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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά
Σύνολο
Σύνολο μη κυκλοφορούντων

2015

2014

78.636,56
33.072,93
111.709,49

88.912,88
38.785,72
127.698,60

3.916,92
3.916,92

4.896,15
4.896,15

15,00
15,00
115.641,41

15,00
15,00
132.609,75

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Προκαταβολές για αποθέματα
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων

53.958,89
607.182,85
558.491,29
4.973,00
1.224.606,03

55.519,96
637.914,00
671.313,91
9.593,23
1.374.341,10

1.116.000,58
63.323,73
181.827,57
1.361.151,88
2.585.757,91

919.522,36
101.151,93
90.688,50
1.111.362,79
2.485.703,89

Σύνολο ενεργητικού

2.701.399,32

2.618.313,64
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2015

2014

Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης

66.000,00
66.000,00

66.000,00
66.000,00

22.000,00
82.624,36
(150.608,68)
(45.984,32)
20.015,68

22.000,00
82.624,36
(38.884,37)
65.739,99
131.739,99

Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων

1.171.181,17
1.390.552,85
65.260,04
19.478,62
12.910,96
22.000,00
2.681.383,64
2.681.383,64

1.150.000,00
1.274.843,57
24.977,99
19.964,44
16.787,65
0,00
2.486.573,65
2.486.573,65

2.701.399,32

2.618.313,64

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσμα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους

2015
2.901.267,55
(2.310.681,25)
590.586,30

2014
2.791.027,01
(2.399.138,97)
391.888,04

(464.221,37)
(163.148,12)
(265,45)
1.147,55
(35.901,09)
2.472,08
(78.295,30)
(111.724,31)
0,00
(111.724,31)

(355.615,65)
(217.478,99)
(3.630,02)
5.466,95
(179.369,67)
225,90
(74.707,73)
(253.851,50)
0,00
(253.851,50)
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.
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.

Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

2.

Η εταιρεία 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.

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη
συμφωνία με το νόμο 4308/2014.

Β. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων, η εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές.
1.

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:

2.

α/α

Περιγραφή

Συντελεστής απόσβεσης

(1)

Μηχανολογικός εξοπλισμός

10%

(2)

Μεταφορικά μέσα

12%

(3)

Εξοπλισμός Η/Υ

20%

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
4
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αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η απόσβεση των αύλων
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.
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.

3.

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.

4.

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.

5.

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 του μέσου σταθμικού όρου ή, κατά περίπτωση, την
μέθοδο FIFO. Οι 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.
6.

Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης
μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης.

7.

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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8.

Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ναγνωρίζονται αρχικά στο
κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους
κτήσης και ανακτήσιμης αξίας.

9.

Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο
ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους.

10.

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται
μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά.

11.

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.

12.

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.

13.

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

14.

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
6
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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.
15.

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.

16.

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.

17.

Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.

Γ. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1.

Eνσώματα και άυλα πάγια

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και
τη συμφωνία των λογαριασμών των ενσωμάτων παγίων και των αύλων παγίων

Λοιπός εξοπλισμός
Μηχανολογικός
εξοπλισμός

Μεταφορικά
Μέσα

Επιπλα & Λοιπός
Εξοπλισμός

Σύνολο

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1/1/14
Αυξήσεις χρήσεως
Μειώσεις χρήσεως
Υπόλοιπο 31/12/14
Αυξήσεις χρήσεως
Μειώσεις χρήσεως
Υπόλοιπο 31/12/15

407.806,57
1.800,00
0,00
409.606,57
3.025,00
0,00
412.631,57

103.449,97
0,00
0,00
103.449,97
0,00
0,00
103.449,97

13.278,09
1.067,21
0,00
14.345,30
780,48
0,00
15.125,78

116.728,06
1.067,21
0,00
117.795,27
780,48
0,00
118.575,75

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1/1/14

303.499,31

62.129,52

11.944,79

74.074,31

Έξοδα
Εγκαταστάσεως
22.033,01
0,00
0,00
22.033,01
0,00
0,00
22.033,01

16.157,63
7
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Αποσβέσεις χρήσεως
Μειώσεις χρήσεως
Υπόλοιπο 31/12/14
Αποσβέσεις χρήσεως
Μειώσεις χρήσεως
Υπόλοιπο 31/12/15
Αναπόσβεστη αξία
31/12/14
Αναπόσβεστη αξία
31/12/15

2.

17.194,38
0,00
320.693,69
13301,32
0,00
333.995,01

4.707,77
0,00
66.837,29
6164,43
0,00
73.001,72

227,47
0,00
12.172,26
328,84
0,00
12.501,10

4.935,24
0,00
79.009,55
6.493,27
0,00
85.502,82
0,00

979,23
0,00
17.136,86
979,23
0,00
18.116,09

88.912,88

36.612,68

2.173,04

38.785,72

4.896,15

78.636,56

30.448,25

2.624,68

33.072,93

3.916,92

Καθαρή Θέση

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας έχει καταστεί μικρότερο του 1/2 του
Μετοχικού Κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των
διατάξεων του άρθρου 47 του κωδ. Ν. 2190/1920.
3.

Μέσος όρος προσωπικού

Ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την περίοδο 2015 ανήλθε σε 17
απασχολούμενους (προηγούμενη χρήση 20).
4.

Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Δεν υπάρχουν προκαταβολές και

πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου.
Οινόφυτα, 31/05/2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ
και Οικονομικός Διευθυντής

ΑΡΙΣ Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ
A.Δ.Τ. AK 803507

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
Α.Δ.Τ.

Κ 337181

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ

ΑΒ 314366
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