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Έθζεζε Ειέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Ειεγθηή Λνγηζηή
Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Αλώλπκεο Εηαηξείαο
" ΓΟΤΝΣΙΔΗ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΡΟΦΙΜΩΝ "

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας “ΓΟΤΝΣΗΓΖ
Α.Δ. ΔΜΠΟΡΗΟ ΣΡΟΦΗΜΩΝ”, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης
Δεκεμβρίου 2016, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών καθαρής θέσης και
ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό
προσάρτημα.
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 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και
για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες 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, πού 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 δικλίδες 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 δικλίδων 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.
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Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα,
από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας “ΓΟΤΝΣΗΓΖ Α.Δ.
ΔΜΠΟΡΗΟ ΣΡΟΦΗΜΩΝ” κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, τη χρηματοοικονομική της
επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα
με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
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 τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει
καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α 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
“ΓΟΤΝΣΗΓΖ Α.Δ. ΔΜΠΟΡΗΟ ΣΡΟΦΗΜΩΝ” και το περιβάλλον της, δεν έχουμε
εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της
Συμβουλίου.
Αζήλα, 5 Ηνπιίνπ 2017
Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο

πλεξγαδφκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε.
Μέινο ηεο Crowe Horwath International
Φσθ. Νέγξε 3, 11257 Αζήλα
Αξ Μ ΟΔΛ 125

Νηθφιανο . Σζαξδνχιηαο
Αξ Μ ΟΔΛ: 37521
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1
1.1

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
Καηάζηαζε απνηειεζκάησλ

Κύθινο εξγαζηώλ (θαζαξόο)
Κόζηνο πσιήζεσλ
Μηθηό απνηέιεζκα
Λνηπά ζπλήζε έζνδα
Έμνδα δηνίθεζεο
Έμνδα δηάζεζεο
Λνηπά έμνδα θαη δεκηέο
Κέξδε θαη δεκίεο από δηάζεζε κε θπθινθνξνύλησλ ζηνηρείσλ
Κέξδε θαη δεκίεο από επηκέηξεζε ζηελ εύινγε αμία
Λνηπά έζνδα θαη θέξδε
Αποηελέζμαηα προ ηόκφν και θόρφν
Πηζησηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα
Χξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Αποηέλεζμα προ θόρφν
Φόξνη εηζνδήκαηνο
Απνηέιεζκα πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο

1/1/16-31/12/16
50.827.087
(37.870.583)
12.956.505
14.078
(1.183.697)
(9.534.300)
(54.190)

1/1/15-31/12/15
48.453.886
(36.385.318)
12.068.568
20.290
(1.388.669)
(9.059.853)
(46.193)

372
75
2.198.842
7.598
(1.661)
2.204.780
(670.849)
1.533.931

10.000
(15.101)
70.544
1.659.585
4.818
(1.620)
1.662.783
(499.763)
1.163.021
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1.2

Ιζνινγηζκόο
ζημείφζη 31/12/2016 31/12/2015

Μη κσκλοθορούνηα περιοσζιακά ζηοιτεία
Δλζώκαηα πάγηα
Αθίλεηα
Μεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο
Λνηπόο εμνπιηζκόο
Σύνολο
Πξνθαηαβνιέο θαη κε θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ππό
θαηαζθεπή
Χξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Γάλεηα θαη απαηηήζεηο
Λνηπνί ζπκκεηνρηθνί ηίηινη
Σύνολο
Σύνολο μη κσκλοθορούνηφν
Κσκλοθορούνηα περιοσζιακά ζηοιτεία
Απνζέκαηα
Δκπνξεύκαηα
Πξώηεο ύιεο θαη δηάθνξα πιηθά
Πξνθαηαβνιέο γηα απνζέκαηα
Σύνολο
Χξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πξνθαηαβνιέο
Δκπνξηθέο απαηηήζεηο
Λνηπέο απαηηήζεηο
Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
Πξνπιεξσκέλα έμνδα
Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
Σύνολο
Σύνολο κσκλοθορούνηφν
Σύνολο ενεργηηικού
Καθαρή θέζη
Καηαβιεκέλα θεθάιαηα
Κεθάιαην
Σύνολο
Απνζεκαηηθά θαη απνηειέζκαηα εηο λέν
Απνζεκαηηθά λόκσλ ή θαηαζηαηηθνύ
Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά
Απνηειέζκαηα εηο λέν
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέζης
Προβλέυεις
Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο
Σύνολο
Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο
Φόξνο εηζνδήκαηνο
Λνηπνί θόξνη θαη ηέιε
Οξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Λνηπέο ππνρξεώζεηο
Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα
Σύνολο
Σύνολο σποτρεώζεφν
Σύνολο καθαρής θέζης, προβλέυεφν και
σποτρεώζεφν

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14
1.14

1.15

1.16

7.851.326
598.461
794.006
9.243.794

8.139.885
635.774
609.524
9.385.184

132

2.100

27.146
78.146
105.424
9.349.217

28.465
66.146
96.711
9.481.895

7.902.431
65.130
583.038
8.550.599

7.113.399
56.130
447.545
7.617.075

130.840
212.088
1.257.848
411.696
72.434
72.062
70.755
73.741
3.667.314 3.042.792
5.199.191 3.812.377
13.749.790 11.429.452
23.099.008 20.911.347

3.363.013
3.363.013

3.363.013
3.363.013

2.441.397 2.364.701
346.582
346.582
6.892.158 5.884.924
9.680.137 8.596.206
13.043.150 11.959.220
1.521.241
1.521.241

1.489.004
1.489.004

6.552.588
186.255
625.988
343.424
756.858
69.503
8.534.617
8.534.617

5.785.203
136.654
512.928
317.106
626.885
84.347
7.463.123
7.463.123

23.099.008 20.911.347
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1.3

Καηάζηαζε κεηαβνιώλ θαζαξήο ζέζεο

Υπόλοιπα 1/1/2015
Δζσηεξηθέο κεηαθνξέο
Γηαλνκέο ζηνπο θνξείο
Απνηειέζκαηα πεξηόδνπ
Υπόλοιπο 31/12/2015
Δζσηεξηθέο κεηαθνξέο
Γηαλνκέο ζηνπο θνξείο
Απνηειέζκαηα πεξηόδνπ
Υπόλοιπο 31/12/2016

1.4

Αποθεμαηικά
Αθορολόγηηα
Κεθάλαιο νόμφν & καη/κού
αποθεμαηικά
3.363.013
2.200.332
509.994
106.218
(163.412)

3.363.013

58.151
2.364.701

3.363.013

76.697
2.441.397

346.582

Αποηελέζμαηα
εις νέο
5.160.933
(380.878)
1.104.870
5.884.924

346.582

(450.001)
1.457.234
6.892.158

Σύνολο
11.234.272
(57.194)
(380.878)
1.163.021
11.959.220
(450.001)
1.533.931
13.043.150

Καηάζηαζε ρξεκαηνξνώλ

Χρημαηοροές από λειηοσργικές δραζηηριόηηηες
Κέξδε πξν θόξσλ
Πλέον / µείον προζαρµογές για:
Απνζβέζεηο
Πξνβιέςεηο
Κέξδε θαη δεκίεο από δηάζεζε ζηνηρείσλ
Έζνδα ζπκκεηνρώλ θαη επελδύζεσλ
Κέξδε θαη δεκίεο από επηκέηξεζε ζηνηρείσλ
Χξεσζηηθνί θαη πηζησηηθνί ηόθνη (θαζαξό πνζό)
Πλέον ή μείον μεηαβολές λογαριαζμών κεθαλαίοσ κίνηζης
Μεηαβνιή απνζεκάησλ
Μεηαβνιή απαηηήζεσλ
Μεηαβνιή ππνρξεώζεσλ
Μείνλ:
Πιεξσκέο γηα ρξεσζηηθνύο ηόθνπο
Πιεξσκέο γηα θόξν εηζνδήκαηνο
Σύνολο
Χρημαηοροές από επενδσηικές δραζηηριόηηηες
Πιεξσκέο (εηζπξάμεηο) γηα απόθηεζε (πώιεζε) παγίσλ ζηνηρείσλ
Χνξεγεζέληα δάλεηα (θαζαξή κεηαβνιή)
Τόθνη εηζπξαρζέληεο
Σύνολο
Χρημαηοροές από τρημαηοδοηικές δραζηηριόηηηες
Δηζπξάμεηο (πιεξσκέο) από αύμεζε (κείσζε) θεθαιαίνπ
Δηζπξάμεηο (πιεξσκέο) από δάλεηα
Μεξίζκαηα πιεξσζέληα
Σύνολο
Σσμθφνία μεηαβολής διαθεζίμφν
Καζαξή κεηαβνιή ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ηεο ρξήζεο
Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζηελ αξρή ηεο πεξηόδνπ
Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ

31/12/2016

31/12/2015

2.204.780

1.662.783

659.112
32.237
-

656.629
(60.428)
(10.000)

(372)
(5.937)

15.101
(3.198)

(933.524)
(758.632)
808.412

(30.078)
121.185
(798.158)

(1.661)
(621.247)
1.383.167

(1.620)
(551.691)
1.000.525

(529.722)

(362.486)

7.598
(522.124)

4.818
(357.668)

-

-

(236.521)
(236.521)

(298.736)
(298.736)

624.522
3.042.792
3.667.314

344.122
2.698.670
3.042.792
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Πξνζάξηεκα επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ

1.5

Γεληθά ζηνηρεία εηαηξείαο

Ζ εηαηξεία «ΓΟΤΝΣΗΓΖ Α.Δ.» ηδξχζεθε ζηηο 27/12/1984 (ΦΔΚ 3471/31.12.1984 Σεχρνο
Α.Δ.& Δ.Π.Δ.).
Έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ πφιε ηεο Γξάκαο επί ηεο νδνχ 1εο Ηνπιίνπ θαη ε ειεθηξνληθή ηεο
δηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν είλαη www.gountsidis.gr. Τπάγεηαη ζηε Ννκαξρία Γξάκαο θαη είλαη
εγγεγξακκέλε ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν κε αξηζ. Γ.Δ.ΜΖ. 51351919000 θαη ΑΦΜ
094120138 ηεο Γ.Ο.Τ. Γξάκαο.
Αληηθείκελν εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο είλαη: α) ε εθκεηάιιεπζε πνιπθαηαζηεκάησλ,

ππεξαγνξψλ ηξνθίκσλ (SUPER MARKET), θαηαζηεκάησλ ρνλδξηθνχ θαη ιηαληθνχ
εκπνξίνπ β) ε ηππνπνίεζε θαη εκπνξία πάζεο θχζεσο απνηθηαθψλ εηδψλ θαη
εγρσξίσλ πξντφλησλ, γ) ε εηζαγσγή απφ ην εμσηεξηθφ θαη εκπνξία θάζε θχζεσο
βηνκεραληθψλ πξντφλησλ, δ) ε αληηπξνζψπεπζε ζπλαθψλ εκεδαπψλ θαη αιινδαπψλ
εκπνξηθψλ θαη βηνκεραληθψλ νίθσλ θαη κε ηελ κέζνδν ηνπ FRANCHISING θαη ε) ε
αλέγεξζε νηθνδνκψλ κε ίδηεο δαπάλεο θαη κε αληηπαξνρή.
Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην απνηειείηαη απφ ηνπο:
Υξήζηνο Γεκεηξίνπ Γνπληζίδε
Υξήζηνο Ησάλλε Γνπληζίδε
Αλαζηαζία Υξήζηνπ Γνπληζίδνπ
Γεκήηξηνο Υξήζηνπ Γνπληζίδεο
Γεκήηξηνο Νηθνιάνπ Καζάπεο

Πξφεδξνο ηνπ Γ..
Γ/λσλ χκβνπινο
Μέινο
Μέινο
Μέινο

Σν αλσηέξσ Γ.. εθιέρζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο 19.7.2013 γηα κία
πεληαεηία θαη ην νπνίν ζπγθξνηήζεθε ζε ζψκα κε ηελ απφθαζε ηνπ Γ.. πνπ πάξζεθε ζηηο
19.7.2013.
Ζ εηαηξεία αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ κε βάζε ηνλ Ν.4308/2014.
Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο
ζηηο 03/7/2017.

1.6

Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ

Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΓΟΤΝΣΗΓΖ Α.Δ. αθνξνχλ ζηε ρξήζε
01.01.2016-31.12.2016 θαη έρνπλ θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα ,
ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ήηνη ην Ν.4308/2014.
Ζ Δηαηξεία δηελήξγεζε ζρεηηθή αμηνιφγεζε θαη δελ εληφπηζε παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ζε
θίλδπλν ηελ πξννπηηθή ηεο σο ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα.

1.7

Λνγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη

Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνυπνζέηεη ηελ άζθεζε θξίζεο θαη ηελ
δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ απφ ηελ δηνίθεζε, ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ
ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ, ηα αλαγλσξηδφκελα πνζά ησλ εζφδσλ, εμφδσλ, πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεσλ θαη γλσζηνπνηήζεσλ. Απηέο νη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο
ΓΟΤΝΣΙΔΗ Α.Ε. - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ 31/12/2016

8

βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο θαη ζε ινηπνχο παξάγνληεο πνπ ζεσξείηαη φηη
είλαη εχινγα γηα ηηο πεξηζηάζεηο. Σα πξαγκαηηθά γεγνλφηα φκσο, κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ
απηέο ηηο εθηηκήζεηο. Οη εθηηκήζεηο θαη νη ζρεηηθέο παξαδνρέο επαλεθηηκνχληαη ζε ζπλερή
βάζε.
Οη ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο γίλνληαη θπξίσο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνζβέζεσλ ησλ παγίσλ,
ηηο ζπκκεηνρέο, ηελ απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ, ηηο πξνβιέςεηο θαη ηελ εθηίκεζε ηεο
εχινγεο αμίαο εθφζνλ επηιέγεηαη ε εθαξκνγή ηεο.
Ζ Δηαηξεία δηελήξγεζε ζρεηηθή αμηνιφγεζε θαη δελ εληφπηζε παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ζε
θίλδπλν ηελ πξννπηηθή ηεο σο ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα.
1.7.1

Ελζώκαηα πάγηα

α) Αξρηθή θαηαρώξηζε
Σα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεσο, ην
νπνίν πεξηιακβάλεη θάζε δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα λα έιζεη ην ζηνηρείν ζηελ παξνχζα
θαηάζηαζε ή ζέζε ή επηδησθφκελε ρξήζε.
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 θαηά ην κέξνο πνπ αλαινγνχλ ζε απηφ.
β) Μεηαγελέζηεξε απνηίκεζε
Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο θαηαρσξίζεσο πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκνχληαη ζην
απνζβέζηκν θφζηνο (αξρηθφ θφζηνο θηήζεσο, πιένλ θάζε κεηαγελέζηεξε δαπάλε πνπ πιεξνί
ηνλ νξηζκφ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, κείνλ ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη δεκίεο
απνκεηψζεσο).
Οη απνζβέζεηο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ
σθέιηκε δσή ηνπο, ε νπνία εθηηκήζεθε σο αθνινχζσο:


Κηίξηα θαη ηερληθά έξγα: 25 έηε.



Μεραλήκαηα - Σερληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ινηπφο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 10
έηε.



Μεηαθνξηθά κέζα επηβαηηθά 6,25 έηε.



Μεηαθνξηθά κέζα θνξηεγά θ.ιπ. 8,33 έηε.



Έπηπια θαη εμνπιηζκφο γξαθείσλ 10 έηε.

Εεκία απνκεηψζεσο θαηαρσξίδεηαη φηαλ εθηηκάηαη φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ έρεη
ππεξβεί ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπ.
Οη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο ειέγρνληαη γηα
απνκείσζε φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη ινγηζηηθέο αμίεο ηνπο είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηηο
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αλαθηήζηκεο. ηελ πεξίπησζε απηή ππνινγίδεηαη ε αλαθηήζηκε αμία ησλ πάγησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη αλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ππεξβαίλνπλ ηελ εθηηκψκελε αλαθηήζηκε
αμία, ε ζρεηηθή δηαθνξά θαηαρσξίδεηαη σο δεκία απνκείσζεο ζηελ θαηάζηαζε
απνηειεζκάησλ. Σν αλαθηήζηκν πνζφ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη ην κεγαιχηεξν
κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο (κείνλ ηα απαηηνχκελα γηα ηελ πψιεζε έμνδα) θαη ηεο αμίαο
ρξήζεσο απηψλ.
γ) Δηαγξαθή
Σα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία δηαγξάθνληαη θαηά ηελ πψιεζή ηνπο ή αλ ε Δηαηξεία δελ
αλακέλεη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ή ηελ πψιεζή ηνπο.
1.7.2

Άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Σα άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ άδεηεο – παξαρσξήζεηο - δηθαηψκαηα,
ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα, εκπνξηθέο επσλπκίεο θαη εκπνξηθά ζήκαηα. Ζ αμία ησλ αδεηψλ –
παξαρσξήζεσλ - δηθαησκάησλ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο θηήζεσο ησλ ελ ιφγσ ζηνηρείσλ,
θαζψο θαη θάζε δαπάλε πνπ έρεη κεηαγελέζηεξα πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηελ επέθηαζε ηεο
δηάξθεηαο ηεο ηζρχνο ηνπο, κεησκέλε θαηά ην πνζφ ησλ ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη
απνκεηψζεσλ ηεο αμίαο ηνπο. Ζ αμία ησλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο
αγνξάο ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ θαζψο θαη θάζε δαπάλε πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί
πξνθεηκέλνπ απηά λα ηεζνχλ ζε θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο, κεησκέλε θαηά ην πνζφ ησλ
ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη ηπρφλ απνκεηψζεσλ ηεο αμίαο ηνπο. εκαληηθέο
κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θεθαιαηνπνηνχληαη ζηα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα φηαλ
πξνζαπμάλνπλ ηελ απφδνζε ηνπο πέξαλ ησλ αξρηθψλ πξνδηαγξαθψλ.
Ζ απφζβεζε ησλ αδεηψλ – παξαρσξήζεσλ - δηθαησκάησλ ινγίδεηαη βάζεη ηεο ζηαζεξήο
κεζφδνπ απνζβέζεσο εληφο ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο ηνπο. Ζ απφζβεζε ησλ ινγηζκηθψλ
πξνγξακκάησλ ινγίδεηαη βάζεη ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ απνζβέζεσο ζε 5 έηε. Σα εκπνξηθά
ζήκαηα δελ απνζβέλνληαη θαζψο ζεσξείηαη φηη δελ έρνπλ νξηζκέλε δηάξθεηα σθέιηκεο δσήο,
ππφθεηληαη φκσο ζε εηήζην έιεγρν απνκεηψζεσο ηεο αμίαο ηνπο. Ζ απφζβεζε φισλ ησλ
αλσηέξσ ζηνηρείσλ πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ
1.7.3

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

-πκκεηνρέο
Οη ζπκκεηνρέο παξαθνινπζνχληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ππνθείκελεο ζε έιεγρν απνκεηψζεσο
ηεο αμίαο ηνπο φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο ή γεγνλφηα πνπ ππνδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία
ηνπο ελδέρεηαη λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Εεκίεο απνκεηψζεσο θαηαρσξίδνληαη φηαλ ε
ινγηζηηθή αμία ησλ ζπκκεηνρψλ ππεξβαίλεη ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο. Ωο αλαθηήζηκε αμία
ζεσξείηαη ε αμία ρξήζεσο πνπ είλαη ε παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ
ρξεκαηνξνψλ απφ ηελ ζπκκεηνρή, ζηελ επφκελε πεληαεηία θαη ηεο ππνιεηκκαηηθήο ηεο αμίαο
ζην ηέινο ηεο πεληαεηίαο.
-Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
α) Αξρηθή θαηαρώξηζε
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Όια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο
θηήζεσο, δειαδή ζην θφζηνο πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ απφθηεζε ηνπο. Σν θφζηνο θηήζεσο
πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ (ή ηακεηαθψλ ηζνδχλακσλ) ή ηελ εχινγε
αμία άιινπ αληαιιάγκαηνο πνπ δηαηέζεθε γηα ηελ απφθηεζε, πιένλ δαπάλεο αγνξάο.
β) Μεηαγελέζηεξε απνηίκεζε
Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο θαηαρσξίζεσο, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
απνηηκνχληαη ζην θφζηνο θηήζεψο ηνπο (νλνκαζηηθά πνζά) κείνλ ηπρφλ δεκίεο απνκεηψζεσο,
εθηφο απφ ηα έληνθα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηα νπνία, φηαλ ηα πνζά, ν
ρξφλνο ιήμεψο ηνπο ή ην επηηφθην είλαη ζεκαληηθά, απνηηκνχληαη ζην απνζβέζηκν θφζηνο κε
ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ (ή κε ηε ζηαζεξή κέζνδν).
Εεκία απνκεηψζεσο πξνθχπηεη φηαλ ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ ην
πνζφ πνπ ε νληφηεηα εθηηκά φηη ζα αλαθηήζεη απφ ην ζηνηρείν απηφ.
Σν πνζφ πνπ ε νληφηεηα εθηηκά φηη ζα αλαθηήζεη απφ έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ
ζηνηρείν είλαη ην κεγαιχηεξν απφ:


Σελ παξνχζα αμία ηνπ πνζνχ πνπ εθηηκάηαη φηη ζα ιεθζεί απφ ην πεξηνπζηαθφ
ζηνηρείν, ππνινγηδφκελε κε ηε ρξήζε ηνπ αξρηθνχ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.



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

Οη δεκίεο απνκεηψζεσο θαηαρσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη αλαζηξέθνληαη
σο θέξδε ζε απηή, φηαλ νη ζπλζήθεο πνπ ηηο πξνθάιεζαλ πάςνπλ λα πθίζηαληαη. Αλαζηξνθή
γίλεηαη κέρξη ηεο αμίαο πνπ ζα είρε ην ζηνηρείν, εάλ δελ είρε θαηαρσξηζηεί δεκία
απνκεηψζεσο.
Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα απνηηκνχληαη κε ηελ ηζνηηκία
ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Οη ζρεηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο
δηαθνξέο θαηαρσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα.
γ) Δηαγξαθή
Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δηαγξάθεηαη φηαλ θαη κφλνλ φηαλ εθπλεχζνπλ
ηα ζπκβαηηθά δηθαηψκαηα επί ησλ ηακηαθψλ ξνψλ ηνπ ζηνηρείνπ ή κεηαβηβαζηνχλ
νπζηαζηηθά φινη νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θπξηφηεηα ηνπ ζηνηρείνπ
απηνχ.
1.7.4

Φόξνη εηζνδήκαηνο
Ο ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεη:


Σνλ θφξν εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε
ηζρχνπζαο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο.



Σνλ θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηηο πξνζαπμήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ
θνξνινγηθφ έιεγρν. Οη δηαθνξέο ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, θαηαρσξίδνληαη ζηελ
θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο, θαηά ηελ νπνία βεβαηψλνληαη απφ ηηο
θνξνινγηθέο αξρέο θαη γίλνληαη απνδεθηέο απφ ηελ Δηαηξεία.
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1.7.5

Απνζέκαηα

α) Αξρηθή θαηαρώξηζε
Σα 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
Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο θαηαρσξίζεσο, ηα απνζέκαηα απνηηκνχληαη ζηελ θαη' είδνο
ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεσο θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο.
Σν θφζηνο θηήζεσο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ εηήζηα κέζε ζηαζκηθή κέζνδν.
1.7.6

Πξνθαηαβνιέο θαη ινηπά κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Οη πξνθαηαβνιέο δαπαλψλ θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεσο (θαηαβαιιφκελα
πνζά) θαη
απνηηκνχληαη κεηαγελέζηεξα ζην αξρηθφ θφζηνο θηήζεσο, κείνλ ηα
ρξεζηκνπνηεζέληα πνζά βάζεη ηεο αξρήο ηνπ δνπιεπκέλνπ θαη ηπρφλ δεκίεο απνκεηψζεσο. Ζ
απνκείσζε ησλ πξνθαηαβνιψλ δαπαλψλ αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία ν ιήπηεο
ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ δελ είλαη ζε ζέζε νχηε λα εθπιεξψζεη ηελ δέζκεπζε πνπ αλέιαβε νχηε
λα επηζηξέςεη ην ππφινηπν ηνπ πνζνχ. Σα ινηπά κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεσο θαη απνηηκνχληαη κεηαγελέζηεξα ζηε
ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη αλαθηήζηκεο αμίαο, δειαδή ηνπ πνζνχ πνπ
αλακέλεηαη λα ιεθζεί.
-Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο
α) Αξρηθή θαηαρώξηζε θαη κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε
Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο, ηφζν θαηά ηελ αξρηθή θαηαρψξηζε, φζν θαη
κεηαγελέζηεξα, απνηηκνχληαη ζηα νλνκαζηηθά πνζά ηνπο, εθηφο απφ ηηο καθξνπξφζεζκεο
ιήμεσο, νη νπνίεο απνηηκνχληαη ζην απνζβέζηκν θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ
επηηνθίνπ (ή κε ηε ζηαζεξή κέζνδν). Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ εθθξάδνληαη
ζε μέλν λφκηζκα απνηηκνχληαη κε ηελ ηζνηηκία ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία
ηνπ ηζνινγηζκνχ. Οη ζρεηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαηαρσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα.
β) Δηαγξαθή
Μηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε δηαγξάθεηαη φηαλ θαη κφλνλ φηαλ ε ζπκβαηηθή
δέζκεπζε εθπιεξψλεηαη, αθπξψλεηαη ή εθπλέεη, δειαδή φηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε πνπ ηελ
δεκηνχξγεζε δελ πθίζηαηαη πιένλ.
-Με ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο
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α) Αξρηθή θαηαρώξηζε θαη κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε
Οη κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαηαρσξίδνληαη αξρηθά θαη απνηηκνχληαη
κεηαγελέζηεξα ζην νλνκαζηηθφ πνζφ πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ην δηαθαλνληζκφ ηνπο.
Γηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ είηε θαηά ηελ επαλεθηίκεζή είηε θαηά ην δηαθαλνληζκφ ησλ κε
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαηαρσξίδνληαη σο θέξδε ή δεκίεο ηεο πεξηφδνπ ζηελ
νπνία πξνθχπηνπλ.
β) Δηαγξαθή
Μηα κε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε δηαγξάθεηαη φηαλ θαη κφλνλ φηαλ ε ζπκβαηηθή
δέζκεπζε εθπιεξψλεηαη, αθπξψλεηαη ή εθπλέεη, δειαδή φηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε πνπ ηελ
δεκηνχξγεζε δελ πθίζηαηαη πιένλ.
1.7.7

Πξνβιέςεηο

Οη πξνβιέςεηο θαηαρσξίδνληαη αξρηθά θαη απνηηκνχληαη κεηαγελέζηεξα ζην νλνκαζηηθφ
πνζφ πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ην δηαθαλνληζκφ ηνπο, εθηφο αλ ε απνηίκεζε ζηελ
παξνχζα αμία ηνπ πνζνχ πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ην δηαθαλνληζκφ ηνπο έρεη
ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα πνζά ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Δηδηθφηεξα, νη πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία,
πνπ πξνθχπηνπλ απφ πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, θαηαρσξίδνληαη θαη
απνηηκνχληαη ζηα πξνθχπηνληα απφ ηε λνκνζεζία νλνκαζηηθά πνζά θαηά ηελ εκεξνκελία
ηνπ ηζνινγηζκνχ.
1.7.8

Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο

Οη 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.
1.7.9

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


Σα έζνδα απφ πψιεζε αγαζψλ θαηαρσξίδνληαη εληφο ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία
θαζίζηαληαη δνπιεπκέλα θαη εθφζνλ πιεξνχληαη φιεο νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:


Μεηαβηβάδνληαη ζηνλ αγνξαζηή νη νπζηαζηηθνί θίλδπλνη θαη ηα νθέιε πνπ
ζπλδένληαη κε ηελ θπξηφηεηά ηνπο.



Σα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά απφ ηνλ αγνξαζηή.



Σα νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ζπλαιιαγή κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ αμηφπηζηα
θαη ζεσξείηαη ζθφδξα πηζαλή ε εηζξνή ηνπο ζηελ νληφηεηα.
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Σα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ρξήζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο νληφηεηαο
απφ ηξίηνπο θαηαρσξίδνληαη σο εμήο:


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



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

1.7.10 ηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεσο
Σα θνλδχιηα ηεο θαζαξήο ζέζεσο θαηαρσξίδνληαη αξρηθά θαη απνηηκνχληαη κεηαγελέζηεξα
ζηα νλνκαζηηθά πνζά, πνπ έρνπλ ιεθζεί ή θαηαβιεζεί.
1.7.11 Ελδερόκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο
Σα ζηνηρεία απηά αθνξνχλ ελδερφκελα δηθαηψκαηα θαη δεζκεχζεηο αληίζηνηρα, ηα νπνία
πξνθχπηνπλ απφ γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο θαη ε χπαξμή ηνπο ζα επηβεβαησζεί κφλν απφ ην
αλ ζπκβνχλ ή δελ ζπκβνχλ έλα ή πεξηζζφηεξα αβέβαηα κειινληηθά γεγνλφηα, ηα νπνία δελ
είλαη πιήξσο ππφ ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο. Σα ζηνηρεία απηά γλσζηνπνηνχληαη ζηηο
ζεκεηψζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
1.7.12 Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνύ
Οη αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ
ηζνινγηζκνχ, πξνζαξκφδνληαη, εάλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη δηνξζσηηθά γεγνλφηα
κεηά ηελ εκεξνκελία απηή επηβάιινπλ πξνζαξκνγέο ηεο αμίαο ηνπο. Οη πξνζαξκνγέο απηέο
γίλνληαη γηα ηέηνηα γεγνλφηα, σο ηελ εκεξνκελία εγθξίζεσο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Σα κε δηνξζσηηθά, κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ
γεγνλφηα, γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ είλαη ζεκαληηθά, ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
1.7.13 εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο
Οη εθηηκήζεηο θαη νη παξαδνρέο αμηνινγνχληαη δηαξθψο θαη βαζίδνληαη ζηελ ηζηνξηθή
εκπεηξία θαη ζε άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ
γεγνλφησλ πνπ, ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο, αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ.

1.8

Παξεθθιίζεηο από ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ

Όηαλ, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ε εηαηξεία παξεθθιίλεη απφ ηελ εθαξκνγή κηαο δηαηάμεσο
ηνπ λφκνπ γηα λα εθπιεξψζεη ηελ ππνρξέσζε ηεο εχινγεο παξνπζηάζεσο ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, γλσζηνπνηεί θαη αηηηνινγεί επαξθψο ηελ παξέθθιηζε
απηή. ηελ παξνχζα πεξίνδν δελ πξνέθπςε αλάγθε ηέηνηαο παξεθθιίζεσο.
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1.9

ρέζεηο θνλδπιίσλ ηνπ ηζνινγηζκνύ

Γελ ππάξρνπλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδεηαη κε πεξηζζφηεξα απφ έλα
θνλδχιηα ηνπ ηζνινγηζκνχ.

1.10 Ελζώκαηα πάγηα
Αθνινπζεί αλάιπζε:

Γήπεδα

Αξία κτήσηρ
Υπόλοιπο 31/12/2015
Απμήζεηο
Μεηώζεηο/ Μεηαθνξέο
Υπόλοιπο 31/12/2016

Σωπεςμένερ αποσβέσειρ

Υπόλοιπο 31/12/2015
Απνζβέζεηο
Μεηώζεηο/ Μεηαθνξέο
Υπόλοιπο 31/12/2016
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2016

Κηίξηα

Μεραλήκαηα

4.243.124

9.354.431
16.812

3.459.396
110.530

4.243.124

9.371.243

3.569.925

Γήπεδα
0

0
4.243.124

Κηίξηα
Μεραλήκαηα
5.457.669
2.823.622
305.371
147.842
5.763.040
3.608.202

2.971.464
598.461

Μεηαθ/θά
κέζα
490.195
132.395
(5.282)
617.308

Μεηαθ/θά
κέζα
351.105
38.195
(5.284)
384.016
233.291

Έπηπια &
ινηπόο
εμνπιηζκόο
6.685.263
257.986
6.943.248
Έπηπια &
ινηπόο
εμνπιηζκόο
6.214.830
167.704
6.382.533
560.715

Σύνολο
24.232.408
517.722
(5.282)
24.744.848

Σύνολο
14.847.226
659.112
(5.284)
15.501.054
9.243.794

1.11 Λνηπνί ζπκκεηνρηθνί ηίηινη
Ζ εηαηξία θαηέρεη ηνπο αθφινπζνπο ηίηινπο πνπ εκθαλίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεο:
πλ/θε ηξάπεδα Δξάκαο
ΕΛ.ΟΜ.Α.. ΕΠΕ

60.000
18.146
78.146

48.000
18.146
66.146

1.12 Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
Ζ εηαηξία θαηέρεη κεξίδηα ελφο ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλν σο εκπνξηθφ
ραξηνθπιάθην θαη απνηηκάηαη ζηελ εχινγε αμία ηνπ. Ζ εχινγε αμία πξνζδηνξίζηεθε κε βάζε
ηε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηεο ρξήζεο. Αθνινπζεί ε
θίλεζε ηνπ θνλδπιίνπ:
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1.13 Εθδνζέλ θεθάιαην
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζην πνζφ επξψ 3.363.013,44 θαη απνηειείηαη
απφ 141.066 νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 23,84 επξψ ε θάζε κία.

1.14 Απνζεκαηηθά
Σν ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ ζρεκαηίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ θ.λ.
2190/1920.
Σα έθηαθηα απνζεκαηηθά πνζνχ επξψ 1.648.519 ζρεκαηίζηεθαλ κε απνθάζεηο ησλ ηαθηηθψλ
γεληθψλ ζπλειεχζεσλ κε ζθνπφ ηελ απηνρξεκαηνδφηεζε ηεο εηαηξείαο.
Σα αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά πνζνχ επξψ 346.582 ζρεκαηίζηεθαλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο
θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο.

1.15 Εκπνξηθέο ππνρξεώζεηο
Πξνκεζεπηέο
Επηηαγέο πιεξωηέεο
Σύνολο

2016
2.987.546
3.565.042
6.552.588

2015
2.559.000
3.226.203
5.785.203

2016
331.871
213.480
211.507
756.858

2015
315.635
82.143
229.107
626.885

1.16 Λνηπέο ππνρξεώζεηο
Απνδνρέο πξνζσπηθνύ πιεξσηέεο
Μεξίζκαηα πιεξσηέα
Λνηπέο ππνρξεώζεηο
Σύνολο

1.17 Δεζκεύζεηο θαη εγγπήζεηο
Ζ εηαηξία δελ είρε ζηηο 31/12/2016 εκπξάγκαηα βάξε.
Ζ εηαηξία είρε δνζκέλεο ηηο αθφινπζεο εγγπήζεηο :
ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟ SHELLHELLAS
ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟ PAYZONE ΕΛΛΑ ΑΕ

2.200
10.000

Καηά ηελ 31/12/2016 δελ ππάξρνπλ ελδερφκελεο επηβαξχλζεηο εθηφο ηνπ γεγνλφηνο φηη ε
εηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηε ρξήζε 2010. Ζ εηαηξεία έρεη
ππαρζεί ζε έιεγρν Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 65Α ηνπ λ. 4174/2013 γηα ηελ ρξήζε 2016. Ο έιεγρνο απηφο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη
ε έθζεζε θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2016. Αλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ
ειέγρνπ πξνθχςνπλ πξφζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο, εθηηκνχκε φηη απηέο δελ ζα έρνπλ
νπζηψδε επίδξαζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Γηα ηηο ρξήζεηο 2011 έσο θαη 2015,
νη ζρεηηθέο εθζέζεηο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο έρνπλ ππνβιεζεί εκπξφζεζκα ζηηο
θνξνινγηθέο αξρέο.
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1.18 Πξνηεηλόκελε δηάζεζε θεξδώλ θαη θαηαβιεζέληα κεξίζκαηα
ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ηεο 25.07.2016 απνθαζίζηεθε ε θαηαβνιή κεξηζκάησλ
πνζνχ επξψ 450.000,54 εθ ησλ νπνίσλ κέρξη ην ηέινο ηεο ρξήζεο είραλ θαηαβιεζεί επξψ
298.735.
ηελ παξνχζα ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ζα πξνηαζεί απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην δηαλνκή
πνζνχ επξψ 450.000.

1.19 Αξηζκόο εξγαδνκέλσλ θαη θόζηνο πξνζσπηθνύ
Γηα ηηο ρξήζεηο πνπ θιείλνπλ 31/12/2016 & 31/12/2015 ν κέζνο αξηζκφο ησλ
απαζρνινπκέλσλ είρε σο αθνινχζσο:
Γηνηθεηηθό πξνζσπηθό
Δξγαηνηερληθό πξνζσπηθό
Σύνολο

2016
331
0
331

2015
315
0
315

Σν θφζηνο κηζζνδνζίαο θαη νη ακνηβέο Γ.. αλαιχνληαη σο εμήο:
Γηνηθεηηθό πξνζσπηθό
Δξγαηνηερληθό πξνζσπηθό
Κνηλσληθέο επηβαξύλζεηο :
Γηνηθεηηθό πξνζσπηθό
Δξγαηνηερληθό πξνζσπηθό
Παξνρεο κεηά ηελ εμνδν από
ηελ ππεξεζία
Μηζζνί κειώλ Γ.Σ.
Σύνολο

2016
5.337.488
0

2015
5.111.280
0

1.315.483
0

1.326.379
0

34.455
286.875
6.974.301

113.495
286.875
6.838.029

1.20 Πξνθαηαβνιέο θαη πηζηώζεηο ζε κέιε δηνηθεηηθώλ, δηαρεηξηζηηθώλ θαη επνπηηθώλ
νξγάλσλ
Γελ ππάξρνπλ ηέηνηα θνλδχιηα.

1.21 Ακνηβέο ειεγθηώλ
Ζ εηαηξία θαηέβαιε εληφο ηεο ρξήζεο ηνπ 2016 ζην λφκηκν ειεγθηή γηα ηνλ έιεγρν ησλ
εηήζησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεο 2015 θαη γηα ηελ έθδνζε ηνπ
πηζηνπνηεηηθνχ θνξνινγηθή ζπκκφξθσζεο ην πνζφ ησλ επξψ 26.200.
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Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο απφ ηε ζειίδα 5 έσο θαη ηε ζειίδα 18
εγθξίζεθαλ θαηά ηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ 03/07/2017.

Γξάκα, 3 Ηνπιίνπ 2017

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ..

O Γ/λσλ χκβνπινο

Ο Πξντζηάκελνο Λνγηζηεξίνπ

ΥΡΖΣΟ Γ.ΓΟΤΝΣΗΓΖ
ΑΓΣ ΑΔ 401565

ΥΡΖΣΟ Η.ΓΟΤΝΣΗΓΖ
ΑΓΣ ΑΒ 462703

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ Κ.ΚΟΓΚΑΛΗΓΖ
ΑΓΣ ΑΔ 203573
ΑΡ.ΑΓΔΗΑ: 22319 Α΄ ΣΑΞΖ
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