
Παράγραφοσ 
άκρου 29 

Περιεχόμενο 

3 α) ΚΑΘΑΡΙΟ Α.Σ.Ε.Β.Ε. 

β) Α.Ε. 

γ) 01/01/2016 ΕΩ 31/12/2016. 

δ) ΑΘ. ΔΙΑΚΟΤ 9 ΛΑΡΙΑ. 

ε) Αρ. μθτρϊου Γ.Ε.ΜΗ.: 026525240000 

ςτ) Η οντότθτα λειτουργεί με τθν παραδοχι τθσ ςυνεχιηόμενθσ 

δραςτθριότθτασ. 

η) Η οντότθτα δεν είναι υπό εκκακάριςθ. 

θ) Η οντότθτα κεωρείται μικρι, ςφμφωνα με το νόμο. 

κ) Οι χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν καταρτιςτεί ςε πλιρθ 
ςυμφωνία με το νόμο. 

4 Δεν υπάρχουν παράγοντεσ που να κζτουν ςε κίνδυνο τθν προοπτικι τθσ 
οντότθτασ ωσ ςυνεχιηόμενθ δραςτθριότθτα. 

5 Η οντότθτα ακολουκεί τθν μζκοδο τθσ τελευταίασ τιμισ κτιςθσ για τθν 
επιμζτρθςθ των παγίων και εμπορευςίμων περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ, θ οποία 
δεν ζχει αλλάξει κατά τθν διάρκεια τθσ ηωισ τθσ. 

6 Η οντότθτα δεν ζχει παρεκκλίνει από τθν εφαρμογι μιασ διάταξθσ του νόμου για 
να εκπλθρϊςει τθν υποχρζωςθ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 16 περί εφλογθσ 
παρουςίαςθσ. 

7 Δεν υπάρχει περιουςιακό ςτοιχείο ι μια υποχρζωςθ να ςχετίηεται με 
περιςςότερα από ζνα κονδφλια του ιςολογιςμοφ. 

8 Πίνακασ που παρουςιάηει για κάκε κονδφλι των ενςϊματων και άυλων πάγιων 
περιουςιακϊν ςτοιχείων: 

α) Σο κόςτοσ κτιςθσ. 

β) Σισ προςκικεσ, τισ μειϊςεισ και τισ μεταφορζσ μεταξφ των κονδυλίων των 

παγίων κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου. 

γ) Σισ αποςβζςεισ και απομειϊςεισ αξίασ που αφοροφν τθν περίοδο. 

δ) Σισ ςωρευμζνεσ αποςβζςεισ και απομειϊςεισ ςτθν αρχι και ςτο τζλοσ τθσ 

περιόδου. 

ε) Σισ λοιπζσ μεταβολζσ των ςωρευμζνων αποςβζςεων και απομειϊςεων κατά 

τθν διάρκεια τθσ περιόδου. 

ςτ) Σο ποςό με το οποίο προςαυξικθκε θ αξία κτιςθσ πάγιων περιουςιακϊν 

ςτοιχείων λόγω κεφαλαιοποίθςθσ τόκων ςτθν περίοδο, ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 2(δ) του άρκρου 18. 

η) Λοιπζσ μεταβολζσ. 

10 Δεν υπάρχει περίπτωςθ επιμζτρθςθσ κονδυλίου ςτθν εφλογθ αξία ςφμφωνα με 
το άρκρο 24. 



13 Δεν υπάρχει χρζοσ τθσ οντότθτασ που να καλφπτεται με εξαςφαλίςεισ που 
παρζχονται από τθν οντότθτα. 

14 Δεν υπάρχουν ποςά υποχρεϊςεων τθσ οντότθτασ που κακίςτανται απαιτθτά 
μετά από πζντε ζτθ από τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ. 

16 Δεν υπάρχει ποςό χρθματοοικονομικϊν δεςμεφςεων, εγγυιςεων ι ενδεχόμενων 
επιβαρφνςεων (ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ) που δεν εμφανίηονται ςτον 
ιςολογιςμό. 

17 Δεν υπάρχει ποςό εςόδων ι εξόδων που είναι ιδιαιτζρου φψουσ ι ιδιαίτερθσ 
ςυχνότθτασ ι ςθμαςίασ και δεν ζχει γίνει κανζνασ ςυμψθφιςμόσ μεταξφ αυτϊν. 

18 Δεν υπάρχει ποςό τόκων τθσ περιόδου με το οποίο αυξικθκε το κόςτοσ 
απόκτθςθσ αγακϊν και υπθρεςιϊν ςφμφωνα με το άρκρο 20 του νόμου. 

 

23 α) Ο μζςοσ όροσ των απαςχολοφμενων από τθν οντότθτα κατά τθ διάρκεια 
περιόδου είναι 14 

25 Γελ ππάξρνπλ πνζά πξνθαηαβνιώλ θαη πηζηώζεσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ ζηα 

κέιε δηνηθεηηθώλ, δηαρεηξηζηηθώλ θαη επνπηηθώλ ζπκβνπιίσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δηήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ΚΑΘΑΡΙΟ Α.Σ.Δ.Β.Δ. ηνπ  2016 

Καηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο (Ιζνινγηζκόο) ηεο                                        

ΚΑΘΑΡΙΟ Α.Σ.Δ.Β.Δ. ηεο 31.12.2016 

              

Μη κσκλουορούντα περιοσσιακά στοιτεία εκ. 

 
2016 

 

2015 

Δλζώκαηα πάγηα 1, 2 

    

 

Αθίλεηα 

  

             

84.368,00  

 

               

85.026,00  

 

Μεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο 

  

           

545.318,73  

 

             

462.780,74  

 

Λνηπόο εμνπιηζκόο 

  

           

133.107,91  

 

             

110.106,79  

Σύνολο  

  

           

762.794,64  

 

             

657.913,53  

Άπια πάγηα ζηνηρεία 1, 2 

    

 

Λνηπά άπια 

  
                          -    

 

                           

-    

Σύνολο 

  
                          -    

 

                           

-    

       

Πξνθαηαβνιέο θαη κε θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ππό θαηαζθεπή 1, 2 

 
                          -    

 

                           

-    

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

     

 

Λνηπνί ζπκκεηνρηθνί ηίηινη 

  

             

11.000,00  

 

               

11.000,00  

Σύνολο 

  

             

11.000,00  

 

               

11.000,00  

ύνολο μη κσκλουορούντφν 

  

           

773.794,64  

 

             

668.913,53  

Κσκλουορούντα περιοσσιακά στοιτεία 

     Αποθέματα 

     

 

Έηνηκα θαη εκηηειή πξντόληα 

  

             

14.000,00  

 

               

30.000,00  

 

Πξώηεο ύιεο θαη δηάθνξα πιηθά 

  

             

36.416,42  

 

               

36.636,96  

Σύνολο 

  

             

50.416,42  

 

               

66.636,96  

Υρηματοοικονομικά στοιτεία και προκαταβολές 

     

 

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 

  

           

669.676,36  

 

             

638.774,76  

 

Λνηπέο απαηηήζεηο 

  

           

774.738,17  

 

             

949.540,05  

 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

  

           

811.039,85  

 

             

609.225,27  

Σύνολο 

  

        

2.255.454,38  

 

          

2.197.540,08  

ύνολο κσκλουορούντφν περιοσσιακών στοιτείφν 

  

        

2.305.870,80  

 

          

2.264.177,04  

ύνολο περιοσσιακών στοιτείφν (ενεργητικό) 

  

        

3.079.665,44  

 

          

2.933.090,57  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



Καθαρή θέση 

     

Καταβλημένα κευάλαια 

     

 

Κεθάιαην 

  

           

620.000,00  

 

             

620.000,00  

Σύνολο 

  

           

620.000,00  

 

             

620.000,00  

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο 

     

 

Απνζεκαηηθά λόκσλ ή θαηαζηαηηθνύ 

  

           

275.983,22  

 

             

277.992,66  

 

Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά 

  

           

271.402,45    

             

271.402,45  

 

Απνηειέζκαηα εηο λέν 

  

        

1.607.289,52  

 

          

1.496.690,80  

Σύνολο 

  

        

2.154.675,19  

 

          

2.046.085,91  

ύνολο καθαρής θέσης 

  

        

2.774.675,19  

 

          

2.666.085,91  

Προβλέυεις 

     

 

Λνηπέο πξνβιέςεηο 

  
                          -    

 

                           

-    

ύνολο προβλέυεφν 

  
                          -    

 

                           

-    

Τποτρεώσεις 

     

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

     

 

Σξαπεδηθά δάλεηα 

  

                  

185,71  

 

                           

-    

 

Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο 

  

           

190.931,48  

 

             

177.038,30  

 

Φόξνο εηζνδήκαηνο 

  

               

8.853,80  

 

                           

-    

 

Λνηπνί θόξνη θαη ηέιε 

  

-            

20.946,36  

 

               

68.056,18  

 

Οξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

  

               

1.984,74  

 

                 

9.973,55  

 

Λνηπέο ππνρξεώζεηο 

  

           

123.980,88  

 

               

11.936,63  

Σύνολο 

  

           

304.990,25  

 

             

267.004,66  

ύνολο σποτρεώσεφν 

  

           

304.990,25  

 

             

267.004,66  

ύνολο καθαρής θέσης, προβλέυεφν και σποτρεώσεφν 

  

        

3.079.665,44  

 

          

2.933.090,57  

 
 
 



Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ ηεο ΚΑΘΑΡΙΟ Α.Σ.Δ.Β.Δ. ηεο πεξηόδνπ 2016 

εκ. 2.016   2.015    

Κύθινο εξγαζηώλ (θαζαξόο) 2.616.614,06 1.808.202,50

Κόζηνο πσιήζεσλ -1.120.183,87 -805.179,33

Μικηό αποηέλεζμα 1.496.430,19 1.003.023,17

Λνηπά ζπλήζε έζνδα 6.133,54 79.240,64

1.502.563,73 1.082.263,81

Έμνδα δηνίθεζεο -427.315,53 -333.249,94

Έμνδα δηάζεζεο -640.973,29 -499.874,91

Λνηπά έμνδα θαη δεκηέο -125.959,17 -10.042,32

Λνηπά έζνδα θαη θέξδε 52.081,12 49.471,89

Αποηελέζμαηα προ ηόκων και θόρων 360.396,86 288.568,53

Πηζησηηθνί ηόθνη θαη έζνδα 0,00 0,00

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα -6.981,73 -7.910,21

Αποηέλεζμα προ θόρων 353.415,13 280.658,32

Φόξνη εηζνδήκαηνο -139.018,55 -85.336,75

Αποηέλεζμα περιόδοσ μεηά από θόροσς 214.396,58 195.321,57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟ Α.Σ.Δ.Β.Δ. ΣΟΤ 2016 

Αζ. Γηάθνπ 9, 412 22, Λάξηζα – Αξηζκόο Μεηξώνπ ΓΔ.ΜΗ. 026525240000 

Α) ΓΔΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (παρ. 3 άρθροσ 29)
1
 

1. Η εηαηξεία ιεηηνπξγεί σο ζπλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα. 

2. Η εηαηξεία εκπίπηεη ζηηο νληόηεηεο ηεο παξαγξάθνπ 2(α) ηνπ άξζξνπ 1 θαη 

θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ κηθξώλ νληνηήησλ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λόκνπ 

4308/2014. 

3. Οη παξνύζεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζε πιήξε 

ζπκθσλία κε ην λόκν 4308/2014. 

 

Β. ΛΟΓΙΣΙΚΔ ΠΟΛΙΣΙΚΔ (παρ. 5 τοσ άρθροσ 29) 

Γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ, ε εηαηξεία αθνινπζεί ηηο παξαθάησ ινγηζηηθέο πνιηηηθέο. 

1. Σα ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα αθίλεηα επηκεηξώληαη ζην θόζηνο θηήζεο κείνλ 

απνζβέζεηο θαη δεκίεο απνκείσζεο, όηαλ θξίλεηαη όηη απηέο (δεκίεο 

απνκείσζεο) είλαη κόληκνπ ραξαθηήξα. Σα ζηνηρεία απηά απνζβέλνληαη κε 

εηήζην ζπληειεζηή απόζβεζεο 4% πνπ αληαλαθιά ηελ εθηηκώκελε σθέιηκε 

νηθνλνκηθή δσή ηνπο. 

2. Οη επελδύζεηο ζε αθίλεηα επηκεηξώληαη ζην θόζηνο θηήζεο κείνλ απνζβέζεηο 

θαη δεκίεο απνκείσζεο όηαλ θξίλεηαη όηη απηέο (δεκίεο απνκείσζεο) είλαη 

κόληκνπ ραξαθηήξα. Σα ζηνηρεία απηά απνζβέλνληαη κε εηήζην ζπληειεζηή 

απόζβεζεο 4%, πνπ αληαλαθιά ηελ εθηηκώκελε σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή ηνπο. 

3. Σα ινηπά ελζώκαηα πάγηα επηκεηξνύληαη ζην θόζηνο θηήζεο, κείνλ απνζβέζεηο 

θαη κείνλ δεκίεο απνκείσζεο, όηαλ θξίλεηαη όηη απηέο (δεκίεο απνκείσζεο) 

είλαη κόληκνπ ραξαθηήξα. Σα ινηπά ελζώκαηα πάγηα απνζβέλνληαη κε ηνπο 

παξαθάησ ζπληειεζηέο απόζβεζεο, πνπ αληαλαθινύλ ηελ εθηηκώκελε σθέιηκε 

νηθνλνκηθή δσή ηνπο: 

α/α Πεξηγξαθή πληειεζηήο απόζβεζεο 

(1) Μεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο 10% 

                                                           
 



(2) Μεηαθνξηθά κέζα 12% 

(3) Δμνπιηζκόο Η/Τ 20% 

4. Σα άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην θόζηνο 

θηήζεο. Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο αλαγλώξηζεο: 

α) ηα άπια ζηνηρεία κε πεξηνξηζκέλε σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή επηκεηξώληαη 

ζην θόζηνο θηήζεο κείνλ απνζβέζεηο θαη κείνλ δεκίεο απνκείσζεο, όηαλ 

θξίλεηαη όηη απηέο (δεκίεο απνκείσζεο) είλαη κόληκνπ ραξαθηήξα. Η 

απόζβεζε ησλ αύισλ ζηνηρείσλ κε ζπκβαηηθά θαζνξηδόκελν ρξόλν ρξήζεο 

γίλεηαη εληόο ηνπ ρξόλνπ απηνύ. Γηα ηα ζηνηρεία ρσξίο ζπκβαηηθά 

θαζνξηδόκελν ρξόλν ρξήζεο, νη απνζβέζεηο δηελεξγνύληαη κε βάζε ηελ 

εθηηκώκελε σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή ηνπο. 

β) Σα άπια ζηνηρεία κε απεξηόξηζηε σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή, ή κε σθέιηκε 

νηθνλνκηθή δσή πνπ δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί αμηόπηζηα, επηκεηξώληαη 

ζην θόζηνο θηήζεο κείνλ απνζβέζεηο κε ζπληειεζηή απόζβεζεο 10%, θαη 

κείνλ δεκίεο απνκείσζεο όηαλ θξίλεηαη όηη απηέο (δεκίεο απνκείσζεο) 

είλαη κόληκνπ ραξαθηήξα. 

5. Οη επελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο, θαζώο θαη νη ινηπνί 

ζπκκεηνρηθνί ηίηινη επηκεηξώληαη ζην θόζηνο θηήζεο, κείνλ δεκίεο απνκείσζεο 

όηαλ θξίλεηαη όηη απηέο (δεκίεο απνκείσζεο) είλαη κόληκνπ ραξαθηήξα. 

Μεξίζκαηα από ηηο ελ ιόγσ επελδύζεηο αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα ζηα 

απνηειέζκαηα, θαηά ην ρξόλν πνπ εγθξίλνληαη από ηα αξκόδηα όξγαλα απηώλ. 

6. Σα ινηπά πάγηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία («Γάλεηα θαη 

απαηηήζεηο» θαη «Υξεσζηηθνί ηίηινη», επηκεηξώληαη ζην θόζηνο θηήζεο κείνλ 

δεκίεο απνκείσζεο, όηαλ θξίλεηαη όηη απηέο (δεκίεο απνκείσζεο) είλαη κόληκνπ 

ραξαθηήξα. 

7. Καηά ηελ δηάζεζε ησλ ελζώκαησλ, άπισλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πάγησλ 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, ε δηαθνξά κεηαμύ ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηηκήκαηνο 

δηάζεζεο απηώλ, αλαγλσξίδεηαη σο θέξδνο/δεκία ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ. 

8. Σα πάζεο θύζεσο απνζέκαηα (έηνηκα θαη εκηηειή, εκπνξεύκαηα, πξώηεο ύιεο 

θαη πιηθά, βηνινγηθά απνζέκαηα) επηκεηξώληαη ζηελ αμία θηήζεσο.  



9. Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο θαη νη ινηπέο απαηηήζεηο επηκεηξώληαη ζην θόζηνο 

θηήζεο κείνλ ηηο εθηηκώκελεο δεκίεο απνκείσζεο. 

10. Οη πξνθαηαβνιέο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην θόζηνο θηήζεο (θαηαβαιιόκελα 

πνζά). Μεηαγελέζηεξα επηκεηξώληαη ζην αξρηθό θόζηνο θηήζεο, κείνλ ηα 

ρξεζηκνπνηεζέληα πνζά βάζεη ηεο αξρήο ηνπ δνπιεπκέλνπ θαη ηπρόλ δεκίεο 

απνκείσζεο. 

11. Σα ινηπά κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αγλσξίδνληαη αξρηθά 

ζην θόζηνο θηήζεο. Μεηαγελέζηεξα επηκεηξώληαη ζηε ρακειόηεξε αμία κεηαμύ 

θόζηνπο θηήζεο θαη αλαθηήζηκεο αμίαο. 

12. Oη πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία, 

αλαγλσξίδνληαη θαη επηκεηξώληαη ζηα πξνθύπηνληα από ηε λνκνζεζία 

νλνκαζηηθά πνζά θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ. 

13. Οη ινηπέο πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά θαη επηκεηξώληαη κεηαγελέζηεξα 

ζην νλνκαζηηθό πνζό πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ηνλ δηαθαλνληζκό ηνπο. 

14. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά θαη επηκεηξώληαη 

κεηαγελέζηεξα ζηα νλνκαζηηθά ηνπο πνζά. 

15. Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνύλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη 

αξρηθά σο ππνρξεώζεηο ζηελ πεξίνδν πνπ εηζπξάηηνληαη ή ζηελ πεξίνδν πνπ 

θαζίζηαηαη νξηζηηθή ε έγθξηζή ηνπο θαη ππάξρεη βεβαηόηεηα όηη ζα 

εηζπξαρζνύλ. Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο αλαγλσξίδνληαη κε ηα πνζά πνπ 

εηζπξάηηνληαη ή εγθξίλνληαη νξηζηηθά. Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο 

αλαγλώξηζεο, νη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο απνζβέλνληαη κε ηε κεηαθνξά ηνπο 

ζηα απνηειέζκαηα σο έζνδα, ζηελ ίδηα πεξίνδν θαη κε ηξόπν αληίζηνηρν ηεο 

κεηαθνξάο ζηα απνηειέζκαηα ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ πνπ 

επηρνξεγήζεθε. Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνύλ έμνδα αλαγλσξίδνληαη 

αξρηθά σο ππνρξεώζεηο ζηελ πεξίνδν πνπ εηζπξάηηνληαη ή ζηελ πεξίνδν πνπ 

θαζίζηαηαη νξηζηηθή ε έγθξηζή ηνπο θαη ππάξρεη βεβαηόηεηα όηη ζα 

εηζπξαρζνύλ. Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνύλ έμνδα κεηαθέξνληαη ζηα 

απνηειέζκαηα σο έζνδα ζηελ πεξίνδν ζηελ νπνία ηα επηρνξεγεζέληα έμνδα 

βαξύλνπλ ηα απνηειέζκαηα. 



16. Οη κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά θαη 

επηκεηξώληαη κεηαγελέζηεξα ζην νλνκαζηηθό πνζό πνπ αλακέλεηαη λα 

απαηηεζεί γηα ην δηαθαλνληζκό ηνπο. 

17. Γηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ είηε θαηά ηελ επαλεθηίκεζή είηε θαηά ηνλ 

δηαθαλνληζκό ησλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνβιέςεσλ, αλαγλσξίδνληαη σο θέξδε ή δεκίεο 

ηεο πεξηόδνπ ζηελ νπνία πξνθύπηνπλ. 

18. Ο ηξέρσλ θόξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ θαη πεξηιακβάλεη ηνλ θόξν εηζνδήκαηνο πνπ πξνθύπηεη βάζεη 

ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη ηηο δηαθνξέο θνξνινγηθνύ ειέγρνπ γηα θόξν 

εηζνδήκαηνο θαη πξνζαπμήζεηο.  

19. Σα έζνδα από πσιήζεηο αγαζώλ αλαγλσξίδνληαη όηαλ: (α) κεηαβηβάδνληαη ζηνλ 

αγνξαζηή νη νπζηαζηηθνί θίλδπλνη θαη ηα νθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

θπξηόηεηά ηνπο, (β) ηα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά από ηνλ αγνξαζηή θαη (γ) ηα 

νηθνλνκηθά νθέιε από ηε ζπλαιιαγή κπνξνύλ λα επηκεηξεζνύλ αμηόπηζηα θαη 

ζεσξείηαη ζθόδξα πηζαλή ε εηζξνή ηνπο ζηελ νληόηεηα. Σα έζνδα από παξνρή 

ππεξεζηώλ αλαγλσξίδνληαη κε βάζε ην πνζνζηό νινθιήξσζεο θαη εθόζνλ 

ζεσξείηαη ζθόδξα πηζαλή ε εηζξνή ηνπ νηθνλνκηθνύ νθέινπο ηεο ζπλαιιαγήο. 

Δλαιιαθηηθά θαη όηαλ δελ ππάξρεη νπζηώδεο επίπησζε ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηα έζνδα από παξνρή ππεξεζηώλ 

επηκεηξώληαη κε ηελ κέζνδν ηεο νινθιεξσκέλεο ζύκβαζεο. Σα έζνδα από 

ηόθνπο ινγίδνληαη βάζεη ηεο αξρήο ηνπ δνπιεπκέλνπ. Tα κεξίζκαηα ή ην 

εηζόδεκα από ηε ζπκκεηνρή ζηελ θαζαξή ζέζε άιισλ νληνηήησλ, 

αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα όηαλ εγθξίλνληαη από ην αξκόδην όξγαλν πνπ 

απνθαζίδεη ηε δηαλνκή ηνπο. Tα δηθαηώκαηα αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα βάζεη 

ησλ ζρεηηθώλ ζπκβαηηθώλ όξσλ. 

20. Σα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ βάζεη ηεο αξρήο ηνπ 

δνπιεπκέλνπ. 

21. Οη κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ θαη νη δηνξζώζεηο ιαζώλ, 

αλαγλσξίδνληαη αλαδξνκηθά κε ηε δηόξζσζε: 



α) Σσλ ινγηζηηθώλ αμηώλ ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, ησλ ππνρξεώζεσλ θαη 

ηεο θαζαξήο ζέζεο, γηα ηελ ζσξεπηηθή επίδξαζε ηεο κεηαβνιήο θαηά ηελ 

έλαξμε θαη ιήμε ηεο ζπγθξηηηθήο θαη ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ, θαη 

β) Σσλ εζόδσλ, θεξδώλ, εμόδσλ θαη δεκηώλ, όζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε επί 

ησλ ινγηζηηθώλ κεγεζώλ ηεο ζπγθξηηηθήο πεξηόδνπ. 

22. Οη κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ αλαγλσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν ζηελ 

νπνία δηαπηζηώλεηαη όηη πξνθύπηνπλ θαη επεξεάδνπλ απηή ηελ πεξίνδν θαη 

κειινληηθέο πεξηόδνπο, θαηά πεξίπησζε. Οη αιιαγέο απηέο δελ αλαγλσξίδνληαη 

αλαδξνκηθά. 

23. Η δηόξζσζε ησλ ιαζώλ δηελεξγείηαη άκεζα θαηά ηνλ εληνπηζκό ηνπο. 

 



Γ. ΑΝΑΛΤΔΙ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

1. Eνσώματα, άσλα και βιολογικά πάγια (παρ. 8 άρθροσ 29) 

ηνλ θαησηέξσ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηελ θίλεζε θαη 

ηε ζπκθσλία ησλ ινγαξηαζκώλ ησλ ελζσκάησλ παγίσλ, ησλ βηνινγηθώλ παγίσλ θαη 

ησλ αύισλ παγίσλ. 

Πίλαθαο κεηαβνιώλ ελζώκαησλ, άπισλ θαη βηνινγηθώλ παγίσλ πεξηόδνπ 
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Αξία κτήσης

υντελεςτισ απόςβεςθσ 0% 4% 0% 4% 10% 10% 12% 10% 10% 10% 10%

Κόςτοσ κτήςησ 01.01.2016 0,00 90.320,00 90.320,00 0,00 0,00 0,00 1.544.124,61 81.692,74 644.533,10 726.225,84 0,00 0,00 0,00 0,00 2.360.670,45

Προςθήκεσ 2016 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

Κόςτοσ κτήςησ 31.12.2016 0,00 90.320,00 90.320,00 0,00 0,00 0,00 1.544.124,61 81.692,74 644.533,10 726.225,84 0,00 0,00 0,00 0,00 2.360.670,45

Προςθήκεσ 2016 (31.12.2016) 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

Μειώςεισ 2016 (31.12.2016) 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

Κόςτοσ κτήςησ 31.12.2016 0,00 90.320,00 90.320,00 0,00 0,00 0,00 1.544.124,61 81.692,74 644.533,10 726.225,84 0,00 0,00 0,00 0,00 2.360.670,45

Αποσβέσεις

Σωρευμζνεσ αποςβζςεισ 01.01.2016 5.294,00 5.294,00 0,00 0,00 0,00 916.793,76 57.187,99 380.881,90 438.069,89 0,00 0,00 0,00 0,00 1.360.157,65

Αποςβζςεισ 2016 658,00 658,00 0,00 0,00 0,00 82.012,02 5.814,50 149.233,54 155.048,04 0,00 0,00 0,00 0,00 237.718,06

Σωρευμζνεσ αποςβζςεισ 31.12.2016 5.952,00 5.952,00 0,00 0,00 0,00 998.805,78 63.002,49 530.115,44 593.117,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1.597.875,71

Σωρευμζνεσ αποςβζςεισ 31.12.2016 5.952,00 5.952,00 0,00 0,00 0,00 998.805,78 63.002,49 530.115,44 593.117,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1.597.875,71

Απομειώσεις

Σωρευμζνεσ απομειώςεισ 01.01.2016 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

Απομειώςεισ 2016 (31.12.2016) 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

Σωρευμζνεσ απομειώςεισ 31.12.2016 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

Λογιστική αξία 31.12.2016 0,00 84.368,00 84.368,00 0,00 0,00 0,00 545.318,83 18.690,25 114.417,66 133.107,91 0,00 0,00 0,00 0,00 762.794,74

Ιδιοχρης/μενα 

ακίνητα

   Επενδυτικά 

ακίνητα Λοιπόσ εξοπλιςμόσ

 

 

 



2. Μέσος όρος προσφπικού (παρ. 23α άρθροσ 29) 

Ο κέζνο όξνο πξνζσπηθνύ ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ πεξίνδν 2016 αλήιζε ζε 14 

απαζρνινύκελνπο. 

  



 


