Οικονομικές Καταστάσεις και Σημειώσεις επί των Οικονομικών
Καταστάσεων
της περιόδου από
1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019
(Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του ν. 4308/2014)

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 18403239000
Έδρα: Ζαρίφη 6, Νέα Σμύρνη

της 31ης Δεκεμβρίου 2019

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε.

1.

Δηλώσεις εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου

Στην κατωτέρω δήλωση η οποία λαμβάνει χώρα σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 3θ του Ν.
4308/2014, προβαίνουν οι ακόλουθοι εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας:
•

Χαράλαμπος Κραμποβίτης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού
Συμβουλίου,

•

Γεωργαντόπουλος Ιωάννης Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

υπό της ως άνω ιδιότητά μας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής «η Εταιρία») δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι οι
συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019 είναι
εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και έχουν καταρτιστεί σε
πλήρη συμφωνία με τον νόμο Ν. 4308 - ΦΕΚ Α 251/24.11.2014.

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2020
Πρόεδρος του ΔΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ
ΑΔΤ Χ019847

Δ/νων Σύμβουλος του ΔΣ

Μέλος του ΔΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ
ΑΔΤ Χ019847

ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ573047
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΛΑΤΟΜΙΚΗ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 -18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2019)
ΑΡ. ΓΕΜΗ 18403239000

31/12/2019

31/12/2018

Ακίνητα

87.891,72

90.675,24

Μηχανολογικός εξοπλισμός

48.305,02

52.240,64

Λοιπός εξοπλισμός

37.616,39

22.705,68

Σύνολο

173.813,13

165.621,56

Δάνεια και απαιτήσεις

313.308,27

348.308,27

Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και
κοινοπραξίες

51.556,00

48.456,00

Σύνολο

364.864,27

396.764,27

Σύνολο μη κυκλοφορούντων

538.677,40

562.385,83

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά

53.850,00

33.505,00

Προκαταβολές για αποθέματα

61.681,54

51.144,86

Σύνολο

115.531,54

84.649,86

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και
προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις

862.959,25

265.938,53

Λοιπές απαιτήσεις

135.479,17

73.907,96

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία

136.178,23

0,00

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

469.657,28

880.548,42

Σύνολο

1.604.273,93

1.220.394,91

Σύνολο κυκλοφορούντων

1.719.805,47

1.305.044,77

Σύνολο ενεργητικού

2.258.482,87

1.867.430,60

Κεφάλαιο

565.000,00

565.000,00

Σύνολο

565.000,00

565.000,00

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια

Άυλα πάγια στοιχεία

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα

Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
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Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

530.279,05

527.101,42

Αποτελέσματα εις νέο

586.937,18

540.504,81

Σύνολο

1.117.216,23

1.067.606,23

Σύνολο καθαρής θέσης

1.682.216,23

1.632.606,23

Εμπορικές υποχρεώσεις

523.137,71

174.010,43

Φόρος εισοδήματος

15.145,29

0,00

Λοιποί φόροι και τέλη

11.382,33

46.636,86

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

9.773,77

8.297,62

Λοιπές υποχρεώσεις

16.827,54

5.879,46

Σύνολο

576.266,64

234.824,37

Σύνολο υποχρεώσεων

576.266,64

234.824,37

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και
υποχρεώσεων

2.258.482,87

1.867.430,60

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2019)
ΑΡ. ΓΕΜΗ 18403239000

31/12/2019

31/12/2018

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

645.774,92

973.494,48

Κόστος πωλήσεων

-626.109,09

-868.826,62

Μικτό αποτέλεσμα

19.665,83

104.667,86

Λοιπά συνήθη έσοδα

12.752,96

31.500,00

Σύνολο

32.418,79

136.167,86

Έξοδα διοίκησης

-112.303,55

-75.043,00

Έξοδα διάθεσης

-107.443,85

-99.492,44

Λοιπά έξοδα και ζημιές

-1.816,58

-4.583,39

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων

0,00

0,00

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη
κυκλοφορούντων στοιχείων

202,15

2.389,74

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

-188.943,04

-40.561,23

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

255.732,92

397,97

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

-540,15

-2.102,34

Αποτέλεσμα προ φόρων

66.249,73

-42.265,60

Φόροι εισοδήματος

-16.639,73

0,00

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από
φόρους

49.610,00

-42.265,60

EBITDA

-176.871,32

-29.730,33
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
( Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014 )
της επιχείρησης: ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 1/1/2019 έως 31/12/2019
Μέγεθος οντότητας : « Μικρή οντότητα » .
Νόμισμα : Ευρώ. Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Δεν έγινε.
Α/Α

Απαιτούμενη Γνωστοποίηση

1

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 3

Απάντηση
( Ενδεικτική )
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ

Επωνυμία της οντότητας.

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ &
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Α
Β

Νομικός τύπος της οντότητας.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γ

Περίοδος αναφοράς.

1/1/2019 ΕΩΣ 31/12/2019

Δ

Διεύθυνση της έδρας της οντότητας.

Ζαρίφη 6, Νέα Σμύρνη

Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη Αρ. ΓΕΜΗ: 18403239000
η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά
Ε

περίπτωση.
Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της

Στ

συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ;

ΝΑΙ

Ζ

Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση ;

ΌΧΙ

Η

Κατηγορία της οντότητας

«Μικρή

έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το
νόμο.
Θ

διπλογραφικά

βιβλία»
Η

Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις

με

Διοίκηση

της

Οντότητας

δηλώνει ότι :
«

Οι

χρηματοοικονομικές

καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε
πλήρη συμφωνία με τον νόμο
4308/2014 » .
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Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 4

2

Υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο Η επιχείρηση διενήργησε σχετική
την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη αξιολόγηση και δεν εντόπισε
δραστηριότητα. γνωστοποιείται η φύση αυτών παράγοντες

που

θέτουν

σε

των παραγόντων, καθώς και τα μέτρα που κίνδυνο την προοπτική της ως
έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους.

συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 5

3

Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών
που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους α) Οι «Λογιστικές Πολιτικές »,
στοιχεία

των

καταστάσεων.

χρηματοοικονομικών
Σε

περίπτωση

της αναλύονται στο « Παράρτημα Νο

αλλαγών 1.»

λογιστικών πολιτικών, αλλαγών λογιστικών β) Δεν
εκτιμήσεων

ή

διόρθωσης

λαθών,

έγιναν

αλλαγές

στις

γίνεται «λογιστικές πολιτικές» και στις

αναφορά στο γεγονός, στους λόγους που «λογιστικές

εκτιμήσεις»

οδήγησαν στην αλλαγή ή τη διόρθωση, και και αναλύονται στο «Παράρτημα
γνωστοποιούνται
επιπτώσεις

επαρκώς
στα

οι

σχετικές Νο 1»

κονδύλια

των γ) Δεν

χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

έγιναν

«διορθώσεις

λαθών».

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 6

4

Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή μιας διάταξης
του παρόντος νόμου για να εκπληρώσει την
υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 16
περί εύλογης παρουσίασης, η παρέκκλιση αυτή
γνωστοποιείται και δικαιολογείται επαρκώς. Οι
επιπτώσεις της παρέκκλισης στα περιουσιακά
στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση
και στα αποτελέσματα, παρατίθενται πλήρως Δεν έγινε παρέκκλιση.
στο προσάρτημα.
Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 7

5
Όταν

ένα

περιουσιακό

στοιχείο

ή

μία

υποχρέωση σχετίζεται με περισσότερα από ένα
κονδύλια του ισολογισμού, γνωστοποιείται η Δεν

υπάρχουν

σχέση του στοιχείου αυτού με τα σχετιζόμενα περιπτώσεις.
κονδύλια των χρηματοοικ/κών καταστάσεων.
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Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 8

6

Πίνακα Μεταβολών των ενσώματων και άυλων
πάγιων περιουσιακών στοιχείων:

Βλέπε συνημμένο « Παράρτημα
Νο 2»

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 10

7

Πληροφορίες για την περίπτωση επιμέτρησης Δεν εφαρμόστηκε το άρθρο 24.
στην εύλογη αξία, σύμφωνα με το άρθρο 24.
Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 13

8
Το

συνολικό

χρέος

της

οντότητας

που

καλύπτεται με εξασφαλίσεις που παρέχονται Προσημειώσεις

και

Υποθήκες/

από την οντότητα, με ένδειξη της φύσης και της Παρακράτηση κυριότητας :
μορφής της εξασφάλισης.
9

Δεν υπάρχουν τέτοιες καλύψεις

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 14
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά
καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη
από την ημερομηνία του ισολογισμού.

10

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 16
α) Εγγυητικές Επιστολές:
Δεν υπάρχουν
β) Υπόλοιπο
Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών
δεσμεύσεων,

εγγυήσεων

ή

ενδεχόμενων

επιβαρύνσεων (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 οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες,
γνωστοποιείται ξεχωριστά

αξίας

συμβάσεων

leasing ( που είχαν υπογραφεί
πριν

την

31/12/13

και

δεν

εμφανίζονται στον Ισολογισμό ):
Δεν υπάρχουν
γ) Ανέλεγκτες

φορολογικά

χρήσεις

ενδεχόμενες

και

υποχρεώσεις.
Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί για
τις χρήσεις 2013-2019
δ) Δεσμεύσεις για παροχές σε
εργαζόμενους μετά την έξοδο.
Δεν υπάρχουν
ε) Επίδικες υποθέσεις.
Δεν υπάρχουν
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11

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 17
Το ποσό και τη φύση των επιμέρους στοιχείων
των εσόδων ή των εξόδων που είναι ιδιαίτερου
ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας.
Ιδιαίτερα, στην περίπτωση που από τον
παρόντα
εσόδων

νόμο
και

προβλέπεται

εξόδων

συμψηφισμός Δεν

γνωστοποιούνται

υπάρχουν

σημαντικά

τα κονδύλια εσόδων και εξόδων

σχετικά κονδύλια και οι αξίες αυτών προ του στην περίοδο που επηρεάζουν τα
συμψηφισμού.
12

αποτελέσματα.

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 18
Το ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο
αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και
υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 20.

13

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 23 (α)
Ο μέσος όρος των απασχολούμενων.

14

Δεν ενσωματώθηκαν

5 άτομα.

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 25
Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων 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 τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για
λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα
στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για Δε έχουν δοθεί τέτοια ποσά σε
κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.

μέλη ΔΣ

Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων
1. Η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που
ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της
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2. Το καταβεβλημένο κεφάλαιο τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των 565.000,00
ευρώ
3. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των
1.682.216,23 ευρώ
Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού
Οι πελάτες που εξυπηρετεί η εταιρεία επηρεάζονται από την εξάπλωση του ιού Covid-19
που πραγματοποιήθηκε το 2020 καθώς και από τα μέτρα και τις πρωτοβουλίες που
λαμβάνουν οι αρχές. Ως αποτέλεσμα του σημαντικού βαθμού αβεβαιότητας, η Εταιρεία
λαμβάνει σημαντικά μέτρα για να μειώσει την επίδραση αυτής της κατάστασης στις
λειτουργίες της. Λόγω του υψηλού επιπέδου αβεβαιότητας καθώς και των πιθανών
πρόσθετων μέτρων που ενδέχεται να ληφθούν από τις αρχές ή τους πελάτες της εταιρείας
είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθεί ο οικονομικός αντίκτυπος που μπορεί να επιφέρει αυτή
η κατάσταση στην Εταιρεία. Παρά το γεγονός αυτό, η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την
κατάσταση και τις πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι
αναλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και πρωτοβουλίες για την ελαχιστοποίηση
τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας. Το παραπάνω γεγονός αποτελεί μη
διορθωτικό γεγονός για τις οικονομικές καταστάσεις.
Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός,
που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της
Εταιρείας.

Νέα Σμύρνη, 30 Ιουλίου 2020
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων
Σύμβουλος του ΔΣ

Το Μέλος του Δ.Σ

Ο Λογιστής

ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΔΤ Χ019847

ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ573047

Γ. ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Αρ. αδ. 1480
Χρήστος Κιούσης
Αρ. αδ. 81154
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ / Παράρτημα Νο 1
της επιχείρησης : ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ
«Λογιστικές Πολιτικές » που ακολουθούνται - Αλλαγές στις «Λογιστικές
Πολιτικές» & «Διορθώσεις λαθών».
( άρθρο 29, παρ. 5 )
α) «Λογιστικές Πολιτικές »
Η επιχείρηση ακολουθεί το «Ιστορικό Κόστος» και ειδικότερα τις παρακάτω
λογιστικές πολιτικές.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ και ΠΑΘΗΤΙΚΟ
• Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα & Οι επενδύσεις σε ακίνητα : Αρχική
καταχώρηση : Κόστος κτήσεως, συν κάθε δαπάνη που απαιτείται για να
έλθει το πάγιο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη
χρήση. Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης : Κόστος κτήσης μείον
αποσβέσεις, μείον «ζημίες απομείωσης» [ όταν κρίνεται ότι είναι μόνιμου
χαρακτήρα].
• Λοιπά ενσώματα πάγια : Αρχική καταχώρηση : Κόστος κτήσεως, συν κάθε
δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το πάγιο στην παρούσα κατάσταση ή
θέση ή επιδιωκόμενη χρήση. Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης : Κόστος
κτήσης μείον αποσβέσεις, μείον «ζημίες απομείωσης» [ όταν κρίνεται ότι
είναι μόνιμου χαρακτήρα].
• Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία : Αρχική καταχώρηση : Κόστος
κτήσης. Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης : (1) Άυλα στοιχεία με
περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή : Κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις
και μείον ζημίες απομείωσης [όταν κρίνεται ότι είναι μόνιμου
χαρακτήρα], (2) Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική
ζωή, ή με ωφέλιμη οικονομική ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί
αξιόπιστα: Κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης [
όταν κρίνεται ότι είναι μόνιμου χαρακτήρα].
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• Συντελεστές απόσβεσης, ενσώματων και άυλων παγίων:
α/α
Κτίρια,
1

Συντελεστής

Περιγραφή
κατασκευές,

απόσβεσης
εγκαταστάσεις,

βιομηχανικές και ειδικές εγκαταστάσεις,
μη κτιριακές εγκαταστάσεις, αποθήκες και

4%

σταθμοί.
2

Μηχανήματα, εξοπλισμός εκτός Η/Υ και
λογισμικού

10%

3

Μεταφορικά μέσα επιβατικά

16%

4

Μεταφορικά μέσα φορτηγά

12%

5

Εξοπλισμός

Η/Υ,

κύριος

και

περιφερειακός και λογισμικό

20%

6

Έπιπλα και σκέυη

10%

7

Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης

10%

8

Άυλα στοιχεία και δικαιώματα και έξοδα
πολυετούς απόσβεσης

10%

* Στον συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο
χρήσης
• Επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες και λοιποί
συμμετοχικοί τίτλοι : Αρχική καταχώρηση : Κόστος κτήσης. Επιμέτρηση στο
τέλος της χρήσης : Κόστος κτήσης, μείον ζημίες απομείωσης (υποτίμησης )
[ όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική
αξία τους ενδέχεται να μην είναι ανακτήσιμη ].
• Λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία : Επιμέτρηση στο
τέλος της χρήσης : Κόστος κτήσης, μείον ζημίες απομείωσης [ όταν κρίνεται
ότι είναι μόνιμου χαρακτήρα].
• Aποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και υλικά,
βιολογικά αποθέματα) : Αρχική καταχώρηση : Κόστος κτήσης. Η επιχείρηση
δεν επιβαρύνει το κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων μακράς
περιόδου παραγωγής ή ωριμάνσεως με τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά
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το μέρος που αναλογούν σε αυτά. Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης : Στην
χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης
αξίας. Η αξία κτήσης προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού
όρου ή, την FIFO. Η ζημία που προκύπτει από την επιμέτρηση των
αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία [ όταν αυτή είναι μικρότερη
του κόστους κτήσης ], αναγνωρίζεται στις ζημίες απομείωσης και επιβαρύνει
το κόστος πωλήσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση
ιδιαίτερα αυξημένων ζημιών απομείωσης αποθεμάτων, τα σχετικά ποσά
εμφανίζονται στο κονδύλι «Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων» στην
Κατάσταση Αποτελεσμάτων με σκοπό την εύλογη παρουσίαση.
• Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και οι απαιτήσεις : Επιμέτρηση στο τέλος
της χρήσης : Κόστος κτήσης μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης (
Επισφαλείς απαιτήσεις ) .
• Προκαταβολές & Λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία:
Αρχική καταχώρηση : Κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). Επιμέτρηση
στο τέλος της χρήσης : Οι προκαταβολές δαπανών επιμετρούνται στο αρχικό
κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του
δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομειώσεως. Η απομείωση των
προκαταβολών δαπανών αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης
του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την δέσμευση
που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού.
Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται
αρχικά στο κόστος κτήσεως και αποτιμούνται μεταγενέστερα στη
χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιμης αξίας, δηλαδή
του ποσού που αναμένεται να ληφθεί.
• Προβλέψεις : Αρχική καταχώρηση : Στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται
να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους, Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης:
Στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό
τους. Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την
έξοδο από την υπηρεσία, που προκύπτουν από προγράμματα καθορισμένων
παροχών, καταχωρούνται και επιμετρούνται στα προκύπτοντα από τη
νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
• Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις : Αρχική καταχώρηση: Στα ονομαστικά
τους ποσά. Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης : Στα ονομαστικά τους
ποσά, εκτός από τις μακροπρόθεσμης λήξεως, οι οποίες αποτιμούνται στο
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αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη
σταθερή μέθοδο).
• Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία : Χρόνος
αναγνώρισης : Αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που
εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και
υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Επιμέτρηση στο τέλος της χρήσης:
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
μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα
επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα.
• Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και
επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να
απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.
• 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.
Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων της χρήσεως, κατά την περίοδο την οποία βεβαιώνονται
από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την Επιχείρηση.
• Αναβαλλόμενοι φόροι : Προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές
(αναστρέψιμες) διαφορές μεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως
στοιχείων του ισολογισμού. Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση
αναβαλλόμενων φόρων.

ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
Τα έσοδα και τα έξοδα αναγνωρίζονται όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.
Ειδικότερα :
• 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
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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.
• 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.
•

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.

β) Αλλαγές στις «Λογιστικές Πολιτικές» & «Διορθώσεις λαθών».
Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται
αναδρομικά
με
τη
διόρθωση
(αναδρομική
επαναδιατύπωση)
των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί
με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόμενα κονδύλια να
είναι συγκρίσιμα.
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γ) «Μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων».
Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην
ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων
αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες συνθήκες,
αναμένεται να πραγματοποιηθούν.
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.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ / Παράρτημα Νο 2
της επιχείρησης : ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ
«Πίνακας Μεταβολών των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών
στοιχείων » ( άρθρο 29, παρ. 8 )

METABOΛΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
Αποσ βέσ εις
Μεταβολές χρήσεως
Αξία
κτήσεως Προσθήκες
31/12/2018

Χρήση

Αξία
Διαγραφές κτήσεως
31/12/2019

Διαγραφές

31/12/2018 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019

Αναπ όσβε
στο
υπ όλοιπ ο
31/12/2019

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Γήπ εδα - Οικόπ εδα

21.695,00

0,00

0,00

21.695,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.695,00

Κτίρια & Τεχνικά έργα
Μηχανήματα - τεχν.εγκ/σεις και
λοιπ ός μηχ.εξοπ λισμός
Μεταφορικά μέσα

77.320,00

0,00

0,00

77.320,00

8.339,76

2.783,52

0,00

11.123,28

66.196,72

191.449,99

1.338,71

0,00

192.788,70

139.209,35

5.274,33

0.00

144.483,68

48.305,02

22.300,00

13.000,00

0,00

35.300,00

3.600,00

2.785,67

0,00

6.385,67

28.914,33

Επ ιπ λα και λοιπ ός εξοπ λισμός

29.594,52

2.962,58

0,00

32.557,10

25.588,84

685,17

0,00

26.274,01

6.283,09

342.359,51

17.301,29

0,00

Σύνολο ακινητοποιήσεων

359.660,80 176.737,95 11.528,69

0,00

188.266,64 171.394,16
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