
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 
ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

"ΑΔΕΛΦΟΙ Π. ΜΟΥΡΓΗ Α.Ε." 
για τη χρήση 1.1.2015 – 31.12.2015 
βάσει των διατάξεων του Ν.4308/2014 

 
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ(Άρθρο 29 § 3)  
 
Γενικές πληροφορίες: 
α) Επωνυμία οντότητας "ΑΔΕΛΦΟΙ Π. ΜΟΥΡΓΗ Α.Ε." 
β) Νομικός τύπος οντότητας Ανώνυμη Εταιρεία 
γ) Περίοδος αναφοράς 1.1.2015 - 31.12.2015 
δ) Διεύθυνση έδρας οντότητας Ακρίτα 84, 241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
ε) Αριθμός δημοσίου μητρώου ή αντίστοιχες 
πληροφορίες 

Αρ.ΓΕΜΗ: 014735245000 
Α.Φ.Μ. 099604240 

στ) Εάν λειτουργεί η οντότητα υπό την 
παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας 

Η εταιρεία λειτουργεί με την παραδοχή της 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας. 

ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση Η εταιρεία δεν είναι υπό εκκαθάριση. 

η) Κατηγορία οντότητας βάσει Ν.4308/2014 Μεσαία  

θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη 
συμφωνία με τον Ν.4308/2014 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί 
σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014, πλην όσων 
περιπτώσεων αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους. 

  Όλα τα στοιχεία του ισολογισμού και της κατάστασης 
αποτελεσμάτων, που προκύπτουν στην τρέχουσα 
περίοδο, αναγνωρίζονται στην περίοδο αυτή βάσει της 
αρχής του δουλευμένου. 

Βάσει του άρθρου 29 § 1.β οι πληροφορίες επί των κονδυλίων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
παρατίθενται με τη σειρά με την οποία τα κονδύλια αυτά παρουσιάζονται στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις. 

 
Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων – Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν 
της αρχής της εύλογης παρουσίασης 
 
1. Γνωστοποίηση Αιτιολογία παρέκκλισης από την εφαρμογή μιας διάταξης του παρόντος 

νόμου λόγω εκπλήρωσης της υποχρέωσης της § 2 του άρθρου 16 περί εύλογης 
παρουσίασης. Πλήρης παράθεση επιπτώσεων της παρέκκλισης στα περιουσιακά στοιχεία, 
στις υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση και στα αποτελέσματα. (παρ. 6 άρθρου 29) 

Δεν έγινε. 
 
2. Γνωστοποίηση στοιχείου σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού 

(παρ. 9 άρθρου 29) 

Δεν συντρέχει περίπτωση. 
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Β. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 άρθρου 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 
ιδιοσχρησιμοποιούμενα κτίρια 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 επενδυτικά κτίρια 
αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη 
οικονομική ζωή τους. 

Η εταιρεία στην παρούσα περίοδο δεν διαθέτει επενδυτικά ακίνητα. 

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 συμπίπτουν με τους 
προβλεπόμενους από την φορολογική νομοθεσία συντελεστές, καθώς, κατά την άποψη της διοίκησης 
της εταιρείας, αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή των παγίων, και οι οποίοι είναι οι 
ακόλουθοι: 

α/α Περιγραφή 
Συντελεστής 
απόσβεσης 

1 Μηχανολογικός εξοπλισμός 10% 
2 Μεταφορικά μέσα (Μέσα μεταφοράς ατόμων) 16% 
3 Μεταφορικά μέσα (Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων) 12% 
4 Έπιπλα και λοιπός Εξοπλισμός 10% 
5 Εξοπλισμός Η/Υ 20% 

6 
Πάγια χαμηλής αξίας κτήσεως  
(Από 1.500 € και κάτω ανά τεμάχιο)  

100% 

4. Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης.  

5. 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. 

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. 

Τα Λοιπά άυλα στοιχεία της εταιρείας αφορούν: 

α) Δαπάνες κτήσεως προγραμμάτων λογισμικού τα οποία αποσβένονται με ποσοστό 20% ετησίως. Η 
αξία κτήσεως αυτών ανέρχεται σε ποσό ευρώ 100.832,87 και στο τέλος της χρήσεως ήταν 
αποσβεσμένα κατά ποσό ευρώ 98.026,91. 

β) Δαπάνες κτήσεως ακινητοποιήσεων, ολοσχερώς αποσβεσμένα, με αξία μνείας 0,01€. 
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6. 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. 

7. Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία «Δάνεια και απαιτήσεις» και «Χρεωστικοί 
τίτλοι», επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες 
απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. 

8. 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. 

9. Τα πάσης φύσεως αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και υλικά, βιολογικά 
αποθέματα) επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης 
αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την πάγια ακολουθούμενη μέθοδο του 
ετήσιου μέσου σταθμικού κόστους. Η 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. 

10. Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον τις 
εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης. 

11. 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. 

12. Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. 
Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιμης αξίας. 

13. Οι Υποχρεώσεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, δεν αναγνωρίζονται 
και επιμετρώνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του 
ισολογισμού. Κατά πάγια εφαρμοζόμενη πολιτική αναγνωρίζονται κατά τον χρόνο καταβολής σε κάθε 
αποχωρούντα εργαζόμενο. 

Οι Υποχρεώσεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, στο τέλος της 
παρούσας καθώς και της προηγούμενης χρήσης, υπολογισμένες βάσει του Ν.2112/1920 και όχι με 
αναλογιστική μελέτη, είναι οι ακόλουθες: 

 2015 2014 
Σχηματισμένες 0,00 0,00 
Σωρευμένες 0,00 0,00 
Αναλογούσες σε προηγούμενες χρήσεις 230.416,78 207.055,77 
Αναλογούσες στην χρήση 29.509,22 23.361,01
Σύνολο πρόσθετης πρόβλεψης 259.926,00 230.416,78

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 
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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 κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις 
στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει 
βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα ποσά που 
εισπράττονται ή 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 ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και 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. 

17. Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο 
ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. 

18. 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. 

19. 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. 

20. 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. Τα 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. Τα δικαιώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων. 

21. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δουλευμένου. 

22. 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. Οι 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. 

23. 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 
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β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών μεγεθών 
της συγκριτικής περιόδου. 

24. 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. 

25. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.  
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Γ. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 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, των βιολογικών παγίων και των άυλων παγίων. 

Πίνακας μεταβολών ενσώματων, άυλων και βιολογικών παγίων περιόδου 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα Πάγια

Γήπεδα ‐ 

Οικόπεδα

Κτίρια και 

τεχνικά έργα

Μηχανολογικός 

εξοπλισμός 

Μεταφορικά 

μέσα 

Λοιπός 

Εξοπλισμός Λογισμικό Λοιπά Σύνολο

Καθαρή λογιστική αξία την 

01.01.2015 423.948,13  606.943,10  36.074,78  37.652,46  359.645,22  3.781,33  0,01  1.468.045,03 

Αξία κτήσης την 01.01.2015 423.948,13  2.051.019,48  369.786,22  98.421,66  2.115.369,93  99.906,87  4.050,00  5.162.502,29 

Προσθήκες χρήσης  0,00  160,00  3.943,50  0,00  85.782,68  926,00  0,00  90.812,18 

Τόκοι περιόδου 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Μειώσεις χρήσης  0,00  0,00  0,00  (8.511,00) (38.560,97) 0,00  0,00  (47.071,97)

Μεταφορές 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Αξία κτήσης την  31.12.2015 423.948,13  2.051.179,48  373.729,72  89.910,66  2.162.591,64  100.832,87  4.050,00  5.206.242,50 

Αποσβέσεις και απομειώσεις την 

01.01.2015
0,00  1.444.076,38  333.711,44  60.769,20  1.755.724,71  96.125,54  4.049,99  3.694.457,26 

Αποσβέσεις χρήσης 0,00  79.431,42  15.629,81  6.475,73  60.941,21  1.901,37  0,00  164.379,54 

Μειώσεις αποσβέσεων 0,00  0,00  0,00  (8.510,99) (38.560,60) 0,00  0,00  (47.071,59)

Απομειώσεις περιόδου 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Αναστροφές απομειώσεων 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Μεταφορές 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Αποσβέσεις και απομειώσεις την 

31.12.2015
0,00  1.523.507,80  349.341,25  58.733,94  1.778.105,32  98.026,91  4.049,99  3.811.765,21 

Καθαρή λογιστική αξία την 

31.12.2015 423.948,13  527.671,68  24.388,47  31.176,72  384.486,32  2.805,96  0,01  1.394.477,29 

Ποσά σε Ευρώ €

Άυλα

 

Σημείωση 

Το κονδύλι του ισολογισμού «Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή» ποσού ευρώ 
13.731,35 για τις χρήσεις 2014 και 2015 αφορά διάφορες δοθείσες εγγυήσεις. 

 

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

Δεν υπάρχουν.  

 
3. Επωνυμία, έδρα και νομική μορφή κάθε άλλης οντότητας, στην οποία η οντότητα είναι 

απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος  (παρ. 26 άρθρου 29) 

Δεν συντρέχει η περίπτωση.  

 
4. Επωνυμία και έδρα της οντότητας η οποία καταρτίζει τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις του τελικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η οντότητα ως 
θυγατρική, εάν συντρέχει περίπτωση (παρ. 12 άρθρου 29) 

Δεν συντρέχει η περίπτωση.  
 

5. Καθαρή θέση (παρ. 12 άρθρου 29) 
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Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ποσό Ευρώ 564.300,00 και διαιρείται σε 
90.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 6,27 έκαστη.  

Η μεταβολή του αριθμού των μετοχών, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 2015  2014 
Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία στην αρχή του έτους 90.000  90.000 

Εκδοθείσες μετοχές στη διάρκεια του έτους 0  0 

Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία στο τέλος του έτους 90.000  90.000

 

Το κονδύλι «Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού» της καθαρής θέσης αναλύεται σύμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα. 

Μεταβολή κονδυλίου «Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού» στο έτος 2015 

 
Τακτικό 

αποθεματικό  Ειδικά 
αποθεματικά  Αφορολόγητα 

αποθεματικά  Σύνολο 

Υπόλοιπο στην αρχή του έτους 
(01.01.2015) 125.229,97 423,26  48,85  125.812,08 

Κεφαλαιοποίηση 0,00 -62,92  0,00  -62,92 

Από διανομή κερδών χρήσεως 
2014 4.037,42 0,00  0,00  4.037,42 

Υπόλοιπο στο τέλος του έτους 
(31.12.2015) 129.377,39 360,34  48,85  129.786,58 

 

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

Δεν υπάρχουν.  

 

7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες μετά από 5 έτη (παρ. 14 άρθρου 29) 

Δεν υπάρχουν.  

 

8. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29) 

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για την χρήση 2010 και κατά συνέπεια οι 
φορολογικές της υποχρεώσεις για την ανέλεγκτη αυτή χρήση δεν έχουν καταστεί οριστικές και δεν έχει 
σχηματιστεί καμία πρόβλεψη διότι δεν αναμένεται η επιβολή αξιόλογων φορολογικών επιβαρύνσεων. 

Για τις χρήσεις 2011 έως και 2015 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994 και του άρθρου 65Α 
του Ν.4174/2013. Ο έλεγχος της χρήσης 2015 βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό 
προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2015. Αν μέχρι την 
ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι 
αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις..  

Οι δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία αφορούν τις προβλέψεις για 
αποζημίωση βάσει των προβλέψεων του νόμου 2112/1920. 

 

9. Ανάλυση του κύκλου εργασιών με ανάλυση κατά κατηγορίες δραστηριότητας και κατά 
γεωγραφικές αγορές, εφόσον οι κατηγορίες και οι αγορές αυτές διαφέρουν ουσιωδώς 
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μεταξύ τους από άποψη οργάνωσης των πωλήσεων και παροχής των υπηρεσιών (παρ. 24 
άρθρου 29) 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε ποσό ευρώ 15.541.354,12 και αναλύεται ως ακολούθως: 
 
Κύκλος 
Εργασιών 

Πωλήσεις 
Εμπορευμάτων 

Πωλήσεις Προϊόντων 
Έτοιμων και Ημιτελών 

Πωλήσεις 
Υπηρεσιών 

Σύνολο 

Εσωτερικού 14.972.262,88 48.243,16 430.848,08 15.451.354,12
Εξωτερικού 0,00 0,00 0,00 0,00

         14.972.262,88 48.243,16 430.848,08 15.451.354,12
 

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

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στη συνεδρίαση της 30/04/2016, προτείνεται προς 
την Τακτική Γενική Συνέλευση η ακόλουθη διανομή κερδών (παρατίθεται και η διανομή κερδών της 
προηγούμενης χρήσεως η οποία εγκρίθηκε εκτός της χρήσεως 2015):  

 2015  2014 
Σύνολο κερδών περιόδου 411.173,83  76.519,58

Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων 146.499,50  174.017,34

Διανομή σε:    

 Τακτικό αποθεματικό 21.299,42  4.037,42 

 Αποθεματικό καταστατικού 0,00  0,00 

 Μερίσματα προς μετόχους 200.700,00  100.000,00 

 Κέρδη εις νέο 335.673,91  146.499,50 

 Σύνολο κερδών περιόδου 557.673,33  250.536,92

Εγκριθέντα μερίσματα εντός της περιόδου 100.000,00  100.000,00 

 

11. Πληροφορίες για το προσωπικό και τις σχετικές δαπάνες της περιόδου (παρ. 23 άρθρου 
29) 

Ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρείας αναλύεται στον παρακάτω πίνακα. 

 2015  2014 
Μέσο όρος υπαλληλικού προσωπικού 125  115 

Μέσος όρος εργατικού προσωπικού 0  0 

Γενικός μέσος όρος απασχολούμενων 125  115 

 

Το συνολικό κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού αναλύεται στον παρακάτω πίνακα. 

 2015  2014 
Μισθοί και ημερομίσθια (μικτά ποσά) 1.584.512,60  1.485.403,36 

Κοινωνικές επιβαρύνσεις (εργοδοτικές εισφορές) 324.155,51  317.342,91 

Παρεπόμενες παροχές & έξοδα προσωπικού 0,00  0,00 

Αποζημιώσεις απολυομένων 4.690,58  2.735,04 

Σύνολο κόστους μισθοδοσίας περιόδου 1.913.358,69  1.805.481,31

Στα ανωτέρω ποσά των Μισθών και ημερομισθίων περιλαμβάνονται και καταβληθείσες αμοιβές Μελών 
Δ.Σ. ύψους 261.988,32 € για την χρήση 2015 και 263.164,80 € για την προηγούμενη χρήση 2014. 
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12. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 25 άρθρου 
29) 

Η εταιρεία δεν χορήγησε προκαταβολές και πιστώσεις προς τα Μέλη του Δ.Σ. τόσο κατά την κλειόμενη 
χρήση, όσο και κατά την προηγούμενη χρήση. 
 
13. Αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 30 άρθρου 29) 

Καταβλήθηκαν οι αναφερόμενες αμοιβές στην προηγούμενη παράγραφο 11. 

 

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

Δεν υπάρχουν συναλλαγές με συνδεμένα μέρη. 

 

15. Μέθοδος μετάβασης στα ΕΛΠ και επιπτώσεις στα κονδύλια των καταστάσεων 

Η πλήρης αναδρομική αναπροσαρμογή των κονδυλίων του ισολογισμού της επιχείρησης κατά την 
ημερομηνία μετάβασης (01.01.2014) σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 37 του νόμου, δεν είναι 
εφικτή λόγω πρακτικών δυσχερειών και αυξημένου κόστους. Ως εκ τούτου, και σύμφωνα με την παράγραφο 
3(α1) του άρθρου 37 του νόμου, η επιχείρηση υιοθέτησε τις λογιστικές αξίες του ισολογισμού της 
ημερομηνίας μετάβασης ως το τεκμαρτό κόστος των σχετικών στοιχείων για τη εφαρμογή των ΕΛΠ. 

 

Στα κονδύλια του έτους 2014 (συγκριτικά), και σε σχέση με τις δημοσιευμένες καταστάσεις του έτους 2014, 
έχουν γίνει οι παρακάτω ανακατατάξεις για λόγους συγκρισιμότητας. 

1. Στην «Κατάσταση αποτελεσμάτων» του έτους 2014 εμφανίζεται έξοδο ποσό 32.599,89 του «Πίνακα 
διάθεσης αποτελεσμάτων» του έτους 2014 που αφορούσε φόρο εισοδήματος. 

2. Στο κονδύλι Αποτελέσματα εις νέο της Καθαρής Θέσης, στο Παθητικό του έτους 2014 περιλαμβάνεται 
και ποσό 4.037,42, το οποίο βάσει των αρχών του προηγούμενου λογιστικού πλαισίου είχε περιληφθεί 
στο κονδύλι Τακτικό αποθεματικό (προερχόμενο από διανεμόμενα κέρδη χρήσεως 2014). 

3. Στο κονδύλι Αποτελέσματα εις νέο της Καθαρής Θέσης, στο Παθητικό του έτους 2014 περιλαμβάνεται 
και ποσό 100.000,00, το οποίο βάσει των αρχών του προηγούμενου λογιστικού πλαισίου είχε 
περιληφθεί στο κονδύλι Μερίσματα πληρωτέα (προερχόμενο από διανεμόμενα κέρδη χρήσεως 2014) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ε.Γ.Λ.Σ. ΜΕ Ε.Λ.Π. 31.12.2014 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Ε.Γ.Λ.Σ. & Ε.Λ.Π.
ΙΔΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
ΙΔΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
31.12.2013 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 31.12.2014

ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Ε.Γ.Λ.Σ. 844.084,50 115.530,39 840.586,08 

Επίδραση από διαγραφή έξοδων  πολυτεούς απόσβεσης 0,00 0,00 0,00 0,00 
Αναστροφή αποσβέσεων  σε διαγραφέντα έξοδα πολ. αποσβ. 0,00 0,00 0,00 0,00 
Αναπροσαρμογή σε εύλογη αξία κτηρίων 0,00 0,00 0,00 0,00 
Επίδραση από αλλαγή ωφέλιμης διάρκειας ζωής κτηρίων 0,00 0,00 0,00 0,00 
Επίδραση από αλλαγή ωφέλιμης διάρκειας ζωής μηχανημάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 
Πρόβλεψη απομείωσης αποθεμάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 
Πρόβλεψη απομείωσης πελατών 0,00 0,00 0,00 0,00 
Πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού 0,00 0,00 0,00 0,00 
Μεταφορά μερισμάτων  2013 στο χρόνο έγκρισης τους από τη Γ.Σ. 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 
Μεταφορά Αμοιβών  και ποσοστών  μελών  Δ. Σ. 0,00 0,00 0,00 0,00 
Μεταφορά μερισμάτων  2014 στο χρόνο έγκρισης τους από τη Γ.Σ. 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 
Τρέχων  Φόρος εισοδήματος 0,00 (32.599,89) 32.599,89 0,00 
Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουρ. κοστος φόροι 0,00 (6.410,92) 6.410,92 0,00 
Διαφορές φορολογικού ελέγχου  προηγούμενων  χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 
Διαγραφή οφειλόμενου κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 
Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 
Μεταφορά επιχορηγήσεων  σε υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 
Λοιπά 2 0,00 0,00 0,00 0,00 
Σύνολο Προσαρμογών των Ε.Λ.Π. 100.000,00 (39.010,81) 39.010,81 100.000,00 
Σύνολο  σύμφωνα με  Ε.Λ.Π. 944.084,50 76.519,58 39.010,81 940.586,08 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Ε.Λ.Π. ΧΡΗΣΗΣ 2014

 
 

Καλαμάτα, 30 Απριλίου 2016 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ. ΜΟΥΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΜΟΥΡΓΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ  

Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω Προσάρτημα, που αποτελείται από δέκα (10) σελίδες, είναι αυτή που 
αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 22 Ιουνίου 2016. 

 
Αθήνα, 22 Ιουνίου 2016 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 

 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ  
A.M.  Σ.O.E.Λ.: 28911 

PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. 


