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Α.ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέτουμε υπόψη σας για έγκριση τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31
Δεκεμβρίου 2016, οι οποίες έχουν συνταχθεί βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) και σας παραθέτουμε
τις παρακάτω επεξηγήσεις.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Με την λήξη της 8ης εταιρικής χρήσης η Εταιρεία παρουσιάζει, σύμφωνα με τις Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις της, τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία:
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας κατά την χρήση του 2016, ανήλθε σε 4.778.167,65 € από 3.560.231,62 € το
2015, αυξημένος κατά ποσοστό 34,21%.
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το αποτέλεσμα μετά φόρων της κλειόμενης χρήσης 2016 ανήλθε σε κέρδος
ποσού 191.093,57 € έναντι επίσης κερδών ποσού 145.095,60 € της προηγούμενης χρήσης 2015.
ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας διαμορφώθηκαν την κλειόμενη χρήση 2016 σε σύγκριση με την
προηγούμενη χρήση 2015, ως εξής:

Χρήση 2016
Έμμεση
ρευστότητα

=

Ταμειακή
ρευστότητα

=

Δανειακά προς
ίδια κεφάλαια

=

Δανειακά προς
συνολικό
ενεργητικό

=

Αποδοτικότητα
Ιδίων
κεφαλαίων
(ROE)

=

Προ φόρων
κέρδη προς
πωλήσεις

=

Καθαρά κέρδη
προς πωλήσεις

=

Πωλήσεις προς
λογαριασμούς
εισπρακτέους

=

Πωλήσεις προς
Σύνολο
ενεργητικού

=

Κυκλοφορούν ενεργητικό

2.615.311,52

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.430.628,91

Διαθέσιμα

713.574,82

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.430.628,91

Συνολικές υποχρεώσεις

3.669.587,50

Ίδια κεφάλαια

1.255.989,89

Συνολικές υποχρεώσεις

3.669.587,50

Σύνολο ενεργητικού

4.925.577,39

Καθαρά κέρδη

191.093,57

Ίδια κεφάλαια

1.255.989,89

Κέρδη προ φόρων

283.393,87

Συνολικές πωλήσεις

4.778.167,65

Καθαρά κέρδη

191.093,57

Συνολικές πωλήσεις

4.778.167,65

Συνολικές πωλήσεις

4.778.167,65

Λογαριασμοί εισπρακτέοι

1.360.567,34

Συνολικές πωλήσεις

4.778.167,65

Σύνολο ενεργητικού

4.925.577,39

Χρήση 2015

=

1,83

=

0,50

=

292,17%

=

74,50%

=

0,1521

=

5,93%

=

4,00%

=

351,19%

=

97,01%

1.644.447,19
1.016.541,06

210.783,33
1.016.541,06

3.360.686,20
1.064.896,32

3.360.686,20
4.425.582,52

=

1,62

=

0,21

=

315,59%

=

75,94%

=

0,1363

=

5,00%

=

4,08%

=

367,40%

=

80,45%

145.095,60
1.064.896,32

177.902,36
3.560.231,62

145.095,60
3.560.231,62

3.560.231,62
969.043,97

3.560.231,62
4.425.582,52
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩN
Η Εταιρεία εκτίθεται σε ορισμένους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κίνδυνο αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο,
κίνδυνο ρευστότητας, καθώς και σε κινδύνους που πηγάζουν από τη γενικότερη οικονομική ύφεση και αβεβαιότητα
που χαρακτηρίζει την ελληνική αλλά και την παγκόσμια αγορά.
Στο πλαίσιο της διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων η Διοίκηση διαμορφώνει τις διαδικασίες και τις πολιτικές που
είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική πρόληψη και διαχείριση του προκείμενου κινδύνου. Επίσης, μεριμνά για την
αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπομένων για το σκοπό αυτό διαδικασιών και ρυθμίσεων και ιδίως:
- καταγράφει και μεριμνά για την πολιτική των προσεγγίσεων και των μεθόδων υπολογισμού της αξίας των
ανοιγμάτων και της προσαρμογής της αξίας και των προβλέψεων αυτών
- εφαρμόζει πρόγραμμα προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και ειδικών αναλύσεων ευαισθησίας, βάσει των
οποίων εκτιμάται και ποσοτικά η έκθεση της Εταιρείας στους κινδύνους αυτούς
- μελετά δυνατότητες χρήσης ή απόκτησης χρηματοοικονομικών μέσων ή εργαλείων αντιστάθμισης των
κινδύνων
Η έκθεση της Εταιρείας στο κίνδυνο ρευστότητας και στον πιστωτικό κίνδυνο εξαρτάται στο μέλλον από τους
κινδύνους που απορρέουν από το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον της Εταιρείας και της προοπτικές της Ελληνικής
αγοράς.
Στο πλαίσιο της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου ρευστότητας η εταιρεία διαμορφώνει
ειδικές δικλείδες ασφαλείας, διαδικασίες και πολιτικές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική πρόληψη και
διαχείριση των εν λόγω κινδύνων.
Αναφορικά με τον πιστωτικό κίνδυνο σημειώνεται ότι, η παροχή υπηρεσιών και πώληση ειδών της Εταιρείας
γίνεται κυρίως σε πελάτες με αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων και περιορίζεται σημαντικά λόγω της έγκαιρης
είσπραξης των απαιτήσεων της και της ελαχιστοποίησης ζημιών από επισφαλείς πελάτες.
Αναφορικά με τον κίνδυνο ρευστότητας η εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητάς μέσω προσεκτικής
παρακολούθησης των προγραμματισμένων πληρωμών για μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, καθώς και των ταμειακών
εκροών από την καθημερινή της δραστηριότητα. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές
ζώνες (καθημερινή, εβδομαδιαία, μηνιαία βάση).

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Δεν προέκυψε καμιά μεταβολή στο μετοχικό κεφάλαιο κατά την τρέχουσα χρήση. Δεν έγινε απόκτηση ιδίων
μετοχών στην κλειόμενη χρήση.
ΥΠΑΡΞΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η Εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα.
Η εταιρεία διαθέτει αγρούς συνολικής αξίας κτήσεως 32.474,93 € και κτίρια αξίας κτήσεως 1.003.150,87 €.
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η εταιρεία δεν διαθέτει λογαριασμούς καταθέσεων σε συνάλλαγμα. Κατέχει μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς
αξίας κτήσης 105.000,00 €.
Δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις του άρθρου 43α παρ. 3.γ του Ν. 2190/20.
Η εταιρεία εφαρμόζει πολιτικές παροχής ίσων ευκαιριών ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας
κλπ σε εργασιακά ζητήματα, ενώ λαμβάνει και όλα τα αναγκαία μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας.
Επίσης, εφαρμόζονται πλήρως πολιτικές για το σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων και της συνδικαλιστικής
τους ελευθερίας. Τέλος, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος από τις
δραστηριότητές της.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η εταιρεία δεν έχει δραστηριότητες στον τομέα αυτό
ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η πορεία των εργασιών της εταιρείας μας (Κύκλος Εργασιών) της χρήσεως που εξετάζουμε, παρουσίασε
αύξηση, κατά 34,21%, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ενώ και τα υπόλοιπα μεγέθη παρουσίασαν θετικές
μεταβολές.
Τελειώνοντας, παρακαλούμε κ. κ. Μέτοχοι να εγκρίνετε τις υποβαλλόμενες Οικονομικές Καταστάσεις και να
μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1/1/2016 – 31/12/2016.
ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι τη σύνταξη της παρούσας δεν έχουν συμβεί γεγονότα που
επηρεάζουν σημαντικά την οικονομική κατάσταση της εταιρείας, ώστε να χρήζουν αναφοράς.
Πέτρα Φιλιππιάδας, 30 Ιουνίου 2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
και Διευθύνων Σύμβουλος

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Αποστολίδης Παύλος
Α.Δ.Τ. ΑΒ 093905

Αποστολίδου Ευγενία
Α.Δ.Τ. Θ 792729
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Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ’ είδος

Χρήση 2016

Χρήση 2015

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)
Λοιπά συνήθη έσοδα
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών
Παροχές σε εργαζόμενους
Αποσβέσεις
Λειτουργικά έξοδα
Λοιπά έξοδα και ζημίες
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

4.778.167,65
172.440,24
19.801,54
-2.581.320,17
-402.651,39
-498.484,84
-1.059.007,04
-49.305,59
-31.850,00
0,04
347.790,44
238,99
-64.635,56
283.393,87
-92.300,30
191.093,57

3.560.231,62
53.546,16
0,00
-1.804.382,87
-197.173,56
-493.906,36
-834.057,39
-2,84
0,00
0,00
284.254,76
4,31
-106.356,71
177.902,36
-32.806,76
145.095,60
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Γ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
31.12.2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Σύνολο
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Λοιπά αποθέματα
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

31.12.2015

598.628,11
1.634.703,14
72.156,80
2.305.488,05

610.172,88
2.053.586,64
92.517,21
2.756.276,73

4.777,82
4.777,82
2.310.265,87

24.858,60
24.858,60
2.781.135,33

169.636,75
148.911,23
318.547,98

146.107,74
0,00
146.107,74

1.360.567,34
149.261,38
73.150,00
210,00
713.574,82

969.043,97
213.407,15
105.000,00
105,00
210.783,33

Σύνολο

2.296.763,54

1.498.339,45

Σύνολο κυκλοφορούντων

2.615.311,52

1.644.447,19

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

4.925.577,39

4.425.582,52

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο

1.476.000,00

1.476.000,00

Σύνολο

1.476.000,00

1.476.000,00

-220.010,11
-220.010,11
1.255.989,89

-411.103,68
-411.103,68
1.064.896,32

428.805,09
1.810.153,50

533.991,64
1.810.153,50

Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις

2.238.958,59

2.344.145,14

539.057,93
748.016,44
59.493,54
3.373,69
19.136,78
61.550,53

677.773,79
252.081,42
32.806,76
2.129,93
18.891,78
32.857,38

Σύνολο
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1.430.628,91
3.669.587,50

1.016.541,06
3.360.686,20

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

4.925.577,39

4.425.582,52

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Κρατικές επιχορηγήσεις
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Δ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29)
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΒΙΟΚΗΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Θέση Αύλακας Πέτρας Φιλιππιάδας

ΑΡ. ΓΕΜΗ:

016928449000

Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία
των μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.
Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014.

2. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (παρ. 3 και 4 άρθρου 29)
Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την
προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Η εταιρεία λειτουργεί με την παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας.

3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 του άρθρου 29)
Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η εταιρεία
ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές.
3.1
Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημίες
απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά
αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.
3.2 Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες
απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα λοιπά ενσώματα πάγια
αποσβένονται με τους παρακάτω συντελεστές απόσβεσης, που αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική
ζωή τους:
α/α
(1)
(2)

Περιγραφή
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Μεταφορικά μέσα

Συντελεστής απόσβεσης
10%
12% - 16%

(3)

Εξοπλισμός Η/Υ

20%

(4)

Λοιπός εξοπλισμός

10%

3.3 Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα της
αρχικής αναγνώρισης:
α) τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον
αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.
Η απόσβεση των άυλων στοιχείων με συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός του χρόνου αυτού. Για
τα στοιχεία χωρίς συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη
ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.
β) Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, ή με ωφέλιμη οικονομική ζωή που δεν μπορεί
να προσδιοριστεί αξιόπιστα, επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις με συντελεστή απόσβεσης 10%,
και μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.
3.4 Σε τυχόν διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων περιουσιακών στοιχείων, η
διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην κατάσταση
αποτελεσμάτων.
3.5 Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον τις εκτιμώμενες
ζημίες απομείωσης.
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3.6 Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). Μεταγενέστερα
επιμετρούνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και
τυχόν ζημίες απομείωσης.
3.7 Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις
στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα
ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται
οριστικά. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά τους
στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της
λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα
αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική
η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα
μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα
αποτελέσματα.
3.8 Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει
τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου
για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις.
3.9 Τα πάσης φύσεως αποθέματα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής
ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού
όρου ή, κατά περίπτωση, την μέθοδο FIFO.
3.10 Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: (α) μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί
κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους, (β) τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή
και (γ) τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή
η εισροή τους στην οντότητα. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό
ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής.
Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από
παροχή υπηρεσιών επιμετρώνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα από τόκους λογίζονται
βάσει της αρχής του δουλευμένου.
3.11 Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δουλευμένου.
3.12 Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται αναδρομικά με τη
διόρθωση:
α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης, για την
σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και
β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών μεγεθών της
συγκριτικής περιόδου.
3.13 Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία διαπιστώνεται ότι
προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν
αναγνωρίζονται αναδρομικά.
3.14 Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.

4. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
4.1 Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4308/2014 για εκπλήρωση των υποχρεώσεων της παραγράφου 2 του
άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης (παρ. 6 άρθρου 29)
Δεν συντρέχει η περίπτωση.
4.2 Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (παρ. 7
άρθρου 29)
Δεν υπάρχουν.
4.3 Ενσώματα, άυλα και βιολογικά πάγια (παρ. 8 άρθρου 29)
Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη συμφωνία των
λογαριασμών των ενσωμάτων και των άυλων παγίων.
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Ακίνητα

Μηχ/κός
εξοπλισμός

Λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

Αξία κτήσης την 31 Δεκεμβρίου 2014

1.444.063,75

1.822.474,25

157.799,80

3.424.337,80

Προσθήκες
Μεταφορές
Αξία κτήσης την 31 Δεκεμβρίου 2015

150.222,89
-586.746,90
1.007.539,74

2.734.063,89
-257.010,00
4.299.528,14

129.891,20
-75.404,85
212.286,15

3.014.177,98
-919.161,75
5.519.354,03

Προσθήκες
Αξία κτήσης την 31 Δεκεμβρίου 2016

28.086,06
1.035.625,80

13.871,10
4.313.399,24

2.724,80
215.010,95

44.681,96
5.564.035,99

Αποσβέσεις - απομειώσεις την 31 Δεκεμβρίου 2014

500.008,17

910.185,48

83.901,41

1.494.095,06

Αποσβέσεις
Μειώσεις
Αποσβέσεις - απομειώσεις την 31 Δεκεμβρίου 2015

82.599,21
-185.240,52
397.366,86

1.396.875,21
-61.119,19
2.245.941,50

77.954,87
-42.087,34
119.768,94

1.557.429,29
-288.447,05
2.763.077,30

Αποσβέσεις
Αποσβέσεις - απομειώσεις την 31 Δεκεμβρίου 2016

39.630,83
436.997,69

432.754,60
2.678.696,10

23.085,21
142.854,15

495.470,64
3.258.547,94

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2015

610.172,88

2.053.586,64

92.517,21

2.756.276,73

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2016

598.628,11

1.634.703,14

72.156,80

2.305.488,05

Ενσώματα πάγια

Άυλα πάγια στοιχεία

Λοιπά άυλα

Σύνολο

Αξία κτήσης την 31 Δεκεμβρίου 2014

11.014,67

11.014,67

Προσθήκες
Αξία κτήσης την 31 Δεκεμβρίου 2015

5.501,00
16.515,67

5.501,00
16.515,67

Προσθήκες
Αξία κτήσης την 31 Δεκεμβρίου 2016

3.014,20
19.529,87

3.014,20
19.529,87

Αποσβέσεις - απομειώσεις την 31 Δεκεμβρίου 2014

6.944,20

6.944,20

Αποσβέσεις
Αποσβέσεις - απομειώσεις την 31 Δεκεμβρίου 2015

1.779,45
8.723,65

1.779,45
8.723,65

Αποσβέσεις
Αποσβέσεις - απομειώσεις την 31 Δεκεμβρίου 2016

3.014,20
11.737,85

3.014,20
11.737,85

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2015

7.792,02

7.792,02

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2016

7.792,02

7.792,02

4.4 Πληροφορίες για την περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία, σύμφωνα με το άρθρο 24 (παρ. 10 άρθρου 29)
Δεν συντρέχει η περίπτωση.
4.5 Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών (παρ. 18 άρθρου 29)
Δεν συντρέχει η περίπτωση.

4.6 Εμπράγματες εγγυήσεις επί ακινήτων της εταιρείας (παρ. 13 άρθρου 29)
Δεν υπάρχουν.
4.7 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες μετά από 5 έτη (παρ. 14 άρθρου 29)
Δεν υπάρχουν.
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4.8 Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού
(παρ. 16 άρθρου 29)
Δεν υπάρχουν.
4.9 Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού (παρ. 23 άρθρου 29)
Μέσος όρος προσωπικού

Χρήση 2016

Διοικητικό προσωπικό

Χρήση 2015
3

3

Εργατοτεχνικό προσωπικό

40

40

Σύνολο

43

43

Παροχές σε εργαζόμενους

Χρήση 2016

Χρήση 2015

Μισθοί και ημερομίσθια

338.630,36 €

178.670,91 €

Κοινωνικές επιβαρύνσεις

63.386,03 €

18.502,65 €

635,00 €

0,00 €

402.651,39 €

197.173,56 €

Λοιπές παροχές
Σύνολο
4.10

Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 25 άρθρου 29)
Δεν υπάρχουν.

4.11

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 30 άρθρου 29)
Δεν υπάρχουν.

4.12

Διάθεση αποτελεσμάτων χρήσης (παρ. 19 άρθρου 29)

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση όπως το αποτέλεσμα μετά φόρων της
κλειόμενης χρήσης ποσού 191.093,57 € παραμείνει εις νέο προκειμένου να καλύψει ζημιές προηγούμενων
χρήσεων.
4.13

Επιμέρους στοιχεία εσόδων – εξόδων (παρ. 17 άρθρου 29)
Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Λειτουργικά έξοδα
Αμοιβές για υπηρεσίες - μη συνδεδεμένες οντότητες
Ενέργεια
Ύδρευση

Χρήση 2016

Χρήση 2015

314.937,36

203.372,03

59.559,47

52.684,67

372,29

450,89

6.461,96

5.363,46

13.689,36

2.709,04

Ασφάλιστρα

8.204,41

6.437,38

Μεταφορικά

615.297,75

541.923,21

6.091,52

1.854,06

23.073,45

15.914,08

754,00

2.462,55

10.565,47

886,02

1.059.007,04

834.057,39

Τηλεπικοινωνίες
Ενοίκια - μη συνδεδεμένες οντότητες

Αναλώσιμα
Επισκευές και συντηρήσεις
Διαφήμιση και προβολή
Λοιπά έξοδα
Σύνολο

Το κονδύλι της Κατάστασης Αποτελεσμάτων «Λοιπά έξοδα και ζημιές» ποσού 49.305,59 € αφορά: α) τέλη
χαρτοσήμου ποσού 10.091,10 €, β) φόρο ακίνητης περιουσίας ποσού 3.168,17 €, γ) μη εκπιπτώμενος Φ.Π.Α. ποσού
705,59 €, δ) φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις ποσού 2.303,80 €, ε) προσαυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών
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ποσού 729,23 € και στ) ζημιές από ανεπίδεκτες είσπραξης απαιτήσεις ποσού 32.307,70 €.
Το κονδύλι της Κατάστασης Αποτελεσμάτων «Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων» ποσού 31.850,00 €
αφορά απομείωση της αξίας μετοχών που κατέχει η εταιρεία.
4.14

Γεγονότα μετά το τέλος της περιόδου (παρ. 9 και 33 άρθρου 29)

Δεν έχουν συμβεί σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού που δεν αντικατοπτρίζονται
στην κατάσταση αποτελεσμάτων και τον ισολογισμό της κλειόμενης περιόδου.
Η Διοίκηση της εταιρείας δεν έχει λάβει απόφαση για εκποίηση περιουσιακών στοιχείων στην επόμενη
χρήση.

Πέτρα Φιλιππιάδας, 30 Ιουνίου 2017

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Λογιστής

Αποστολίδης Παύλος
Α.Δ.Τ. ΑΒ 093905

Αποστολίδου Ευγενία
Α.Δ.Τ. Θ 792729

Πλατσούκας Ευάγγελος
Α.Δ.Τ. Ν 787821
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