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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016

"ΒΙΟΜΑΝ ΑΜΜ ΑΒΕΕ."
ΑΡ. ΓΕΜΗ:85323502000, ΑΡ.ΜΑΕ: 47210/04/Β/00/143
Α.Φ.Μ.: 095016486

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ 2016
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΒΙΟΜΑΝ
ΑΜΜ ΑΒΕΕ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
Κύριοι μέτοχοι,
Σύμφωνα με το άρθρο 43α1 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 35 του Π.Δ. 409/96, υποβάλλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές
καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 2016 εγκεκριμένες από το Δ.Σ. της εταιρείας και παρακαλούμε
να τις εγκρίνετε αφού λάβετε υπόψη και το περιεχόμενο της παρούσας έκθεσής μας.

1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Από τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διαθέσεως κερδών της χρήσης
2016 προκύπτουν τα ακόλουθα:
Οι πωλήσεις και τα καθαρά προ φόρων κέρδη της εταιρείας κατά τη χρήση 2016, έναντι της αντίστοιχης
περιόδου 2015, διαμορφώθηκαν ως εξής (ποσά σε χιλιάδες ευρώ).
2016

2015

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

1.107

1.127

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ
ΦΟΡΩΝ

14

-2

% Μεταβολή 13/14
-1,7%

Τα αποθέματα των ετοίμων προϊόντων και Α’ υλών ανέρχονται στις 31/12/2016 σε 386 χιλ. ευρώ και
είναι αυξημένα κατά 49 χιλ ευρώ έναντι της προηγούμενης χρήσης. Τα αποθέματα Α’ υλών καλύπτουν
τις ανάγκες παραγωγής μας κατά τους πρώτους μήνες του έτους 2017. Στα αποθέματα μας δεν
περιλαμβάνονται βραδέως κινούμενα αποθέματα.
Οι λοιποί οικονομικοί δείκτες έχουν ως ακολούθως:

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ:

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού
Πάγιο ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

31/12/2016
1.375.481,83

61,80%

2.225.707,89
846.660,40

38,04%

2.225.707,89
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Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και
πάγιο ενεργητικό.
Ίδια κεφάλαια
Σύνολο υποχρεώσεων

1.825.181,02

509,36%

358.326,87

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονοµική αυτάρκεια της εταιρείας.
Σύνολο υποχρεώσεων

358.326,87

Σύνολο παθητικού

2.225.707,89

Ίδια κεφάλαια

1.825.181,02

Σύνολο παθητικού

2.225.707,89

16,10%

82,00%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας.
Ίδια κεφάλαια
Πάγιο ενεργητικό

1.825.181,02

215,57%

846.660,40

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθµό χρηµατοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα
Ίδια Κεφάλαια.
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

1.375.481,83

383,86%

358.326,87

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις της µε στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.
Κεφάλαιο κινήσεωςΚυκλοφορούν ενεργητικό

989.342,03

71,93%

1.375.481,83

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τµήµα του κυκλοφορούντος ενεργητικού το
οποίο χρηµατοδοτείται από το πλεόνασµα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και
Μακροπρόθεσµων υποχρεώσεων).
Αριθµοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

Ολικά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών

31/12/2016
18.861,70

1,70%

1.107.483,43

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισµό των
εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσµάτων.

Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων
Κύκλος εργασιών

14.167,58

1,28%

1.107.483,43

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση µε τα
συνολικά της έσοδα.
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων
Ίδια κεφάλαια

14.167,58

0,78%

1.825.181,02
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Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

Μικτά αποτελέσµατα
Κύκλος εργασιών

114.546,78

10,34%

1.107.483,43

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο µέγεθος του µικτού κέρδους επί των
πωλήσεων της εταιρείας.

Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως τη χρήση 2009 και οι φόροι που προέκυψαν από τον έλεγχο
έχουν εξοφληθεί.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Η οικονομική κρίση που πλήττει ολόκληρη την χώρα έχει σαν συνέπεια την αύξηση του ανταγωνισμού
με συνέπεια την μείωση των τιμών πωλήσεως, του τζίρου και την μείωση της κερδοφορίας. Η διοίκηση
της εταιρείας καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για τον περιορισμό των δαπανών με σκοπό την
αναστροφή της πορείας της σε κερδοφόρα.
ΘΕΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Γίνονται προσπάθειες επεκτάσεως των δραστηριοτήτων μας και εκτός Ελλάδας, προσπάθειες που
αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες λόγω του αρνητικού κλίματος που έχει δημιουργηθεί για την χώρα
και του περιορισμού της ρευστότητας εν γένει.
Τα νέα προϊόντα που ήδη προσφέρονται στην αγορά (κάδοι απορριμμάτων, ΑΜΕΑ, κλπ) καθώς και
αυτά που σχεδιάζουμε για το άμεσο μέλλον μας δημιουργούν την πεποίθηση ότι έστω και με μικρή
αναστροφή του κλίματος θα κερδίσουμε το χαμένο έδαφος και θα επανέλθουμε στην κερδοφορία.

2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ – ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ
Η εταιρεία εφαρμόζει επιχειρηματικό σχέδιο, στα πλαίσια του οποίου επιδιώκεται:
• Η βελτίωση, ο εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξη όλων των λειτουργιών της επιχείρησης με στόχο
τη βελτίωση της ανταγωνιστικής της θέσης τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.
• Η ανάπτυξη και ο σχεδιασμός νέων προϊόντων.
• Η καθιέρωση μακροχρόνια των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας νέων προϊόντων που θα
αντιπροσωπεύουν την ποιότητα και εξυπηρέτηση του πελάτη.
Σε εφαρμογή αυτού του σχεδίου:
1. Η εταιρεία τα προηγούμενα έτη προέβη σε επενδύσεις μηχανοργάνωσης των υπηρεσιών της
τόσο στο σχεδιασμό όσο και τις οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες.
2. Προώθηση του προϊόντος που αφορά στα συστήματα parking νέων οικοδομών.
3. Προώθηση του νέου προϊόντος που αφορά στα συστήματα αποθηκεύσεως και αποκομιδής
σκουπιδιών για τους δήμους.
4. Δυναμική προώθηση ανυψωτικών μηχανημάτων ΑΜΕΑ
5. Η εταιρεία μελετά την δημιουργία δικτύου πωλήσεων εντός και εκτός Ελλάδος.
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ
ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΥΤΗΣ
Από τη λήξη της χρήσης έως σήμερα που συντάσσεται η έκθεση αυτή παρουσιάζεται μία αναστροφή
του κλίματος στην αγορά με αύξηση των παραγγελιών. Αν συμβεί κάποιο σημαντικό γεγονός για την
εταιρεία έως της 30ης Ιουνίου θα τεθεί υπόψη της Γενικής Συνέλευσης.

4.ΓΗΠΕΔΑ – ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητο κτίριο στο Κορωπί συνολικής καλυμμένης επιφάνειας 3.000 τμ επί
ιδιόκτητου γηπέδου συνολικής επιφάνειας 4.900 τμ στις οποίες στεγάζονται:
• Η παραγωγή
• Το τμήμα marketing και σχεδιασμού
• Το τμήμα πωλήσεων
• Οι διοικητικές υπηρεσίες και
• Οι αποθήκες
Κατόπιν των ανωτέρω κ.κ. μέτοχοι παρακαλούμε:
1. Να εγκρίνεται τις υποβαλλόμενες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016
2. Να απαλλάξετε τα μέλη του Δ.Σ. και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της
χρήσης 2016 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
Κορωπί, 30 Απριλίου 2017
Για την εταιρεία
Ευάγγελος Παπαγεωργίου

Πρόεδρος Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος

Αλέξιος Παπαγεωργίου

Στέφανος Παπαγεωργίου

Αντιπρόεδρος

Μέλος

6

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016
Ε.Λ.Π Υπολοιπα
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σηµ.

31/12/2016

31/12/2015

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια
Ακίνητα
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593.726,40

604.498,85

Μηχανολογικός εξοπλισµός

6

246.034,65

265.043,53

Λοιπός εξοπλισµός
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6.899,35

9.274,24

846.660,40

878.816,62

3.565,66

3.565,66

Σύνολο
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά

7.2

Σύνολο

Σύνολο µη κυκλοφορούντων

3.565,66

3.565,66

850.226,06

882.382,28

248.237,00

201.040,00

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Έτοιµα και ηµιτελή προϊόντα
Εµπορεύµατα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά

7.521,13

4.066,87

119.436,53

127.719,30

Προκαταβολές για αποθέµατα

6.424,43

1.662,66

Λοιπά αποθέµατα

4.520,71

2.585,76

386.139,80

337.074,59

348.330,52

331.968,16

Σύνολο
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές
Εµπορικές απαιτήσεις

7.2.2

Λοιπές απαιτήσεις

0,00

2.678,92

Προπληρωµένα έξοδα

0,00

3.415,07

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

641.011,51

665.847,73

Σύνολο

989.342,03

1.003.909,88

Σύνολο κυκλοφορούντων

1.375.481,83

1.340.984,47

Σύνολο ενεργητικού

2.225.707,89

2.223.366,75

1.400.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

60.500,00
101.095,87
263.585,15

101.095,87

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Καθαρή θέση
Καταβληµένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
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Σύνολο
Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο
Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέο
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους

9.1

Σύνολο

60.500,00
277.752,73

425.181,02

439.348,60

1.825.181,02

1.839.348,60

42.200,00

42.200,00

42.200,00

42.200,00

Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµα Τραπεζικα δανεια
Εµπορικές υποχρεώσεις

10.2.1

Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

10.2.2

6.294,53
274.911,83
55.777,05
20.999,88

80.345,31
210.443,01
34.489,13
16.454,13

343,58

86,57

358.326,87

341.818,15

358.326,87

341.818,15

2.225.707,89

2.223.366,75

7

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ε.Λ.Π Υπόλοιπα
Σηµ.
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
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31/12/2016

31/12/2015

1.107.483,43

1.127.590,29

Κόστος πωλήσεων

-992.936,65

-977.869,25

Μικτό αποτέλεσµα

114.546,78

149.721,04

Λοιπά συνήθη έσοδα

45.209,64

0,00

159.756,42

149.721,04

Έξοδα διοίκησης

-116.685,16

-125.390,57

Έξοδα διάθεσης

-23.897,74

-21.213,43

Λοιπά έξοδα και ζηµιές

-312,82

-37.234,79

Λοιπά έσοδα και κέρδη

0,99

36.591,00

18.861,70

2.473,25

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

527,91

3.543,62

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

-5.222,03

-8.276,82

Αποτέλεσµα προ φόρων

14.167,58

-2.259,95

0,00

0,00

14.167,58

-2.259,95

Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων

Φόροι εισοδήµατος
Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους

Κορωπί, 28 Απριλίου 2017
Ο Πρόεδρος ∆.Σ. & ∆ιευθύνων
Σύµβουλος

Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.

Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Α.∆.Τ.: Κ 364469

Α.∆.Τ.: Ξ 098564

Αρ. Αδ. Ο.Ε.Ε.: 9586
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Προσάρτηµα (σηµειώσεις) επί των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων
της 31ης ∆εκεµβρίου 2016
1.

Πληροφορίες σχετικές µε την Εταιρεία
α) Επωνυµία: ΒΙΟΜΑΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.
β) Νοµικός τύπος: Ανώνυµη εταιρεία.
γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2016 - 31.12.2016
δ) ∆ιεύθυνση της έδρας: ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΗ 85, ΚΟΡΩΠΙ Τ.Κ.: 19400.
ε) Α.Μ.Α.Ε.: 47210/04/Β/00/143.
ΓΕ.ΜΗ.: 85323502000.
στ) Η διοίκηση εκτιµά ότι η παραδοχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγµένη για την
κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία µικρή οντότητα.
η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συµφωνία
µε τον παρόντα νόµο.
θ) Τα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό
νόµισµα της Εταιρείας.
ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

2.
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόµενης
δραστηριότητας
Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την
προοπτική της ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα.

3.

Λογιστικές αρχές και µέθοδοι

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια
εκτιµήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών, τα
αναγνωριζόµενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων.
Αυτές οι εκτιµήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες που
θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγµατικά γεγονότα όµως, µπορεί να διαφέρουν από αυτές
τις εκτιµήσεις. Οι εκτιµήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιµούνται σε συνεχή βάση.
Οι λογιστικές εκτιµήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισµό των αποσβέσεων των παγίων, τις
συµµετοχές, την αποµείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίµηση της εύλογης αξίας εφόσον
επιλέγεται η εφαρµογή της.
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3.1. Ακολουθούµενες λογιστικές αρχές και µέθοδοι
Η εταιρεία για τα επιµέρους στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων εφαρµόζει τις ακόλουθες
λογιστικές αρχές και µεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευµένου.
3.1.1. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
α) Αρχική καταχώριση
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο
περιλαµβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή
επιδιωκόµενη χρήση.
Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόµενων πάγιων στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένων των βιολογικών,
περιλαµβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιµων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άµεσα
µε το εν λόγω πάγιο στοιχείο. Επιπλέον περιλαµβάνει µια εύλογη αναλογία σταθερών και µεταβλητών εξόδων
που σχετίζονται έµµεσα µε το ιδιοπαραγόµενο πάγιο στοιχείο, στο βαθµό που τα ποσά αυτά αναφέρονται
στην περίοδο κατασκευής ή παραγωγής. Η εταιρεία δεν επιβαρύνει το κόστος των ιδιοπαραγόµενων πάγιων
στοιχείων µακράς περιόδου κατασκευής ή παραγωγής µε τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το µέρος που
αναλογούν σε αυτό.
β) Μεταγενέστερη αποτίµηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµούνται στο αποσβέσιµο
κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε µεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισµό του περιουσιακού
στοιχείου, µείον σωρευµένες αποσβέσεις και ζηµίες αποµειώσεως).
Οι αποσβέσεις των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή
τους, η οποία εκτιµήθηκε ως ακολούθως:
Κτίρια και τεχνικά έργα: 25 έτη.
Μηχανήµατα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 12 έτη.
Μεταφορικά µέσα επιβατικά 10 έτη.
Μεταφορικά µέσα φορτηγά κ.λπ. 5 έτη.
Έπιπλα και εξοπλισµός γραφείων 5 έτη.
Ζηµία αποµειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιµάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί την
ανακτήσιµη αξία του.
Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ελέγχονται για αποµείωση όταν
υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι µεγαλύτερες από τις ανακτήσιµες. Στην περίπτωση αυτή
υπολογίζεται η ανακτήσιµη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν
την εκτιµώµενη ανακτήσιµη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζηµία αποµείωσης στην κατάσταση
αποτελεσµάτων. Το ανακτήσιµο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το µεγαλύτερο µεταξύ της εύλογης
αξίας (µείον τα απαιτούµενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας χρήσεως αυτών.
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα, τα επενδυτικά ακίνητα και
τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµούνται στην εύλογη αξία τους, ως ακολούθως:
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β.1) Ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα
Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα αποτιµούνται στην αναπροσαρµοσµένη (εύλογη) αξία τους. Η
αναπροσαρµογή γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια ή νωρίτερα, αν υπάρχουν σηµαντικές µεταβολές στην αξία τους
και η εύλογη αξία εκτιµάται από επαγγελµατίες εκτιµητές. Η αναπροσαρµογή γίνεται για κάθε διακεκριµένο
ακίνητο µε προσαρµογή, τόσο της αξίας κτήσεως ή της προηγούµενης αναπροσαρµογής τους, όσο και των
σωρευµένων αποσβέσεων, ώστε η νέα λογιστική (αναπόσβεστη) αξία του πάγιου στοιχείου να ισούται µε την
αναπροσαρµοσµένη αξία του. Οι διαφορές αναπροσαρµογής καταχωρίζονται στα ίδια κεφάλαια. Κατ’
εξαίρεση, η µείωση της αξίας λόγω αναπροσαρµογής καταχωρίζεται στα αποτελέσµατα, στον βαθµό που δεν
καλύπτεται από διαφορά αναπροσαρµογής των ιδίων κεφαλαίων. Οι αποσβέσεις των ιδιοχρησιµοποιούµενων
ακινήτων που έχουν περιορισµένη ωφέλιµη ζωή, υπολογίζονται επί των αναπροσαρµοσµένων αξιών µε την
σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους.
β.2) Επενδυτικά ακίνητα
Τα επενδυτικά ακίνητα αποτιµούνται στην εύλογη αξία τους, η οποία εκτιµάται από επαγγελµατίες
εκτιµητές και επανεκτιµάται τουλάχιστον ανά διετία και σε κάθε περίπτωση όταν οι συνθήκες της αγοράς
υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία του στοιχείου διαφέρει σηµαντικά από την εύλογη αξία του. ∆ιαφορές από
την αποτίµηση των επενδυτικών ακινήτων στην εύλογη αξία τους καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζηµιές στα
αποτελέσµατα της περιόδου που προκύπτουν. Τα επενδυτικά ακίνητα που αποτιµούνται στην εύλογη αξία
τους δεν υπόκεινται σε απόσβεση.
γ) ∆ιαγραφή
Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν αναµένει
µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη χρησιµοποίησή τους ή την πώλησή τους.

3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν άδειες – παραχωρήσεις - δικαιώµατα, λογισµικά
προγράµµατα, εµπορικές επωνυµίες και εµπορικά σήµατα.
Η αξία των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωµάτων περιλαµβάνει το κόστος κτήσεως των εν λόγω
στοιχείων, καθώς και κάθε δαπάνη που έχει µεταγενέστερα πραγµατοποιηθεί για την επέκταση της διάρκειας
της ισχύος τους, µειωµένη κατά το ποσό των σωρευµένων αποσβέσεων και αποµειώσεων της αξίας τους.
Η αξία των λογισµικών προγραµµάτων περιλαµβάνει το κόστος αγοράς λογισµικών προγραµµάτων
καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγµατοποιηθεί προκειµένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας,
µειωµένη κατά το ποσό των σωρευµένων αποσβέσεων και τυχόν αποµειώσεων της αξίας τους. Σηµαντικές
µεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα λογισµικά προγράµµατα όταν προσαυξάνουν την απόδοση
τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών.
Η απόσβεση των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωµάτων λογίζεται βάσει της σταθερής µεθόδου
αποσβέσεως εντός της περιόδου ισχύος τους. Η απόσβεση των λογισµικών προγραµµάτων λογίζεται βάσει της
σταθερής µεθόδου αποσβέσεως σε 5 έτη.
Τα εµπορικά σήµατα δεν αποσβένονται καθώς θεωρείται ότι δεν έχουν ορισµένη διάρκεια ωφέλιµης
ζωής, υπόκεινται όµως σε ετήσιο έλεγχο αποµειώσεως της αξίας τους.
Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαµβάνεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων.
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3.1.3. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
3.1.3.1. Συµµετοχές
Οι συµµετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υποκείµενες σε έλεγχο αποµειώσεως της αξίας
τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να µην είναι
ανακτήσιµη. Ζηµίες αποµειώσεως καταχωρίζονται όταν η λογιστική αξία των συµµετοχών υπερβαίνει την
ανακτήσιµη αξία τους. Ως ανακτήσιµη αξία θεωρείται η αξία χρήσεως που είναι η παρούσα αξία των
αναµενόµενων µελλοντικών χρηµατοροών από την συµµετοχή, στην επόµενη πενταετία και της
υπολειµµατικής της αξίας στο τέλος της πενταετίας.

3.1.3.2. Λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
α) Αρχική καταχώριση
Όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, δηλαδή
στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει το σύνολο των
ταµειακών διαθεσίµων (ή ταµειακών ισοδύναµων) ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγµατος που διατέθηκε για
την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς.
β) Μεταγενέστερη αποτίµηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµούνται
στο κόστος κτήσεώς τους (ονοµαστικά ποσά) µείον τυχόν ζηµίες αποµειώσεως, εκτός από τα έντοκα
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεώς τους ή το επιτόκιο είναι
σηµαντικά, αποτιµούνται στο αποσβέσιµο κόστος µε τη σταθερή µέθοδο.
Ζηµία αποµειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι µεγαλύτερη από το ποσό που η
οντότητα εκτιµά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό.
Το ποσό που η οντότητα εκτιµά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο
είναι το µεγαλύτερο από:
Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιµάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο,
υπολογιζόµενη µε τη χρήση του αρχικού πραγµατικού επιτοκίου.
Την εύλογη αξία του στοιχείου, µειωµένη µε το απαιτούµενο κόστος πωλήσεως.
Οι ζηµίες αποµειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων και αναστρέφονται ως κέρδη
σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται µέχρι της αξίας
που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζηµία αποµειώσεως.
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα αποτιµούνται µε την ισοτιµία του ξένου
νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι σχετικές συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρίζονται
στα αποτελέσµατα.
γ) ∆ιαγραφή
Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και µόνον όταν εκπνεύσουν τα
συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµιακών ροών του στοιχείου ή µεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και
τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού.
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3.1.4. Φόροι εισοδήµατος
3.1.4.1. Τρέχων φόρος
Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος περιλαµβάνει:
Τον φόρο εισοδήµατος που προκύπτει µε βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής
νοµοθεσίας.
Τον φόρο εισοδήµατος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο.
Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων της
χρήσεως, κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την
Εταιρεία.

3.1.4.2. Αναβαλλόµενοι φόροι
Αναβαλλόµενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιµες) διαφορές µεταξύ
λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισµού.
Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόµενων φόρων.

3.1.5. Αποθέµατα
α) Αρχική καταχώριση
Τα αποθέµατα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαµβάνει κάθε δαπάνη που
απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεµάτων στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόµενη
χρήση.
Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόµενων αποθεµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των βιολογικών,
περιλαµβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιµων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άµεσα
µε τα εν λόγω στοιχεία. Επιπλέον περιλαµβάνει µια εύλογη αναλογία σταθερών και µεταβλητών εξόδων που
σχετίζονται έµµεσα µε το ιδιοπαραγόµενο στοιχείο, στο βαθµό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο
παραγωγής. Η εταιρεία δεν επιβαρύνει το κόστος των ιδιοπαραγόµενων αποθεµάτων µακράς περιόδου
παραγωγής ή ωριµάνσεως µε τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το µέρος που αναλογούν σε αυτά.
β) Μεταγενέστερη αποτίµηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέµατα αποτιµούνται στην κατ' είδος χαµηλότερη
τιµή µεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Το κόστος κτήσεως
προσδιορίζεται µε τη Μέση Τιµή. Στην περίπτωση αποτιµήσεως στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία, η ζηµία
αποµειώσεως καταχωρίζεται ως κόστος πωληθέντων, εκτός αν είναι σηµαντική, οπότε ενσωµατώνεται στο
κονδύλι «αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων».

3.1.6. Προκαταβολές και λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
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Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόµενα ποσά) και
αποτιµούνται µεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, µείον τα χρησιµοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής
του δουλευµένου και τυχόν ζηµίες αποµειώσεως. Η αποµείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται στην
περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την δέσµευση
που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού.
Τα λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως και
αποτιµούνται µεταγενέστερα στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιµης αξίας, δηλαδή
του ποσού που αναµένεται να ληφθεί.

3.1.7. Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
α) Αρχική καταχώριση και µεταγενέστερη αποτίµηση
Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και µεταγενέστερα,
αποτιµούνται στα ονοµαστικά ποσά τους, εκτός από τις µακροπρόθεσµης λήξεως, οι οποίες αποτιµούνται στο
αποσβέσιµο κόστος µε τη σταθερή µέθοδο. Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο
νόµισµα αποτιµούνται µε την ισοτιµία του ξένου νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι
σχετικές συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσµατα.
β) ∆ιαγραφή
Μια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση διαγράφεται όταν και µόνον όταν η συµβατική δέσµευση
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συµβατική δέσµευση που την δηµιούργησε δεν
υφίσταται πλέον.

3.1.8. Μη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
α) Αρχική καταχώριση και µεταγενέστερη αποτίµηση
Οι µη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στο
ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους. ∆ιαφορές που προκύπτουν είτε κατά
την επανεκτίµησή είτε κατά το διακανονισµό των µη χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων καταχωρίζονται ως
κέρδη ή ζηµίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.
β) ∆ιαγραφή
Μια µη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση διαγράφεται όταν και µόνον όταν η συµβατική δέσµευση
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συµβατική δέσµευση που την δηµιούργησε δεν
υφίσταται πλέον.

3.1.9. Προβλέψεις
Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ποσό που
αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους, εκτός αν η αποτίµηση στην παρούσα αξία του ποσού που
αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους έχει σηµαντική επίδραση στα ποσά των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
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Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία, που
προκύπτουν από προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καταχωρίζονται και αποτιµούνται στα προκύπτοντα
από τη νοµοθεσία ονοµαστικά ποσά κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
3.1.10. Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαµβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων καταχωρίζονται ως
αναβαλλόµενα έσοδα (έσοδα επόµενων περιόδων) και µεταφέρονται τµηµατικά στα αποτελέσµατα ως έσοδα
κατ' αναλογία των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων για τα οποία ελήφθησαν, ενώ αυτές που λαµβάνονται
για κάλυψη εξόδων καταχωρίζονται στα αποτελέσµατα ως έσοδα στην ίδια περίοδο που καταχωρίζονται και τα
αντίστοιχα έξοδα.

3.1.11. Έσοδα και έξοδα
Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευµένα.
Ειδικότερα:
Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται
δουλευµένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:
Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται µε την
κυριότητά τους.
Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή.
Τα οικονοµικά οφέλη από τη συναλλαγή µπορούν να αποτιµηθούν αξιόπιστα και θεωρείται
σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα.
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συµβόλαια καταχωρίζονται µε τη µέθοδο
του ποσοστού ολοκληρώσεως.
Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους
καταχωρίζονται ως εξής:
Oι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου ή τη σταθερή
µέθοδο.
Τα µερίσµατα ή παρόµοιας φύσεως εισόδηµα από τη συµµετοχή στην καθαρή θέση άλλων
οντοτήτων όταν εγκρίνονται από το αρµόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανοµή τους.
Τα δικαιώµατα βάσει των σχετικών συµβατικών όρων.

3.1.12. Στοιχεία της καθαρής θέσεως
Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στα
ονοµαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.

3.1.13. Ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόµενες υποχρεώσεις
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Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόµενα δικαιώµατα και δεσµεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν
από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί µόνο από το αν συµβούν ή δεν συµβούν
ένα ή περισσότερα αβέβαια µελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. Τα
στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σηµειώσεις των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.

3.1.14. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού
Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού,
προσαρµόζονται, εάν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αυτή
επιβάλλουν προσαρµογές της αξίας τους. Οι προσαρµογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την
ηµεροµηνία εγκρίσεως των οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Τα µη διορθωτικά, µετά
την ηµεροµηνία του ισολογισµού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σηµαντικά, στις σηµειώσεις των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.

3.1.15. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές
Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εµπειρία και σε
άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων αναµενόµενων µελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες
συνθήκες, αναµένεται να πραγµατοποιηθούν.

3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και µεθόδων, µεταβολές λογιστικών εκτιµήσεων και διόρθωση
σφαλµάτων προηγούµενων περιόδων
3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και µεθόδων
Οι µεταβολές λογιστικών αρχών και µεθόδων, καταχωρίζονται µε αναδροµική επαναδιατύπωση των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δηµοσιοποιούνται µαζί µε τις καταστάσεις της
τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόµενα κονδύλια να είναι συγκρίσιµα.
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας µεταβολής.

3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιµήσεων
Οι µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία διαπιστώνεται ότι
προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και µελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι µεταβολές
αυτές δεν καταχωρίζονται αναδροµικά.

3.2.3. ∆ιόρθωση σφαλµάτων προηγούµενων περιόδων
Οι διορθώσεις σφαλµάτων καταχωρίζονται µε την αναδροµική διόρθωση των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων όλων των περιόδων που δηµοσιοποιούνται µαζί µε τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου.
Στην παρούσα περίοδο 2015 δεν εντοπίστηκε σφάλµα προηγούµενης περιόδου.
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4.
Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόµου προκειµένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση
των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρµογή µιας διατάξεως του νόµου
για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων,
γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή.
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.

5.
Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας υποχρεώσεως µε περισσότερα από ένα
κονδύλια του ισολογισµού
∆εν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζονται µε περισσότερα από ένα κονδύλια
του ισολογισµού.

6.

Πληροφορίες σχετικά µε τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
6.1.

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Πινάκας Μεταβολών ενσωµάτων
παγίων στοιχείων
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1/1/2015
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31/12/2015
Σωρευµένες απόσβεσης και
µειώσεις
Υπόλοιπο 1/1/2015
Απόσβεσης περιόδου
Μειώσεις Αποσβ. περιόδου
Υπόλοιπο 31/12/2015
Καθαρή λογιστική αξία 31/12/2015
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1/1/2016
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31/12/2016
Σωρευµένες απόσβεσης και
µειώσεις
Υπόλοιπο 1/1/2016
Απόσβεσης περιόδου
Μειώσεις Αποσβ. περιόδου
Υπόλοιπο 31/12/2016
Καθαρή λογιστική αξία 31/12/2016

Μηχανολογικός
εξοπλισµός

Λοιπός
εξοπλισµός

551.276,61
0,00
0,00
551.276,61

577.517,33
0,00
0,00
577.517,33

104.569,02
450,00
0,00
105.019,02

0,00
0,00
0,00
0,00
568.071,56

511.945,26
2.904,06
0,00
514.849,32
36.427,29

289.222,83
23.250,97
0,00
312.473,80
265.043,53

92.919,88
2.824,90
0,00
95.744,78
9.274,24

568.071,56
0,00
0,00
568.071,56

551.276,61
0,00
0,00
551.276,61

577.517,33
2.570,00
0,00
580.087,33

105.019,02
1.463,40
0,00
106.482,42

0,00
0,00
0,00
0,00
568.071,56

514.849,32
10.772,45
0,00
525.621,77
25.654,84

312.473,80
21.578,88
0,00
334.052,68
246.034,65

95.744,78
3.838,29
0,00
99.583,07
6.899,35

Γήπεδα

Κτίρια

568.071,56
0,00
0,00
568.071,56
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7.
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
7.1 Μη κυκλοφορούντα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
7.1.1. Λοιπά
Τα Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Λοιπά
∆οθείσες Εγγυήσεις

31/12/2016
3.565,66

31/12/2015
3.565,66

3.565,66

3.565,66

31/12/2016
264.088,52

31/12/2015
262.856,17

21.064,00
58.961,50
4.216,50
348.330,52

5.933,99
58.961,50
4.216,50
331.968,16

Σύνολο
7.2 Κυκλοφορούντα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
7.2.1 Εµπορικές απαιτήσεις
Οι εµπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Λοιπές απαιτήσεις
Απαιτήσεις από Πελάτες
Επιταγές Εισπρακτέες (Χαρτοφυλακίου)
Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισµένες)
Επισφαλείς – Επίδικοι πελάτες και χρεώστες
Σύνολο

7.2.2 Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπές Απαιτήσεις

31/12/2016

31/12/2015
0
2.678,92

Σύνολο

8.

0

2.678,92

Λογαριασµοί καθαρής θέσεω

Το καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 20.000 κοινές µε δικαίωµα ψήφου
µετοχές ονοµαστικής αξίας € 70 η κάθε µία και ανέρχεται σε € 1.400.000,00.

9.

Προβλέψεις

9.1 Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία
Η υποχρέωσης για παροχές σε εργαζοµένους δεν προσδιορίστηκε µε αναλογιστική µελέτη, αλλά βάσει
των διατάξεων του Ν. 2112/20.
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10.

Υποχρεώσεις

10.1 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
10.1.1 ∆άνεια
α) Εξασφαλίσεις δανείων
Η εταιρεία δεν έχει συνάψει µακροπρόθεσµα τραπεζικά δάνεια.
10.2 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
10.2.1 Εµπορικές υποχρεώσεις
Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Εµπορικές υποχρεώσεις
Προκαταβολές Πελατών

31/12/2016
204.932,90
69.978,93

Σύνολο

274.911,83

Προµηθευτές

31/12/2015
173.494,35
36.948,66
210.443,01

10.2.2 Λοιπές υποχρεώσεις
Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Λοιπές υποχρεώσεις
Πιστωτές ∆ιάφοροι
Σύνολο

11.

31/12/2016

31/12/2015

343,58

86,57

343,58

86,57

Έσοδα και έξοδα σηµαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σηµασίας

Εκτός των εσόδων από την κύρια δραστηριότητα της εταιρείας που είναι η κατασκευή και εµπορία
ανυψωτικών µηχανηµάτων, η παροχή υπηρεσιών service για τα µηχανήµατα αυτά και δευτερεύουσα η
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταικα πάνελ , δεν υπάρχουν άλλα έσοδα σηµαντικού ποσού.
Τα έξοδα, αντίστοιχα, σχετίζονται αποκλειστικά µε την ανωτέρω βασική δραστηριότητα. Τη
σηµαντικότερη σε ύψος δαπάνη αποτελούν οι αµοιβές και τα έξοδα του προσωπικού.

12.

Καταβληθέντα µερίσµατα στην περίοδο
Στην κλειόµενη περίοδο δεν καταβλήθηκαν µερίσµατα.
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13.

Κατηγορίες και αµοιβές προσωπικού
Ο µέσος όρος των απασχολούµενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτοµα:
31/12/2016
4
15
19

∆ιοικητικό προσωπικό
Εργατοτεχνικό προσωπικό
Σύνολο

31/12/2015
3
12
15

Η εταιρεία σε σχέση µε το απασχολούµενο προσωπικό επιβαρύνθηκε µε τα εξής ποσά:
31/12/2016
80.651,68

31/12/2015
298.784,96
76.982,12

1.680,00
399.683,79

0,00
375.767,08

Μισθοί και ηµεροµίσθια
Κοινωνικές επιβαρύνσεις

317.352,11

Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία
Σύνολο

14.

Προκαταβολές και πιστώσεις σε µέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων
∆εν υπάρχουν τέτοια ποσά.

15.
Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που δεν
εµφανίζονται στον ισολογισµό
α) Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις
Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει Χρηµατοοικονοµικές συµβάσεις.
β) Εγγυήσεις
Η Εταιρεία έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους, ανάλυση των οποίων
παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα:

Ε/Ε Καλής Εκτέλεσης
Ε/Ε Προκαταβολής
Ε/Ε Συµµετοχής
Σύνολο

31/12/2016
2.000

31/12/2015
2.000

2.000,0

2.000,0

γ) Ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και για τη χρήση 2009. Οι χρήσεις 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015 και 2016 παραµένουν φορολογικά ανέλεγκτες. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίµηση των
πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογιστούν σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο
και δεν έχει σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόµενη υποχρέωση.

16.

Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού
∆εν συνέβησαν τέτοια γεγονότα.
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