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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός

Σημ.

6.1

31/12/2015

31/12/2014

5.256.550
2.235.066
1.425.469

5.331.840
2.383.733
1.467.406

8.917.085

9.182.979

0

514

0

514

100.000
7.634
107.634

100.000
7.634
107.634

9.024.720

9.291.127

146.819
20.966
313.534
33.142
514.462

51.665
21
413.369
33.142
498.196

689.510
346.485
55.185

881.584
457.452
7.762

Σύνολο

1.091.181

1.346.798

Σύνολο κυκλοφορούντων

1.605.643

1.844.995

10.630.363

11.136.122

Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα

6.2

Σύνολο
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
Λοιπά
Σύνολο
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και υλικά
Λοιπά αποθέματα
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά στοιχεία
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Σύνολο Ενεργητικού

7.1.1
7.1.2
7.1.3
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Σύνολο

Σημ.

31/12/2015

31/12/2014

6.834.600
6.834.600

6.834.600
6.834.600

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο

3.900
-17.054.201
-17.050.301

3.900
-15.798.101
-15.794.201

Σύνολο καθαρής θέσης

-10.215.701

-8.959.601

Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο

8.1
8.2

35.000
80.000
115.000

40.000
80.000
120.000

Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Κρατικές επιχορηγήσεις
Σύνολο

9.1

1.867.040
2.548.739
4.415.779

1.993.299
2.610.739
4.604.038

9.2.1.
9.2.1.
9.2.2.

8.493.492
6.353.680
438.062
86.766
849.912
25.400
67.972
16.315.284

7.844.285
5.861.903
541.679
71.703
797.595
194.969
59.551
15.371.684

Σύνολο Υποχρεώσεων

20.731.063

19.975.722

Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων

10.630.363

11.136.122

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Σύνολο

9.2.3.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Σημ.
Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μικτό Αποτέλεσμα
Άλλα έσοδα
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Άλλα έξοδα και ζημιές
Άλλα κέρδη
Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων
Πιστωτικοί τόκοι
Χρεωστικοί τόκοι
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους
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31/12/2015

31/12/2014

2.195.416
-1.727.584
467.832

1.630.784
-1.218.432
412.352

1

0

-107.088
-147.245
-80.833
132.667

-61.501
-142.056
-182.622
187.600
213.773

0
-1.388.768
-1.256.100

0
-1.133.749
-919.976

0

-240.000

-1.256.100

-1.159.976
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Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
της 31ης Δεκεμβρίου 2015
1.

Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία
α) Επωνυμία: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ Α.Ε.
β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία.
γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2015 - 31.12.2015
δ) Διεύθυνση της έδρας: 10ο χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας – Στυλίδα , ΤΚ 35 300 Αυλάκι Στυλίδας
ε) Αρ.Μ.Α.Ε.: 58697/14/Β/05/6
ΓΕ.ΜΗ.: 022655654000
στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την
κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία μικρή οντότητα.
η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία
με τον παρόντα νόμο.
θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το
λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.
ι) Τα ποσά έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

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

3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της παρούσας χρήσης έγινε με βάση τις λογιστικές αρχές
που προδιαγράφονται στο νόμο Ν.4308/2014, προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια
εκτιμήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών, τα
αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων.
Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες
που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα όμως, μπορεί να διαφέρουν από
αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση.
Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των παγίων, τις
συμμετοχές, την απομείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίμηση της εύλογης αξίας εφόσον
επιλέγεται η εφαρμογή της.
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Οι προηγούμενες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «Επεξεργασία Βρώσιμων Ελαιών και
Αγροτικών Προϊόντων» μέχρι και το 2014 είχαν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και τις διερμηνείες των ΔΠΧΠ που είχαν εκδοθεί από τη
Διεθνή Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB). Από την προσαρμογή των οικονομικών
καταστάσεων από Δ.Π.Χ.Α σε Ε.Λ.Π για την χρήση 01.01.2014 – 31.12.2014 δεν υπήρχε καμιά επίπτωση
επί των Ιδίων κεφαλαίων της χρήσης 2014.

3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι
Η εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις ακόλουθες
λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου.
3.1.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
α) Αρχική καταχώριση
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο
περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή
επιδιωκόμενη χρήση.
Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των
βιολογικών, περιλαμβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που
σχετίζεται άμεσα με το εν λόγω πάγιο στοιχείο. Επιπλέον περιλαμβάνει μια εύλογη αναλογία σταθερών και
μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το ιδιοπαραγόμενο πάγιο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά
αυτά αναφέρονται στην περίοδο κατασκευής ή παραγωγής. Η εταιρεία δεν επιβαρύνει το κόστος των
ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων μακράς περιόδου κατασκευής ή παραγωγής με τόκους εντόκων
υποχρεώσεων κατά το μέρος που αναλογούν σε αυτό.
β) Μεταγενέστερη αποτίμηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο αποσβέσιμο
κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισμό του
περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομειώσεως).
Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή
τους, η οποία εκτιμήθηκε ως ακολούθως:


Κτίρια και τεχνικά έργα: 55-56 έτη.



Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 40-50 έτη.



Μεταφορικά μέσα επιβατικά 7-10 έτη.



Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων 10- 40 έτη.

Ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί την
ανακτήσιμη αξία του.
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Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ελέγχονται για απομείωση όταν
υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι μεγαλύτερες από τις ανακτήσιμες. Στην περίπτωση αυτή
υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν
την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζημία απομείωσης στην κατάσταση
αποτελεσμάτων. Το ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης
αξίας (μείον τα απαιτούμενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας χρήσεως αυτών.
Για την εκτίμηση της αξίας χρήσεως, οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλούνται στην
παρούσα αξία τους με την χρήση ενός προ φόρου προεξοφλητικού επιτοκίου ποσοστού 5%, το οποίο
αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήματος και για τους
κινδύνους που σχετίζονται με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία.
γ) Διαγραφή
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν αναμένει
μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους ή την πώλησή τους.
3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν άδειες – παραχωρήσεις - δικαιώματα, λογισμικά
προγράμματα, εμπορικές επωνυμίες και εμπορικά σήματα.
Η αξία των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωμάτων περιλαμβάνει το κόστος κτήσεως των εν λόγω
στοιχείων, καθώς και κάθε δαπάνη που έχει μεταγενέστερα πραγματοποιηθεί για την επέκταση της διάρκειας
της ισχύος τους, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων της αξίας τους.
Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών προγραμμάτων
καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας,
μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν απομειώσεων της αξίας τους. Σημαντικές
μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα λογισμικά προγράμματα όταν προσαυξάνουν την απόδοση
τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών.
Η απόσβεση των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου
αποσβέσεως εντός της περιόδου ισχύος τους. Η απόσβεση των λογισμικών προγραμμάτων λογίζεται βάσει
της σταθερής μεθόδου αποσβέσεως σε 5 έτη.
Τα εμπορικά σήματα δεν αποσβένονται καθώς θεωρείται ότι δεν έχουν ορισμένη διάρκεια ωφέλιμης
ζωής, υπόκεινται όμως σε ετήσιο έλεγχο απομειώσεως της αξίας τους.
Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
3.1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
3.1.3.1. Συμμετοχές
Οι συμμετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υποκείμενες σε έλεγχο απομειώσεως της αξίας
τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να μην είναι
ανακτήσιμη. Ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται όταν η λογιστική αξία των συμμετοχών υπερβαίνει την
ανακτήσιμη αξία τους. Ως ανακτήσιμη αξία θεωρείται η αξία χρήσεως που είναι η παρούσα αξία των
αναμενόμενων μελλοντικών χρηματοροών από την συμμετοχή, στην επόμενη πενταετία και της
υπολειμματικής της αξίας στο τέλος της πενταετίας.
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3.1.3.2. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
α) Αρχική καταχώριση
Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως,
δηλαδή στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει το σύνολο των
ταμειακών διαθεσίμων (ή ταμειακών ισοδύναμων) ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που διατέθηκε
για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς.
β) Μεταγενέστερη αποτίμηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται
στο κόστος κτήσεώς τους (ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν ζημίες απομειώσεως, εκτός από τα έντοκα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεώς τους ή το επιτόκιο είναι
σημαντικά, αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή
μέθοδο).
Ζημία απομειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το ποσό που
η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό.
Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο
είναι το μεγαλύτερο από:


Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο,
υπολογιζόμενη με τη χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου.



Την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πωλήσεως.

Οι ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται ως κέρδη
σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται μέχρι της αξίας
που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζημία απομειώσεως.
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου
νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται
στα αποτελέσματα.
γ) Διαγραφή
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και μόνον όταν εκπνεύσουν τα
συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή μεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι
και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού.
3.1.4. Φόροι εισοδήματος
3.1.4.1. Τρέχων φόρος
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει:


Τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής
νομοθεσίας.



Τον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο.
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Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της
χρήσεως, κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την
Εταιρεία.
3.1.4.2. Αναβαλλόμενοι φόροι
Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές μεταξύ
λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισμού.
Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων.
3.1.5. Αποθέματα
α) Αρχική καταχώριση
Τα αποθέματα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που
απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεμάτων στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη
χρήση.
Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών,
περιλαμβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα
με τα εν λόγω στοιχεία. Επιπλέον περιλαμβάνει μια εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που
σχετίζονται έμμεσα με το ιδιοπαραγόμενο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο
παραγωγής. Η εταιρεία (δεν επιβαρύνει) το κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων μακράς περιόδου
παραγωγής ή ωριμάνσεως με τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το μέρος που αναλογούν σε αυτά.
β) Μεταγενέστερη αποτίμηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέματα αποτιμούνται στην κατ' είδος χαμηλότερη
τιμή μεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το κόστος κτήσεως
προσδιορίζεται με τη μέση σταθμική μέθοδο της σειράς εξαντλήσεως. Στην περίπτωση αποτιμήσεως στην
καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, η ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται ως κόστος πωληθέντων, εκτός αν είναι
σημαντική, οπότε ενσωματώνεται στο κονδύλι «απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων».
Τα χρηματιστηριακά εμπορεύματα και τα κυκλοφορούντα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους.
Ειδικότερα:


Εμπορεύματα που οι τιμές τους διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, δηλαδή είναι
χρηματιστηριακά αγαθά, εφόσον αυτά κατέχονται αποκλειστικά για πώληση στα πλαίσια
κερδοσκοπικών συναλλαγών, αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους, μείον το κόστος που
απαιτείται για τη διάθεσή τους. Οι διαφορές από την αποτίμηση των εν λόγω στοιχείων στην
εύλογη αξία τους καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα της περιόδου που
προκύπτουν.

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

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

3.1.8. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση
Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο
ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Διαφορές που προκύπτουν είτε
κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.
β) Διαγραφή
Μια μη χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν
υφίσταται πλέον.
3.1.9. Προβλέψεις
Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που
αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους, εκτός αν η αποτίμηση στην παρούσα αξία του ποσού που
αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους έχει σημαντική επίδραση στα ποσά των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, που
προκύπτουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών, καταχωρίζονται και αποτιμούνται στα προκύπτοντα
από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
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3.1.10. Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαμβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων καταχωρίζονται ως
αναβαλλόμενα έσοδα (έσοδα επόμενων περιόδων) και μεταφέρονται τμηματικά στα αποτελέσματα ως έσοδα
κατ' αναλογία των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων για τα οποία ελήφθησαν, ενώ αυτές που λαμβάνονται
για κάλυψη εξόδων καταχωρίζονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην ίδια περίοδο που καταχωρίζονται και
τα αντίστοιχα έξοδα.
3.1.11. Έσοδα και έξοδα
Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.
Ειδικότερα:


Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται
δουλευμένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:


Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την
κυριότητά τους.



Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή.



Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα και θεωρείται
σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα.



Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συμβόλαια καταχωρίζονται με τη μέθοδο
του ποσοστού ολοκληρώσεως.



Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους
καταχωρίζονται ως εξής:


Oι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή
μέθοδο.



Τα μερίσματα ή παρόμοιας φύσεως εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων
οντοτήτων όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους.



Τα δικαιώματα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.

3.1.12. Στοιχεία της καθαρής θέσεως
Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στα
ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.
3.1.13. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν
από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί μόνο από το αν συμβούν ή δεν συμβούν
ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της Εταιρείας.
Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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3.1.14. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού
Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού,
προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αυτή
επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους. Οι προσαρμογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την
ημερομηνία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μη διορθωτικά,
μετά την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σημαντικά, στις σημειώσεις
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

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

3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και διόρθωση
σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων

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

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

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

5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα κονδύλια
του ισολογισμού
Στον λογαριασμό « Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις » περιλαμβάνεται το μακροπρόθεσμο
τμήμα υποχρεώσεων ποσού € 1.867.040 . Το αντίστοιχο βραχυπρόθεσμο τμήμα ποσού περιλαμβάνεται στον
λογαριασμό των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων «Εμπορικές Υποχρεώσεις ».
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6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
6.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Πίνακας μεταβολώ ν ενσώματων
πάγιω ν στοιχείων
ιδιοχρησιμοποιούμενων
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2014
Προσθήκες περιόδου
Κεφαλαιοποίηση τόκων
Διαφορά αναπροσαρμογής
Μειώσεις περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2014
Σωρευμένες αποσβέσεις και
απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2014
Αποσβέσεις περιόδου
Διαφορά αναπροσαρμογής
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου
Απομειώσεις περιόδου

Γήπεδα

Μηχανολογικ Μεταφορικά
ός εξοπλισμός
μέσα

Κτίρια

Λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

928.093
0
0
0
0
0
928.093

5.002.353
0
0
0
0
0
5.002.353

3.343.048
0
0
0
0
0
3.343.048

72.723
0
0
0
0
0
72.723

2.015.222
1.128
0
0
568
0
2.015.782

11.361.439
1.128
0
0
568
0
11.361.998

0
0
0
0
0

523.803
74.802
0
0
0

810.649
148.666
0
0
0

28.713
5.867
0
0
0

524.161
62.358
0
0
0

1.887.326
291.693
0
0
0

Αναστροφές απομειώσεων περιόδου

0

0

0

0

0

0

Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2014

0
0

0
598.605

0
959.315

0
34.580

0
586.519

0
2.179.019

928.093

4.403.748

2.383.733

38.143

1.429.263

9.182.979

928.093
0
0
0
0
0
928.093

5.002.353
0
0
0
0
0
5.002.353

3.343.048
0
0
0
0
0
3.343.048

72.723
0
0
0
0
0
72.723

2.015.782
27.338
0
0
0
0
2.043.119

11.361.998
27.338
0
0
0
0
11.389.336

0
0
0
0
0

598.605
75.290
0
0
0

959.315
148.666
0
0
0

34.580
5.867
0
0
0

586.519
63.408
0
0
0

2.179.019
293.231
0
0
0

Αναστροφές απομειώσεων περιόδου

0

0

0

0

0

0

Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2015

0
0

0
673.895

0
1.107.982

0
40.447

0
649.927

0
2.472.251

928.093

4.328.458

2.235.066

32.276

1.393.193

8.917.085

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2014
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2015
Προσθήκες περιόδου
Κεφαλαιοποίηση τόκων
Διαφορά αναπροσαρμογής
Μειώσεις περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2015
Σωρευμένες αποσβέσεις και
απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2015
Αποσβέσεις περιόδου
Διαφορά αναπροσαρμογής
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου
Απομειώσεις περιόδου

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015

Τα ακίνητα της εταιρείας αφορούν :
Αγροτεμάχιο επιφανείας 84.878,10τ.μ, ευρισκόμενα στη θέση «Τεμάχι» της κτηματικής περιφερείας
Δημοτικού Διαμερίσματος Αυλακίου Δήμου Στυλίδας.
Εντός του ανωτέρου γηπέδου κατασκευάσθηκαν σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 1000/05 οικοδομική άδεια οι
κατωτέρω κτιριακές εγκαταστάσεις:
Α) Ισόγειο κτίριο βιομηχανοστάσιο επιφανείας 17.179,03 μ2
Β) Δυόροφο κτίριο γραφείων & χώρων προσωπικού επιφανείας 739,20 μ2 .
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Τα κτίρια και οικόπεδα εμφανίζονταν στην εύλογη αξία τους με βάση εκτίμηση από επαγγελματίες εκτιμητές.
Κατά τον έλεγχο της απομείωσης της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων, διαπιστώθηκε ότι το
ανακτήσιμο ποσό από την χρήση των παγίων στοιχείων (αναμενόμενες μελλοντικές ταμιακές ροές) ήταν
χαμηλότερο από την εύλογη αξία του και έτσι διενεργήθηκε στη χρήση 2012 για 2η χρονιά απομείωση στην
αξία των τεχνικών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού, η οποία ανήλθε στο συνολικό ποσό της
τάξης των 520 χιλ €.
Σημειώνεται ότι επί των ακινήτων της εταιρίας υπάρχουν υποθήκες υπέρ Τραπεζών ποσού 8,5 εκατ. ευρώ για
εξασφάλιση δανείων
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6.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων
στοιχείων

Λοιπά άυλα
στοιχεία

Σύνολο

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2014
Προσθήκες περιόδου
Κεφαλαιοποίηση τόκων
Μειώσεις περιόδου
Μεταφορές περιόδου

21.912
0
0
0
0

21.912
0
0
0
0

Υπόλοιπο 31.12.2014

21.912

21.912

0

0

20.884
514
0
0

20.884
514
0
0

Αναστροφές απομειώσεων περιόδου

0

0

Μεταφορές περιόδου

0

0

21.398

21.398

514

514

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2015
Προσθήκες περιόδου
Κεφαλαιοποίηση τόκων
Μειώσεις περιόδου
Μεταφορές περιόδου

21.912
0
0
0
0

21.912
0
0
0
0

Υπόλοιπο 31.12.2015

21.912

21.912

0

0

21.398
514
0
0

21.398
514
0
0

Αναστροφές απομειώσεων περιόδου

0

0

Μεταφορές περιόδου

0

0

21.912

21.912

0

0

Σωρευμένες αποσβέσεις και
απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2014,
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου
Απομειώσεις περιόδου

Υπόλοιπο 31.12.2014
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2014

Σωρευμένες αποσβέσεις και
απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2015
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου
Απομειώσεις περιόδου

Υπόλοιπο 31.12.2015
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015
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7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

7.1 Αποτίμηση στο κόστος κτήσεως
7.1.1 Εμπορικές απαιτήσεις
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Εμπορικές απαιτήσεις
Πελάτες εσωτερικού
Πελάτες εξωτερικού
Πελάτες επισφαλείς
Επιταγές εισπρακτέες
Επιταγές σε καθυστέρηση
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Σύνολο

31/12/2015

31/12/2014

860.533
176.330
50.218
25.000
77.430
-500.000

1.163.715
167.984
50.218
42.237
77.430
-620.000

689.510

881.584

7.1.2 Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

`
Λοιπές απαιτήσεις
Προκαταβολές προσωπικού
Δάνεια προσωπικού
Δοσοληπτικοί λογαριασμοί Γενικ. Διευθ.
Ελληνικό Δημόσιο-Προκ/νοι & Παρ/νοι φόροι
Ελληνικό Δημόσιο -Λοιπές απαιτήσεις
Λοιποί χρεώστες διάφοροι
Επίδικες απαιτήσεις κατά Ελληνικού Δημοσίου
Εκτελωνιστές -Λογαριασμοί προς απόδοση
Λοιποί συνεργάτες τρίτοι προς απόδοση
Πάγιες προκαταβολές
Λοιπές προβλέψεις εκμετάλλευσης
Σύνολο

31/12/2015
10.644
7.081
568
144.807
27.930
0
2.400
1.202
330.854
1.000
-180.000
346.485

31/12/2014
10.644
7.081
568
42.307
142.794
0
2.400
1.202
329.455
1.000
-80.000
457.452
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7.1.3 Ταμειακά διαθέσιμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Ταμιακά διαθέσιμα

31/12/2015

31/12/2014

Ταμείο
Καταθέσεις όψεως σε ευρώ

259
54.926

108
7.654

Σύνολο

55.185

7.762

8. Προβλέψεις
8.1 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία
Η εταιρεία απασχολεί προσωπικό για το οποίο υπάρχει ενδεχόμενη υποχρέωση για παροχή αποζημίωσης
λόγω αποχώρησης από την υπηρεσία. Η εταιρεία έχει υπολογίσει πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν 4093/2012, και όχι με βάση υπολογισμούς που στηρίζονται σε δεδομένα
αναλογιστική μελέτης. Το συσσωρευμένο ποσό της σχηματισθείσας πρόβλεψης την 31/12/2015 ανερχόταν σε
35.000χιλ ευρώ, ήτοι το 100% της υποχρέωσης για συνταξιοδότηση. Η Εταιρεία εκτιμά ότι το παραπάνω
ποσό κρίνεται επαρκές και δεν θα υπάρχει ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

8.2 Πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2009 έως 2015. Ειδικότερα, για τις
χρήσεις 2011 έως 2015, κρίθηκε ότι δεν απαιτείται η χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού από τον νόμιμο
ελεγκτή με βάση τις διατάξεις που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α Ν. 4174/2013. Για τις
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (οι οποίες έχουν σωρευμένες ζημιές σημαντικού ποσού), η εταιρεία έχει
σχηματίσει πρόβλεψη για πρόστιμα και προσαυξήσεις ποσού 80.000 €. Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι
δεν θα υπάρξουν άλλες αξιόλογες διαφορές κατά την εξέταση των ανωτέρω φορολογικών δηλώσεων. Η
θυγατρική ΜΑΚΟΝΑΚ δεν έχει ελεγχθεί για τις χρήσεις 2003-2014.

9. Υποχρεώσεις
9.1 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Το υπόλοιπο του λογαριασμού αφορά μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς προμηθευτές σύμφωνα με
την από 14/2013 απόφαση εξυγίανσης του άρθρου 106α Π.τ.Κ.
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9.2 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

9.2.1 Δάνεια
α) Εξασφαλίσεις δανείων
Σημειώνεται ότι επί των ακινήτων της εταιρείας υφίστανται υποθήκες υπέρ Τραπεζών ποσού 8,5 εκατ.
Ευρώ για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων

(β) Χρόνος λήξεως δανειακών υποχρεώσεων

Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια

31/12/2015

31/12/2014

Τραπεζικοί ανοικτοί λογαριασμοί

8.493.492

7.844.285

Σύνολο

8.493.492

7.844.285

Βραχυπρόθεσμο μέρος έντοκων δανείων

31/12/2015

31/12/2014

Ομολογιακά δάνεια (έχουν καταγγελθεί)

6.353.680

5.861.903

Σύνολο

6.353.680

5.861.903

9.2.2 Εμπορικές υποχρεώσεις
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Εμπορικές υποχρεώσεις

31/12/2015

31/12/2014

Προμηθευτές εσωτερικού
Προμηθευτές εξωτερικού
Πιστωτικά υπόλοιπα απαιτήσεων
Επιταγές πληρωτέες
(μεταχρονολογημένες)

19.847
8.931
393.804

81.661
32.036
35.582

15.480

392.399

Σύνολο

438.062

541.679
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9.2.3 Λοιπές υποχρεώσεις
Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Λοιπές υποχρεώσεις
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
Δικαιούχοι αμοιβών
Λοιποί πιστωτές
Σύνολο

31/12/2015

31/12/2014

65.255
-39.907
52

135.360
49.531
10.078

25.400

194.969

10. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας
Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες:

Έσοδα
Πωλήσεις Εμπορευμάτων
Πωλήσεις προϊόντων ετοίμων & ημιτελών
Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων
Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών
Σύνολο

Έξοδα
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού
Αμοιβές & έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων

31/12/2015
282.419
337.111
37.147
1.538.739
2.195.416

31/12/2015

31/12/2014
232
340.036
84.996
1.205.520
1.630.784

31/12/2014

707.447
31.418
157.259

488.012
12.203
94.162

Φόροι τέλη(πλην των μη ενσωματωμένων στο
λειτουργικό κόστος)
Διάφορα έξοδα
Τόκοι & συναφή έξοδα

12.462
87.077
1.376.855

10.411
41.340
1.123.903

Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο
λειτουργικό κόστος
Σύνολο

293.745
2.666.264

292.207
2.062.239

Ανάλυση ανά κόστος
Κόστος πωλήσεων
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Χρεωστικοί τόκοι
Σύνολο

31/12/2015
1.023.164
107.088
147.244
1.388.768
2.666.264

31/12/2014
682.929
61.501
142.056
1.133.749
2.062.239
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11. Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο
Δεν υφίστανται τέτοια κονδύλια.

12. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού
Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα:
31/12/2015
Διοικητικό προσωπικό

31/12/2014
9

12

Εργατοτεχνικό προσωπικό

27

13

Σύνολο

36
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Η εταιρεία σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής ποσά:

31/12/2015

31/12/2014

Μισθοί και ημερομίσθια
Κοινωνικές επιβαρύνσεις
Παροχές μετά την έξοδο από την
υπηρεσία

561.042,11
145.022,17

385.467,79
95.661,13

1.382,78

6.883,54

Σύνολο

707.447,06

488.012,46

13. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών
οργάνων
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

14. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν
εμφανίζονται στον ισολογισμό
α) Εγγυήσεις
Η Εταιρεία δεν έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους

γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2009 έως 2015. Ειδικότερα, για τις
χρήσεις 2011 έως 2015, κρίθηκε ότι δεν απαιτείται η χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού από τον νόμιμο
ελεγκτή με βάση τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν.4174. Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (οι οποίες
έχουν σωρευμένες ζημιές σημαντικού ποσού), η εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη για πρόστιμα και
προσαυξήσεις ποσού 80.000 €. Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι δεν θα υπάρξουν άλλες αξιόλογες
διαφορές κατά την εξέταση των ανωτέρω φορολογικών δηλώσεων και η επίπτωση επί των οικονομικών
καταστάσεων δεν θα είναι σημαντική.
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15. Πρώτη εφαρμογή
Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων αποτιμήσεως και συντάξεως χρηματοοικονομικών καταστάσεων
αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και μεθόδων.
Οι προηγούμενες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «Επεξεργασία Βρώσιμων Ελαιών και
Αγροτικών Προϊόντων» μέχρι και το 2014 είχαν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και τις διερμηνείες των ΔΠΧΠ που είχαν εκδοθεί από τη
Διεθνή Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB). Από την προσαρμογή των οικονομικών
καταστάσεων από Δ.Π.Χ.Α σε Ε.Λ.Π για την χρήση 01.01.2014 – 31.12.2014 δεν υπήρχε καμιά επίπτωση
επί των Ιδίων κεφαλαίων της χρήσης 2014. Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της
συγκριτικής περιόδου ταξινομήθηκαν, σύμφωνα με τα υποδείγματα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
του Ν.4308/2014.

Λαμία 05/02/2018
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