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Ετήσιες χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της ΝΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ Ο.Β.Γ.Ε. Α.Ε.  

Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (Ισολογισµός) 
της ΝΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ Ο.Β.Γ.Ε. Α.Ε. την 31.12.2015 

 
Ποσά σε Ευρώ 

 

31.12.2015 31.12.2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώµατα πάγια

Ακίνητα 2.025.609,24 2.077.183,69

Μηχανολογικός εξοπλισµός 855.045,64 936.112,35

Λοιπός εξοπλισµός 336.837,90 343.441,80

Επενδύσεις σε ακίνητα 0,00 0,00

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 144.769,98 117.446,98

Λοιπά ενσώµατα στοιχεία 0,00 0,00

Σύνολο 3.362.262,76 3.474.184,82

Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό 

κατασκευή 658.582,48 655.582,48

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία

∆άνεια και απαιτήσεις 0,00 0,00

Χρεωστικοί τίτλοι 0,00 0,00

Συµµετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 134.391,88 134.391,88

Λοιποί συµµετοχικοί τίτλοι 3.830,00 3.830,00

Λοιπά 149.885,57 149.885,57

Σύνολο 288.107,45 288.107,45

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 0,00 0,00

Σύνολο µη κυκλοφορούντων 4.308.952,69 4.417.874,75

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέµατα

Έτοιµα και ηµιτελή προϊόντα 2.102.079,92 2.297.720,14

Εµπορεύµατα 1.653,56 2.412,21

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 149.595,16 143.599,95

Σύνολο 2.253.328,64 2.443.732,30

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές

Εµπορικές απαιτήσεις 1.878.152,65 1.606.438,86

∆ουλευµένα έσοδα περιόδου 0,00 0,00

Λοιπές απαιτήσεις 1.704.549,83 1.537.739,22

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 0,00 0,00

Προπληρωµένα έξοδα 20.581,47 14.021,62

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 78.535,56 85.488,84

Σύνολο 3.681.819,51 3.243.688,54

Σύνολο κυκλοφορούντων 5.935.148,15 5.687.420,84

Σύνολο ενεργητικού 10.244.100,84 10.105.295,59
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ 31.12.2015 31.12.2014

Καθαρή θέση

Καταβληµένα κεφάλαια

Κεφάλαιο 3.447.665,00 3.447.665,00

Υπέρ το άρτιο 0,00 0,00

Καταθέσεις ιδιοκτητών 0,00 0,00

Ίδιοι τίτλοι 0,00 0,00

Σύνολο 3.447.665,00 3.447.665,00

∆ιαφορές εύλογης αξίας

∆ιαφορές αξίας ενσωµάτων παγίων 78,15 78,15

∆ιαφορές αξίας διαθέσιµων για πώληση 0,00 0,00

∆ιαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθµισης ταµειακών ροών 0,00 0,00

Σύνολο 78,15 78,15

Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο

Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού 292.991,99 292.991,99

Αφορολόγητα αποθεµατικά 144.903,96 144.903,96

Αποτελέσµατα εις νέο (469.311,90) (827.178,35)

Σύνολο (31.415,95) (389.282,40)

Συναλλαγµατικές διαφορές 0,00 0,00

Σύνολο καθαρής θέσης 3.416.327,20 3.058.460,75

Προβλέψεις

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους 93.165,00 80.307,00

Λοιπές προβλέψεις 0,00 0,00

Σύνολο 93.165,00 80.307,00

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

∆άνεια 2.300.275,14 2.406.931,54

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0,00 0,00

Κρατικές επιχορηγήσεις 443.266,10 453.427,84

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 382.460,00 340.187,73

Σύνολο 3.126.001,24 3.200.547,11

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια 1.783.491,70 1.890.188,58

Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπροθέσµων δανείων 0,00 0,00

Εµπορικές υποχρεώσεις 966.123,68 860.992,94

Φόρος εισοδήµατος 0,00 0,00

Λοιποί φόροι και τέλη 372.481,32 414.488,94

Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης 379.580,41 425.420,77

Λοιπές υποχρεώσεις 106.930,29 172.042,49

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 0,00 2.847,00

Έσοδα επόµενων χρήσεων 0,00 0,00

Σύνολο 3.608.607,40 3.765.980,72

Σύνολο υποχρεώσεων 6.734.608,64 6.966.527,83

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 10.244.100,84 10.105.295,59
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Κατάσταση Αποτελεσµάτων της ΝΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ Ο.Β.Γ.Ε.  ΑΕ της περιόδου 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2015 31.12.2014

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 4.023.307,86 3.533.735,10

Κόστος πωλήσεων (2.312.556,04) (1.968.125,85)

Μικτό αποτέλεσµα 1.710.751,82 1.565.609,25

Λοιπά συνήθη έσοδα 42.821,63 11.197,55

1.753.573,45 1.576.806,80

Έξοδα διοίκησης (432.611,51) (304.358,87)

Έξοδα διάθεσης (563.742,72) (472.103,37)

Λοιπά έξοδα και ζηµιές (40.864,87) (165.968,91)

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 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 10.803,21 15.606,63

Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων 727.157,56 649.982,29

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 0,09 0,69

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (327.018,94) (426.055,55)

Αποτέλεσµα προ φόρων 400.138,71 223.927,43

Φόροι εισοδήµατος (42.272,27) (5.003,83)

Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους 357.866,44 218.923,60
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  

ΝΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ Ο.Β.Γ.Ε. Α.Ε.  

Οικονοµικών Καταστάσεων 31.12.2015 

Τοπ.∆ιαµ. Αγορά, του ∆ήµου ∆οξάτου, της ΠΕ ∆ράµας ΤΚ66032,  

 Αριθµός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 051628119000. 

 

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

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα. 

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

κατατάσσεται στην κατηγορία των µικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόµου 

4308/2014. 

3. Οι παρούσες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη 

συµφωνία µε το νόµο 4308/2014. 

 

Β. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 του 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 στοιχεία αυτά αποσβένονται µε ετήσιο συντελεστή 

απόσβεσης που αντανακλά την εκτιµώµενη ωφέλιµη οικονοµική ζωή τους. Η 

εκτιµώµενη διάρκεια οφέλιµης ζωής κατά κατηγορία ακινήτων είναι 25-50 έτη 

(συντελεστή απόσβεσης 2%-4%). 

2. Οι επενδύσεις σε 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 απόσβεση, που 

αντανακλά την εκτιµώµενη ωφέλιµη οικονοµική ζωή τους. Η εκτιµώµενη διάρκεια 

οφέλιµης ζωής κατά κατηγορία ακινήτων είναι 25 έτη(συντελεστή απόσβεσης 2%). 

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 συντελεστές 

απόσβεσης, που αντανακλούν την εκτιµώµενη ωφέλιµη οικονοµική ζωή τους.        

Η εκτιµώµενη διάρκεια οφέλιµης ζωής κατά κατηγορία παγίων είναι: 
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α/α Περιγραφή Ωφέλιµη ζωή Συντ. Απόσβεσης 

(1) 
Μηχανολογικός 
εξοπλισµός 

5-35 έτη 
2,85%  - 20% 

(2) Μεταφορικά µέσα 8 έτη 12% 

(3) Λοιπός Εξοπλισµός  10 έτη 10% 

(4) Εξοπλισµός Η/Υ 5 έτη 20% 

    

4. Τα πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία επιµετρώνται στο κόστος κτήσης µείον 

αποσβέσεις και µείον ζηµίες αποµείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζηµίες 

αποµείωσης) είναι µόνιµου χαρακτήρα. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε βάση την 

εκτιµώµενη ωφέλιµη οικονοµική ζωή τους που ανέρχεται σε 25 έτη (συντελεστής 

απόσβεσης 4%). 

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

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης: 

α) τα άυλα στοιχεία µε περιορισµένη ωφέλιµη οικονοµική ζωή επιµετρώνται στο 

κόστος κτήσης µείον αποσβέσεις και µείον ζηµίες αποµείωσης, όταν κρίνεται 

ότι αυτές (ζηµίες αποµείωσης) είναι µόνιµου χαρακτήρα. Η απόσβεση των 

αύλων στοιχείων µε συµβατικά καθοριζόµενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός του 

χρόνου αυτού. Για τα στοιχεία χωρίς συµβατικά καθοριζόµενο χρόνο χρήσης, 

οι αποσβέσεις διενεργούνται µε βάση την εκτιµώµενη ωφέλιµη οικονοµική ζωή 

τους. 

β) Τα άυλα στοιχεία µε απεριόριστη ωφέλιµη οικονοµική ζωή, ή µε ωφέλιµη 

οικονοµική ζωή που δεν µπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, επιµετρώνται στο 

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

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

χαρακτήρα. 

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 («∆άνεια και απαιτήσεις» 

και «Χρεωστικοί τίτλοι», επιµετρώνται στο κόστος κτήσης µείον ζηµίες αποµείωσης, 

όταν κρίνεται ότι αυτές (ζηµίες αποµείωσης) είναι µόνιµου χαρακτήρα. 
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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 µέθοδο του µέσου σταθµικού όρου. Οι ζηµία 

που προκύπτει από την επιµέτρηση των αποθεµάτων στην καθαρή 

ρευστοποιήσιµη αξία, όταν αυτή είναι µικρότερη του κόστους κτήσης, 

αναγνωρίζεται στις ζηµίες αποµείωσης και επιβαρύνει το κόστος πωλήσεων στην 

Κατάσταση Αποτελεσµάτων. Σε περίπτωση ιδιαίτερα αυξηµένων ζηµιών 

αποµείωσης αποθεµάτων, τα σχετικά ποσά εµφανίζονται στο κονδύλι 

«Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)» στην Κατάσταση 

Αποτελεσµάτων µε σκοπό την εύλογη παρουσίαση.  

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 ναγνωρίζονται αρχικά στο 

κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιµετρώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ 

κόστους κτήσης και ανακτήσιµης αξίας. 

13. 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. 

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. 

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 
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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. ∆ιαφορές 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. 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. 
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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. 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. 

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 

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 ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

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, άυλων και βιολογικών παγίων περιόδου 

 
 

 

Γήπεδα - 

Οικόπεδα

Βιολογικά 

περιουσιακά 

στοιχεία

Κτίρια και 

τεχνικά έργα

Μηχανολογικός 

εξοπλισµός 

Μεταφορικά 

µέσα 

Λοιπός 

Εξοπλισµός

Γήπεδα - 

Οικόπεδα

Κτίρια και 

τεχνικά 

έργα Λογισµικό Λοιπά

Πάγια υπο 

εκτέλεση και 

προκαταβολές Σύνολο

Καθαρή λογιστική αξία την 

01.01.2015 292.965,53 117.446,98 1.784.218,16 936.112,35 49.209,23 294.232,57 0,00 0,00 0,00 0,00 655.582,48 4.129.767,30 

Αξία κτήσης την 01.01.2015 292.965,53 437.887,51 2.702.781,24 2.572.191,92 209.697,91 949.397,41 0,00 0,00 0,00 0,00 655.582,48 7.820.504,00 

Προσθήκες χρήσης 0,00 38.360,71 7.620,00 46.354,81 0,00 10.253,51 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 105.589,03 

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

Μειώσεις χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αξία κτήσης την  31.12.2015 292.965,53 476.248,22 2.710.401,24 2.618.546,73 209.697,91 959.650,92 0,00 0,00 0,00 0,00 658.582,48 7.926.093,03 

Αποσβέσεις και 

αποµειώσεις την 01.01.2015
0,00 320.440,53 918.563,08 1.636.079,57 160.488,68 655.164,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.690.736,70 

Αποσβέσεις χρήσης 0,00 11.037,71 59.194,45 127.421,52 10.445,39 6.412,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214.511,09 

Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Αποσβέσεις και 

αποµειώσεις την 31.12.2015
0,00 331.478,24 977.757,53 1.763.501,09 170.934,07 661.576,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.905.247,79 

Καθαρή λογιστική αξία την 

31.12.2015 292.965,53 144.769,98 1.732.643,71 855.045,64 38.763,84 298.074,06 0,00 0,00 0,00 0,00 658.582,48 4.020.845,24 

Ιδιοχρησιµοποιούµενα Πάγια Επενδυτικά Ακίνητα Άυλα

Ποσά σε Ευρώ €
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Σηµείωση 

Το κονδύλι του ισολογισµού «Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή» 

ποσού 658.582,48 ευρώ για το έτος 2015 αφορά υπό εκτέλεση έργο για την επέκταση 

υπόγειας κάβας βιοµηχανοστασίου που εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθεί µέχρι τα τέλη του έτους 

2016. Για την ολοκλήρωσή του απαιτούνται επενδύσεις ύψους περίπου 200.000,00 ευρώ. 

 

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

Για την εξασφάλιση βραχυπρόθεσµων και µακροπροθέσµων δανείων από την Τράπεζα 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ υπολοίπου 2.490.083,68 ευρώ κατά την 31.12.2015, έχουν χορηγηθεί εµπράγµατες 

εξασφαλίσεις επί ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων µέχρι του ποσού 2.083.573,00 ευρώ.  

Για την εξασφάλιση βραχυπρόθεσµων και µακροπροθέσµων δανείων από την Τράπεζα EFG 

EUROBANK υπολοίπου 260.678,66 ευρώ κατά την 31.12.2015, έχουν χορηγηθεί εµπράγµατες 

εξασφαλίσεις επί ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων µέχρι του ποσού 405.000,00 ευρώ.  

Για την εξασφάλιση βραχυπρόθεσµων και µακροπροθέσµων δανείων από την Τράπεζα 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ υπολοίπου 859.512,80 ευρώ κατά την 31.12.2015, έχουν χορηγηθεί 

εµπράγµατες εξασφαλίσεις επί ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων µέχρι του ποσού 305.000,00 

ευρώ.  

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

Από το σύνολο των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων της εταιρείας, ποσό 208.500,00 ευρώ 

είναι πληρωτέα µετά από πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Τα αντίστοιχα 

ποσά της προηγούµενης περιόδου ήταν 323,500,00 ευρώ. 

3. Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόµενες επιβαρύνσεις 

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

Η εταιρεία, µε απόφαση της Γενικής Σύνέλευσης, έχει παράσχει εγγυήσεις για τραπεζικά χρέη 

της εταιρείας ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ – ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΕ µέχρι του ποσού των 

556.000,00 ευρώ χωρίς εµπράγµατες εξασφαλίσεις. Στόχος της παροχής εγγύησης είναι η 

αναδιάρθρωση της χρηµατοδότησης της ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ – ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ 

ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΕ, εν όψη της αγοράς του 80% του µετοχικού της κεφαλαίου. 

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

προβλέψεις για αποζηµίωση βάσει των προβλέψεων του νόµου 2112/20. 

4. Μέσος όρος προσωπικού (παρ. 23α άρθρου 29) 

Ο µέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την περίοδο 2015 ανήλθε σε 32 

απασχολούµενους (προηγούµενη χρήση σε 30). 
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5. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (παρ. 25 
άρθρου 29) 

 Ποσά 

Υπόλοιπα 01.01.2014 0 

Προκαταβολές και πιστώσεις 2014 0 

Επιστροφές 2014 0 

∆ιαγραφές 2014 0 

Υπόλοιπο 31.12.2014 0 

Προκαταβολές και πιστώσεις 2015 73.602 

Επιστροφές 2015 0 

∆ιαγραφές 2015 0 

Υπόλοιπο 31.12.2015 73.602 

Στις χορηγούµενες πιστώσεις προς µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υπολογίζεται τόκος µε 

επιτόκιο 6,5% ετησίως. 

∆ράµα  30/08/2016 

Ο Πρόεδρος ∆Σ & 
∆/νων Σύµβουλος 

Το Μέλος ∆Σ Οι Υπέυθυνοι Οικονοµικών 

 

ΦΕ∆ΕΡΙΚΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ 

Α∆Τ ΑΗ397871 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΕΦΑΛΑΣ 

Α∆Τ ΑΒ224925 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
∆ΕΡΜΕΝΤΖΗΣ 

Α∆Τ ΑΕ408179 

Αρ.Αδείας: 48324 

Τάξη: Α’ 

 

ΗΡΑΚΛΗΣ            
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Α∆Τ Φ226011 

Αρ.Αδείας: 48323 

Τάξη: Α’ 

 


