ΜΑΝΤΑΝΟΒΙΤΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
Ισολογισµός – Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
(Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ
Υπόδειγµα Β.1.1-B.2.1 Παραρτήµατος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΑΠΟ 1-1-2016 ΕΩΣ 31-12-2016)
ΓΕΜΗ ΠΕΙΡΑΙΑ 44634407000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισµός
Λοιπός εξοπλισµός
Επενδύσεις σε ακίνητα
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά ενσώµατα στοιχεία
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
∆απάνες ανάπτυξης
Υπεραξία
Λοιπά άυλα
Σύνολο
Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
∆άνεια και απαιτήσεις
Χρεωστικοί τίτλοι
Συµµετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
Λοιποί συµµετοχικοί τίτλοι
Λοιπά
Σύνολο
Αναβαλλόµενοι φόροι
Σύνολο µη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Έτοιµα και ηµιτελή προϊόντα
Εµπορεύµατα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Προκαταβολές για αποθέµατα
Λοιπά αποθέµατα
Σύνολο
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές
Εµπορικές απαιτήσεις
∆ουλευµένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
Προπληρωµένα έξοδα
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού

2016

%Μετ

2015

0,00
211,09
4.755,46
0,00
0,00
0,00
4.966,55

0,00
0,00
-0,09
0,00
0,00
0,00
-0,09

0,00
211,09
4.759,77
0,00
0,00
0,00
4.970,86

0,00
0,00
297,39
297,39

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

0,00
0,00
297,38
297,38

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
3.159,80
3.159,80
0,00
8.423,74

0,00
0,00
0,00
0,00
0,83
0,83
0,00
0,26

0,00
0,00
0,00
0,00
3.133,80
3.133,80
0,00
8.402,04

0,00 0,00
469.537,99 6,92
0,00 0,00
0,00 0,00
4.036,99 114,08
0,00 0,00
473.574,98 7,38

0,00
439.140,75
0,00
0,00
1.885,76
0,00
441.026,51

242.433,75 7,34
0,00 0,00
257.354,97 -1,14
0,00 0,00
595,13 260,03
164.979,18 8,24
665.363,03 4,16
1.138.938,01 5,48
1.147.361,75 5,44

225.846,72
0,00
260.327,88
0,00
165,30
152.426,14
638.766,04
1.079.792,55
1.088.194,59

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Καθαρή θέση
Καταβληµένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Καταθέσεις ιδιοκτητών
Ίδιοι τίτλοι
Σύνολο
∆ιαφορές εύλογης αξίας
∆ιαφορές αξίας ενσωµάτων παγίων
∆ιαφορές αξίας διαθέσιµων για πώληση
∆ιαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθµισης ταµειακών ροών
Σύνολο
Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο
Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέο
Σύνολο
Συναλλαγµατικές διαφορές
Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Κρατικές επιχορηγήσεις
Αναβαλλόµενοι φόροι
Σύνολο
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπροθέσµων δανείων
Εµπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήµατος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
Έσοδα επόµενων χρήσεων
Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

2016

2015

632.100,00
0,00
0,00
0,00
632.100,00

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

632.100,00
0,00
0,00
0,00
632.100,00

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

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

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

0,00
0,00
-74.707,58
-74.707,58

0,00
0,00
-14,71
-14,71

0,00
0,00
-87.593,59
-87.593,59

557.392,42

2,37

544.506,41

557.392,42

2,37

544.506,41

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

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

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

351.727,24 -5,11
0,00 0,00
199.302,45 59,51
-6.909,82 -118,37
9.703,53 -999,00
7.283,02 46,13
26.928,95 525,86
1.933,96 -12,96
0,00 0,00
589.969,33 8,51
589.969,33 8,51
1.147.361,75 5,44

370.669,37
0,00
124.948,22
37.607,24
-1.045,08
4.983,82
4.302,73
2.221,88
0,00
543.688,18
543.688,18
1.088.194,59

2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσµα
Λοιπά συνήθη έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζηµιές
Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)
Κέρδη και ζηµίες από διάθεση µη κυκλοφορούντων στοιχείων
Κέρδη και ζηµίες από επιµέτρηση στην εύλογη αξία
Έσοδα συµµετοχών και επενδύσεων
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τµήµατος σε τιµή ευκαιρίας
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

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Θ.ΜΠΑΦΑ
Α∆Τ:Σ 594689

∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Π.ΚΑΣΙ∆ΙΑΡΗΣ
Α∆Τ:ΑΑ041831

2015

932.589,70 5,65
-654.804,65 6,32
277.785,05 4,12
12.178,34 168,63
289.963,39 6,87
-79.553,40 66,05
-162.260,83 55,26
-102,40 -999,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
48.046,76
19,74
-28.340,70
19.725,80
-6.839,79
12.886,01

OΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ι. Ε.ΜΑΚΡΗ
Α∆Τ: ΑΜ 247072
ΑΙ 633923

-59,59
-39,58
-6,19
-77,77
-74,74
-79,10

882.690,94
-615.909,21
266.781,73
4.533,42
271.315,15
-47.909,46
-104.506,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
118.899,60
32,67
-30.211,68
88.720,59
-27.075,82
61.644,77

ΜΑΝΤΑΝΟΒΙΤΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΧΡΗΣΗ 2016

ΜΑΝΤΑΝΟΒΙΤΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΙΓΑΛΕΩ 40 & ΒΙΤΩΛΙΩΝ 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18545

ΓΕΜΗ ΠΕΙΡΑΙΑ 44634407000

Α.Μ.Α.Ε :45712/02/Β/00/46

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως
(01/01/16 έως 31/12/16)
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Προσάρτηµα επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2016
(σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στο αρθρο 29 του Ν.4308/2014)
1. Πληροφορίες σχετικές µε την Εταιρεία (Παρ. 3 άρθρου 29)
2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα
(Παρ. 4 άρθρου 29)
3. Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών αρχών και µεθόδων (Παρ. 5 άρθρου 29)
4. Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)
5. Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου µε περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισµού
(Παρ. 7
άρθρου 29)
6. Πίνακας ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)
7. Περίπτωση επιµέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)
8. Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)
9. Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά µετά από πέντε (5) έτη από την
ηµεροµηνία του ισολογισµού. (Παρ. 14 άρθρου 29)
10. Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις-εγγυήσεις(Παρ. 16 άρθρου 29)
11. Έσοσα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σηµασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)
12. Ποσό τόκων περιόδου µε το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύµφωνα
µε το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)
13. Μέσος όρος απασχολούµενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)
14. Προκαταβολές και πιστώσεις σε µέλη ∆.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)

ΜΑΝΤΑΝΟΒΙΤΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΧΡΗΣΗ 2016
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016
2016

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισµός
Λοιπός εξοπλισµός
Επενδύσεις σε ακίνητα
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά ενσώµατα στοιχεία

2015

211,09
4.755,46

211,09
4.759,77

4.966,55

4.970,86

297,39
297,39

297,38
297,38

3.159,80
3.159,80

3.133,80
3.133,80

8.423,74

8.402,04

469.537,99

439.140,75

4.036,99

1.885,76

473.574,98

441.026,51

242.433,75

225.846,72

257.354,97

260.327,88

595,13
164.979,18
665.363,03

165,30
152.426,14
638.766,04

Σύνολο κυκλοφορούντων

1.138.938,01

1.079.792,55

Σύνολο ενεργητικού

1.147.361,75

1.088.194,59

Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
∆απάνες ανάπτυξης
Υπεραξία
Λοιπά άυλα

Σύνολο
Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
∆άνεια και απαιτήσεις
Χρεωστικοί τίτλοι
Συµµετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
Λοιποί συµµετοχικοί τίτλοι
Λοιπά

Σύνολο
Αναβαλλόµενοι φόροι
Σύνολο µη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Έτοιµα και ηµιτελή προϊόντα
Εµπορεύµατα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Προκαταβολές για αποθέµατα
Λοιπά αποθέµατα

Σύνολο
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές
Εµπορικές απαιτήσεις
∆ουλευµένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
Προπληρωµένα έξοδα
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Σύνολο

ΜΑΝΤΑΝΟΒΙΤΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΧΡΗΣΗ 2016
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Καθαρή θέση
Καταβληµένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Καταθέσεις ιδιοκτητών
Ίδιοι τίτλοι

2016

2015

632.100,00

632.100,00

632.100,00

632.100,00

0,00

0,00

-74.707,58
-74.707,58

-87.593,59
-87.593,59

557.392,42

544.506,41

557.392,42

544.506,41

0,00

0,00

351.727,24

370.669,37

199.302,45
-6.909,82
9.703,53
7.283,02
26.928,95
1.933,96

124.948,22
37.607,24
-1.045,08
4.983,82
4.302,73
2.221,88

Σύνολο

589.969,33

543.688,18

Σύνολο υποχρεώσεων

589.969,33

543.688,18

1.147.361,75

1.088.194,59

Σύνολο
∆ιαφορές εύλογης αξίας
∆ιαφορές αξίας ενσωµάτων παγίων
∆ιαφορές αξίας διαθέσιµων για πώληση
∆ιαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθµισης ταµειακών ροών

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

Σύνολο
Συναλλαγµατικές διαφορές
Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους
Λοιπές προβλέψεις

Σύνολο
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Κρατικές επιχορηγήσεις
Αναβαλλόµενοι φόροι

Σύνολο
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπροθέσµων δανείων
Εµπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήµατος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
Έσοδα επόµενων χρήσεων

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

ΜΑΝΤΑΝΟΒΙΤΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΧΡΗΣΗ 2016
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσµα
Λοιπά συνήθη έσοδα

2016

2015

932.589,70
-654.804,65
277.785,05
12.178,34

882.690,94
-615.909,21
266.781,73
4.533,42

289.963,39

271.315,15

Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζηµιές
Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)
Κέρδη και ζηµίες από διάθεση µη κυκλοφορούντων στοιχείων
Κέρδη και ζηµίες από επιµέτρηση στην εύλογη αξία
Έσοδα συµµετοχών και επενδύσεων
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τµήµατος σε τιµή ευκαιρίας
Λοιπά έσοδα και κέρδη

-79.553,40
-162.260,83
-102,40

-47.909,46
-104.506,09

Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων

48.046,76

118.899,60

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσµα προ φόρων

19,74
-28.340,70
19.725,80

32,67
-30.211,68
88.720,59

Φόροι εισοδήµατος
Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους

-6.839,79
12.886,01

-27.075,82
61.644,77

ΜΑΝΤΑΝΟΒΙΤΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΧΡΗΣΗ 2016
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Προσάρτηµα επί των χρηµατοκοινοµικών καταστάσεων
της
31ης ∆εκεµβρίου 2016
Σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π. Προσάρτηµα (µικρών επιχειρήσεων)
1. Πληροφορίες σχετικές µε την Εταιρεία
α) Επωνυµία: ΜΑΝΤΑΝΟΒΙΤΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
β) Νοµικός τύπος: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
γ) Περίοδος αναφοράς: (01/01/16 έως 31/12/16)
δ) ∆ιεύθυνση της έδρας: ΑΙΓΑΛΕΩ 40 & ΒΙΤΩΛΙΩΝ 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18545
ε) Α.Μ.Α.Ε :45712/02/Β/00/46
ΓΕΜΗ ΠΕΙΡΑΙΑ: 44634407000
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
4308/2014.
θ) Τα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας.
ι )Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί

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 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.

3.1. Ακολουθούµενες λογιστικές αρχές και µέθοδοι
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
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).
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Οι αποσβέσεις των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους, η οποία εκτιµήθηκε
ως ακολούθως:
Ø Μεταφορικά µέσα επιβατικά 6,25 έτη.
Ø Έπιπλα και εξοπλισµός γραφείων 10 έτη
Ø Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 5 έτη
Ζηµία αποµειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιµάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί την ανακτήσιµη αξία του.
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 τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που υπάρχουν διαθέσιµες τιµές αγοράς, αυτές οι τιµές, µειωµένες µε το κόστος που
απαιτείται για τη διάθεσή τους, χρησιµοποιούνται για την αποτίµηση στην εύλογη αξία.
Για τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που δεν υπάρχουν διαθέσιµες τιµές αγοράς, η εκτίµηση της εύλογης αξίας γίνεται µε
χρήση τεχνικών προεξοφλήσεως αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών. Επειδή η εκτίµηση των αναµενόµενων
µελλοντικών ταµειακών ροών ενσωµατώνει τους συνυφασµένους µε το προς αποτίµηση στοιχείο κινδύνου θα χρησιµοποιηθή το
χωρίς κίνδυνο προεξοφλητικό τραπεζικό επιτόκιο .
γ) ∆ιαγραφή
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 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
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 10 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.
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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.
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:
Ø Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιµάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, υπολογιζόµενη µε τη χρήση του
αρχικού πραγµατικού επιτοκίου.
Ø Την εύλογη αξία του στοιχείου, µειωµένη µε το απαιτούµενο κόστος πωλήσεως.
Ø 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) ∆ιαγραφή
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
Ø τρέχων φόρος εισοδήµατος περιλαµβάνει:
Ø Τον φόρο εισοδήµατος που προκύπτει µε βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας.
Ø Τον φόρο εισοδήµατος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο.
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.
3.1.5. 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.
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 µέθοδο του µέσου ετήσιου
σταθµικού κόστους. 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».
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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 µέθοδο του µέσου ετήσιου
σταθµικού κόστους. 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».
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 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) ∆ιαγραφή
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. ∆ιαφορές 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) ∆ιαγραφή
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
3.1.11. Έσοδα και έξοδα
Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευµένα.
Ειδικότερα:
Ø Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται δουλευµένα και εφόσον
πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:
Ø Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται µε την κυριότητά τους.
Ø Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή.
Ø Τα οικονοµικά οφέλη από τη συναλλαγή µπορούν να αποτιµηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην
οντότητα.
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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
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 ∆ιοικητικό 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
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. ∆ιόρθωση 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 δεν εντοπίστηκε σφάλµα προηγούµενης περιόδου.

4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόµου προκειµένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως

5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας υποχρεώσεως µε περισσότερα από ένα κονδύλια
του ισολογισµού
∆εν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται µε περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισµού.
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6. Πληροφορίες σχετικά µε ενσώµατα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
6.1. Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Πίνακας Μεταβολών Ενσώµατων Πάγιων Περουσιακών Στοιχείων
ΓηπεδαΚτίριαΤεχνικά Εργα

Μηχαν/κός
Εξοπλισµός

Λοιπός
Εξοπλισµός

Λοιπά
Ενσωµατα
πάγια

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο την 1.1.15

17.048,68

131.335,16

Προσθήκες Περιόδου

307,00

7.836,27

300,00

Κεφαλαιοποίηση τόκων
∆ιαφορά Αναπροσαρµογής
4435,51

Μειώσεις Περιόδου
Μεταφορές Περιόδου
Υπόλοιπο την 31.12.15

0,00

17.355,68

143.606,94

300,00

16.656,23

129.686,86

299,99

488,37

4.724,78

Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις
Υπόλοιπο την 1.1.15
Αποσβέσεις Περιόδου

0,00

∆ιαφορά Αναπροσαρµογής
4435,49

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου
Αποµειώσεις Περιόδου
Αναστροφές αποµειώσεων περιοδου

0,04

Μεταφορές Περιόδου
Υπόλοιπο την 31.12.15

Καθαρή Λογιστική αξία 31.12.2015

0,00

17.144,60

138.847,17

299,99

0,00

211,08

4.759,77

0,01

17.355,68

134.735,92

300,00

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο την 1.1.2016

2.394,49

Προσθήκες Περιόδου
Κεφαλαιοποίηση τόκων
∆ιαφορά Αναπροσαρµογής
Μειώσεις Περιόδου

5167,48

Μεταφορές Περιόδου
Υπόλοιπο την 31.12.2016

0,00

17.355,68

142.297,89

300,00

17.144,60

129.976,15

299,99

Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις
Υπόλοιπο την 1.1.16

3.091,72

Αποσβέσεις Περιόδου
∆ιαφορά Αναπροσαρµογής
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου
Αποµειώσεις Περιόδου
Αναστροφές αποµειώσεων περιοδου

4.474,56

Μεταφορές Περιόδου
Υπόλοιπο την 31.12.2016

Καθαρή Λογιστική αξία 31.12.2016

ΜΑΝΤΑΝΟΒΙΤΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΧΡΗΣΗ 2016
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17.144,60

137.542,43

299,99

0,00

211,08

4.755,46

0,01
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Πίνακας µεταβολών άυλων παγίων
Υπεραξία

∆απάνες
αναπτύξεως

Λοιπά άυλα
στοιχεία

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο την 1.1.2015

20.271,81

Προσθήκες Περιόδου
Μειώσεις Περιόδου
Μεταφορές Περιόδου
Υπόλοιπο την 31.12.2015

20.271,81

Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις
Υπόλοιπο την 1.1.2015
Αποσβέσεις Περιόδου

19.640,16
334,27

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου
Μεταφορές Περιόδου
Υπόλοιπο την 31.12.2015

Καθαρή Λογιστική αξία 31.12.2015

19.974,43
297,38

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο την 1.1.2016
Προσθήκες Περιόδου

20.271,81
814,00

Μειώσεις Περιόδου
Μεταφορές Περιόδου
Υπόλοιπο την 31.12.2016

21.085,81

Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις
Υπόλοιπο την 1.1.2016
Αποσβέσεις Περιόδου

19.974,43
813,99

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου
Μεταφορές Περιόδου
Υπόλοιπο την 31.12.2016

Καθαρή Λογιστική αξία 31.12.2016
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7. Περίπτωσηεπιµέτρησης στην εύλογη αξία
Στην παρούσα περίοδο δεν έγινε επιµέτρηση στην εύλογη αξία

8. Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)
∆εν συντρέχει η περίπτωση

9. Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά µετά από
πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. (Παρ. 14 άρθρου 29)
∆εν συντρέχει η περίπτωση

10. Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις-εγγυήσεις(Παρ. 16 άρθρου 29)
α) Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις
∆εν συντρέχει η περίπτωση
β) Εγγυήσεις
∆εν συντρέχει η περίπτωση
γ) Ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010 έως και
2016. Εκτιµούµε ότι οι τυχόν φορολογικές υποχρεώσεις δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις

11. Έσοσα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σηµασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)
Ακολουθεί ανάλυση εσόδων και εξοδων στους παρακάτω πίνακες:
Έσοδα

31/12/2016

31/12/2015

881.738,00
3.279,00
47.142,70

837.590,40
2.063,00
42.017,54

Σύνολο

932.159,70

881.670,94

Έξοδα

31/12/2016

31/12/2015

168.469,25
8.555,00
22.464,06
4.112,60
32.524,19
28.340,70
3.905,71

92.718,77
12.700,00
23.096,26
5.332,67
12.809,38
30.211,68
5.547,42

268.371,51

182.416,18

Πωλήσεις Εµπορευµατων
Πωλήσεις Προιόντων
Έσοδα από Πωλήσεις Υπηρεσιών

Αµοιβές και έξοδα Προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τριτων
Παροχές τρίτων
Φόροι-Τελη
∆ιάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή
Αποσβέσεις παγίων
Προβλέψεις Εκµετάλευσης
Σύνολο

12. Ποσό τόκων περιόδου µε το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών
σύµφωνα µε το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)
∆εν συντρέχει η περίπτωση.
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13. Μέσος όρος απασχολούµενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)
Ο µέσος όρος απασχολούµενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτοµα:
31/12/2016

31/12/2015

13

9

13

9

31/12/2016

31/12/2015

145.739,48
506,70
22.223,07

81.607,65

168.469,25

92.463,96

∆ιοικητικό προσωπικό
Εργατοτεχνικό προσωπικό
Σύνολο
Η εταιρεία σε σχέση µε το απασχολούµενο προσωπικό επιβαρύνθηκε µε τα εξής ποσά:

Μισθοί και ηµεροµίσθια
Παρεπόµενες παροχές
Κοινωνικές επιβαρύνσεις
Παροχές µετά την εξοδο από την υπηρεσία
Σύνολο

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Θ.ΜΠΑΦΑ
Α∆Τ:Σ 594689
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10.856,31
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