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ΔΚΘΔΗ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ
Πξνο ηνπο Κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο «ΚΠΔΙΙΖ Α.Β.Δ.Δ.»
Έκθεζη Δλέγτοσ επί ηων Υρημαηοοικονομικών Καηαζηάζεων
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
Δηαηξείαο «ΚΠΔΙΙΖ Α.Β.Δ.Δ.», νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηνλ
ηζνινγηζκφ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2015 θαη ηηο θαηαζηάζεηο
απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο
θαη ην ζρεηηθφ πξνζάξηεκα.
Δσθύνη ηης Γιοίκηζης για ηις Υρημαηοοικονομικές
Καηαζηάζεις
Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε
παξνπζίαζε απηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα
κε ηα Διιεληθά Ινγηζηηθά Πξφηππα, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο
εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ψζηε
λα
θαζίζηαηαη
δπλαηή
ε
θαηάξηηζε
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη
είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.
Δσθύνη ηοσ Δλεγκηή
Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο.
Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα
Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε
θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε
ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ
νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε
αλαθξίβεηα.
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε
ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο
ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο
βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο
ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Θαηά ηε
δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο
εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε
παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε
ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο
πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο

έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο
ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ
εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη
αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ.
εκεηψλεηαη φηη α) ε εηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηηο
ρξήζεηο 2010 έσο θαη 2015 κε ζπλέπεηα λα κελ έρνπλ θαηαζηεί
νξηζηηθέο νη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηηο ρξήζεηο απηέο β) ε
εηαηξεία δελ δηελήξγεζε πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ
ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία γηα ζπληαμηνδφηεζε. Σν πνζφ ηεο
πξφβιεςεο εάλ γηλφηαλ απηή ζα αλεξρφηαλ ζε 30.000,00 επξψ απφ
ην νπνίν πνζφ 7.000,00 επξψ ζα επηβάξπλε ηα απνηειέζκαηα
ρξήζεο ηνπ 2015 γ) Θαηά ηελ παξνχζα ρξήζε φπσο θαη ηελ
πξνεγνπκέλε, δελ δηελεξγήζεθαλ απνζβέζεηο ζηα πάγηα ζηνηρεία ηεο
εηαηξείαο. χκθσλα κε ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο νη γελνκελεο
κέρξη ζήκεξα απνζβέζεηο ππεξθαιχπηνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαη
ρξεζηαθε δεκία πνπ ππέζηε ε εηαηξεία.
Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη
είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο
γλψκεο.
Γνώμη
Θαηά ηε γλψκε καο, θαη αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη ζεκεηψζεηο καο α),
β) θαη γ), νη ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή
ζέζε ηεο Δηαηξείαο «ΚΠΔΙΙΖ Α.Β.Δ.Δ.» θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ
2015 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε
ηελ εκεξνκελία απηή, ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά Ινγηζηηθά Πξφηππα.
Έκθεζη επί Άλλων Νομικών και Κανονιζηικών Απαιηήζεων
Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ
ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ
ηηο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920.
Θεζζαινλίθε, 14/07/2016
Υξήζηνο Γ. Υεηαο
Οξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο
Αξ Κ ΟΔΙ: 12531

ΚΑΣΑΣΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ –
ΙΟΛΟΓΙΜΟ
ΣΗ 31/12/2015
ημείωζη

2015

2014

Μη κςκλοθοπούνηα πεπιοςζιακά ζηοισεία
Ενζώμαηα πάγια
Αθίλεηα

1

2.409.612,89

2.452.978,39

Κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο

1

3.767.474,18

3.783.150,48

Ινηπφο εμνπιηζκφο

1

1.369.071,73

1.376.378,34

Ινηπά ελζψκαηα ζηνηρεία

1

51.250,00

51.250,00

7.597.408,80

7.663.757,21

30.531,96

30.531,96

30.531,96

30.531,96

3.402,00

7.402,00

3.402,00

7.402,00

7.631.342,76

7.701.691,17

Σύνολο
Άςλα πάγια ζηοισεία
Ινηπά άπια

1

Σύνολο
Υπημαηοοικονομικά πεπιοςζιακά ζηοισεία
Ινηπά

2

Σύνολο
ύνολο μη κςκλοθοπούνηων πεπιοςζιακών ζηοισείων
ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΑ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
Βπασςππόθεζμερ απαιηήζειρ
Αποθέμαηα
Έηνηκα θαη εκηηειή πξντφληα
Δκπνξεχκαηα
Πξψηεο χιεο θαη δηάθνξα πιηθά
Σύνολο

83.493,78

65.278,40

624.408,08

366.025,77

55.500,46

579.142,42

763.402,32

1.010.446,59

1.276.997,27

1.500.608,02

Χπημαηοοικονομικά ζηοισεία και πποκαηαβολέρ
Δκπνξηθέο απαηηήζεηο

3

Ινηπέο απαηηήζεηο
Πξνπιεξσκέλα έμνδα
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

828,21

828,21

44.032,05

32.578,06

136.835,58

241.878,79

1.458.693,11

1.775.893,08

Σύνολο
ύνολο κςκλοθοπούνηων πεπιοςζιακών
ζηοισείων

2.222.095,43

2.786.339,67

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ

9.853.438,19

10.488.030,84

Θεθάιαην

5.106.900,00

5.106.900,00

Σύνολο

5.106.900,00

5.106.900,00

2.852.030,09

2.906.288,72

ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ
Καηαβλημένα κεθάλαια

Αποθεμαηικά και αποηελέζμαηα ειρ νέο
Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά

5

Απνζεκαηηθά λφκσλ ε θαηαζηαηηθνχ

5

Απνηειέζκαηα εηο λέν
Σύνολο
ύνολο καθαπήρ θέζηρ

3.158,95

3.158,95

-89.444,49

-90.726,98

2.765.744,55

2.818.720,69

7.872.644,55

7.925.620,69

720.000,00

870.000,00

720.000,00

870.000,00

142.715,87

323.225,50

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Μακποππόθεζμερ ςποσπεώζειρ
Γάλεηα

6

Σύνολο
Βπασςππόθεζμερ ςποσπεώζειρ
Σξαπεδηθά δάλεηα

6

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο

7

994.514,25

1.223.441,07

890,51

0,00

Ινηπνί θφξνη θαη ηέιε

41.466,13

69.661,62

Οξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο

17.511,43

22.629,57

Ινηπέο ππνρξεψζεηο

63.535,45

53.452,39

160

0

Φφξνο εηζνδήκαηνο

Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα
Σύνολο

1.260.793,64

1.692.410,15

ύνολο ςποσπεώζεων

1.980.793,64

2.562.410,15

ύνολο καθαπήρ θέζηρ και ςποσπεώζεων

9.853.438,19

10.488.030,84

ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΣΗ 31/12/2015
2015

2014

Θχθινο εξγαζηψλ

ημείωζη
8

5.300.362,42

5.263.479,24

Θφζηνο πσιήζεσλ

9

-4.387.512,44

-4.293.854,81

912.849,98

969.624,43

142.776,16

120.905,35

1.055.626,14

1.090.529,78

Μικηό Αποηέλεζμα
Ινηπά ζπλήζε έζνδα

8

Έμνδα δηνίθεζεο

9

-190.039,41

-136.633,12

Έμνδα δηάζεζεο

9

-834.676,79

-1.016.257,92

-1.024.716,20

-1.152.891,04

30.909,94

-62.361,26

Ινηπά έζνδα θαη θέξδε

8

54.523,63

157.901,26

Ινηπά έμνδα θαη δεκίεο

9

-8.964,46

-404,86

45.559,17

157.496,40

76.469,11

95.135,14

Αποηελέζμαηα ππο ηόκων και θόπων
Πηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα
Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα

9

0,00

0,00

-65.181,81

-82.018,37

-65181,81

-82018,37

Αποηελέζμαηα ππο θόπων

11.287,30

13.116,77

Φφξνη εηζνδήκαηνο

-10.004,81

-9.351,81

1.282,49

3.764,96

Αποηελέζμαηα μεηά θόπων

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΔΠΙ ΣΩΝ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΗ 31/12/2015
(βάζει ηων διαηάξεων ηος Ν. 4308/2014 «Δλληνικά Λογιζηικά
Ππόηςπα, ζςναθείρ πςθμίζειρ και άλλερ διαηάξειρ», όπωρ
ιζσύει)

1. ηοιτεία Δηαιρείας (Ονηόηηηας)
ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΟΝΣΟΣΗΣΑ

ΚΠΔΙΙΖ ΑΒΔΔ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΟΝΣΟΣΗΣΑ
ΝΟΜΙΚΟ

Κηθξή

ΣΤΠΟ

Αλψλπκε Δηαηξεία

ΟΝΣΟΣΗΣΑ
ΠΔΡΙΟΓΟ ΑΝΑΦΟΡΑ

Δηαηξηθή ρξήζε 2015
1/1/2015 – 31/12/2015

ΑΡΙΘΜΟ Μ.Α.Δ.

46200/60/Β/00/003

ΑΡΙΘΜΟ ΓΔ.ΜΗ

00017087555000
12ν ΥΙΚ. ΦΙΩΡΗΛΑ-ΘΔ/ΛΗΘΖ

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΓΡΑ
Α.Φ.Μ

099596977

ΑΡΜΟΓΙΑ Γ.Ο.Τ.

ΦΙΩΡΗΛΑ

Ζ

εηαηξεία

ιεηηνπξγεί

κε

ηελ

παξαδνρή

ηεο

ζπλερηδφκελεο

δξαζηεξηφηεηαο θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πνπ
αθνξνχλ ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε 2015 (1/1/2015 – 31/12/2015)
έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ηνπ Λ.4308/2014
«ειιεληθά

ινγηζηηθά

πξφηππα,

ζπλαθείο

ξπζκίζεηο

θαη

άιιεο

δηαηάμεηο» θαη έρνπλ σο βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο.
Δίλαη

νη

πξψηεο

ρξεκαηννηθνλνκηθέο

θαηαζηάζεηο

νη

νπνίεο

ζπληάρζεθαλ ζχκθσλα κε ηνλ ελ ιφγσ λφκν θαη θαιχπηνληαη απφ ην
άξζξν 37 «πξψηε εθαξκνγή» ηνπ Λ.4308/2014 κε εκεξνκελία
κεηάβαζεο ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
ρξήζεο 2014 είραλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ησλ

λφκσλ Π.Γ. 1123/1980 «ειιεληθφ γεληθφ ινγηζηηθφ ζρέδην» θαη
Θ.Λ.2190/1920 πνπ ίζρπαλ έσο θαη ηελ 31/12/2014.

Οη δηαηάμεηο

ησλ λφκσλ απηψλ δηέθεξαλ ζε νξηζκέλα ζέκαηα κε ηεο πξνβιέςεηο
ηνπ Λ.4308/2014 θαη ηα ζηνηρεία ηεο ρξήζεο 2014 γηα ινγνχο
ζπγθξηζηκφηεηαο αλαδηαηππσζήθαλ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα
ηνπ Λ.4308/2014.
νηθνλνκηθά

Σπρφλ αδπλακίεο επίηεπμεο ηξνπνπνηήζεσλ ζηα

ζηνηρεία

ηεο

ρξήζεο

2014

γλσζηνπνηνχληαη

ζηηο

αλάινγεο ζεκεηψζεηο θαη ινηπέο γλσζηνπνηήζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ
ζηνηρείσλ.
χκθσλα

κε

ηα

πξνβιεπφκελα

ινγηζηηθά

πξφηππα»,

ε

ηνπ

ζχληαμε

Λ.4308/2014
ησλ

«Διιεληθά

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ

θαηαζηάζεσλ απαηηεί ηελ ρξήζε αλαιπηηθψλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ
θαη

θξίζεσλ

θαηά

ινγηζηηθψλ

ηελ

πνιηηηθψλ

δηαδηθαζία
πνπ

πεξηνπζηαθψλ

ζηνηρείσλ

ελδερφκελσλ

απαηηήζεσλ

θαη

επηινγήο

επεξεάδνπλ
ππνρξεψζεσλ,

θαη

ησλ

ηα

ππφινηπα

ηελ

ππνρξεψζεσλ

θαηάιιεισλ
ησλ

γλσζηνπνίεζε

θαζψο

θαη

ηα

παξνπζηαδφκελα πνζά εζφδσλ θαη εμφδσλ θαηά ηηο ππφ εμέηαζε
πεξηφδνπο.

Οη εθηηκήζεηο απηέο βαζίδνληαη ζηελ φζν ην δπλαηφλ

θαιχηεξε γλψζε ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο, αιιά φπσο είλαη
απηνλφεην εμαηηίαο ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ εκπεξηέρεη ην επηρεηξελ, ηα
πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο εθηηκήζεηο
απηέο.
Οη αλσηέξσ εηήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ
απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξείαο ηελ 17/07/2016.
2. Λογιζηικές Πολιηικές ηης Δηαιρείας (Ονηόηηηας)
Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνυπνζέηεη ηελ άζθεζε
θξίζεο θαη ηελ δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ απφ ηελ πιεπξά ηεο δηνίθεζεο,
ζηνηρεία ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ επηινγή θαη εθαξκνγή ησλ
ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ, ηα αλαγλσξηδφκελα έζνδα θαη έμνδα, ηελ αμία

ησλ

πεξηνπζηαθψλ

γλσζηνπνηήζεηο.
εκπεηξία

ηνπ

ζηνηρείσλ,

ηηο

ππνρξεψζεηο

θαη

ηηο

Οη εθηηκήζεηο ηεο δηνίθεζεο βαζίδνληαη ζηελ

παξειζφληνο

θαη

ινηπά

δηαζέζηκα

ζηνηρεία

θαη

εθηηκήζεηο. Γεδνκέλνπ φηη φπσο πξναλαθέξζεθε ππάξρεη πάληα ην
ζηνηρείν ηεο αβεβαηφηεηαο ζε φηη αθνξά ην κέιινλ, νη εθηηκήζεηο
απηέο επαλεθηηκψληαη απφ ηελ δηνίθεζε ζε ζπλερή βάζε, έηζη ψζηε
λα ιακβάλνληαη ππφςε ηπρφλ λέα δεδνκέλα.
Οη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ αθνινχζεζε ε εηαηξεία γηα ηελ θαηάξηηζε
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηεο θαηαζηάζεσλ έρνπλ σο βάζε ην
ηζηνξηθφ θφζηνο θαη παξαηίζεληαη ακέζσο παξαθάησ αλαιπηηθά γηα
θάζε επηκέξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν.

Ζ εηαηξεία δελ

κεηέβαιε ηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ηεο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε
ρξήζε.

Σνλίδεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ πινπνηεζνχλ ηέηνηεο

αιιαγέο απηέο γλσζηνπνηνχληαη καδί κε ηελ αηηία ησλ αιιαγψλ
απηψλ θαη ηελ νηθνλνκηθή επίπησζε επί ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ, φπσο αθξηβψο πξνβιέπεη ν λφκνο Λ.4308/2014
«ειιεληθά

ινγηζηηθά

πξφηππα,

ζπλαθείο

ξπζκίζεηο

θαη

άιιεο

δηαηάμεηο».
2.1 Ενζώμαηα πάγια πεπιοςζιακά ζηοισεία
Σα

ελζψκαηα

πάγηα

πεξηνπζηαθά

ζηνηρεία

πεξηιακβάλνπλ

ηα

νηθφπεδα, θηίξηα, εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ θαη ησλ ινηπφ πάγην
εμνπιηζκφ πνπ δηαζέηεη ε εηαηξεία θαη ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηεί γηα ηδία
ρξήζε.

Σα ζηνηρεία απηά αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο

θηήζεσο ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη θαη φιεο νη άκεζα ζρεηηδφκελεο
κε απηφ δαπάλεο πνπ έγηλαλ γηα λα έξζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν
ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε ηνπ θαη ζηελ επηδησθφκελε ρξήζε ηνπ.
Κεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο θαηαρψξεζεο, ηα πάγηα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία ηεο θαηεγνξίαο απηήο ππνηηκνχληαη ζην απνζβεζηκν θφζηνο,
δειαδή, ην αξρηθφ θφζηνο θηήζεσο πιένλ θάζε δαπάλεο πνπ

ζρεηίδεηαη άκεζα κε απηφ θαη πιεξεη ηνλ νξηζκφ ηνπ πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ, κείνλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο ηπρφλ δεκίεο
αθνκνηψζεσο.
εκεηψλεηαη, φηη ζε φηη αθνξά ηελ θαηεγνξία ησλ νηθνπέδσλ θαη
θηεξίσλ, είηε απηά ηδηνρξεζηκνπνηνπληαη είηε δηαηεξνχληαη απφ ηελ
εηαηξεία γηα επελδπηηθνχο ινγνχο, ε δηνίθεζε ζε εηεζία βάζε πξηλ ην
θιείζηκν ηνπ ηζνινγηζκνχ πξνβαίλεη ζε εμέηαζε εάλ ε απεηθνληδφκελε
ινγηζηηθή αμία αληαπνθξίλεηαη κε ηελ εκπνξηθή, θαη εάλ πξνθχςνπλ
ηέηνηεο δηαθνξέο, ζεηηθέο ε αξλεηηθέο (απνκεησζε αμίαο) νη νπνίεο
έρνπλ κφληκν ραξαθηήξα, δχλαηαη λα πξνρσξήζεη ζε αλάινγεο
ηξνπνπνηήζεηο ζηελ ινγηζηηθή αμία απηψλ.

Εεκία απνκεησζεσο

αλαγλσξίδεηαη φηαλ εθηηκάηε φηη ε ινγηζηηθή αμία έρεη ππεξβεί ηελ
αλαθηήζηκε

αμία

ηνπ

ελψ

ππεξαμία

ππεξβαίλεη ηελ ινγηζηηθή αμία.
απηή,

ε

βάζε

ηεο

φηαλ

ε

αλαθηήζηκε

αμία

Δάλ ζπληξέμεη ηέηνηα πεξίπησζε,

εθηίκεζεο

θαη

ε

επίπησζε

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γλσζηνπνηείηαη.

ηεο

ζηηο

Θαηά ηηο ρξήζεηο

2014 θαη 2015, δελ πξνέθπςαλ ηέηνηεο δηαθνξέο.
Σα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία δηαγξάθνληαη είηε θαηά ηελ πψιεζε
ηνπο είηε εάλ ε εηαηξεία δελ αλακέλεη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε
απφ ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ε ηελ πψιεζε ηνπο.

Σπρφλ θέξδε ε

δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ δηαγξαθή αλαγλσξίδνληαη ζηα
απνηειέζκαηα ρξήζεο ηεο πεξηφδνπ πνπ έγηλε ε δηαγξαθή θαη ε
επίδξαζε

ηνπο

επί

ησλ

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ

θαηαζηάζεσλ

γλσζηνπνηείηαη.
Οη απνζβέζεηο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ππνινγίδνληαη κε
ηελ ζηαζεξή κέζνδν κε ηνπο αθφινπζνπο ζπληειεζηέο απνζβέζεηο νη
νπνίνη αληαλαθινχλ ηελ εθηηκψκελε σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή ηνπο.
Ζ δηνίθεζε εθηηκά ζε εηήζηα βάζε εάλ ην αλαπνζβεζην ππφινηπν
απεηθνλίδεη

ηελ

πξαγκαηηθή

νηθνλνκηθή

αμία

θαη

δχλαηαη

ζε

πεξίπησζε πνπ απηή είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ ινγηζηηθή, λα
ηξνπνπνίεζε αλάινγα ηηο δηελεξγεζείζεο απνζβέζεηο.

ε απηέο ηηο

πεξηπηψζεηο, γλσζηνπνηείηαη απηφ θαη ε επίδξαζε απηψλ επί ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
- Θηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ: κε ζπληειεζηή 4% ή αλαιφγσο
ησλ εηψλ κίζζσζεο ζε εγθαηαζηάζεηο ζε αθίλεηα ηξίησλ
- Κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο: κε ζπληειεζηή 10%
- Κεηαθνξηθά κέζα: κε ζπληειεζηέο: 12% - 16%
- Έπηπια θαη εμνπιηζκφο γξαθείσλ: κε ζπληειεζηή 10%
- Δμνπιηζκφο Ζ/Τ: κε ζπληειεζηή 20%
2.2 Άςλα πάγια πεπιοςζιακά ζηοισεία
Σα άπια πάγηα ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεο.
Κεηαγελέζηεξα, ηα πάγηα ηεο θαηεγνξίαο απηήο κε πεξηνξηζκέλε
σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή επηκεηξσληαη ζην θφζηνο θηήζεο κείνλ ηηο
απνζβέζεηο θαη ηπρφλ δεκίεο απνκεηψζεηο φηαλ απηέο εθηηκψληαη φηη
είλαη κφληκνπ ραξαθηήξα. ηελ πεξίπησζε ησλ άπισλ ζηνηρείσλ κε
απεξηφξηζηε σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή ε σθέιηκε δσή πνπ δελ κπνξεί
αμηφπηζηα λα ππνινγηζηεί, ε επηκέηξεζε γίλεηαη κε ην θφζηνο θηήζεο
κείνλ

απνζβέζεηο

κε

ζπληειεζηή

10%

θαη

ηηο

ηπρφλ

δεκίεο

απνκεηψζεηο φηαλ απηέο εθηηκψληαη φηη είλαη κνλίκνπ ραξαθηήξα.
Ζ δηνίθεζε εθηηκά ζε εηήζηα βάζε εάλ ην αλαπνζβεζην ππφινηπν
απεηθνλίδεη

ηελ

πξαγκαηηθή

νηθνλνκηθή

αμία

θαη

δχλαηαη

ζε

πεξίπησζε πνπ απηή είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ ινγηζηηθή, λα
ηξνπνπνίεζε αλάινγα ηηο δηελεξγεζείζεο απνζβέζεηο.

ε απηέο ηηο

πεξηπηψζεηο, γλσζηνπνηείηαη απηφ θαη ε επίδξαζε απηψλ επί ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
2.3 Χπημαηοοικονομικά πεπιοςζιακά ζηοισεία
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη αξρηθά
ζην θφζηνο θηήζεσο θαη κεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο αλαγλψξηζεο
επηκεηξσληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηπρφλ δεκίεο απνκεησζεσο
κφληκνπ ραξαθηήξα.

Ζ δηνίθεζε ζε εηεζία βάζε πξηλ ην θιείζηκν ηνπ ηζνινγηζκνχ
πξνβαίλεη ζε έιεγρν επί ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ γηα ην εάλ ππάξρνπλ ελδείμεηο πνπ λα ππνδειψλνπλ ηελ
χπαξμε απνκεησζεο επί ηεο αμίαο ηνπο. Σέηνηεο ελδείμεηο είλαη νη
ηπρφλ ζνβαξέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ν
εθδφηεο ε ππφρξενο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, ε ινγηζηηθή
αμία λα ππνιείπεηαη ηεο εχινγεο (εκπνξηθήο) θαη ε χπαξμε ηπρφλ
δπζκελψλ ηνπηθψλ, εζληθψλ ε δηεζλψλ ζπλζεθψλ πνπ απμάλνπλ ηελ
πηζαλφηεηα αζέηεζεο δεζκεχζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία.
Οη ηπρφλ δεκίεο απνκεησζεο αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε
απνηειεζκάησλ θαη αλαζηξέθνληαη σο θέξδε ζε απηήλ φηαλ νη
ζπλζήθεο πνπ ηηο πξνθάιεζαλ πάςνπλ λα πθίζηαληαη. Ζ αλαζηξνθή
γίλεηαη κέρξη ηελ αμία πνπ ζα είρε ην ζηνηρείν, εάλ δελ είρε
αλαγλσξηζηεί δεκία απνκεησζεο.
ε
φηη
αθνξά
ηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά
ζηνηρεία
ηνπ
κε
θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ, νη ηπρφλ δεκίεο απνκεησζεο
αλαγλσξίδνληαη φηαλ εθηηκάηε φηη ε απνκεησζε είλαη κφληκνπ
ραξαθηήξα.
Ζ αλαγλψξηζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ πάγηνπ
ζηνηρείνπ παχεη λα πθίζηαηαη κφλν φηαλ εθπλεχζνπλ ηα ζπκβαηηθά
δηθαηψκαηα επί ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ ζηνηρείνπ ε κεηαβηβάζεη
φινπο νπζηαζηηθά ηνπο θηλδχλνπο θαη νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ
ηελ θπξηφηεηα ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ.
Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηεο
ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηνπ αληαιιάγκαηνο πνπ ιακβάλεηαη
αλαγλσξίδεηαη σο θέξδνο ε δεκία ζηα απνηειέζκαηα.
Οη ζπκκεηνρέο παξαθνινπζνχληαη ζην θφζηνο θηήζεσο θαη
ππφθεηληαη ζε εηήζην έιεγρν απνκεησζεσο ηεο αμίαο ηνπο φηαλ
ππάξρνπλ ελδείμεηο ε γεγνλφηα πνπ ππνδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή
αμία ηνπο ελδέρεηαη λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Οη ηπρφλ δεκίεο
απνκεησζεσο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε ινγηζηηθή αμία ππεξβαίλεη ηελ
αλαθηήζηκε αμία ηνπο. Ωο αλαθηήζηκε αμία ζεσξείηαη ε αμία θηήζεσο
πνπ είλαη ε παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ
ρξεκαηνξνσλ απφ ηελ ζπκκεηνρή ζηελ επφκελε πεληαεηία θαη ηεο
ππνιεηκκαηηθήο ηεο αμίαο ζην ηέινο ηεο πεληαεηίαο.
Σα
ινηπά
κε
ρξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία
αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεο θαη κεηαγελέζηεξα
επηκεηξσληαη ζηελ ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεο θαη
αλαθηήζηκεο αμίαο.
Οη πξνθαηαβνιέο δαπαλψλ αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεο θαη
κεηαγελέζηεξα επηκεηξσληαη ζην αξρηθφ θφζηνο θηήζεο κείνλ ηα

ρξεζηκνπνηεζέληα πνζά βάζεη ηεο αξρήο ηνπ δνπιεπκέλνπ θαη ηπρφλ
δεκίεο απνκεησζεσο.
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη ζηνλ
ηζνινγηζκφ είηε σο θπθινθνξνχληα είηε σο κε θπθινθνξνχληα
αλάινγα κε ηηο πξνζέζεηο δηαθξαηεζεο ηεο δηνίθεζεο θαη ηνλ
ζπκβαηηθφ ε εθηηκψκελν ρξφλν δηαθαλνληζκνχ ηνπο.
2.4 Επιμέηπηζη αποθεμάηων και ςπηπεζιών
Σα απνζέκαηα αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεο, ην νπνίν
πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα
θηάζνπλ απηά ζηελ παξνχζα ζέζε θαη θαηάζηαζε ηνπο. Σα θφζηε
δηαλνκήο θαη δηνίθεζεο δελ επηβαξχλνπλ ην θφζηνο παξαγσγήο.
Σν θφζηνο παξαγσγήο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ εμήο κέζνδν
θνζηνιφγεζεο:
Α) Θφζηνο πξψησλ πιψλ, αλαιψζηκσλ πιηθψλ, εξγαζίαο θαη άιιν
θφζηνο ην νπνίν ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην ελ ινγσ ζηνηρείν ε
Β) Κηα εχινγε αλαινγία ζηαζεξψλ θαη κεηαβιεηψλ εμφδσλ πνπ
ζρεηίδνληαη έκκεζα κε ην ελ ινγσ ζηνηρεηφ, ζην βαζκφ πνπ ηα έμνδα
απηά αλαθέξνληαη ζηελ πεξίνδν παξαγσγήο.
Κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ηα απνζέκαηα επηκεηξσληαη ζηελ θαη’
είδνο ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεο θαη θαζαξήο
ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Σν θφζηνο θηήζεο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ
ρξήζε ηεο κεζφδνπ «πξψην εηζαρζέλ – πξψην εμαρζέλ (FIFO) ε κε
ηελ κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ φξνπ ε άιιε ηεθκεξησκέλα γεληθά
απνδεθηή κέζνδν. Σπρφλ κεηαβνιή ηεο κεζφδνπ θαη ν ιφγνο πνπ
έγηλε απηή γλσζηνπνηείηαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Σν θφζηνο απνζεκάησλ πνπ δελ είλαη ζπλήζσο αληηθαηαζηαηα φπσο
επίζεο θαη ησλ αγαζψλ ε ππεξεζηψλ πνπ παξάγνληαη θαη
πξννξίδνληαη γηα εηδηθά έξγα, πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηνπ
εμαηνκηθεπκέλνπ θφζηνπο.
Οη αγνξέο αλαιψζηκσλ πιηθψλ πνπ δελ είλαη ζεκαληηθέο γηα ην
κέγεζνο ηεο νληφηεηαο αληηκεησπίδνληαη σο έμνδα ηεο πεξηφδνπ.
2.5 Υποσπεώζειρ
Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην
νθεηιφκελν πνζφ ηνπο. Κεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο αλαγλψξηζεο, νη
ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο επηκεηξνχληαη ζηα νθεηιφκελα
πνζά. Σπρφλ ηφθνη ε πξνζαπμήζεηο επί ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ
ιφγσ
αιιαγψλ
ζηνπο
δηαθαλνληζκνχο,
πξνζαπμάλνπλ
ηηο
ππνρξεψζεηο θαη αλαγλσξίδνληαη σο δαπάλεο ζηα απνηειέζκαηα
ρξήζεο ηεο πεξηφδνπ πνπ αλαγλσξίδνληαη. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηεο

ινγηζηηθήο αμίαο κηαο ππνρξέσζεο πνπ εμνθιείηαη ε κεηαβηβάδεηαη
θαη ηνπ αληαιιάγκαηνο πνπ θαηαβάιιεηαη αλαγλσξίδεηαη ζηα
απνηειέζκαηα.
Σπρφλ ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο
αληηκεησπίδεηαη σο εμφθιεζε ηεο αξρηθήο θαη σο αλαγλψξηζε λέαο.
Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε παχεη λα αλαγλσξίδεηαη κφλνλ
φηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε εθπιεξψλεηαη, αθπξψλεηαη ε εθπλέεη.
Οη ηπρφλ πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά θαη επηκεηξσληαη
κεηαγελέζηεξα ζην νλνκαζηηθφ πνζφ πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί
γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ ηνπο, εθηφο εάλ ε απνηίκεζε ζηελ παξνχζα
αμία ηνπ πνζνχ πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί έρεη ζεκαληηθή
επίδξαζε ζηα πνζά ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Οη
πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ
ππεξεζία
πνπ
πξνθχπηνπλ
απφ
ηελ
εξγαηηθή
λνκνζεζία
(Λ.2112/1920) δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο αιιά θαηαρσξνχληαη φηαλ θαηαζηνχλ νξηζηηθέο.
2.6 Αναβαλλόμενη θοπολογία
Αλαβαιιφκελνη θφξνη πξνθχπηνπλ φηαλ ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ
ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη θνξνινγηθήο βάζεσο ζηνηρείσλ ηνπ
ηζνινγηζκνχ.
Ζ εηαηξεία δελ έρεη επηιέμεη ηελ θαηαρψξεζε
αλαβαιιφκελσλ θφξσλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ
23 ηνπ Λ.4308/2014.
2.7 Φόπορ ειζοδήμαηορ
Ο ηξέρνλ θφξνο εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεη ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο
φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο
θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, φπσο επίζεο θαη ηηο ηπρφλ θαηαινγηδφκελεο
απφ θνξνινγηθφ έιεγρν πξνζαπμήζεηο.
Οη πξνζαπμήζεηο απηέο
αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο.
Οη δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε
απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο θαηά ηελ νπνία βεβαηψλνληαη απφ ηηο
θνξνινγηθέο αξρέο.
2.8 Κπαηικέρ επισοπηγήζειρ
Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
αλαγλσξίδνληαη αξρηθά σο ππνρξεψζεηο ζηελ πεξίνδν πνπ
εηζπξάηηνληαη ε ζηελ πεξίνδν πνπ θαζίζηαηαη νξηζηηθή ε έγθξηζε
ηνπο θαη ππάξρεη βεβαηφηεηα φηη ζα εηζπξαρζνχλ.
Οη θξαηηθέο
επηρνξεγήζεηο αλαγλσξίδνληαη κε ηα πνζά πνπ εηζπξάηηνληαη ε
εγθξίλνληαη νξηζηηθά. Κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, νη θξαηηθέο
επηρνξεγήζεηο
απνζβέλνληαη κε ηελ κεηαθνξά ηνπο
ζηα
απνηειέζκαηα σο έζνδα, ζηελ ίδηα πεξίνδν θαη κε ηξφπν αληίζηνηρν

ηεο κεηαθνξάο ζηα απνηειέζκαηα ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ
πνπ επηρνξεγήζεθε.
Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ έμνδα αλαγλσξίδνληαη
αξρηθά σο ππνρξεψζεηο ζηελ πεξίνδν πνπ εηζπξάηηνληαη ε ζηελ
πεξίνδν πνπ θαζίζηαηαη νξηζηηθή ε έγθξηζε ηνπο θαη ππάξρεη
βεβαηφηεηα φηη ζα εηζπξαρζνχλ. ηελ ζπλέρεηα κεηαθέξνληαη ζηα
απνηειέζκαηα σο έζνδα ζηελ πεξίνδν ζηελ νπνία ηα επηρνξεγεζεληα
έμνδα βαξχλνπλ ηα απνηειέζκαηα.
2.9 Σςναλλαγέρ ζε ξένο νόμιζμα
Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα κεηαηξέπνληαη θαηά ηελ αξρηθή
αλαγλψξηζε
ζην
λφκηζκα
ζην
νπνίν
θαηαξηίδνληαη
νη
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο κε ηελ ηζνηηκία πνπ
ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο.
ην ηέινο θάζε
πεξηφδνπ αλαθνξάο ηα κελ λνκηζκαηηθά ζηνηρεία κεηαηξέπνληαη κε
ηελ ηζνηηκία πνπ ηζρχεη θαηά ην θιείζηκν ηνπ ηζνινγηζκνχ ελψ ηα κε
λνκηζκαηηθά ζηνηρεία πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα θαη
επηκεηξνχληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κεηαηξέπνληαη κε ηελ ηζνηηκία ηεο
αξρηθήο αλαγλψξηζεο.
Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ αλαγλσξίδνληαη ζηα
απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ πνπ πξνθχπηνπλ.
2.10 Έζοδα και έξοδα
Σα έζνδα θαη έμνδα αλαγλσξίδνληαη θαη θαηαρσξνχληαη φηαλ απηά
θαηαζηνχλ δνπιεπκέλα. Σα κελ έζνδα θαηαρσξνχληαη εληφο ηεο
πεξηφδνπ πνπ θαζίζηαληαη δνπιεπκέλα θαη εθφζνλ α) κεηαβηβάδνληαη
ζηνλ αγνξαζηή νη νπζηαζηηθνί θίλδπλνη θαη ηα νθέιε πνπ ζπλδένληαη
κε ηελ θπξηφηεηα ηνπο β) ν αγνξαζηήο θάλεη απνδεθηά ηα αγαζά γ)
ηα νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηελ ζπλαιιαγή κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ
αμηφπηζηα θαη ζεσξείηαη ζθνδξά πηζαλή ε εηζξνή ηνπο ζηελ
νληφηεηα.
Σα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα βάζε ηεο αξρήο ηνπ
δνπιεπκέλνπ.
2.11 Σηοισεία ηηρ καθαπήρ θέζηρ
Σα ζηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά θαη
ππνηηκνχληαη κεηαγελέζηεξα ζηα νλνκαζηηθά πνζά πνπ έρνπλ ιεθζεί
ε θαηαβιεζεί.
2.12 Ενδεσόμενα πεπιοςζιακά ζηοισεία και ενδεσόμενερ ςποσπεώζειρ
Σα ζηνηρεία απηά αθνξνχλ ελδερφκελα δηθαηψκαηα θαη δεζκεχζεηο,
ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο θαη ε χπαξμε

ηνπο επηβεβαηψλεηαη κφλν απφ ην εάλ ζπκβνχλ ε φρη αβέβαηα
κειινληηθά γεγνλφηα ηα νπνία δελ ππφθεηηαη ππφ ηνλ έιεγρν ηεο
εηαηξείαο.
Σα
ζηνηρεία
απηά
γλσζηνπνηνχληαη
ζηηο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο.
2.13 Γεγονόηα μεηά ηην ημεπομηνία ηος ιζολογιζμού
Οη αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ
εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, δχλαηαη λα πξνζαξκφδνληαη εάλ
ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη δηνξζσηηθά γεγνλφηα κεηά ηελ
εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ επηβάινπλ πξνζαξκνγέο επί
ηεο αμίαο απηψλ. Οη πξνζαξκνγέο απηέο δχλαηαη λα γίλνπλ έσο θαη
ηελ εκεξνκελία εγθξίζεσο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ην
δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξείαο.
Σα κε δηνξζσηηθά γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ
εθφζνλ είλαη ζεκαληηθά γλσζηνπνηνχληαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο.
3. ημειώζεις επί ηων Υρημαηοοικονομικών Καηαζηάζεων
εκείσζε 1: Δλζψκαηα πάγηα & άπια πάγηα ζηνηρεία (παξ.8 άξζξν
29 Λ.4308/2014)
Σα

ελζψκαηα

πάγηα

ηεο

εηαηξείαο

αλαιχνληαη

σο

εμήο

θαηεγνξία:
ύνολο
Αξία κηήζηρ 1/1/2014

Οικόπεδα

Κηίπια

Ακίνηηα

49.889,95

2.988.252,38

3.038.142,33
0

Πξνζζήθεο ρξήζεο

0

0

Κεηψζεηο ρξήζεο

0

-192.604,27

0

49.889,95

2.795.648,11

2.845.538,06

Αποζβεζειρ 1/1/2014

0

443.433,91

443.433,91

Πξνζζήθεο ρξήζεο

0

0,00

0,00

Κεηψζεηο ρξήζεο

0

-50.874,24

0

Αποζβεζειρ 31/12/2014
Αναποζβεζηο ςπόλοιπο
31/12/2014

0

392.559,67

392.559,67

49.889,95

2.403.088,44

2.452.978,39

Αξία κηήζηρ 1/1/2015

Αξία κηήζηρ 31/12/2014

49.889,95

2.795.648,11

2.845.538,06

Πξνζζήθεο ρξήζεο

0

0

0

Κεηψζεηο ρξήζεο

0

0

0

49.889,95

2.795.648,11

2.845.538,06

Αποζβεζειρ 1/1/2015

0

392.559,67

392.559,67

Πξνζζήθεο ρξήζεο

0

43.365,50

43.365,50

Κεηψζεηο ρξήζεο

0

0

0

Αποζβεζειρ 31/12/2015
Αναποζβεζηο ςπόλοιπο
31/12/2015

0

435.925,17

435.925,17

49.889,95

2.359.722,94

2.409.612,89

Αξία κηήζηρ 31/12/2015

αλά

Μησανολογικόρ
Δξοπλιζμόρ
Αξία κηήζηρ 1/1/2014
Πξνζζήθεο ρξήζεο

5.361.574,90
12.213,00

Κεηψζεηο ρξήζεο

0

Αξία κηήζηρ 31/12/2014

5.373.787,90

Αποζβεζειρ 1/1/2014

1.576.078,69

Πξνζζήθεο ρξήζεο

14.558,73

Κεηψζεηο ρξήζεο

0

Αποζβεζειρ 31/12/2014
Αναποζβεζηο ςπόλοιπο
31/12/2014

1.590.637,42

Αξία κηήζηρ 1/1/2015

5.373.787,90

Πξνζζήθεο ρξήζεο

3.783.150,48

0,00

Κεηψζεηο ρξήζεο

0

Αξία κηήζηρ 31/12/2015

5.373.787,90

Αποζβεζειρ 1/1/2015

1.590.637,42

Πξνζζήθεο ρξήζεο

15.676,30

Κεηψζεηο ρξήζεο
Αποζβεζειρ 31/12/2015
Αναποζβεζηο ςπόλοιπο
31/12/2015

0
1.606.313,72
3.767.474,18

Μεηαθοπικά

Αξία κηήζηρ 1/1/2014
Πξνζζήθεο ρξήζεο
Κεηψζεηο ρξήζεο
Αξία κηήζηρ 31/12/2014
Αποζβεζειρ 1/1/2014
Πξνζζήθεο ρξήζεο
Κεηψζεηο ρξήζεο
Αποζβεζειρ 31/12/2014
Αναποζβεζηο ςπόλοιπο
31/12/2014

Αξία κηήζηρ 1/1/2015
Πξνζζήθεο ρξήζεο
Κεηψζεηο ρξήζεο
Αξία κηήζηρ 31/12/2015
Αποζβεζειρ 1/1/2015
Πξνζζήθεο ρξήζεο
Κεηψζεηο ρξήζεο
Αποζβεζειρ 31/12/2015
Αναποζβεζηο ςπόλοιπο
31/12/2015

Αθηλεηνπνηήζεηο ππφ εθηέιεζε θαη
πξνθαηαβνιέο
Λοιπά ενζώμαηα ζηοιτεία

μέζα

Έπιπλα &
λοιπόρ
εξοπλ.

ύνολο
λοιπόρ
εξοπλ.

1.033.608,95

607.100,31

1.640.709,26

0

0

0

0

0,00

0

1.033.608,95

607.100,31

1.640.709,26

77.142,79

180.313,02

257.455,81

4.585,00

2.290,11

6.875,11

0

0,00

0

81.727,79

182.603,13

264.330,92

951.881,16

424.497,18

1.376.378,34

1.033.608,95

607.100,31

1.640.709,26

0

6.131,68

6131,68

-17.548,00

0

-17.548,00

1.016.060,95

613.231,99

1.629.292,94

81.727,79

182.603,13

264.330,92
2.059,41

0,00

2.059,41

-6.169,12

0

0

75.558,67

184.662,54

260.221,21

940.502,28

428.569,45

1.369.071,73

2015

2014

51.250,00
51.250,00

51.250,00
51.250,00

Δπί ησλ αλσηέξσ ζεκεηψλνληαη ηα εμήο:
 Σα νηθφπεδα δελ ππφθεηληαη ζε απνζβέζεηο
 Σα

νηθφπεδα,

ηα

θηίξηα

θαη

φινο

ν

ινηπφο

εμνπιηζκφο

ρξεζηκνπνηείηε απφ ηελ εηαηξεία ζηελ παξαγσγηθή ηεο δηαδηθαζία
(ηδηνρξεζηκνπνηνπκελα)
 Ζ θαηεγνξία θηίξηα αθνξά ηδηφθηεηα θηήξηα ηεο εηαηξείαο, ζηα
νπνία είλαη ελζσκαησκέλεο ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη έξγα ηα
νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ θηηξίσλ θαη ηεο
ιεηηνπξγίαο απηψλ.
 Δπί ησλ αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο ππάξρνπλ πξνζεκεηψζεηο

αμίαο

1.400.000,00 επξψ.
 Ζ εηαηξεία θαηά ηηο ρξήζεηο 2014 θαη 2015 δελ δηελεξγεζε ζην
ζχλνιν ηνπο ηεο πξνβιεπφκελεο απνζβεζεηο θαζψο ε δηνίθεζε
ηεο εηαηξείαο εθηίκεζε φηη νη ήδε δηελεξγεζείζεο απνζβεζεηο
θαιχπηνπλ ηελ απνζβεζκελε ρξήζε.

Σα άπια πάγηα ηεο εηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο:
Λοιπά
Άςλα
ζηοισεία
Αξία κηήζηρ 1/1/2014
Πξνζζήθεο ρξήζεο
Κεηψζεηο ρξήζεο

61.745,05
0,00
0

Αξία κηήζηρ 31/12/2014

61.745,05

Αποζβεζειρ 1/1/2014

31.213,09

Πξνζζήθεο ρξήζεο
Κεηψζεηο ρξήζεο

0,00
0

Αποζβεζειρ 31/12/2014
Αναποζβεζηο ςπόλοιπο
31/12/2014

31.213,09

Αξία κηήζηρ 1/1/2015

61.745,05

Πξνζζήθεο ρξήζεο
Κεηψζεηο ρξήζεο

30.531,96

0,00
0

Αξία κηήζηρ 31/12/2015

61.745,05

Αποζβεζειρ 1/1/2015

31.213,09

Πξνζζήθεο ρξήζεο
Κεηψζεηο ρξήζεο

0,00
0

Αποζβεζειρ 31/12/2015
Αναποζβεζηο ςπόλοιπο
31/12/2015

31.213,09
30.531,96

Θαηά ηηο ρξήζεηο 2014 θαη 2015, ε εηαηξεία δελ πξνρψξεζε ζε
δηελέξγεηα απνζβέζεσλ ζηα άπια πάγηα ζηνηρεία ηεο θαζψο πξφθεηηαη
γηα

ηδηαίηεξα

παιαηά

θαη

πιένλ

κε

νηθνλνκηθά

σθέιεκα

κεηαθεξφκελα ππφινηπα πνπ ζρεηίδνληαη κε δαπάλεο

αχμεζεο

θεθαιαίνπ πνπ έγηλε ζε πνιχ παιαηφηεξεο ρξήζεηο πξν απηήο ηνπ
2014

θαη

γηα

ηα

νπνία

δελ

δηελεξγήζεθαλ

απνζβέζεηο

πξνεγνχκελεο ρξήζεηο γηα λα θιείζεη ην ππφινηπν απηφ.

ζηηο

Δάλ ε

εηαηξεία πξνρσξνχζε ζε απνκεησζε ηεο αμίαο απηψλ, ηφηε απηή ζα
αλεξρφηαλ ζε 30.531,96 επξψ, πνζφ πνπ ζα κείσλε αλάινγα ηα
απνηέιεζκα ρξήζεο ηεο πεξηφδνπ πνπ ζα γηλφηαλ ε απνκεησζε.
εκείσζε 2: Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Σα
ρξεκαηννηθνλνκηθά
αλαιχνληαη σο εμήο:

πεξηνπζηαθά

Γνζκέλεο εγγπήζεηο
Υπημαηοοικονομικέρ
απαιηήζειρ

ζηνηρεία

2015
3.402,00

2014
7.402,00

3.402,00

7.402,00

ηεο

εκείσζε 3: Δκπνξηθέο απαηηήζεηο
Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο:
2015
738.235,16

2014
717.048,54

248.851,39

257.152,37

289.910,72

526.407,11

1.276.997,27

1.500.608,02

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο
Απαηηήζεηο απφ γξακκάηηα
εηζπξαθηέα
Απαηηήζεηο απφ επηηαγέο
πιεξσηέεο
Δμποπικέρ απαιηήζειρ

εκείσζε 5: Απνζεκαηηθά
Σα απνζεκαηηθά αλαιχνληαη σο εμήο:
2015

2014

Δπηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ πάγηνπ
εμνπιηζκνχ
Δπηρνξεγήζεηο πάγησλ λφκνπ Λ.3299/04
Αθοπολόγηηα αποθεμαηικά
Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ

836.005,13
2.016.024,96
2.852.030,09
3.158,95

890.263,76
2.016.024,96
2.906.288,72
3.158,95

Αποθεμαηικά νόμων η καηαζηαηικού

3.158,95

3.158,95

εηαηξείαο

εκείσζε 6: Γάλεηα ηξαπεδψλ
Καθξνπξφζεζκα δάλεηα: ALPHABANK 600.000,00
ΠΔΗΡΑΗΩ
120.000,00
Βξαρππξφζεζκα δάλεηα: ALPHABANK 48.411,98
ΔΣΔ
94.303,89
εκείσζε 7: Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο
Οη εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη σο εμήο:
Τπνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο
Τπνρξεψζεηο απφ επηηαγέο
πιεξσηέεο
Δμποπικέρ ςποσπεώζειρ

2015
313.523,23

2014
370.277,78

680.991,02
994.514,25

853.163,29
1.223.441,07

εκείσζε 8: Έζνδα
Σα έζνδα ηεο εηαηξείαο αλά θαηεγνξία θαη ζεκαληηθφηεηα αλαιχνληαη
σο εμήο:
2015

2014

2.634.781,96

2.450.208,43

2.512.945,47

2.761.407,38

84.379,18
68.255,81

13.118,13
38.745,30

5.300.362,42

5.263.479,24

103.776,16
54.523,63

120.905,35
157.901,26

158.299,79

278.806,61

Έζοδα ανά καηηγορία
Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ
Πσιήζεηο πξντφλησλ έηνηκσλ &
εκηηειψλ
Πσιήζεηο εηδψλ ζπζθεπαζίαο
Πσιήζεηο ππεξεζηψλ
Κύκλορ Δπγαζιών
Ινηπά έζνδα
Έθηαθηα & αλφξγαλα έζνδα
Λοιπά Έζοδα και Κέπδη

εκείσζε

9:

Αλάιπζε

ζεκαληηθφηεξσλ

πεγψλ

δαπαλψλ

εηαηξείαο
Οη ζεκαληηθφηεξεο δαπάλεο ηεο εηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο:
2015

2014

Αγνξέο εκπνξεπκάησλ

2.733.042,04

2.854.661,64

Αγνξέο α & β πιψλ

1.407.426,13

1.450.593,30

454.240,36

563.956,92

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ
Παξνρέο ηξίησλ
Φφξνη ηέιε

10.941,33

22.772,75

177.427,14

199.007,10

19.237,52

19.488,90

258.183,64

275.708,76

Σφθνη θαη ζπλαθή έμνδα

65.181,81

82.018,37

Απνζβέζεηο

65.686,21

71.956,61

Γηάθνξα έμνδα

Έθηαθηα έμνδα

8.964,46

404,86

5.200.330,64

5.540.569,21

ηεο

εκεηψλεηαη φηη πέξαλ ησλ αλσηέξσ εμφδσλ, ζηηο ρξήζεηο 2014 θαη
2015 ππήξραλ πνζά χςνπο 39.120,00 επξψ θαη 39.000,00 επξψ
αληίζηνηρα, πνπ αθνξνχζαλ ηεθκαξηά ελνίθηα ηδηφρξεζεο θηηξίσλ ηα
νπνία ζπκςεθίδνληαη κε αληίζηνηρα πνζά ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηα
έζνδα ηεο εηαηξείαο σο έζνδα απφ ηδηφρξεζε θηεξίσλ. Πξφθεηηαη γηα
κηα δηαδηθαζία ε νπνία πξνβιέπεηαη απφ ηελ θνξνινγηθή λνκνζεζία
ηεο Διιάδαο θαη ε νπνία δελ επεξεάδεη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ηεο
εηαηξείαο.

Σα

έζνδα

/

έμνδα

ηεο

θαηεγνξίαο

απηήο

δελ

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα.
4.

Λοιπές

γνωζηοποιήζεις

επί

ηων

Υρημαηοοικονομικών

Καηαζηάζεων
4.1 Παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ πξννπηηθή ηεο εηαηξείαο
σο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο (παξ.4 άξζξν 29 Λ.4308/2014
χκθσλα κε ηελ δηνίθεζε δελ ππάξρνπλ ηέηνηνη παξάγνληεο.
4.2 Παξεθθιίζεηο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ πξνθεηκέλνπ λα
επηηεπρζεί

εχινγε

παξνπζίαζε

ησλ

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ

θαηαζηάζεσλ (παξ.6 άξζξν 29 Λ.4308/2014)
Γελ έγηλαλ ηέηνηεο παξεθθιίζεηο θαηά ηελ ρξήζε 2015 (1/1/2015 –
31/12/2015).
4.3 ρέζεηο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ε κηαο ππνρξεψζεσο κε
πεξηζζφηεξα απφ έλα θνλδχιηα ηνπ ηζνινγηζκνχ (παξ.7 άξζξν 29
Λ.4308/2014)
Γελ ππάξρνπλ ηέηνηεο ζρέζεηο.
4.4 Πξνβιέςεηο
Οη πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο κεηά ηελ έμνδν
απφ ηελ ππεξεζία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία
(Λ.2112/1920)

δελ

αλαγλσξίδνληαη

ζηηο

ρξεκαηννηθνλνκηθέο

θαηαζηάζεηο

ηεο

31/12

αιιά

θαηαρσξνχληαη

φηαλ

θαηαζηνχλ

νξηζηηθέο.
4.5 Δπηκέηξεζε ζε εχινγε αμία (παξ.10 άξζξν 29 Λ.4308/2014)
Γελ έγηλε θακία επηκέηξεζε κε ηελ ρξήζε ηεο εχινγεο αμίαο.
4.6 Γεζκεχζεηο, εγγπήζεηο θαη ελδερφκελεο επηβαξχλζεηο πνπ δελ
εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ (παξ.16 άξζξν 29 Λ.4308/2014)
Ζ εηαηξεία έρεη εθρσξήζεη εγγπεηηθέο επηζηνιέο: 20.515,37€
4.7 Σφθνη πνπ ελζσκαηψζεθαλ ζηελ αμία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
ζηελ πεξίνδν (παξ.18 άξζξν 29 Λ.4308/2014)
Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ δελ ελζσκαηψζεθαλ ηφθνη ζηελ αμία
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
4.8 Πιεξνθνξίεο γηα ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ (παξ.23α αξζξν
29 Λ.4308/2014)
Μέζος όρος απαζτολούμενοσ προζωπικού
Κηζζσηνί

32

Ζκεξνκίζζηνη

27

4.9 Υνξεγεζείζεο πξνθαηαβνιέο – πηζηψζεηο ζε κέιε ηνπ Γ..
(παξ.25 άξζξν 29 Λ.4308/2014)
Γελ έρνπλ δνζεί.
4.10 Πξψηε εθαξκνγή
Ζ πξψηε εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ απνηηκήζεσο θαη ζπληάμεσο
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ αληηκεησπίδεηαη σο αιιαγή
ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ.
Ζ αλαδξνκηθή πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ είλαη πξαθηηθά δπζρεξείο δεδνκέλνπ ηεο παιαηφηεηαο
αξθεηψλ θνλδπιηψλ θαη απαηηεί ζεκαληηθφ θφζηνο. Ωο εθ ηνχηνπ ε
εηαηξεία πηνζεηεί απφ ηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ ηεο πξψηεο εθαξκνγήο
ην ηζηνξηθφ θφζηνο σο βάζε επηκέηξεζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ

ηεο ζηνηρείσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεηάβαζεο θαη ζεσξεί ηηο
ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπ ηέινπο ηεο
πξνεγνπκέλεο πεξηφδνπ σο ην ηεθκαξηφ θφζηνο γηα ηελ εθαξκνγή
ηνπ Λ.4308/2014.
Ζ εηαηξεία δελ έρεη θάλεη ρξήζε ησλ απαιιαγψλ ηεο παξαγξάθνπ 5
ηνπ άξζξνπ 37 Λ.4308/2014 θαη επνκέλσο δελ ππάξρνπλ επηπηψζεηο
επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηελ ρξήζε απαιιαγψλ.
πλνπηηθά, απφ ηηο εγγξαθέο πξνζαξκνγήο ζηα ΔΙΠ πνπ αθνξνχζαλ
ηελ ρξήζε 1/1/2014 έσο 31/12/2014 δελ πξνέθπςε θάπνηα
ηξνπνπνίεζε ε κεηαβνιή επί ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ
ηζνινγηζκνχ θαη ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ρξήζεο ζε ζρέζε κε
απηά πνπ ίζρπαλ θαη απεηθνλίδνληαλ ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο πξν ηεο ρξήζεο 2014.
Σα ζηνηρεία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ αθνξνχλ
ηελ πεξίνδν 1/1/2014 – 31/12/2014 ηαμηλνκήζεθαλ ζχκθσλα κε ηα
ζρεηηθά ππνδείγκαηα ηνπ Λ.4308/2014.

ΦΙΩΡΗΛΑ, 16/07/2016
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ηνπ Γ

ΚΠΔΙΙΖ ΓΔΩΡΓΗΟ
Α.Γ.Σ. ΑΒ-866412
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Α.Γ.Σ. ΑΒ-866490
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ΘΔΟΦΡΑΣΟΤ
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