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Δηήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ΑΦΟΙ ΔΒΑΣΙΓΗ ΑΔ ηνπ  θνξνινγηθνύ 

έηνπο 2015. 19
ε
 Δηαηξηθή Υξήζε (01-01-2015 έσο 31-12-2015) 

Καηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο (Ηζνινγηζκόο) ηεο ΑΦΟΙ ΔΒΑΣΙΓΗ ΑΔ ηεο 

31.12.2015    ΑΦΜ 094290902  ΑΡ.ΜΑΔ  38252/51/Β/97/06     ΑΡΗΘ. ΓΔΜΖ 051736919000 

Μη κςκλοθοπούνηα πεπιοςζιακά ζηοισεία εκ. 

 
2015 

 

2014 

Δλζώκαηα πάγηα 

     

 

Αθίλεηα 

  

361.593,92 

 

373.674,45 

 

Μεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο 

  

140.143,66 

 

154.570,44 

 

Λνηπόο εμνπιηζκόο 

  

108.110,76 

 

165.091,52 

 

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 

     

 

Βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

  

291.466,03 

 

317.551,67 

Σύνολο  

  
901.314,37 

 

1.010.888,08 

       Πξνθαηαβνιέο θαη κε θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ππό θαηαζθεπή   1            450,00 

  Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

     

 

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 

  

12.550,49 

 

12.550,49 

 

Υξεσζηηθνί ηίηινη 

     

 

πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη 

θνηλνπξαμίεο 

  

410.835,98 

 

410.835,98 

 

Λνηπνί ζπκκεηνρηθνί ηίηινη 

  

  

 

  

Σύνολο 

  
423.836,47 

 

423.386,47 

ύνολο μη κςκλοθοπούνηυν 

  
1.325.150,84 

 

1.434.274,55 

Κςκλοθοπούνηα πεπιοςζιακά ζηοισεία 

     Αποθέμαηα 

     

 

Έηνηκα θαη εκηηειή πξντόληα 

  

 

 

 

 

Δκπνξεύκαηα 

  

 

 

 

 

Πξώηεο ύιεο θαη δηάθνξα πιηθά 

  

281.928,40 

 

319.362,30 

 

Βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

  

44.900,59 

 

37.784,01 

 

Πξνθαηαβνιέο γηα απνζέκαηα 

  

  

 

  

Σύνολο 

  
326.828,99 

 

357.146,31 

Υπημαηοοικονομικά ζηοισεία και πποκαηαβολέρ 

    

 

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 

  

187.706,38 

 

105.501,98 

 

Γνπιεπκέλα έζνδα πεξηόδνπ 

     

 

Λνηπέο απαηηήζεηο 

  

82.983,07 

 

23.462,69 

 

Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 

     

 

Πξνπιεξσκέλα έμνδα 

  

4.355,28 

 

9.789,00 

 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

  

355.654,02 

 

364.864,52 

Σύνολο 

  
630.698,75 

 

503.618,19 

ύνολο κςκλοθοπούνηυν πεπιοςζιακών ζηοισείυν 

 
957.527,74 

 

860.764,50 

ύνολο πεπιοςζιακών ζηοισείυν (ενεπγηηικό) 

  
2.282.678,58 

 

2.295.039,05 
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Καθαπή θέζη 

  
2015 

 

2014 

Καηαβλημένα κεθάλαια 

     

 

Κεθάιαην 

  

2.320.000,00 

 

2.320.000,00 

 

Τπέξ ην άξηην 

     

 

Καηαζέζεηο ηδηνθηεηώλ 

  

  

 

0,00 

Σύνολο 

  
2.320.000,00 

 

2.320.000,00 

Αποθεμαηικά και αποηελέζμαηα ειρ νέο 

     

 

Απνζεκαηηθά λόκσλ ή θαηαζηαηηθνύ 

  

3.831,17 

 

3.831,17 

 

Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά 

     

 

Απνηειέζκαηα εηο λέν 

  

-127.340,60 

 

-135.989,26 

Σύνολο 

  

-123.509,43 

 

-132.158,09 

ύνολο καθαπήρ θέζηρ 

  
2.196.490,57 

 

2.187.841,91 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

     

 

Σξαπεδηθά δάλεηα 

     

 

Βξαρππξόζεζκν κέξνο καθξνπξνζέζκσλ 

δαλείσλ 

     

 

Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο 

  

43.150,67 

 

58.371,00 

 

Φόξνο εηζνδήκαηνο 

  

1.223,09 

  

 

Λνηπνί θόξνη θαη ηέιε 

  

800,00 

 

2.014,42 

 

Οξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

  

1.073,52 

 

1.072,86 

 

Λνηπέο ππνρξεώζεηο 

     

 

Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 

  

1.719,36 

  

 

Έζνδα επόκελσλ ρξήζεσλ 

  

38.221,37 

 

45.738,86 

Σύνολο 

  
86.188,01 

 

107.197,14 

ύνολο ςποσπεώζευν 

  
86.188,01 

 

107.197,14 

ύνολο καθαπήρ θέζηρ, πποβλέτευν και 

ςποσπεώζευν 2.282.678,58 

 

2.295.039,05 
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 Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ ηεο ΑΦΟΗ ΔΒΑΣΗΓΖ ΑΔ ηεο πεξηόδνπ 2015 

  

εκ. 

 
2015 

 

2014 

Κύθινο εξγαζηώλ (θαζαξόο) 

  

946.617,68 
 

860.872,88 

Μεηαβνιέο απνζεκάησλ (εκπνξεύκαηα,πξνίόληα,εκηθαη/κέλα) 

  

-30.317,32 
 

-95.210,61 

Λνηπά ζπλήζε έζνδα 

  

7.056,29 
 

45.733,01 

Ηδηνπαξαρζέληα πάγηα ζηνηρεία 

  

27.072,45 
 

22.523,71 

Αγνξέο εκπνξεπκάησλ θαη πιηθώλ 

  

-553.800,94 
 

-488.982,67 

Παξνρέο ζε εξγαδόκελνπο 

  

-13.553,17 
 

-12.763,30 

Απνζβέζεηο 

  

-153.132,73 
 

-160.932,88 

Λνηπά έμνδα θαη δεκίεο 

  

-225.404,66 
 

-197.171,60 

Απνκεηώζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (θαζαξό πνζό) 

     Κέξδε θαη δεκίεο από δηάζεζε κε θπθινθνξνύλησλ ζηνηρείσλ 

  

-45.830,80 
 

-22.962,00 

Κέπδη και ζημίερ από επιμέηπηζη ζηην εύλογη αξία 

     Δζνδα ζπκκεηνρώλ θαη επελδύζεσλ 

  

48.495,25 
 

83.249,51 

Κέξδνο από αγνξά νληόηεηαο ή ηκήκαηνο ζε ηηκή επθαηξίαο 

     Λοιπά έζοδα και κέπδη 

  

7.517,76 
 

7.519,69 

Αποτελέσματα προ τόκων και υόρων 

  

14.719,81 
 

41.875,74 

Πιζηωηικοί ηόκοι και ζςναθή έζοδα 

     Χπεωζηικοί ηόκοι και ζςναθή έξοδα 

     Φόξνη εηζνδήκαηνο 

  

-5.838,83 
 

-8.258,94 

Αποηέλεζμα πεπιόδος μεηά από θόποςρ 

  

8.880,98 
 

33.616,80 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΣΗ ΑΦΟΙ ΔΒΑΣΙΓΗ ΑΔ ΣΟΤ 2015 

Ορπξό Γξάκαο, 660 33, Κ.Νεπξνθόπη – Αξηζκόο Μεηξώνπ ΓΔ.ΜΖ. 051736919000. 

Α) ΓΔΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (παπ. 3 άπθπος 29)
1
 

1. Ζ εηαηξεία ιεηηνπξγεί σο ζπλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα. 

2. Ζ εηαηξεία εκπίπηεη ζηηο νληόηεηεο ηεο παξαγξάθνπ 2(α) ηνπ άξζξνπ 1 θαη 

θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ κηθξώλ νληνηήησλ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λόκνπ 

4308/2014. 

3. Οη παξνύζεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζε πιήξε ζπκθσλία κε 

ην λόκν 4308/2014. 
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Β. ΛΟΓΙΣΙΚΔ ΠΟΛΙΣΙΚΔ (παπ. 5 ηος άπθπος 29) 

Γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ε 

εηαηξεία αθνινπζεί ηηο παξαθάησ ινγηζηηθέο πνιηηηθέο. 

1. Σα ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα αθίλεηα επηκεηξώληαη ζην θόζηνο θηήζεο κείνλ απνζβέζεηο 

θαη δεκίεο απνκείσζεο, όηαλ θξίλεηαη όηη απηέο (δεκίεο απνκείσζεο) είλαη κόληκνπ 

ραξαθηήξα. Σα ζηνηρεία απηά απνζβέλνληαη κε εηήζην ζπληειεζηή απόζβεζεο 4% πνπ 

αληαλαθιά ηελ εθηηκώκελε σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή ηνπο. 

2. Οη επελδύζεηο ζε αθίλεηα επηκεηξώληαη ζην θόζηνο θηήζεο κείνλ απνζβέζεηο θαη δεκίεο 

απνκείσζεο όηαλ θξίλεηαη όηη απηέο (δεκίεο απνκείσζεο) είλαη κόληκνπ ραξαθηήξα. Σα 

ζηνηρεία απηά απνζβέλνληαη κε εηήζην ζπληειεζηή απόζβεζεο 4%, πνπ αληαλαθιά ηελ 

εθηηκώκελε σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή ηνπο. 

3. Σα ινηπά ελζώκαηα πάγηα επηκεηξνύληαη ζην θόζηνο θηήζεο, κείνλ απνζβέζεηο θαη 

κείνλ δεκίεο απνκείσζεο, όηαλ θξίλεηαη όηη απηέο (δεκίεο απνκείσζεο) είλαη κόληκνπ 

ραξαθηήξα. Σα ινηπά ελζώκαηα πάγηα απνζβέλνληαη κε ηνπο παξαθάησ ζπληειεζηέο 

απόζβεζεο, πνπ αληαλαθινύλ ηελ εθηηκώκελε σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή ηνπο: 

α/α Πεξηγξαθή πληειεζηήο απόζβεζεο 

(1) Μεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο 10% 

(2) Μεηαθνξηθά κέζα 12% 

(3) Δμνπιηζκόο Ζ/Τ 20%                                                         

4. Σα πάγηα βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επηκεηξώληαη ζην θόζηνο θηήζεο κείνλ 

απνζβέζεηο θαη κείνλ δεκίεο απνκείσζεο όηαλ θξίλεηαη όηη απηέο (δεκίεο απνκείσζεο) 

είλαη κόληκνπ ραξαθηήξα. Οη απνζβέζεηο δηελεξγνύληαη κε βάζε ηελ εθηηκώκελε 

σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή ηνπο πνπ αλέξρεηαη ζε 10 έηε (ζπληειεζηήο απόζβεζεο 10%). 

5. Σα άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην θόζηνο θηήζεο. 

Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο αλαγλώξηζεο: 

α) ηα άπια ζηνηρεία κε πεξηνξηζκέλε σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή επηκεηξώληαη ζην 

θόζηνο θηήζεο κείνλ απνζβέζεηο θαη κείνλ δεκίεο απνκείσζεο, όηαλ θξίλεηαη όηη 

απηέο (δεκίεο απνκείσζεο) είλαη κόληκνπ ραξαθηήξα. Ζ απόζβεζε ησλ αύισλ 

ζηνηρείσλ κε ζπκβαηηθά θαζνξηδόκελν ρξόλν ρξήζεο γίλεηαη εληόο ηνπ ρξόλνπ 

απηνύ. Γηα ηα ζηνηρεία ρσξίο ζπκβαηηθά θαζνξηδόκελν ρξόλν ρξήζεο, νη 

απνζβέζεηο δηελεξγνύληαη κε βάζε ηελ εθηηκώκελε σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή ηνπο. 
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β) Σα άπια ζηνηρεία κε απεξηόξηζηε σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή, ή κε σθέιηκε 

νηθνλνκηθή δσή πνπ δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί αμηόπηζηα, επηκεηξώληαη ζην 

θόζηνο θηήζεο κείνλ απνζβέζεηο κε ζπληειεζηή απόζβεζεο 10%, θαη κείνλ δεκίεο 

απνκείσζεο όηαλ θξίλεηαη όηη απηέο (δεκίεο απνκείσζεο) είλαη κόληκνπ 

ραξαθηήξα. 

6. Οη επελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο, θαζώο θαη νη ινηπνί 

ζπκκεηνρηθνί ηίηινη επηκεηξώληαη ζην θόζηνο θηήζεο, κείνλ δεκίεο απνκείσζεο όηαλ 

θξίλεηαη όηη απηέο (δεκίεο απνκείσζεο) είλαη κόληκνπ ραξαθηήξα. Μεξίζκαηα από ηηο 

ελ ιόγσ επελδύζεηο αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα ζηα απνηειέζκαηα, θαηά ην ρξόλν πνπ 

εγθξίλνληαη από ηα αξκόδηα όξγαλα απηώλ. 

7. Σα ινηπά πάγηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία («Γάλεηα θαη απαηηήζεηο» θαη 

«Υξεσζηηθνί ηίηινη», επηκεηξώληαη ζην θόζηνο θηήζεο κείνλ δεκίεο απνκείσζεο, όηαλ 

θξίλεηαη όηη απηέο (δεκίεο απνκείσζεο) είλαη κόληκνπ ραξαθηήξα. 

8. Καηά ηελ δηάζεζε ησλ ελζώκαησλ, άπισλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πάγησλ 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, ε δηαθνξά κεηαμύ ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηηκήκαηνο δηάζεζεο 

απηώλ, αλαγλσξίδεηαη σο θέξδνο/δεκία ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 

9. Σα πάζεο θύζεσο απνζέκαηα (έηνηκα θαη εκηηειή, εκπνξεύκαηα, πξώηεο ύιεο θαη 

πιηθά, βηνινγηθά απνζέκαηα) επηκεηξώληαη ζηε ρακειόηεξε αμία, κεηαμύ αμίαο 

θηήζεσο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Σν θόζηνο θηήζεο ησλ απνζεκάησλ 

πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ζεηξάο εμαληιήζεσο. Ζ δεκία πνπ πξνθύπηεη από ηελ 

επηκέηξεζε ησλ απνζεκάησλ ζηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία, όηαλ απηή είλαη 

κηθξόηεξε ηνπ θόζηνπο θηήζεο, αλαγλσξίδεηαη ζηηο δεκίεο απνκείσζεο θαη επηβαξύλεη 

ην θόζηνο πσιήζεσλ ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ. ε πεξίπησζε ηδηαίηεξα 

απμεκέλσλ δεκηώλ απνκείσζεο απνζεκάησλ, ηα ζρεηηθά πνζά εκθαλίδνληαη ζην 

θνλδύιη «Απνκεηώζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (θαζαξό πνζό)» ζηελ Καηάζηαζε 

Απνηειεζκάησλ κε ζθνπό ηελ εύινγε παξνπζίαζε.  

10. Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο θαη νη ινηπέο απαηηήζεηο επηκεηξώληαη ζην θόζηνο θηήζεο 

κείνλ ηηο εθηηκώκελεο δεκίεο απνκείσζεο. 

11. Οη πξνθαηαβνιέο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην θόζηνο θηήζεο (θαηαβαιιόκελα πνζά). 

Μεηαγελέζηεξα επηκεηξώληαη ζην αξρηθό θόζηνο θηήζεο, κείνλ ηα ρξεζηκνπνηεζέληα 

πνζά βάζεη ηεο αξρήο ηνπ δνπιεπκέλνπ θαη ηπρόλ δεκίεο απνκείσζεο. 
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12. Σα ινηπά κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην 

θόζηνο θηήζεο. Μεηαγελέζηεξα επηκεηξώληαη ζηε ρακειόηεξε αμία κεηαμύ θόζηνπο 

θηήζεο θαη αλαθηήζηκεο αμίαο. 

13. Oη πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία, 

αλαγλσξίδνληαη θαη επηκεηξώληαη ζηα πξνθύπηνληα από ηε λνκνζεζία νλνκαζηηθά 

πνζά θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ. 

14. Οη ινηπέο πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά θαη επηκεηξώληαη κεηαγελέζηεξα ζην 

νλνκαζηηθό πνζό πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ηνλ δηαθαλνληζκό ηνπο. 

15. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά θαη επηκεηξώληαη 

κεηαγελέζηεξα ζηα νλνκαζηηθά ηνπο πνζά. 

16. Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνύλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη αξρηθά 

σο ππνρξεώζεηο ζηελ πεξίνδν πνπ εηζπξάηηνληαη ή ζηελ πεξίνδν πνπ θαζίζηαηαη 

νξηζηηθή ε έγθξηζή ηνπο θαη ππάξρεη βεβαηόηεηα όηη ζα εηζπξαρζνύλ. Οη θξαηηθέο 

επηρνξεγήζεηο αλαγλσξίδνληαη κε ηα πνζά πνπ εηζπξάηηνληαη ή εγθξίλνληαη νξηζηηθά. 

Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο αλαγλώξηζεο, νη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο απνζβέλνληαη κε 

ηε κεηαθνξά ηνπο ζηα απνηειέζκαηα σο έζνδα, ζηελ ίδηα πεξίνδν θαη κε ηξόπν 

αληίζηνηρν ηεο κεηαθνξάο ζηα απνηειέζκαηα ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ πνπ 

επηρνξεγήζεθε. Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνύλ έμνδα αλαγλσξίδνληαη αξρηθά 

σο ππνρξεώζεηο ζηελ πεξίνδν πνπ εηζπξάηηνληαη ή ζηελ πεξίνδν πνπ θαζίζηαηαη 

νξηζηηθή ε έγθξηζή ηνπο θαη ππάξρεη βεβαηόηεηα όηη ζα εηζπξαρζνύλ. Οη θξαηηθέο 

επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνύλ έμνδα κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα σο έζνδα ζηελ 

πεξίνδν ζηελ νπνία ηα επηρνξεγεζέληα έμνδα βαξύλνπλ ηα απνηειέζκαηα. 

17. Οη κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά θαη επηκεηξώληαη 

κεηαγελέζηεξα ζην νλνκαζηηθό πνζό πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ην δηαθαλνληζκό 

ηνπο. 

18. Γηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ είηε θαηά ηελ επαλεθηίκεζή είηε θαηά ηνλ δηαθαλνληζκό ησλ 

κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνβιέςεσλ, 

αλαγλσξίδνληαη σο θέξδε ή δεκίεο ηεο πεξηόδνπ ζηελ νπνία πξνθύπηνπλ. 

19. Ο ηξέρσλ θόξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ 

θαη πεξηιακβάλεη ηνλ θόξν εηζνδήκαηνο πνπ πξνθύπηεη βάζεη ηεο θνξνινγηθήο 

λνκνζεζίαο θαη ηηο δηαθνξέο θνξνινγηθνύ ειέγρνπ γηα θόξν εηζνδήκαηνο θαη 

πξνζαπμήζεηο.  
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20. Σα έζνδα από πσιήζεηο αγαζώλ αλαγλσξίδνληαη όηαλ: (α) κεηαβηβάδνληαη ζηνλ 

αγνξαζηή νη νπζηαζηηθνί θίλδπλνη θαη ηα νθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θπξηόηεηά ηνπο, 

(β) ηα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά από ηνλ αγνξαζηή θαη (γ) ηα νηθνλνκηθά νθέιε από ηε 

ζπλαιιαγή κπνξνύλ λα επηκεηξεζνύλ αμηόπηζηα θαη ζεσξείηαη ζθόδξα πηζαλή ε εηζξνή 

ηνπο ζηελ νληόηεηα. Σα έζνδα από παξνρή ππεξεζηώλ αλαγλσξίδνληαη κε βάζε ην 

πνζνζηό νινθιήξσζεο θαη εθόζνλ ζεσξείηαη ζθόδξα πηζαλή ε εηζξνή ηνπ νηθνλνκηθνύ 

νθέινπο ηεο ζπλαιιαγήο. Δλαιιαθηηθά θαη όηαλ δελ ππάξρεη νπζηώδεο επίπησζε ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηα έζνδα από παξνρή ππεξεζηώλ επηκεηξώληαη κε 

ηελ κέζνδν ηεο νινθιεξσκέλεο ζύκβαζεο. Σα έζνδα από ηόθνπο ινγίδνληαη βάζεη ηεο 

αξρήο ηνπ δνπιεπκέλνπ. Tα κεξίζκαηα ή ην εηζόδεκα από ηε ζπκκεηνρή ζηελ θαζαξή 

ζέζε άιισλ νληνηήησλ, αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα όηαλ εγθξίλνληαη από ην αξκόδην 

όξγαλν πνπ απνθαζίδεη ηε δηαλνκή ηνπο. Tα δηθαηώκαηα αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα 

βάζεη ησλ ζρεηηθώλ ζπκβαηηθώλ όξσλ. 

21. Σα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ βάζεη ηεο αξρήο ηνπ 

δνπιεπκέλνπ. 

22. Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλν λόκηζκα κεηαηξέπνληαη θαηά ηελ αξρηθή αλαγλώξηζε ζην 

λόκηζκα ζην νπνίν θαηαξηίδνληαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο νληόηεηαο 

κε ηελ ηζρύνπζα ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία θαηά ηε ζπλαιιαγή. ην ηέινο θάζε 

πεξηόδνπ αλαθνξάο: (α) ηα λνκηζκαηηθά ζηνηρεία κεηαηξέπνληαη κε ηελ ηζνηηκία 

θιεηζίκαηνο ηεο εκεξνκελίαο ηνπ ηζνινγηζκνύ, (β) ηα κε λνκηζκαηηθά ζηνηρεία πνπ 

εθθξάδνληαη ζε μέλν λόκηζκα θαη επηκεηξώληαη ζην θόζηνο θηήζεσο, κεηαηξέπνληαη κε 

ηελ ηζνηηκία ηεο αξρηθήο αλαγλώξηζεο. Oη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ 

από ην δηαθαλνληζκό λνκηζκαηηθώλ ζηνηρείσλ ή από ηε κεηαηξνπή ηνπο κε ηζνηηκία 

δηαθνξεηηθή από ηελ ηζνηηκία κεηαηξνπήο θαηά ηελ αξρηθή αλαγλώξηζε ή θαηά ηε 

ζύληαμε πξνγελέζηεξσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, αλαγλσξίδνληαη ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο πεξηόδνπ πνπ πξνθύπηνπλ. 

23. Οη κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ θαη νη δηνξζώζεηο ιαζώλ, αλαγλσξίδνληαη 

αλαδξνκηθά κε ηε δηόξζσζε: 

α) Σσλ ινγηζηηθώλ αμηώλ ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, ησλ ππνρξεώζεσλ θαη ηεο 

θαζαξήο ζέζεο, γηα ηελ ζσξεπηηθή επίδξαζε ηεο κεηαβνιήο θαηά ηελ έλαξμε θαη 

ιήμε ηεο ζπγθξηηηθήο θαη ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ, θαη 

β) Σσλ εζόδσλ, θεξδώλ, εμόδσλ θαη δεκηώλ, όζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε επί ησλ 

ινγηζηηθώλ κεγεζώλ ηεο ζπγθξηηηθήο πεξηόδνπ. 
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24. Οη κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ αλαγλσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν ζηελ νπνία 

δηαπηζηώλεηαη όηη πξνθύπηνπλ θαη επεξεάδνπλ απηή ηελ πεξίνδν θαη κειινληηθέο 

πεξηόδνπο, θαηά πεξίπησζε. Οη αιιαγέο απηέο δελ αλαγλσξίδνληαη αλαδξνκηθά. 

25. Ζ δηόξζσζε ησλ ιαζώλ δηελεξγείηαη άκεζα θαηά ηνλ εληνπηζκό ηνπο. 

 

Γ. ΑΝΑΛΤΔΙ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

1. Eνζώμαηα, άςλα και βιολογικά πάγια (παπ. 8 άπθπος 29) 

ηνλ θαησηέξσ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηελ θίλεζε θαη ηε 

ζπκθσλία ησλ ινγαξηαζκώλ ησλ ελζσκάησλ παγίσλ, ησλ βηνινγηθώλ παγίσλ θαη ησλ αύισλ 

παγίσλ. 

Πίλαθαο κεηαβνιώλ ελζώκαησλ, άπισλ θαη βηνινγηθώλ παγίσλ πεξηόδνπ 

Αξία κτήσης 
Κόςτοσ κτήςησ 
 31.12.2014 Π

ρ
ο

ς
θ

ή
κε

σ 

Β
ελ

τι
ώ

ς
ει

σ 

Μ
ει

ώ
ς

ει
σ 

Υπ
ο

 

Εκ
τέ

λε
ς

η
 

Κόςτοσ κτήςησ 
 31.12.2015 

Ενσώματα Πάγια             

Γή 193.739,09 19.241,26       212.980,35 

Κτήρια 1.516.612,47 
 

    
 

1.516.612,47 

Μηχανολογικόσ εξοπλιςμόσ 1.318.310,07 14.365,00       1.332.675,07 

Μεταφορικά 815.300,27     
 

  815.300,27 

Λοιπόσ εξοπλιςμόσ 92.926,52         92.926,52 

Βιολογικά ςτοιχεία 443.000,32 66.038,94   123.216,75 36.976,95 422.799,46 

Σύνολο 4.379.888,74 99.645,20   123.216,75   4.393.294,14 

              

Αποσβέσεις 
Αποσβέσεις 
31.12.2014 

Αποςβέςεισ 
Χρήςεωσ   

Μειώςεισ 
Αποςβέςεων   

Αποςβέςεισ 
31.12.2015 

Κτήρια 1.336.677,11 31.321,79       1.367.998,90 

Μηχανολογικόσ εξοπλιςμόσ 1.163.739,63 28.791,78       1.192.531,41 

Μεταφορικά 675.718,08 52.258,93       727.977,01 

Λοιπόσ εξοπλιςμόσ 67.417,19 4.721,73   

 
  72.138,92 

Βιολογικά ςτοιχεία 125.448,65 36.038,50   30.153,62   131.333,53 

Σύνολο 3.369.000,66 153.132,73   30.153,62   3.491.979,77 

 

 

εκείσζε 1 

Σν θνλδύιη ηνπ ηζνινγηζκνύ «Πξνθαηαβνιέο θαη κε θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ππό 

θαηαζθεπή» πνζνύ 450 γηα ην έηνο 2015 αθνξά πξνθαηαβνιή  ζε πξνκεζεπηή εμσηεξηθνύ 

γηα ηελ αγνξά κνζρίδσλ αλαπαξαγσγήο πνπ εθηηκάηαη όηη ζα νινθιεξσζεί εληόο ηνπ έηνπο 

2016. 
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Δμππάγμαηερ εγγςήζειρ επί ακινήηυν ηηρ εηαιπείαρ (παπ. 13 άπθπος 29) 

          Γελ ππάξρνπλ 

2. Μακποππόθεζμερ ςποσπεώζειρ ληξιππόθεζμερ μεηά από 5 έηη (παπ. 14 άπθπος 29) 

    Γελ ππάξρνπλ 

3. Υπημαηοοικονομικέρ δεζμεύζειρ, εγγςήζειρ και ενδεσόμενερ επιβαπύνζειρ 

(ενδεσόμενερ ςποσπεώζειρ) εκηόρ ιζολογιζμού (παπ. 16 άπθπος 29) 

          Γελ ππάξρνπλ 

4. Μέζορ όπορ πποζυπικού (παπ. 23α άπθπος 29) 

Ο κέζνο όξνο πξνζσπηθνύ ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ πεξίνδν 2015 αλήιζε ζε 5 

απαζρνινύκελνπο ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη 4 κεηόρνπο ηεο εηαηξείαο (πξνεγνύκελε ρξήζε 

4). 

5. Πποκαηαβολέρ και πιζηώζειρ ππορ ηα μέλη ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος (παπ. 25 

άπθπος 29) 

         Γελ ππάξρνπλ 

Οη παξνύζεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο 

εηαηξείαο θαηά ηελ ζπλεδξίαζή ηνπ 

 Ο  Πξόεδξνο ηνπ Γ..                    Ζ Αληηπξόεδξνο                   Η Προϊςταμένη Λνγηζηεξίνπ 

 

 

εβαζηίδεο Παλαγηώηεο                 Μαπξνπνύινπ νθία                   πξγηάλλε Αλαζηαζία 

      ΑΓΣ ΑΕ 889836                          ΑΓΣ ΑΔ899511                            ΑΓΣ ΑΖ 395336 

 


