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Μ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Ο Ισολογισμός 31/12/2016 και οι λοιπές οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως από 01/01/2016 έως
31/12/2016, συντάχθηκαν σύμφωνα με τις σχετικές, για τις οικονομικές καταστάσεις, διατάξεις του
Ν.2190/1920 άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά ΕΛΠ.
Συνημμένα υποβάλλουμε στη γενική συνέλευση τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση
01/01/2016-31/12/2016 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Γενικά

Η εταιρεία ασχολείται με:

Α. Εξόρυξη, επεξεργασία, τοποθέτηση και εμπορία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό μαρμάρων,
διαχείριση- εκμετάλλευση λατομείων και γενικά με όλες τις βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες
στις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα μάρμαρα.

Β. Ανάληψη υπό οποιαδήποτε ιδιότητα και έννομη σχέση αντιπροσωπειών συναφών με την άσκηση
εμποπρίας, την εισαγωγή και εξαγωγή μαρμάρων ή συναφών με αυτά προϊόντων ή υλικών.

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Βιομηχανικό Πάρκο Προσοτσάνης.

2. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Οι πωλήσεις παρουσιάζουν μείωση σε σχέση με το 2015. Πιο συγκεκριμένα τα έσοδα ανήλθαν σε
€1.931.478 το 2016 έναντι €3.404.152 το 2015.

Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων παρουσίασαν μείωση και διαμορφώθηκαν σε €211.217 έναντι
€633.719 στη χρήση 2015. Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε €1.402.768 έναντι €1.258.220 της χρήσης
2015.

Λοιποί αριθμοδείκτες της Εταιρείας:

1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία/ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις:

2015: 1.635.345/ 902.694 = 1,81

2016: 1.396.487/ 552.959 = 2,52

2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Καθαρά κέρδη προ φόρων/ Καθαρή Θέση Αποδιδόμενη στους Μετόχους:

2015: 633.719/ 1.258.220 = 0,5

2016: 211.217/ 1.402.768 = 0,15

3. ΔΕΙΚΤΗΣ EBITDA
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Μ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Καθαρά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων/ Έσοδα:

2015: 683.081/ 3.404.152 = 0,20

2016: 272.670/ 1.931.479 = 0,14

3. Οικονομική θέση της εταιρείας

Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι ικανοποιητική και πρέπει να θεωρείται ότι
ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσεως.

4. Προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας

Όπως προκύπτει από τη μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρείας η τρέχουσα χρήση θα είναι
κερδοφόρα, παρόλο που παρουσιάζει μείωση ο κύκλος εργασιών.

5. Ακίνητα της εταιρείας

Η αξία των οικοπέδων ανέρχεται στο ποσό των €55.902 και βρίσκονται στο ΒΙ.ΠΑ Προσοτσάνης.

6. Άλλα σημαντικά γεγονότα

Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως 1.1.2016-31.12.2016 μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας
εκθέσεως δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία
των εργασιών της εταιρείας βαίνει ομαλά.

7. Περιβάλλον

Η εταιρεία προσπαθεί να συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας περιορίζοντας στο ελάχιστο την
κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και καυσίμου. Επίσης επιδιώκεται ο περιορισμός της μόλυνσης του
περιβάλλοντος ακολουθώντας μεθόδους απόρριψης των απορριμμάτων όσο γίνεται πιο φιλικές και
ασφαλείς προς το περιβάλλον.

8. Λοιπές πληροφορίες

Το προσωπικό της εταιρείας ανέρχεται σε 44 άτομα, είναι άρτια εκπαιδευμένο και αποτελεί ένα από τα
σημαντικότερα κεφάλαια της εταιρείας. Βασικό μέλημα της Διοίκησης είναι η συνεχής επιμόρφωση και
εκπαίδευση του προσωπικού με την παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων και εκπαιδευτικών
προγραμμάτων με στόχο πάντα τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας , το οποίο
στο σύνολο του απαρτίζεται από ικανά , έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη.

Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα προέρχονται από στρογγυλοποιήσεις.
Δράμα, 31 Αυγούστου 2017

-Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ &

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 
Γαλάνης Μιχαήλ του Αθανασίου
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2016 31/12/2015

€ €
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια

Ακίνητα 5.1 55.902 49.792
Μηχανολογικός εξοπλισμός 5.1 508.835 421.849
Λοιπός εξοπλισμός 5.1 54.442 49.515
Σύνολο 619.179 521.156

Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά άυλα 5.2 6.730 4.414
Σύνολο 6.730 4.414

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 625.909 525.570

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα 390.368 13.450
Εμπορεύματα 83.326 10.494
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 116.245 131.936
Προκαταβολές για αποθέματα 59.210 59.522
Σύνολο 649.149 215.402

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις 6.1.1 157.608 441.797
Λοιπές απαιτήσεις 6.1.2 400.873 339.548
Προπληρωμένα έξοδα 70.600 -
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.1.3 237.675 638.597
Σύνολο 866.756 1.419.942

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 1.515.905 1.635.344

Σύνολο Ενεργητικού 2.141.814 2.160.914
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2016 31/12/2015

€ €
Καθαρή θέση

Καταβλημένα κεφάλαια

Κεφάλαιο 7 394.500 394.500
Σύνολο 394.500 394.500

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 7 28.082 20.855
Αποτελέσματα εις νέο 980.186 842.865
Σύνολο 1.008.268 863.720

Σύνολο καθαρής θέσης 1.402.768 1.258.220

Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις 8.1.1 608.713 528.042
Φόρος εισοδήματος 75.934 310.483
Λοιποί φόροι και τέλη 2.586 427
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 31.525 43.810
Λοιπές υποχρεώσεις 8.1.2 20.288 19.932
Σύνολο 739.046 902.694

Σύνολο υποχρεώσεων 739.046 902.694

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 2.141.814 2.160.914
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Σημ. 31/12/2016 31/12/2015

€ €

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 10 1.931.478 3.404.152
Κόστος πωλήσεων (1.527.141) (2.551.445)
Μικτό αποτέλεσμα 404.337 852.707

Λοιπά συνήθη έσοδα - 3.120
404.337 855.827

Έξοδα διάθεσης (80.284) (97.607)
Έξοδα διοίκησης (107.348) (92.378)
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων 75 -
Λοιπά έξοδα και ζημίες (3.317) (19.556)
Λοιπά έσοδα και κέρδη - 1.759
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων 213.463 648.045

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 2 57
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (2.248) (14.383)
Αποτέλεσμα προ φόρων 211.217 633.719

Φόροι εισοδήματος (66.669) (186.561)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 144.548 447.158
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Μ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ

Σημ. Κεφάλαιο

Αποθεματικά
νόμων ή

καταστατικού

Υπόλοιπο
Αποτελεσμάτων

Εις Νέο
Συνολικά ίδια

κεφάλαια

€ € € €
Υπόλοιπα 1/1/2015 394.500 20.855 395.707 811.062
Αποτελέσματα περιόδου - - 447.158 447.158
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2015 394.500 20.855 842.865 1.258.220

Υπόλοιπο 1/1/2016 394.500 20.855 842.865 1.258.220
Αποτελέσματα περιόδου - 7.227 137.321 144.548
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2016 394.500 28.082 980.186 1.402.768
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Μ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
της

31ης Δεκεμβρίου 2016
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία

α) Επωνυμία: Μ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ

β) Νομικός τύπος: Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία.

γ) Περίοδος αναφοράς: 1/1/2016 - 31/12/2016

δ) Διεύθυνση της έδρας: ΒΙ.ΠΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ-ΔΡΑΜΑ.

ΓΕ.ΜΗ.: 125984419000.

ε) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την
κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

στ) Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία μικρή οντότητα.

ζ) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με
τον παρόντα νόμο.

η) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό
νόμισμα της Εταιρείας.

θ) Τα ποσά έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόμενης δραστηριότητας

Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την
προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια εκτιμήσεων
από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών, τα αναγνωριζόμενα ποσά
των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιμήσεις
και παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι
είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα όμως, μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις
εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση.

Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των παγίων, τις
συμμετοχές, την απομείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίμηση της εύλογης αξίας εφόσον
επιλέγεται η εφαρμογή της.
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Μ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι (συνέχεια)

3.1 Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι

Η Εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις ακόλουθες
λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου.

3.1.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

α) Αρχική καταχώριση

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο
περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή
επιδιωκόμενη χρήση.

Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων,  περιλαμβάνει το κόστος πρώτων υλών,
αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με το εν λόγω πάγιο στοιχείο.
Επιπλέον περιλαμβάνει μια εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με
το ιδιοπαραγόμενο πάγιο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο κατασκευής ή
παραγωγής. Η Εταιρεία δεν επιβαρύνει το κόστος των ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων μακράς
περιόδου κατασκευής ή παραγωγής με τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το μέρος που αναλογούν σε
αυτό.

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο αποσβέσιμο
κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισμό του
περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομειώσεως).

Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή
τους, η οποία εκτιμήθηκε ως ακολούθως:

 Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 8 έτη.

 Μεταφορικά μέσα επιβατικά 12 έτη.

 Μεταφορικά μέσα φορτηγά κ.λπ. 10 έτη

 Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων 5 έτη.

Ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί την
ανακτήσιμη αξία του.

Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ελέγχονται για απομείωση όταν
υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι μεγαλύτερες από τις ανακτήσιμες. Στην περίπτωση
αυτή υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες
υπερβαίνουν την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζημία απομείωσης
στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Το ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το μεγαλύτερο
μεταξύ της εύλογης αξίας (μείον τα απαιτούμενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας χρήσεως αυτών.
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Μ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι (συνέχεια)

3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι (συνέχεια)

3.1.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια)

γ) Διαγραφή

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν αναμένει
μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους ή την πώλησή τους.

3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν άδειες – παραχωρήσεις - δικαιώματα, εμπορικές
επωνυμίες και εμπορικά σήματα.

Η αξία των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωμάτων περιλαμβάνει το κόστος κτήσεως των εν λόγω
στοιχείων, καθώς και κάθε δαπάνη που έχει μεταγενέστερα πραγματοποιηθεί για την επέκταση της
διάρκειας της ισχύος τους, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων της
αξίας τους.

Η απόσβεση των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου
αποσβέσεως εντός της περιόδου ισχύος τους. Η απόσβεση των λογισμικών προγραμμάτων λογίζεται βάσει
της σταθερής μεθόδου αποσβέσεως σε 10 έτη. 

Τα εμπορικά σήματα δεν αποσβένονται καθώς θεωρείται ότι δεν έχουν ορισμένη διάρκεια ωφέλιμης ζωής,
υπόκεινται όμως σε ετήσιο έλεγχο απομειώσεως της αξίας τους

Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

3.1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

3.1.3.1. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

α) Αρχική καταχώριση

Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, δηλαδή στο
κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει το σύνολο των
ταμειακών διαθεσίμων (ή ταμειακών ισοδύναμων) ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που διατέθηκε
για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς.

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο
κόστος κτήσεώς τους (ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν ζημίες απομειώσεως, εκτός από τα έντοκα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεώς τους ή το επιτόκιο
είναι σημαντικά, αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

Ζημία απομειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το ποσό που η
οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό.
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Μ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι (συνέχεια)

3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι (συνέχεια)

3.1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια)

Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι
το μεγαλύτερο από:

 Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο,

υπολογιζόμενη με τη χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου.

 Την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πωλήσεως.

Οι ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται ως κέρδη σε
αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται μέχρι της αξίας που
θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζημία απομειώσεως.

γ) Διαγραφή

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και μόνον όταν εκπνεύσουν τα συμβατικά
δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή μεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα
οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού.

3.1.4. Φορολογία

3.1.4.1. Τρέχων φόρος

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει:

 Τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής

νομοθεσίας.

 Τον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο.

Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της
χρήσεως, κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την
Εταιρεία.

3.1.5. Αποθέματα

α) Αρχική καταχώριση

Τα αποθέματα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που
απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεμάτων στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη
χρήση.
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Μ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι (συνέχεια)

3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι (συνέχεια)

3.1.5. Αποθέματα (συνέχεια)

Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών,
περιλαμβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται
άμεσα με τα εν λόγω στοιχεία. Επιπλέον περιλαμβάνει μια εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών
εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το ιδιοπαραγόμενο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται
στην περίοδο παραγωγής. Η Εταιρεία δεν επιβαρύνει το κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων μακράς
περιόδου παραγωγής ή ωριμάνσεως με τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το μέρος που αναλογούν σε
αυτά.

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέματα αποτιμούνται στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή
μεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το κόστος κτήσεως
προσδιορίζεται με τη μέθοδο της σειράς εξαντλήσεως (F.I.F.O.). Στην περίπτωση αποτιμήσεως στην
καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, η ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται ως κόστος πωληθέντων, εκτός αν είναι
σημαντική, οπότε ενσωματώνεται στο κονδύλι «απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων».

3.1.6. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόμενα ποσά) και
αποτιμούνται μεταγενέστερα 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.

3.1.7. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και μεταγενέστερα,
αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους, εκτός από τις μακροπρόθεσμης λήξεως, οι οποίες αποτιμούνται
στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή μέθοδο). Οι
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του
ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές
καταχωρίζονται στα αποτελέσματα.

β) Διαγραφή

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν
υφίσταται πλέον. 
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Μ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι (συνέχεια)

3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι (συνέχεια)

3.1.8. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο
ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Διαφορές που προκύπτουν είτε
κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.

β) Διαγραφή

Μια μη χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν
υφίσταται πλέον.

3.1.9. Κρατικές επιχορηγήσεις

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαμβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων καταχωρίζονται ως
αναβαλλόμενα έσοδα (έσοδα επόμενων περιόδων) και μεταφέρονται τμηματικά στα αποτελέσματα ως
έσοδα κατ' αναλογία των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων για τα οποία ελήφθησαν, ενώ αυτές που
λαμβάνονται για κάλυψη εξόδων καταχωρίζονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην ίδια περίοδο που
καταχωρίζονται και τα αντίστοιχα έξοδα.

3.1.10. Έσοδα και έξοδα

Η Εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.

Ειδικότερα:

 Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται

δουλευμένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με

την κυριότητά τους.

 Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή.

 Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα και θεωρείται

σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα.

 Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συμβόλαια καταχωρίζονται με τη μέθοδο

του ποσοστού ολοκληρώσεως.
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Μ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι (συνέχεια)

3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι (συνέχεια)

3.1.10. Έσοδα και έξοδα (συνέχεια)

 Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους

καταχωρίζονται ως εξής:

 Oι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή

μέθοδο.

 Τα μερίσματα ή παρόμοιας φύσεως εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων

οντοτήτων όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους.

 Τα δικαιώματα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.

3.1.11. Στοιχεία της καθαρής θέσεως

Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά
ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.

3.1.12. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν από
γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί μόνο από το αν συμβούν ή δεν συμβούν ένα
ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. Τα
στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3.1.13. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού

Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού,
προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αυτή
επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους. Οι προσαρμογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την
ημερομηνία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μη διορθωτικά,
μετά την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σημαντικά, στις
σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3.1.14. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές

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.
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Μ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι (συνέχεια)

3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και διόρθωση
σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων

3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων

Οι μεταβολές λογιστικών αρχών και μεθόδων, καταχωρίζονται με αναδρομική επαναδιατύπωση των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της
τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόμενα κονδύλια να είναι συγκρίσιμα.

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής.

3.2.2. Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων

Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία διαπιστώνεται ότι
προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι μεταβολές
αυτές δεν καταχωρίζονται αναδρομικά.

3.2.3. Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων

Οι διορθώσεις σφαλμάτων καταχωρίζονται με την αναδρομική διόρθωση των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου.

Στην παρούσα περίοδο 2016 δεν εντοπίστηκε σφάλμα προηγούμενης περιόδου.

4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διατάξεως του νόμου για
να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή.

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.
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Μ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

5. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

5.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων στοιχείων
ιδιοχρησιμοποιούμενων Γήπεδα

Μηχανολογικός
εξοπλισμός

Λοιπός
εξοπλισμός

€ € €
Αξία κτήσεως

Υπόλοιπο 1/1/2015 49.792 198.440 41.426

Προσθήκες περιόδου - 264.722 21.000

Υπόλοιπο 31/12/2015 49.792 463.162 62.426

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1/1/2015 - (15.419) (4.360)

Αποσβέσεις περιόδου - (25.894) (8.552)

Υπόλοιπο 31/12/2015 - (41.313) (12.912)

Καθαρή λογιστική αξία 31/12/2015 49.792 421.849 49.514

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1/1/2016 49.792 463.162 62.426

Προσθήκες περιόδου 6.110 136.817 13.716

Μειώσεις περιόδου - - -

Υπόλοιπο 31/12/2016 55.902 599.979 76.142

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1/1/2016 - (41.313) (12.912)

Αποσβέσεις περιόδου - (49.831) (8.788)

Υπόλοιπο 31/12/2016 - (91.144) (21.700)

Καθαρή λογιστική αξία 31/12/2016 55.902 508.835 54.442

5.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων Λοιπά άυλα

€
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1/1/2015 9.681

Υπόλοιπο 31/12/2015 9.681

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1/1/2015 (4.677)

Αποσβέσεις περιόδου (590)

Υπόλοιπο 31/12/2015 (5.267)

Καθαρή λογιστική αξία 31/12/2015 4.414

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1/1/2016 9.681

Προσθήκες περιόδου 2.903

Υπόλοιπο 31/12/2016 12.584

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1/1/2016 (5.267)

Αποσβέσεις περιόδου (587)

Υπόλοιπο 31/12/2016 (5.854)

Καθαρή λογιστική αξία 31/12/2016 6.730
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Μ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

6. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

6.1. Αποτίμηση στο κόστος κτήσεως 

6.1.1. Εμπορικές απαιτήσεις

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Εμπορικές απαιτήσεις 31/12/2016 31/12/2015
€ €

Πελάτες 60.208 332.436
Γραμμάτια εισπρακτέα 97.400 16.361
Γραμμάτια σε καθυστέρηση - 93.000
Σύνολο 157.608 441.797

6.1.2. Λοιπές απαιτήσεις

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Λοιπές απαιτήσεις 31/12/2016 31/12/2015
€ €

Χρεωστικό υπόλοιπο ΦΠΑ 186.344 44.449
Δοσμένες εγγυήσεις ΔΕΗ 30.200 30.200
Ελληνικό Δημόσιο 184.329 171.610
Λοιποί χρεώστες διάφοροι - 93.289
Σύνολο 400.873 339.548

6.1.3. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 31/12/2016 31/12/2015
€ €

Ταμείο 232.112 620.391
Καταθέσεις όψεως 5.563 18.206
Σύνολο 237.675 638.597

7. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως

Το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε 394.500 κοινές με δικαίωμα ψήφου
μετοχές ονομαστικής αξίας € 1,00 η κάθε μία και ανέρχεται σε € 394.500.

Το τακτικό αποθεματικό € 22.358 σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του κ.ν.
2190/1920. 
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Μ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

8. Υποχρεώσεις

8.1. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

8.1.1. Εμπορικές υποχρεώσεις

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

31/12/2016 31/12/2015
€ €

Προμηθευτές 240.882 313.019
Επιταγές & Γραμμάτια πληρωτέα 96.510 130.962
Προκαταβολές Πελατών 271.321 84.061
Σύνολο 608.713 528.042

8.1.2. Λοιπές υποχρεώσεις

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

31/12/2016 31/12/2015
€ €

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 20.288 19.932
Σύνολο 20.288 19.932

9. Αναβαλλόμενοι φόροι

Η Εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων.

10. Ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές περιοχές

Ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές περιοχές

31/12/2016 31/12/2015
€ €

Κατηγορίες δραστηριότητας
Βιομηχανική δραστηριότητα 1.644.272 3.285.897
Εμπορική δραστηριότητα 61.981 83.993
Παροχή υπηρεσιών 225.225 34.262
Σύνολο 1.931.478 3.404.152
Γεωγραφικές αγορές
Εσωτερική αγορά 1.882.656 197.211
Ευρωπαϊκή αγορά - 13.967
Αγορές τρίτων χωρών 48.822 3.192.974
Σύνολο 1.931.478 3.404.152
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Μ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

11. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας

Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες:

Τα έσοδα της εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Έσοδα 31/12/2016 31/12/2015

€ €
Βιομηχανική δραστηριότητα 1.644.272 3.285.897
Εμπορική δραστηριότητα 61.981 83.993
Παροχή υπηρεσιών 225.225 34.262
Λοιπά συνήθη έσοδα - 3.120
Ιδιοπαραγωγή παγίων-αυτοπαραδόσεις - 18.698
Σύνολο 1.931.478 3.425.970

Έξοδα 31/12/2016 31/12/2015
€ €

Αμοιβές προσωπικού 574.425 471.137
Αμοιβές για υπηρεσίες 10.126 29.607
Ενέργεια 96.308 108.613
Ύδρευση 1.779 620
Τηλεπικοινωνίες 9.298 6.558
Ενοίκια - 90.000
Ασφάλιστρα 3.942 1.341
Μεταφορικά 67.051 260.374
Αναλώσιμα 403.592 2.713
Επισκευές και συντηρήσεις 53.692 63.866
Διαφήμιση και προβολή 11.613 -
Φόροι και τέλη 10.669 15.460
Λοιπά έξοδα 126.290 235.813
Αποσβέσεις μηχανολογικού εξοπλισμού 49.831 25.894
Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού - 4.928
Αποσβέσεις λοιπών ενσώματων στοιχείων 8.886 3.623
Αποσβέσεις λοιπων άυλων παγίων 490 590
Σύνολο 1.427.992 1.321.137

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 31/12/2016 31/12/2015
€ €

Λοιποί χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.248 14.383
Σύνολο 2.248 14.383

12. Προτεινόμενη διάθεση κερδών

Το διοικητικό συμβούλιο προτείνει στην προσεχή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων τη διάθεση των
καθαρών μετά από φόρους κερδών ως ακολούθως:

31/12/2016
€

Τακτικό αποθεματικό 22.358
Υπόλοιπο κερδών εις νέο 122.190
Σύνολο 144.548
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Μ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

13. Καταβληθέντα μερίσματα στην περίοδο

Στην κλειόμενη περίοδο δεν καταβλήθηκαν μερίσματα.

14. Λογιστικός χειρισμός ζημιών περιόδου

Η κλειόμενη χρήση παρουσίασε κερδοφόρο αποτέλεσμα.

15. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού

Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα:

31/12/2016 31/12/2015
€ €

Διοικητικό προσωπικό 5 5
Εργατοτεχνικό προσωπικό 39 30
Σύνολο 44 35

Η Εταιρεία σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής ποσά:

31/12/2016 31/12/2015
€ €

Μισθοί και ημερομίσθια 445.229 363.443
Κοινωνικές επιβαρύνσεις 28.718 99.764
Λοιπά έξοδα 99.907 7.664
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 571 266
Σύνολο 574.425 471.137

16. Λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και συνδεόμενων με αυτά υποχρεώσεων, τα οποία η
διοίκηση της Εταιρείας έχει αποφασίσει να διαθέσει εντός των επόμενων δώδεκα μηνών

Η διοίκηση της εταιρείας δεν έχει λάβει απόφαση να διαθέσει στο προσεχές διάστημα, και οπωσδήποτε
στους επόμενους 12 μήνες, περιουσιακά στοιχεία και συνδεόμενες με αυτά υποχρεώσεις.

17. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου

Η Εταιρεία δεν ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων.

18. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται
στον ισολογισμό

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις

Η Εταιρεία έχει συνάψει μη ακυρώσιμες συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων που αφορούν την ενοικίαση
ακινήτων οι οποίες λήγουν σε διάφορες ημερομηνίες έως και το έτος 2020.
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18. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται
στον ισολογισμό (συνέχεια)

Οι ελάχιστες πληρωμές ενοικίων λειτουργικών μισθώσεων ακινήτων έχουν ως ακολούθως:

31/12/2016 31/12/2015
€ €

Έως 1 έτος 90.000 90.000
Από 1 έως και 5 έτη 270.000 360.000
Σύνολο 360.000 450.000

β) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Για τις χρήσεις 2013 έως και 2016 δεν έχει γίνει φορολογικός έλεγχος και δεν έχουν προκύψει πρόσθετες
φορολογικές υποχρεώσεις.

19. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού

Δεν συνέβησαν τέτοια γεγονότα.

Δράμα, 31 Αυγούστου 2017

Ο Διαχειριστής &
Νόμιμος Εκπρόσωπος Το μέλος

Ο Οικονομικός
Σύμβουλος/Λογιστής Το μέλος 

Γαλάνης Μιχαήλ Γαλάνης Αθανάσιος Σαχπαζίδης Θεμιστοκλής Γαλάνη Κωνσταντίνα
ΑΔΤ ΑΚ 961994 ΑΔΤ ΑΕ 267448 ΑΔΤ ΑΑ 339313 ΑΔΤ ΑΑ 767804
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