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Α) Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της Εταιρείας 

PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ  

επί των εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων 

της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016 

 

 

Προς: 

Την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων 

Κύριοι μέτοχοι, 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύουν σήμερα, υποβάλουμε συνημμένως στη 

Συνέλευση σας τις Οικονομικές Καταστάσεις της οικονομικής χρήσης που έληξε στις 31-12-2016, με τις 

παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε αφού τις μελετήσετε και ζητήσετε τυχόν επί πλέον 

διευκρινήσεις να τις εγκρίνετε. 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της τρέχουσας χρήσης είναι οι πρώτες Οικονομικές Καταστάσεις που 

συντάσσει η Εταιρεία σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), όπως 

αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

  

1. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας 

 

     Οι πωλήσεις της κλειόμενης χρήσης ανήλθαν σε 3.430.829,09 ευρώ έναντι 2.901.267,55 ευρώ του 

έτους 2015 (01/1-31/12/2015) παρουσιάζοντας αύξηση κατά 18,25%. 

     Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 125.039,04 ευρώ έναντι των ζημιών της 

προηγούμενης χρήσης 2015 110.560,51 ευρώ, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 213,10%. 

     Τα κέρδη μετά φόρων της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 80.635,05 ευρώ έναντι των ζημιών της 

προηγούμενης χρήσης 2015 84.820,24 ευρώ, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 195,07%. 

      Τα ως άνω αποτελέσματα, είναι ιδιαίτερα θετικά λαμβάνοντας υπ’όψη τη συνεχιζόμενη οικονομική 

κρίση και αβεβαιότητα  που πλήττει την χώρα μας την τελευταία οχταετία και δει τον κλάδο της 

οικοδομής στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία μας. 

      Για την τρέχουσα χρήση, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει έως τώρα, προβλέπουμε 

ότι, τόσο οι πωλήσεις, όσο και τα αποτελέσματα, θα παραμείνουν μεσοσταθμικά  στα επίπεδα της  χρήσης 

2016 με τάση βελτίωσης.   

 

2. Οικονομική θέση της Εταιρείας 

 

       Η Εταιρεία εξακολουθεί να λειτουργεί σε ένα δυσμενές περιβάλλον που επιδεινώθηκε σημαντικά 

κατά την διάρκεια του 2016 σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.  

      Τα Ίδια Κεφάλαια κατά την 31/12/2016 ανήλθαν σε ύψος 106.685,22 ευρώ έναντι ύψους 26.658,36 

ευρώ της προηγούμενης χρήσεως. 
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       Για την πληρέστερη παρουσίαση των εργασιών της Εταιρείας κατά τη χρήση 2016, σας παραθέτουμε 

τους παρακάτω αντιπροσωπευτικούς χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες: 

 

α. Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης  2016 2015 

 

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία / Σύνολο Ενεργητικού 

 

94,06% 91,15% 

Ίδια κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων 

 

3,49% 0,98% 

Ίδια κεφάλαια / Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία 

 

56,87% 11,00% 

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία / Βραχυπρόθεσμες  Υποχρεώσεις 

 

98,45% 93,07% 

 

 

β. Αριθμοδείκτες Απόδοσης και Αποδοτικότητας 

 

2016 2015 

Κέρδη μετά φόρων / Πωλήσεις 

 

2,35% -2,92% 

Πωλήσεις / Ίδια κεφάλαια 

 

3215,84% 10883,14% 

 

 

3. Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας  

 

     Μια σωστά οργανωμένη Οικονομική Μονάδα, επιβάλλεται σε περιόδους παρατεταμένης οικονομικής 

ύφεσης να λαμβάνει έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα διαχείρισης του Εσωτερικού και Εξωτερικού της 

περιβάλλοντος, με τα οποία θα δυνηθεί να διαχειριστεί με επιτυχία και με το μικρότερο κόστος την 

εκάστοτε κρίση. Τα μέτρα αυτά πρέπει, λόγω  του συνεχούς μεταβαλλόμενου Οικονομικού 

Περιβάλλοντος, να αναθεωρούνται και να προσαρμόζονται ανάλογα. 

    Η συνεχιζόμενη κρίση που πλήττει την χώρα και δη τον οικοδομικό κλάδο ο οποίος είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένος με τις δραστηριότητες της Εταιρείας δεν επιτρέπει υπερβολικά αισιόδοξες προβλέψεις. 

 

4.  Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης 

 

      Η Εταιρεία επενδύει συστηματικά εδώ και αρκετά χρόνια στην έρευνα και ανάπτυξη τον προϊόντων 

της λαμβάνοντας υπ’ όψιν το μεταβαλλόμενο περιβάλλον  στο οποίο δραστηριοποιείται.. Στόχος της 

διοίκησης της Εταιρείας , με γνώμονα πάντα την διατήρηση των άριστων ποιοτικών χαρακτηριστικών των 

προϊόντων  και εμπορευμάτων της ,είναι να μπορεί πάντα να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς, 

σχεδιάζοντας προϊόντα επώνυμα  με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία να ικανοποιούν της προσδοκίες 

των πελατών της. 

 

5. Κατεχόμενα από την Εταιρεία χρεόγραφα 
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    Η εταιρεία κατά την 31/12/2016 δεν κατείχε  χρεόγραφα. 

6. Διαθέσιμο συνάλλαγμα 

 

           Κατά την 31/12/2016 η Εταιρεία δεν διέθετε συνάλλαγμα  σε Ξ.Ν..  

  

7.    Ακίνητα της εταιρείας 

 

        Η Εταιρεία δεν κατείχε ακίνητη περιουσία.  

 

8.   Έκθεση της Εταιρείας σε κινδύνους και πολιτικές διαχείρισης των κινδύνων αυτών: 

 

Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας εφαρμόζονται προκειμένου να αναγνωρίζονται και να 

αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει, ιδιαίτερα στις σημερινές αντίξοες συνθήκες λόγω της 

παρατεταμένης οικονομικής κράσης  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. 

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Η έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο αναφέρεται στις απαιτήσεις κατά πελατών, σε λοιπές 

βραχυπρόθεσμες χρηματικές απαιτήσεις, και στα ταμιακά διαθέσιμα τα οποία στο σύνολο τους είναι 

τοποθετημένα στο τοπικό νόμισμα. Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει πιστωτικό κίνδυνο από απαιτήσεις κατά 

πελατών μεγαλύτερο από αυτόν που αναλογεί στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς και στον κλάδο στον οποίο 

δραστηριοποιείται. 

Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών καθώς και οι συνθήκες της παροχής των πιστώσεων (ύψος 

παροχών, πιστωτικά όρια κ.α.) παρακολουθείται διαρκώς από τη Διοίκηση. 

Στο τέλους του έτους, η Διοίκηση εκτίμησε ότι δεν υφίσταται κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος ο 

οποίος δεν καλύπτεται από πρόβλεψη ή από άλλη εξασφάλιση. 

  

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η έκθεση σε συναλλαγματικούς κινδύνους είναι περιορισμένη διότι οι συναλλαγές γίνονται κυρίως σε Ευρώ. 

 

Κίνδυνος επιτοκίων 

Ο κίνδυνος διακύμανσης των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από δανειακές υποχρεώσεις. Το μέγεθος του 

δανεισμού κατά την 31.12.2016 ήταν 1.150.000,00 ευρώ ,έχει χορηγηθεί από την Ε.Τ.Ε ως κεφάλαιο κίνησης. 

Το σημερινό υπόλοιπο του δανείου ανέρχεται σε 1.150.000,00 ευρώ με συνολικό κόστος  δανεισμοί 6,10% 

ετησίως ( επιτόκιο 0 περιθώριο 5,5 + εισφορά ν. 128/75  0,60 ). Το κόστος δανεισμού διαπραγματεύεται με την 

τράπεζα  κατά την ανανέωση του ( κάθε τρίμηνο η εξάμηνο ). 

 

Κίνδυνος ρευστότητας 
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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.  

 

9.      Σημαντικές ζημίες που κατά το χρόνο  υποβολής  της έκθεσης είτε υπάρχουν είτε αναμένονται να 

προκύψουν  

   Δεν υπάρχουν. 

 

10.   Πληροφορίες σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι μία υπεύθυνη περιβαλλοντική Πολιτική, η οποία ακολουθεί την υπάρχουσα 

νομοθεσία και ανταποκρίνεται στις δικές της υψηλές απαιτήσεις είναι Αρχή για τη λειτουργία της παραγωγικής 

της διαδικασίας. Είναι βαθιά και απαρέγκλιτη πεποίθηση της Εταιρείας, ότι πρέπει να καταβάλλονται  όλες οι 

απαραίτητες προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τόσο της παραγωγικής 

της διαδικασίας, όσο και της γενικότερης λειτουργίας της.  

Όσον αφορά τα εργασιακά θέματα η Εταιρεία έχει ως βασικό άξονα, το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα 

και την ίση μεταχείριση στην απασχόληση.  Θεωρεί ότι το ανθρώπινο δυναμικό της αποτελεί το βασικότερο 

παράγοντα της εξέλιξής της και επενδύει σε αυτό, φροντίζοντας για τη συστηματική επιμόρφωσή του και 

παρέχοντας ίσες ευκαιρίες για προαγωγές και επαγγελματική σταδιοδρομία. Παράλληλα εφαρμόζει αξιοκρατικό 

σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης κάθε εργαζομένου της.  

Τέλος, η Εταιρεία διασφαλίζει ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων της στο 

οποίο τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. 

11.    Άλλα σημαντικά γεγονότα. 

  Δεν   υπάρχουν 

  

12.    Ύπαρξη υποκαταστημάτων. 

   Δεν   υπάρχουν 

    

   Τέλος, το Δ.Σ. βεβαιώνει τους κ.κ. μέτοχους ότι τα αναγραφόμενα ποσά στις ετήσιες Οικονομικές 

Καταστάσεις ανταποκρίνονται σε εγγραφές στα Εμπορικά και Λογιστικά βιβλία της Εταιρείας, οι οποίες 

στηρίζονται και αιτιολογούνται από γνήσια παραστατικά έγγραφα που είναι στη διάθεση των αρμόδιων 

οργάνων της εταιρείας. 

 

    Με βάσει τα όσα ανωτέρω σας εκθέσαμε και σε συνδυασμό με τις πληροφορίες και αναλύσεις που 

περιέχονται στις Οικονομικές Καταστάσεις οι οποίες σας έχουν διανεμηθεί μαζί με το κείμενο της παρούσας 

έκθεσης, θεωρούμε ότι οι κύριοι Μέτοχοι θα είναι σε θέση να μορφώσουν σαφή άποψη για την Οικονομική 

κατάσταση της Εταιρείας, τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης και τη δραστηριότητα του απερχόμενου 

Διοικητικού Συμβουλίου για την εν λόγω χρήση  που έληξε την 31.12.2016. 

    Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω επεξήγηση ή παροχή πρόσθετων 

πληροφοριών. 
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    Ευχαριστούμε και παρακαλούμε για την έγκριση των Οικονομικών πεπραγμένων της χρήσεως, της 

διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών 

από κάθε ευθύνη για την εν λόγω χρήση. 

 

 

  

Οινόφυτα Βοιωτίας,  28/06/2017 

 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο 

                                             

  

Ο Πρόεδρος                      Ο  Αντιπρόεδρος 

 

 

 

ΑΡΙΣ Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ               ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

 

. 

 

                                          ΑΝΟΥΣ ΧΗΡΑ Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 

                                            ΛΥΜΠΑΡΕΤ Α. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ 

 ΕΙΡΗΝΗ Π. ΚΕΒΟΡΚΙΑΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα μέλη 
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Β) Έκθεση  Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της «PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ-

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2016, τις 

καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε 

την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές 

επεξηγηματικές πληροφορίες. 

 

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 Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες 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, που έχουν ενσωματωθεί 

στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). 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 δικλείδες 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 δικλείδων της εταιρείας. 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 προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις 

φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2011 μέχρι 2016. 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 καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει 
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σχετική  πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να 

αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης   που τυχόν απαιτείται. 

 

Γνώμη με Επιφύλαξη 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο ‘Βάση για 

Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» 

κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και ταμειακές ροές για τη χρήση που έληξε 

την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 

4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

 

α) Κατά την γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις 

ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2016. 

 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία «PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ-

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση 

Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

 

Αθήνα,  30 Ιουνίου 2017 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

ΚΟΥΤΡΑΣ ΗΛ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 13601 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ο.Ε.Λ. 

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 81 & ΧΕΥΔΕΝ 8 

                                                                           Α.Μ. ΣΟΕΛ 111 
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Ισολογισμός 

 

  Σημ 31-12-2016 

 

31-12-2015 

 

31-12-2014 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

      Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

      Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 7 101.079,71 

 

111.709,49 

 

127.698,60 

Aναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 8 86.497,09 

 

130.652,66 

 

105.408,88 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

 

15,00 

 

15,00 

 

15,00 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών 

στοιχείων 

 

187.591,80 

 

242.377,15 

 

233.122,48 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

 
 

 
 

 
 

Αποθέματα 9 1.374.901,94 

 

1.219.633,03 

 

1.364.747,87 

Εμπορικές απαιτήσεις 10 1.462.785,79 

 

1.025.828,55 

 

829.350,33 

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 11 34.395,56 

 

68.296,73 

 

115.592,74 

Χρηματικά  διαθέσιμα 12 100.657,72 

 

181.827,57 

 

90.688,50 

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 

 

2.972.741,01 

 

2.495.585,88 

 

2.400.379,44 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

3.160.332,81 

 

2.737.963,03 

 

2.633.501,92 

  

 
 

 
 

 
 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
 

 
 

 
 

Ιδια Κεφάλαια 

 
 

 
 

 
 

Μετοχικό κεφάλαιο 13 66.000,00 

 

66.000,00 

 

66.000,00 

Λοιπά αποθεματικά 14 105.231,69 

 

105.839,89 

 

104.624,36 

Ζημίες εις νέον 

 

-64.546,47 

 

-145.181,53 

 

-60.361,28 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 
 

106.685,22 
 

26.658,36 

 

110.263,08 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις  

 
 

 
 

 
 

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 15 34.185,88 

 

29.921,03 

 

31.817,61 

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 

 

34.185,88 

 

29.921,03 

 

31.817,61 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 
 

 
 

 
 

Προμηθευτές 16 1.784.549,37 

 

1.390.552,85 

 

1.274.843,57 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 

 

1.150.000,00 

 

1.171.181,17 

 

1.150.000,00 

Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 17 
84.912,34 

 

119.649,62 

 

66.577,66 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 

 

3.019.461,71 

 

2.681.383,64 

 

2.491.421,23 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

3.160.332,81 

 

2.737.963,03 

 

2.633.501,92 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11  έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση συνολικού εισοδήματος 

 

  

01/01-31/12/2016 

 

01/01-31/12/2015 

  
 

 
 

Έσοδα  18 3.430.829,09 

 

2.901.267,55 

Κόστος πωλήσεων 19 -2.765.965,85 

 

-2.310.681,25 

Μικτό κέρδος   

 

664.863,24 

 

590.586,30 

  

 
 

 
 

Έξοδα διοίκησης 19 -298.690,74 

 

-463.149,86 

Έξοδα διάθεσης 19 -173.238,65 

 

-163.055,83 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 

 

6.163,58 

 

882,10 

Χρηματοοικονομικά  έσοδα 

 

75,00 

 

2.472,08 

Χρηματοοικονομικά  έξοδα 

 

-74.133,39 

 

-78.295,30 

  

 
 

 
 

Κέρδη προ φόρων 

 

125.039,04 

 

-110.560,51 

Φόρος εισοδήματος  8 -44.403,99 

 

25.740,27 

  

 
 

 
 

Καθαρά Κέρδη (Ζημίες) μετά από φόρους (Α) 

 

80.635,05 

 

-84.820,24 

  

 
 

 
 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Β) 

 

-608,19 

 

1.215,53 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Α) 

+ (Β) 

 

80.026,86 

 

-83.604,72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11  έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων   
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

 

 

  

Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Αποθεματικό 

αναλογιστικών 

κερδών/ζημιών  

Tακτικό 

Αποθεματικό 

Κέρδη εις 

νέον 

Σύνολο 

Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2015 66.000,00 0,00 104.624,36 -60.361,28 110.263,08 

Αποτελέσματα περιόδου μετά από 

φόρους 0,00 1.215,53 0,00 -84.820,24 -83.604,72 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2015 66.000,00 1.215,53 104.624,36 -145.181,53 26.658,36 

Αποτελέσματα περιόδου μετά από 

φόρους 0,00 -608,19 0,00 80.635,05 80.026,86 

Υπόλοιπο την  31 Δεκεμβρίου 2016 66.000,00 607,33 104.624,36 -64.546,47 106.685,22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11  έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων   
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Κατάσταση ταμειακών ροών 

 

  01/01-31/12/2016   01/01-31/12/2015 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες       

Κέρδη προ φόρων 125.039,04   -110.560,51 

Προσαρμογές για:   
  

  

Αποσβέσεις 18.065,80   19.794,59 

Zημίες/ (Κέρδη) από πώληση πάγιων περιουσιακών στοιχείων -6.181,57   0,00 

Χρηματοοικονομικά (έσοδα) / έξοδα 74.058,39   75.823,22 

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 3.408,24   -184,57 

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης 214.389,90   -15.127,27 

(Αύξηση)/Μείωση αποθεμάτων -155.268,91   145.114,84 

(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων -403.056,07   -149.182,21 

Αύξηση/(Μείωση) Προμηθευτών 359.259,24   168.781,24 

Τόκοι πληρωθέντες -74.133,39   -78.295,30 

Σύνολο (εκροών) /εισροών (για)/ από λειτουργικές 

δραστηριότητες 
-58.809,23   71.291,30 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες       

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων 12.000,00   0,00 

Αγορές ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων -13.254,45   -3.805,48 

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 75,00   2.472,08 

Ταμειακές εισροές από επενδυτικές δραστηριότητες -1.179,45   -1.333,40 

Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες   
  

  

Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου 

δανεισμού  
-21.181,17 

  
21.181,17 

Ταμειακές εισροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες -21.181,17   21.181,17 

Καθαρή αύξηση /(μείωση) χρηματικών διαθεσίμων -81.169,85   91.139,07 

        

Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή του έτους 181.827,57   90.688,50 

        

Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του έτους 100.657,72   181.827,57 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11  έως 28 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 
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 Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

1. Γενικές πληροφορίες 

Η PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ  (εφεξής «Εταιρεία») ιδρύθηκε στην Ελλάδα.  Είναι 

εγγεγραμμένη στο Γ.Ε.ΜΗ με αριθμό : 13374017000.   

Η έδρα της Εταιρείας είναι στα Οινόφυτα Βοιωτίας, 56
ο
 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας.   

Η PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ  δραστηριοποιείται στη παραγωγή και εμπορία 

εξαρτημάτων  αλουμινίου. 

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ενοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας 

EUROPA PROFIL  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ. 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 28 Ιουνίου 

2017 και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 

2. Πλαίσιο κατάρτισης  

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της PROFIL 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ  , για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016 και έχουν 

συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφεξής «Δ.Π.Χ.Α.»), όπως αυτά 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Αυτές οι οικονομικές καταστάσεις είναι οι πρώτες οικονομικές καταστάσεις που συντάσσει η Εταιρεία 

σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. Στη σημείωση 5 επεξηγείται η μετάβαση στα Δ.Π.Χ.Α..   

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και της συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας. 

Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών 

λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών 

αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά 

την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη 

διάρκεια του έτους υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή 

γνώση της Διοίκησης σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί 

τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς. Οι περιοχές που αφορούν περίπλοκες συναλλαγές και 

εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας, ή οι υποθέσεις και εκτιμήσεις που είναι σημαντικές για τις 

οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στη σημείωση 6. 

2.1 Νέα πρότυπα και διερμηνείες 

Η Εταιρεία έχει χρησιμοποιήσει τις ίδιες λογιστικές πολιτικές  για όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται  σε 

αυτές τις οικονομικές καταστάσεις. Οι λογιστικές πολιτικές αυτές συμμορφώνονται με κάθε Δ.Π.Χ.Α. που 

ισχύει κατά τη την τρέχουσα οικονομική χρήση 2016. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί 

νωρίτερα από την Εταιρεία   

Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά  είναι υποχρεωτικά 

για  μεταγενέστερες περιόδους. Η  Εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα και μελετά την 

επίδραση τους στις οικονομικές καταστάσεις. 
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Τα παρακάτω νέα πρότυπα  έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική περίοδο και η 
Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει νωρίτερα.  

 

 

 ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα – Ταξινόμηση και επιμέτρηση 

Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 

και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9 συγκεντρώνει τις φάσεις του έργου των 

χρηματοοικονομικών μέσων και αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και 

επιμέτρηση και όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9. Το πρότυπο εισάγει νέες απαιτήσεις για την 

ταξινόμηση και επιμέτρηση, απομείωση και λογιστική αντιστάθμισης. Η Διοίκηση της Εταιρείας  προέβη σε 

αξιολόγηση της επίδρασης του προτύπου και εκτιμά ότι δεν θα έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

 
 ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με πελάτες 

Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018. 

Το ΔΠΧΑ 15 καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε βημάτων που θα εφαρμόζεται για έσοδα που προκύπτουν από 

μια σύμβαση με έναν πελάτη (με περιορισμένες εξαιρέσεις), ανεξάρτητα από το είδος της συναλλαγής 

εσόδων ή τον κλάδο. Οι απαιτήσεις του προτύπου θα εφαρμόζονται επίσης για την αναγνώριση και 

επιμέτρηση των κερδών και ζημιών από την πώληση ορισμένων μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων που δεν αποτελούν παραγωγή από συνήθεις δραστηριότητες της οικονομικής οντότητας (π.χ., 

πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ή άυλων περιουσιακών στοιχείων). Θα απαιτούνται 

εκτεταμένες γνωστοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του συνόλου των εσόδων, πληροφορίες 

σχετικά με τις υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων σύμβασης και 

των υποχρεώσεων σύμβασης μεταξύ των περιόδων και βασικές κρίσεις και εκτιμήσεις. Η Διοίκηση της 

Εταιρείας  προέβη σε αξιολόγηση της επίδρασης του προτύπου και εκτιμά ότι δεν θα έχει επίδραση στις 

οικονομικές καταστάσεις. 

 

 ΔΠΧΑ 15: Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες (Αποσαφηνίσεις) 

Οι αποσαφηνίσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2018 και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Στόχος είναι να διευκρινιστούν οι προθέσεις του 

ΣΔΛΠ κατά την ανάπτυξη των απαιτήσεων του προτύπου ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες, 

σχετικά με: (α) το λογιστικό χειρισμό των υποχρεώσεων απόδοσης, όπου τροποποιείται η διατύπωση της  

αρχής του «μεμονωμένα αναγνωρίσιμο», (β) των εκτιμήσεων που γίνονται στην απόφαση για εντολέα ή 

εκπρόσωπο, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης κατά πόσο μία εταιρεία είναι εντολέας ή εκπρόσωπος, 

των εφαρμογών της αρχής του «ελέγχου» και (γ) των αδειών καθώς και πρόσθετες διευκρινίσεις για τη 

λογιστική της πνευματικής ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων. Οι αποσαφηνίσεις παρέχουν πρόσθετες 

πρακτικές διευκολύνσεις για τις εταιρείες που εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 15 πλήρως αναδρομικά η επιλέγουν να 

εφαρμόσουν την τροποποιημένη αναδρομική προσέγγιση. Οι αποσαφηνίσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διοίκηση της Εταιρείας  προέβη σε αξιολόγηση της επίδρασης του προτύπου 

και εκτιμά ότι δεν θα έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις 

 

 ΔΠΧΑ 16: Μισθώσεις 

Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019. 

Το ΔΠΧΑ 16 καθορίζει τις αρχές για την αναγνώριση, επιμέτρηση, παρουσίαση και γνωστοποίηση των 

μισθώσεων για αμφότερα τα μέρη της σύμβασης, ήτοι για τον πελάτη («μισθωτή») και τον προμηθευτή 

(«εκμισθωτή»). Το νέο πρότυπο απαιτεί οι μισθωτές να αναγνωρίζουν τις περισσότερες μισθώσεις στις 

οικονομικές τους καταστάσεις. Οι μισθωτές θα έχουν ένα ενιαίο λογιστικό πλαίσιο για όλες τις μισθώσεις, 

με ορισμένες εξαιρέσεις. Η λογιστική των εκμισθωτών παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Η Διοίκηση της Εταιρείας  προέβη σε αξιολόγηση της 

επίδρασης του προτύπου και εκτιμά ότι δεν θα έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις 

 

 ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις 

και Κοινοπραξίες - Τροποποίηση: Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή 

και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του 

Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν μια αναγνωρισμένη ασυνέπεια μεταξύ των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 10 και 

εκείνες του ΔΛΠ 28, για την αντιμετώπιση της πώλησης ή της εισφοράς των περιουσιακών στοιχείων 

μεταξύ του επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του. Η κύρια συνέπεια των 

τροποποιήσεων είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει μια 
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επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε μια θυγατρική είτε όχι). Ένα μερικό κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν η 

συναλλαγή περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και αν τα στοιχεία 

αυτά στεγάζονται σε θυγατρική. Το Δεκέμβριο του 2015 το ΣΔΛΠ ανέβαλε επ’ αόριστο την ημερομηνία 

εφαρμογής της τροποποίησης αυτής, αναμένοντας το αποτέλεσμα του έργου του για τη μέθοδο της καθαρής 

θέσης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Η Διοίκηση της Εταιρείας  

προέβη σε αξιολόγηση της επίδρασης του προτύπου και εκτιμά ότι δεν θα έχει επίδραση στις οικονομικές 

καταστάσεις 

 

 ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος (Τροποποιήσεις): Aναγνώριση της αναβαλλόμενης φορολογικής 

απαίτησης για μη πραγματοποιηθείσες ζημιές 

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2017, και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Ο στόχος των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί ο 

λογιστικός χειρισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων για τις μη πραγματοποιηθείσες ζημιές 

από χρεωστικούς τίτλους που αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Για παράδειγμα, οι τροποποιήσεις 

διευκρινίζουν το λογιστικό χειρισμό των αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν η 

οικονομική οντότητα δεν επιτρέπεται να εκπέσει τις μη πραγματοποιηθείσες ζημίες για φορολογικούς 

σκοπούς ή όταν έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να διακρατήσει τους χρεωστικούς τίτλους μέχρι την 

αντιστροφή των μη πραγματοποιηθεισών ζημιών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση Η Διοίκηση της Εταιρείας  προέβη σε αξιολόγηση της επίδρασης του προτύπου και 

εκτιμά ότι δεν θα έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις 

 

 ΔΛΠ 7: Καταστάσεις Ταμειακών Ροών (Τροποποιήσεις): Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων 

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2017, και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Ο στόχος των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να επιτρέψει στους 

χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που απορρέουν 

από χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις θα απαιτούν από τις οντότητες να παρέχουν 

γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους επενδυτές να αξιολογούν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που 

προκύπτουν από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων μεταβολών που προέρχονται 

από ταμειακές ροές και μεταβολές μη ταμειακής φύσης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση Η Διοίκηση της Εταιρείας  προέβη σε αξιολόγηση της επίδρασης του προτύπου και 

εκτιμά ότι δεν θα έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις 

 

 ΔΠΧΑ 2: Ταξινόμηση και επιμέτρηση παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών 

(Τροποποιήσεις) 

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2018 και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις παρέχουν απαιτήσεις σχετικά με το λογιστικό 

χειρισμό (α) των επιπτώσεων των προϋποθέσεων κατοχύρωσης και των προϋποθέσεων που δε συνιστούν 

κατοχύρωση, στην επιμέτρηση παροχών που εξαρτώνται από την αξία μετοχών και διακανονίζονται σε 

μετρητά, (β) παροχών που εξαρτώνται από την αξία μετοχών με δυνατότητα συμψηφισμού των 

υποχρεώσεων παρακρατούμενων φόρων και (γ) το λογιστικό χειρισμό των τροποποιήσεων όρων και 

προϋποθέσεων παροχών που εξαρτώνται από την αξία μετοχών, η οποία διαφοροποιεί την ταξινόμηση μιας 

συναλλαγής από  διακανονισμό σε μετρητά σε συναλλαγή που διακανονίζεται με συμμετοχικούς τίτλους. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά  

ότι δεν θα έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

 

 ΔΠΧΑ 4: Εφαρμόζοντας το ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα σε συνδυασμό με το ΔΠΧΑ 4 

Ασφαλιστικά Συμβόλαια (Τροποποιήσεις)  
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2018.  Οι τροποποιήσεις αυτές προέκυψαν από ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή του νέου Προτύπου 

που αφορά στα χρηματοοικονομικά μέσα (ΔΠΧΑ 9) πριν από την αντικατάσταση του υφιστάμενου 

προτύπου για τα ασφαλιστικά συμβόλαια, που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.  Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο 

προσεγγίσεις για τις οντότητες που εκδίδουν ασφαλιστικά συμβόλαια: την προσωρινή αναβολή της 

εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 και την προσέγγιση της επικάλυψης (overlay approach). Η προσέγγιση της 

επικάλυψης δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες που εκδίδουν ασφαλιστικά συμβόλαια να αναταξινομήσουν 

το αποτέλεσμα συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών μέσων από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9,από την 

κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης στην κατάσταση λοιπών συνολικών εσόδων. Οι τροποποιήσεις δεν 

έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά  ότι δεν θα έχει 

επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 
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 ΔΛΠ 40: Μεταφορές σε Επενδύσεις σε Ακίνητα (Τροποποιήσεις) 
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2018 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πότε μία οντότητα μεταφέρει 

ένα ακίνητο, συμπεριλαμβανομένου ακινήτου υπό κατασκευή ή αξιοποίηση, σε ή από τις επενδύσεις σε 

ακίνητα. Οι τροποποιήσεις αναφέρουν ότι μεταβολή της χρήσης ενός ακινήτου πραγματοποιείται όταν το 

ακίνητο πληροί ή παύει να πληροί, τον ορισμό των επενδύσεων σε ακίνητα και υπάρχει σαφής ένδειξη της 

μεταβολής αυτής. Απλά η αλλαγή στις προθέσεις της διοίκησης για τη χρήση του ακινήτου, δεν αποδεικνύει 

μεταβολή στη χρήση του. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Η 

Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά  ότι δεν θα έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

 ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΔΔΠΧΑ 22: Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές 

Η διερμηνεία εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2018 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η διερμηνεία διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό συναλλαγών 

που περιλαμβάνουν την είσπραξη ή πληρωμή προκαταβολής σε ξένο νόμισμα. Η διερμηνεία εξετάζει τις 

συναλλαγές σε ξένο νόμισμα όπου η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει μη χρηματικό περιουσιακό στοιχείο 

ή μη χρηματική υποχρέωση που προκύπτουν από την είσπραξη ή πληρωμή προκαταβολής, πριν από την 

αρχική αναγνώριση του σχετικού περιουσιακού στοιχείου, εξόδου ή εσόδου. Η διερμηνεία αναφέρει ότι η 

ημερομηνία συναλλαγής, για τον καθορισμό της συναλλαγματικής ισοτιμίας, είναι η ημερομηνία της 

αρχικής αναγνώρισης ενός μη χρηματικού στοιχείου προκαταβολής ή ενός αναβαλλόμενου εσόδου. Εάν 

υπάρχουν πολλαπλές πληρωμές ή εισπράξεις προκαταβολών, η οικονομική οντότητα πρέπει να καθορίσει 

την ημερομηνία συναλλαγής για κάθε μία πληρωμή και είσπραξη προκαταβολής. Η διερμηνεία δεν έχει 

ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά  ότι δεν θα έχει επίδραση 

στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

 

Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2014 -2016, το οποίο είναι μια 

συλλογή τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 για το ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες 

οντότητες και την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 για το ΔΠΧΑ 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων 

χρηματοοικονομικής αναφοράς και το ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες για 

το οποίο επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι αναβαθμίσεις αυτές δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά  ότι δεν θα έχει επίδραση στις οικονομικές 

καταστάσεις. 

 

 ΔΠΧΑ 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς: η αναβάθμιση 

αυτή διαγράφει τις βραχυπρόθεσμες εξαιρέσεις για γνωστοποιήσεις χρηματοπιστωτικών μέσων, 

παροχών σε εργαζομένους και εταιρειών επενδύσεων, κατά την πρώτη εφαρμογή των διεθνών 

προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς. 

 ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες: Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι 

η επιλογή της επιμέτρησης στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, μίας επένδυσης σε συγγενή 

επιχείρηση ή κοινοπραξία που κατέχεται από οντότητα η οποία είναι οργανισμός διαχείρισης 

επενδυτικών κεφαλαίων ή παρόμοια οικονομική οντότητα, δύναται να διενεργείται χωριστά για κάθε 

επένδυση σε συγγενή επιχείρηση ή κοινοπραξία, κατά την αρχική αναγνώριση. 

 ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες: Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι 

απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ΔΠΧΑ 12, εκτός από τις γνωστοποιήσεις για συνοπτικές οικονομικές 

πληροφορίες σχετικά με θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις, εφαρμόζονται για τη 

συμμετοχή μιας οικονομικής οντότητας σε μία θυγατρική, κοινοπραξία ή συγγενή επιχείρηση που 

κατατάσσεται ως κατεχόμενη προς πώληση, ως κατεχόμενη για διανομή ή ως διακοπείσα 

δραστηριότητα σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5. 

3.  Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

3.1 Συναλλαγματικές μετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 
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Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας υπολογίζονται χρησιμοποιώντας το νόμισμα του 

πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο η Εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόμισμα»). Οι 

οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα 

παρουσίασης της Εταιρείας. 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με ισοτιμίες που ισχύουν κατά την 

ημερομηνία των συναλλαγών.  Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την 

τακτοποίηση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της χρήσης και από τη μετατροπή των νομισματικών 

στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού, 

καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που 

αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου 

και οι διαφορές της εύλογης αξίας. 

3.2 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώματα πάγια επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομείωση.  Το 

κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την απόκτηση των στοιχείων. 

Μεταγενέστερες δαπάνες προστίθενται στη λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων ή καταχωρούνται ως 

ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν αναμένεται να επιφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην Εταιρεία και το 

κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα.  Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα 

αποτελέσματα της χρήσεως που πραγματοποιείται. 

Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής 

τους ως εξής: 

- Μηχανήματα 1-5 έτη 

- Μεταφορικά μέσα   5-7 έτη 

- Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 5-10 έτη 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων αναθεωρούνται και αναπροσαρμόζονται, 

εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε κάθε τέλος χρήσεως. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά 

(απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, η διαφορά μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής 

τους αξίας καταχωρείται ως κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα.   

Χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή ενσώματων παγίων κεφαλαιοποιούνται για το 

χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. Όλα τα άλλα  χρηματοοικονομικά 

έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως με την πραγματοποίησή τους. 

3.3 Μισθώσεις 

(α) Χρηματοδοτικές μισθώσεις 

Οι μισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και οφέλη της ιδιοκτησίας 

ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις.  Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη 

της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των 

ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών 

εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. 

Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις 

υποχρεώσεις.  Το μέρος του χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν με 

χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής των παγίων 
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στοιχείων και της διάρκειας μίσθωσής τους, εκτός όπου υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η Εταιρεία θα 

αποκτήσει κυριότητα των παγίων στη λήξη της μίσθωσης οπότε αποσβένονται στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής 

τους.  

Η Εταιρεία δεν κατέχει πάγια με χρηματοδοτική μίσθωση. 

(β) Λειτουργικές μισθώσεις 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή 

ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις.  Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από 

τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά 

κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

3.4 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

Λογισμικό 

Τα αγοραζόμενα λογισμικά προγράμματα αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις 

και απομειώσεις. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής 

των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται στα 5 έτη.  

Δαπάνες που σχετίζονται με τη συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν 

πραγματοποιούνται. 

3.5 Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Με την εξαίρεση των ασωμάτων παγίων περιουσιακών στοιχείων με απεριόριστη διάρκεια ζωής, τα οποία 

ελέγχονται για απομείωση τουλάχιστον σε ετήσια βάση, οι λογιστικές αξίες των λοιπών στοιχείων 

μακροπρόθεσμου ενεργητικού ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες 

υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη.  Όταν η λογιστική αξία κάποιου 

περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημία απομείωση του καταχωρείται 

στα αποτελέσματα. Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της καθαρής τιμής 

πώλησης και της αξίας χρήσεως. Εύλογη αξία μείον έξοδα πώλησης είναι το ποσό που μπορεί να ληφθεί από τη 

πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν 

πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του 

περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών 

ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και 

από την πρόσοδο που αναμένεται να προκύψει από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής 

του. Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού ομαδοποιούνται στο 

χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές δύναται να προσδιοριστούν ξεχωριστά. 

3.6 Χρηματοοικονομικά μέσα 

α. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

i. Ταξινόμηση 

 Η Εταιρεία ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με μεταβολές στα 

αποτελέσματα 

 Δάνεια και απαιτήσεις 

 Επενδύσεις διακρατούμενες ως τη λήξη 

 Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

 Η ταξινόμηση εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση. Η Διοίκηση προσδιορίζει την 

ταξινόμηση κατά την αρχική αναγνώριση. 
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Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχει η Εταιρεία έχουν ταξινομηθεί ως Δάνεια και 

απαιτήσεις. Η Εταιρεία δεν κατέχει  χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που να έχουν ταξινομηθεί στις 

λοιπές κατηγορίες που αναφέρονται ανωτέρω.  

 

 

Δάνεια και απαιτήσεις 

Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες 

πληρωμές, τα οποία δε διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης τους.  

Περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις μεγαλύτερες των 12 μηνών από 

την ημερομηνία ισολογισμού.  Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία. Τα δάνεια και απαιτήσεις επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού 

επιτοκίου. 

ii. Αρχική αναγνώριση και παύση αναγνώρισης 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν καθίσταται ένας εκ των 

συμβαλλομένων του χρηματοοικονομικού μέσου. 

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των 

ταμιακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή το χρηματοοικονομικό περιουσιακό 

στοιχείο μεταβιβαστεί  και η μεταβίβαση πληροί τους όρους για διαγραφή. 

iii. Επιμέτρηση 

Τα χρηματοοικονομικά  περιουσιακά  στοιχεία, κατά την αρχική αναγνώριση επιμετρώνται στην εύλογη αξία 

τους (που συνήθως ισούται με το κόστος ή το τίμημα απόκτησης τους)  πλέον του κόστους συναλλαγής που 

αποδίδεται άμεσα στην απόκτηση ή την έκδοση τους.  

Τα Δάνεια και απαιτήσεις μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του πραγματικού 

επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης.   

iv. Απομείωση 

Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού να εξετάζεται αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις για την απομείωση ενός 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή μιας ομάδας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.  

Αν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι υπάρχει ζημία απομείωσης που αφορά δάνεια και απαιτήσεις που 

τηρούνται λογιστικά στο αποσβεσμένο κόστος, το ποσό της ζημίας ισούται με τη  διαφορά μεταξύ της 

λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών 

ροών    προεξοφλημένες  με  το  αρχικό πραγματικό επιτόκιο του περιουσιακού στοιχείου.  Η  λογιστική  αξία  

του  περιουσιακού  στοιχείου  μειώνεται  είτε  απευθείας  είτε  μέσω  της  χρήσης  ενός λογαριασμού 

πρόβλεψης. Το ποσό της ζημίας αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 

Σε περίπτωση που σε μεταγενέστερη περίοδο, το ύψος της ζημίας απομείωσης μειώνεται και η μείωση 

σχετίζεται αντικειμενικά με γεγονός που συμβαίνει μετά την αναγνώριση της απομείωσης, το ποσό της 

αναστροφής αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Η αναστροφή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ζημία απομείωσης 

που είχε πριν καταχωρηθεί. 

β. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

i. Αρχική αναγνώριση και επιμέτρηση 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ταξινομούνται, κατά την αρχική αναγνώριση, ως χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, δάνεια, υποχρεώσεις, ή ως παράγωγα που 

προσδιορίζονται ως μέσα αντιστάθμισης σε μια αποτελεσματική αντιστάθμιση, αναλόγως. 
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Όλες οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και, στην περίπτωση 

των δανείων καθαρά από τα άμεσα έξοδα της συναλλαγής. 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρίας περιλαμβάνουν εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις. 

ii.Μεταγενέστερη επιμέτρηση 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις και λοιπές υποχρεώσεις της Εταιρίας αποτιμώνται μεταγενέστερα σύμφωνα με τη 

μέθοδο του αναπόσβεστου κόστους με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου. 

 

γ. Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό παρουσιάζεται 

στον ισολογισμό, όταν υπάρχει νομικό δικαίωμα συμψηφισμού των ποσών που αναγνωρίστηκαν και 

παράλληλα υπάρχει η πρόθεση να γίνει διακανονισμός σε καθαρή βάση, ή η απόκτηση του περιουσιακού 

στοιχείου και ο διακανονισμός της υποχρέωσης να γίνουν ταυτόχρονα. 

 

3.7 Αποθέματα 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης 

αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα 

πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης και προκειμένου για 

ημιτελή των εκτιμώμενων εξόδων για την ολοκλήρωσή τους. Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα ή απαξιωμένα 

αποθέματα σχηματίζεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Απομειώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της 

χρήσεως κατά την οποία προκύπτουν.  

Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα κ.λ.π.) η αξία των οποίων 

συμμετέχει με ποσοστό <5% στο συνολικό κόστος παραγωγής αποτιμήθηκαν  στην στην τελευταία τιμή αγοράς 

(τιμή αντικαταστάσεως) ή με την μέθοδο διαδοχικών υπολοίπων εκάστου τριμήνου. 

Τα από ιδιοπαραγωγή προερχόμενα αποθέματα, αποτιμήθηκαν με την μέθοδο των διαδοχικών υπολοίπων του 

κόστους παραγωγής τους όπως αυτό διαμορφώνεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου . Η χαμηλότερη 

αυτή τιμή ήταν χαμηλότερη και από την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία. 

Τα υπολείμματα και τα υποπροϊόντα αποτιμήθηκαν με την μέθοδο των διαδοχικών υπολοίπων του κόστους 

παραγωγής τους όπως αυτό διαμορφώνεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου. 

Η τιμή αποτίμησης των  Α΄ υλών, Β Υλων>5%,εμπορευματων,  προσδιορίστηκε με τη μέθοδο των διαδοχικών 

υπολοίπων, όπως αυτή προσδιορίζεται  στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου. 

3.8 Λοιπές Απαιτήσεις 

Οι Λοιπές Απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο κόστος και  μεταγενέστερα της αρχικής καταχώρησης εμφανίζονται 

στην αναπόσβεστη αξία τους. 

3.9  Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις 

βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου. Τα στοιχεία των 

διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων έχουν αμελητέο κίνδυνο μεταβολής στην αξία. 

3.10 Μετοχικό  κεφάλαιο 

Το εταιρικό κεφάλαιο περιλαμβάνει εταιρικά μερίδια. Τα εταιρικά μερίδια περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια. 
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3.11 Τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 

Η φορολογία της χρήσης περιλαμβάνει τρέχοντα φόρο και αναβαλλόμενο φόρο. Η φορολογία αναγνωρίζεται 

στα αποτελέσματα εκτός εάν αφορά στοιχεία που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή απευθείας 

στη καθαρή θέση. Σε αυτή την περίπτωση, ο φόρος επίσης αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή 

απευθείας στη καθαρή θέση αντίστοιχα. 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται βάσει του φορολογικού ισολογισμού σύμφωνα με τους 

φορολογικούς νόμους που ισχύουν στη Ελλάδα. Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει τον 

φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει των κερδών της Εταιρείας όπως αναμορφώνονται στην φορολογική της 

δήλωση και υπολογίζεται σύμφωνα με τους θεσμοθετημένους ή ουσιαστικά θεσμοθετημένους φορολογικούς 

συντελεστές 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 

προσωρινές διαφορές μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και 

των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δε λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση 

στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η 

συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία.   

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει 

μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και 

φορολογικούς νόμους) που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού και αναμένεται να είναι σε ισχύ 

όταν η αναβαλλόμενη απαίτηση θα πραγματοποιηθεί ή η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση θα 

τακτοποιηθεί. 

3.12 Παροχές στο προσωπικό 

(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές 

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος, καταχωρούνται ως έξοδο όταν 

καθίστανται δουλευμένες. 

(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών 

(κρατικά προγράμματα) όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών. 

Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο 

που αφορά. 

Η εταιρία συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών. Το πρόγραμμα αυτό αφορά το προσωπικό 

βάσει του ελληνικού εργατικού δικαίου. Δυνάμει του σχετικού Νόμου, οι εργαζόμενοι δικαιούνται 

αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησης με ποσό πληρωμής που σχετίζεται με τις αποδοχές 

του εργαζομένου, τη διάρκεια υπηρεσίας και τον τρόπο τερματισμού της απασχόλησης (απόλυση ή 

συνταξιοδότηση).  Οι εργαζόμενοι που παραιτούνται ή απολύονται με αιτία δεν δικαιούνται αποζημίωσης. 

3.13 Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 

- Υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα παρελθοντικών γεγονότων 

- Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για το διακανονισμό της δέσμευσης 

- Το απαιτούμενο ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 
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Όταν η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι ουσιώδης, το ποσό της πρόβλεψης είναι η παρούσα 

αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό της δέσμευσης. Το επιτόκιο  προεξόφλησης 

θα είναι ένα προ φόρου επιτόκιο που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία 

του χρήματος και τους συναφείς με την υποχρέωση κινδύνους. 

3.14 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο 

Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.  Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

(α) Πωλήσεις 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται 

αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. 

(β) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το στάδιο 

ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.  Το στάδιο 

ολοκλήρωσης υπολογίζεται με βάση τα συνολικά κόστη μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού ως ποσοστό 

από τα  συνολικά υπολογιζόμενα κόστη για κάθε συμβόλαιο.  Τα κόστη αναγνωρίζονται στην περίοδο την 

οποία πραγματοποιούνται.  Όταν το αποτέλεσμα μιας σύμβασης δεν μπορεί να υπολογιστεί με αξιοπιστία, 

εισοδήματα αναγνωρίζονται μόνο στο βαθμό που τα έξοδα τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί είναι πιθανό να 

ανακτηθούν. 

(γ) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου. 

Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το 

οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό 

πραγματικό επιτόκιο. Στη συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής) 

αξίας. 

3.15 Έξοδα 

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. 

4. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

4.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε 

συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας (πέραν των εμπορικών υποχρεώσεων) αποτελούνται από 

βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια. Με τα ανωτέρω προϊόντα χρηματοδοτούνται οι ανάγκες 

σε κεφάλαιο κίνησης. 

Συνοπτικά, οι μορφές χρηματοοικονομικών κινδύνων που προκύπτουν αναλύονται κατωτέρω.   

4.1.1 Κίνδυνος αγοράς 

i. Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικό συναλλαγματικό κίνδυνο, καθώς οι συναλλαγές της σε ξένο νόμισμα 

είναι περιορισμένες και δεν κατέχει σημαντικά  περιουσιακά στοιχεία σε ξένο νόμισμα. 

ii. Κίνδυνος τιμής 

Η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο τιμής. 

iii.  Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων 
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Ο κίνδυνος διακύμανσης των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από δανειακές υποχρεώσεις. Το μέγεθος του 

δανεισμού κατά την 31.12.2016 ήταν 1.150.000,00 ευρώ ,έχει χορηγηθεί από την Ε.Τ.Ε ως κεφάλαιο κίνησης. 

Το σημερινό υπόλοιπο του δανείου ανέρχεται σε 1.150.000,00 ευρώ με συνολικό κόστος  δανεισμοί 6,10% 

ετησίως ( επιτόκιο 0 περιθώριο 5,5 + εισφορά ν. 128/75  0,60 ). Το κόστος δανεισμού διαπραγματεύεται με την 

τράπεζα  κατά την ανανέωση του ( κάθε τρίμηνο η εξάμηνο ). 

 

4.1.2 Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη στον πιστωτικό κίνδυνο των πελατών της Οι πωλήσεις είναι κυρίως σε πελάτες με 

αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων και πιστωτικά όρια. Επίσης εφαρμόζονται συγκεκριμένοι όροι πωλήσεων 

και εισπράξεων.  Η Εταιρεία χορηγεί πίστωση, εξετάζοντας κατά περίπτωση την πιστοληπτική ικανότητα των 

πελατών του. Κατά συνέπεια, κρίνεται ότι ο κίνδυνος από επισφαλείς απαιτήσεις είναι ελεγχόμενος και 

περιορισμένος. 

4.1.3 Κίνδυνος ρευστότητας 

Η συνεπής διαχείριση κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την ύπαρξη επαρκών ταμειακών διαθεσίμων και την 

εξασφάλιση επαρκών ορίων χρηματοδότησης. Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, 

διατηρώντας επαρκή  ταμειακά διαθέσιμα. 

 

4.2 Προσδιορισμός των εύλογων αξιών 

Η Εταιρεία δεν κατέχει χρηματοοικονομικά μέσα που επιμετρώνται στην εύλογη αξία. 

5. Πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 είναι οι πρώτες 

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτισμένες σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. Η Εταιρεία έχει εφαρμόσει το 

Δ.Π.Χ.Α. 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» για την σύνταξη 

αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. Η ημερομηνία μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Α. είναι η 1 Ιανουαρίου 2015, 

ημερομηνία κατά την οποία έχει συνταχθεί ο «Ισολογισμός Μετάβασης» της Εταιρείας με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. Η 

Εταιρεία μέχρι και την προηγουμένη χρήση (2015) συνέτασσε τις οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με τα 

Ε.Λ.Π.   

Αυτές οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 1, τρεις ισολογισμούς, δύο 

καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, δύο καταστάσεις ταμειακών ροών και δύο 

καταστάσεις μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων, καθώς και τις σχετικές σημειώσεις, συμπεριλαμβανομένης 

συγκριτικής πληροφόρησης για όλες τις παρουσιαζόμενες καταστάσεις. 

Το Δ.Π.Χ.Α. 1 παρέχει ορισμένες προαιρετικές απαλλαγές καθώς και υποχρεωτικές εξαιρέσεις στην αρχή της 

αναδρομικής εφαρμογής. Οι εξαιρέσεις που εφάρμοσε η Εταιρεία παρουσιάζονται παρακάτω. 

Εξαίρεση εκτιμήσεων  

Οι εκτιμήσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. την ημερομηνία μετάβασης (1.1.2015), θα πρέπει να συμφωνούν με τις 

εκτιμήσεις που έγιναν την ίδια ημερομηνία σύμφωνα με τις Ε.Γ.Π.Λ.Α., εκτός κι αν έχει αποδειχτεί ότι  οι 

εκτιμήσεις αυτές ήταν λανθασμένες. 

Κατωτέρω παρουσιάζονται οι συμφωνίες των ιδίων κεφαλαίων της 31.12.2015 και της 1.1.2015 (ημερομηνία 

μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Α.), καθώς και συμφωνία των συνολικών εισοδημάτων της χρήσεως 1.1-31.12.2015, 

όπως είχαν καταρτιστεί σύμφωνα με τις προηγούμενες λογιστικές αρχές, με μια συνοπτική περιγραφή των 

προσαρμογών που απαιτήθηκαν ώστε να παρουσιαστούν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.  
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5.1 Συμφωνία Ιδίων Κεφαλαίων  

 

31-12-15 
 

01-01-15 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων όπως είχαν απεικονιστεί σύμφωνα με 

τις Ε.Γ.Π.Λ.Α.  20.015,68 

 

131.739,99 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ Δ.Π.Χ.Α. 

   
Διαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης που δεν αναγνωρίζονται ως 

άυλα  -3.916,92 

 

-4.896,15 

Αναγνώριση υποχρεώσεων για παροχές στους εργαζόμενους μετά 

την έξοδο από την υπηρεσία σύμφωνα με το ΔΛΠ 19  -30.417,51 

 

-31.817,61 

Αναγνώριση αναβαλλόμενων φόρων 131.149,14 

 

105.408,88 

Αναγνώριση επισφαλών απαιτήσεων -90.172,03 

 

-90.172,03 

Σύνολο προσαρμογών 6.642,68 

 

-21.476,91 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων κατά τα Δ.Π.Χ.Α. 26.658,36 

 

110.263,08 

 

5.2 Συμφωνία των συνολικών εισοδημάτων της χρήσεως 1.1-31.12.2015 

 
01/01-31/12/2015 

  Συνολικά Εισόδηματα μετά από φόρους  όπως είχαν απεικονιστεί σύμφωνα με 

τις Ε.Γ.Π.Λ.Α.  -111.724,31 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ Δ.Π.Χ.Α. 

 
Αντιλογισμός αποσβέσων εξόδων πολυετούς απόσβεσης που δεν αναγνωρίζονται ως 

άυλα  979,23 

Αναγνώριση υποχρεώσεων για παροχές στους εργαζόμενους μετά την έξοδο από την 

υπηρεσία σύμφωνα με το ΔΛΠ 19  1.400,10 

Αναγνώριση αναβαλλόμενων φόρων 25.740,27 

Σύνολο προσαρμογών 28.119,59 

Συνολικά Εισόδηματα μετά από φόρους  κατά τα Δ.Π.Χ.Α.  -83.604,72 

 

6. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και 

προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. Οι 

εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν προσαρμογές στις λογιστικές αξίες 

των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες έχουν ως εξής: 

6.1 Ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων 

Η διοίκηση προβαίνει σε εκτιμήσεις αναφορικά με την ωφέλιμη ζωή των αποσβέσιμων παγίων. Περισσότερες 

πληροφορίες παρατίθενται στις σημειώσεις 3.2 και 3.4. 

6.2 Εκτίμηση της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας των αποθεμάτων 

Σύμφωνα με τη λογιστική πολιτική που αναφέρεται στη παράγραφο 3.7 η εκτίμηση της καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας των αποθεμάτων, αποτελεί την καλύτερη εκτίμηση της Διοίκησης, με βάση τις 

ιστορικές τάσεις των πωλήσεων και τη θεώρηση της για την ποιότητα και τον όγκο των αποθεμάτων, στο βαθμό 

που τα διαθέσιμα αποθέματα κατή την ημερομηνία του Ισολογισμού θα πουληθούν κάτω του κόστους. 
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6.3 Προβλέψεις απομείωσης επισφαλών απαιτήσεων 

Η Εταιρεία απομειώνει την αξία των εμπορικών απαιτήσεων της όταν υπάρχουν δεδομένα ή ενδείξεις οι οποίες 

καταδεικνύουν ότι η είσπραξη μιας απαίτησης στο σύνολο της ή κατά ένα μέρος δεν είναι πιθανή. Η διοίκηση 

της Εταιρίας περιοδικά επανεκτιμά την επάρκεια της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις με βάσει 

παράγοντες όπως την πιστωτική της πολιτική, αναφορές από τη νομική υπηρεσία για πρόσφατες εξελίξεις σε 

υποθέσεις που αυτή χειρίζεται, καθώς και την εκτίμηση της για την επίδραση λοιπών παραγόντων που επιδρούν 

στην εισπραξιμότητα των απαιτήσεων. 

6.4 Φόρος εισοδήματος 

Απαιτείται κρίση για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές 

και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι αβέβαιος. Εάν το τελικό 

αποτέλεσμα του φορολογικού ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα 

επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία της χρήσης. 

 

7. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Αξία κτήσεως  
 

Μηχανήματα 
 

Μεταφορικά 

μέσα  

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισμός 
 

Σύνολο 

Κατά την 01/01/2015 
 

409.606,57 
 

103.449,97 
 

14.345,30 
 

527.401,84 

Προσθήκες χρήσεως 
 

3.025,00 
 

0,00 
 

780,48 
 

3.805,48 

Εκποιήσεις χρήσεως 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

Σύνολο κατά την 31/12/2015 
 

412.631,57   103.449,97 
 

15.125,78 
 

531.207,32 

Προσθήκες χρήσεως 

 

12.400,00 

 

0,00 

 

854,45 

 
13.254,45 

Εκποιήσεις χρήσεως 

 

0,00 

 

-9.577,67 

 

0,00 

 
-9.577,67 

Σύνολο κατά την 31/12/2016 
 

425.031,57   93.872,30   15.980,23 
 

534.884,10 

 
        Αποσβέσεις 

        Κατά την 01/01/2015 
 

320.693,69 
 

66.837,29 
 

12.172,26 

 

399.703,24 

Προσθήκες χρήσεως 

 

13.301,32 

 

6.164,43 

 

328,84 

 
19.794,59 

Εκποιήσεις χρήσεως 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 
0,00 

Σύνολο κατά την 31/12/2015 
 

333.995,01   73.001,72   12.501,10 
 

419.497,83 

Προσθήκες χρήσεως 

 

11.928,67 

 

5.781,32 

 

355,81 

 
18.065,80 

Εκποιήσεις χρήσεως 

 

0,00 

 

-3.759,24 

 

0,00 

 
-3.759,24 

Σύνολο κατά την 31/12/2016 
 

345.923,68 
 

75.023,80 
 

12.856,91 
 

433.804,39 

 
        Αναπόσβεστη αξία 

        Σύνολο κατά την 31/12/2015 
 

78.636,56 
 

30.448,25 
 

2.624,68 
 

111.709,49 

Σύνολο κατά την 31/12/2016 
 

79.107,89 
 

18.848,50 
 

3.123,32 
 

101.079,71 

 

Στα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα εμπράγματα βάρη.  

8. Aναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

 

 

01/01-

31/12/2016  

01/01-

31/12/2015 

Τρέχων φόρος εισοδήματος  0,00 

 

0,00 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 44.403,99 

 

-25.740,27 
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Συνολική χρέωση για φόρους εισοδήματος που απεικονίζεται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων 44.403,99 

 

-25.740,27 

 

 

01/01-

31/12/2016  

01/01-

31/12/2015 

Κέρδη προ φόρων εισοδήματος 125.039,04 
 

-110.560,51 

Φόροι εισοδήματος υπολογισμένοι με τον ισχύοντα 

φορολογικό συντελεστή (2016:29%, 2015:29%) 36.261,32 

 

-32.062,55 

Φορολογική επίδραση μη φορολογηθέντων εσόδων και 

εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 8.142,66 

 

6.322,28 

Φόροι εισοδήματος που εμφανίζονται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων 44.403,99 

 

-25.740,27 

 

 

Η κίνηση του αναβαλλόμενου φόρου στις χρήσεις 2016 και 2015: 

 

2016 

 

2015 

Υπόλοιπο έναρξης 130.652,66 

 

105.408,88 

Φόρος αποτελεσμάτων χρήσεως [πίστωση/(χρέωση)] -44.403,99 
 

25.740,27 

Φόρος ιδιων κεφαλαίων [πίστωση/(χρέωση)] 248,42 
 

-496,48 

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 86.497,09 
 

130.652,66 

 

 

Πρόβλεψη 

αποζημίωσης 

προσωπικού 

 

Φορολογικές 

ζημιές 

 

Λοιπά Σύνολο 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 9.227,11 

 

68.612,00 

 

27.569,77 105.408,88 

 Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων 352,50 

 

26.077,77 

 

-690,00 25.740,27 

Πίστωση στα ίδια κεφάλαια -496,48 

 

0,00 

 

0,00 -496,48 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 9.083,13 

 

94.689,77 

 

26.879,77 130.652,66 

 Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων 988,39 

 

-33.462,30 

 

-11.930,08 -44.403,99 

Πίστωση στα ίδια κεφάλαια 248,42 

 

0,00 

 

0,00 248,42 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016 10.319,93 

 

61.227,47 

 

14.949,69 86.497,09 

 

 

9. Αποθέματα 

 

31-12-16 
 

31-12-15 

 

31-12-14 

Εμπορεύματα 668.869,25 

 

607.182,85 

 

637.914,00 

Προιόντα έτοιμα και ημιτελή 70.050,05 

 

29.665,32 

 

51.540,54 

Υποπροιόντα 27.315,70 

 

24.293,57 

 

3.979,42 

Πρώτες και βοηθητικές ύλες 599.921,96 

 

545.173,28 

 

657.623,81 

Αναλώσιμα υλικά και είδη συσκευασίας 8.744,98 

 

13.318,01 

 

13.690,10 

 
1.374.901,94 

 

1.219.633,03 

 

1.364.747,87 
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10. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

 

 
31-12-16 

 
31-12-15 

 

31-12-14 

Πελάτες εσωτερικού  679.661,40 

 

556.738,47 

 

342.971,38 

Επισφαλεις πελάτες  90.172,03 

 

0,00 

 

0,00 

Γραμμάτια εισπρακτέα 0,00 

 

5.000,00 

 

0,00 

Επιταγές εισπρακτέες 783.124,39 

 

554.262,11 

 

576.550,98 

 
1.552.957,82 

 

1.116.000,58 

 

919.522,36 

Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις -90.172,03 

 

-90.172,03 

 

-90.172,03 

Υπόλοιπο εμπορικών απαιτήσεων 1.462.785,79 

 

1.025.828,55   829.350,33 

 

 

 

11. Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 

 
31-12-16 

 
31-12-15 

 

31-12-14 

Απαιτήσεις από το Δημόσιο 0,00 

 

61.819,79 

 

100.611,88 

Προκαταβολές προσωπικού 75,00 

 

200,00 

 

0,00 

Απαιτήσεις ΦΠΑ από το Δημόσιο 3.705,85 

 

0,00 

 

0,00 

Λοιποί χρεώστες 30.614,71 

 

6.276,94 

 

14.980,86 

Σύνολο προκαταβολών και λοιπών απαιτήσεων 34.395,56 

 

68.296,73 

 

115.592,74 

 

 

12. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 

 
31-12-16 

 
31-12-15 

 

31-12-14 

Ταμείο  6.189,34 

 

2.021,79 

 

5.594,96 

Καταθέσεις όψεως 94.468,38 

 

179.805,78 

 

85.093,54 

 
100.657,72 

 

181.827,57 

 

90.688,50 

 

13. Μετοχικό κεφάλαιο 

Το Κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ 66.000 διαιρεμένο σε 2.200 μετοχές,  αξίας Ευρώ 30,00 η κάθε μία. 

Η μεταβολή του αριθμού των μετοχών παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 
2016 

 
2015 

Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία στην αρχή του 

έτους 
2.200 

 
2.200 

Εκδοθείσες μετοχές στη διάρκεια του έτους 0 
 

0 

Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία στο τέλος του έτους 2.200 
 

2.200 
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14. Αποθεματικά 

Τακτικό αποθεματικό 

Το Τακτικό Αποθεματικό σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας κατά την οποία 

ποσό τουλάχιστον ίσο με το 5% των ετησίων καθαρών (μετά φόρων) κερδών, είναι υποχρεωτικό να μεταφερθεί 

στο Τακτικό Αποθεματικό μέχρι το ύψος του να φθάσει το ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

Το τακτικό αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ζημιών μετά από απόφαση της Τακτικής 

Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, και ως εκ τούτου δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο.  

  

 
31-12-16 

 
31-12-15 

 

31-12-14 

Τακτικό αποθεματικό 104.624,36 

 

104.624,36 

 

104.624,36 

Σύνολο λοιπών αποθεματικών 104.624,36 

 

104.624,36 

 

104.624,36 

 

15. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 

 
2016 

 
2015 

 

2014 

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων 

υποχρεώσεων 34.185,88 

 

29.921,03 

 

31.817,61 

Καθαρή υποχρέωση στον Ισολογισμό 34.185,88 

 

29.921,03   31.817,61 

 

 

Συμφωνία υποχρεώσεων παροχών 

   

    Παρούσα αξία υποχρέωσης έναρξης περιόδου 29.921,03 

 

31.817,61 

Κόστος υπηρεσίας 3.012,97 

 

2.166,14 

Χρηματοοικονομικό κόστος 598,42 

 

604,53 

Τερματικές παροχές / Μετακίνηση προσωπικού 510,85 

 

66.350,16 

μειον καταβληθείσες αποζημιώσεις -714,00 

 

-69.305,40 

Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημιές χρήσεως 856,61 

 

-1.712,01 

Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου 34.185,88 

 

29.921,03 

 

κατάσταση (κερδών)/ζημιών στα ιδια κεφάλαια 

   

    

Συσσωρευμένα αναλογιστικά (κέρδη)/ζημιές στην έναρξη της   

περιόδου -1.712,01 

 

0,00 

Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημιές χρήσεως 856,61 

 

-1.712,01 

Συσσωρευμένα αναλογιστικά (κέρδη)/ζημιές στο τέλος της 

περιόδου -855,40 

 

-1.712,01 

 

16. Προμηθευτές 

 
31-12-16  31-12-15 

 

31-12-14 

Προμηθευτές εσωτερικού  1.043.980,82  659.933,96 

 

728.733,55 

Επιταγές πληρωτέες 740.568,55  730.618,89 

 

546.110,02 

 
1.784.549,37  1.390.552,85 

 

1.274.843,57 
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17. Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 

 
31-12-16 

 
31-12-15 

 

31-12-14 

Προκαταβολές πελατών 4.830,03 

 

4.707,27 

 

11.149,64 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 20.184,33 

 

19.478,62 

 

19.964,44 

Λοιποί φόροι & τέλη 36.161,21 

 

65.260,04 

 

24.977,98 

Δεδουλευμένα έξοδα 14.606,58 

 

22.000,00 

  Πιστωτές διάφοροι 9.130,19 

 

8.203,69 

 

10.485,60 

 
84.912,34 

 

119.649,62 

 

66.577,66 

 

18. Έσοδα 

 
01/01/-31/12/2016 

 

01/01/-31/12/2015 

Πωλήσεις εμπορευμάτων 1.670.994,32 

 

1.370.103,45 

Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων και ημιτελών 1.595.819,49 

 

1.402.864,60 

Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού 157.341,23 

 

122.941,30 

Πωλήσεις υπηρεσιών 6.674,05 

 

5.358,20 

 
3.430.829,09 

 

2.901.267,55 

 

19. Λειτουργικά έξοδα 

Τα έξοδα (κόστος πωλήσεων, έξοδα διοίκησης, έξοδα διάθεσης) αναλύονται ως εξής: 

 
01/01-31/12/2016   01/01-31/12/2015 

Αναλώσεις αποθεμάτων  2.367.150,02   1.910.085,87 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 389.326,70 

 

463.108,01 

Αμοιβές τρίτων 373.818,02 

 

444.731,21 

Παροχές τρίτων 63.109,31 

 

62.937,09 

Φόροι τέλη 7.909,62 

 

9.970,39 

Διάφορα έξοδα 18.515,77 

 

26.259,78 

Αποσβέσεις 18.065,80 

 

19.794,59 

 

3.237.895,24 
 

2.936.886,94 

 

Τα παραπάνω έξοδα κατανέμονται ως εξής: 

 

 
01/01-31/12/2016   01/01-31/12/2015 

Κόστος πωλήσεων 2.765.965,85 

 

2.310.681,25 

Έξοδα διοίκησης 298.690,74 

 

463.149,86 

Έξοδα διάθεσης 173.238,65 

 

163.055,83 

 

3.237.895,24 
 

2.936.886,94 

 



PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ  

Ετήσιες  Οικονομικές Καταστάσεις  

31 Δεκεμβρίου 2016 

(Όλα τα ποσά σε ευρώ) 

32 

 

20. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Τα συνδεδεμένα μέρη της Εταιρείας περιλαμβάνουν τα βασικά μέλη της Διοίκησης της Εταιρείας και τα 

πρόσωπα που ελέγχουν την Εταιρεία, τα στενά συγγενικά τους πρόσωπα, και τις οικονομικές οντότητες που 

ελέγχονται ή ελέγχονται από κοινού από τα αυτά τα  πρόσωπα. 

Όλες οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, πραγματοποιούνται ουσιαστικά με όρους ίδιους με εκείνους που 

ισχύουν για παρόμοιες συναλλαγές με μη συνδεδεμένα μέρη και δεν εμπεριέχουν κίνδυνο υψηλότερο του 

κανονικού. 

Οι συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα της μέρη έχουν ως εξής: 

 
01/01-31/12/2016 

 

01/01-31/12/2015 

Αγορές αποθεμάτων και υπηρεσιών από: 
   

 
Θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 0,00 

 
0,00 

 
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 1.495.418,27 

 
982.177,08 

 
Σύνολο 1.495.418,27 

 
982.177,08 

Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών προς: 
   

 
Θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 0,00 

 
0,00 

 
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 994.554,26 

 
773.115,95 

 
Σύνολο 994.554,26 

 
773.115,95 

 

  

31-12-16 
 

31-12-15 

Απαιτήσεις από: 
   

 
Θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 0,00 

 
0,00 

 
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 425.221,92 

 
168.634,66 

 
Σύνολο 425.221,92 

 
168.634,66 

Υποχρεώσεις προς: 
   

 
Θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 0,00 

 
0,00 

 
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 1.249.595,25 

 
974.399,38 

 
Σύνολο 1.249.595,25 

 
974.399,38 

 

Δεν υπάρχουν  απαιτήσεις και υποχρεώσεις προς μέλη διοίκησης. 

 

21. Δεσμεύσεις 

Την 31η Δεκεμβρίου 2016 και 2015 η Εταιρεία δεν έχει συνάψει συμφωνίες λειτουργικής μίσθωσης. 

 

22. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Η Εταιρεία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με  άλλα θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια της 

συνήθους δραστηριότητας ως ακολούθως:  

Δικαστικές Υποθέσεις 

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που 

έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. 
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Ανέλεγκτες χρήσεις  

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και την χρήση 2010. Λόγω της ύπαρξης των ανέλεγκτων 

φορολογικών χρήσεων (2011-2016), είναι πιθανόν να επιβληθούν επιπλέον πρόστιμα και φόροι, τα ποσά των 

οποίων δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν με ακρίβεια επί του παρόντος. 

23. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

Πέρα των ήδη αναφερθέντων γεγονότων δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης 

Δεκεμβρίου 2016 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των 

δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων. 

 

Οινόφυτα Βοιωτίας, 28 Ιουνίου 2017 

 

                                    Ο Πρόεδρος                               Ο  Αντιπρόεδρος και Οικονομικός Διευθυντής 

 

 

 

ΑΡΙΣ Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ                            ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

                              ΑΔΤ ΑΚ 803507                                                   ΑΔΤ Κ 337181 

                                                                                                      Ο.Ε.Ε  15398 A’ ΤΑΞΗ 
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ΑΔΤ  ΑΒ 314366 

Ο.Ε.Ε. 15710 A’ ΤΑΞΗ 

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου 


