
 Προσάρτημα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31/12/2016  
της ‘ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Θ. ΑΒΕΕ’ 

Θ ΑΒΕΕ 

 

 (σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)  

 

 Γνωστοποίηση 1 Επεξηγηματικές πληροφορίες Διάταξη Ν.4308/2014  

Επωνυμία της οντότητας ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Θ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΒΕ 

Άρθρο 29 παρ. 3 

Νομικός τύπος της οντότητας Α.Ε. Άρθρο 29 παρ. 3 

Περίοδος αναφοράς 01/01/2016 - 31/12/2016 Άρθρο 29 παρ. 3 

Διεύθυνση της έδρας της οντότητας ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΥ ΟΤ 47 0 - ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ Άρθρο 29 παρ. 3 

Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι 
εγγεγραμμένη η οντότητα 

ΑΡ. ΓΕΜΗ  58912504000 (Αρ.ΜΑΕ: 60333/62/Β/06/0065) Άρθρο 29 παρ. 3 

Παραδοχή της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας 

Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την 
ημερομηνία του ισολογισμού. 

Άρθρο 29 παρ. 3 

Εάν η οντότητα είναι υπό 
εκκαθάριση 

Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση. Άρθρο 29 παρ. 3 

Κατηγορία της οντότητας Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία μεσαίων οντοτήτων 
της παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.4308/2014. 

Άρθρο 29 παρ. 3 

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. 

Άρθρο 29 παρ. 3 

Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο 
την προοπτική της οντότητας ως 
συνεχιζόμενη δραστηριότητα - 
μέτρα για την αντιμετώπισή τους 

Η αβεβαιότητα και η γενικότερη ύφεση που επικρατούν στην 
ελληνική αγορά είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την 
επιχείρηση. Παρόλα αυτά η επιχείρηση έχει φροντίσει να έχει 
αρκετά μεγάλη διασπορά κινδύνου, επιλέγοντας να επεκτείνει 
τη δραστηριότητά της και εκτός της ελληνικής επικράτειας. 
Επιπλέον, δεδομένου ότι ο κατασκευαστικός κλάδος 
παρουσιάζει μία φθίνουσα πορεία τα τελευταία χρόνια, η 
οντότητα έχει εμπλουτίσει το κωδικολόγιο των εμπορευμάτων 
της, κάνοντας άνοιγμα και σε άλλες αγορές. 

Άρθρο 29 παρ. 4 



2. Λογιστικές πολιτικές •Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στο 

κόστος κτήσης 

Το κόστος κτήσης των ενσώματων και άυλων (παγίων) 
περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνει το σύνολο των 
δαπανών που απαιτούνται για να φθάσει το στοιχείο στην 
κατάσταση λειτουργίας για την οποία προορίζεται. 
Μεταγενέστερα της αρχικής τους αναγνώρισης, τα πάγια 
περιουσιακά στοιχεία (ενσώματα, βιολογικά, και άυλα -
ιδιόκτητα ή μισθωμένα με χρηματοδοτική μίσθωση), 
επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, πλέον των δαπανών 
βελτίωσης, πλέον των δαπανών επισκευής και συντήρησης 
(μόνο εφόσον πληρούν τον ορισμό του περιουσιακού 
στοιχείου), και αφαιρουμένων των προσαρμογών αξίας 
(αποσβέσεις και απομειώσεις). 
Όλα τα πάγια στοιχεία και ανεξάρτητα αν έχουν περιορισμένη 
ή απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, υπόκεινται σε έλεγχο 
απομείωσης της αξίας τους, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ότι 
έχει προκύψει απομείωση και η απομείωση αυτή είναι μόνιμη, 
δηλαδή δεν προβλέπεται κατά το χρόνο που έχει προκύψει ότι 
θα αναστραφεί. 
 

• Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων υπολογίζονται: 

Με τη σταθερή μέθοδο. Επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας 

των παγίων με τους συντελεστές απόσβεσης για κάθε ένα από 

αυτά.  

• Τα ιδιοπαραγόμενα πάγια  

Δεν επιβαρύνονται με τόκους 

• Επιμέτρηση κόστους κτήσης αποθεμάτων με τη μέθοδο  

Μέσος σταθμικός όρος 

• Επιμέτρηση αποθεμάτων λήξης 

Στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 

• Επιμέτρηση προβλέψεων 

Προβλέψεις για αποδοχές στους εργαζόμενους βάσει 

ονομαστικών ποσών που προκύπτουν κατά την ημερομηνία 

του ισολογισμού 

Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις 

επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον τις εκτιμώμενες ζημίες 

απομείωσης. 

 

Άρθρο 29 παρ. 5 



   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. Η Εταιρεία, κάνοντας χρήση 

της δυνατότητα που ορίζει ο Ν.4308/2014, δεν υπολογίζει 

αναβαλλόμενη φορολογία στις περιπτώσεις εκείνες των 

κονδυλίων στις οποίες υπάρχουν προσωρινές διαφορές μεταξύ 

λογιστικής και φορολογικής βάσης.  

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 έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

βάσει της αρχής του δουλευμένου. 

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.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. 

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. 

Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον 
εντοπισμό τους. 

  

 

 

 

   



  3) Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή 
διάταξης του Ν.4308/2014 για να την 
εκπλήρωση της υποχρέωσης περί 
εύλογης παρουσίασης 

Παραλείπεται η γνωστοποίηση (δεν υπήρξε παρέκκλιση). Άρθρο 29 παρ. 6   

  4) Περιουσιακά στοιχεία ή 
υποχρεώσεις που σχετίζονται με 
περισσότερα από ένα κονδύλια του 
ισολογισμού 

Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις  που 
σχετίζονται με περισσότερα κονδύλιο του Ισολογισμού. 

Άρθρο 29 παρ. 7   

  5) Ενσώματα και άυλα πάγια 
περιουσιακά στοιχεία 

Βλέπε πίνακα 1. Άρθρο 29 παρ. 8   

  6) Σημαντικά γεγονότα που δεν 
παρουσιάζονται στην Κ.Α.Χ. ή στον 
ισολογισμό 

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα που δεν παρουσιάζονται 
στην ΚΑΧ ή στον Ισολογισμό. 

Άρθρο 29 παρ. 9   

  7) Πληροφορίες για στοιχεία που 
επιμετρώνται στην εύλογη αξία 

Παραλείπεται η γνωστοποίηση (δεν έγινε επιμέτρηση στην 
εύλογη αξία). 
 

Αναβαλλόμενοι φόροι 
Δεν καταχωρούνται αναβαλλόμενοι φόροι. 
 

 

Άρθρο 29 παρ. 10   

  8) Πληροφορίες για την επιμέτρηση 
χρηματοπιστωτικών μέσων στην 
τιμή κτήσης 

Δεν υφίσταται Άρθρο 29 παρ. 11   

  9) Καθαρή Θέση Το εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.415.550 
ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβλημένο. 
Το κεφάλαιο διαιρείται σε 141.555 μετοχές, ονομαστικής αξίας 
10 ευρώ η κάθε μία. 

Οι μεταβολές στα αποθεματικά νόμων – καταστατικού 
εμφανίζονται στην κατάσταση μεταβολών καθαρής Θέσης  

Άρθρο 29 παρ. 12   

  10) Χρέος που καλύπτεται με 
εξασφαλίσεις 

Για την εξασφάλιση μακροπρόθεσμων δανείων από την 
Τράπεζα Πειραιώς υπολοίπου 1.407.000 ευρώ κατά την 
31.12.2016, έχουν χορηγηθεί εμπράγματες εξασφαλίσεις επί 
ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων μέχρι του ποσού 7.500.000 
ευρώ.  

Άρθρο 29 παρ. 13   

  11) Υποχρεώσεις απαιτητές μετά 
από πέντε (5) έτη 

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις μετά από πέντε έτη 
από την ημερομηνία του Ισολογισμού. 

Άρθρο 29 παρ. 14   

  12) Διακανονισμοί που δεν 
περιλαμβάνονται στον ισολογισμό 

Δεν υπάρχουν διακανονισμοί που δεν εμφανίζονται στον 
Ισολογισμό. 

Άρθρο 29 παρ. 15   

  13) Χρηματοοικονομικές 
δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες 
επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται 
στον Ισολογισμό 

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από 
τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2011 μέχρι 2012. Η 
εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των 
προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό 
φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για 
αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Επιπλέον η εταιρεία δεν έχει 
ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010 και καθώς 
μέχρι την 31/12/2016 δεν είχε εκδοθεί εισαγγελική παραγγελία, 
εντολή ελέγχου κ.τ.λ. η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του 
Δημοσίου για έκδοση πράξεων διοικητικού ή διορθωτικού 
προσδιορισμού φόρου καθώς και κάθε άλλης πράξης επιβολής 
φόρων, τελών, προστίμων ή εισφορών δεν παρατείνεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του αρ. 97 του Ν. 4446/2016 και συνεπώς θεωρείται ότι 
έχει παραγραφεί. Για τη χρήση 2016 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο 
φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, όπως 
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65α Ν. 4174/2013. Ο 
έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό 
πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016. Αν μέχρι την 
ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες 
φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα ασκήσουν 
ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  

Άρθρο 29 παρ. 16α   



  14) Κάθε δέσμευση που αφορά 
παροχές σε εργαζόμενους μετά την 
έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες 
ομίλου ή συγγενείς οντότητες 

Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις που αφορούν εργαζομένους μετά 
την έξοδό τους από την υπηρεσία της οντότητας. 

Άρθρο 29 παρ. 16β   

  15) Έσοδα / Έξοδα ιδιαίτερου ύψους 
ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας 
- συμψηφισμός εσόδων και εξόδων 

Δεν υπάρχουν ποσά εξόδων ή εσόδων ιδιαίτερης σημασίας ή 
συχνότητας. 

Άρθρο 29 παρ. 17   

  16) Ποσό τόκων της περιόδου με το 
οποίο αυξήθηκε το κόστος 
απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών 

Δεν υπάρχει ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε 
το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών.  

Άρθρο 29 παρ. 18   

  17) Διάθεση κερδών Βλέπε πίνακα 4. Άρθρο 29 παρ. 19   

  18) Μερίσματα που καταβλήθηκαν Δεν καταβλήθηκαν μερίσματα. Άρθρο 29 παρ. 20   

  19) Λογιστικός χειρισμός ζημιών Δεν υπήρχαν ζημίες. Άρθρο 29 παρ. 21   

  20) Εργαζόμενοι Βλέπε πίνακες 2-3. Άρθρο 29 παρ. 23   

  21) Προκαταβολές και πιστώσεις 
που χορηγήθηκαν στα μέλη 
διοικητικών, διαχειριστικών και 
εποπτικών συμβουλίων 

Δε δόθηκαν προκαταβολές. Άρθρο 29 παρ. 25   

  22) 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, και οπωσδήποτε στους 
επόμενους 12 μήνες, εφόσον είναι 
σημαντικά 

Η οντότητα δεν έχει λάβει απόφαση να διαθέσει κανένα 
περιουσιακό στοιχείο. 

Άρθρο 29 παρ. 31   

  23) Αμοιβές σε μέλη διοικητικών, 
διαχειριστικών και εποπτικών 
συμβουλίων στα πλαίσια των 
καθηκόντων τους, συνολικά κατά 
κατηγορία συμβουλίου 

Δεν δόθηκαν αμοιβές σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και 
εποπτικών συμβουλίων στα πλαίσια των καθηκόντων τους. 

Άρθρο 29 παρ. 30   

  24) Δεσμεύσεις που προέκυψαν ή 
αναλήφθηκαν για παροχές μετά την 
έξοδο από την υπηρεσία σε 
αποχωρήσαντα μέλη των εν λόγω 
συμβουλίων, συνολικά κατά 
κατηγορία συμβουλίου 

Δεν υπάρχουν εν λόγω δεσμεύσεις. Άρθρο 29 παρ. 30   

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πίνακας 1: Πάγια 
 

  Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ακίνητα  

 

Γη 
(Οικόπεδα) 

Κτίρια - Τεχνικά 
έργα 

Κτίρια υπό 
εκτέλεση Σύνολο  Μηχανολογικός 

εξοπλισμός 
Λοιπός 

εξοπλισμός Λοιπά άυλα 

Μικτή Λογιστική αξία 1/1/2016 1.487.617,25 2.089.924,93 16.984,01 3.594.526,19  367.632,75 199.636,06 55.803,79 
Προσθήκες περιόδου 0,00  0,00  16.303,59 16.303,59  8.830,00 33.942,60 0,00 
Μειώσεις περιόδου 0,00  0,00   0,00 0,00 0,00  -2.813,00  0,00 
Μεταφορές 0,00  0,00   0,00 0,00  0,00  0,00  0,00 
Μικτή Λογιστική αξία 31/12/2016 1.487.617,25 2.089.924,93 33.287,60 3.610.829,78  376.462,75 230.765,66  55.803,79 
Σωρευμένες αποσβέσεις και 
απομειώσεις 1/1/2016 0,00 717.366,33 0,00 717.366,33 326.768,64 75.072,20 54.149,76 
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 82.439,13 0,00 82.439,13 10.137,76 19.837,39  342,19 
Μειώσεις αποσβεσθέντων 
περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -199,90 0,00 
Σωρευμένες αποσβέσεις και 
απομειώσεις 31/12/2016 0,00 799.805,46 0,00 799.805,46 336.906,40 94.709,69 54.491,95 
Καθαρή λογιστική αξία 31/12/2016 1.487.617,25 1.290.119,47 33.287,60 2.811.024,32 39.556,35 136.055,97 1.311,84 
 

 

 

Πίνακας 2: Υπολογισμός Μέσου Όρου απασχολουμένων 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΑ 

Εργαζόμενοι Πλήρους Απασχόλησης 15,75 

ΣΥΝΟΛΟ 15,75 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΜΟΝΑΔΑ 16 

 

 
  

 

Πίνακας 3: Δαπάνες για παροχές σε εργαζόμενους 

 

  
 
 
 
 
 

 Μισθοί 87.212,79  

 Ημερομίσθια 116.977,78 

 Κοινωνικές επιβαρύνσεις 53.413,38 

 Λοιπά 0,00 

    

 
   

 Πίνακας 4: Προτεινόμενη διάθεση κερδών 

  
 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως 1.452.886,48  

 Μείον: Ζημίες προηγ. Χρήσεων  

 (ή) Πλέον: Κέρδη προηγ. χρήσεων 6.975.129,19 

 Κέρδη προς διάθεση 8.428.015,67 
 

 Η διάθεση των κερδών προτείνεται ως εξής:  

 Τακτικό αποθεματικό  72.644,32   

 Υπόλοιπο κερδών εις νέο 8.355.371,32 

  
 
 
 

 



 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Βεβαιώνεται ότι το παρόν Προσάρτημα που αποτελείται από 7 σελίδες, είναι αυτό που αναφέρεται στην Έκθεση 
Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή που χορήγησα με ημερομηνία 30/11/2017. 

 

 

 

 
Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2017 

 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών 
Μιχαλακοπούλου 91, 11528, Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 166 
 
 

 

 

 
Ανεξάρτητο μέλος της ΙΑΡΑ International 

 

Θεόδωρος Ζερβός 

  Α.Μ. ΣΟΕΛ 17591 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & 

ΔΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ  Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

  

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Χ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 

ΑΔΤ: ΑΕ 160149  

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γ. ΣΙΩΤΑ 

ΑΔΤ: ΑΒ 700360 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ: 109681 


