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Α.ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
Σας θέτουμε υπόψη σας για έγκριση τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 

2015, οι οποίες έχουν συνταχθεί για πρώτη φορά βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) και σας 

παραθέτουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Με την λήξη της 22ης εταιρικής χρήσης η Εταιρεία παρουσιάζει, σύμφωνα με τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της, 

οι οποίες έχουν συνταχθεί για πρώτη φορά βάσει των Ε.Λ.Π., τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία: 

Οι πωλήσεις της Εταιρείας κατά την χρήση του 2015, ανήλθαν σε €3.358.042,98 από € 3.869.148,7 το 2014, μειωμένες 
κατά ποσοστό 13,21% , το οποίο γεγονός οφείλεται στο ασταθές οικονομικό περιβάλλον της Ελληνικής οικονομίας, η 
οποία επιβαρύνθηκε περαιτέρω λόγω των capitalcontrols και της γενικότερης αβεβαιότητας που επικράτησε στη χρήση 
2015.  
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το αποτέλεσμα μετά φόρων της κλειόμενης χρήσης 2015 ανήλθε σε ζημία ποσού          
€-55.208,86 έναντι κέρδους ποσού € 25.126,80 της προηγούμενης χρήσης 2014. 
 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας διαμορφώθηκαν την κλειόμενη χρήση 2015 σε σύγκριση με την 

προηγούμενη χρήση 2014, ως εξής: 

- Το ποσοστό μικτού κέρδους  επί του κύκλου εργασιών διαμορφώθηκε στο 15,00 % το 2015 από 13,07 % το 

2014 

- Το ποσοστό της προ φόρων κερδοφορίας  επί του κύκλου εργασιών διαμορφώθηκε στο -1,65 % το 2015 από 

-0,65 % το 2014 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩN 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε ορισμένους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κίνδυνο αγοράς , πιστωτικό κίνδυνο, 

κίνδυνο ρευστότητας, καθώς και σε κινδύνους που πηγάζουν από τη γενικότερη οικονομική ύφεση και αβεβαιότητα 

που χαρακτηρίζει την ελληνική αλλά και την παγκόσμια αγορά. 

Στο πλαίσιο της διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων η Διοίκηση και οι εξειδικευμένοι συνεργάτες αυτής, 

διαμορφώνουν τις διαδικασίες και τις πολιτικές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική πρόληψη και 

διαχείριση του προκείμενου κινδύνου. Επίσης, μεριμνά για την αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπομένων για το 

σκοπό αυτό διαδικασιών και ρυθμίσεων και ιδίως:  

- καταγράφει και μεριμνά για την πολιτική των προσεγγίσεων και των μεθόδων υπολογισμού της αξίας των 

ανοιγμάτων και της προσαρμογής της αξίας και των προβλέψεων αυτών 

- εφαρμόζει πρόγραμμα προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και ειδικών αναλύσεων ευαισθησίας, βάσει των 

οποίων εκτιμάται και ποσοτικά η έκθεση της Εταιρείας στους κινδύνους αυτούς 

- μελετά δυνατότητες χρήσης ή απόκτησης χρηματοοικονομικών μέσων ή εργαλείων αντιστάθμισης των 

κινδύνων 

Η έκθεση της Εταιρείας στο κίνδυνο ρευστότητας και πιστωτικό εξαρτώνται στο μέλλον από τους κινδύνους που 

απορρέουν από το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον της Εταιρείας και της προοπτικές της ελληνικής και παγκόσμιας 

αγοράς.  

Στο πλαίσιο της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου ρευστότητας η εταιρεία διαμορφώνει ειδικές 

δικλείδες ασφαλείας, διαδικασίες και πολιτικές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική πρόληψη και διαχείριση 

των εν λόγω κινδύνων. 

Αναφορικά με τον πιστωτικό κίνδυνο σημειώνεται ότι, οι πωλήσεις της Εταιρείας γίνονται κυρίως σε πελάτες με 

αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων και περιορίζεται σημαντικά λόγω της έγκαιρης είσπραξης των απαιτήσεων της και 

της ελαχιστοποίησης ζημιών από επισφαλείς πελάτες. 

Αναφορικά με τον κίνδυνο ρευστότητας η εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητάς μέσω προσεκτικής 

παρακολούθησης των προγραμματισμένων πληρωμών για μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, καθώς και των ταμειακών 

εκροών από την καθημερινή της δραστηριότητα. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές 
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ζώνες (καθημερινή, εβδομαδιαία, μηνιαία βάση).   

 

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Δεν προέκυψε καμιά μεταβολή στο μετοχικό κεφάλαιο κατά την τρέχουσα χρήση. 

 

ΥΠΑΡΞΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Η εταιρία διαθέτει τρία (3) υποκαταστήματα σε Βέροια, Γιαννιτσά και Θεσσαλονίκη. 

Τα ακίνητα τα οποία ανήκουν, κατά πλήρη κυριότητα, στην εταιρία είναι τα ακόλουθα: 
1. Αγροτεμάχιο  που βρίσκεται στη θέση «» στην κτηματική περιοχή Βέροιας (5 χιλ Βέροιας –Νάουσας), εκτάσεως 

9.958  τ.μ. κατά ποσοστό 50% και αξίας κτήσεως ποσού 54040,76 Ευρώ. 
2. Αγρό που βρίσκεται στη θέση «Αγ.Αθανάσιος  » στην κτηματική περιοχή του Δ.Δ. Κατερίνης , εκτάσεως 5970,71 τ.μ. 

και αξίας κτήσεως ποσού 200.000,00 Ευρώ. 
 

3. Αγροτεμάχιο  που βρίσκεται στη θέση «Τ.Τερζοπουλου 111 » στην κτηματική περιοχή Κατερίνησ εκτάσεως 8.475 
τ.μ και αξία κτήσεως 213.083,63 ευρώ 

 
4. Επί των ανωτέρου αγροτεμαχίου με α/α   3, έχουν ανεγερθεί κτιριακές εγκαταστάσεις αξίας κτήσεως, μετά την 

αναπροσαρμογή της χρήσης 2004 και διάφορες προσθήκες, ποσού € 902.566,66 ευρώ. 
5. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Η εταιρία δεν διαθέτει λογαριασμούς καταθέσεων σε συνάλλαγμα ούτε επίσης χρεόγραφα βραχυπρόθεσμης 

τοποθέτησης. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Η εταιρία δεν έχει δραστηριότητες στον τομέα αυτό  

 

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Η πορεία των εργασιών της Εταιρίας μας (Κύκλος Εργασιών) της χρήσεως που εξετάζουμε, παρουσίασε μείωση, της 

τάξεως του 13,21 % σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 

Η πορεία των εργασιών της εταιρίας από την λήξη της προηγούμενης χρήσεως μέχρι και σήμερα βαίνει ικανοποιητική.  

Τελειώνοντας, παρακαλούμε κ.κ. Μέτοχοι να εγκρίνετε τις υποβαλλόμενες Οικονομικές Καταστάσεις και να απαλλάξετε 

το Διοικητικό Συμβούλιο, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση  1/1/2015 – 31/12/2015. 

 

 ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι τη σύνταξη της παρούσας δεν έχουν συμβεί γεγονότα που επηρεάζουν 

σημαντικά την οικονομική κατάσταση της εταιρίας, ώστε να χρήζουν αναφοράς.  

 
ΚΑΤΕΡΙΝΗ 30 ΜΑΙΟΥ 2016 

 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 
 

ΠΟΔΑΣ ΑΘ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Α.Δ.Τ: ΑΚ 987970 
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Β. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

 

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων  Ελεγκτών- Λογιστών 
 
 
Προς τους Μετόχους  της Εταιρείας  ΔΙΟΝ  MOTORSΑ.Ε.Β.Ε. 

 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΔΙΟΝ MOTORS Α.Ε.Β.Ε., οι οποίες 

αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31
ης

 Δεκεμβρίου 2015, την κατάσταση αποτελεσμάτων, της χρήσεως που έληξε 

την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως 

απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη 

ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό 

μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να 

συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την 

απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη 

ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις 

γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή 

περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που 

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις 

εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την 

έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης 

την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των 

εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της 

ελεγκτικής μας γνώμης. 

 

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 

Από τον έλεγχο μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές 

αρχές για τις χρήσεις από 2009 έως 2010 και 2014,2015.. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων 
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αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των 

προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική 

πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά 

με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 

 

Γνώμη με Επιφύλαξη 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη 

με Επιφύλαξη’, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την 

οικονομική θέση της Εταιρείας ΔΙΟΝ  MOTORS Α.Ε.Β.Ε. κατά την 31
η
 Δεκεμβρίου 2015 και τη χρηματοοικονομική της 

επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις 

συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. 

 

 

 
Κατερίνη ,31 Μαΐου 2016 

 
Οι  Ελεγκτές - Λογιστές 
1.ΥΦΑΝΤΗΣ Δ.ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
 

 

2.ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝ.ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ 
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Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία       

        

  
01.01 - 

31.12.2015   
01.01 - 

31.12.2014 

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 3.358.042,98   3.869.148,70 

Κόστος πωλήσεων -2.854.217,20   -3.363.446,88 

Μικτό αποτέλεσμα 503.825,78   505.701,82 

Λοιπά συνήθη έσοδα 23.311,38   20.158,72 

  527.137,16   525.860,54 

Έξοδα διοίκησης -49.244,94   -57.856,53 

Έξοδα διάθεσης -523.931,27   -484.884,32 

Λοιπά έξοδα και ζημίες -14.652,13   -497,58 

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) 0,00   0,00 

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων 0,00   0,00 

Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία 0,00   0,00 

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων 0,00   0,00 

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας 0,00   0,00 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 3.266,43   2.623,25 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων -57.424,75   -14.754,64 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 7.712,01   41.057,25 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -5.496,12   -1.175,81 

Αποτέλεσμα προ φόρων -55.208,86   25.126,80 

Φόροι εισοδήματος 0,00    0,00 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους -55.208,86   25.126,80 
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Δ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
  31.12.2015 

 
31.12.2014 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
   Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

   Ενσώματα πάγια   
 

  

Ακίνητα 679.832,11 
 

474.319,44 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 615,66 
 

1.465,78 

Λοιπός εξοπλισμός 92.385,17 
 

11.942,18 

Σύνολο 772.832,94 
 

487.727,40 

Άυλα πάγια στοιχεία   
 

  

Λοιπά  43.159,66 
 

23.183,66 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 815.992,60 
 

510.911,06 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   
 

  

Αποθέματα   
 

  

Εμπορεύματα 581.060,33 
 

713.655,59 

Σύνολο 581.060,33 
 

713.655,59 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές   
 

  

Εμπορικές απαιτήσεις 224.413,95 
 

177.803,94 

Δουλευμένα έσοδα περιόδου 8.908,65  22.135,71 

Λοιπές απαιτήσεις 7.959,73 
 

37.640,68 

Προπληρωμένα έξοδα 1.517,51 
 

1.843,85 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1.445.900,68 
 

1.814.112,63 

Σύνολο 1.688.700,52 
 

2.053.536,81 

Σύνολο κυκλοφορούντων 2.269.760,85 
 

2.767.192,40 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.085.753,45 
 

3.278.103,46 

    
 

  
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 

   Καταβλημένα κεφάλαια 
   Κεφάλαιο 1.034.400,00 

 
1.034.400,00 

Σύνολο 1.034.400,00 
 

1.034.400,00 

Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων 449,87  449,87 

Σύνολο 449,87  449,87 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο   
 

  

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 566.466,63 
 

566.466,63 

Αποτελέσματα εις νέο 1.037.823,47 
 

1.098.232,33 

Σύνολο 1.604.290,10 
 

1.664.698,96 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 2.639.139,97 
 

2.699.548,83 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
   Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   

 
  

Εμπορικές υποχρεώσεις 378.983,08 
 

495.253,86 

Λοιποί φόροι και τέλη 41.854,13 
 

37.767,33 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 20.965,70 
 

20.503,92 

Λοιπές υποχρεώσεις 1.216,43 
 

22.042,43 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 3.594,14 
 

2.987,09 

Σύνολο 446.613,48 
 

578.554,63 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 446.613,48 
 

578.554,63 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.085.753,45 
 

3.278.103,46 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες14έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 

Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των 

μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014. 

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014. 

 

2. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (παρ. 3 και 4 άρθρου 29) 

Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισεπαράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της 

ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

Η εταιρεία λειτουργεί με την παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας. 

 

3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 του άρθρου 29) 

Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η εταιρεία ακολουθεί 

τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές. 

3.1 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. 

3.2 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 16% 

(3) Εξοπλισμός Η/Υ – Λοιπός εξοπλισμός 10%-20% 

3.3 Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα της αρχικής 

αναγνώρισης 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. 

3.4 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. 

3.5 Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον τις εκτιμώμενες 

ζημίες απομείωσης. 

3.6 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. 

3.7 Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. 

Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιμης αξίας. 
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3.8 Oι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, αναγνωρίζονται και 

επιμετρώνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

3.9 Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που 

αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους. 

3.10 Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά 

τους ποσά. 

3.11 Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο 

ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. 

3.12 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. 

3.13 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.  

3.14 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 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. 

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

3.16 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. 

3.17 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. 

3.18 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. 

3.19 Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους. 
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4. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

4.1 Eνσώματα, 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 αύλων παγίων. 

Πίνακας μεταβολών ενσώματων και άυλων και βιολογικών παγίων περιόδου: 

Ενσώματα πάγια         

  Ακίνητα 
Μηχ/κός 

εξοπλισμός 
Λοιπός 

εξοπλισμός Σύνολο 

          
Αξία κτήσης την 1 Ιανουαρίου 2014 1.407.758.35 287.037.68 560.297,64 2.255.093,67 

Προσθήκες 2.505,30 2.061,40 2.989,35 7.556,05 

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αξία κτήσης την 1 Ιανουαρίου 2015 1.410.263.65 289.099.08 563.286,99 2.262.649.72 

Προσθήκες 217.361,42 6.777,41 87.077,39 311.216,22 

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αξία κτήσης την 31 Δεκεμβρίου 2015 1.627.625,07 295.876,49 650.364,38 2.573.865,94 

          
Αποσβέσεις - απομειώσεις την 1 Ιανουαρίου 2014 922.434,67 282.947,93 544.106,16 1.749.488,76 

Αποσβέσεις 13.509,54 4.685,37 7.238,45 25.433,36 

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αποσβέσεις - απομειώσεις την 1 Ιανουαρίου 2015 935.944,21 287.633,30 551.344,81 1.774.922,32 

Αποσβέσεις 11.848,75 7.627,53 6.634,40 26.110,68 

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αποσβέσεις - απομειώσεις την 31 Δεκεμβρίου 2015 947.792,96 295.260,83 557.979,21 1.801.033,00 

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2014 474.319,44 1.465,78 11.942,18 487.727.40 

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2015 679.832,11 615,66 92.385,17 772.832,94 

 

Άυλα πάγια στοιχεία     

  Λοιπά άυλα Σύνολο 

      
Αξία κτήσης την 1 Ιανουαρίου 2014 25.102,19 25.102,19 

Προσθήκες 1.000,00 1.000,00 

Αξία κτήσης την 1 Ιανουαρίου 2015 26.102,19 26.102,19 

Προσθήκες 
Αξία κτήσης την 31 Δεκεμβρίου 2015 

2.050,00 
28.152,19 

2.050,00 
28.152,19 

      
Αποσβέσεις - απομειώσεις την 1 Ιανουαρίου 2014 25.102,19 25.102,19 

Αποσβέσεις 1.000,00 1.000,00 

Αποσβέσεις - απομειώσεις την 1 Ιανουαρίου 2015 26.102,19 26.102,19 

Αποσβέσεις 2.050,00 2.050,00 

Αποσβέσεις - απομειώσεις την 31 Δεκεμβρίου 2015 28.152,19 28.152,19 

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2015 0,00 0,00 

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2015 0,00 0,00 

 
 

4.2 Εμπράγματες εγγυήσεις επί ακινήτων της εταιρείας (παρ. 13 άρθρου 29) 
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Δεν υπάρχουν δοσμένες εμπράγματες εγγυήσεις και υποθήκες. 

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

Δεν υπάρχουν. 

 

4.4 Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) 
εκτόςισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29) 

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2008 έως 2010 και 2013,2014,2015 Για τις 

χρήσεις 2011 2012, , η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά με βάση το άρθρο 82 παρ. 5 του Ν.2238/1994 και άρθρο  

65Α παραγρ. 1 του Ν.4174/2013 αντίστοιχα και των σχετικών αποφάσεων του Υπουργείου Οικονομικών.  

 

4.5 Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού 

Μέσος όρος προσωπικού    Χρήση 2015   Χρήση 2014 

Διοικητικό προσωπικό   17   15 

Εργατοτεχνικό προσωπικό   8   8 

Σύνολο   25   23 

Παροχές σε εργαζόμενους   Χρήση 2015   Χρήση 2014 

Μισθοί και ημερομίσθια   327702,94   325340,29 

Κοινωνικές επιβαρύνσεις   82507,74   86080,46 

Λοιπές παροχές   5068,90   7914,18 

Προβλέψεις για παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία    0   0 

Σύνολο   415279,58   419334,93 

 

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

 

4.7 Πρώτη εφαρμογή 

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά την επίδραση των εγγραφών προσαρμογής επί των ιδίων κεφαλαίων 

για την 1.1.2014 και την 1.1.2015, οι οποίες εφαρμόσθηκαν επί των καταστατικών οικονομικών καταστάσεων της 

Εταιρείας, προκειμένου αυτές να προσαρμοστούν στα Ε.Λ.Π.: 

Συμφωνία Καθαθρής Θέσης κατά την πρώτη εφαρμογή   

1η 
Ιανουαρίου 

2015   

1η 
Ιανουαρίου 

2014 

Ίδια Κεφάλαια έναρξης περιόδου (Ε.Γ.Λ.Σ.)   2699548.33   2713009.30 

Προσαρμογή σωρευμένων αποσβέσεων μηχανολογικού εξοπλισμού 
με βάση την ωφέλιμη ζωή τους   0   0 

Απομείωση επισφαλών απαιτήσεων   0   -0 

Απεικόνιση υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό   0   0 

Ίδια Κεφάλαια έναρξης περιόδου (Ε.Λ.Π.)   2639139.97   2699548.33 

 

 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ, 30 ΜΑΙΟΥ 2016 

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
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Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
  
  

ΠΟΔΑΣ  ΑΘ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 
Α.Δ.Τ. ΑΚ987790 Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 00329 - Α' Τάξεως 

  

  

 

 


