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Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ ΑΕ του  φορολογικού 

έτους 2016. 20
η
 Εταιρική Χρήση (01-01-2016 έως 31-12-2016) 

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ ΑΕ της 

31.12.2016    ΑΦΜ 094290902  ΑΡ.ΜΑΕ  38252/51/Β/97/06     ΑΡΙΘ. ΓΕΜΗ 051736919000 

 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σημ. 

 

2016 

 

2015 

Ενσώματα πάγια 

     

 

Ακίνητα 

  

331.647,45 

 

361.593,92 

 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 

  

135.433,93 

 

140.143,66 

 

Λοιπός εξοπλισμός 

  

115.227,01 

 

231.266,41 

 

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 

  

221.255,00 

 

168.310,38 

Σύνολο  

  
803.563,39 

 

901.314,37 

       Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό                    

κατασκευή 1 

 

59.250,00 

 

450,00 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

     

 

Δάνεια και απαιτήσεις 2 

 

2.232,23 

 

12.550,49 

 

Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 

  

410.835,98 

 

410.835,98 

Σύνολο 

  

472.318,21 

 

423.836,47 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 

  
1.275.881,60 

 

1.325.150,84 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

     Αποθέματα 

     

 

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα 

  

 

 

 

 

Εμπορεύματα 

  

 

 

 

 

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 

  

256.827,70 

 

281.928,40 

 

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 

  

57.886,58 

 

44.900,59 

 

Προκαταβολές για αποθέματα 

  

  

 

  

Σύνολο 

  
314.714,28 

 

326.828,99 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές 

     

 

Εμπορικές απαιτήσεις 

  

158.589,00 

 

187.706,38 

 

Δουλευμένα έσοδα περιόδου 

     

 

Λοιπές απαιτήσεις 

  

138.589,00 

 

82.983,07 

 

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 

     

 

Προπληρωμένα έξοδα 

  

6.625,52 

 

4.355,28 

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

  

378.976,39 

 

355.654,02 

Σύνολο 

  
682.779,91 

 

630.698,75 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 

  
997.494,19 

 

957.527,74 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικό) 

  
2.273.375,79 

 

2.282.678,58 
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Καθαρή θέση 

  

2016 

 

2015 

Καταβλημένα κεφάλαια 

     

 

Κεφάλαιο 

  

2.320.000,00 

 

2.320.000,00 

 

Υπέρ το άρτιο 

     

 

Καταθέσεις ιδιοκτητών 

  

  

 

  

Σύνολο 

  
2.320.000,00 

 

2.320.000,00 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο 

     

 

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 

  

3.831,17 

 

3.831,17 

 

Αφορολόγητα αποθεματικά 

     

 

Αποτελέσματα εις νέο 

  

-117.619,49 

 

-127.108,28 

Σύνολο 

  

-113.788,32 

 

-123.277,11 

Σύνολο καθαρής θέσης 

  
2.206.211,68 

 

2.196.722,89 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

     

 

Τραπεζικά δάνεια 

     

 

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων 

     

 

Εμπορικές υποχρεώσεις 

  

27.614,53 

 

43.150,67 

 

Φόρος εισοδήματος 

  

5.040,54 

 

990,77 

 

Λοιποί φόροι και τέλη 

  

800,00 

 

800,00 

 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 

  

1.073,52 

 

1.073,52 

 

Λοιπές υποχρεώσεις 

  

0,00 

 

0,00 

 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 

  

1.589,64 

 

1.719,36 

 

Έσοδα επόμενων χρήσεων 

  

30.703,88 

 

38.221,37 

Σύνολο 

  
66.822,11 

 

85.955,69 

Σύνολο υποχρεώσεων 

  
66.822,11 

 

85.955,69 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 

  
2.273.033,79 

 

2.282.678,58 
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 Κατάσταση Αποτελεσμάτων της ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ ΑΕ της περιόδου 2016 

  

Σημ. 

 

2016 

 

2015 

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 

  

892.799,08 
 

946.617,68 
Μεταβολές αποθεμάτων 

(εμπορεύματα,προίόντα,ημικατ/μένα) 

  

-12.114,71 
 

-30.317,32 

Λοιπά συνήθη έσοδα 

  

133.469,62 
 

7.056,29 

Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία 

  

34.115,71 
 

27.072,45 

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών 

  

-624.227,10 
 

-553.800,94 

Παροχές σε εργαζόμενους 

  

-15.072,53 
 

-13.553,17 

Αποσβέσεις 

  

-113.212,52 
 

-153.132,73 

Λοιπά έξοδα και ζημίες 

  

-228.997,97 
 

-225.404,66 

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) 

     Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων 

στοιχείων 

  

-59.257,48 
 

-45.830,80 

Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία 

     Εσοδα συμμετοχών και επενδύσεων 

    
48.495,25 

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας 

     Λοιπά έσοδα και κέρδη 

  

8.018,00 
 

7.517,76 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 

  

15.520,10 
 

14.719,81 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 

     Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 

     Φόροι εισοδήματος 

  

-6.031,31 
 

-5.838,83 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 

  

9.488,79 
 

8.880,98 

 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ ΑΕ ΤΟΥ 2016 

Οχυρό Δράμας, 660 33, Κ.Νευροκόπι – Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 051736919000. 

Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29)
1
 

1. Η εταιρία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

2. Η εταιρία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται 

στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014. 

3. Η εταιρία δεν είναι υπό εκκαθάριση. 

4. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με 

το νόμο 4308/2014. 
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Β. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 του άρθρου 29) 

Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η 

εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές. 

1. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις 

και ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου 

χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% που 

αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους. 

2. Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημίες 

απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα 

στοιχεία αυτά αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4%, που αντανακλά την 

εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους. 

3. Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μείον αποσβέσεις και 

μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου 

χαρακτήρα. Τα λοιπά ενσώματα πάγια αποσβένονται με τους παρακάτω συντελεστές 

απόσβεσης, που αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους: 

α/α Περιγραφή Συντελεστής απόσβεσης 

(1) Μηχανολογικός εξοπλισμός 10% 

(2) Μεταφορικά μέσα 12% 

(3) Εξοπλισμός Η/Υ 20%                                                         

4. Τα πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον 

αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) 

είναι μόνιμου χαρακτήρα. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη 

ωφέλιμη οικονομική ζωή τους που ανέρχεται σε 10 έτη (συντελεστής απόσβεσης 10%). 

5. Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. 

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης: 

α) τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρώνται στο 

κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι 

αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η απόσβεση των άυλων 

στοιχείων με συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός του χρόνου 

αυτού. Για τα στοιχεία χωρίς συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι 

αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους. 
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β) Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, ή με ωφέλιμη 

οικονομική ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, επιμετρώνται στο 

κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις με συντελεστή απόσβεσης 10%, και μείον ζημίες 

απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου 

χαρακτήρα. 

6. Οι επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες, καθώς και οι λοιποί 

συμμετοχικοί τίτλοι επιμετρώνται στο κόστος κτήσης, μείον ζημίες απομείωσης όταν 

κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Μερίσματα από τις 

εν λόγω επενδύσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσματα, κατά το χρόνο που 

εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα αυτών. 

7. Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία («Δάνεια και απαιτήσεις» και 

«Χρεωστικοί τίτλοι», επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης, όταν 

κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. 

8. Κατά την διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης 

αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

9. Τα πάσης φύσεως αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και 

υλικά, βιολογικά αποθέματα) επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας 

κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων 

προσδιορίζεται με την μέθοδο της σειράς εξαντλήσεως. Η ζημία που προκύπτει από την 

επιμέτρηση των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όταν αυτή είναι 

μικρότερη του κόστους κτήσης, αναγνωρίζεται στις ζημίες απομείωσης και επιβαρύνει 

το κόστος πωλήσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση ιδιαίτερα 

αυξημένων ζημιών απομείωσης αποθεμάτων, τα σχετικά ποσά εμφανίζονται στο 

κονδύλι «Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)» στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων με σκοπό την εύλογη παρουσίαση.  

10. Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης 

μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης. 

11. Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). 

Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα 

ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης. 
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12. Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο 

κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους 

κτήσης και ανακτήσιμης αξίας. 

13. Oι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, 

αναγνωρίζονται και επιμετρώνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά 

ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

14. Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο 

ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους. 

15. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται 

μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά. 

16. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία 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 αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται οριστικά. 

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται με 

τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με τρόπο 

αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που 

επιχορηγήθηκε. Οι 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. 

17. Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται 

μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό 

τους. 

18. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά τον διακανονισμό των 

μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, 

αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 

19. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

και περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής 

νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος και 

προσαυξήσεις.  
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20. Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: (α) μεταβιβάζονται στον 

αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους, 

(β) τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και (γ) τα οικονομικά οφέλη από τη 

συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή 

τους στην οντότητα. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το 

ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού 

οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών επιμετρώνται με 

την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της 

αρχής του δουλευμένου. Tα μερίσματα ή το εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή 

θέση άλλων οντοτήτων, αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο 

όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους. Tα δικαιώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα 

βάσει των σχετικών συμβατικών όρων. 

21. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του 

δουλευμένου. 

22. Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται 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: (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 κόστος κτήσεως, μετατρέπονται με 

την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης. 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. 

23. 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 την 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. 
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24. 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. 

25. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους. 

Γ. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. Eνσώματα, άυλα και βιολογικά πάγια (παρ. 8 άρθρου 29) 

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη 

συμφωνία των λογαριασμών των ενσωμάτων παγίων, των βιολογικών παγίων και των αύλων 

παγίων.Πίνακας μεταβολών ενσώματων, άυλων και βιολογικών παγίων περιόδου 

  Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα         

  

        10.Γη 
(Οικόπεδα) 
(Γήπεδα) 
(Αγροί) 

12.Κτήρια 
τεχνικά έργα 

 
 

13. 
Μηχανολογικός 

εξοπλισμός 
 

14. 
Μεταφορικά 

μέσα 
 

15. Λοιπός  
εξοπλισμός 

 
 

17. 
Βιολογικά 
στοιχεία 

 

Σύνολο 
 

  1 3 4 5 6 7 8 

Μικτή λογιστική αξία 
01--1-2016 212.980,35 1.516.612,47 1.332.675,07 815.300,27 92.926,52 422.799,46 4.393.294,14 

Προσθήκες περιόδου     24.529,36 28.527,45 4.391,79 33.014,95 90.463,55 

Τόκοι περιόδου             0,00 

Μειώσεις περιόδου     -10.271,46     -173.574,48 -183.845,94 

Μεταφορές               

Λοιπά    (Υπο εκτέλεση)     

  
  47.982,01 47.982,01 

Μικτή λογιστική αξία 
31-12-2016 212.980,35 1.516.612,47 1.346.932,97 843.827,72 97.318,31 330.221,94 4.347.893,76 

              

 
Σωρευμένες αποσβέσεις  
και απομειώσεις 
01-01-2016   1.367.998,90 1.192.531,41 727.977,01 72.139,02 131.333,43 3.491.979,77 

Αποσβέσεις περιόδου   29.946,47 29.239,08 21.470,39 4.332,60 28.223,98 113.212,52 
Μειώσεις 
αποσβεσθέντων  
περιόδου     -10.271,45     -50.590,47 -60.861,92 

Απομειώσεις περιόδου               

Αναστροφές 
απομειώσεων 
περιόδου               

Λοιπές μειώσεις  
απομειώσεων               

Σωρευμένες αποσβέσεις  
και απομειώσεις 
31-12-2016   1.397.945,37 1.211.499,04 749.447,40 76.471,62 108.966,94 3.544.330,37 

Καθαρή λογιστική 
 αξία 31-12-2016 212.980,35 118.667,10 135.433,93 94.380,32 20.846,69 221.255,00 803.563,39 
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Σημείωση 1 

Το κονδύλι του ισολογισμού «Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό 

κατασκευή» ποσού 59.250 Ευρώ για το έτος 2016 αφορά προκαταβολή  σε προμηθευτή 

εξωτερικού για την αγορά μοσχίδων αναπαραγωγής που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός 

του έτους 2017. 

Σημείωση 2 

Η Διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο έτος οφείλεται στην λογιστική τακτοποίηση της 

προκαταβολής στην ΔΕΗ. 

 

Εμπράγματες εγγυήσεις επί ακινήτων της εταιρείας (παρ. 13 άρθρου 29) 

          Δεν υπάρχουν 

2. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες μετά από 5 έτη (παρ. 14 άρθρου 29) 

    Δεν υπάρχουν 

3. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις 

(ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29) 

          Δεν υπάρχουν 

4. Μέσος όρος προσωπικού (παρ. 23α άρθρου 29) 

Ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την περίοδο 2016 ανήλθε σε 1 απασχολούμενο 

μη συμπεριλαμβάνοντας  4 μετόχους της εταιρείας που εργάζονται αμισθί. 

5. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 25 

άρθρου 29) 

         Δεν υπάρχουν 

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

εταιρείας κατά την συνεδρίασή του 

                                                                                                                   Οχυρό 30-05-2017 

 Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.                    Η Αντιπρόεδρος                   Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου 

 

 

Σεβαστίδης Παναγιώτης                 Μαυροπούλου Σοφία                   Συργιάννη Αναστασία 

      ΑΔΤ ΑΖ 889836                          ΑΔΤ ΑΕ899511                            ΑΔΤ ΑΗ 395336 

 


