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Ζκκεςθ Ανεξάρτθτου Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι 
Προσ τουσ Μετόχουσ  τθσ Ανώνυμθσ Εταιρείασ  

«ΙΑΑΚΙΔΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΞΤΛΕΙΑ» 
 
Ζκκεςθ Ελζγχου επί των Χρθματοοικονομικών Καταςτάςεων 
 
Ελζγξαμε τισ ςυνθμμζνεσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ «ΙΑΑΚΙΔΗ ΑΒΕΕ», οι οποίεσ 

αποτελοφνται από τον ιςολογιςμό τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2016, τισ καταςτάςεισ αποτελεςμάτων, κακϊσ 

και το ςχετικό προςάρτθμα.  

 
Ευκφνθ τθσ Διοίκθςθσ για τισ Χρθματοοικονομικζσ Καταςτάςεισ 
 
Θ διοίκθςθ ζχει τθν ευκφνθ για τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ αυτϊν των χρθματοοικονομικϊν 
καταςτάςεων ςφμφωνα με τα Ελλθνικά Λογιςτικά Πρότυπα, όπωσ και για εκείνεσ τισ εςωτερικζσ 
δικλίδεσ που θ διοίκθςθ κακορίηει ωσ απαραίτθτεσ ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ κατάρτιςθ 
χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων απαλλαγμζνων από ουςιϊδθ ανακρίβεια, που οφείλεται είτε ςε 
απάτθ είτε ςε λάκοσ. 
 
Ευκφνθ του Ελεγκτι 
Θ δικι μασ ευκφνθ είναι να εκφράςουμε γνϊμθ επί αυτϊν των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων με 
βάςθ τον ζλεγχό μασ.  Διενεργιςαμε τον ζλεγχό μασ ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Ελζγχου, ποφ 
ζχουν ενςωματωκεί ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία (ΦΕΚ/Βϋ/2848/23.10.2012). Σα πρότυπα αυτά απαιτοφν 
να ςυμμορφωνόμαςτε με κανόνεσ δεοντολογίασ, κακϊσ και να ςχεδιάηουμε και διενεργοφμε τον ζλεγχο 
με ςκοπό τθν απόκτθςθ εφλογθσ διαςφάλιςθσ για το εάν οι χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ είναι 
απαλλαγμζνεσ από ουςιϊδθ ανακρίβεια. 
 
Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει τθ διενζργεια διαδικαςιϊν για τθν απόκτθςθ ελεγκτικϊν τεκμθρίων, ςχετικά με 
τα ποςά και τισ γνωςτοποιιςεισ ςτισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ. Οι επιλεγόμενεσ διαδικαςίεσ 
βαςίηονται ςτθν κρίςθ του ελεγκτι περιλαμβανομζνθσ τθσ εκτίμθςθσ των κινδφνων ουςιϊδουσ 
ανακρίβειασ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ.  Κατά 
τθ διενζργεια αυτϊν των εκτιμιςεων κινδφνου, ο ελεγκτισ εξετάηει τισ εςωτερικζσ δικλίδεσ που 
ςχετίηονται με τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων τθσ 
εταιρείασ, με ςκοπό το ςχεδιαςμό ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν κατάλλθλων για τισ περιςτάςεισ, αλλά όχι με 
ςκοπό τθν ζκφραςθ γνϊμθσ επί τθσ αποτελεςματικότθτασ των εςωτερικϊν δικλίδων τθσ εταιρείασ. Ο 
ζλεγχοσ περιλαμβάνει επίςθσ τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων 
που χρθςιμοποιικθκαν και του εφλογου των εκτιμιςεων που ζγιναν από τθ διοίκθςθ, κακϊσ και 
αξιολόγθςθ τθσ ςυνολικισ παρουςίαςθσ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων. 
 
Πιςτεφουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμιρια που ζχουμε ςυγκεντρϊςει είναι επαρκι και κατάλλθλα για τθ 
κεμελίωςθ τθσ ελεγκτικισ μασ γνϊμθσ. 
 
Βάςθ για Γνώμθ με Επιφφλαξθ 
Από τον ζλεγχο μασ προζκυψε το εξισ κζμα:  Οι φορολογικζσ υποχρεϊςεισ  τθσ εταιρείασ δεν ζχουν 
εξεταςκεί από τισ φορολογικζσ αρχζσ για τισ χριςεισ 2010 ζωσ 2015.  Ωσ εκ τοφτου τα φορολογικά 
αποτελζςματα  των χριςεων αυτϊν και τθσ τρζχουςασ δεν ζχουν καταςτεί οριςτικά. Θ εταιρεία δεν 
ζχει προβεί ςε εκτίμθςθ των πρόςκετων φόρων και προςαυξιςεων που πικανόν καταλογιςκοφν ςε 
μελλοντικό φορολογικό ζλεγχο  και δεν ζχει ςχθματίςει ςχετικι πρόβλεψθ  για αυτι  τθν ενδεχόμενθ 
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υποχρζωςθ . Από τον ζλεγχό μασ δεν ζχουμε αποκτιςει εφλογθ διαςφάλιςθ ςχετικά με τθν εκτίμθςθ 
του φψουσ τθσ πρόβλεψθσ  που τυχόν απαιτείται. 
Γνώμθ με Επιφφλαξθ 
Κατά τθ γνϊμθ μασ, εκτόσ από τισ πικανζσ επιπτϊςεισ του κζματοσ που μνθμονεφεται ςτθν παράγραφο 
“Βάςθ για Γνϊμθ με Επιφφλαξθ”, οι ςυνθμμζνεσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηουν 
εφλογα, από κάκε ουςιϊδθ άποψθ, τθν οικονομικι κζςθ τθσ Εταιρείασ «ΙΑΑΚΙΔΗ ΑΒΕΕ» κατά τθν 31θ 
Δεκεμβρίου 2016, τθ χρθματοοικονομικι τθσ επίδοςθ  για τθ χριςθ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, 
ςφμφωνα με τα Ελλθνικά Λογιςτικά Πρότυπα. 
 
Ζκκεςθ επί Άλλων Νομικών και Κανονιςτικών Απαιτιςεων 
Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ διοίκθςθ ζχει τθν ευκφνθ για τθν κατάρτιςθ τθσ Ζκκεςθσ Διαχείριςθσ του 
Διοικθτικοφ υμβουλίου, κατ’ εφαρμογι των διατάξεων τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 2  (μζροσ Β) του 
Ν. 4336/2015, ςθμειϊνουμε ότι: 
α) Κατά τθ γνϊμθ μασ θ Ζκκεςθ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ζχει καταρτιςκεί ςφμφωνα με 

τισ ιςχφουςεσ νομικζσ απαιτιςεισ του άρκρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτισ 
αντιςτοιχεί με τισ ςυνθμμζνεσ  χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ χριςθσ που ζλθξε τθν 
31/12/2016. 

β) Με βάςθ τθ γνϊςθ που αποκτιςαμε κατά το ζλεγχό μασ, για τθν Εταιρεία «ΙΑΑΚΙΔΗ ΑΒΕΕ» και το 
περιβάλλον τθσ, δεν ζχουμε εντοπίςει ουςιϊδεισ ανακρίβειεσ ςτθν Ζκκεςθ Διαχείριςθσ του 
Διοικθτικοφ τθσ υμβουλίου.  

 
 

Αζήλα 4 Ινπιίνπ 2017 

 

Ο ΟΡΚΩΣΟ ΔΛΔΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ 

ΣΔΡΓΙΟ Β. ΠΑΠΠΑ 

Α.Μ ΟΔΛ 16701 
πλεξγαδφκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε. 

κέινο ηεο Crowe Horwath International 

Φσθ. Νέγξε 3, 11257 Αζήλα 

Αξ Μ  ΟΔΛ 125 
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ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ 31/12/2016 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ εκ. 31/12/2016 31/12/2015 

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία       

Δλζώκαηα πάγηα       

Αθίλεηα 6.1 90.490,23 76.170,23 

Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 6.1 57.105,67 72.247,86 

Λνηπφο εμνπιηζκφο 6.1 209.322,52 200.204,03 

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα   0,00 0,00 

ύλνιν   356.918,42 348.622,12 

Άπια πάγηα ζηνηρεία     

 Γαπάλεο αλάπηπμεο   0,00 0,00 

Λνηπά άπια 6.4 0,00 221,15 

ύλνιν   0,00 221,15 

Πξνθαηαβνιέο θαη κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ππφ 

θαηαζθεπή   49.747,49 0,00 

      

 
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία     

 Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 7.1 3.584,00 3.079,00 

ύλνιν   3.584,00 3.079,00 

      

 
Αλαβαιιφκελνη θφξνη   0,00 0,00 

ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ   410.249,91 351922,27 

    

 

  

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία   

 

  

Απνζέκαηα   

 

  

Έηνηκα θαη εκηηειή πξντφληα   0,00 0,00 

Δκπνξεχκαηα   943.379,21 1.967.826,49 

Πξψηεο χιεο θαη δηάθνξα πιηθά   10.226,40 24.415,32 

Πξνθαηαβνιέο γηα απνζέκαηα   84.915,44 64.717,33 

Λνηπά απνζέκαηα   0,00 0,00 

ύλνιν   1.038.521,55 2.056.959,14 

        

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πξνθαηαβνιέο       

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 7.2.1 2.503.569,92 515.487,98 

Γνπιεπκέλα έζνδα πεξηφδνπ   0,00 0,00 

Λνηπέο απαηηήζεηο 7.2.2 3.132,87 228.893,07 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 7.1 0,00 74.933,01 

Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία   0,00 0,00 

Πξνπιεξσκέλα έμνδα   20.927,36 19.356,24 

Δκπνξηθφ ραξηνθπιάθην 7.1 170,00 170,00 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 7.2.3 148.470,22 216.639,73 

ύλνιν   2.676.270,37 1.055.480,03 

ύλνιν θπθινθνξνύλησλ   3.714.791,92 3.112.439,17 

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ   4.125.041,83 3.464.361,44 
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ΠΑΘΗΣΙΚΟ εκ. 31/12/2016 31/12/2015 

Καζαξή ζέζε       

Καηαβιεκέλα θεθάιαηα       

Κεθάιαην  8 2.150.000,00 2.150.000,00 

Τπέξ ην άξηην   0,00 0,00 

ύλνιν   2.150.000,00 2.150.000,00 

Γηαθνξέο εύινγεο αμίαο   

  
Γηαθνξέο αμίαο ελζσκάησλ παγίσλ   0,00 0,00 

Γηαθνξέο αμίαο δηαζέζηκσλ γηα πψιεζε   0,00 0,00 

ύλνιν   0,00 0,00 

Απνζεκαηηθά θαη απνηειέζκαηα εηο λέν   

  
Απνζεκαηηθά λφκσλ ή θαηαζηαηηθνχ   35.679,90 34.862,90 

Δθαθηα απνζεκαηηθά   0,00 0,00 

Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά   0,00 0,00 

Απνηειέζκαηα εηο λέν  8 389.300,50 225.607,49 

ύλνιν   424.980,40 260.470,39 

ύλνιν θαζαξήο ζέζεο   2.574.980,40 2.410.470,39 

        

Πξνβιέςεηο       

Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 9.1 657,07 454,06 

Λνηπέο πξνβιέςεηο   0,00 0,00 

ύλνιν   657,07 454,06 

    

  
Τπνρξεώζεηο   

  
Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο   

  
Μαθξνπξφζεζκα Γάλεηα   0,00 0,00 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο   0,00 0,00 

Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο   0,00 0,00 

ύλνιν   0,00 0,00 

      

 
Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο     

 
Βξαρππξφζεζκα Σξαπεδηθά Γάλεηα 10.1.1 221.891,76 120.339,149 

Βξαρππξφζεζκν κέξνο καθξνπξνζέζκσλ δαλείσλ   0,00 0,00 

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο 10.2.1 1.148.064,71 898.036,33 

Φφξνο εηζνδήκαηνο   90.112,82 0,00 

Λνηπνί θφξνη θαη ηέιε   37.344,54 4.910,60 

Οξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο   10.833,41 9.992,25 

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 10.2.2 39.839,42 18.691,83 

Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα   1.317,70 1.466,79 

Έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ   0,00 0,00 

ύλνιν   1.549.404,36 1.053.436,99 

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ   1.549.404,36 1.053.436,99 

ύλνιν Καζαξήο Θέζεο, Πξνβιέςεσλ θαη Τπνρξεώζεσλ   4.125.041,83 3.464.361,44 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ θαηά ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 

  εκ. 31/12/2016 31/12/2015 

    

 

  

Κχθινο εξγαζηψλ (θαζαξφο)  16 5.588.753,45 3.490.262,64 

Κφζηνο πσιήζεσλ  11.γ -4.081.013,80 -2.546.185,94 

Μηθηό Απνηέιεζκα   1.507.739,65 944.076,70 

Λνηπά ζπλήζε έζνδα   500,00 0,00 

 πλνιν   1.508.239,65 944.076,70 

Έμνδα δηάζεζεο  11.ε -1.060.388,79 -808.345,09 

Έμνδα δηνίθεζεο 11.δ  -102.012,01 -129.509,05 

Απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (θαζαξφ πνζφ)   0,00 0,00 

Κέξδε θαη δεκίεο απφ δηάζεζε κε θπθινθνξνχλησλ 

ζηνηρείσλ   8.369,02 5.012,98 

Κέξδε θαη δεκίεο απφ επηκέηξεζε ζηελ εχινγε αμία   0,00 0,00 

Λνηπά έμνδα θαη δεκίεο  11.β -21.179,30 -5.678,07 

Λνηπά έζνδα θαη θέξδε 11.α  561,27 27.691,06 

Απνηέιεζκα πξν ηόθσλ θαη θόξσλ   333.589,84 33.248,53 

    

  
Πηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα   18,58 19,29 

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα   -23.730,29 -10.254,71 

Απνηέιεζκα πξν θόξσλ   309.878,13 23.013,11 

Φφξνη εηζνδήκαηνο   -95.368,12 -5.820,27 

Απνηέιεζκα πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο   214.510,01 17.192,84 

 

 

 

 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..  ΣΟ ΜΔΛΟ ΣΟΤ Γ.. Ο ΛΟΓΙΣΗ 

 

ΙΑΑΚΙΓΗ ΜΙΥΑΗΛ ΙΑΑΚΙΓΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ    ΠΑΡΥΑΡΙΓΗ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 

ΑΓΣ: ΑΗ 397379  ΑΓΣ: ΑΗ 890112    ΑΓΣ : ΑΗ 891254  
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Πξνζάξηεκα (ζεκεηώζεηο) επί ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ  

ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2016 

(ύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 29 ηνπ Ν.4308/2014) 

 

 

1. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ Δηαηξεία 

α) Δπσλπκία: ΙΑΑΚΙΓΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΣΔΥΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΞΤΛΔΙΑ 

β) Ννκηθφο ηχπνο: Αλψλπκε εηαηξεία. 

γ) Πεξίνδνο αλαθνξάο: 1.1.2016 - 31.12.2016 

δ)  Γηεχζπλζε ηεο έδξαο: 2
ν
 ΥΛΜ ΔΠ. ΟΓΟΤ ΚΑΛΑΜΠΑΚΗΟΤ – ΦΣΔΛΗΑ  

ε) Αξ.Μ.Α.Δ.: 64343/51/Β/07/5 

ΓΔ.ΜΖ.: 51432119000 

ζη) Ζ δηνίθεζε εθηηκά φηη ε παξαδνρή ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ελδεδεηγκέλε γηα ηελ 

θαηάξηηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

δ) Ζ εηαηξεία  αλήθεη ζηελ θαηεγνξία κηθξήο νληφηεηαο. 

ε)  Ζ δηνίθεζε δειψλεη φηη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζε πιήξε ζπκθσλία 

κε ηνλ παξφληα λφκν. 

ζ) Σα πνζά ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ εθθξάδνληαη ζε επξψ, πνπ απνηειεί ην 

ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηεο Δηαηξείαο.  

η) Σα πνζά δελ έρνπλ ζηξνγγπινπνηεζεί εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 

2. Παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ πξννπηηθή ηεο Δηαηξείαο σο ζπλερηδόκελεο 

δξαζηεξηόηεηαο 

Ζ Δηαηξεία δηελήξγεζε ζρεηηθή αμηνιφγεζε θαη δελ εληφπηζε παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ 

πξννπηηθή ηεο σο ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα. 

3. Λνγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη 
 

Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνυπνζέηεη ηελ άζθεζε θξίζεο θαη ηελ δηελέξγεηα 

εθηηκήζεσλ απφ ηελ δηνίθεζε, ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ, ηα 

αλαγλσξηδφκελα πνζά ησλ εζφδσλ, εμφδσλ, πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεσλ θαη γλσζηνπνηήζεσλ. 

Απηέο νη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο θαη ζε ινηπνχο παξάγνληεο 

πνπ ζεσξείηαη φηη είλαη εχινγα γηα ηηο πεξηζηάζεηο. Σα πξαγκαηηθά γεγνλφηα φκσο, κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ 

απηέο ηηο εθηηκήζεηο. Οη εθηηκήζεηο θαη νη ζρεηηθέο παξαδνρέο επαλεθηηκνχληαη ζε ζπλερή βάζε.   

 

Οη ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο γίλνληαη θπξίσο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνζβέζεσλ ησλ  παγίσλ, ηηο 

ζπκκεηνρέο, ηελ απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ, ηηο πξνβιέςεηο θαη ηελ εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο εθφζνλ 

επηιέγεηαη ε εθαξκνγή ηεο. 

 



ΗΑΑΚΗΓΖ ΑΒΔΔ  ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ: 5432119000 

 

 

 

 9 

3.1. Αθνινπζνύκελεο ινγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη 

Ζ εηαηξεία γηα ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ εθαξκφδεη ηηο αθφινπζεο 

ινγηζηηθέο αξρέο θαη κεζφδνπο, ζηα πιαίζηα ηεο βαζηθήο αξρήο ηνπ δνπιεπκέλνπ
1
.  

3.1.1. Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

α) Αξρηθή θαηαρώξηζε 

Σα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεσο, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη θάζε δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα λα έιζεη ην ζηνηρείν ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε ή ζέζε ή 

επηδησθφκελε ρξήζε.  

β) Μεηαγελέζηεξε απνηίκεζε 

Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο θαηαρσξίζεσο πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκνχληαη ζην απνζβέζηκν 

θφζηνο (αξρηθφ θφζηνο θηήζεσο, πιένλ θάζε κεηαγελέζηεξε δαπάλε πνπ πιεξνί ηνλ νξηζκφ ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, κείνλ ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη δεκίεο απνκεηψζεσο). 

Ζ απφζβεζε ησλ απνζβέζηκσλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δηελεξγείηαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν 

απφζβεζεο θαη κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ θνξνινγηθή λνκνζεζία ζπληειεζηψλ. 

Εεκία απνκεηψζεσο θαηαρσξίδεηαη φηαλ εθηηκάηαη φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ έρεη ππεξβεί ηελ 

αλαθηήζηκε αμία ηνπ. 

Οη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο ειέγρνληαη γηα απνκείσζε φηαλ 

ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη ινγηζηηθέο αμίεο ηνπο είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηηο αλαθηήζηκεο. ηελ πεξίπησζε απηή 

ππνινγίδεηαη ε αλαθηήζηκε αμία ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη αλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ππεξβαίλνπλ 

ηελ εθηηκψκελε αλαθηήζηκε αμία, ε ζρεηηθή δηαθνξά θαηαρσξίδεηαη σο δεκία απνκείσζεο ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ. Σν αλαθηήζηκν πνζφ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη ην κεγαιχηεξν κεηαμχ ηεο εχινγεο 

αμίαο (κείνλ ηα απαηηνχκελα γηα ηελ πψιεζε έμνδα) θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο απηψλ.  

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ρξήζεσο, νη εθηηκψκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο πξνεμνθινχληαη ζηελ 

παξνχζα αμία ηνπο κε ηελ ρξήζε ελφο πξν θφξνπ πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ πνζνζηνχ Υ%, ην νπνίν 

αληαλαθιά ηηο ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο γηα ηελ δηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη γηα ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.  

γ) Γηαγξαθή 

Σα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία δηαγξάθνληαη θαηά ηελ πψιεζή ηνπο ή αλ ε Δηαηξεία δελ αλακέλεη 

κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ή ηελ πψιεζή ηνπο.  

3.1.2. Άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

Σα άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ άδεηεο – παξαρσξήζεηο - δηθαηψκαηα, ινγηζκηθά 

πξνγξάκκαηα, εκπνξηθέο επσλπκίεο θαη εκπνξηθά ζήκαηα.  

                                                 
1: Ζ παξάζεζε είλαη ελδεηθηηθή θαη ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο πεξηζηάζεηο. 
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Ζ αμία ησλ αδεηψλ – παξαρσξήζεσλ - δηθαησκάησλ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο θηήζεσο ησλ ελ ιφγσ 

ζηνηρείσλ, θαζψο θαη θάζε δαπάλε πνπ έρεη κεηαγελέζηεξα πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηελ επέθηαζε ηεο δηάξθεηαο 

ηεο ηζρχνο ηνπο, κεησκέλε θαηά ην πνζφ ησλ ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη απνκεηψζεσλ ηεο αμίαο ηνπο. 

Ζ αμία ησλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο αγνξάο ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ 

θαζψο θαη θάζε δαπάλε πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ απηά λα ηεζνχλ ζε θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο, 

κεησκέλε θαηά ην πνζφ ησλ ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη ηπρφλ απνκεηψζεσλ ηεο αμίαο ηνπο. εκαληηθέο 

κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θεθαιαηνπνηνχληαη ζηα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα φηαλ πξνζαπμάλνπλ ηελ απφδνζε 

ηνπο πέξαλ ησλ αξρηθψλ πξνδηαγξαθψλ.  

Ζ απφζβεζε ησλ αδεηψλ – παξαρσξήζεσλ - δηθαησκάησλ ινγίδεηαη βάζεη ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ 

απνζβέζεσο εληφο ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο ηνπο. Ζ απφζβεζε ησλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ ινγίδεηαη βάζεη 

ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ απνζβέζεσο ζε Υ έηε.  

Σα εκπνξηθά ζήκαηα δελ απνζβέλνληαη θαζψο ζεσξείηαη φηη δελ έρνπλ νξηζκέλε δηάξθεηα σθέιηκεο 

δσήο, ππφθεηληαη φκσο ζε εηήζην έιεγρν απνκεηψζεσο ηεο αμίαο ηνπο.  

Ζ απφζβεζε φισλ ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 

3.1.3. Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

3.1.3.1. πκκεηνρέο 

Οη ζπκκεηνρέο παξαθνινπζνχληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ππνθείκελεο ζε έιεγρν απνκεηψζεσο ηεο αμίαο 

ηνπο φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο ή γεγνλφηα πνπ ππνδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο ελδέρεηαη λα κελ είλαη 

αλαθηήζηκε. Εεκίεο απνκεηψζεσο θαηαρσξίδνληαη φηαλ ε ινγηζηηθή αμία ησλ ζπκκεηνρψλ ππεξβαίλεη ηελ 

αλαθηήζηκε αμία ηνπο. Ωο αλαθηήζηκε αμία ζεσξείηαη ε αμία ρξήζεσο πνπ είλαη ε παξνχζα αμία ησλ 

αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ρξεκαηνξνψλ απφ ηελ ζπκκεηνρή, ζηελ επφκελε πεληαεηία θαη ηεο 

ππνιεηκκαηηθήο ηεο αμίαο ζην ηέινο ηεο πεληαεηίαο. 

3.1.3.2. Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

α) Αξρηθή θαηαρώξηζε 

Όια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεσο, 

δειαδή ζην θφζηνο πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ απφθηεζε ηνπο. Σν θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ 

ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ (ή ηακεηαθψλ ηζνδχλακσλ) ή ηελ εχινγε αμία άιινπ αληαιιάγκαηνο πνπ δηαηέζεθε 

γηα ηελ απφθηεζε, πιένλ δαπάλεο αγνξάο. 

β) Μεηαγελέζηεξε απνηίκεζε 

Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο θαηαρσξίζεσο, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκνχληαη 

ζην θφζηνο θηήζεψο ηνπο (νλνκαζηηθά πνζά) κείνλ ηπρφλ δεκίεο απνκεηψζεσο, εθηφο απφ ηα έληνθα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηα νπνία, φηαλ ηα πνζά, ν ρξφλνο ιήμεψο ηνπο ή ην επηηφθην είλαη 

ζεκαληηθά, απνηηκνχληαη ζην απνζβέζηκν θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ (ή κε ηε ζηαζεξή 

κέζνδν).   

Εεκία απνκεηψζεσο πξνθχπηεη φηαλ ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ ην πνζφ πνπ 

ε νληφηεηα εθηηκά φηη ζα αλαθηήζεη απφ ην ζηνηρείν απηφ. 
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Σν πνζφ πνπ ε νληφηεηα εθηηκά φηη ζα αλαθηήζεη απφ έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

είλαη ην κεγαιχηεξν απφ: 

 Σελ παξνχζα αμία ηνπ πνζνχ πνπ εθηηκάηαη φηη ζα ιεθζεί απφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, 

ππνινγηδφκελε κε ηε ρξήζε ηνπ αξρηθνχ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

 Σελ εχινγε αμία ηνπ ζηνηρείνπ, κεησκέλε κε ην απαηηνχκελν θφζηνο πσιήζεσο. 

Οη δεκίεο απνκεηψζεσο θαηαρσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη αλαζηξέθνληαη σο θέξδε 

ζε απηή, φηαλ νη ζπλζήθεο πνπ ηηο πξνθάιεζαλ πάςνπλ λα πθίζηαληαη. Αλαζηξνθή γίλεηαη κέρξη ηεο αμίαο 

πνπ ζα είρε ην ζηνηρείν, εάλ δελ είρε θαηαρσξηζηεί δεκία απνκεηψζεσο.  

Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα απνηηκνχληαη κε ηελ ηζνηηκία ηνπ μέλνπ 

λνκίζκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Οη ζρεηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαηαρσξίδνληαη 

ζηα απνηειέζκαηα.  

Οη δεκηέο απνκεηψζεσο ηεο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεσο αλαζηξέθνληαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ νη ιφγνη πνπ 

ηηο πξνθάιεζαλ παχνπλ λα ηζρχνπλ. Καη’ εμαίξεζε, νη δεκίεο απνκεηψζεσο απφ ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο 

αλαζηξέθνληαη θαηεπζείαλ ζηελ θαζαξή ζέζε θαη φρη κέζσ απνηειεζκάησλ. 

 Οη δηαθνξέο απφ ηελ απνηίκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ εκπνξηθνχ 

ραξηνθπιαθίνπ ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαηαρσξίδνληαη σο θέξδε ή δεκηέο ζηελ πεξίνδν πνπ 

πξνθχπηνπλ. 

 ε αληηζηάζκηζε εχινγεο αμίαο, νη δηαθνξέο (θέξδε θαη δεκίεο) απφ ηελ απνηίκεζε 

αληηζηαζκηζκέλνπ ζηνηρείνπ θαη κέζνπ αληηζηαζκίζεσο, θαηαρσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν πνπ 

πξνθχπηνπλ θαη παξνπζηάδνληαη ζπκςεθηζηηθά ζην ίδην θνλδχιη ηεο θαηαζηάζεσο 

απνηειεζκάησλ. 

 ε αληηζηάζκηζε ηακεηαθψλ ξνψλ, νη δηαθνξέο (θέξδε θαη δεκηέο) απφ ηελ απνηίκεζε ηνπ κέζνπ 

αληηζηαζκίζεσο θαηαρσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν πνπ πξνθχπηνπλ: 

 Ωο ζηνηρείν (δηαθνξά) ηεο θαζαξήο ζέζεσο, εθφζνλ ε αληηζηάζκηζε αμηνινγείηαη σο 

απνηειεζκαηηθή, θαη κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζηελ ίδηα πεξίνδν, ζηελ νπνία νη 

αληηζηαζκηζκέλεο ηακεηαθέο ξνέο θαηαρσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα, ζπκςεθηδφκελεο ζε 

έλα θνλδχιη. 

 Ωο ζηνηρείν ηεο θαηαζηάζεσο απνηειεζκάησλ, εθφζνλ ε αληηζηάζκηζε αμηνινγείηαη σο κε 

απνηειεζκαηηθή. 

 

γ) Γηαγξαθή 

Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δηαγξάθεηαη φηαλ θαη κφλνλ φηαλ εθπλεχζνπλ ηα 

ζπκβαηηθά δηθαηψκαηα επί ησλ ηακηαθψλ ξνψλ ηνπ ζηνηρείνπ ή κεηαβηβαζηνχλ νπζηαζηηθά φινη νη θίλδπλνη 

θαη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θπξηφηεηα ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ. 

3.1.4. Φόξνη εηζνδήκαηνο 

3.1.4.1. Σξέρσλ θόξνο 

Ο ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεη: 
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 Σνλ θφξν εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο θνξνινγηθήο 

λνκνζεζίαο. 

 Σνλ θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηηο πξνζαπμήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν.  

Ζ Δηαηξεία, γηα ηηο δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ αλέιεγθησλ ρξήζεσλ, δελ ζρεκαηίδεη ζρεηηθή 

πξφβιεςε. 

3.1.4.2. Αλαβαιιόκελνη θόξνη 

Αλαβαιιφκελνη θφξνη πξνθχπηνπλ φηαλ ππάξρνπλ πξνζσξηλέο (αλαζηξέςηκεο) δηαθνξέο κεηαμχ 
ινγηζηηθήο αμίαο θαη θνξνινγηθήο βάζεσο ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ.  

Ζ εηαηξεία δελ έρεη επηιέμεη ηελ θαηαρψξηζε αλαβαιιφκελσλ θφξσλ. 

3.1.5 Αποθέμαηα 

α) Απσική καηασώπιζη 

Τα απνζέκαηα θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θόζηνο θηήζεσο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη θάζε δαπάλε πνπ 

απαηηείηαη γηα λα έιζεη θάζε ζηνηρείν ησλ απνζεκάησλ ζηελ παξνύζα θαηάζηαζε ή ζέζε ή επηδησθόκελε 

ρξήζε.  

Δηδηθόηεξα ην θόζηνο ησλ ηδηνπαξαγόκελσλ απνζεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βηνινγηθώλ, 

πεξηιακβάλεη ην θόζηνο πξώησλ πιώλ, αλαιώζηκσλ πιηθώλ, εξγαζίαο θαη άιιν θόζηνο πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα 

κε ηα ελ ιόγσ ζηνηρεία. Δπηπιένλ πεξηιακβάλεη κηα εύινγε αλαινγία ζηαζεξώλ θαη κεηαβιεηώλ εμόδσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη έκκεζα κε ην ηδηνπαξαγόκελν ζηνηρείν, ζην βαζκό πνπ ηα πνζά απηά αλαθέξνληαη ζηελ πεξίνδν 

παξαγσγήο. Η εηαηξεία επηβαξύλεη (δελ επηβαξύλεη) ην θόζηνο ησλ ηδηνπαξαγόκελσλ απνζεκάησλ καθξάο 

πεξηόδνπ παξαγσγήο ή σξηκάλζεσο κε ηόθνπο εληόθσλ ππνρξεώζεσλ θαηά ην κέξνο πνπ αλαινγνύλ ζε 

απηά. 

β) Μεηαγενέζηεπη αποηίμηζη 

Τα πάζεο θύζεσο απνζέκαηα (έηνηκα θαη εκηηειή, εκπνξεύκαηα, πξώηεο ύιεο θαη πιηθά, βηνινγηθά 

απνζέκαηα) επηκεηξώληαη ζηε ρακειόηεξε αμία, κεηαμύ αμίαο θηήζεσο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. 

Τν θόζηνο θηήζεο ησλ απνζεκάησλ πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνύ όξνπ. Οη 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. Σε 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. 

3.1.6. Πξνθαηαβνιέο θαη ινηπά κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Οη πξνθαηαβνιέο δαπαλψλ θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεσο (θαηαβαιιφκελα πνζά) θαη  

απνηηκνχληαη κεηαγελέζηεξα ζην αξρηθφ θφζηνο θηήζεσο, κείνλ ηα ρξεζηκνπνηεζέληα πνζά βάζεη ηεο αξρήο 

ηνπ δνπιεπκέλνπ θαη ηπρφλ δεκίεο απνκεηψζεσο. Ζ απνκείσζε ησλ πξνθαηαβνιψλ δαπαλψλ αλαθέξεηαη 
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ζηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία ν ιήπηεο ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ δελ είλαη ζε ζέζε νχηε λα εθπιεξψζεη ηελ 

δέζκεπζε πνπ αλέιαβε νχηε λα επηζηξέςεη ην ππφινηπν ηνπ πνζνχ. 

Σα ινηπά κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεσο 

θαη απνηηκνχληαη κεηαγελέζηεξα ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη αλαθηήζηκεο αμίαο, 

δειαδή ηνπ πνζνχ πνπ αλακέλεηαη λα ιεθζεί. 

3.1.6. Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 

α) Αξρηθή θαηαρώξηζε θαη κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο, ηφζν θαηά ηελ αξρηθή θαηαρψξηζε, φζν θαη κεηαγελέζηεξα, 

απνηηκνχληαη ζηα νλνκαζηηθά πνζά ηνπο, εθηφο απφ ηηο καθξνπξφζεζκεο ιήμεσο, νη νπνίεο απνηηκνχληαη ζην 

απνζβέζηκν θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ (ή κε ηε ζηαζεξή κέζνδν). Οη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα απνηηκνχληαη κε ηελ ηζνηηκία ηνπ μέλνπ 

λνκίζκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Οη ζρεηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαηαρσξίδνληαη 

ζηα απνηειέζκαηα. 

β) Γηαγξαθή 

Μηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε δηαγξάθεηαη φηαλ θαη κφλνλ φηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε 

εθπιεξψλεηαη, αθπξψλεηαη ή εθπλέεη, δειαδή φηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε πνπ ηελ δεκηνχξγεζε δελ 

πθίζηαηαη πιένλ.  

3.1.7. Με ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 

α) Αξρηθή θαηαρώξηζε θαη κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε 

Οη κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαηαρσξίδνληαη αξρηθά θαη απνηηκνχληαη κεηαγελέζηεξα ζην 

νλνκαζηηθφ πνζφ πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ην δηαθαλνληζκφ ηνπο. Γηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ είηε 

θαηά ηελ επαλεθηίκεζή είηε θαηά ην δηαθαλνληζκφ ησλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ 

θαηαρσξίδνληαη σο θέξδε ή δεκίεο ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξνθχπηνπλ.  

β) Γηαγξαθή 

Μηα κε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε δηαγξάθεηαη φηαλ θαη κφλνλ φηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε 

εθπιεξψλεηαη, αθπξψλεηαη ή εθπλέεη, δειαδή φηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε πνπ ηελ δεκηνχξγεζε δελ 

πθίζηαηαη πιένλ.  

3.1.8. Πξνβιέςεηο 
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Οη πξνβιέςεηο θαηαρσξίδνληαη αξρηθά θαη απνηηκνχληαη κεηαγελέζηεξα ζην νλνκαζηηθφ πνζφ πνπ 

αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ην δηαθαλνληζκφ ηνπο, εθηφο αλ ε απνηίκεζε ζηελ παξνχζα αμία ηνπ πνζνχ πνπ 

αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ην δηαθαλνληζκφ ηνπο έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα πνζά ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Δηδηθφηεξα, νη πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία, πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, θαηαρσξίδνληαη θαη απνηηκνχληαη ζηα πξνθχπηνληα 
απφ ηε λνκνζεζία νλνκαζηηθά πνζά θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

 
3.1.9. Έζνδα θαη έμνδα 

Ζ εηαηξεία θαηαρσξίδεη ηα έζνδα θαη ηα έμνδα, φηαλ απηά θαζίζηαληαη δνπιεπκέλα.  

Δηδηθφηεξα: 

 Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ θαη θαηαζθεπαζηηθά ζπκβφιαηα θαηαρσξίδνληαη κε ηε κέζνδν 
ηνπ πνζνζηνχ νινθιεξψζεσο. 

 Σα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ρξήζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο νληφηεηαο απφ ηξίηνπο 
θαηαρσξίδνληαη σο εμήο: 

 Oη ηφθνη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ ή ηε ζηαζεξή 
κέζνδν.  

 Σα κεξίζκαηα ή παξφκνηαο θχζεσο εηζφδεκα απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ θαζαξή ζέζε άιισλ 
νληνηήησλ φηαλ εγθξίλνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν πνπ απνθαζίδεη ηε δηαλνκή ηνπο. 

  Σα δηθαηψκαηα βάζεη ησλ ζρεηηθψλ ζπκβαηηθψλ φξσλ. 

 

3.1.10. ηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεσο 

Σα θνλδχιηα ηεο θαζαξήο ζέζεσο θαηαρσξίδνληαη αξρηθά θαη απνηηκνχληαη κεηαγελέζηεξα ζηα 

νλνκαζηηθά πνζά, πνπ έρνπλ ιεθζεί ή θαηαβιεζεί. 

 

3.1.11. Δλδερόκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο  

Σα ζηνηρεία απηά αθνξνχλ ελδερφκελα δηθαηψκαηα θαη δεζκεχζεηο αληίζηνηρα, ηα νπνία πξνθχπηνπλ 

απφ γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο θαη ε χπαξμή ηνπο ζα επηβεβαησζεί κφλν απφ ην αλ ζπκβνχλ ή δελ ζπκβνχλ 

έλα ή πεξηζζφηεξα αβέβαηα κειινληηθά γεγνλφηα, ηα νπνία δελ είλαη πιήξσο ππφ ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο. 

Σα ζηνηρεία απηά γλσζηνπνηνχληαη ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

3.1.12. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνύ 

Οη αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, 

πξνζαξκφδνληαη, εάλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη δηνξζσηηθά γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία απηή 

επηβάιινπλ πξνζαξκνγέο ηεο αμίαο ηνπο. Οη πξνζαξκνγέο απηέο γίλνληαη γηα ηέηνηα γεγνλφηα, σο ηελ 

εκεξνκελία εγθξίζεσο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Σα κε δηνξζσηηθά, 

κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ γεγνλφηα, γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ είλαη ζεκαληηθά, ζηηο ζεκεηψζεηο 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.   
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3.1.13. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο 

Οη εθηηκήζεηο θαη νη παξαδνρέο αμηνινγνχληαη δηαξθψο θαη βαζίδνληαη ζηελ ηζηνξηθή εκπεηξία θαη ζε 

άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ πνπ, ππφ ηηο παξνχζεο 

ζπλζήθεο, αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ. 

3.2. Μεηαβνιή ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ, κεηαβνιέο ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ θαη δηόξζσζε 
ζθαικάησλ πξνεγνύκελσλ πεξηόδσλ 

3.2.1. Μεηαβνιή ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ 

Οη κεηαβνιέο ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ, θαηαρσξίδνληαη κε αλαδξνκηθή επαλαδηαηχπσζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φισλ ησλ πεξηφδσλ πνπ δεκνζηνπνηνχληαη καδί κε ηηο θαηαζηάζεηο ηεο 

ηξέρνπζαο πεξηφδνπ, ψζηε ηα παξνπζηαδφκελα θνλδχιηα λα είλαη ζπγθξίζηκα. 

ηελ παξνχζα πεξίνδν ιφγσ αιιαγήο ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ, ε αλαδξνκηθή επαλαδηαηχπσζε ηνπ 

2014 πεξηγξάθεηαη ζηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ ΔΛΠ.  

3.2.2 Μεηαβνιέο ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ 

Οη κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαηαρσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν, ζηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη φηη 

πξνθχπηνπλ θαη επεξεάδνπλ απηή ηελ πεξίνδν θαη κειινληηθέο πεξηφδνπο, θαηά πεξίπησζε. Οη κεηαβνιέο 

απηέο δελ θαηαρσξίδνληαη αλαδξνκηθά. 

 

3.2.3. Γηόξζσζε ζθαικάησλ πξνεγνύκελσλ πεξηόδσλ 

Οη δηνξζψζεηο ζθαικάησλ θαηαρσξίδνληαη κε ηελ αλαδξνκηθή δηφξζσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ φισλ ησλ πεξηφδσλ πνπ δεκνζηνπνηνχληαη καδί κε ηηο θαηαζηάζεηο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ.  

ηελ παξνχζα πεξίνδν 2016 δελ εληνπίζηεθε ζθάικα πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. 

 

4. Παξεθθιίζεηο από ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί εύινγε παξνπζίαζε 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Όηαλ, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ε εηαηξεία παξεθθιίλεη απφ ηελ εθαξκνγή κηαο δηαηάμεσο ηνπ λφκνπ 

γηα λα εθπιεξψζεη ηελ ππνρξέσζε ηεο εχινγεο παξνπζηάζεσο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

γλσζηνπνηεί θαη αηηηνινγεί επαξθψο ηελ παξέθθιηζε απηή.  

ηελ παξνχζα πεξίνδν δελ πξνέθπςε αλάγθε ηέηνηαο παξεθθιίζεσο. 

 

5. ρέζεηο ελόο πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ ή κηαο ππνρξεώζεσο κε πεξηζζόηεξα από έλα θνλδύιηα 

ηνπ ηζνινγηζκνύ 

Γελ ππάξρνπλ . 

 

6. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ελζώκαηα θαη άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
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6.1. Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

     1.1. Ιδιοσπηζιμοποιούμενα ενζώμαηα πάγια πεπιοςζιακά ζηοισεία 

Πίνακαρ μεηαβολών 
ενζώμαηων πάγιων 
ζηοισείων 
ιδιοσπηζιμοποιούμενων 

Γήπεδα Κηίπια  
Μησανολογικόρ 

εξοπλιζμόρ 
Λοιπόρ 

εξοπλιζμόρ 

Λοιπά 
ενζώμαηα 

πάγια 
(ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΑ 

ΜΕΑ) 

Αξία κηήζεωρ            

Υπόινηπν 1.1.2015 
 

142.659,13 189.675,07 50.918,10 660.570,96 

Πξνζζήθεο πεξηόδνπ 0,00 3.483,97 7.941,41 5.009,72 15.171,15 

Κεθαιαηνπνίεζε ηόθσλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Γηαθνξά αλαπξνζαξκνγήο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μεηώζεηο πεξηόδνπ 0,00 0,00 0,00 
 

16.319,50 

Μεηαθνξέο πεξηόδνπ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τπόλοιπο 31.12.2015 0,00 146.143,10 197.616,48 55.927,82 659.422,61 

ωπεςμένερ αποζβέζειρ και 
απομειώζειρ 

        
 

Υπόινηπν 1.1.2015 0,00 51.801,30 107.088,28 40.418,29 422.280,36 

Απνζβέζεηο πεξηόδνπ 0,00 18.171,17 18.280,34 5.477,85 52.102,38 

Γηαθνξά αλαπξνζαξκνγήο 0,00 
   

0,00 

Μεηώζεηο απνζβέζεσλ 
πεξηόδνπ 

0,00 
   

5.132,48 

Απνκεηώζεηο πεξηόδνπ 0,00 
   

0,00 

Αλαζηξνθέο απνκεηώζεσλ 
πεξηόδνπ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μεηαθνξέο πεξηόδνπ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τπόλοιπο 31.12.2015 0,00 69.972,87 125.368,62 45.896,14 469.250,26 

Καθαπή λογιζηική αξία 
31.12.2015  

76.170,23 72.247,86 10.031,68 190.172,35 

Αξία κηήζεωρ  
     

Υπόινηπν 1.1.2016 0,00 146.143,10 197.616,48 55.927,82 659.422,61 

Πξνζζήθεο πεξηόδνπ 31.491,56 2.350,51 0,00 19.016,00 54.371,94 

Κεθαιαηνπνίεζε ηόθσλ 
    

0,00 

Γηαθνξά αλαπξνζαξκνγήο 
    

0,00 

Μεηώζεηο πεξηόδνπ 
  

1.500,00 
 

13.371,15 

Μεηαθνξέο πεξηόδνπ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τπόλοιπο 31.12.2016 31.491,56 148.493,61 196.116,48 74.943,82 700.423,40 

ωπεςμένερ αποζβέζειρ και 
απομειώζειρ     

  

Υπόινηπν 1.1.2016 0,00 69.972,87 125.368,62 45.896,14 469.250,26 

Απνζβέζεηο πεξηόδνπ 0,00 19.522,07 15.007,18 3.994,28 49.592.10 

Γηαθνξά αλαπξνζαξκνγήο 0,00 
    

Μεηώζεηο απνζβέζεσλ 
πεξηόδνπ 

0,00 
 

1.364,99 
 

2.688,08 

Απνκεηώζεηο πεξηόδνπ 0,00 
    

Αλαζηξνθέο απνκεηώζεσλ 
πεξηόδνπ 

0,00 
    

Μεηαθνξέο πεξηόδνπ 0,00 
    

Τπόλοιπο 31.12.2016 0,00 89.494,94 139.010,81 49.890,42 516.154,28 

Καθαπή λογιζηική αξία 
31.12.2016 

31.491,56 58.998,67 57.105,68 25.053,40 184.269,12 
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7. Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

7.1 Απνηίκεζε ζηελ εύινγε αμία 

7.1.1 Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 

 
31.12.2016 31.12.2015 

Δγγπήζεηο ελνηθίσλ-ΓΔΖ-Μηζζ.Δ.Η.Υ 3.584,00 3.079,00 

 

7.2 Απνηίκεζε ζην θόζηνο θηήζεσο 

7.2.1 Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 

Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

 
31.12.2016 31.12.2015 

Πειάηεο αλνηθηά ππφινηπα 2.425.413,51 468.892,55 

Πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ 0,00 0,00 

Μεηαρξνλνινγεκέλεο επηηαγέο & Γξακκάηηα 78.156,41 46.595,43 

ύλνιν Δκπνξηθώλ απαηηήζεσλ 2.503.569,92 515.487,98 

 

Ζ αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ νθείιεηαη ζην ππφινηπν κε ΓΔΓΓΖΔ ΑΔ, πνπ ήηαλ ν  θπξηφηεξνο 

πειάηεο ηεο εηαηξείαο γηα ηελ ρξήζε 2016 θαη ε αηηία αχμεζεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ.. 

 
7.2.2 Λνηπέο απαηηήζεηο 

Οη ινηπέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

 
31.12.2016 31.12.2015 

Υξεσζηηθφ ππφινηπν Φ.Π.Α 0,00 144.497,42 

Απφ ινγ 33 Υξεψζηεο παξαθξ θφξνο πξνεγ ρξήζεσλ 2,77 0,00 

Απαίηεζε γηα επηζηξνθή ΦΜΤ 652,72 80.872,23 

Υξεσζηηθά ππφινηπα ινγ 50.00 Πξνκεζεπηέο 2.477,38 3.523,42 

φνολο Λοιπών απαιτιςεων 3.132,87 228.893,07 

 

7.2.3 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

 
31.12.2016 31.12.2015 

Σακείν 6.212,17 27.469,86 

Καηαζέζεηο φςεσο ζε € 142.257,45 189.169,27 

Καηαζέζεηο φςεσο ζε $ 0,60 0,60 

ύλνιν 148.470,22 216.639,73 
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8. Λνγαξηαζκνί θαζαξήο ζέζεσο 

 

Σα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

  

 
31.12.2016 31.12.2015 

Μεηνρηθφ θεθάιαην 2.150.000,00 2.150.000,00 

Γηαθνξά αμίαο ελζψκαησλ παγίσλ 0,00 0,00 

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ 35.679,90 34.862,90 

Έθηαθηα απνζεκαηηθά 

  
Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά εηδηθψλ δηαηάμεσλ 

  Απνζεκαηηθά αθνξνιφγεησλ εζφδσλ 0.00 0.00 

ύλνιν Απνζεκαηηθώλ & Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ 2.185.679,90 2.184.862,90 

Τπφινηπν θεξδψλ εηο λέν 389.300,50 225.607,49 

Απνηειέζκαηα ρξήζεο 0,00 0 

πζζσξεπκέλα θέξδε (δεκίεο) 0,00 0 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ  2.574.980,40 2.410.470,39 

 
 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλαιχεηαη σο εμήο: 
 

 

Κνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο Μεηνρέο ηεκ ΑΞΙΑ 

Τπόινηπν 1/2015 21.500 2.150.000,00 

Αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ζηε ρξήζε 2015 0 0.00 

ύλνιν Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ 31/12/2015 21.500 2.150.000,00 

Αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ζηε ρξήζε 2016 0 0.00 

ύλνιν Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ 31/12/2016 21.500 2.150.000,00 

 

Ανάλυςθ κίνθςθσ Τπολοίπου κερδϊν εισ νζο 

  Τπόλοιπο κερδών εισ νζο 31/12/2014 229.829,60 

Διανομι επί κερδϊν 2014   

-Σακτικό αποκεματικό -10.664,95 

- Μζριςμα -10.750,00 

Τπόλοιπο 208.414,65 

Κζρδθ χριςεωσ 2015 17.192,84 

Τπόλοιπο κερδών εισ νζο 31/12/2015 225.607,49 

Διανομι επί κερδϊν 2015   

-Σακτικό αποκεματικό -817,00 

- Μζριςμα -50.000,00 

Τπόλοιπο 174.790,49 

Κζρδθ χριςεωσ 2016 214.510,01 

Τπόλοιπο κερδών εισ νζο 31/12/2016 389.300,50 
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9. Πξνβιέςεηο 

9.1 Πξόβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνύ ιόγσ απνρσξήζεσο από ηελ ππεξεζία- 

Οη πξνβέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο κεηά ηελ έμνδν απν ηελ ππεξεζία αλαγλσξίδνληαη θαη 
επηκεηξώληαη ζηα πξνθύπηνληα από ηελ λνκνζεζία νλνκαζηηθά πνζά (40%) θαηά ηελ εκεξνκελία 
ηνπ ηζνινγηζκνύ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 22 παξ.13 ηνπ Ν.4308/14 πεξί ΔΛΠ.  

      

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2016   31/12/2015 

Τποχρεώςεισ ιςολογιςμοφ για :   
 

  

υνταξιοδοτικζσ παροχζσ 657,07   
 

454,06   

φνολο 657,07   
 

454,06   

    
 

  

Χρεώςεισ ςτα αποτελζςματα    
 

  

υνταξιοδοτικζσ παροχζσ 657,07   
 

454,06   

φνολο 657,07   
 

454,06   

    
 

  

Σα ποςά που ζχουν καταχωρθκεί ςτον ιςολογιςμό είναι τα παρακάτω:   
 

  

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2016 
 

31/12/2015 

Σο 40% των μθ χρθματοδοτοφμενων υποχρεϊςεων 657,07   
 

454,06   

    
 

  
Σα ποςά που ζχουν καταχωρθκεί ςτθν κατάςταςθ λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων είναι τα 
παρακάτω:   

 
  

    
 

  

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2016 
 

31/12/2015 

Κόςτοσ τρζχουςασ απαςχόλθςθσ 203,01   
 

454,06   

Χρθματοοικονομικό κόςτοσ 0,00   
 

0,00   

Κόςτοσ προχπθρεςίασ 0,00   
 

0,00   

Ηθμιζσ από περικοπζσ 0,00   
 

0,00   

φνολο περιλαμβανομζνο ςτισ παροχζσ ςε εργαηομζνουσ 203,01   
 

454,06  

    
 

  

Η ςυνολικι χρζωςθ ζχει κατανεμθκεί ωσ εξισ:   
 

  

    
 

  

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2016 
 

31/12/2015 

Κόςτοσ Πωλθκζντων 0,00 
 

0,00   

Ζξοδα διάκεςθσ 203,01   
 

454,06   

Ζξοδα διοίκθςθσ 0,00   
 

0,00 

  203,01 
 

454,06   

    
 

  

Μεταβολι τθσ υποχρζωςθσ ςτον ιςολογιςμό:   
 

  

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2016 
 

31/12/2015 

Yπόλοιπο ζναρξθσ 0,00   
 

0,00   

φνολο χρζωςθσ ςτα αποτελζςματα 203,01   
 

454,06   

Πλθρωκείςεσ ειςφορζσ 0,00   
 

0,00   

  203,01 
 

454,06  

        

 

9.2 Λνηπέο πξνβιέςεηο 

Οη ινηπέο πξνβιέςεηο αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

 31/12/2016 31/12/2015 

Πξφβιεςε αλέιεγθησλ θνξνινγηθψλ ρξήζεσλ  0,00 0,00 

χλνιν 0,00 0,00 



ΗΑΑΚΗΓΖ ΑΒΔΔ  ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ: 5432119000 

 

 

 

 20 

 
10. Τπνρξεώζεηο 
 

10.1 Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 

10.1.1 Σξαπεδηθά Γάλεηα 

Α. Μαθξνπξφζεζκα Γάλεηα 

Γελ ππάξρνπλ 

Β. Βξαρππξφζεζκα Γάλεηα 

Βραχυπρόκεμοσ Σραπεηικόσ δανειςμόσ     31/12/2016 31/12/2015 

52.00.00 EUROBANK-4884   € -0,34 203,95 

52.02.00 ΠΕΙΡΑΙΩ 5241-071572-001   € 100.686,95 33,91 

52.02.01 ΠΕΙΡΑΙΩ 5241-079489-871   € 121.205,15 120.101,33 

    €     

ΤΝΟΛΑ   € 221.891,76 120.339,19 

 

 
10.2 Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 

10.2.1 Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο 

Οη εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

 
31.12.2016 31.12.2015 

Πξνκεζεπηέο 937.272,23 465.098,62 

Δπηηαγέο πιεξσηέεο 173.061,40 312.651,81 

Πηζησηηθά ππφι. πειαηψλ 37.731,08 115.262,20 

Λνηπέο ππνρξεψζεηο  0,00 5.023,70 

ύλνιν 1.148.064,71 898.036,33 

 
10.2.2 Λνηπέο ππνρξεώζεηο 

Οη ινηπέο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

 
31.12.2016 31.12.2015 

Μεξηζκαα πιεξσηεα 0,00 0,00 

Λνηπέο  39.839,42 18.691,83 

ύλνιν 39.839,42 18.691,83 

 

11. Έζνδα θαη έμνδα ζεκαληηθνύ πνζνύ ή ηδηαίηεξεο ζπρλόηεηαο ή ζεκαζίαο 
Αθνινπζεί αλάιπζε απηψλ ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο: 

(α) Άιια έζνδα θαη Κέξδε 1.1-31.12 

 
2016 2015 

Έζνδα Δλνηθίσλ 0,00 0,00 

Λνηπά έζνδα 561,27 13.001,06 
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Έζνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 0,00 14.690,00 

ύλνιν ινηπώλ εζόδσλ εθκεηαιιεύζεσο 561,27 27.691,06 

 

 

 

 

  (β) Άιια έμνδα 

 

1.1-31.12 

 
2016 2015 

Υξεσζηηθέο πλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο 

/Απαηηήζεσλ & Τπνρξεψζεσλ  

  
Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα 1.346,26 5.678,07 

Πξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο θηλδχλνπο 0.00 0,00 

Δθηαθηεο δεκηεο 19.833,07 0,00 

ύλνιν ινηπώλ εμόδσλ εθκεηαιιεύζεσο 21.179,30 5.678,07 

   
(γ) Κόζηνο πσιήζεσλ 1.1-31.12 

 
2016 2015 

ΚΟΣΟ ΠΩΛΖΔΩΝ 

  
Δκπνξεπκάησλ 3.832.782,93 2.445.795,42 

 Μ. κεηαθνξάο  248.230,87 100.390,52 

Τπεξεζηψλ 0,00 0,00 

ύλνιν 4.081.013,80 2.546.185,94 

   
(δ) Έμνδα δηνίθεζεο 1.1-31.12 

 
2016 2015 

Κφζηνο πξνζσπηθνχ 72.397,39 82.248,49 

Λνηπά έμνδα  21.439,81 37.823,94 

Απνζβέζεηο παγίσλ 8.174,81 9.436,62 

ύλνιν 102.012,01 129.509,05 

   
(ε) Έμνδα δηάζεζεο 1.1-31.12 

 
2016 2015 

Κφζηνο πξνζσπηθνχ 169.425,77 160.310,90 

Λνηπά έμνδα  810.801,05 563.105,95 

Απνζβέζεηο παγίσλ 80.161,97 84.928,24 

ύλνιν 1.060.388,79 808.345,09 

 

13. Καηαβιεζέληα κεξίζκαηα ζηελ πεξίνδν 
 

ηελ θιεηφκελε πεξίνδν θαηαβιήζεθαλ κεξίζκαηα € 50.000,00 απφ θέξδε ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεσο 

2015.  

14. Αλαβαιιόκελνη θόξνη 
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Ζ εηαηξεία δελ έρεη επηιέμεη ηελ θαηαρψξηζε αλαβαιιφκελσλ θφξσλ. 

15. Καηεγνξίεο θαη ακνηβέο πξνζσπηθνύ 
 

Ο κέζνο φξνο ησλ απαζρνινχκελσλ αλά θαηεγνξία αλέξρεηαη ζε άηνκα: 

  31/12/2016 31/12/2015 

Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ 1 1 

   
χλνιν 1 1 

 
Ζ εηαηξεία ζε ζρέζε κε ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ επηβαξχλζεθε κε ηα εμήο πνζά: 

  31/12/2016 31/12/2015 

Μηζζνί θαη εκεξνκίζζηα 202.324,47 204.210,31 

Κνηλσληθέο επηβαξχλζεηο 35.717,98 35.177,67 

Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ 

ηελ ππεξεζία – ΛνηπεοΠαξνρ. 3.780,71 3.171,41 

ύλνιν 241.823,16 242.559,39 

 

16. Ανάλςζη ηος κύκλος επγαζιών ανά καηηγοπίερ δπαζηηπιόηηηαρ και γεωγπαθικέρ πεπιοσέρ 

Ο θύθινο εξγαζηώλ αλαιύεηαη σο εμήο: 

 31.12.2016 31.12.2015 

(1) Βηνκεραληθήο δξαζηεξηόηεηαο : Ποζά ζε εςπώ (€) Ποζά ζε εςπώ (€) 

 - Δζσηεξηθνύ 0,00 0,00 

 - Δμσηεξηθνύ   

(2) Δκπνξηθήο δξαζηεξηόηεηαο: 5.530.470,71 3.458.773,25 

 - Δζσηεξηθνύ 5.001.267,86 3.106.705,74 

 - Δμσηεξηθνύ 529.202,85 352.067,51 

Έζνδα από παξερόκελεο ππεξεζίεο : 58.282,74 31.489,39 

ύνολο           5.588.753,45 3.490.262,64 

 

Ανάλυςθ πωλιςεων χριςεωσ 2016 

 ΠΩΛΗΕΙ 31/12/2016 

Πωλιςεισ εμπορευμάτων 5.486.686,71 

Πωλιςεισ μ.μεταφοράσ 38.500,00 

Πωλιςεισ αχριςτου 
υλικοφ 5.284,00 

Πωλιςεισ υπθρεςιϊν 58.282,74 

Λοιπζσ πωλιςεισ 0,00 

 ΤΝΟΛΟ 5.588.753,45 
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17.  Πξνθαηαβνιέο θαη πηζηώζεηο ζε κέιε δηνηθεηηθώλ, δηαρεηξηζηηθώλ θαη επνπηηθώλ 
νξγάλσλ 
 

Γελ ππάξρνπλ ηέηνηα θνλδχιηα. 

18.  πκκεηνρέο ζε εηαηξείεο κε απεξηόξηζηε επζύλε ησλ εηαίξσλ 
 

Γελ ππάξρνπλ ηέηνηεο ζπκκεηνρέο. 

19.  ηνηρεία ηεο εηαηξείαο πνπ θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 

ηειηθνχ ζπλφινπ επηρεηξήζεσλ, κέξνο ηνπ νπνίνπ απνηειεί ε εηαηξεία σο ζπγαηξηθή 
 

Ζ εηαηξεία δελ αλήθεη ζε ηειηθφ ζχλνιν επηρεηξήζεσλ γηα ην νπνίν θαηαξηίδνληαη ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο..    

20. Σόπνο ζηνλ νπνίν δηαηίζεληαη νη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
 

Γελ ζπληξέρεη πεξίπησζε. 

21. Ακνηβέο ζε κέιε δηνηθεηηθώλ δηαρεηξηζηηθώλ θαη επνπηηθώλ νξγάλσλ 
 

Ζ Δηαηξεία επηβαξχλζεθε κε ηα θαησηέξσ πνζά: 

 

  Ακνηβέο 

Κνηλσληθέο 

επηβαξύλζεηο 

Γεζκεύζεηο γηα 

παξνρέο κεηά 

ηελ έμνδν από 

ηελ ππεξεζία 

ε κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ       

ε κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ 

αζθνχλ δηεπζπληηθά θαζήθνληα 72.000,00 0,00   

ε δηεπζπληηθά ζηειέρε       

ύλνιν 72.000,00 0,00   

 

 

22. Ακνηβέο γηα ηνλ έιεγρν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη γηα άιιεο ππεξεζίεο 

δηαζθαιίζεσο 
 

ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΑΜΟΗΒΔ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΠΟΟΤ 2400,00 

23. Γηαθαλνληζκνί (ζπκθσλίεο) πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό κε ζεκαληηθέο ζεηηθέο ή 

αξλεηηθέο επηπηώζεηο επί ηεο εηαηξείαο 
 

Γελ πθίζηαληαη ηέηνηνη δηαθαλνληζκνί.  

24. Υξεκαηννηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο, εγγπήζεηο, θαη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο πνπ δελ 

εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό 
 

Δγγπήζεηο  

Ζ Δηαηξεία έρεη ρνξεγήζεη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνο δηάθνξνπο ηξίηνπο, αλάιπζε ησλ νπνίσλ 

παξαηίζεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 
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  31/12/2016 31/12/2015 

Καιήο εθηέιεζεο έξγνπ 179.790,22 56.073,00 

Λνηπέο εγγπήζεηο ζε ηξίηνπο 22.568,00 151.000,00 

χλνιν 202.358,22 207.073,00 

 

 
 Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο  

Ζ Δηαηξεία έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο κέρξη θαη ηε ρξήζε 2009. πλεπψο οι φορολογικζσ 

υποχρεϊςεισ  τθσ εταιρείασ δεν ζχουν εξεταςκεί από τισ φορολογικζσ αρχζσ για τισ χριςεισ 2010 ζωσ 2016 

και ωσ εκ τοφτου τα φορολογικά αποτελζςματα  των χριςεων αυτϊν και τθσ τρζχουςασ δεν ζχουν καταςτεί 

οριςτικά. Θ εταιρεία δεν μπορεί να προβεί ςε εκτίμθςθ των πρόςκετων φόρων και προςαυξιςεων που 

πικανόν καταλογιςκοφν ςε μελλοντικό φορολογικό ζλεγχο, (κεωρεί ότι δεν κα προκφψουν πρόςκετοι 

φόροι)  και δεν ζχει ςχθματίςει ςχετικι πρόβλεψθ  για αυτι  τθν ενδεχόμενθ υποχρζωςθ .  

 

25. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ 
 

Γελ ζπλέηξεμαλ γεγνλόηα πνπ λα επεξεάδνπλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31/12/2016 

 

26. Έγθξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Βεβαηψλεηαη φηη νη παξνχζεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξηθήο ρξήζεσο 2016 (01.01.2016-

31.12.2016), είλαη απηέο πνπ εγθξίζεθαλ ζην ζχλνιφ ηνπο  απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο «ΗΑΑΚΗΓΖ 

ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΞΤΛΔΗΑ» θαηά ηελ ζπλεδξίαζε απηνχ ηεο 30
εο

  

Ινπλίνπ 2017 

 

 

Δράμα , 30 Ιουνίου 2017 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.                                          ΜΕΛΟ ΣΟΤ Δ..   Ο ΛΟΓΙΣΘ 
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ΑΓΣ: ΑΖ 397379      ΑΓΣ: ΑΖ 890112         ΑΓΣ : ΑΖ 891254 

  
 


