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2016 Ποσά κλειομενης χρήσης

Ποσά κλειομενης χρήσης
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ
Ακινητα
Μηχανολογικος εξοπλισμος
Λοιπος εξοπλισμος
ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Υπεραξια
Λοιπα αυλα
Προκαταβ και μη κυκλοφ στοιχ υπο κατ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ ΠΕΡΙΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δάνεια και
απαιτήσεις
απαιτήσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑΠΕΡΙΟΥΣ
ΠΕΡΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Ετοιμα και ημιτελή προιόντα
Πρωτες υλες και διαφορα υλικα
Προκαταβολες για αποθεματα

2015

Αξία κτησης απ/σεις
αν/στη αξια Αξία κτησης απ/σεις
αν/στη αξια
4353951,96 2213711,46 2140240,50
4267391,96 2084407,29 2182984,67
3790994,14 3790358,61
635,53
3790694,14 3788850,14
1844,00
420016,46
394215,19
25801,27
398844,61
391081,65
7762,96
8564962,56 6398285,26 2166677,30
8456930,71 6264339,08 2192591,63
440205,43
158903,94

440205,43
158903,88

0
0,06

440205,43
158698,94

440205,43
158698,89

0
0,05

137458,26
736567,63

0
599109,31

137458,26
137458,32

137458,26
736362,63

0
598904,32

137458,26
137458,31

9301530,19

6997394,57

100918,21
2405053,83

9193293,34

6863243,40

87693,21
2417743,15

4593747,82
208990,78
213397,62
5016136,22

4340000,00
260842,02
259450,75
4860292,77

938691,86

1373267,45

82.360,67

135.361,76

4.224,21

2.151,61

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

606562,82
1631839,56
6.647.975,78
9.053.029,61

66247,77
1577028,59
6.437.321,36
8.855.064,51

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

1.419.569,91

1.419.569,91

3928482,00

3928482,00

180.111,60
3.319.588,90
-1.856.374,38
1.643.326,12
5571808,12

180.111,60
3.319.588,90
-1.838.607,68
1.661.092,82
5589574,82

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΒΛ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣ

2040914,05
34420,56
48703,61
211839,87
1145343,40
3.481.221,49
9.053.029,61

1642866,97
83391,11
39836,19
250255,83
1249139,59
3.265.489,69
8.855.064,51

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1.419.569,91

1.419.569,91

Χρηματ στοιχεια και προκαταβολες
Εμπορικέςαπαιτήσεις
απαοτησεις
Λοιπες απαιτησεις
Προπληρωμένα εξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδυναμα

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Κεφάλαιο
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΈΟ

Αποθεματικα νομων η καταστατικού
Αφορολογητα αποθεματικα
Αποτελεσματα εις νέο
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧ
Τραπεζικα δανεια
Εμπορικες υποχρεωσεις
Λοιποι φόροι και τελη
Οργανισμοι κοιν ασφαλισης
Λοιπες υποχρεωσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Κύκλος εργασιων
Κοστος πωλησεων
Μικτο αποτελεσμα
Λοιπα συνηθη εσοδα
Σύνολο
Εξοδα διοικησης
Λοιπα εξοδα και ζημιες
Λοιπα εσοδα και κερδη
Αποτελεσματα προ τοκων και φορων
Πιστωτικοι τοικοι και συανφη εσοδα
Χρεωστικοι τοκοι και συναφη εξοδα
Αποτελεσματα προ φορων
Φορος εισοδηματος
Αποετελεσματα περιοδου μετά από φορους

2016

2015

770341,86

1680986,00

367704,50
402637,36
100600,00
503237,36
-62928,77
-66055,83
8499,47
382752,23
0,00
-400518,93
-17766,70
0,00
-17766,70

1418940,02
262045,98
0,00
262045,98
-106189,00
-577361,16
7806,71
-413697,47
0,00
-2081,26
-415778,73
0,00
-415778,73

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΡΑΜΑΛΙΩΤΗΣ ΤΑΞ

ΔΡΑΜΑΛΙΩΤΗ ΑΡΕΤΗ
ΑΡΕΤΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Λ

AM 815300

ΑΕ 794772

ΑΙ 834008

2016

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΤΕΒΕ
40300 Φάρσαλα
4ον χιλ Φαρσάλων-Βόλου

Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ( παραγ 3 αρθρ 29)
1. Η εταιρεια λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
2. Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2α του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014
3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με
το νόμο 4308/2014
Β ) ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ( παρ 5 του άρθρ 29 )
Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
η εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές.
1. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρώνται 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.
2. Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρώνται 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. Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μείον αποσβέσεις και
μείον ζημίες απομείωσης, όταν
κρίνεται
κείνεται
ότι ότι αυτές
αυτές
( ζημίες
(ζημίεςαπομείωσης
απομείωσης)
) είναι
είναι μόνιμου
χαρακτήρα. Τα λοιπά ενσώματα πάγια αποσβένονται με τους παρακάτω συντελεστές
απόσβεσης, που αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους:
10%
Μηχανολογικός εξοπλισμός
12%
Μεταφορικά μέσα
20%
Εξοπλισμός Η/Υ
10%
Λοιπός εξοπλισμός
4. Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης.
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης:
α) Τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρώνται 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.
5. Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ( δάνεια και απαιτήσεις,
χρεωστικοί τίτλοι ) επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές ( ζημίες απομείωσης ) είναι μόνιμου χαρακτήρα.
6. Κατά την διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος η ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
7. Τα πάσης φύσεως αποθέματα ( έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και
υλικά ) επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται με τη μέθοδο FIFO. Οι
ζημίες που προκύπτουν από τη επιμέτρηση των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όταν αυτή είναι μικρότερη του κόστους κτήσης, αναγνωρίζεται στις ζημίες απομείωσης και επιβαρύνει το κόστος πωλήσεων στην κατάσταση αποτελεσμάτων, Σε περίπτωση
ιδιαίτερα αυξημένων ζημιών απομείωσης αποθερμάτων, τα σχετικά ποσά εμφανίζονται στο
κονδύλι απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων ( καθαρό ποσό ) στην κατάσταση αποτελεσμάτων με σκοπό την εύλογη παρουσίαση.
8. Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης
μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης.
9. Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κτήσης ( καταβαλλόμενα ποσά ). Μετεγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει
της αρχής του δεδουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης.
10. Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο
κόστος κτήσης. Μετεγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης
και ανακτήσιμης αξίας.
11. Προβλέψεις. Δεν υπάρχουν τετοια κονδύλια.
12. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά.
13. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά
ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράτονται η στην περίοδο που καθίσταται οριστική
η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν.Οι κρατικές επιχορηγήσεις
αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράτονται η 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 η στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκριση
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.
14. Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.
15. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά τον διακανονισμό
των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλεψεων,
αναγνωρίζονται ως κέρδη η ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.
16. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής
νομοθεσίας και τις δαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις.
17. Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: α) μεταβιβάζονται στον αγοραστη 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 την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστο 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
δουλευμένου. Τα μερίσματα η το εισόδημα από την συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων
οντοτήτων, αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που
που αποφασίζει τη διανομή τους. Τα δικαιώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει σχετικών συμβατικών όρων.
18. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην ακτάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του
δουλευμένου.
19. Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο
νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας
με την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά την συναλλαγή. Στο τέλος κάθε περιόδου
αναφοράς: α) τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος της
ημερομηνίας του ισολογιμού,
β) τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο
ξένο
νόμισμα και επιμετρώνται στο κόστος κτήσης , μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής
αναγνώρισης. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισμό
νομισματικών στοιχείων η την μετατροπή τους με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία
μετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση η κατά τη σύνταξη προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν.
20. 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.
21. 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.
22. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.
Γ) ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1. Ενσώματα, άυλα και βιολογικα πάγια ( παρ 8 αρθρ 29 )
Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίς
πληροφορίες
που αφορούν
που αφορούν
την την
κίνηση
κίνηση
καικαιτη
τη
συμφωνία των λογαριασμών των ενσωμάτων παγίων, των βιολογικών παγίων και των
αύλων παγίων.
Κτηρια
Αξια κτησ
Συντ αποσβεσης
Κόστος κτήσης 1/1/15
Προσθηκες
Κόστος κτήσης 31/12/15
Προσθηκες
Μειωσεις
Κόστος κτήσης 31/12/16
Αποσβεσεις
Σωρευμ.αποσβ 1/1/15
Αποσβέσεις 2015
Μειώσεις αποσβ. 2015
Σωρευμ.αποσβ.31/12/15
Αποσβέσεις 2016
Μειώσεις αποσβ. 2016
Σωρευμ.αποσβ. 31/12/16
Απομειωσις
Σωρευμ.απομ.2015
Απομειώσεις 2015
Σωρευμ.απομ 31/12/15
Απομειώσεις 2016
Σωρευμ.απομ. 31/12/16
Λογιστ αξια 31/12/15
Λογιστ αξια 31/12/16

Μηχ εξ
4,00%
4165684,37
101707,59
4267391,96
86560,00
0,00
4353951,96
0,00
2294095,59

Λοιπ εξοπ

Μεταφ μεσ Λοιπα αυλ

Συν παγιω

209688,30
2084407,29
129304,17
0,00
2213711,46

10,00%
3789064,14
1630,00
3790694,14
300,00
0,00
3790694,14
0,00
3785591,17
32858,93
0,00
3788850,14
1508,51
0,00
3790358,65

10,00%
222322,37
2053,17
224375,54
5746,85
0,00
230122,39
0,00
226071,41
1461,69
0,00
227532,10
2075,34
0,00
229607,44

12,00%
166834,07
7635,00
174469,07
15425,00
0,00
189894,07
0,00
160378,47
3171,08
0,00
163549,55
1058,20
0,00
164607,75

10,00%
735387,02
975,61
736362,63
205,00
0,00
736567,63
0,00
597928,72
975,60
0,00
598904,32
204,99
0,00
599109,31

9079291,97
114001,37
9193293,34
108236,85
0,00
9301530,19
0,00
7034464,40
38467,30
209688,30
6869249,40
134151,21
0,00
7003400,61

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2182984,67
2140240,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1844,00
635,53

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,52
3686,03

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7748,44
22115,24

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
137458,31
137458,32

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2330049,94
2304135,62

2. Εμπράγματες εγγυήσεις επί ακινήτων της εταρείας ( παρ 13 αρθ 29 )
Για τη εξώφληση των μακροπροθέσμων δανείων
νείων
απόαπό
τηντηντραπεζα
Εθνική
Εθνική ΕθνικήΤράπεζα.
στεγαστικη
έχουν χορηγηθεί εμπράγματες εξασφαλίσεις επί ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων μέχρι του
ποσού των 1642866,92 ευρω.
3. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες μετά από 5 έτη ( παρ 14 αρθ 29)
Δεν υπάρχουν

4. Χρηματοοικονομικες δεσμέυσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις
( ενδεχόμενες υποχρεώσεις ) εκτός ισολογισμού ( παρ 16 αρθρ 29)
Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά
5. Μέσος όρος προσωπικού ( παρ 23α αρθρ 29)
Ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την περίοδο 2016 ανήλθε ανήλθε
σε 10 απασχοσε 10
λούμενους ( προηγούμενη χρήση 6 )

