίς δεσμεύσεις και παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία. 
Γ) Χατζηγαβριηλίδου Αθηνά του Θεμιστοκλή 25.500€ για τις διοικητικές υπηρεσίες της, χωρίς δεσμεύσεις 
και παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία. 
Δ) ΔημέληΜαριάννα του Εμμανουήλ 20.700€ για τις υπηρεσίες της ως προϊσταμένου τμήματος 
πωλήσεων, χωρίς δεσμεύσεις και παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία. 
 

(Άρθρο 29 § 25) Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών 

και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που 

επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και δεσμεύσεις που 

αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται 

αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών. 

Δεν συντρέχει περίπτωση   
 

7. Αποτελέσματα χρήσης 

 

(Άρθρο 29 § 24) Καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών με ανάλυση κατά κατηγορίες δραστηριότητας και 

κατά γεωγραφικές αγορές, εφόσον οι κατηγορίες και οι αγορές αυτές διαφέρουν ουσιωδώς μεταξύ τους 

από άποψη οργάνωσης των πωλήσεων και παροχής των υπηρεσιών (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται 
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όπως καθορίζεται στο άρθρο 25, παρ. 6 και 7, δηλαδή το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών 

περιλαμβάνει τα ποσά των εσόδων που πραγματοποιούνται από την πώληση προϊόντων ή την παροχή 

υπηρεσιών, μέσα στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας της εταιρείας από τα οποία έχουν αφαιρεθεί 

οι εκπτώσεις πωλήσεων και οι υπέρ του Δημοσίου και τρίτων εισπραττόμενοι φόροι). 

 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε ποσό € 9.860,098,86  και αναλύεται ως ακολούθως: 
 

Κύκλος 

Εργασιών 

Πωλήσεις 

Εμπορευμάτων 

Πωλήσεις 

Προϊόντων 

Πωλήσεις 

Λοιπών 

Αποθεμάτων 

Πωλήσεις 

Υπηρεσιών 
Σύνολο 

Εσωτερικού 1.818.480,75 7.059.439,83 702.083,05  9.580.003,63 

Εξωτερικού 13.365,10 239.912,34 26.817,79     280.095,23 

 1.831.845,85 7.299.352,17 728.900,84  9.860.098,86 

 
 

(Άρθρο 29 § 23)Πληροφορίες για τους απασχολούμενους στην οντότητα κατά τη διάρκεια της περιόδου: 

α) Ο μέσος όρος των απασχολούμενων. 
β) Ανάλυση του μέσου όρου των απασχολούμενων ανά κατηγορία. 
γ) Αν δεν αναφέρονται χωριστά στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων οι δαπάνες για παροχές σε 
εργαζόμενους της περιόδου, γνωστοποιούνται αναλυτικά τα συνολικά ποσά των εξής κατηγοριών αυτών 
των δαπανών: 
γ1) Μισθοί και ημερομίσθια. 
γ2) Κοινωνικές επιβαρύνσεις. 
γ3) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία. 

 

α) Μέσος όρος απασχολουμένων:66 άτομα 
 
β) Ανάλυση μέσου όρου: 

Υπάλληλοι Εργάτες Τρίτοι Σύνολο 

26 40  66 

γ)  

Μισθοί Ημερομίσθια Κοινωνικές Επιβαρύνσεις Αποζημιώσεις Σύνολο 

395.869,04 557.388,89 217.556,75 4.981,65 1.175.796,33 

 
 

(Άρθρο 29 § 17) Το ποσό και τη φύση των επιμέρους στοιχείων των εσόδων ή των εξόδων που είναι 

ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας.  Ιδιαίτερα, στην περίπτωση που από τον παρόντα 

νόμο προβλέπεται συμψηφισμός εσόδων και εξόδων γνωστοποιούνται τα σχετικά κονδύλια και οι αξίες 

αυτών προ του συμψηφισμού. 

 
Δεν έγιναν: 
 

(Άρθρο 29 § 18) Ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και 

υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20. 

 
Δεν συντρέχει περίπτωση  
 

8. Διακανονισμοί της εταιρείας που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό 
 

(Άρθρο 29 § 15)Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των διακανονισμών της οντότητας που δεν 
περιλαμβάνονται στον ισολογισμό, καθώς και τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις των διακανονισμών 
αυτών επί της οντότητας, εφόσον οι κίνδυνοι ή τα οφέλη των διακανονισμών αυτών είναι σημαντικά και 
εφόσον η δημοσιοποίηση των κινδύνων ή οφελών απαιτείται για τους σκοπούς της εκτίμησης της 
χρηματοοικονομικής θέσης της οντότητας. 
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Δεν συντρέχει περίπτωση  
 
9. Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη 
 

(Άρθρο 29 § 31)Συναλλαγές που πραγματοποιεί η οντότητα με τα συνδεδεμένα μέρη, 

περιλαμβανομένου και του ποσού αυτών των συναλλαγών, τη φύση της σχέσης του συνδεδεμένου 

μέρους, καθώς και άλλα πληροφοριακά στοιχεία για τις συναλλαγές, τα οποία είναι απαραίτητα για την 

κατανόηση της χρηματοοικονομικής θέσης της οντότητας. Ανάλογες πληροφορίες παρέχονται και για τα 

υπόλοιπα σχετικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι 

πληροφορίες για τις επιμέρους συναλλαγές και τα υπόλοιπα μπορούν να συναθροίζονται ανάλογα με τη 

φύση τους, εκτός εάν απαιτούνται χωριστά πληροφοριακά στοιχεία για την κατανόηση των επιπτώσεων 

των συναλλαγών του συνδεδεμένου μέρους στην χρηματοοικονομική θέση της οντότητας. 

  
Πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι συναλλαγές: 

 

Συναλλαγές με συνδεμένα 

μέρη 
Φύση σχέσης 

Υπόλοιπα απαιτήσεων / 

υποχρεώσεων με 

συνδεμένα μέρη 

Λοιπά πληροφορικά 

στοιχεία 

Α)Α.Γ ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ 
 & ΣΙΑ Ο.Ε. 

Α)ΑΓΟΡΕΣ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

 

20.612,25 Αγορές αξίας 96.129,44€ 
Δόθηκε προκαταβολή  

. Β) ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 0 Δάνειο 250.000€ που έδωσε 
η επιχείρηση μας  και 

επεστράφη στην ίδια χρήση 

Β)MEATFAMILYLTD ΑΓΟΡΕΣ Α 
ΥΛΩΝ 

0 Αγορές αξίας 459.655,55€ 

Γ)ΒΙΚΡΕ family ΑΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

152.700,95 Πωλήσεις αξίας 
239.585,75€ 

 

 
10. Λοιπές πληροφορίες 
 

(Άρθρο 29 § 4) Εάν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως 
συνεχιζόμενη δραστηριότητα, γνωστοποιείται η φύση αυτών των παραγόντων, καθώς και τα μέτρα που 
έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους. 

 
Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη 
δραστηριότητα  
 

(Άρθρο 29 § 19) Η προτεινόμενη, ή κατά περίπτωση η οριστική, διάθεση των κερδών. 

 

Καθαρά αποτ/τα κέρδη χρήσεως 231.635,68 

(+) Υπόλοιπο 

αποτλ.προηγ.χρήσεων 24.157,87 

Σύνολο 255.793,55 

Μειον: Φόρος εισοδήματος 78.497,98 

Κέρδη προς διάθεση 177.295,57 

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως 
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εξής: 

Τακτικό αποθεματικό 8.223,07 

Μερίσματα πληρωτέα 110.000,00 

Υπόλοιπο κερδών εις νέον 59.072,50 

 

177.295,57 

(Άρθρο 29 § 20) Το ποσό μερισμάτων που καταβλήθηκε στην περίοδο. 

 

Δόθηκαν μερίσματα 157.500€ 
 

(Άρθρο 29 § 21) Λογιστικός χειρισμός των ζημιών, όταν συντρέχει περίπτωση. 

 

Δεν συντρέχει περίπτωση  
 

(Άρθρο 29 § 22) Σε περίπτωση αναγνώρισης αναβαλλόμενων φόρων, τα υπόλοιπα ισολογισμού στην 

αρχή και στο τέλος της περιόδου, καθώς και η κίνησή τους κατά τη διάρκεια της περιόδου, με αναφορά 

των ποσών που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της περιόδου και την καθαρή θέση. 

 

Δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη  
 

 

 

(Άρθρο 29 § 32)Οι συνολικές αμοιβές που χρεώθηκαν κατά την περίοδο από κάθε νόμιμο ελεγκτή ή 

ελεγκτικό γραφείο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι 

συνολικές αμοιβές που χρεώθηκαν από κάθε νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο για άλλες υπηρεσίες 

διασφάλισης, για υπηρεσίες φορολογικών συμβουλών και για όλες τις λοιπές μη ελεγκτικές υπηρεσίες, 

διακεκριμένα κατά κατηγορία. 

 

Στην κλειόμενη περίοδο χρεώθηκαν οι κάτωθι αμοιβές: 

 

Αμοιβή 

ελέγχου 

Αμοιβή λοιπών 

εργασιών διασφάλισης 

Αμοιβή υπηρεσιών 

φορολογικών συμβουλών 

Αμοιβή λοιπών μη 

ελεγκτικών υπηρεσιών 

6.000€ 6.000€   

 
 

(Άρθρο 29 § 33) Λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και των συνδεόμενων με αυτά 

υποχρεώσεων, τα οποία η διοίκηση της οντότητας έχει ήδη λάβει απόφαση να διαθέσει στο προσεχές 

διάστημα, εφόσον είναι σημαντικά. 

 
Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία και των συνδεόμενων με αυτά υποχρεώσεων, τα οποία η διοίκηση 
της οντότητας έχει ήδη λάβει απόφαση να διαθέσει στο προσεχές διάστημα, και οπωσδήποτε στους 
επόμενους 12 μήνες 
 

 

11. Σημαντικά γεγονότα που έχουν επέλθει μετά την ημερομηνία σύνταξης των ετήσιων 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 

(Άρθρο 29 § 9) Η φύση σημαντικών γεγονότων που προκύπτουν μετά το τέλος της περιόδου τα οποία 

δεν αντικατοπτρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ή στον ισολογισμό της κλειόμενης περιόδου, και 
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τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις τους. 

 

Δεν συντρέχει περίπτωση   
 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ε.Γ.Λ.Σ. ΜΕ Ε.Λ.Π. 31.12.2014 ΚΑΙ 31.12.2015 

 

31/12/2014 

Περιγραφή ΕΓΛΣ Προσαρμογή ΕΛΠ 

Λοιπές απαιτήσεις 149.497,16 160.000,00 309.497,16 

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 72.655,70 -7.241,09 65.414,61 

Αποτελέσματα εις νέο 24.157,87 167.241,09 191.398,96 

Λοιπές υποχρεώσεις 159.711,46 -90.000,00 69.711,46 
 

31/12/2015 

Περιγραφή ΕΓΛΣ Προσαρμογή ΕΛΠ 

Λοιπές απαιτήσεις 238.534,08 67.500,00 306.034,08 

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 80.878,77 -8.223,07 72.655,70 

Αποτελέσματα εις νέο 59.072,50 118.223,07 177.295,57 

Λοιπές υποχρεώσεις 97.611,69 -42.500,00 55.111,69 
 

 
 

 

Καβάλα, 16 Ιουνίου 2016 
 
 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

      

    

 
 
 
 

 

      ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΔHΜΕΛΗ ΜΑΡΙΑΝNΑ ΓΑΝΑΝΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΑΤ Κ564213 ΑΤ Λ574551 AT AH 878502 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΕ» 

που αποφασίστηκε να υποβληθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 

εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει και αποφασίζει ομόφωνα στην Τακτική Γενική Συνέλευση του 

έτους 2016 την κάτωθι έκθεση  διαχείρισης: 

«Κύριοι Μέτοχοι, 

Υποβάλλουμε στην κρίση σας τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015, ο οποίος μαζί με τις 

ακόλουθες λεπτομέρειες δίνουν μια σαφή εικόνα των εργασιών μας κατά τον περασμένο 

χρόνο». 

Α) Κύκλος εργασιών  

Το 2015 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε ευρώ 9.860.098,86€, παρουσιάζοντας μια αύξηση 8,3% 

περίπου σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 

Β) Έξοδα  

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης ανήλθαν σε ευρώ  

167.690,34€ και ευρώ 848.255,95€, έναντι ευρώ 149.494,50€ και ευρώ 631.064,41€ την 

προηγούμενη χρήση αντίστοιχα. 

Γ) Μικτό Κέρδος 

Το μικτό κέρδος ανήλθε σε ευρώ  1.509.818,96€ παρουσιάζοντας μια αύξηση της τάξης του 

4,10%. 

Δ) Καθαρά αποτελέσματα χρήσης 

Τα καθαρά αποτελέσματα ανήλθαν σε ευρώ 231.635,68€ ενώ τα αντίστοιχα της προηγούμενης 

χρήσης ανήλθαν σε  ευρώ 195.705,22€. 

Ε) Αριθμοδείκτες 
   

    α._   Οικονομικής Διαρθρώσεως  

    
Κυκλοφορούν Ενεργητικό  3.635.216,21 0,436 

 Σύνολο Ενεργητικού     8.341.656,90 

    
Ίδια Κεφάλαια  5.751.887,94 2,221 

 Σύνολο Υποχρεώσεων  2.589.769,06 
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Ιδια Κεφάλαια    5.751.887,84 1,365 

  Πάγιο Ενεργητικό   4.214.116,57 

    
Κυκλοφορούν Ενεργητικό   3.635.216,21 1,577 

 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  2.304.647,21 

    
    
β._   Αποδόσεως και αποδοτικότητος  

    

Καθαρά αποτελέσματα 

εκμεταλ/σεως 

 401.305,38 0,041 

 

Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών  9.860.098,86 
    

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ 

φόρων 

 231.635,68 0,040 

 

Ίδια Κεφάλαια  5.751.887,84 

    

Μικτά αποτελέσματα  1.509.818,96 0,153 

 Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών  9.860.098,86 

    

Μικτά αποτελέσματα  1.509.818,96 0,181 

 Κόστος πωλήσεων αποθεμάτων και 
υπηρεσιών 

 8.350.279,90 

    

Πωλήσεις αποθεμάτων & Υπηρεσιών  9.860.098,86 1,714 

 Ίδια Κεφάλαια  5.751.887,84 

 

 

ΣΤ) Διάθεση κερδών  

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει τη διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης που έληξε 

στις 31 Δεκεμβρίου 2015, όπως αυτή εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις, αναλύεται ως 

εξής: 

 

 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 2015 
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Καθαρά αποτ/τα κέρδη χρήσεως 231.635,68 

(+) Υπόλοιπο αποτλ.προηγ.χρήσεων 24.157,87 

Σύνολο 255.793,55 

Μείον:Διαφορές φορολ.ελέγχου πρ.χρ.  

Σύνολο 255.793,55 

Μειον: Φόρος εισοδήματος 78.497,98 

           Λοιποί μη ενσωμ.φόροι στο κόστος  

Κέρδη προς διάθεση 177.295,57 

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:  

Τακτικό αποθεματικό 8.223,07 

Μερίσματα πληρωτέα 110.000,00 

Αφορολόγητο αποθ. Ν.3299/04  

Υπόλοιπο κερδών εις νέον 59.072,50 

 177.295,57 

Ζ) Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΙΜΩΝ, ΣΤΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ, 

ΣΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου της εταιρείας εφαρμόζονται προκειμένου να αναγνωρίζονται 

και να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η εταιρεία και να τίθενται όρια ανάληψης 

κινδύνου και να εφαρμόζονται έλεγχοι ως προς αυτά. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου και τα 

σχετικά συστήματα εξετάζονται περιοδικά ώστε να ενσωματώνουν τις αλλαγές που 

παρατηρούνται στις συνθήκες της αγοράς και στις δραστηριότητες της εταιρείας. 

Πιστωτικός κίνδυνος 

      Ο κίνδυνος ζημίας της εταιρείας που απορρέει από μη εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων 

πελάτη ή τρίτου σε συναλλαγή χρηματοοικονομικού μέσου. Σχετίζεται κατά κύριο λόγο με τις 

απαιτήσεις από πελάτες και επενδύσεις επί χρεογράφων. Η εταιρεία έχει σαφή πιστοδοτική 

πολιτική η οποία εφαρμόζεται με συνέπεια. Η εταιρεία έχει μεγάλο αριθμό πελατών και ως εκ 

τούτου η ευρεία διασπορά της πελατειακής της βάσης συντελεί στην ύπαρξη χαμηλού 
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πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις απαιτήσεις αυτές. Η Διοίκηση της εταιρείας  παρακολουθεί 

διαρκώς τη χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών, το μέγεθος και τα όρια των 

παρεχόμενων πιστώσεων.  

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που ενέχουν πιστωτικό κίνδυνο απεικονίζονται 

κατωτέρω. 

 ΕΤΑΙΡΙΑ 

 
31/12/2015 31/12/2014 

Εμπορικές & Λοιπές Απαιτήσεις 1.420.697,58 1.568.725,00 
Ταμειακά Διαθέσιμα και ταμειακά 
ισοδύναμα 137.935,68 743.551,26 
ΣΥΝΟΛΟ 1.558.633,26 2.312.276,26 

 

Συναλλαγματικός κίνδυνος        

Η έκθεση της εταιρείας σε συναλλαγματικούς κινδύνους είναι περιορισμένη διότι οι συναλλαγές 

γίνονται κυρίως σε €. 

  

Κίνδυνος επιτοκίων 

Ο κίνδυνος διακύμανσης των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από  βραχυπρόθεσμες δανειακές 

υποχρεώσεις. Η δανειακή διάρθρωση της εταιρείας είναι βασισμένη σε δάνεια κυμαινόμενου 

επιτοκίου. Κατά συνέπεια, ενδεχόμενη μεταβολή του επιτοκίου επηρεάζει αντίστοιχα τα 

χρηματοοικονομικά έξοδα και κατ’ επέκταση τα αποτελέσματα της εταιρείας.                                                                              

 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στην ενδεχόμενη αδυναμία της εταιρείας να εκπληρώσει τις 

χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις κατά τη λήξη τους. Η προσέγγιση της εταιρείας για τη 

διαχείριση της ρευστότητας είναι η διασφάλιση επαρκών ταμειακών διαθεσίμων και πιστωτικών 

ορίων με συνεργαζόμενες τράπεζες ώστε να διασφαλίζεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων 

κατά τη λήξη τους τόσο υπό συνήθεις όσο και υπό δύσκολες συνθήκες χωρίς να υφίσταται μη 

αποδεκτές ζημίες ή να διακυβεύεται η φήμη του.  

Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με βάση τη ληκτότητά τους απεικονίζονται 

κατωτέρω.  
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/12/2015 <1 έτος 

Τραπεζικός Δανεισμός 2.004.290,05 1.719.168,20 

Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις 490.028,44 490.028,44 

Βραχυπρόθεσμες Φορολογικές Υποχρεώσεις 137.950,57 137.950,57 

Σύνολα 2.632.269,06 2.347.147,21 

 

Η) Προοπτικές για την επόμενη χρήση 

Το 2016 αναμένεται να είναι μια καλή  χρονιά λόγω της ανόδου του τουρισμού στην περιοχή 

και στην χώρα γενικότερα και η επόμενη χρήση αναμένεται  να είναι επίσης κερδοφόρα, με 

αύξηση του κύκλου εργασιών. 

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2016 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 

ΑΔΤ   Κ564213 


