
 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2015 2014

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια
Ακίνητα 272,668.47 281,334.51
Μηχανολογικός εξοπλισµός 242.05 242.03
Λοιπός εξοπλισµός 14,443.14 19,667.12
Βιολογικα περιουσιακα στοιχεια 23,405.98 21,272.21

Σύνολο 310,759.64 322,515.87
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα 290.43 386.39

Σύνολο 290.43 386.39
Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 2,537.86 2,537.86
Λοιπά 1,006.18 1,006.18

Σύνολο 3,544.04 3,544.04
Σύνολο µη κυκλοφορούντων 314,594.11 326,446.30
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Έτοιµα και ηµιτελή προϊόντα 2,539.15 2,554.71
Εµπορεύµατα 734,827.22 753,768.02
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 10,180.19 10,190.62

Σύνολο 747,546.56 766,513.35
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές
Εµπορικές απαιτήσεις 112,111.22 275,587.79
Λοιπές απαιτήσεις 15,114.70 33,122.14
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 485,969.99 445,852.73

Σύνολο 613,195.91 754,562.66
Σύνολο κυκλοφορούντων 1,360,742.47 1,521,076.01

Σύνολο ενεργητικού 1,675,336.58 1,847,522.31

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ

ΠΟΣΑ ΣΕ EURO

Α Φ Ο Ι   Γ Α Β Ρ Ι Η Λ Ι ∆ Η  
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 29η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015)



ΠΑΘΗΤΙΚΟ 2015 2014
Καθαρή θέση
Καταβληµένα κεφάλαια
Κεφάλαιο 1,152,170.00 1,152,170.00

Σύνολο 1,152,170.00 1,152,170.00
Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο
Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού 109,166.91 106,785.63
Αποτελέσµατα εις νέο 348.02 307.44

Σύνολο 109,514.93 107,093.07
Σύνολο καθαρής θέσης 1,261,684.93 1,259,263.07
Προβλέψεις   
Λοιπές προβλέψεις 22,770.65 22,770.65
Σύνολο Προβλέψεων 22,770.65 22,770.65
Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια 900.76 25.00
Εµπορικές υποχρεώσεις 307,418.79 468,412.56
Φόρος εισοδήµατος 18,700.68 20,886.65
Λοιποί φόροι και τέλη 9,089.22 21,030.29
Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης 5,501.69 3,979.93
Λοιπές υποχρεώσεις 48,069.86 49,954.16
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 1,200.00 1,200.00

Σύνολο υποχρεώσεων 390,881.00 565,488.59

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 1,675,336.58 1,847,522.31

ΠΟΣΑ ΣΕ EURO



2015 2014
Κυκλος εργασιων (καθαρος) 1,154,208.13 1,136,240.93

Κοστος πωλησεων -860,326.87 -867,839.79

Μικτο αποτελεσµα 293,881.26 268,401.14

Λοιπα συνηθη εσοδα 29,425.31 18,337.71

Μερικα συνολα 323,306.57 286,738.85

Εξοδα ∆ιοικησης -124,244.81 -81,382.05

Εξοδα ∆ιαθεσης -122,865.80 -119,053.59

Λοιπα εξοδα και ζηµιες -6,855.41 -5,040.46

 Κερδη και ζηµιες απο διαθεση µη κυκλοφορουντων στοιχειων 162.59 0.00

Λοιπα εσοδα και κερδη 145.22 30.01

Αποτελεσµατα προ τοκων και φορων 69,648.36 81,292.76

Πιστωτικοι τοκοι και συναφη εξοδα 892.11 1,591.30

Χρεωστικοι τοκοι και συναφη εξοδα -3,462.15 -2,550.80

Αποτελεσµα προ φορων 67,078.32 80,333.26

Φοροι εισοδηµατος -19,452.71 -20,886.65

Αποτελεσµα περιοδου µετα απο φορους 47,625.61 59,446.61

Α Φ Ο Ι   Γ Α Β Ρ Ι Η Λ Ι ∆ Η

ΑΡΙΘ.Γ.Ε.ΜΗ.:020976726000  * Α.Μ.Α.Ε.:10712/52/B/86/65  * A.Φ.Μ.:094175402
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Ο Πρόεδρος  

& ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
ΣΥΜΕΩΝ Μ. ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΗΣ 

AΦΜ 031920925 - ∆ΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

 Ο Αντιπρόεδρος & Αναπληρ. 
      ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

  ΑΒΡΑΑΜ Μ. ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΗΣ 
ΑΦΜ 051668952 - ∆ΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

 
Ο Προϊσταµένη του Λογιστηρίου 
    ΛΙΟΥΣΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 
ΑΦΜ 024666246 - ∆ΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΑΡΙΘ.Α∆.Ο.Ε.Ε.14790 - ΤΑΞΗ Α' 



 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ                                             
Σηµειώσεις επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων                      

( Άρθρο 29 και 30  του Ν. 4308/2014 ) 

ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆Η                                                   
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΤEΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝ/ΤΩΝ 

Α.Φ.Μ.094175402 * Α.Μ.Α.Ε. 10712/52/Β/86/65 * ΑΡΙΘ. Γ.Ε.ΜΗ.020976726 000 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 29η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ                                       
(από 1/1/2015 έως 31/12/2015) 

Μέγεθος οντότητας: « Μικρή οντότητα ». Νόµισµα : Ευρώ. 
Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονοµικές Καταστάσεις : ∆εν έγινε. 

   

1 Σχετικό άρθρο του Νόµου : 29 παρ. 3   

α Επωνυµία της οντότητας.   

ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆Η                    
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
β Νοµικός τύπος της οντότητας.   ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

γ Περίοδος αναφοράς.   
ΑΠΟ 1/1/2015                  

ΕΩΣ 31/12/2015 

δ ∆ιεύθυνση της έδρας της οντότητας.   ΣΤΑ∆ΙΟΥ 101 ΒΕΡΟΙΑ 59100 

ε 
∆ηµόσιο µητρώο στο οποίο είναι 
εγγεγραµµένη η οντότητα ή αντίστοιχες 
πληροφορίες, κατά περίπτωση. 

ΑΡΙΘ. Γ.Ε.ΜΗ.:  020 976 726 000                 
ΑΡΙΘ. Μ.Α.E.: 10712/52/Β/86/65 

στ Η οντότητα λειτουργεί µε την παραδοχή της 
συνεχιζόµενης δραστηριότητας, ή όχι ;   

ΝΑΙ 

ζ Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση ;    ΌΧΙ 

η Κατηγορία της οντότητας  
«Μικρή µε διπλογραφικά 

βιβλία» 

θ 
∆ήλωση ότι οι χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη 
συµφωνία µε το νόµο.   

Η ∆ιοίκηση της Οντότητας 
δηλώνει ότι :                                
« Οι χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις έχουν καταρτιστεί 
σε πλήρη συµφωνία µε τον 
νόµο 4308/2014 » . 

2 Σχετικό άρθρο του Νόµου : 29 παρ. 4 
  

 

Υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε 
κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως 
συνεχιζόµενη δραστηριότητα. 
γνωστοποιείται η φύση αυτών των 
παραγόντων, καθώς και τα µέτρα που έχουν 
ληφθεί για την αντιµετώπισή τους.  

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

3 Σχετικό άρθρο του Νόµου : 29 παρ. 5 
  

  

Συνοπτική αναφορά των λογιστικών 
πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα 
επιµέρους στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών 
της καταστάσεων. Σε περίπτωση αλλαγών 

Η οντότητα ακολουθεί την 
πολιτική της αναγνώρισης των 
οικονοµικών της στοιχείων στο 
κόστος κτήσης. 



λογιστικών πολιτικών, αλλαγών λογιστικών 
εκτιµήσεων ή διόρθωσης λαθών, γίνεται 
αναφορά στο γεγονός, στους λόγους που 
οδήγησαν στην αλλαγή ή τη διόρθωση, και 
γνωστοποιούνται επαρκώς οι σχετικές 
επιπτώσεις στα κονδύλια των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

4 Σχετικό άρθρο του Νόµου : 29 παρ. 6 
 

 

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 στο προσάρτηµα. 

∆εν έγινε παρέκκλιση. 

5 Σχετικό άρθρο του Νόµου : 29 παρ. 7   

 

Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή µία 
υποχρέωση σχετίζεται µε περισσότερα από 
ένα κονδύλια του ισολογισµού, 
γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου αυτού 
µε τα σχετιζόµενα κονδύλια των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

∆εν υπάρχουν τέτοιες 
περιπτώσεις. 

  

6 Σχετικό άρθρο του Νόµου : 29 παρ. 8   

 Πίνακα Μεταβολών των ενσώµατων και 
άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων:   Οπως µητρωο παγίων. 

7 Σχετικό άρθρο του Νόµου : 29 παρ. 10   

 
Πληροφορίες για την  περίπτωση 
επιµέτρησης στην εύλογη αξία, σύµφωνα µε 
το άρθρο 24.   

∆εν εφαρµόστηκε το άρθρο 
24. 

8 Σχετικό άρθρο του Νόµου : 29 παρ. 13   

 

Το συνολικό χρέος της οντότητας που 
καλύπτεται µε εξασφαλίσεις που παρέχονται 
από την οντότητα, µε ένδειξη της φύσης και 
της µορφής της εξασφάλισης. 

∆εν υπάρχουν ποσά 
υποχρεώσεων της οντότητας 
που να καλύπτονται από 
εξασφαλίσεις. 

9 Σχετικό άρθρο του Νόµου : 29 παρ. 14 
  

 

Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας 
που καθίστανται απαιτητά µετά από πέντε 
(5) έτη από την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού.   

∆εν υπάρχουν ποσά 
υποχρεώσεων της οντότητας 
που να καθίστανται απαιτητά 
µετα από 5 έτη. 

10 Σχετικό άρθρο του Νόµου : 29 παρ. 16   

  

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 

∆εν υφίστανται ποσά 



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 νόµο 
προβλέπεται συµψηφισµός εσόδων και 
εξόδων γνωστοποιούνται τα σχετικά 
κονδύλια και οι αξίες αυτών προ του 
συµψηφισµού. 

∆εν υπάρχουν σηµαντικά 
κονδύλια εσόδων και εξόδων 
στην περίοδο που επηρεάζουν 
τα αποτελέσµατα. 

12 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.   

∆εν ενσωµατώθηκαν  

13 Σχετικό άρθρο του Νόµου:29 παρ.23 (α)   

  
Ο µέσος όρος των απασχολούµενων. 4 άτοµα. 

14 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 κάθε κατηγορία των 
προσώπων αυτών. 

∆εν υπάρχουν προκαταβολές 
και πιστώσεις. 

Σηµειώσεις :  

Σύµφωνα µε το Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014,                                       
οι µικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες µόνο των παραγράφων 
3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014 

Βέροια, 30 – 04 – 2016 

  

Ο Πρόεδρος  &                                          
∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Ο Αντιπρόεδρος & Αναπληρ.                                               
∆ιευθύνων Σύµβουλος 

ΣΥΜΕΩΝ Μ. ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΗΣ                                        
AΦΜ 031920925 - ∆ΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΑΒΡΑΑΜ Μ. ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΗΣ                                   
ΑΦΜ 051668952 - ∆ΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

 
 
 

Η Προϊσταµένη του Λογιστηρίου                                                                                                  
ΛΙΟΥΣΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 

ΑΦΜ 024666246 - ∆ΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ                                                                                                                                                   
ΑΡΙΘ.Α∆.Ο.Ε.Ε.14790 - ΤΑΞΗ Α'  

 


