ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε. του 2015
Αθανασίου ∆ιάκου 1, 412 22, Λάρισα
Αριθµός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 026536240000
Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29)1
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 µεγάλων οντοτήτων του άρθρου 2 του
νόµου 4308/2014.

3.

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

Β. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 άρθρου 29)
Για την παρακολούθηση των επιµέρους στοιχείων των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων, η εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές.
1.

Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα επιµετρώνται στο κόστος κτήσης µείον
αποσβέσεις και ζηµίες αποµείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζηµίες
αποµείωσης) είναι µόνιµου χαρακτήρα. Τα ιδιοσχρησιµοποιούµενα κτίρια
αποσβένονται µε ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% που αντανακλά την
εκτιµώµενη ωφέλιµη οικονοµική ζωή τους.

2.

Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιµετρώνται στο κόστος κτήσης µείον αποσβέσεις
και ζηµίες αποµείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζηµίες αποµείωσης) είναι
µόνιµου χαρακτήρα. Τα επενδυτικά κτίρια αποσβένονται µε ετήσιο συντελεστή
απόσβεσης 4% που αντανακλά την εκτιµώµενη ωφέλιµη οικονοµική ζωή τους.

3.

Τα λοιπά ενσώµατα πάγια επιµετρούνται στο κόστος κτήσης µείον αποσβέσεις,
και µείον ζηµίες αποµείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζηµίες αποµείωσης)
είναι µόνιµου χαρακτήρα. Τα λοιπά ενσώµατα πάγια αποσβένονται µε τους

1

Η αναφορά της σχετικής παραγράφου του άρθρου 29 γίνεται για διευκόλυνση του αναγνώστη
αυτού του συγγράμματος. Η αναφορά αυτή δεν απαιτείταιαπό το νόμο ούτε συνηθίζεται στη διεθνή
πρακτική.

παρακάτω συντελεστές απόσβεσης,που αντανακλούν την εκτιµώµενη ωφέλιµη
οικονοµική ζωή τους:

4.

α/α

Περιγραφή

Συντελεστής απόσβεσης

(1)

Μηχανολογικός εξοπλισµός

10%

(2)

Μεταφορικά µέσα

12%

(3)

Εξοπλισµός Η/Υ

20%

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες, καθώς και οι λοιποί
συµµετοχικοί τίτλοιεπιµετρώνται 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.

5.

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.
6.

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.

7.

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

8.

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.

9.

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

10.

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.

11.

Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται
µεταγενέστερα στα ονοµαστικά τους ποσά. Ότανοι χρηµατοοικονοµικές
υποχρεώσεις εµπεριέχουν ή τεκµαίρεται ότι εµπεριέχουν σηµαντικά ποσά που
αφορούν τόκους ή/και διαφορές υπέρ ή υπό τα άρτιο ή/και αρχικά κόστη, οι εν
λόγω χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις επιµετρώνται στο αποσβέσιµο κόστος
µε τη σταθερή µέθοδο. Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηµατοοικονοµικές
υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα ως χρηµατοοικονοµικό κόστος
(τόκοι έξοδα).

12.

Οι

µη

χρηµατοοικονοµικές

υποχρεώσεις

αναγνωρίζονται

αρχικά

και

επιµετρώνται µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να
απαιτηθεί για το διακανονισµό τους.
13.

∆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.
14.

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.

15.

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

χρηµατοοικονοµικές

όταν

δεν

καταστάσεις,

υπάρχει
τα

ουσιώδης

έσοδα

από

επίπτωση

παροχή

στις

υπηρεσιών

επιµετρώνται µε την µέθοδο της ολοκληρωµένης σύµβασης. Τα έσοδα από

τόκους λογίζονταιβάσει 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.
16.

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

17.

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.
18.

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.

19.

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.

20.

Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άµεσα κατά τον εντοπισµό τους.

Γ.

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤ/ΝΟΜΙΚΩΝ 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

παγίων

Σύνολο

Σύνολο

Μεταφορικά μέσα

Λοιπός εξοπλισμός

εξοπλισμός

Σύνολο

Κτήρια

Γη

Αξία κτήσης

Λοιπός εξοπλισμός
Μηχανολογικός

Ιδιοχρησ/μενα ακίνητα

Αξία κτήσης
Συντελεστής απόσβεσης
Κόστος κτήσης 01.01.2014
Προσθήκες 2014 (31.12.2014)
Κόστος κτήσης 31.12.2014

0%

4%

10%

10%

12%

321.272,14

472.241,78

793.513,92

1.394.022,41

143.965,62

405.348,97

549.314,59

0,00

0,00

0,00

15.600,00

13.344,98

31.243,00

44.587,98

2.736.850,92
60.187,98

321.272,14

472.241,78

793.513,92

1.409.622,41

157.310,60

436.591,97

593.902,57

2.797.038,90

Προσθήκες 20Χ1 (31.12.2015)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Μειώσεις 20Χ1 (31.12.2015)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

321.272,14

472.241,78

793.513,92

1.409.622,41

157.310,60

436.591,97

593.902,57

2.797.038,90

Κόστος κτήσης 31.12.2015
Αποσβέσεις
Σωρευμένες αποσβέσεις 01.01.2014

3.587,92

470.187,50

473.775,42

1.058.637,88

138.594,29

350.889,98

489.484,27

2.021.897,57

Αποσβέσεις 2014

0,00

2.054,26

2.054,26

70.105,43

6.831,30

18.532,67

25.363,97

97.523,66

Μειώσεις αποσβεσμένων 2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.587,92

472.241,76

475.829,68

1.128.743,31

145.425,59

369.422,65

514.848,24

2.119.421,23

Αποσβέσεις 2015

0,00

0,00

0,00

70.374,75

2.276,11

18.613,76

20.889,87

91.264,62

Μειώσεις αποσβεσμένων 2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.587,92

472.241,76

475.829,68

1.199.118,06

147.701,70

388.036,41

535.738,11

2.210.685,85

Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2014

Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2015
Απομειώσεις
Σωρευμένες απομειώσεις 01.01.2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Απομειώσεις 20140 (31.12.2014)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Σωρευμένες απομειώσεις 31.12.2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Απομειώσεις 2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σωρευμένες απομειώσεις 31.12.2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Λογιστική αξία 31.12.2014

317.684,22

0,02

317.684,24

280.879,10

11.885,01

67.169,32

79.054,33

677.617,67

Λογιστική αξία 31.12.2015

317.684,22

0,02

317.684,24

210.504,35

9.608,90

48.555,56

58.164,46

586.353,05

2.

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (παρ. 11 άρθρου 29)

- Κοινοπραξία ΚΑΣΤΟΡ ΑΕ – ΑΙΑΣ ΑΤΕ συµµετοχή 50%
- Κοινοπραξία ΚΑΣΤΩΡ (Ραχούλα) συµµετοχή 50%
- Κοινοπραξία ΚΑΣΤΩΡ (Πηνειός – Κοζάνη) συµµετοχή 50%
- Κοινοπραξία ΜΠΟΥΦΙΚΟΣ - ΑΙΑΣ ΑΤΕ συµµετοχή 50%
- Κοινοπραξία ΜΠΟΥΦΙΚΟΣ - ΑΙΑΣ ΑΤΕ (Σοφάδες) συµµετοχή
58%
Σύνολο

3.

Καθαρή θέση (παρ. 12 άρθρου 29)

€
€
€
€
€

5.000,00
7.000,00
5.000,00
1.500,00
29.000,00

€

47.500,00

Το εγκεκριµένο κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 87.600 µετοχές ονοµαστικής
αξίας 31 ευρώ η κάθε µία, και είναι ολοσχερώς καταβληµένο. Η µεταβολή του
αριθµού των µετοχών, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία στην αρχή του έτους
Εκδοθείσες µετοχές στη διάρκεια του έτους
Αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία στο τέλος του έτους

2015
87.600

2014
87.600

0

0

87.600

87.600

Το κονδύλι «Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού» της καθαρής θέσης αναλύεται
σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα.
Μεταβολή κονδυλίου «Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού» στο έτος 2015
Αποθεµατικά
Τακτικό
καταστατικού
αποθεµατικό
Σύνολο
0
1.417.944,73
Υπόλοιπο στην αρχή του έτους 1.417.944,73
(01.01.2015)
Κράτηση στη διάρκεια του έτους

0

0

0

Υπόλοιπο στο τέλος του έτους

1.417.944,73

0

1.417.944,73

(31.12.20Χ1)

4.

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

∆εν υπάρχουν
5.

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

∆εν υπάρχουν
6.

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

∆εν υπάρχουν
7.

Προτεινόµενη διάθεση κερδών (παρ. 19 άρθρου 29)

Το αποτέλεσµα της χρήσης ήταν ζηµιογόνο

8.

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

Ο µέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την περίοδο 2015 ανήλθε σε 26
απασχολούµενους.
2015
5

2014
1

Μέσος όρος υπαλληλικού προσωπικού

21

16

Γενικός µέσος όρος απασχολούµενων

26

17

Μέσο όρος εργατικού προσωπικού

Το συνολικό κόστος µισθοδοσίας του προσωπικού αναλύεται στον παρακάτω πίνακα.
Μισθοί και ηµεροµίσθια (µικτά ποσά)

2015
566.303,09

2014
704.911,91

Κοινωνικές επιβαρύνσεις (εργοδοτικές εισφορές)

174.045,25

261.068,82

19.000,00

0

759.348,34

965.980,73

Κόστος για παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία
Σύνολο κόστους µισθοδοσίας περιόδου
9.

Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
(παρ. 25 άρθρου 29)

∆εν υπάρχουν
10.

Αµοιβές προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (παρ. 30 άρθρου 29)

∆εν υπάρχουν
11.

Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη (παρ. 31 άρθρου 29)

∆εν υπάρχουν
12.

Αµοιβές νόµιµου ελεγκτή περιόδου (παρ. 32 άρθρου 29)

Αµοιβές ελέγχου (πλέον Φ.Π.Α.)

2015
4.400,00

2014
4.400,00

Αµοιβές φορολογικού πιστοποιητικού (πλέον Φ.Π.Α.)

4.400,00

4.400,00

Μέθοδος µετάβασης στα ΕΛΠ και επιπτώσεις στα κονδύλια των καταστάσεων
Η πλήρης αναδροµική αναπροσαρµογή των κονδυλίων του ισολογισµού της
επιχείρησης κατά την ηµεροµηνία µετάβασης (01.01.20Χ0) σύµφωνα µε την

παράγραφο 2 του άρθρου 37 του νόµου, δεν είναι εφικτή λόγω πρακτικών
δυσχερειών και αυξηµένου κόστους καθώς πολλά περιουσιακά στοιχεία ανάγονται σε
µακρινή περίοδο στο παρελθόν και δεν είναι ευχερώς διαθέσιµες οι σχετικές
πληροφορίες. Ως εκ τούτου, και σύµφωνα µε την παράγραφο 3(α1) του άρθρου 37
του νόµου, η επιχείρηση υιοθέτησε τις λογιστικές αξίες του ισολογισµού της
ηµεροµηνίας µετάβασης ως το τεκµαρτό κόστος των σχετικών στοιχείων για τη
εφαρµογή των ΕΛΠ.
14.

Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και

εφαρµογή της αρχής της πιστής εικόνας
∆εν υπάρχουν

Λάρισα18Ιουλίου 2016
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Ιωάννης Γιαννάκος
(Α.∆.Τ. Φ 475368)

Ο ∆ιευθύνων

Ο ∆ιευθυντής Λογιστηρίου &

Σύµβουλος

Οικονοµικών Υπηρεσιών

Αθανάσιος Ζυγογιάννης

Βαιος Αθάνατος

(Α.∆.Τ. ΑΖ 587693)

(Α.∆.Τ. Χ 909475)

Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω προσάρτηµα που αποτελείται από οκτω (8) σελίδες,
είναι αυτό που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία
21.07.2016.
Αθήνα 21 Ιουλίου 2016
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Πέτρος Χ. Μπάρκας
Α.Μ. 34871
ECOVIS – VNT AUDITING S.A

