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ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

   ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
  Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 31/12/2015 31/12/2014 

Ενσώµατα πάγια 
  Ακίνητα 2.856.595,37 2.836.495,60 

Μηχανολογικός εξοπλισµός 8.157.345,25 8.294.046,67 
Λοιπός εξοπλισµός 52.407,67 46.344,06 
Σύνολα 11.066.348,29 11.176.886,33 

Αυλα πάγια στοιχεία 
  Λοιπά άυλα πάγια στοιχεία 61.797,26 50.649,94 

Σύνολα 61.797,26 50.649,94 
Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό 
κατασκευή 97.507,26 4.000,00 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

  Δάνεια και απαιτήσεις 42.400,00 41.400,00 
Χρεωστικοί τίτλοι 

  Συµµετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 2.757.790,00 2.757.790,00 
Διαθέσιµα για πώληση 111.792,95 2.928,59 
Λοιπά     
Σύνολα 3.009.490,21 2.806.118,59 

Αναβαλλόµενοι φόροι 
  Σύνολο µη κυκλοφορούντων 14.137.635,76 14.033.654,86 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
  Αποθέµατα 
  Έτοιµα και ηµιτελή προϊόντα 930.253,68 1.364.233,89 

Εµπορεύµατα 24.610,21 
 Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 744.844,21 504.987,81 

Προκαταβολές για αποθέµατα 463.098,12 277.889,50 
Σύνολα 2.162.806,22 2.147.111,20 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές 
  Εµπορικές απαιτήσεις 1.929.116,69 4.186.422,40 

Δουλευµένα έσοδα περιόδου 
  Λοιπές απαιτήσεις 712.717,93 676.470,81 

Προπληρωµένα έξοδα 18.854,43 27.720,83 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 422.791,62 371.519,53 
Σύνολα 3.083.480,67 5.262.133,57 
Σύνολο κυκλοφορούντων 5.246.286,89 7.409.244,77 
Σύνολο ενεργητικού 19.383.922,65 21.442.899,63 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
  Καθαρή θέση 
  Καταβληµένα κεφάλαια 
  Κεφάλαιο 1.590.000,00 1.590.000,00 

Υπέρ το άρτιο     
Σύνολα 1.590.000,00 1.590.000,00 

Διαφορές εύλογης αξίας 
  Διαφορές αξίας διαθέσιµων για πώληση -22.860,78   

Σύνολα -22.860,78   

Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο 
  Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού 8.392,30 8.392,30 

Αφορολόγητα αποθεµατικά 1.681.783,52 1.681.783,52 
Αποτελέσµατα εις νέο -1.342.567,35 -1.499.655,53 

 
347.608,47 190.520,29 

Σύνολο καθαρής θέσης 1.914.747,69 1.780.520,29 

Υποχρεώσεις 
  Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
  Δάνεια 15.341.203,99 13.422.825,19 

Σύνολα 15.341.203,99 13.422.825,19 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

  Τραπεζικά δάνεια 624.495,48 2.321.711,98 
Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπροθέσµων δανείων 286.198,68 2.219.143,00 
Εµπορικές υποχρεώσεις 787.052,64 1.143.182,51 
Φόρος εισοδήµατος 110.188,95 109.340,12 
Λοιποί φόροι και τέλη 72.042,88 151.065,57 
Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης 53.442,08 58.813,48 
Λοιπές υποχρεώσεις 97.053,29 111.200,47 
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 97.496,97 125.097,02 
Σύνολα 2.127.970,97 6.239.554,15 
Σύνολο υποχρεώσεων 17.469.174,96 19.662.379,34 
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 19.383.922,65 21.442.899,63 
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Κατάστασης Αποτελεσµάτων κατά λειτουργία  
  Κύκλος εργασιών (καθαρός) 18.452.722,25 15.631.044,89 

Κόστος πωλήσεων 16.781.095,22 13.714.964,96 
Μικτό αποτέλεσµα 1.671.627,03 1.916.079,93 
Λοιπά συνήθη έσοδα 90.330,65 48.472,79 
Έξοδα διοίκησης 183.617,68 123.806,45 
Έξοδα διάθεσης 377.564,12 233.652,07 
Λοιπά έξοδα και ζηµιές 55.748,04 337.763,08 
Κέρδη και ζηµίες από διάθεση µη κυκλοφορούντων 
στοιχείων 

 
786,10 

Έσοδα συµµετοχών και επενδύσεων 
  Λοιπά έσοδα και κέρδη 29.174,94 15.590,95 

Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων 1.174.202,78 1.285.708,17 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 8.927,91 6.745,26 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 893.635,49 1.076.935,93 
Αποτέλεσµα προ φόρων 289.495,20 215.517,50 

Φόροι εισοδήµατος 101.047,12 91.418,36 
Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους 188.448,08 124.099,14 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ 
  

       
       

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
ΕΥΛΟΓΗΣ 
ΑΞΙΑΣ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Υ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙ
ΚΑ 

ΑΦΟΡΟΛΟΓ
ΗΤΑ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΕΙΣ ΝΕΟΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΙΔΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

1. Υπόλοιπα 
01/01/2014 

 
 

2.400.000,00 
 

8.392,30 1.681.783,52 -2.391.548,87 1.698.626,95 
2.Μεταβολές 
στοιχείων στη 
χρήση 

      3.Εσωτερικές 
µεταφορές -810.000,00 

   
810.000,00 

 4.Διανοµές στους 
φορείς 

      5.Αποτελέσµατα 
χρήσεως         81.893,34 81.893,34 
6 Υπόλοιπα 
ιδίων κεφαλαίων  
31/12/2014 1.590.000,00 0,00 8.392,30 1.681.783,52 -1.499.655,53 1.780.520,29 

       
1. Υπόλοιπα 
01/01/2015 

 
1.590.000,

00 
 

8.392,30 1.681.783,52 -1.499.655,53 1.780.520,29 
2.Μεταβολές 
στοιχείων στη 
χρήση 

 
-22.860,78 

   
-22.860,78 

3.Αποτελέσµατα 
χρήσεως         157.088,18 157.088,18 
4 Υπόλοιπα 
ιδίων κεφαλαίων  
31/12/2015 1.590.000,00 -22.860,78 8.392,30 1.681.783,52 -1.342.567,35 1.914.747,69 

        
 

KOMOTHNH 16/07/2016 
	
	

Ο	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟΥ	
Δ.Σ.	 ENA	MEΛΟΣ		ΤΟΥ	Δ.Σ.	

 
	ΓΙΑ	ΤΟ	ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ		

 
	 	   	 	  
	 	   	 	  

	 	 	 	 	   ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Π.	
ΓΡΑΒΟΥΝΙΩΤΗΣ	 ΕΛΕΝΗ	ΓΡΑΒΟΥΝΙΩΤΗ	

	
	ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΓΑΛΑΝΟΥΔΗΣ		

 ΑΔΤ	AB	908499	 ΑΔΤ	ΑΖ	378613	
	

	ΑΔΤ	ΑΗ	878502		
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ΩΡΙΩΝ	ΟΡΚΩΤΟΙ	ΕΛΕΓΚΤΕΣ	ΛΟΓΙΣΤΕΣ	Α.Ε.	
	

Έκθεση	Ανεξάρτητου	Ορκωτού	Ελεγκτή	Λογιστή	

Προς	τους	Μετόχους	της	Εταιρείας	ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ	ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	ΑΒΕΕ	

Έκθεση	Ελέγχου	επί	των	Χρηματοοικονομικών	Καταστάσεων	

Ελέγξαμε	 τις	 συνημμένες	 χρηματοοικονομικές	 καταστάσεις	 της	 Εταιρείας	 ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ	
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	ΑΒΕΕ,	οι	οποίες	αποτελούνται	από	τον	ισολογισμό	της	31ης	Δεκεμβρίου	2015,	
τις	καταστάσεις	αποτελεσμάτων	και	μεταβολών	καθαρής	θέσης	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	τηνέκφραση	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.	

ΩΡΙΩΝ	ΟΡΚΩΤΟΙ	ΕΛΕΓΚΤΕΣ	ΛΟΓΙΣΤΕΣ	ΑΕ							email:	orionsa@otenet.gr					web:	www.orion-audit.gr	

Βλαχερνών	10,	15421,	Αθήνα																								τηλ:	+302114111500-9																				fax:	+302114111510																																																													
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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	προέκυψαν	τα	εξής:	

1)	Δεν	διενεργήθηκαν	αποσβέσεις	επί	των	μηχανημάτων	κατά	την	κλειόμενη	χρήση	ποσού	
ευρώ	 	 25.000	 και	 τις	 προηγούμενες	 χρήσεις	 625.000	 ευρώ,	 με	 συνέπεια	 η	 αξία	 των	
μηχανημάτων	και	τα	ίδια	κεφάλαια	να	εμφανίζονται	αυξημένα	κατά		650.000	ευρώ,	καθώς	
επίσης	τα	αποτελέσματα	παρούσας	και	προηγούμενων	χρήσεων	αυξημένα	κατά	25.000	και	
625.000	ευρώ,	αντίστοιχα.		

2)	 Στο	 λογαριασμό	 «Συμμετοχές	 σε	 θυγατρικές,	 συγγενείς	 και	 κοινοπραξίες»,	

συμπεριλαμβάνεται	 η	 αξία	 κτήσης	 εταιρικών	 μεριδίων	 ετερόρρυθμης	 εταιρείας	 μη	

εισηγμένης	 στο	 Χρηματιστήριο	 ποσού	 ευρώ	 792.000	 ευρώ,	 οι	 χρηματοοικονομικές	

καταστάσεις	των	οποίων	δεν	ελέγχονται	από	Ορκωτούς	Ελεγκτές.	Δεν	τέθηκαν	υπόψη	μας	

στοιχεία	 σχετικά	 με	 την	 εύλογη	 αξία	 των	 μετοχών	 αυτών	 	 και	 συνεπώς	 διατηρούμε	

επιφύλαξη	 για	 την	 ορθή	 αποτίμηση	 	 τους	 και	 τις	 ενδεχόμενες	 επιπτώσεις	 στα	

αποτελέσματα,	για	την	κλειόμενη	και	την	προηγούμενη	χρήση	καθώς	και	στα	ίδια	κεφάλαια		

της	εταιρείας.	

3)	 	 Στις	 «προκαταβολές	 για	 αγορές	 αποθεμάτων»	 και	 «εμπορικές	 απαιτήσεις»	
περιλαμβάνονται	και	επισφαλείς	απαιτήσεις	συνολικού	ποσού	ευρώ		380.000,	περίπου.	Με	
βάση	 τον	 έλεγχό	 μας	 εκτιμούμε	 ότι	 η	 σχηματισθείσα	 πρόβλεψη	 ποσού	 ευρώ	 170.000	
υπολείπεται	κατά	ευρώ	130.000	του		ποσού	που	έπρεπε	να	έχει	σχηματισθεί.	Λόγω	του	μη	
σχηματισμού	 της	 πρόβλεψης	 αυτής,	 η	 αξία	 των	 απαιτήσεων	 από	 πελάτες	 και	 τα	 Ίδια	
Κεφάλαια	 εμφανίζονται	 αυξημένα	 κατά	 ευρώ	 130.000,	 ενώ	 τα	 αποτελέσματα	
προηγουμένων	 χρήσεων	 και	 τα	 αποτελέσματα	 παρούσας	 χρήσης	 εμφανίζονται	 αυξημένα	
κατά	ευρώ	70.000	και	ευρώ	60.000,	αντίστοιχα.		

4)	Κατά	παρέκκλιση	των	λογιστικών	αρχών	που	προβλέπονται	από	την	Ελληνική	Νομοθεσία	
(κωδ.	 Ν.	 2190/1920	 και	 ΕΓΛΣ)	 δεν	 σχηματίζεται	 πρόβλεψη	 για	 αποζημίωση	 προσωπικού	
λόγω	εξόδου	από	την	υπηρεσία.	Κατά	την	31η	Δεκεμβρίου	2015	το	συνολικό	ύψος	της	μη	
σχηματισθείσας	 πρόβλεψης	 ανέρχεται	 σε	 ευρώ	 55.000,	 με	 συνέπεια	 οι	 προβλέψεις	 να	
εμφανίζονται	μειωμένες	κατά	ευρώ	55.000,	τα	Ίδια	Κεφάλαια	αυξημένα	κατά	ευρώ	55.000	
ευρώ	και	τα	αποτελέσματα	της	παρούσας	και	των	προηγουμένων	χρήσεων	αυξημένα	κατά	
ευρώ	7.000	και	48.000	αντίστοιχα.	

5)	Οι	 φορολογικές	 υποχρεώσεις	 της	 εταιρείας	 δεν	 έχουν	 εξεταστεί	 από	 τις	 φορολογικές	
αρχές	 τις	 χρήσεις	 2007-2010.	 Ως	 εκ	 τούτου	 τα	 φορολογικά	 αποτελέσματα	 των	 χρήσεων	
αυτών	δεν	έχουν	καταστεί	οριστικά.	Η	εταιρεία	δεν	έχει	προβεί	σε	εκτίμηση	των	πρόσθετων	
φόρων	και	των	προσαυξήσεων	που	πιθανόν	καταλογισθούν	σε	μελλοντικό	έλεγχο	και	δεν	
έχει	 σχηματίσει	 σχετική	 πρόβλεψη	 για	αυτή	 την	 ενδεχόμενη	 υποχρέωση.	 Από	 τον	 έλεγχό	
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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	 επιπτώσεις	 των	 θεμάτων	 που	 μνημονεύονται	 στην	
παράγραφο	 ‘Βάση	 για	 Γνώμη	 με	 Επιφύλαξη’,	 οι	 συνημμένες	 χρηματοοικονομικές	
καταστάσεις	 παρουσιάζουν	 εύλογα,	 από	 κάθε	 ουσιώδη	 άποψη,	 την	 οικονομική	 θέση	 της	
Εταιρείας	 ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ	 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	 ΑΒΕΕ	 κατά	 την	 31η	 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.	

	

Αθήνα,			10	Αυγούστου	2016	

	

Ο	ΟΡΚΩΤΟΣ	ΕΛΕΓΚΤΗΣ	ΛΟΓΙΣΤΗΣ	

	

	

	

	

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Π.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ	

Α.Μ.	Σ.Ο.Ε.Λ.	13851	

ΩΡΙΩΝ	ΟΡΚΩΤΟΙ	ΕΛΕΓΚΤΕΣ	ΛΟΓΙΣΤΕΣ	Α.Ε.	

Ανεξάρτητο	μέλος	της	AGN	International	

Βλαχερνών	10,	15124,	Αθήνα	

Α.Μ.	Σ.Ο.Ε.Λ.	146	
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 
ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» 

για τη χρήση 1.1.2015 – 31.12.2015 
βάσει των διατάξεων του Ν.4308/2014 

 
Γενικές πληροφορίες 
 
(Άρθρο 29 § 3) Γενικές πληροφορίες: 

α) Επωνυµία οντότητας ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΒΕΕ     
β) Νοµικός τύπος οντότητας Ανώνυµη Εταιρεία    
γ) Περίοδος αναφοράς 1.1.2015 - 31.12.2015    
δ) Διεύθυνση έδρας οντότητας ΒΙΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ    
ε) Αριθµός δηµοσίου µητρώου ή αντίστοιχες 
πληροφορίες 

Αρ.ΓΕΜΗ:014072310000Α.Φ.Μ.0997
6321 

   

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. 

  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.βοι πληροφορίες επί των κονδυλίων των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 
παρατίθενται µε τη σειρά µε την οποία τα κονδύλια αυτά παρουσιάζονται στις χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις. 
 
(Άρθρο 29 § 1.γ) Απαιτούµενες πληροφορίες για την κατανόηση συντοµεύσεων, διαγραµµάτων και 
συµβόλων. Χρησιµοποιηθείσα µονάδα µέτρησης και επίπεδο στρογγυλοποίησης αριθµών. 
 
Χρησιµοποιήθηκαν οι εξής συντοµεύσεις και σύµβολα: 

Συντόµευση / Σύµβολο Πληροφορίες 
Μονάδα µέτρησης: Ευρώ 

 
(Άρθρο 29 § 1.δ) Όταν πληροφορίες του παρόντος άρθρου παρατίθενται στους πίνακες των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, οι πληροφορίες αυτές µπορεί να µην επαναλαµβάνονται στο προσάρτηµα. 
 
Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή  
 
(Άρθρο 29 § 2) Το προσάρτηµα περιλαµβάνει, κατ’ ελάχιστον, τις επεξηγηµατικές πληροφορίες και αναλύσεις 
των παραγράφων 3 έως 34 του άρθρου 29 του Ν.4308/2014, εκτός και εάν προβλέπεται απαλλαγή βάσει του 
ως άνω νόµου. 
Έχουν περιληφθεί οι προβλεπόµενες πληροφορίες και αναλύσεις (πλην των κάτωθι απαλλαγών). 
 
1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων – Παρεκκλίσεις που έγιναν 
χάριν της αρχής της εύλογης παρουσίασης 
 
(Άρθρο 29 § 6)Αιτιολογία παρέκκλισης από την εφαρµογή µιας διάταξης του παρόντος νόµου λόγω 
εκπλήρωσης της υποχρέωσης της § 2 του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης. Πλήρης παράθεση 
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επιπτώσεων της παρέκκλισης στα περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση και στα 
αποτελέσµατα. 

Δεν έγινε 
 
(Άρθρο 29 § 7)Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή µια υποχρέωση σχετίζεται µε περισσότερα από ένα κονδύλια 
του ισολογισµού, γνωστοποίηση της σχέσης του στοιχείου αυτού µε τα σχετιζόµενα κονδύλια των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

Δεν συντρέχει περίπτωση  
 
2. Λογιστικές πολιτικές στην αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων & 
στοιχείων καθαρής θέσης και στην αναγνώριση εσόδων, κερδών & εξόδων – Μεταβολές 
λογιστικών πολιτικών & εκτιµήσεων και διόρθωση λαθών 
 
(Άρθρο 29 § 5)Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιµέρους 
στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών της καταστάσεων. Σε περίπτωση αλλαγών λογιστικών πολιτικών, αλλαγών 
λογιστικών εκτιµήσεων ή διόρθωσης λαθών, γίνεται αναφορά στο γεγονός και γνωστοποιούνται οι σχετικές 
επιπτώσεις στα κονδύλια των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 
 
1) Τα ενσώµατα, βιολογικά και άυλα πάγια στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και 
µεταγενέστερα επιµετρώνται στο αποσβέσιµο κόστος κτήσεως.  
Ειδικότερα, στα πάγια περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων: 
α) Η υπεραξία, ως άυλο στοιχείο. 
β) Οι δαπάνες βελτίωσης παγίων. 
γ) Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης, µόνο όταν εµπίπτουν στον ορισµό του περιουσιακού στοιχείου. Σε 
κάθε άλλη περίπτωση, οι σχετικές δαπάνες αναγνωρίζονται ως έξοδο, σύµφωνα µε το άρθρο 25. 
δ) Οι δαπάνες ανάπτυξης, αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο όταν, και µόνον όταν, πληρούνται όλες οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 18, του ν.4308/2014. 
ε) Το κόστος αποσυναρµολόγησης, αποµάκρυνσης ή αποκατάστασης ενσώµατων πάγιων στοιχείων, όταν η 
σχετική υποχρέωση γεννάται για την επιχείρηση ως αποτέλεσµα της εγκατάστασης του παγίου ή της χρήσης 
του στη διάρκεια µιας συγκεκριµένης περιόδου, για σκοπούς άλλους από την παραγωγή αποθεµάτων στη 
διάρκεια αυτής της περιόδου. Όταν το εν λόγω κόστος σχετίζεται µε την παραγωγή αποθεµάτων στη διάρκεια 
µιας συγκεκριµένης περιόδου, το κόστος αυτό επιβαρύνει τα παραχθέντα αποθέµατα. 
2) Ιδιοπαραγόµενα πάγια στοιχεία 
Το κόστος κτήσης ενός ιδιοπαραγόµενου παγίου περιλαµβάνει: 
α) το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσει το στοιχείο στην κατάσταση λειτουργίας για την 
οποία προορίζεται. 
β) περιλαµβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιµων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται 
άµεσα µε το εν λόγω πάγιο στοιχείο και 
γ) µια εύλογη αναλογία σταθερών και µεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έµµεσα µε το εν λόγω πάγιο 
στοιχείο, στο βαθµό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο κατασκευής 
3) Ηµιτελή ιδιοπαραγόµενα πάγια στοιχείαεπιµετρώνται στο κόστος που έχουν απορροφήσει κατά την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού το οποίο περιλαµβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιµων υλικών, εργασίας 
και άλλο κόστος που σχετίζεται άµεσα µε το εν λόγω πάγιο στοιχείο. 
4) Άυλα στοιχεία και υπεραξία 
Δεν αναγνωρίστηκαν εσωτερικώς δηµιουργούµενα άυλα στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένης και της υπεραξίας. 
5) Αποσβέσεις παγίων 
Η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιορισµένη ωφέλιµη ζωή υποβλήθηκε σε 
απόσβεση. Η απόσβεση αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιµο για τη χρήση για την οποία 
προορίζεται και υπολογίζεται µε βάση την εκτιµώµενη ωφέλιµη οικονοµική ζωή του. Οι αποσβέσεις 
διενεργήθηκαν µε τη σταθερή µέθοδο , µε συντελεστές τους οποίους η διοίκηση της οντότητας επέλεξε µε 
βάση την ωφέλιµη οικονοµική ζωή του παγίου. Η γη δεν υπόκειται σε απόσβεση. Ωστόσο, βελτιώσεις αυτής 
µε περιορισµένη ωφέλιµη ζωή υπόκεινται σε απόσβεση. 
6) Η υπεραξία και τα άυλα περιουσιακά στοιχείαµε απεριόριστη ζωή δεν υπάρχουν ή στην περίπτωση που 
υπάρχουν δεν υπόκεινται σε απόσβεση και τα εν λόγω στοιχεία υπόκεινται σε ετήσιο έλεγχο αποµείωσης της 
αξίας τους. Η υπεραξία, οι δαπάνες ανάπτυξης και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία µε ωφέλιµη ζωή που δεν 
µπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα δεν υπάρχουν ή στην περίπτωση που υπάρχουν υπόκεινται σε 
απόσβεση, µε περίοδο απόσβεσης τα δέκα (10) έτη. 
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7) Αποµείωση παγίων 
Τα ως άνω πάγια περιουσιακά στοιχεία που επιµετρούνται στο κόστος ή στο αποσβέσιµο κόστος υπόκεινται 
σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. 
Ζηµίες αποµείωσης δεν προέκυψαν  
8) Παύση αναγνώρισης παγίων 
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία κατά τη διάρκεια της περιόδου διατέθηκαν ή δεν αναµένονται πλέον 
µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεσή τους έπαυσαν να αναγνωρίζονται στον ισολογισµό 
και το κέρδος ή ζηµία που προέκυψε από την ανωτέρω παύση προσδιορίσθηκε ως η διαφορά µεταξύ του 
καθαρού προϊόντος της διάθεσης και της λογιστικής αξίας του στοιχείου και το οποίο περιλαµβάνεται στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων στο χρόνο που το στοιχείο έπαυσε να αναγνωρίζεται. 
9)Χρηµατοδοτική µίσθωση 
Πληροφορίες από πλευράς µισθωτή: Δεν περιήλθαν στην οντότητα περιουσιακά στοιχεία µε χρηµατοδοτική 
µίσθωση  
10) Λειτουργική µίσθωση 
Πληροφορίες από πλευράς εκµισθωτή: Μισθώσεις παγίων µε λειτουργική µίσθωση δεν υπήρξαν.                                                                          
Πληροφορίες από πλευράς µισθωτή: Μισθώσεις παγίων µε λειτουργική µίσθωση δεν υπήρξαν  
11) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
Όλα τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος. Μεταγενέστερα της αρχικής 
αναγνώρισης, τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως µείον ζηµίες αποµείωσης. 
Τα έντοκα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης επιµετρώνται 
στο αποσβέσιµο κόστος µε τη χρήσητης µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 
Αποµείωση: Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης, όταν υπάρχουν 
σχετικές ενδείξεις. 
Ζηµίες αποµείωσης δεν υπήρξαν  
Παύση αναγνώρισης χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου: Η οντότητα παύει να αναγνωρίζει ένα 
χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο όταν και µόνον όταν: 
α) Εκπνεύσουν τα συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµειακών ροών του στοιχείου ή 
β) µεταβιβάσει όλους ουσιαστικά τους κινδύνους και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του 
στοιχείου αυτού. 
Εµφάνιση στον ισολογισµό: Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στον ισολογισµό ως 
µη κυκλοφορούντα ή ως κυκλοφορούντα, ανάλογα µε τις προθέσεις της διοίκησης της οντότητας και το 
συµβατικό ή εκτιµώµενο χρόνο διακανονισµού τους. 
12) Αποθέµατα και υπηρεσίες 
Τα αποθέµατα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης.Το κόστος κτήσης των αποθεµάτων περιλαµβάνει 
το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση και κατάστασή τους. Το 
κόστος παραγωγής προϊόντος ή υπηρεσίας προσδιορίζεται µε µία από τις γενικά αποδεκτές µεθόδους 
κοστολόγησης και περιλαµβάνει:α) Το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιµων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος 
που σχετίζεται άµεσα µε το εν λόγω στοιχείο και 
β) µία εύλογη αναλογία σταθερών και µεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έµµεσα µε το εν λόγω στοιχείο, 
στο βαθµό που τα έξοδα αυτά αναφέρονται στην περίοδο παραγωγής. Τα κόστη διανοµής και διοίκησης δεν 
επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής. 
Επιµέτρηση µετά την αρχική αναγνώριση: Μετά την αρχική αναγνώριση, τα αποθέµατα επιµετρώνται στην 
κατ’ είδος χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. 
Το κόστος κτήσης του τελικού αποθέµατος: 
α) Προσδιορίζεται, σύµφωνα µε τη µέθοδο του µέσου σταθµικού όρου. 
β) Η ίδια µέθοδος χρησιµοποιείται για όλα τα αποθέµατα που έχουν παρόµοια φύση και χρήση από την 
οντότητα. Για αποθέµατα µε διαφορετική φύση ή χρήση διαφορετικές µέθοδοι µπορεί να δικαιολογούνται. 
γ) Το κόστος αποθεµάτων που δεν είναι συνήθως αντικαταστατά, καθώς και των αγαθών ή υπηρεσιών που 
παράγονται και προορίζονται για ειδικά έργα, προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του εξατοµικευµένου κόστους. 
Οι αγορές αναλώσιµων υλικών που δεν είναι σηµαντικές για το µέγεθος της οντότητας αντιµετωπίσθηκαν 
όπως τα υπόλοιπα αποθέµατα. 
13) Προκαταβολές δαπανών και λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται  στο κόστος κτήσης (καταβαλλόµενα ποσά).  
Τα λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης.  
14) Υποχρεώσεις 
14.1. Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 
Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο οφειλόµενο ποσό τους. Ποσά που αφορούν 
υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση, καθώς και το κόστος που σχετίζεται άµεσα µε την ανάληψη των υποχρεώσεων 
δεν υπήρξαν. 
Τόκοι χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων: Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 
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αναγνωρίζονται ως έξοδα στα αποτελέσµατα. 
Παύση αναγνώρισης χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης: Η οντότητα παύει να αναγνωρίζει µια 
χρηµατοοικονοµική υποχρέωση όταν, και µόνον όταν, η συµβατική δέσµευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή 
εκπνέει. 
Τροποποίηση των όρων υφιστάµενης χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης (είτε οφείλεται σε οικονοµική 
δυσχέρεια του οφειλέτη είτε όχι) αντιµετωπίζεται ως εξόφληση της αρχικής και αναγνώριση νέας 
χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης. Η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας µιας χρηµατοοικονοµικής 
υποχρέωσης που εξοφλείται ή µεταβιβάζεται σε ένα τρίτο µέρος και του ανταλλάγµατος που καταβάλλεται, 
συµπεριλαµβανοµένης της λογιστικής αξίας τυχόν άλλων, εκτός µετρητών, µεταβιβαζόµενων περιουσιακών 
στοιχείων και τυχόν νέων υποχρεώσεων που αναλαµβάνονται, αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. 
14.2. Μη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 
Οι µη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται µεταγενέστερα στο 
ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους. 
14.3. Προβλέψεις 
Δεν υπάρχουν 
14.4. Δεν υπάρχουν διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίµησή, είτε κατά το διακανονισµό των 
µη χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των προβλέψεων. 
15. Κρατικές επιχορηγήσεις 
15.1.Κρατικές επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων:Κρατικές επιχορηγήσεις δεν υπήρξαν. 
15.2. Κρατικές επιχορηγήσεις εξόδων: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. 
16. Αναβαλλόµενοι φόροι 
Μη αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας: Η οντότητα δεν αναγνωρίζει αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος 
στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις τους. 
17. Έσοδα και κέρδη 
Τα έσοδα αναγνωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται δουλευµένα. 
Τα έσοδα από πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν πληρούνται όλα τα παρακάτω:   
α) Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται µε την κυριότητά 
τους.   
β) Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή. 
γ) Τα οικονοµικά οφέλη από τη συναλλαγή µπορούν να επιµετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα 
πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. 
Εσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συµβόλαια δεν υπάρχουν. 
Δεν υπ’αρχουν έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους  
Κάθε άλλο έσοδο ή κέρδος αναγνωρίζεται βάσει των ρυθµίσεων του παρόντος νόµου στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων.   
Τα κέρδη παρουσιάζονται κατάλληλα στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε το καθαρό ποσό τους.   
18. Έξοδα 
Τα έξοδα περιλαµβάνουν:   
α) Tα έξοδα ίδρυσης.   
β) Tο κόστος κτήσης ή κόστος παραγωγής, κατά περίπτωση, των πωληθέντων αγαθών ή υπηρεσιών.   
γ) Τις πάσης φύσεως δαπάνες µισθοδοσίας εργαζοµένων, περιλαµβανοµένων των προβλέψεων για 
µελλοντικές παροχές. 
δ) Tα έξοδα έρευνας.   
ε) Tα έξοδα ανάπτυξης.   
στ) Τις επισκευές και συντηρήσεις.   
ζ) Τις αποσβέσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων.   
η) Τις προβλέψεις για λοιπούς κινδύνους και έξοδα.   
θ) Τους τόκους και τα συναφή έξοδα.   
ι) Τα έξοδα και τις ζηµίες που προκύπτουν από την επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, 
σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο. 
ια) Τις ζηµίες που προκύπτουν από τη διαγραφή περιουσιακών στοιχείων.   
ιβ) Τις λοιπές προκύπτουσες ζηµίες που παρουσιάζονται µε το καθαρό ποσό τους.   
ιγ) Το φόρο εισοδήµατος της περιόδου, τρέχοντα και αναβαλλόµενο, κατά περίπτωση.   
ιδ) Κάθε άλλο έξοδο που έχει προκύψει και δεν περιλαµβάνεται στις προηγούµενες κατηγορίες.   
Κάθε ως άνω δαπάνη αναγνωρίζεται και ταξινοµείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε κατάλληλο τρόπο, 
εκτός εάν η δαπάνη αυτή καλύπτει τον ορισµό του περιουσιακού στοιχείου. 
Όταν συµφωνίες για αγορά ή πώληση περιλαµβάνουν όρους για αναβολή της πληρωµής, είναι πιθανόν το 
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σχετικό ποσό να ενσωµατώνει τόκο. Το αντίστοιχο έσοδο ή κόστος επιµετράται στο αποσβέσιµο κόστος µε τη 
µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου ή τη σταθερή µέθοδο, αντί της επιµέτρησης στο ονοµαστικό ποσό, εάν το 
αποσβέσιµο κόστος εκτιµάται ότι έχει σηµαντική επίπτωση στα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 
Στην περίπτωση αυτή, το ποσό του προκύπτοντος τόκου αναγνωρίζεται κατάλληλα στα αποτελέσµατα.   
19. Στοιχεία της καθαρής θέσης 
Τα στοιχεία της καθαρής θέσης περιλαµβάνουν:   
α) Το καταβληθέν από τους ιδιοκτήτες κεφάλαιο της οντότητας, συµπεριλαµβανοµένου:   
α.1) του υπέρ το άρτιο ποσού αυτού και   
α.2) οποιασδήποτε εισφοράς των ιδιοκτητών εφόσον υπάρχει ανέκκλητη δέσµευση κεφαλαιοποίησής της και 
υποχρέωση της οντότητας για έκδοση µετοχών ή άλλων συµµετοχικών τίτλων προς τους συνεισφέροντες 
εντός δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία της εισφοράς.   
β) Τα αποθεµατικά που σχηµατίζονται βάσει διατάξεων της φορολογικής ή άλλης νοµοθεσίας ή του 
καταστατικού.   
γ) Τα αποτελέσµατα εις νέον.   
δ) Τις διαφορές από την επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, που 
αναγνωρίζονται κατευθείαν ως στοιχεία της καθαρής θέσης βάσει των προβλέψεων του παρόντος νόµου.   
ε) Τους ιδίους τίτλους καθαρής θέσης της οντότητας, όταν συντρέχει περίπτωση που παρουσιάζονται ως 
ξεχωριστό στοιχείο αφαιρετικά της καθαρής θέσης.   
στ) Κέρδη και ζηµίες από τη διάθεση ή ακύρωση ιδίων τίτλων καθαρής θέσης, όταν συντρέχει περίπτωση, 
που αναγνωρίζονται κατευθείαν στην καθαρή θέση ως ξεχωριστό στοιχείο, προσθετικά ή αφαιρετικά 
αναλόγως.   
Τα ως άνω κονδύλια της καθαρής θέσης αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται µεταγενέστερα στα 
ονοµαστικά τους ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.   
Κόστος που σχετίζεται άµεσα µε στοιχείο της καθαρής θέσης παρακολουθείται αφαιρετικά του στοιχείου 
αυτού της καθαρής θέσης, εφόσον είναι σηµαντικό για τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Σε αντίθετη 
περίπτωση το εν λόγω ποσό αναγνωρίζεται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά.   
Κέρδη από την επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία, που 
αναγνωρίζονται στην καθαρή θέση, δεν µπορούν να κεφαλαιοποιηθούν πριν πραγµατοποιηθούν. 
20.Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόµισµα 
Μία συναλλαγή σε ξένο νόµισµα µετατρέπεται 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 ιστορικό κόστος, 
µετατρέπονται µε την ισοτιµία της αρχικής αναγνώρισης.   
γ) Τα µη νοµισµατικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα και επιµετρώνται στην εύλογη αξία, 
µετατρέπονται µε την ισοτιµία της ηµέρας στην οποία η εύλογη αξία προσδιορίστηκε. Οι διαφορές που 
προκύπτουν αντιµετωπίζονται λογιστικά µε τον ίδιο τρόπο που αντιµετωπίζονται οι µεταβολές της εύλογης 
αξίας, σύµφωνα µε το άρθρο 24.   
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.   
Η συναλλαγµατική διαφορά που προκύπτει από νοµισµατικό στοιχείο το οποίο αποτελεί µέρος της καθαρής 
επένδυσης σε αλλοδαπή δραστηριότητα, αναγνωρίζεται κατευθείαν ως στοιχείο (διαφορά) στην καθαρή θέση. 
Το στοιχείο αυτό της καθαρής θέσης µεταφέρεται στα αποτελέσµατα κατά τη διάθεση της αλλοδαπής 
δραστηριότητας.  
 
21. Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιµήσεων και διόρθωση λαθών 
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 τη 
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. 
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. 
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Η διόρθωση των λαθώνδιενεργείται άµεσα κατά τον εντοπισµό τους.  
 
 
(Άρθρο 37 § 5)Η εταιρεία δεν έκανε  χρήση των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 37 για τα 
παρακάτω κονδύλια του ισολογισµού και της κατάστασης αποτελεσµάτων: 
 
(Άρθρο 37 §7)Σύµφωνα µε το άρθρο 37 §7 δεν άλλαξε  η µέθοδος µετάβασης στο ν.4308/2014 
 
 
(Άρθρο 29 § 10)Σε περίπτωση επιµέτρησης στην εύλογη αξία σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν.4308/2014, 
παρατίθεται: 
α) Σαφής δήλωση ότι έχει γίνει χρήση της δυνατότητας επιµέτρησης στην εύλογη αξία καθώς και τα κονδύλια 
των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων που έχουν επιµετρηθεί στην εύλογη αξία. 
β) Περιγραφή των σηµαντικών υποθέσεων στις οποίες βασίζονται τα υποδείγµατα και οι τεχνικές επιµέτρησης. 
γ) Ανά κονδύλι στοιχείων του ισολογισµού: η εύλογη αξία, οι µεταβολές της που έχουν αναγνωριστεί στα 
αποτελέσµατα, καθώς και οι µεταβολές αυτής που έχουν αναγνωριστεί απευθείας στην καθαρή θέση 
(διαφορές εύλογης αξίας). 
δ) Πίνακας στον οποίο παρουσιάζεται η κίνηση των διαφορών εύλογης αξίας κατά τη διάρκεια της περιόδου, 
µε ανάλυση σε µικτό ποσό και αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος, όταν αναγνωρίζεται αναβαλλόµενη 
φορολογία. 
ε) Για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση 
τους, συµπεριλαµβανόµενων των όρων και των συνθηκών που µπορεί να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και 
την πιθανότητα µελλοντικών χρηµατορροών. 
στ) Για πάγια στοιχεία, η λογιστική αξία των παγίων αυτών που θα αναγνωρίζονταν στον ισολογισµό, εάν τα εν 
λόγω στοιχεία δεν είχαν επιµετρηθεί στην εύλογη αξία τους σύµφωνα µε το άρθρο 24. 
 
Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της οντότητας δεν επιµετρήθηκαν µεταγενέστερα της αρχικής 
τους αναγνώρισης στην εύλογη αξία τους  
 
(Άρθρο 29 § 11)Σε περίπτωση επιµέτρησης χρηµατοπιστωτικών µέσων στην τιµή κτήσης: 
α) Για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηµατοπιστωτικών µέσων: 
α1) η εύλογη αξία των µέσων αυτών, εάν αυτή µπορεί να προσδιοριστεί σύµφωνα µε την παράγραφο 12 του 
άρθρου 24 του παρόντος νόµου, και 
α2) πληροφορίες για την έκταση της χρήσης αυτών των µέσων και τη φύση τους. 
β) Για τα µη κυκλοφορούντα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία τα οποία εµφανίζονται µε ποσό που υπερβαίνει την 
εύλογη αξία τους: 
β1) η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων, είτε των κατάλληλων 
οµάδων των επιµέρους αυτών στοιχείων, και 
β2) οι λόγοι για τη µη µείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και η φύση των ενδείξεων που οδηγούν στην 
πεποίθηση για τη δυνατότητα ανάκτησης της λογιστικής αξίας. 
 
Δεν συντρέχει περίπτωση  
 
3. Πάγιο Ενεργητικό 
 
(Άρθρο 29 §8) Πίνακας µεταβολών ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων εµφαίνων: 
α) Το κόστος κτήσης ή το κόστος παραγωγής, ή την εύλογη αξία (του άρθρου 24) σε περίπτωση που έχει 
εφαρµοστεί επιµέτρηση στην εύλογη αξία, στην αρχή και στο τέλος της περιόδου για κάθε κονδύλι. 
β) Τις προσθήκες, τις µειώσεις και τις µεταφορές µεταξύ των κονδυλίων των παγίων κατά τη διάρκεια της 
περιόδου. 
γ) Τις αποσβέσεις και αποµειώσεις αξίας που αφορούν την περίοδο. 
δ) Τις σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις στην αρχή και στο τέλος της περιόδου. 
ε) Τις λοιπές µεταβολές των σωρευµένων αποσβέσεων και αποµειώσεων κατά την διάρκεια της περιόδου. 
στ) Το ποσό µε το οποίο προσαυξήθηκε η αξία κτήσης πάγιων περιουσιακών στοιχείων λόγω 
κεφαλαιοποίησης τόκων στην περίοδο, σύµφωνα µε την παράγραφο 2(δ) του άρθρου 18. 
ζ) Λοιπές µεταβολές. 
 
Παρατίθεται σχετικός πολύστηλος πίνακας : 
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 Πληροφορίες σχετικά µε ενσώµατα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία	
1 Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

   
 

     
  

Πίνακας µεταβολών 
ενσώµατων παγίων 

στοιχείων 
ιδιοχρησιµοποιούµενων 

Γήπεδα Κτίρια Μηχανολ/κός 
εξοπλισµός 

Λοιπός 
εξοπλισµός 

Παγια υπό 
εκτέλεση Σύνολα 

Αξία κτήσεως 
      

Υπόλοιπο 1.1.2014 2.197.783,16 9.891.111,13 14.108.466,10 381.144,30 101.422,07 26.679.926,76 

Προσθήκες χρήσεως 60.000,00 
 

292.333,00 22.099,63 4.000,00 378.432,63 

Μειώσεις χρήσεως 583.418,26 1.576.092,38 974.961,49 0,01 101.422,07 3.235.894,21 

Υπόλοιπο 31/12/2014 1.674.364,90 8.315.018,75 13.425.837,61 403.243,92 4.000,00 23.822.465,18 
Σωρευµένες αποσβέσεις 
και αποµειώσεις 

      
Υπόλοιπο 1.1.2014 

 
7.348.535,78 5.641.570,15 335020,28 

 
13.325.126,21 

Αποσβέσεις χρήσεως 
 

3.900,24 169.356,84 21.879,58 
 

195.136,66 
Μειώσεις αποσβέσεων 
χρήσεως   199.547,97 679.136,05     878.684,02 

Υπόλοιπο 31/12/2014   7.152.888,05 5.131.790,94 356.899,86 0,00 12.641.578,85 
Καθαρή λογιστική αξία 
31/12/2014 1674364,9 1.162.130,70 8.294.046,67 46.344,06 4.000,00 11.180.886,33 

Αξία κτήσεως 
      

Υπόλοιπο 1.1.2015 1.674.364,90 8.315.018,75 13.425.837,61 403.243,92 4.000,00 23.822.465,18 

Προσθήκες χρήσεως 
 

24.000,00 29.282,07 24.824,60 97.507,26 175.613,93 

Μειώσεις χρήσεως         4.000,00 4.000,00 

Υπόλοιπο 31/12/2015 1.674.364,90 8.339.018,75 13.455.119,68 428.068,52 97.507,26 23.994.079,11 
Σωρευµένες αποσβέσεις 
και  αποµειώσεις 

      
Υπόλοιπο 1.1.2015 0,00 7.152.888,05 5.131.790,94 356.899,86 0,00 12.641.578,85 

Αποσβέσεις χρήσεως 
 

3.900,23 165.983,49 18.760,99 
 

188.644,71 
Μειώσεις αποσβέσεων 
χρήσεως           0,00 

Υπόλοιπο 31/12/2015   7.156.788,28 5.297.774,43 375.660,85 0,00 12.830.223,56 
Καθαρή λογιστική αξία 
31/12/2015 1.674.364,90 1.182.230,47 8.157.345,25 52.407,67 97.507,26 11.163.855,55 
 
 
2 Αυλα πάγια περιουσιακά 
στοιχεία 

	 	 	 	 	

 

Πίνακας	μεταβολών	άυλων	
παγίων	στοιχείων	

	

Λοιπά	άυλα	
στοιχεία	

	 	 	

 

Αξία	κτήσεως	
	 	  	 	 	

Υπόλοιπο 1.1.2014 
	 	

73.353,01 
	 	 	

Προσθήκες	χρήσεως	
	 	

20.278,09 
	 	

	

Υπόλοιπο 31/12/2014 
	 	

93.631,10 
	 	

	

Σωρευμένες	αποσβέσεις	
	 	  	 	 	

Υπόλοιπο	1.1.2014	
	 	

29.977,47 
	 	 	

Αποσβέσεις	χρήσεως	
	 	

13.003,69 
	 	 	

Υπόλοιπο	31/12/2014	
	 	

42.981,16 
	 	 	

Καθαρή	λογιστική	αξία	31/12/2014	
	 	

50.649,94 
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Αξία	κτήσεως	
	 	  	 	 	

Υπόλοιπο 1.1.2015 
	 	

93.631,10 
	 	 	

Προσθήκες	χρήσεως	
	 	

22.500,00 
	 	 	

Μειώσεις	χρήσεως	
	 	

585,36 
	 	 	

Υπόλοιπο 31/12/2015 
	 	

115.545,74 
	 	 	

Σωρευμένες	αποσβέσεις	
	 	  	 	 	

Υπόλοιπο	1.1.2015	
	 	

42.981,16 
	 	 	

Αποσβέσεις	χρήσεως	
	 	

11.352,67 
	 	 	

Μειώσεις	χρήσεως	
	 	

585,35 
	 	 	

Υπόλοιπο	31/12/2015	
	 	

53.748,48 
	 	 	

Καθαρή	λογιστική	αξία	31/12/2015	
	 	

61.797,26 
	 	 	

	 	 	  	 	 	

	 	 	  	 	 	

	 	 	  	 	 	

	 	 	  	 	 	 
 

(Άρθρο 29 § 26) Επωνυµία, έδρα και νοµική µορφή κάθε άλλης οντότητας, στην οποία η οντότητα είναι 
απεριόριστα ευθυνόµενος εταίρος. 
 
Δεν συντρέχει περίπτωση  
 
 
(Άρθρο 29 § 27) 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. 
 
Δεν συντρέχει περίπτωση  
 
(Άρθρο 29 § 28) Επωνυµία και έδρα της οντότητας η οποία καταρτίζει τις 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. 
 
Δεν συντρέχει περίπτωση  
 
 
(Άρθρο 29 § 29) 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. 
 
 Δεν είναι διαθέσιµες. 
 
4. Μετοχικό κεφάλαιο 
 
(Άρθρο 29 §12) Για την καθαρή θέση της οντότητας: 
α) Το κεφάλαιο που έχει εγκριθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί. 
β) Ο αριθµός και την ονοµαστική αξία των τίτλων καθαρής θέσης ή, όταν δεν υπάρχει ονοµαστική, η λογιστική 
αξία κάθε κατηγορίας τίτλων. 
γ) Ο αριθµός και η ονοµαστική αξία ή, όταν δεν υπάρχει ονοµαστική αξία, η λογιστική αξία των τίτλων που 
αντιπροσωπεύουν το κεφάλαιο και εκδόθηκαν µέσα στη περίοδο, εντός των ορίων του εγκεκριµένου 
κεφαλαίου. 
δ) Η ύπαρξη πιστοποιητικών συµµετοχής, µετατρέψιµων τίτλων, δικαιωµάτων αγοράς τίτλων, δικαιωµάτων 
προαίρεσης ή παρόµοιων τίτλων ή δικαιωµάτων, µε µνεία του αριθµού τους, της αξίας τους και των 
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δικαιωµάτων που παρέχουν. 
ε) Ανάλυση κάθε αποθεµατικού µε σύντοµη περιγραφή του σκοπού του και της κίνησης που παρουσίασε στην 
περίοδο, εφόσον η εν λόγω κίνηση δεν παρέχεται αναλυτικά στον Πίνακα Μεταβολών Καθαρής Θέσης. 
στ) Ο αριθµός και η ονοµαστική αξία των κατεχόµενων ιδίων τίτλων καθαρής θέσης ή, όταν δεν υπάρχει 
ονοµαστική, η λογιστική αξία κάθε κατηγορίας τίτλων. 
 
Α) Το καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 5.300.000 µετοχές ( 2.990.531 ονοµαστικές 
και 2.309.469 ανώνυµες) ονοµαστικής αξίας 0,3 ευρώ η κάθε µία και ανέρχεται σε 1.590.000 ευρώ για τις 
χρήσεις 2015 και 2014.  
 
 
Β) Αποθεµατικά κεφάλαια 
   β1.Τακτικό αποθεµατικό                                                  8.392,30€ 
   β2. Αφορολόγητα αποθεµατικά                                 1.681.783,52€ 
Αφορολόγητα αποθεµατικά  Ν.289/76                             390.985,91€ 
Αφορολόγητα αποθεµατικά  Ν.1262/82                           325.882,16€                                                    
Αφορολόγητα αποθεµατικά  της 1055503/89                      2.038,54€                                             
Αφορολόγητα αποθεµατικά  Ν.2601/98                           962.876,04€                                             
Αποθεµατικά φόρων τόκων από  τράπεζες                               0,87€ 

 
5. Προβλέψεις και υποχρεώσεις 
 
(Άρθρο 29 § 13) Συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται µε εξασφαλίσεις που παρέχονται από την 
οντότητα, µε ένδειξη της φύσης και της µορφής της εξασφάλισης. 
 
 συντρέχουν οι εξής περιπτώσεις: 
 

Συνολικό καλυµµένο µε 
εξασφαλίσεις χρέος Φύση εξασφάλισης Μορφή εξασφάλισης 

15.627.402,67 Ακίνητα Προσηµείωση 
 
(Άρθρο 29 § 14)Υποχρεώσεις της οντότητας που καθίστανται απαιτητές µετά από πέντε έτη από την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
 
 συντρέχουν οι εξής περιπτώσεις: 
 

Υποχρέωση Ποσό 

Δάνειο 5.396.805,17 
 
 
(Άρθρο 29 § 16) Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόµενες επιβαρύνσεις (ενδεχόµενα 
περιουσιακά στοιχεία ή ενδεχόµενες υποχρεώσεις) που δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό, µε ένδειξη της 
φύσης και της µορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Κάθε δέσµευση που αφορά 
παροχές σε εργαζόµενους µετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή συνδεδεµένες ή συγγενείς οντότητες, 
γνωστοποιείται ξεχωριστά. 
 
Δεν υπάρχουν  
 

6. Αµοιβές προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης 
 
(Άρθρο 29 § 30) Ποσά που δόθηκαν µέσα στην περίοδο για αµοιβές σε µέλη διοικητικών, διαχειριστικών και 
εποπτικών συµβουλίων στα πλαίσια των καθηκόντων τους, καθώς και τις δεσµεύσεις που προέκυψαν ή 
αναλήφθηκαν για παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία σε αποχωρήσαντα µέλη των εν λόγω 
συµβουλίων, αθροιστικά κατά κατηγορία συµβουλίου. 
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Δόθηκαν οι κάτωθι αµοιβές: 
 
Α) Γραβουνιώτης Γεώργιος του Παρασκευά 48.000€ ως διευθυντή του εργοστασίου, χωρίς δεσµεύσεις και 
παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία. 
Β) Γραβουνιώτη Ελένη του Γεωργίου   12.000€ για διοικητικές υπηρεσίες, χωρίς δεσµεύσεις και παροχές µετά 
την έξοδο από την υπηρεσία 
 
(Άρθρο 29 § 25) Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα µέλη διοικητικών, διαχειριστικών και 
εποπτικών συµβουλίων, µε µνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, 
διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και δεσµεύσεις που αναλήφθηκαν για 
λογαριασµό τους, µε οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία 
των προσώπων αυτών. 
 
Δεν συντρέχει περίπτωση   
 
7. Αποτελέσµατα χρήσης 
(Άρθρο 29 § 24) Καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών µε ανάλυση κατά κατηγορίες δραστηριότητας και κατά 
γεωγραφικές αγορές, εφόσον οι κατηγορίες και οι αγορές αυτές διαφέρουν ουσιωδώς µεταξύ τους από άποψη 
οργάνωσης των πωλήσεων και παροχής των υπηρεσιών (Ο κύκλος εργασιών λαµβάνεται όπως καθορίζεται 
στο άρθρο 25, παρ. 6 και 7, δηλαδή το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών περιλαµβάνει τα ποσά των εσόδων 
που πραγµατοποιούνται από την πώληση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών, µέσα στα πλαίσια της 
συνήθους δραστηριότητας της εταιρείας από τα οποία έχουν αφαιρεθεί οι εκπτώσεις πωλήσεων και οι υπέρ 
του Δηµοσίου και τρίτων εισπραττόµενοι φόροι). 
 
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε ποσό € 18.452.722,25  και αναλύεται ως ακολούθως: 
 

Κύκλος 
Εργασιών 

Πωλήσεις 
Εµπορευµάτω

ν 

Πωλήσεις 
Προϊόντων 

Πωλήσεις 
Λοιπών 

Αποθεµάτων 

Πωλήσεις 
Υπηρεσιών Σύνολο 

Εσωτερικού 1.725.630,46 10.096.280,58 63.161,77  11.885.072,81 
Εξωτερικού 28.606,92 6.538.929,54  112,98 6.567.649,44 

 1.754.237,38 16.635.210,12 63.161.77 112.98 18.452.722,25 
 
(Άρθρο 29 § 23)Πληροφορίες για τους απασχολούµενους στην οντότητα κατά τη διάρκεια της περιόδου: 
α) Ο µέσος όρος των απασχολούµενων. 
β) Ανάλυση του µέσου όρου των απασχολούµενων ανά κατηγορία. 
γ) Αν δεν αναφέρονται χωριστά στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων οι δαπάνες για παροχές σε εργαζόµενους 
της περιόδου, γνωστοποιούνται αναλυτικά τα συνολικά ποσά των εξής κατηγοριών αυτών των δαπανών: 
γ1) Μισθοί και ηµεροµίσθια. 
γ2) Κοινωνικές επιβαρύνσεις. 
γ3) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία. 
 
α) Μέσος όρος απασχολουµένων:53 άτοµα 
 
β) Ανάλυση µέσου όρου: 

Υπάλληλοι Εργάτες Τρίτοι Σύνολο 
25 25 3 53 

γ)  
Μισθοί Ηµεροµίσθια Κοινωνικές Επιβαρύνσεις Αποζηµιώσεις Σύνολο 

522.386,85 426.506,91 230.525,40 0 1.179.419,16 
 
(Άρθρο 29 § 17) Το ποσό και τη φύση των επιµέρους στοιχείων των εσόδων ή των εξόδων που είναι 
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ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σηµασίας.  Ιδιαίτερα, στην περίπτωση που από τον παρόντα νόµο 
προβλέπεται συµψηφισµός εσόδων και εξόδων γνωστοποιούνται τα σχετικά κονδύλια και οι αξίες αυτών προ 
του συµψηφισµού. 
 
Δεν έγιναν: 
(Άρθρο 29 § 18) Ποσό τόκων της περιόδου µε το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και 
υπηρεσιών σύµφωνα µε το άρθρο 20. 
 
Δεν συντρέχει περίπτωση  
 
8. Διακανονισµοί της εταιρείας που δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό 
 
(Άρθρο 29 § 15)Η φύση και ο επιχειρηµατικός στόχος των διακανονισµών της οντότητας που δεν 
περιλαµβάνονται στον ισολογισµό, καθώς και τις 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. 
 
Δεν συντρέχει περίπτωση  
 
9. Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη 
 
(Άρθρο 29 § 31)Συναλλαγές που πραγµατοποιεί η οντότητα µε τα συνδεδεµένα µέρη, περιλαµβανοµένου και 
του ποσού αυτών των συναλλαγών, τη φύση της σχέσης του συνδεδεµένου µέρους, καθώς και άλλα 
πληροφοριακά στοιχεία για τις συναλλαγές, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση της 
χρηµατοοικονοµικής θέσης της οντότητας. Ανάλογες πληροφορίες παρέχονται και για τα υπόλοιπα σχετικών 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι πληροφορίες για τις επιµέρους 
συναλλαγές και τα υπόλοιπα µπορούν να συναθροίζονται ανάλογα µε τη φύση τους, εκτός εάν απαιτούνται 
χωριστά πληροφοριακά στοιχεία για την κατανόηση των επιπτώσεων των συναλλαγών του συνδεδεµένου 
µέρους στην χρηµατοοικονοµική θέση της οντότητας. 

Πραγµατοποιήθηκαν οι κάτωθι συναλλαγές: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συναλλαγές  

µε συνδεµένα µέρη 
Φύση σχέσης 

Υπόλοιπα 
απαιτήσεων / 
υποχρεώσεω

ν µε 
συνδεµένα 

µέρη 

 

Κύκλος 
εργασιών 

 

Αγορές/  
προµήθεια 

Λοιπά  

πληροφορικά  

στοιχεία 

Α) Μ.ΓΡΑΒΟΥΝΙΩΤΗ Ε.Ε. ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ 
ΑΓΟΡΕΣ Α 
ΥΛΩΝ 

263.417,57 5.044,54 45.685,50 ΠΡΟΚ/ΛΕΣ  

B) LG PAPER DISTRIBUTION ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

122.843,51 434.783,83 20.916,69 ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Γ)PERYBOLTONLIMITED ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΕΜΠ/ΤΩΝ/ 
ΑΓΟΡΕΣ Α’ 
ΥΛΩΝ  

171.264,17 2.219.605 736.198,24 ΠΡΟΚ/ΛΕΣ  
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10. Λοιπές πληροφορίες 
 
(Άρθρο 29 § 4) Εάν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως 
συνεχιζόµενη δραστηριότητα, γνωστοποιείται η φύση αυτών των παραγόντων, καθώς και τα µέτρα που έχουν 
ληφθεί για την αντιµετώπισή τους. 
 
Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόµενη 
δραστηριότητα ήΥπάρχουν οι εξής περιπτώσεις: 
 
(Άρθρο 29 § 19) Η προτεινόµενη, ή κατά περίπτωση η οριστική, διάθεση των κερδών. 
 
Καθαρά	αποτελέσματα	κέρδη	χρήσεως			266.634,42€	

Υπόλοιπο	αποτελεσμάτων		(ζημιών)	

προηγούμενων	χρήσεων							1.499.655,53€	

Μείον:	Φόρος	εισοδήματος					101.047,12€	

Λοιποί	φόροι																																31.359,90€																			

Ζημίες	είς	νέον																							1.365.428,13€	

	

 
(Άρθρο 29 § 20) Το ποσό µερισµάτων που καταβλήθηκε στην περίοδο. 
 
Δεν συντρέχει περίπτωση  
 
(Άρθρο 29 § 21) Λογιστικός χειρισµός των ζηµιών, όταν συντρέχει περίπτωση. 
 
Δεν συντρέχει περίπτωση  
 
(Άρθρο 29 § 22) Σε περίπτωση αναγνώρισης αναβαλλόµενων φόρων, τα υπόλοιπα ισολογισµού στην αρχή 
και στο τέλος της περιόδου, καθώς και η κίνησή τους κατά τη διάρκεια της περιόδου, µε αναφορά των ποσών 
που επηρεάζουν τα αποτελέσµατα της περιόδου και την καθαρή θέση. 
 
Δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόµενη  
 
 
(Άρθρο 29 § 32)Οι συνολικές αµοιβές που χρεώθηκαν κατά την περίοδο από κάθε νόµιµο ελεγκτή ή 
ελεγκτικό γραφείο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, οι συνολικές 
αµοιβές που χρεώθηκαν από κάθε νόµιµο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο για άλλες υπηρεσίες διασφάλισης, για 
υπηρεσίες φορολογικών συµβουλών και για όλες τις λοιπές µη ελεγκτικές υπηρεσίες, διακεκριµένα κατά 
κατηγορία. 
 
Στην κλειόµενη περίοδο χρεώθηκαν οι κάτωθι αµοιβές: 
 

Αµοιβή 
ελέγχου 

Αµοιβή λοιπών 
εργασιών διασφάλισης 

Αµοιβή υπηρεσιών 
φορολογικών συµβουλών 

Αµοιβή λοιπών µη 
ελεγκτικών υπηρεσιών 

7.500€ 7.500€   
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(Άρθρο 29 § 33) Λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και των συνδεόµενων µε αυτά υποχρεώσεων, 
τα οποία η διοίκηση της οντότητας έχει ήδη λάβει απόφαση να διαθέσει στο προσεχές διάστηµα, εφόσον είναι 
σηµαντικά. 
 
Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία και των συνδεόµενων µε αυτά υποχρεώσεων, τα οποία η διοίκηση της 
οντότητας έχει ήδη λάβει απόφαση να διαθέσει στο προσεχές διάστηµα, και οπωσδήποτε στους επόµενους 
12 µήνες 
 
 
11. Σηµαντικά γεγονότα που έχουν επέλθει µετά την ηµεροµηνία σύνταξης των ετήσιων 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 
 
(Άρθρο 29 § 9) 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. 
 
Δεν συντρέχει περίπτωση   
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ε.Γ.Λ.Σ. ΜΕ Ε.Λ.Π. 31.12.2014 ΚΑΙ 31.12.2015 

 
 
Συµφωνία καθαρής θέσεως κατά την πρώτη εφαρµογή      31/12/2015 31/12/2014 

                               Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΕΓΛΣ 1.914.747,69 1.690.175,82 
Διαφορές αξίας διαθέσιµων για πώληση -22.860,78  
Ζηµίες εις νέον     22.860,78  
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΕΛΠ 1.914.747,69 1.690.175,82 

 

	

 Κοµοτηνή, 16 Ιουλίου 2016 
 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΓΡΑΒΟΥΝΙΩΤΗΣ 
ΑΔΤ AB 908499 

 
 
 
 
 

ΕΛΕΝΗ ΓΡΑΒΟΥΝΙΩΤΗ 
ΑΔΤ ΑΖ 378613 

 
 
 
 
 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΛΑΝΟΥΔΗΣ 
ΑΔΤ ΑΗ 878502 
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ΕΚΘΕΣΗ	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	

	

Του	Διοικητικού	Συμβουλίου	της	Ανώνυμης		Εταιρείας	«	ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ	ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	ΑΕ»	που	
αποφασίστηκε	να	υποβληθεί	στην	Ετήσια	Τακτική	Γενική	Συνέλευση	των	Μετόχων	της	
εταιρείας	κατά	τη	συνεδρίαση	της	στις	25	Σεπτεμβρίου	2016.	

Το	Διοικητικό	Συμβούλιο	εγκρίνει	και	αποφασίζει	ομόφωνα	στην	Τακτική	Γενική	Συνέλευση	
του	έτους	2015	την	κάτωθι	έκθεση		διαχείρισης:	

«Κύριοι	Μέτοχοι,	

Υποβάλλουμε	στην	κρίση	σας	τον	Ισολογισμό	της	31ης	Δεκεμβρίου	2015,	ο	οποίος	μαζί	με	
τις	ακόλουθες	λεπτομέρειες	δίνουν	μια	σαφή	εικόνα	των	εργασιών	μας		κατά	τον	
περασμένο	χρόνο.	

Α)Κύκλος	εργασιών		

Το	2015	ο	κύκλος	εργασιών	ανήλθε	σε	ευρώ		18.452.722.25,	παρουσιάζοντας	αύξηση	18%	
σε	σχέση	με	το	αντίστοιχο	ποσό	της	προηγούμενης	χρονιάς	(ευρώ	15.631.044,89).		

Β)Έξοδα		

Τα	έξοδα	διοικητικής	λειτουργίας	και	τα	έξοδα	λειτουργίας	διάθεσης	ανήλθαν	σε	ευρώ	
183.617,68	και	ευρώ	377.564,12,	έναντι		ευρώ		123.806,45	και	ευρώ	233.652,07	την	
προηγούμενη	χρήση	αντίστοιχα.	

Γ)	Μικτό	Κέρδος	

Το	μικτό	κέρδος	ανήλθε	σε	ευρώ	1.671.627,03	παρουσιάζοντας	μια	μείωση	12,75%.	

Δ)	Καθαρά	αποτελέσματα	χρήσης	

Τα	καθαρά	αποτελέσματα	ανήλθαν	σε	ευρώ		289.495,20	ενώ	τα	αντίστοιχα	της	
προηγούμενης	χρήσης	ανήλθαν	σε		ευρώ	215.517,50.	

Ε) Αριθµοδείκτες 
   

    α._   Οικονοµικής Διαρθρώσεως 
 

    Κυκλοφορούν Ενεργητικό 
 

5.246.286,89 
0,271 Σύνολο Ενεργητικού 

 
19.383.922,65 

    Ίδια Κεφάλαια 
 

1.914.747,69 
0,110 Σύνολο Υποχρεώσεων 

 
17.469.174,96 

    Ίδια Κεφάλαια   
 

1.914.747,69 
0,173  Πάγιο Ενεργητικό  

 
11.066.348,29 
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Κυκλοφορούν Ενεργητικό  
 

5.246.286,89 
2,465 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

 
2.127.970,97 

    
    β._   Αποδόσεως και αποδοτικότητος 

 
    Καθαρά αποτελέσµατα εκµεταλ/σεως 

 
316.068,30 

0,017 Πωλήσεις αποθεµάτων & υπηρεσιών 
 

18.452.722,25 

    Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ φορων 
 

289.495,20 

0,151 Ίδια Κεφάλαια 
 

1.914.747,69 

    Μικτά αποτελέσµατα 
 

1.671.627,03 
0,091 Πωλήσεις αποθεµάτων & υπηρεσιών 

 
18.452.722,25 

    Μικτά αποτελέσµατα 
 

1.671.627,03 

0,100 
Κόστος πωλήσεων αποθεµάτων και 
υπηρεσιών 

 
16.781.095,22 

    Πωλήσεις αποθεµάτων & Υπηρεσιών 
 

18.452.722,25 
9,637 Ίδια Κεφάλαια 

 
1.914.747,69 

    	

ΣΤ)		Διάθεση	κερδών		

Το	Διοικητικό	Συμβούλιο	ομόφωνα	εγκρίνει	τη	διάθεση	κερδών	της	εταιρικής	χρήσης	που	
έληξε	στις	31	Δεκεμβρίου	2015,	όπως	αυτή	εμφανίζεται	στις	οικονομικές	καταστάσεις,	
αναλύεται	ως	εξής:	

ΔΙΑΘΕΣΗ	ΚΕΡΔΩΝ	2015	

Καθαρά	αποτελέσματα	κέρδη	χρήσεως	 289.495,20	
(-	 Υπόλοιπο	αποτελεσμάτων		(ζημιών)	

	
	

προηγούμενων	χρήσεων	 -1.499.655,53	

	 	
-1.210.160,33	

	
Μείον:	Φόρος	εισοδήματος	 101.047,12	

	
										Λοιποί	φόροι	μη	ενσωματούμενοι	

	
	

										στο	λειτουργικό	κόστος	 -31.359,90	

	 	 	
	

Ζημίες	εις	νέο		 -1.342.567,35	
	

	

Ζ)	Η	έκθεση	της	επιχείρησης	στον	κίνδυνο	μεταβολής	τιμών,	στον	πιστωτικό	κίνδυνο,	στον	

κίνδυνο	ρευστότητας	και	στον	κίνδυνο	ταμειακών	ροών	
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Οι	 πολιτικές	 διαχείρισης	 κινδύνου	 της	 εταιρείας	 εφαρμόζονται	 προκειμένου	 να	

αναγνωρίζονται	και	να	αναλύονται	οι	κίνδυνοι	που	αντιμετωπίζει	η	εταιρεία	και	να	τίθενται	

όρια	 ανάληψης	 κινδύνου	 και	 να	 εφαρμόζονται	 έλεγχοι	 ως	 προς	 αυτά.	 Οι	 πολιτικές	

διαχείρισης	 κινδύνου	 και	 τα	 σχετικά	 συστήματα	 εξετάζονται	 περιοδικά	 ώστε	 να	

ενσωματώνουν	 τις	 αλλαγές	 που	 παρατηρούνται	 στις	 συνθήκες	 της	 αγοράς	 και	 στις	

δραστηριότητες	της	εταιρείας.	

Πιστωτικός	κίνδυνος	

						Ο	 κίνδυνος	 ζημίας	 της	 εταιρείας	 που	 απορρέει	 από	 μη	 εκπλήρωση	 συμβατικών	

υποχρεώσεων	πελάτη	ή	 τρίτου	σε	συναλλαγή	 χρηματοοικονομικού	μέσου.	 Σχετίζεται	 κατά	

κύριο	λόγο	με	τις	απαιτήσεις	από	πελάτες	και	επενδύσεις	επί	χρεογράφων.	Η	εταιρεία	έχει	

σαφή	 πιστοδοτική	 πολιτική	 η	 οποία	 εφαρμόζεται	 με	 συνέπεια.	 Η	 εταιρεία	 έχει	 μεγάλο	

αριθμό	πελατών	και	ως	εκ	τούτου	η	ευρεία	διασπορά	της	πελατειακής	του	βάσης	συντελεί	

στην	ύπαρξη	 χαμηλού	πιστωτικού	κινδύνου	σε	σχέση	με	 τις	απαιτήσεις	αυτές.	Η	Διοίκηση	

της	 εταιρείας	 	 παρακολουθεί	 διαρκώς	 τη	 χρηματοοικονομική	 κατάσταση	 των	 πελατών,	 το	

μέγεθος	και	τα	όρια	των	παρεχόμενων	πιστώσεων.		

Τα	χρηματοοικονομικά	στοιχεία	ενεργητικού	που	ενέχουν	πιστωτικό	κίνδυνο	απεικονίζονται	

κατωτέρω.	

	 ΕΤΑΙΡΙΑ	

	 31/12/2015	 31/12/2014	

Εμπορικές	&	Λοιπές	Απαιτήσεις	 2.641.834,62	 4.862.422,40	

Ταμειακά	 Διαθέσιμα	 και	 ταμειακά	
ισοδύναμα	 422.791,62	 371.519,53	

ΣΥΝΟΛΟ	 3.064.626,24	 5.233.941,93	

	 	 	

	Συναλλαγματικός	κίνδυνος								

Η	 έκθεση	 της	 εταιρείας	 σε	 συναλλαγματικούς	 κινδύνους	 είναι	 περιορισμένη	 διότι	 οι	
συναλλαγές	γίνονται	κυρίως	σε	€.	

	

	Κίνδυνος	επιτοκίων	
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Ο	κίνδυνος	διακύμανσης	των	επιτοκίων	προέρχεται	κυρίως	από		βραχυπρόθεσμες	δανειακές	

υποχρεώσεις.	 	 Η	 δανειακή	 διάρθρωση	 της	 εταιρείας	 είναι	 βασισμένη	 σε	 δάνεια	

κυμαινόμενου	 επιτοκίου	 .	 Κατά	 συνέπεια,	 ενδεχόμενη	 μεταβολή	 του	 επιτοκίου	 επηρεάζει	

αντίστοιχα	τα	χρηματοοικονομικά	έξοδα	και	κατ’	επέκταση	τα	αποτελέσματα	της	εταιρείας.	

	

Κίνδυνος	ρευστότητας	

Ο	 κίνδυνος	 ρευστότητας	 συνίσταται	 στην	 ενδεχόμενη	 αδυναμία	 της	 εταιρείας	 να	

εκπληρώσει	τις	χρηματοοικονομικές	της	υποχρεώσεις	κατά	τη	λήξη	τους.	Η	προσέγγιση	της	

εταιρείας	 για	 τη	 διαχείριση	 της	 ρευστότητας	 είναι	 η	 διασφάλιση	 επαρκών	 ταμειακών	

διαθεσίμων	 και	 πιστωτικών	 ορίων	 με	 συνεργαζόμενες	 τράπεζες	 ώστε	 να	 διασφαλίζεται	 η	

εκπλήρωση	των	υποχρεώσεων	κατά	τη	λήξη	τους	τόσο	υπό	συνήθεις	όσο	και	υπό	δύσκολες	

συνθήκες	χωρίς	να	υφίσταται	μη	αποδεκτές	ζημίες	ή	να	διακυβεύεται	η	φήμη	του.		

Η	 ανάλυση	 των	 χρηματοοικονομικών	 	 υποχρεώσεων	 με	 βάση	 τη	 ληκτότητά	 τους	

απεικονίζονται	κατωτέρω.		

ΕΤΑΙΡΕΙΑ	 31/12/2015	 <1	έτος	

Τραπεζικός	Δανεισμός	 16.251.898,15	 910.694,16	

Προμηθευτές	&	Λοιπές	Υποχρεώσεις	 1.035.044,98	 1.035.044,98	

Βραχυπρόθεσμες	Φορολογικές	Υποχρεώσεις	 182.231,83	 182.231,83	

Σύνολα	 17.469.174,96	 2.127.970,97	

ΕΤΑΙΡΙΑ	 31/12/2014	 <1	έτος	

Τραπεζικός	Δανεισμός	 17.963.680,17	 4.540.854,98	

Προμηθευτές	&	Λοιπές	Υποχρεώσεις	 1.438.293,48	 1.438.293,48	

Βραχυπρόθεσμες	Φορολογικές	Υποχρεώσεις	 260.405,69	 260.405,69	

Σύνολα	 19.662.379,34	 6.239.554,15	

	

Η)	Υποκαταστήματα	

Η	εταιρεία	δεν	τηρεί	υποκαταστήματα	
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Θ)	Προοπτικές	για	την	επόμενη	χρήση	

				Το	2016	αναμένεται		να	είναι	επίσης	κερδοφόρα	με	αύξηση	του	κύκλου	εργασιών	και	της	
κερδοφορίας.		

				Από	 τη	λήξη	 της	 χρονιάς	μέχρι	 και	 την	υποβολή	 της	παρούσας	έκθεσης	δεν	συνέβησαν	
σημαντικά	γεγονότα	

      Καλούμε	τη	Γενική	Συνέλευση	να	εγκρίνει	τις	Οικονομικές	Καταστάσεις	για	τη	χρήση	που	
έληξε	την	31	η	Δεκεμβρίου	2015,	και	να	απαλλάξει	το	Διοικητικό	Συμβούλιο	,τους	ελεγκτές	
και	τον	λογιστή	της	Εταιρείας	
από	κάθε	ευθύνη.	
				Τέλος,	ευχαριστούμε	για	την	εμπιστοσύνη	που	έχετε	επιδείξει	προς	τα	πρόσωπα	του	
Διοικητικού	Συμβουλίου 
	

Αθήνα,	16	Ιουλίου	2016	

ΑΚΡΙΒΕΣ	ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ	

	

	

	

Ο	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	&	ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	

ΓΡΑΒΟΥΝΙΩΤΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	

ΑΔΤ			ΑΒ	908499	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


