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Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της 31.12.2015 

 
Ποσά  

 
  31.12.2015 

 
31.12.2014 

  
    

 
  

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
 

        

Ενσώματα πάγια           

Ακίνητα     271.588,60   274.325,22 

Μηχανολογικός εξοπλισμός     770,00   1.540,00 

Λοιπός εξοπλισμός     46.337,48   52.077,21 

Λοιπά ενσώματα στοιχεία     0,00   0,00 

Σύνολο     318.696,08   327.942,43 

            

Άυλα πάγια στοιχεία           

Δαπάνες ανάπτυξης     0,00   0,00 

Λοιπά άυλα     326.641,08   288.103,47 

Σύνολο     326.641,08   288.103,47 

            

Δάνεια και απαιτήσεις     28.724,82   28.724,82 

Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση     0,00   0,00 

Σύνολο     28.724,82   28.724,82 

            

Αναβαλλόμενοι φόροι     0,00   0,00 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων     674.061,98   644.770,72 

            

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
 

        

Αποθέματα           

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα     3.268.554,14   3.064.664,97 

Εμπορεύματα     1.986.136,96   1.999.978,14 

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά     2.623.948,25   2.512.048,24 

Προκαταβολές για αποθέματα     376.008,92   0,00 

Λοιπά αποθέματα     0,00   0,00 

Σύνολο     8.254.648,27   7.576.691,35 

            

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και 
προκαταβολές 

          

Εμπορικές απαιτήσεις     9.025.379,77   7.002.239,09 

Δουλευμένα έσοδα περιόδου     16.009,58   150.943,37 

Λοιπές απαιτήσεις     1.070.415,67   781.697,98 



Εμπορικό χαρτοφυλάκιο     5.573.893,49   3.379.695,36 

Προπληρωμένα έξοδα     0,00   0,00 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα     5.697.647,39   9.021.855,56 

Σύνολο     21.383.345,90   20.336.431,36 

Σύνολο κυκλοφορούντων     29.637.994,17   27.913.122,71 

Σύνολο ενεργητικού     30.312.056,15   28.557.893,43 

            

Καθαρή θέση 
 

        

Καταβλημένα κεφάλαια           

Κεφάλαιο     8.218.000,00   8.218.000,00 

Υπέρ το άρτιο     0,00   0,00 

Καταθέσεις ιδιοκτητών     0,00   0,00 

Ίδιοι τίτλοι     0,00   0,00 

Σύνολο     8.218.000,00   8.218.000,00 

            

Διαφορές εύλογης αξίας           

Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων     0,00   0,00 

Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση     0,00   0,00 

Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης 
ταμειακών ροών 

    0,00   0,00 

Σύνολο     0,00   0,00 

            

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο           

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού     48.436,28   48.436,28 

Αφορολόγητα αποθεματικά     0,00   0,00 

Αποτελέσματα εις νέο     -259.776,93   -1.821.820,97 

Σύνολο     -211.340,65   -1.773.384,69 

            

Συναλλαγματικές διαφορές     0,00   0,00 

Σύνολο καθαρής θέσης     8.006.659,35   6.444.615,31 

  
 

          

Προβλέψεις 
 

        

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους     0,00   0,00 

Λοιπές προβλέψεις     0,00   0,00 

Σύνολο     0,00   0,00 

            

Υποχρεώσεις           

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις           

Δάνεια     0,00   0,00 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     0,00   0,00 

Αναβαλλόμενοι φόροι     0,00   0,00 

Σύνολο     0,00   0,00 

            

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις           



Τραπεζικά δάνεια     357.084,98   326.341,46 

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων 
δανείων 

    0,00   0,00 

Εμπορικές υποχρεώσεις     7.568.796,74   8.426.123,54 

Φόρος εισοδήματος     681.693,53   298.394,32 

Λοιποί φόροι και τέλη     139.899,99   135.562,17 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης     104.407,62   103.670,36 

Λοιπές υποχρεώσεις     13.450.071,89   12.821.401,39 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα     3.442,05   1.784,88 

Έσοδα επόμενων χρήσεων     0,00   0,00 

Σύνολο     22.305.396,80   22.113.278,12 

Σύνολο υποχρεώσεων     22.305.396,80   22.113.278,12 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και 
υποχρεώσεων 

    30.312.056,15   28.557.893,43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

  2015 2014 

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 
 

17.755.225,35 17.805.597,19 

Κόστος πωλήσεων 
 

9.504.532,94 9.770.561,35 

Μικτό αποτέλεσμα 
 

8.250.692,41 8.035.035,84 

Λοιπά συνήθη έσοδα 
 

0,00 0,00 

    
Έξοδα διοίκησης 

 
371.822,75 524.873,72 

Έξοδα διάθεσης 
 

5.462.791,84 4.999.438,92 

Λοιπά έξοδα και ζημιές 
 

214.143,02 198.338,68 

Απομειώσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων  
 

523.862,45 516.008,96 

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη 

κυκλοφορούντων στοιχείων    

Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη 

αξία  
146.212,42 -60.461,86 

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων 
 

462.300,42 29.796,14 

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε 

τιμή ευκαιρίας    

Λοιπά έσοδα και κέρδη 
 

205.842,80 138.643,60 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 
 

2.200.003,15 1.904.353,44 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 
 

138.238,16 229.432,02 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
 

94.503,74 70.582,88 

Αποτέλεσμα προ φόρων 
 

2.243.737,57 2.063.202,58 

Φόροι εισοδήματος 
 

681.693,53 513.100,27 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 
 

1.562.044,04 1.550.102,31 

 

 

 

 

 

 

 



 



Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης  

 

 

  Κεφάλαιο Υπέρ το 
άρτιο 

Καταθέσεις 
Ιδιοκτητών Ίδιοι Τίτλοι 

Διαφορές 
εύλογης 
αξίας 

Αποθεματικά 
νόμων και 
κατ/κού 

Αφορολόγητα 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
εις νέο Σύνολο 

Υπόλοιπο 01.01.2014 8.218.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  48.436,28    -3.371.923,28  4.894.513,00  

Μεταβολές λογιστικών πολιτικών 
και διόρθωση λαθών 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Μεταβολές στοιχείων στην 
περίοδο 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Εσωτερικές μεταφορές 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Διανομές στους φορείς 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Αποτελέσματα περιόδου 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.550.102,31  1.550.102,31  

Υπόλοιπο 31.12.2014 8.218.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  48.436,28  0,00  -1.821.820,97  6.444.615,31  
Μεταβολές στοιχείων στην 
περίοδο 0,00        0,00  0,00    0,00  0,00  

Εσωτερικές μεταφορές 0,00                0,00  

Διανομές μερισμάτων 0,00                0,00  

Αποτελέσματα περιόδου 0,00              1.562.044,04  1.562.044,04  

Υπόλοιπο 31.12.2015 8.218.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  48.436,28  0,00  -259.776,93  8.006.659,35  



ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΒΟΚΑΤΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ 

ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 (1/1 -31/12/2015) 

Λ. Γούναρη 150, Γλυφάδα   

 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ : 122061801000 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

2. Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και 

κατατάσσεται στην κατηγορία των μεσαίων οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 

4308/2014. 

3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη 

συμφωνία με τον νόμο 4308/2014. 

 

Β. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  

Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, η εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές. 

1. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρούνται σε εύλογες αξίες μείον 

αποσβέσεις. Η επιμέτρηση στην εύλογη αξία γίνεται από ανεξάρτητους 

επαγγελματίες εκτιμητές ανά τετραετία ή και συντομότερα όταν επιβάλλεται 

από τις συνθήκες της αγοράς. Η επιμέτρηση στην εύλογη αξία γίνεται με τη 

Συγκριτική Μέθοδο (Comparative Method). Τα ιδιοσχρησιμοποιούμενα κτίρια 

αποσβένονται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους. 

 

2. Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρούνται σε εύλογες αξίες μη υποκείμενες σε 

απόσβεση. Η επιμέτρηση στην εύλογη αξία γίνεται από ανεξάρτητους 

επαγγελματίες εκτιμητές ανά διετία ή και συντομότερα όταν επιβάλλεται από 

τις συνθήκες της αγοράς και οι διαφορές εύλογης αξίας αναγνωρίζονται στο 

κονδύλι «Κέρδη & ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία» της κατάστασης 



αποτελεσμάτων. Η επιμέτρηση στην εύλογη αξία γίνεται με τη Συγκριτική 

Μέθοδο. 

 

3. 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 Περιγραφή Συντελεστής απόσβεσης 

(1) Μηχανολογικός εξοπλισμός 10% 

(2) Μεταφορικά μέσα 12-16% 

(3) Εξοπλισμός Η/Υ 20% 

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 αύλων 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, επιμετρώνται 

στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις με συντελεστή απόσβεσης 10%, και 

μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) 

είναι μόνιμου χαρακτήρα. 

 

5. Οι επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες, καθώς και οι λοιποί 

συμμετοχικοί τίτλοι επιμετρώνται στο κόστος κτήσης, μείον ζημίες απομείωσης 

όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. 

Μερίσματα από τις εν λόγω επενδύσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα στα 

αποτελέσματα, κατά το χρόνο που εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα αυτών. 



 

6. Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία («Δάνεια και 

απαιτήσεις»), επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης, όταν 

κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. 

 

7. Κατά την 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. 

 

8. Τα πάσης φύσεως αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες 

και υλικά) επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως και 

καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων 

προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσης τιμής. Οι ζημία που προκύπτει από 

την 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 αποθεμάτων, τα σχετικά 

ποσά εμφανίζονται στο κονδύλι «Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων 

(καθαρό ποσό)» στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων με σκοπό την εύλογη 

παρουσίαση. 

 

 

9. Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος 

κτήσης μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης. 

 

10. Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα 

ποσά). Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα 

χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες 

απομείωσης. 



 

11. Οι επενδύσεις σε στοιχεία του εμπορικού χαρτοφυλακίου, επιμετρούνται σε 

κάθε ημερομηνία αναφοράς, στην εύλογη αξία τους. Οι διαφορές εύλογης αξίας 

του εμπορικού χαρτοφυλακίου αναγνωρίζονται ως κέρδη/ζημίες στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων. Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων προσδιορίζεται βάσει των χρηματιστηριακων τους 

τιμών. 

 

12. Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αγνωρίζονται αρχικά 

στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ 

κόστους κτήσης και ανακτήσιμης αξίας. 

 

13. Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία  

υπολογίζονται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου 

της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας (projected unit credit method). 

 

14. Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα 

στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους. 

 
 

 

15. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται 

μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά. Όταν οι χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις εμπεριέχουν ή τεκμαίρεται ότι εμπεριέχουν σημαντικά ποσά που 

αφορούν τόκους ή/και διαφορές υπέρ ή υπό τα άρτιο ή/και αρχικά κόστη, οι εν 

λόγω χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος 

με τη σταθερή μέθοδο. Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα ως χρηματοοικονομικό κόστος 

(τόκοι έξοδα). 

 



16. Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και 

επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να 

απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. 

 

17. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά τον 

διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες 

της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 

 

18. 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. 

 

19. 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. Tα μερίσματα ή το 

εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων, 

αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που 

αποφασίζει τη διανομή τους. Tα δικαιώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει 

των σχετικών συμβατικών όρων. 

 



20. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του 

δουλευμένου. 

 

21. 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 τη συναλλαγή. Στο 

τέλος κάθε περιόδου αναφοράς: (α) τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με 

την ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του ισολογισμού, (β) τα μη 

νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρώνται στο 

κόστος κτήσεως, μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης. Oι 

συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισμό 

νομισματικών στοιχείων ή από τη μετατροπή τους με ισοτιμία διαφορετική από 

την ισοτιμία μετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη 

προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν. 

 

22. 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. 

23. 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. 

24. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.



Γ. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤ/ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. 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 παγίων. 

Πίνακας μεταβολών 
ενσώματων πάγιων στοιχείων 
ιδιοχρησιμοποιούμενων 

Γήπεδα Κτίρια  Μηχανολογικός 
εξοπλισμός 

Λοιπός 
εξοπλισμός 

Αξία κτήσεως          

Υπόλοιπο 1.1.2014 231.231,00 54.414,85 8.234,11 394.114,62 

Προσθήκες περιόδου 0,00 14.000,00 0,00 32.000,98 

Κεφαλαιοποίηση τόκων         

Διαφορά αναπροσαρμογής         

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μεταφορές περιόδου         

Υπόλοιπο 31.12.2014 231.231,00 68.414,85 8.234,11 426.115,60 

Σωρευμένες αποσβέσεις και 
απομειώσεις 

        

Υπόλοιπο 1.1.2014 0,00 22.472,03 5.924,11 350.648,18 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 2.848,60 770,00 23.390,21 

Διαφορά αναπροσαρμογής         
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 
Απομειώσεις περιόδου         

Αναστροφές απομειώσεων 
περιόδου 

        

Μεταφορές περιόδου         

Υπόλοιπο 31.12.2014 0,00 25.320,63 6.694,11 374.038,39 

Καθαρή λογιστική αξία 
31.12.2014 231.231,00 43.094,22 1.540,00 52.077,21 

Αξία κτήσεως          
Υπόλοιπο 1.1.2015 231.231,00 68.414,85 8.234,11 426.115,60 
Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 0,00 14.255,98 
Κεφαλαιοποίηση τόκων         
Διαφορά αναπροσαρμογής         
Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 
Μεταφορές περιόδου         

Υπόλοιπο 31.12.2015 231.231,00 68.414,85 8.234,11 440.371,58 

Σωρευμένες αποσβέσεις και 
απομειώσεις 

        

Υπόλοιπο 1.1.2015 0,00 25.320,63 6.694,11 374.038,39 
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 2.736,62 770,00 19.995,71 
Διαφορά αναπροσαρμογής         
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 
Απομειώσεις περιόδου         

Αναστροφές απομειώσεων 
περιόδου 

        

Μεταφορές περιόδου         

Υπόλοιπο 31.12.2015 0,00 28.057,25 7.464,11 394.034,10 

Καθαρή λογιστική αξία 
31.12.2015 231.231,00 40.357,60 770,00 46.337,48 

 



Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων Λοιπά άυλα 
στοιχεία 

Αξία κτήσεως    
Υπόλοιπο 1.1.2014 2.680.746,79 
Προσθήκες περιόδου 113.613,30 
Κεφαλαιοποίηση τόκων   
Μειώσεις περιόδου   
Μεταφορές περιόδου   

Υπόλοιπο 31.12.2014 2.794.360,09 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις   
Υπόλοιπο 1.1.2014 2.279.042,59 
Αποσβέσεις περιόδου 227.214,03 
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου   
Απομειώσεις περιόδου   
Αναστροφές απομειώσεων περιόδου   

Μεταφορές περιόδου   

Υπόλοιπο 31.12.2014 2.506.256,62 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2014 288.103,47 

Αξία κτήσεως    

Υπόλοιπο 1.1.2015 2.794.360,09 
Προσθήκες περιόδου 180.630,66 
Κεφαλαιοποίηση τόκων   
Μειώσεις περιόδου   
Μεταφορές περιόδου   

Υπόλοιπο 31.12.2015 2.974.990,75 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις   
Υπόλοιπο 1.1.2015 2.506.256,62 
Αποσβέσεις περιόδου 142.093,05 
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου   
Απομειώσεις περιόδου   
Αναστροφές απομειώσεων περιόδου   

Μεταφορές περιόδου   

Υπόλοιπο 31.12.2015 2.648.349,67 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015 326.641,08 

 

 



1. Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μια υποχρέωση σχετίζεται με 

περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού, γνωστοποιείται η σχέση 

του στοιχείου αυτού με τα σχετιζόμενα κονδύλια των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων (παρ. 7 άρθρου 29) 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

 

2. Η φύση σημαντικών γεγονότων που προκύπτουν μετά το τέλος της περιόδου 

τα οποία δεν αντικατοπτρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ή στον 

ισολογισμό της κλειόμενης περιόδου, και τις χρηματοοικονομικές 

επιπτώσεις τους. (παρ. 9 άρθρου 29) 

Δεν υπήρξαν τέτοιου είδους γεγονότα. 

 

3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (παρ. 11 άρθρου 29) 

Οι μεταβολές της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων (Εμπορικό χαρτοφυλάκιο) παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 Εμπορικό χαρτοφυλάκιο 
Εύλογη αξία 31.12.2014 3.379.695,36 
Προσθήκες 2015 2.443.649,92 
Μειώσεις 2015 -103.239,37 

Διαφορές εύλογης αξίας στα 
αποτελέσματα 2015 

-146.212,42 

Διαφορές εύλογης αξίας στην 
καθαρή θέση 2015 

0,00 

Εύλογη αξία 31.12.2015 5.573.893,49 
 

 

 

 

 

 

 



4. Καθαρή θέση  

Το μετοχικό  κεφάλαιο της εταιρείας την 31/12/2015 ανέρχεται σε 280.000 

μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία, και είναι ολοσχερώς 

καταβλημένο. Η μεταβολή του αριθμού των μετοχών, παρουσιάζεται στον 

παρακάτω πίνακα: 

 

 
2015 

 
2014 

Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία στην αρχή του έτους 280.000 
 

280.000 
Εκδοθείσες μετοχές στη διάρκεια του έτους 0 

 
0 

Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία στο τέλος του έτους 280.000 
 

280.000 
 

Μεταβολή κονδυλίου «Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού» 

Το κονδύλι «Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού» της καθαρής θέσης αναλύεται 

σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 

 

 
5. Εμπράγματες εγγυήσεις επί ακινήτων της εταιρείας (παρ. 13 άρθρου 29) 

Δεν υπάρχουν εμπράγματες εγγυήσεις επί ακινήτων της εταιρείας  

6. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες μετά από 5 έτη (παρ. 14 

άρθρου 29) 

Δεν υπάρχουν μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες μετά από 5 έτη. 

 

 

  
Τακτικό 

αποθεματικό  
Ειδικά 

αποθεματικά   
Εκτακτα 

αποθεματικά  
Σύνολο 

Υπόλοιπο την 1/1/14  48.436,28 0,00 0,00  48.436,28 
Κράτηση στη διάρκεια 
του έτους  

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

Υπόλοιπο την 31/12/14  48.436,28  0,00  0,00  48.436,28 
Κράτηση στη διάρκεια 
του έτους  

 
0,00 0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Υπόλοιπο την 31/12/15  48.436,28 0,00 0,00 48.436,28 



7. Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των διακανονισμών της οντότητας 

που δεν περιλαμβάνονται στον ισολογισμό, καθώς και οι 

χρηματοοικονομικές επιπτώσεις των διακανονισμών αυτών επί της 

οντότητας, εφόσον οι κίνδυνοι ή τα οφέλη των διακανονισμών αυτών είναι 

σημαντικά και εφόσον η δημοσιοποίηση των κινδύνων ή οφελών 

απαιτείται για τους σκοπούς της εκτίμησης της χρηματοοικονομικής θέσης 

της οντότητας. (παρ. 15 άρθρου 29) 

           Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

 

8. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις 

(ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29) 

Οι δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

αφορούν τις προβλέψεις για αποζημίωση βάσει των προβλέψεων του νόμου 

2112/20. 

9. Το ποσό και τη φύση των επιμέρους στοιχείων των εσόδων ή των εξόδων 

που είναι ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας. Ιδιαίτερα, 

στην περίπτωση που από το νόμο προβλέπεται συμψηφισμός εσόδων και 

εξόδων γνωστοποιούνται τα σχετικά κονδύλια και οι αξίες αυτών προ του 

συμψηφισμού.(παρ.17 άρθρου 29). 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

 

10. Το ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης 

αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (παρ. 18 άρθρου 29) 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

 

11. Προτεινόμενη διάθεση κερδών (παρ. 19 άρθρου 29) 

       Η εταιρία για τη χρήση 2015 παρουσιάζει υπολοιπο ζημιών εις νέο ποσού €   

259.776,93 

 

 



12. Το ποσό μερισμάτων που καταβλήθηκε στην περίοδο (παρ. 20 άρθρου 29) 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

 

13. Ο λογιστικός χειρισμός των ζημιών της περιόδου, όταν συντρέχει 

περίπτωση (παρ. 21 άρθρου 29) 

Σύμφωνα με την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως 2015 στα αποτελέσματα 

περιόδου μετά από φόρους εμφανίζονται κέρδη ποσού € 1.562.044,04.  

14. Σε περίπτωση αναγνώρισης αναβαλλόμενων φόρων, το υπόλοιπο 

ισολογισμού στην αρχή και στο τέλος της περιόδου, καθώς και ανάλυση της 

κίνησής του κατά τη διάρκεια της περιόδου, με αναφορά των ποσών που 

επηρεάζουν τα αποτελέσματα της περιόδου και την καθαρή θέση. (παρ. 22 

άρθρου 29) 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

 

15. Πληροφορίες για το προσωπικό και τις σχετικές δαπάνες της περιόδου 

(παρ. 23 άρθρου 29)  

Ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την περίοδο 2015 ανήλθε σε 

απασχολούμενους. 

 2015  2014 
Μέσος όρος απασχολούμενων 97  90 

Το συνολικό κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού αναλύεται στον παρακάτω πίνακα. 

 
2015 

 
2014 

Μισθοί και ημερομίσθια (μικτά ποσά) 1.770.774,99 
 

1.717.153,09 
Κοινωνικές επιβαρύνσεις (εργοδοτικές εισφορές) 444.510,46 

 
454.473,08 

Σύνολο κόστους μισθοδοσίας περιόδου 2.215.285,45 
 

2.171.626,17 
 

 

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

Η εταιρία δεν έχει χορηγήσει προκαταβολές ή πιστώσεις προς τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

 



17. Η επωνυμία, η έδρα και η νομική μορφή κάθε άλλης οντότητας, στην οποία 
η οντότητα είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος. (παρ. 26 άρθρου 29) 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

 

18. Η επωνυμία και η έδρα της οντότητας η οποία καταρτίζει ενοποιημένες 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις του τελικού συνόλου επιχειρήσεων, 
μέρος του οποίου αποτελεί η οντότητα ως θυγατρική, εάν συντρέχει 
περίπτωση (παρ. 27 άρθρου 29). 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

 

19. Η επωνυμία και η έδρα της οντότητας η οποία καταρτίζει ενοποιημένες 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις μερικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος 
του οποίου αποτελεί η οντότητα ως θυγατρική, και η οποία περιλαμβάνεται 
επίσης στο σύνολο των επιχειρήσεων του στοιχείου της παραγράφου 27 
(παρ. 28 άρθρου 29) 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

 

20. Ο τόπος στον οποίο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθευτεί τις 
ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που αναφέρονται στις 
παραγράφους 27 και 28, στην περίπτωση που είναι διαθέσιμες. Εάν δεν 
είναι διαθέσιμες οι καταστάσεις αυτές, γίνεται αναφορά του σχετικού 
γεγονότος (παρ. 29 άρθρου 29) 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

 

21. Αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 30 άρθρου 29)  

 
2015 

 
2014 

Αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου της 
περιόδου 

84.000,00 
 

72.000,00 

 

 

22. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη (παρ. 31 άρθρου 29) 

Δεν υφίστανται συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. 

 

23. Αμοιβές νόμιμου ελεγκτή περιόδου (παρ. 32 άρθρου 29) 

 2015  2014 

Για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων 

6.600,00  6.600,00 

Για τον έλεγχο φορολογικής συμμορφώσεως 12.000,00  12.000,00 

 



24. Αξία περιουσιακών στοιχείων προς εκποίηση εντός των επόμενων 12 

μηνών (παρ. 33 άρθρου 29) 

Η διοίκηση της εταιρείας δεν έχει λάβει καμία απόφαση για εκποίηση περιουσιακών 

στοιχείων 



 

Δ. Μέθοδος μετάβασης στα ΕΛΠ και επιπτώσεις στα κονδύλια των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Στα κονδύλια του έτους 2014 (συγκριτικά), και σε σχέση με τις δημοσιευμένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις του έτους 2014, καθώς στα κονδύλια των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ημερομηνίας μετάβασης στα ΕΛΠ 

(1.1.2014),   έχουν γίνει οι παρακάτω προσαρμογές: 

 

Ι. Προσαρμογές στα καθαρά αποτελέσματα της περιόδου 2014  

Καθαρά κέρδη 2014 κατά ΕΓΛΣ 2.123.664,44 
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) -60.461,86 
Καθαρά κέρδη του 2014 κατά ΕΛΠ 2.063.202,58 

ΙΙ. Προσαρμογές στις ζημιές εις νέο 2014  

α) Προσδιορισμός προσαρμοσμένων κερδών εις νέο 2013  
Ζημιές εις νέο 2013 κατά ΕΓΛΣ -2.150.824,63 

Διαγραφή αποθεματικού ζημίας από υποτίμηση συμμετοχων́ και 
χρεογράφων  

-1.221.098,65 

Προσαρμοσμένες Ζημιές εις νέο 2013  -3.371.923,28 

β) Προσαρμογές για το έτος 2014: 
Ζημιές εις νέο κατά ΕΓΛΣ -540.260,46 

Διαγραφή αποθεματικού ζημίας από υποτίμηση συμμετοχων́ και 
χρεογράφων  

-1.281.560,51 

Προσαρμοσμένες ζημιές εις νέο 2014 -1.821.820,97 
 

 

 

 

 

 

 

Οι  προσαρμογές στον Ισολογισμό όσο αφορά τη χρήση 2013 αφορούν  το Παθητικό και το 

σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων και  εμφανίζονται ως εξής: 



 

ΕΓΛΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΠ 
31/12/13 31/12/13 

Καθαρή θέση 
Καταβλημένα κεφάλαια 

Κεφάλαιο 8.218.000,00 0,00 8.218.000,00 
Σύνολο 8.218.000,00 0,00 8.218.000,00 
    

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού  48.436,28 0,00 48.436,28 
Ζημία από υποτίμηση  συμ/χών & χρεογράφων  -1.221.098,65 1.221.098,65 0,00 
Αποτελέσματα εις νέο      -2.150.824,63 -1.221.098,65 -3.371.923,28 

Σύνολο 4.894.513,00 0,00 4.894.513,00 
Σύνολο καθαρής θέσης 4.894.513,00 0,00 4.894.513,00 

 

 

Οι  προσαρμογές στον Ισολογισμό όσο αφορά τη χρήση 2014 αφορούν  το Παθητικό και το 

σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων και  εμφανίζονται ως εξής: 

 

ΕΓΛΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ 2013 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ 2014 ΕΛΠ 
31/12/14  31/12/14 

Καθαρή θέση  
Καταβλημένα κεφάλαια  
Κεφάλαιο 8.218.000,00 0,00 0,00 8.218.000,00 
Σύνολο 8.218.000,00 0,00 0,00 8.218.000,00 
     
Αποθεματικά νόμων ή 
καταστατικού  48.436,28 0,00 

 
0,00 48.436,28 

Ζημία από υποτίμηση  
συμ/χών & χρεογράφων  -1.281.560,51 1.221.098,65 

 
60.461,86 0,00 

Αποτελέσματα εις νέο         -540.260,46 -1.221.098,65 -60.461,86 -1.821.820,97 
Σύνολο 6.444.615,31 0,00 0,00 6.444.615,31 
Σύνολο καθαρής θέσης 6.444.615,31 0,00 0,00 6.444.615,31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων ΕΓΛΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΠ 
31/12/2014 31/12/2014 

  
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 17.805.597,19 0,00 17.805.597,19 
Κόστος πωλήσεων -9.770.561,35 0,00 -9.770.561,35 
Μικτό αποτέλεσμα 8.035.035,84 0,00 8.035.035,84 



Λοιπά συνήθη έσοδα 0,00 0,00 0,00 
  8.035.035,84 0,00 8.035.035,84 
Έξοδα διοίκησης -524.873,72 0,00 -524.873,72 
Έξοδα διάθεσης -4.999.438,92 0,00 -4.999.438,92 
Λοιπά έξοδα και ζημιές -198.338,68 0,00 -198.338,68 
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) -516.008,96 0,00 -516.008,96 
Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία 0,00 -60.461,86 -60.461,86 
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων 70.920,97 0,00 70.920,97 
Λοιπά έσοδα και κέρδη 138.643,60 0,00 138.643,60 
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 2.005.940,13 -60.461,86 1.945.478,27 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 188.307,19 0,00 188.307,19 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -70.582,88 0,00 -70.582,88 
Αποτέλεσμα προ φόρων 2.123.664,44 -60.461,86 2.063.202,58 
Φόροι εισοδήματος -513.100,27 0,00 -513.100,27 
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους 1.610.564,17 -60.461,86 1.550.102,31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 

ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ 

Α.Δ.Τ. AK510777 Α.Δ.Τ. Ξ101124 

  

           

  

                          

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Α.Δ.Τ. ΑΕ 050492 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε 002584 

 

O ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 14001 

Ελληνική Ελεγκτική ΑΕ 

Λ. Κηφισίας 22 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 156 

 

 

Αθήνα,  2 Σεπτέμβριου 2016 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


