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ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΚΑΡΑΥΑΛΙΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ
ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΔΙΓΩΝ & ΗΛΔΚΣΡΟΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ
δ.η. " ΒΙΟΚΑΡ Α.Δ."
ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23436/01ΝΣ/Β/91/1322 - ΑΡ.Γ.Δ.ΜΗ. 121818902000
Ιζνινγηζκόο - Αηνκηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31/12/2018
1ε Ιαλνπαξίνπ 2018 - 31ε Γεθεκβξίνπ 2018
Πνζά ζε €
Λνγαξηαζκόο
εκείσζε
2018
2017
Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Δλζώκαηα πάγηα

Αθίλεηα
Κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο
Ινηπφο εμνπιηζκφο
ύλνιν

6
6
6

2.216.840,60
184.966,98
15.131,61
2.416.939,19

2.316.686,29
222.282,15
10.662,36
2.549.630,80

Ινηπά άπια
ύλνιν

6

439,20
439,20

392,45
392,45

21.405,38
21.405,38
2.438.783,77

21.405,38
21.405,38
2.571.428,63

338.707,26
223.123,41
147.307,66
23.814,53
2.172,33
735.125,19

306.721,31
229.902,71
175.561,03
0,00
2.834,31
715.019,36

689.905,34
212,50
103.575,92
3.483,31
782.344,83
1.579.521,90
2.314.647,09
4.753.430,86

682.113,36
245,14
102.290,26
3.037,88
632.826,25
1.420.512,89
2.135.532,25
4.706.960,88

Θεθάιαην
ύλνιν

5.135.900,00
5.135.900,00

5.135.900,00
5.135.900,00

Απνζεκαηηθά λφκσλ ή θαηαζηαηηθνχ
Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά
Απνηειέζκαηα εηο λέν
ύλνιν
ύλνιν θαζαξήο ζέζεο
Πξνβιέςεηο
Ξξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο
ύλνιν
Τπνρξεώζεηο

248.546,90
52.848,24
-1.173.348,60
-871.953,46
4.263.946,54

248.546,90
52.848,24
-1.169.210,91
-867.815,77
4.268.084,23

86.053,12
86.053,12

88.035,15
88.035,15

93.435,31
8.824,82
19.762,45
277.837,72
3.570,90
403.431,20
403.431,20
4.753.430,86

55.545,56
7.843,28
17.073,03
267.184,40
3.195,23
350.841,50
350.841,50
4.706.960,88

Άπια πάγηα ζηνηρεία

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο
ύλνιν
ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Απνζέκαηα

Έηνηκα θαη εκηηειή πξντφληα
Δκπνξεχκαηα
Ξξψηεο χιεο θαη δηάθνξα πιηθά
Ξξνθαηαβνιέο γηα απνζέκαηα
Ινηπά απνζέκαηα
ύλνιν

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πξνθαηαβνιέο

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο
Γνπιεπκέλα έζνδα πεξηφδνπ
Ινηπέο απαηηήζεηο
Ξξνπιεξσκέλα έμνδα
Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
ύλνιν
ύλνιν θπθινθνξνύλησλ
ύλνιν ελεξγεηηθνύ
Καζαξή ζέζε

Καηαβιεκέλα θεθάιαηα
Απνζεκαηηθά θαη απνηειέζκαηα εηο λέν

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο
Ινηπνί θφξνη θαη ηέιε
Νξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Ινηπέο ππνρξεψζεηο
Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα
ύλνιν
ύλνιν ππνρξεώζεσλ
ύλνιν θαζαξήο ζέζεο, πξνβιέςεσλ θαη ππνρξεώζεσλ

15
15
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ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΚΑΡΑΥΑΛΙΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ
ΔΙΓΩΝ & ΗΛΔΚΣΡΟΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ
δ.η. " ΒΙΟΚΑΡ Α.Δ."
ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23436/01ΝΣ/Β/91/1322 - ΑΡ.Γ.Δ.ΜΗ. 121818902000
Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ θαηά ιεηηνπξγία - Αηνκηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31/12/2018
1ε Ιαλνπαξίνπ 2018 - 31ε Γεθεκβξίνπ 2018
Πνζά ζε €
εκείσζε
2018
2017
Θχθινο εξγαζηψλ (θαζαξφο)
15
1.184.297,96
1.051.084,10
Θφζηνο πσιήζεσλ
15
-773.813,07
-667.605,76
Μηθηό απνηέιεζκα
410.484,89
383.478,34
Ινηπά ζπλήζε έζνδα
15
11.551,80
10.641,50
422.036,69
394.119,84
Έμνδα δηνίθεζεο
15
-258.933,18
-255.377,06
Έμνδα δηάζεζεο
15
-175.034,36
-166.423,85
Ινηπά έμνδα θαη δεκηέο
-94,00
0,00
Απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (θαζαξφ πνζφ)
0,00
0,00
Θέξδε & δεκίεο απφ δηάζεζε κε θπθινθνξνχλησλ ζηνηρείσλ
0,00
0,00
Ινηπά έζνδα θαη θέξδε
6.024,01
3.507,76
Απνηειέζκαηα πξν ηόθσλ θαη θόξσλ
-6.000,84
-24.173,31
Ξηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα
2.489,58
2.057,69
Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα
-626,43
-547,50
Απνηέιεζκα πξν θόξσλ
-4.137,69
-22.663,12
Φφξνη εηζνδήκαηνο
0,00
0,00
Απνηέιεζκα πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο
-4.137,69
-22.663,12
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Πξνζάξηεκα (ζεκεηώζεηο) επί ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο
31εο Γεθεκβξίνπ 2018 ηεο εηαηξείαο «ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΚΑΡΑΥΑΛΙΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ
ΔΙΓΩΝ & ΗΛΔΚΣΡΟΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ».
(ύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 29 θαη 30 ηνπ Ν.4308/2014)
Πεξίνδνο δηαρείξηζεο: 1.1.2018 - 31.12.2018.
Μέγεζνο νληόηεηαο: Κηθξή νληφηεηα
Νόκηζκα: Δπξψ
ηξνγγπινπνίεζε πνζώλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο: Γελ έγηλε.
1.Πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ Δηαηξεία (άξζξν 29 παξ.3)
α) Δπσλπκία: ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ ΘΑΟΑΣΑΙΗΝΠ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΖΙΔΘΡΟΗΘΩΛ ΔΗΓΩΛ & ΖΙΔΘΡΟΝΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ.
β) Λνκηθφο ηχπνο: Αλψλπκε Δηαηξεία.
γ) Ξεξίνδνο αλαθνξάο: 1.1.2018 - 31.12.2018
δ) Γηεχζπλζε ηεο έδξαο: Όζσλνο 51 Αγ. Γεκήηξηνο, Ρ.Θ. 173 43.
ε) Αξ.ΓΔ.ΚΖ.: 121818902000.
ζη) Ζ δηνίθεζε εθηηκά φηη ε παξαδνρή ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ελδεδεηγκέλε γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
δ) Ζ νληφηεηα δελ είλαη ππφ εθθαζάξηζε.
ζη) Ζ εηαηξεία αλήθεη ζηελ θαηεγνξία κηθξή νληφηεηα κε δηπινγξαθηθά βηβιία.
ε) Ζ δηνίθεζε δειψλεη φηη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζε
πιήξε ζπκθσλία κε ην λφκν 4308/2014.
2. Παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ πξννπηηθή ηεο Δηαηξείαο σο ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο (άξζξν 29 παξ.4)
Ζ εηαηξεία δηελήξγεζε ζρεηηθή αμηνιφγεζε θαη δελ εληφπηζε παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ
ζε θίλδπλν ηελ πξννπηηθή ηεο σο ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα.
3. Λνγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη πνπ αθνινπζεί ε νληόηεηα γηα ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ηεο θαηαζηάζεσλ θα αιιαγή ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ ή εθηηκήζεσλ ή δηόξζσζεο ιαζώλ (άξζξν 29 παξ.5)
Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνυπνζέηεη ηελ άζθεζε θξίζεο θαη ηελ
δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ απφ ηελ δηνίθεζε, ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ
ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ, ηα αλαγλσξηδφκελα πνζά ησλ εζφδσλ, εμφδσλ, πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεσλ θαη γλσζηνπνηήζεσλ. Απηέο νη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο
βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο θαη ζε ινηπνχο παξάγνληεο πνπ ζεσξείηαη
φηη είλαη εχινγα γηα ηηο πεξηζηάζεηο. Ρα πξαγκαηηθά γεγνλφηα φκσο, κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ απηέο ηηο εθηηκήζεηο. Νη εθηηκήζεηο θαη νη ζρεηηθέο παξαδνρέο επαλεθηηκνχληαη ζε ζπλερή βάζε.
Νη ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο γίλνληαη θπξίσο γηα ηελ σθέιηκε δηάξθεηα δσήο ησλ παγίσλ
δεδνκέλνπ φηη ε εηαηξεία αθνινπζεί ην ηζηνξηθφ θφζηνο, ηελ απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ θαη ηηο πξνβιέςεηο.
3.1. Αθνινπζνύκελεο ινγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη
Ζ εηαηξεία γηα ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ εθαξκφδεη ηηο αθφινπζεο ινγηζηηθέο αξρέο θαη κεζφδνπο, ζηα πιαίζηα ηεο βαζηθήο αξρήο ηνπ
δνπιεπκέλνπ.
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3.1.1.Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
α) Αξρηθή θαηαρώξηζε
Ρα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεσο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη θάζε δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα λα έιζεη ην ζηνηρείν ζηελ
παξνχζα θαηάζηαζε ή ζέζε ή επηδησθφκελε ρξήζε.
Δηδηθφηεξα ην θφζηνο ησλ ηδηνπαξαγφκελσλ πάγησλ ζηνηρείσλ, πεξηιακβάλεη ην θφζηνο πξψησλ πιψλ, αλαιψζηκσλ πιηθψλ, εξγαζίαο θαη άιιν θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη
άκεζα κε ην ελ ιφγσ πάγην ζηνηρείν. Δπηπιένλ πεξηιακβάλεη κηα εχινγε αλαινγία
ζηαζεξψλ θαη κεηαβιεηψλ εμφδσλ πνπ ζρεηίδνληαη έκκεζα κε ην ηδηνπαξαγφκελν πάγην ζηνηρείν, ζην βαζκφ πνπ ηα πνζά απηά αλαθέξνληαη ζηελ πεξίνδν θαηαζθεπήο ή
παξαγσγήο. Ζ εηαηξεία δελ επηβαξχλεη ην θφζηνο ησλ ηδηνπαξαγφκελσλ πάγησλ ζηνηρείσλ καθξάο πεξηφδνπ θαηαζθεπήο ή παξαγσγήο κε ηφθνπο εληφθσλ ππνρξεψζεσλ.
β) Μεηαγελέζηεξε απνηίκεζε
Κεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο θαηαρσξίζεσο πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκνχληαη
ζην απνζβέζηκν θφζηνο (αξρηθφ θφζηνο θηήζεσο, πιένλ θάζε κεηαγελέζηεξε δαπάλε
πνπ πιεξνί ηνλ νξηζκφ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, κείνλ ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
θαη δεκίεο απνκεηψζεσο).
Νη απνζβέζεηο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα
ζηελ σθέιηκε δσή ηνπο, ε νπνία εθηηκήζεθε σο αθνινχζσο:
- Θηίξηα θαη ηερληθά έξγα: 25 έηε.
- Κεραλήκαηα - Ρερληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ινηπφο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 10 έ
ηε.
- Κεηαθνξηθά κέζα επηβαηηθά 6 έηε.
- Κεηαθνξηθά κέζα θνξηεγά θ.ιπ. 8 έηε.
- Έπηπια θαη εμνπιηζκφο γξαθείσλ 10 έηε.
- Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο 5 έηε.
Εεκία απνκεηψζεσο θαηαρσξίδεηαη φηαλ εθηηκάηαη φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ
έρεη ππεξβεί ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπ.
Νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο ειέγρνληαη γηα
απνκείσζε φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη ινγηζηηθέο αμίεο ηνπο είλαη κεγαιχηεξεο
απφ ηηο αλαθηήζηκεο. Πηελ πεξίπησζε απηή ππνινγίδεηαη ε αλαθηήζηκε αμία ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη αλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ππεξβαίλνπλ ηελ εθηηκψκελε
αλαθηήζηκε αμία, ε ζρεηηθή δηαθνξά θαηαρσξίδεηαη σο δεκία απνκείσζεο ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Ρν αλαθηήζηκν πνζφ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη ην
κεγαιχηεξν κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο (κείνλ ηα απαηηνχκελα γηα ηελ πψιεζε έμνδα)
θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο απηψλ.
Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ρξήζεσο, νη εθηηκψκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία ηνπο κε ηελ ρξήζε ελφο πξν θφξνπ πξνεμνθιεηηθνχ
επηηνθίνπ, ην νπνίν αληαλαθιά ηηο ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο γηα ηελ δηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά ηα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία.
γ) Γηαγξαθή
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Ρα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία δηαγξάθνληαη θαηά ηελ πψιεζή ηνπο ή αλ ε Δηαηξεία
δελ αλακέλεη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ή ηελ πψιεζή ηνπο.
3.1.2. Άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ρα άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα.
Ζ αμία ησλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο αγνξάο ινγηζκηθψλ
πξνγξακκάησλ θαζψο θαη θάζε δαπάλε πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ απηά
λα ηεζνχλ ζε θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο, κεησκέλε θαηά ην πνζφ ησλ ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη ηπρφλ απνκεηψζεσλ ηεο αμίαο ηνπο. Πεκαληηθέο κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο
θεθαιαηνπνηνχληαη ζηα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα φηαλ πξνζαπμάλνπλ ηελ απφδνζε
ηνπο πέξαλ ησλ αξρηθψλ πξνδηαγξαθψλ.
Ζ απφζβεζε ησλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ ινγίδεηαη βάζεη ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ
απνζβέζεσο ζε 5 έηε.
Ζ απφζβεζε ησλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ.
3.1.3. Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
3.1.3.1 Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
α) Αξρηθή θαηαρώξεζε
Όια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο
θηήζεσο, δειαδή ζην θφζηνο πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ απφθηεζε ηνπο. Ρν θφζηνο
θηήζεσο πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ (ή ηακεηαθψλ ηζνδχλακσλ) ή ηελ εχινγε αμία άιινπ αληαιιάγκαηνο πνπ δηαηέζεθε γηα ηελ απφθηεζε, πιένλ δαπάλεο αγνξάο.
β) Μεηαγελέζηεξε απνηίκεζε
Κεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο θαηαρσξίζεσο, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκνχληαη ζην θφζηνο θηήζεψο ηνπο (νλνκαζηηθά πνζά) κείνλ ηπρφλ δεκίεο
απνκεηψζεσο, εθηφο απφ ηα έληνθα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηα νπνία, φηαλ ηα πνζά, ν ρξφλνο ιήμεψο ηνπο ή ην επηηφθην είλαη ζεκαληηθά, απνηηκνχληαη ζην απνζβέζηκν θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ (ή κε ηε ζηαζεξή κέζνδν).
Εεκία απνκεηψζεσο πξνθχπηεη φηαλ ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ είλαη κεγαιχηεξε
απφ ην πνζφ πνπ ε νληφηεηα εθηηκά φηη ζα αλαθηήζεη απφ ην ζηνηρείν απηφ.
Ρν πνζφ πνπ ε νληφηεηα εθηηκά φηη ζα αλαθηήζεη απφ έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη ην κεγαιχηεξν απφ:
- Ρελ παξνχζα αμία ηνπ πνζνχ πνπ εθηηκάηαη φηη ζα ιεθζεί απφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ππνινγηδφκελε κε ηε ρξήζε ηνπ αξρηθνχ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
- Ρελ εχινγε αμία ηνπ ζηνηρείνπ, κεησκέλε κε ην απαηηνχκελν θφζηνο πσιήζεσο.
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Νη δεκίεο απνκεηψζεσο θαηαρσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη αλαζηξέθνληαη σο θέξδε ζε απηή, φηαλ νη ζπλζήθεο πνπ ηηο πξνθάιεζαλ πάςνπλ λα πθίζηαληαη. Αλαζηξνθή γίλεηαη κέρξη ηεο αμίαο πνπ ζα είρε ην ζηνηρείν, εάλ δελ είρε
θαηαρσξηζηεί δεκία απνκεηψζεσο.
Ρα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα απνηηκνχληαη κε ηελ
ηζνηηκία ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Νη ζρεηηθέο
ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαηαρσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα.
3.1.4. Φόξνη εηζνδήκαηνο
3.1.4.1. Σξέρσλ θόξνο
Ν ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεη:
- Ρνλ θφξν εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο.
- Ρνλ θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηηο πξνζαπμήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ θνξνινγηθφ
έιεγρν.
Νη δηαθνξέο ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, θαηαρσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο, θαηά ηελ νπνία βεβαηψλνληαη απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη
γίλνληαη απνδεθηέο απφ ηελ Δηαηξεία.
3.1.4.2. Αλαβαιιόκελνη θόξνη
Αλαβαιιφκελνη θφξνη πξνθχπηνπλ φηαλ ππάξρνπλ πξνζσξηλέο (αλαζηξέςηκεο) δηαθνξέο κεηαμχ ινγηζηηθήο αμίαο θαη θνξνινγηθήο βάζεσο ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ.
Ζ εηαηξεία δελ έρεη επηιέμεη ηελ θαηαρψξηζε αλαβαιιφκελσλ θφξσλ.
3.1.5. Απνζέκαηα
α) Αξρηθή θαηαρώξηζε
Ρα απνζέκαηα θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεσο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη
θάζε δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα λα έιζεη θάζε ζηνηρείν ησλ απνζεκάησλ ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε ή ζέζε ή επηδησθφκελε ρξήζε.
Δηδηθφηεξα ην θφζηνο ησλ ηδηνπαξαγφκελσλ απνζεκάησλ, πεξηιακβάλεη ην θφζηνο
πξψησλ πιψλ, αλαιψζηκσλ πιηθψλ, εξγαζίαο θαη άιιν θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα
κε ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία. Δπηπιένλ πεξηιακβάλεη κηα εχινγε αλαινγία ζηαζεξψλ θαη
κεηαβιεηψλ εμφδσλ πνπ ζρεηίδνληαη έκκεζα κε ην ηδηνπαξαγφκελν ζηνηρείν, ζην
βαζκφ πνπ ηα πνζά απηά αλαθέξνληαη ζηελ πεξίνδν παξαγσγήο. Ζ εηαηξεία δελ επηβαξχλεη ην θφζηνο ησλ ηδηνπαξαγφκελσλ απνζεκάησλ καθξάο πεξηφδνπ παξαγσγήο ή
σξηκάλζεσο κε ηφθνπο εληφθσλ ππνρξεψζεσλ θαηά ην κέξνο πνπ αλαινγνχλ ζε απηά.
β) Μεηαγελέζηεξε απνηίκεζε
Κεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο θαηαρσξίζεσο, ηα απνζέκαηα απνηηκνχληαη ζηελ θαη'
είδνο ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεσο θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο. Ρν θφζηνο θηήζεσο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκη-
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θνχ φξνπ. Πηελ πεξίπησζε απνηηκήζεσο ζηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία, ε δεκία
απνκεηψζεσο θαηαρσξίδεηαη σο θφζηνο πσιεζέλησλ, εθηφο αλ είλαη ζεκαληηθή, νπφηε
ελζσκαηψλεηαη ζην θνλδχιη «απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ».
3.1.6. Πξνθαηαβνιέο θαη ινηπά κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Νη πξνθαηαβνιέο δαπαλψλ θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεσο (θαηαβαιιφκελα πνζά) θαη απνηηκνχληαη κεηαγελέζηεξα ζην αξρηθφ θφζηνο θηήζεσο, κείνλ ηα
ρξεζηκνπνηεζέληα πνζά βάζεη ηεο αξρήο ηνπ δνπιεπκέλνπ θαη ηπρφλ δεκίεο απνκεηψζεσο. Ζ απνκείσζε ησλ πξνθαηαβνιψλ δαπαλψλ αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε
ζηελ νπνία ν ιήπηεο ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ δελ είλαη ζε ζέζε νχηε λα εθπιεξψζεη ηελ
δέζκεπζε πνπ αλέιαβε νχηε λα επηζηξέςεη ην ππφινηπν ηνπ πνζνχ.
Ρα ινηπά κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεσο θαη απνηηκνχληαη κεηαγελέζηεξα ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο
θηήζεσο θαη αλαθηήζηκεο αμίαο, δειαδή ηνπ πνζνχ πνπ αλακέλεηαη λα ιεθζεί.
3.1.7. Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο
α) Αξρηθή θαηαρώξηζε θαη κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε
Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο, ηφζν θαηά ηελ αξρηθή θαηαρψξηζε, φζν θαη κεηαγελέζηεξα, απνηηκνχληαη ζηα νλνκαζηηθά πνζά ηνπο, εθηφο απφ ηηο καθξνπξφζεζκεο ιήμεσο, νη νπνίεο απνηηκνχληαη ζην απνζβέζηκν θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ
πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ (ή κε ηε ζηαζεξή κέζνδν). Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα απνηηκνχληαη κε ηελ ηζνηηκία ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Νη ζρεηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαηαρσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα.
β) Γηαγξαθή
Κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε δηαγξάθεηαη φηαλ θαη κφλνλ φηαλ ε ζπκβαηηθή
δέζκεπζε εθπιεξψλεηαη, αθπξψλεηαη ή εθπλέεη, δειαδή φηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε
πνπ ηελ δεκηνχξγεζε δελ πθίζηαηαη πιένλ.
3.1.8. Με ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο
α) Αξρηθή θαηαρώξηζε θαη κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε
Νη κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαηαρσξίδνληαη αξρηθά θαη απνηηκνχληαη κεηαγελέζηεξα ζην νλνκαζηηθφ πνζφ πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ην δηαθαλνληζκφ
ηνπο. Γηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ είηε θαηά ηελ επαλεθηίκεζή είηε θαηά ην δηαθαλνληζκφ ησλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαηαρσξίδνληαη σο θέξδε ή δεκίεο
ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξνθχπηνπλ.
β) Γηαγξαθή
Κηα κε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε δηαγξάθεηαη φηαλ θαη κφλνλ φηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε εθπιεξψλεηαη, αθπξψλεηαη ή εθπλέεη, δειαδή φηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε πνπ ηελ δεκηνχξγεζε δελ πθίζηαηαη πιένλ.
3.1.9. Πξνβιέςεηο
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Νη πξνβιέςεηο θαηαρσξίδνληαη αξρηθά θαη απνηηκνχληαη κεηαγελέζηεξα ζην νλνκαζηηθφ πνζφ πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ην δηαθαλνληζκφ ηνπο, εθηφο αλ ε απνηίκεζε ζηελ παξνχζα αμία ηνπ πνζνχ πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ην δηαθαλνληζκφ ηνπο έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα πνζά ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Δηδηθφηεξα, νη πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία, πνπ πξνθχπηνπλ απφ πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, θαηαρσξίδνληαη θαη απνηηκνχληαη ζηα πξνθχπηνληα απφ ηε λνκνζεζία νλνκαζηηθά πνζά θαηά ηελ
εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ.
3.1.10. Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο
Νη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ ιακβάλνληαη γηα απφθηεζε πάγησλ ζηνηρείσλ θαηαρσξίδνληαη σο αλαβαιιφκελα έζνδα (έζνδα επφκελσλ πεξηφδσλ) θαη κεηαθέξνληαη
ηκεκαηηθά ζηα απνηειέζκαηα σο έζνδα θαη' αλαινγία ησλ απνζβέζεσλ ησλ πάγησλ
ζηνηρείσλ γηα ηα νπνία ειήθζεζαλ, ελψ απηέο πνπ ιακβάλνληαη γηα θάιπςε εμφδσλ
θαηαρσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα σο έζνδα ζηελ ίδηα πεξίνδν πνπ θαηαρσξίδνληαη
θαη ηα αληίζηνηρα έμνδα.
3.1.11. Έζνδα θαη έμνδα
Ζ εηαηξεία θαηαρσξίδεη ηα έζνδα θαη ηα έμνδα, φηαλ απηά θαζίζηαληαη δνπιεπκέλα.
Δηδηθφηεξα:
- Ρα έζνδα απφ πψιεζε αγαζψλ θαηαρσξίδνληαη εληφο ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία θαζίζηαληαη δνπιεπκέλα θαη εθφζνλ πιεξνχληαη φιεο νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:
- Κεηαβηβάδνληαη ζηνλ αγνξαζηή νη νπζηαζηηθνί θίλδπλνη θαη ηα νθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θπξηφηεηά ηνπο.
- Ρα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά απφ ηνλ αγνξαζηή.
- Ρα νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ζπλαιιαγή κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ αμηφπηζηα θαη
ζεσξείηαη ζθφδξα πηζαλή ε εηζξνή ηνπο ζηελ νληφηεηα.
- Ρα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ θαηαρσξίδνληαη κε ηε κέζνδν ηνπ πνζνζηνχ νινθιεξψζεσο.
3.1.12. ηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεσο
Ρα θνλδχιηα ηεο θαζαξήο ζέζεσο θαηαρσξίδνληαη αξρηθά θαη απνηηκνχληαη κεηαγελέζηεξα ζηα νλνκαζηηθά πνζά, πνπ έρνπλ ιεθζεί ή θαηαβιεζεί.
3.1.13. Δλδερόκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο
Ρα ζηνηρεία απηά αθνξνχλ ελδερφκελα δηθαηψκαηα θαη δεζκεχζεηο αληίζηνηρα, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο θαη ε χπαξμή ηνπο ζα επηβεβαησζεί
κφλν απφ ην αλ ζπκβνχλ ή δελ ζπκβνχλ έλα ή πεξηζζφηεξα αβέβαηα κειινληηθά γεγνλφηα, ηα νπνία δελ είλαη πιήξσο ππφ ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο. Ρα ζηνηρεία απηά
γλσζηνπνηνχληαη ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
3.1.14. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνύ
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Νη αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ
ηζνινγηζκνχ, πξνζαξκφδνληαη, εάλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη δηνξζσηηθά γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία απηή επηβάιινπλ πξνζαξκνγέο ηεο αμίαο ηνπο. Νη πξνζαξκνγέο απηέο γίλνληαη γηα ηέηνηα γεγνλφηα, σο ηελ εκεξνκελία εγθξίζεσο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. Ρα κε δηνξζσηηθά, κεηά ηελ
εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ γεγνλφηα, γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ είλαη ζεκαληηθά,
ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
3.1.15. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο
Νη εθηηκήζεηο θαη νη παξαδνρέο αμηνινγνχληαη δηαξθψο θαη βαζίδνληαη ζηελ ηζηνξηθή
εκπεηξία θαη ζε άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ πνπ, ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο, αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ.
3.2. Μεηαβνιή ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ, κεηαβνιέο ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ θαη δηόξζσζε ζθαικάησλ πξνεγνύκελσλ πεξηόδσλ.
3.2.1. Μεηαβνιή ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ
Νη κεηαβνιέο ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ, θαηαρσξίδνληαη κε αλαδξνκηθή επαλαδηαηχπσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φισλ ησλ πεξηφδσλ πνπ δεκνζηνπνηνχληαη καδί κε ηηο θαηαζηάζεηο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ, ψζηε ηα παξνπζηαδφκελα θνλδχιηα λα είλαη ζπγθξίζηκα.
Πηελ παξνχζα ρξήζε δελ πξνέθπςε αλάγθε ηέηνηαο κεηαβνιήο.
3.2.2 Μεηαβνιέο ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ
Νη κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαηαρσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν, ζηελ νπνία
δηαπηζηψλεηαη φηη πξνθχπηνπλ θαη επεξεάδνπλ απηή ηελ πεξίνδν θαη κειινληηθέο πεξηφδνπο, θαηά πεξίπησζε. Νη κεηαβνιέο απηέο δελ θαηαρσξίδνληαη αλαδξνκηθά.
3.2.3. Γηόξζσζε ζθαικάησλ πξνεγνύκελσλ πεξηόδσλ
Νη δηνξζψζεηο ζθαικάησλ θαηαρσξίδνληαη κε ηελ αλαδξνκηθή δηφξζσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φισλ ησλ πεξηφδσλ πνπ δεκνζηνπνηνχληαη καδί κε ηηο
θαηαζηάζεηο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ.
Πηελ παξνχζα πεξίνδν 2018 δελ εληνπίζηεθε ζθάικα πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ.
4. Παξεθθιίζεηο από ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί εύινγε παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ (άξζξν 29
παξ.6)
Όηαλ, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ε εηαηξεία παξεθθιίλεη απφ ηελ εθαξκνγή κηαο δηαηάμεσο ηνπ λφκνπ γηα λα εθπιεξψζεη ηελ ππνρξέσζε ηεο εχινγεο παξνπζηάζεσο
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, γλσζηνπνηεί θαη αηηηνινγεί επαξθψο ηελ παξέθθιηζε απηή.
Πηελ παξνχζα πεξίνδν 2018 δελ πξνέθπςε αλάγθε ηέηνηαο παξεθθιίζεσο.
5. ρέζεηο ελόο πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ ή κηαο ππνρξεώζεσο κε πεξηζζόηεξα από έλα θνλδύιηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ (άξζξν 29
παξ.7)
Γελ ππάξρνπλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδεηαη κε πεξηζζφηεξα
απφ έλα θνλδχιηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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6. Πίλαθαο κεηαβνιώλ ησλ ελζώκαησλ θαη άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ (άξζξν 29 παξ.8)
6.1. Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Πίλαθαο κεηαβνιώλ ελζώκαησλ πάγησλ
ζηνηρείσλ ηδηνρξεζηκνπνηνύκελσλ

Αμηα θηήζεσο

πφινηπν 1/1/2017
Ξξνζζήθεο πεξηφδνπ
Κεηψζεηο πεξηφδνπ
Τπόινηπν 31/12/2017

Γήπεδα

Κηίξηα

Μεραλνινγηθόο
εμνπιηζκόο

Λνηπόο
εμνπιηζκόο

1.765.792,91
0,00
0,00
1.765.792,91

3.269.882,26
0,00
0,00
3.269.882,26

1.658.747,56
1.459,00
0,00
1.660.206,56

283.162,55
1.994,33
0,00
285.156,88

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

2.619.143,19
99.845,69
0,00
2.718.988,88

1.397.795,38
40.129,03
0,00
1.437.924,41

273.920,06
574,46
0,00
274.494,52

1.765.792,91

550.893,38

222.282,15

10.662,36

1.765.792,91
0,00
0,00
1.765.792,91

3.269.882,26
0,00
0,00
3.269.882,26

1.660.206,56
1.000,00
0,00
1.661.206,56

285.156,88
5.652,17
0,00
290.809,05

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

2.718.988,88
99.845,69
0,00
2.818.834,57

1.437.924,41
38.315,17
0,00
1.476.239,58

274.494,52
1.182,92
0,00
275.677,44

1.765.792,91

451.047,69

184.966,98

15.131,61

σξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο
πφινηπν 1/1/2017
Απνζβέζεηο πεξηφδνπ
Κεηψζεηο απνζβέζεσλ πεξηφδνπ
Τπόινηπν 31/12/2017
Καζαξή ινγηζηηθή αμία 31/12/2017

Αμηα θηήζεσο
πφινηπν 1/1/2018
Ξξνζζήθεο πεξηφδνπ
Κεηψζεηο πεξηφδνπ
Τπόινηπν 31/12/2018

σξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο
πφινηπν 1/1/2018
Απνζβέζεηο πεξηφδνπ
Κεηψζεηο απνζβέζεσλ πεξηφδνπ
Τπόινηπν 31/12/2018
Καζαξή ινγηζηηθή αμία 31/12/2018

6.2. Άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
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Πίλαθαο κεηαβνιώλ ελζώκαησλ άπισλ
πάγησλ ζηνηρείσλ

Αμηα θηήζεσο

πφινηπν 1/1/2017
Ξξνζζήθεο πεξηφδνπ
Κεηψζεηο πεξηφδνπ
Τπόινηπν 31/12/2017

Λνγηζκηθά
πξνγξάκκαηα
18.198,37
295,00
0,00
18.493,37

σξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο
πφινηπν 1/1/2017
Απνζβέζεηο πεξηφδνπ
Κεηψζεηο απνζβέζεσλ πεξηφδνπ
Τπόινηπν 31/12/2017
Καζαξή ινγηζηηθή αμία 31/12/2017

18.067,50
33,42
0,00
18.100,92
392,45

Αμηα θηήζεσο
πφινηπν 1/1/2018
Ξξνζζήθεο πεξηφδνπ
Κεηψζεηο πεξηφδνπ
Τπόινηπν 31/12/2018

18.493,37
135,00
0,00
18.628,37

σξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο
πφινηπν 1/1/2018
Απνζβέζεηο πεξηφδνπ
Κεηψζεηο απνζβέζεσλ πεξηφδνπ
Τπόινηπν 31/12/2018
Καζαξή ινγηζηηθή αμία 31/12/2018

18.100,92
88,25
0,00
18.189,17
439,20

7. Πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξίπησζε επηκέηξεζεο ζηελ εύινγε αμία ζύκθσλα κε ην άξζξν 24 (άξζξν 29 παξ.10)
Γελ εθαξκφζηεθε ην άξζξν 24.
8. πλνιηθό ρξένο ηεο νληόηεηαο πνπ θαιύπηεηαη κε εμαζθαιίζεηο πνπ παξέρνληαη από ηελ νληόηεηα κε έλδεημε ηεο θύζεο θαη ηεο κνξθήο ηεο εμαζθάιηζεο (άξζξν 29 παξ.13)
Γελ ππάξρνπλ ππνρξεψζεηο γηα ηηο νπνίεο ε εηαηξεία λα έρεη παξάζρεη εμαζθαιίζεηο
(πξνζεκεηψζεηο- ππνζήθεο- παξαθξάηεζε θπξηφηεηαο).
9. Πνζά ππνρξεώζεσλ πνπ θαζίζηαληαη απαηηεηά κεηά από 5 έηε από ηελ
εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ (άξζξν 29 παξ.14)
Ζ εηαηξεία δελ έρεη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο απαηηεηέο άλσ ησλ 5 εηψλ.
10. Υξεκαηννηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο, εγγπήζεηο, θαη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό κε έλδεημε ηεο θύζεο θαη ηεο
κνξθήο ησλ ζρεηηθώλ εμαζθαιίζεσλ πνπ έρνπλ παξαζρεζεί (άξζξν 29
παξ.16)
α) Υξεκαηννηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο
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Ζ εηαηξεία δελ έρεη ρξεκαηννηθνλνκηθέο δεζκεχζεηο πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο.
β) Δγγπήζεηο
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ρνξεγήζεη εγγπήζεηο.
γ) Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο
Ζ Δηαηξεία έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο κέρξη θαη ηε ρξήζε 2009. Ζ εηαηξεία εθηηκά φηη απφ ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ ρξήζεσλ 2013-2018 δελ ζα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ζα έρνπλ νπζηψδε
επίδξαζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
11. Έζνδα θαη έμνδα ζεκαληηθνύ πνζνύ ή ηδηαίηεξεο ζπρλόηεηαο ή ζεκαζίαο (άξζξν 29 παξ.17)
Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά θνλδχιηα εζφδσλ θαη εμφδσλ ζηελ πεξίνδν πνπ επεξεάδνπλ
ηα απνηειέζκαηα.
12. Σόθνη πνπ ελζσκαηώζεθαλ ζηελ αμία απόθηεζεο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 20 (άξζξν 29 παξ.18)
Πηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ δελ ελζσκαηψζεθαλ ηφθνη ζηελ αμία απφθηεζεο αγαζψλ
θαη ππεξεζηψλ.
13. Μέζνο όξνο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ (άξζξν 29 παξ.23α)
Ν κέζνο φξνο ησλ απαζρνινχκελσλ αλέξρεηαη ζε άηνκα:
Κέζνο φξνο απαζρνινχκελσλ

31/12/2018
16

31/12/2017
15

14. Πξνθαηαβνιέο θαη πηζηώζεηο ζε κέιε δηνηθεηηθώλ, δηαρεηξηζηηθώλ θαη
επνπηηθώλ ζπκβνπιίσλ (άξζξν 29 παξ.25)
Γελ ππάξρνπλ ηέηνηα θνλδχιηα.
15. Άιιεο ζεκεηώζεηο κε ζθνπό ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ
15.1 Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο
15.1.1 Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο
Νη εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα:
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Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο
Ξξνκεζεπηέο
Δπηηαγέο πιεξσηέεο
ύλνιν

31/12/2018
93.435,31
0,00
93.435,31

31/12/2017
55.545,56
0,00
55.545,56

15.1.2 Λνηπέο ππνρξεώζεηο
Νη ινηπέο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα:
Λνηπέο ππνρξεώζεηο
Ξξνθαηαβνιέο πειαηψλ
Απνδνρέο πιεξσηέεο
πνρξεψζεηο πξνο ηδηνθηήηεο (κείσζε
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ)
Ινηπέο ππνρξεψζεηο
ύλνιν

31/12/2018
31.352,40
10.897,44

31/12/2017
22.907,61
8.688,91

587,88

587,88

235.000,00
277.837,72

235.000,00
267.184,40

15.1.3. Έζνδα θαη έμνδα
Αθνινπζεί αλάιπζε απηψλ ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο:
Έζνδα
Ξσιήζεηο εκπνξεπκάησλ
Ξσιήζεηο πξνηφλησλ εηνίκσλ
Ξσιήζεηο ινηπψλ απνζεκάησλ & άρξεζηνπ
πιηθνχ
Έζνδα απφ ελνίθηα
Ινηπά έζνδα
ύλνιν
Έμνδα
Θφζηνο απνζεκάησλ
Ακνηβέο & έμνδα πξνζσπηθνχ
Ακνηβέο & έμνδα ηξίησλ
Ξαξνρέο ηξίησλ
Φφξνη-ηέιε
Γηάθνξα έμνδα
Απνζβέζεηο πάγησλ ζηνηρείσλ
ύλνιν

31/12/2018
216.293,19
963.416,07

31/12/2017
205.422,87
838.160,30

4.588,70

7.500,93

5.040,00
6.511,80
1.195.849,76

5.040,00
5.601,50
1.061.725,60

31/12/2018
468.495,24
390.434,47
46.614,27
78.954,79
27.849,01
56.000,80
139.432,03
1.207.780,61

31/12/2017
401.844,16
360.917,85
44.605,22
64.564,27
27.384,28
49.508,29
140.582,60
1.089.406,67

16. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ
Πηελ επφκελε ρξήζε 2019 κε ηελ απφ 12/3/2019 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Απηφθιεηεο
Θαζνιηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξίαο απνθαζίζηεθε ε κείσζε
ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ θαηά πνζφ € 172.550,00 κε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο
ηεο κεηνρήο θαηά € 0,17. Έηζη ην Κεηνρηθφ Θεθάιαην ηεο εηαηξείαο δηακνξθψζεθε
ζην πνζφ ησλ € 4.963.350,00 δηαηξνχκελν ζε 1.015.000 νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο € 4,89 εθάζηε.
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Αγ. Γεκήηξηνο, 24/5/2019
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. &
Γ/λσλ ύκβνπινο

Ο Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ.. &
Γ/λσλ ύκβνπινο

Ο Πξντζηάκελνο Λνγηζηεξίνπ

Αζαλάζηνο Σ. Θαξαράιηνο
ΑΓΡ ΑΘ 207725

Απφζηνινο Σ. Θαξαράιηνο
ΑΓΡ ΑΘ 519823

Θεφδσξνο Η. Βεξβαηληψηεο
ΑΓΡ ΑΘ 643760
ΑΟ. ΑΓΔΗΑΠ 1575– Α ΡΑΜΖΠ
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