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ςυνεχιηόμενθ δραςτθριότθτα
(Παρ. 4 άρκρου 29)

υνοπτικι αναφορά των λογιςτικϊν πολιτικϊν που ακολουκεί θ οντότθτα
για τα επιμζρουσ ςτοιχεία των χρθματοοικονομικϊν τθσ καταςτάςεων.

(Παρ. 5 άρκρου 29)

ΚΣΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΤ Α.Ε.
Ανϊνυμθ Εταιρεία
01/01/2018 - 31/12/2018
Βοϊδολίβαδο Αγρινίου Αιτωλοακαρνανίασ
ΑΡ.ΓΕΜΗ : 027794912000
Η οντότθτα λειτουργεί με τθν παραδοχι τθσ ςυνεχιηόμενθσ
δραςτθριότθτασ
Η οντότθτα δεν ζχει τεκεί ςε εκκακάριςθ
Μικρι (παρ. 2(α) άρκρ. 1 Ν. 4308/2014)
Η Διοίκθςθ τθσ οντότθτασ δθλϊνει ότι: "Οι χρθματοοικονομικζσ
καταςτάςεισ ζχουν καταρτιςτεί ςε πλιρθ ςυμφωνία με το Ν. 4308/2014"
Δεν υπάρχουν παράγοντεσ που κζτουν ςε κίνδυνο τθν προοπτικι τθσ
οντότθτασ ωσ ςυνεχιηόμενθ δραςτθριότθτα
Για τθν παρακολοφκθςθ των επιμζρουσ ςτοιχείων των
χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων, θ εταιρεία ακολουκεί τισ παρακάτω
λογιςτικζσ πολιτικζσ.
1. Σα ιδιοχρθςιμοποιοφμενα ακίνθτα επιμετρϊνται ςτο κόςτοσ κτιςθσ
μείον αποςβζςεισ και ηθμίεσ απομείωςθσ, όταν κρίνεται ότι αυτζσ (ηθμίεσ
απομείωςθσ) είναι μόνιμου χαρακτιρα. Σα ςτοιχεία αυτά αποςβζνονται
με ετιςιο ςυντελεςτι απόςβεςθσ 4% που αντανακλά τθν εκτιμϊμενθ
ωφζλιμθ οικονομικι ηωι τουσ.
2. Οι επενδφςεισ ςε ακίνθτα επιμετρϊνται ςτο κόςτοσ κτιςθσ μείον
αποςβζςεισ και ηθμίεσ απομείωςθσ όταν κρίνεται ότι αυτζσ (ηθμίεσ
απομείωςθσ) είναι μόνιμου χαρακτιρα. Σα ςτοιχεία αυτά αποςβζνονται
με ετιςιο ςυντελεςτι απόςβεςθσ 4%, που αντανακλά τθν εκτιμϊμενθ
ωφζλιμθ οικονομικι ηωι τουσ.
3. Σα λοιπά ενςϊματα πάγια επιμετροφνται ςτο κόςτοσ κτιςθσ, μείον
αποςβζςεισ και μείον ηθμίεσ απομείωςθσ, όταν κρίνεται ότι αυτζσ (ηθμίεσ
απομείωςθσ) είναι μόνιμου χαρακτιρα. Σα λοιπά ενςϊματα πάγια
αποςβζνονται με τουσ ςυντελεςτζσ απόςβεςθσ τθσ φορολογικισ
νομοκεςίασ, που αντανακλοφν τθν εκτιμϊμενθ ωφζλιμθ οικονομικι ηωι
τουσ.
4. Σα άυλα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία αναγνωρίηονται αρχικά ςτο
κόςτοσ κτιςθσ. Μεταγενζςτερα τθσ αρχικισ αναγνϊριςθσ:
α) τα άυλα ςτοιχεία με περιοριςμζνθ ωφζλιμθ οικονομικι ηωι
επιμετρϊνται ςτο κόςτοσ κτιςθσ μείον αποςβζςεισ και μείον ηθμίεσ
απομείωςθσ, όταν κρίνεται ότι αυτζσ (ηθμίεσ απομείωςθσ) είναι μόνιμου
χαρακτιρα. Η απόςβεςθ των αφλων ςτοιχείων με ςυμβατικά
κακοριηόμενο χρόνο χριςθσ γίνεται εντόσ του χρόνου αυτοφ. Για τα
ςτοιχεία χωρίσ ςυμβατικά κακοριηόμενο χρόνο χριςθσ, οι αποςβζςεισ
διενεργοφνται με βάςθ τθν εκτιμϊμενθ ωφζλιμθ οικονομικι ηωι τουσ.
β) Σα άυλα ςτοιχεία με απεριόριςτθ ωφζλιμθ οικονομικι ηωι, ι με
ωφζλιμθ οικονομικι ηωι που δεν μπορεί να προςδιοριςτεί αξιόπιςτα,
επιμετρϊνται ςτο κόςτοσ κτιςθσ μείον αποςβζςεισ με ςυντελεςτι
απόςβεςθσ 10%, και μείον ηθμίεσ απομείωςθσ όταν κρίνεται ότι αυτζσ
(ηθμίεσ απομείωςθσ) είναι μόνιμου χαρακτιρα.
5. Οι επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ, ςυγγενείσ και κοινοπραξίεσ, κακϊσ και οι
λοιποί ςυμμετοχικοί τίτλοι επιμετρϊνται ςτο κόςτοσ κτιςθσ, μείον ηθμίεσ
απομείωςθσ όταν κρίνεται ότι αυτζσ (ηθμίεσ απομείωςθσ) είναι μόνιμου
χαρακτιρα. Μερίςματα από τισ εν λόγω επενδφςεισ αναγνωρίηονται ωσ
ζςοδα ςτα αποτελζςματα, κατά το χρόνο που εγκρίνονται από τα αρμόδια
όργανα αυτϊν.

χαρακτιρα. Μερίςματα από τισ εν λόγω επενδφςεισ αναγνωρίηονται ωσ
ζςοδα ςτα αποτελζςματα, κατά το χρόνο που εγκρίνονται από τα αρμόδια
όργανα αυτϊν.
6. Σα λοιπά πάγια χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία («Δάνεια και
απαιτιςεισ» και «Χρεωςτικοί τίτλοι», επιμετρϊνται ςτο κόςτοσ κτιςθσ
μείον ηθμίεσ απομείωςθσ, όταν κρίνεται ότι αυτζσ (ηθμίεσ απομείωςθσ)
είναι μόνιμου χαρακτιρα.
7. Κατά τθν διάκεςθ των ενςϊματων, άυλων και χρθματοοικονομικϊν
πάγιων περιουςιακϊν ςτοιχείων, θ διαφορά μεταξφ λογιςτικισ αξίασ και
τιμιματοσ διάκεςθσ αυτϊν, αναγνωρίηεται ωσ κζρδοσ/ηθμία ςτθν
κατάςταςθ αποτελεςμάτων.
8. Σα πάςθσ φφςεωσ αποκζματα (ζτοιμα και θμιτελι, εμπορεφματα,
πρϊτεσ φλεσ και υλικά, βιολογικά αποκζματα) επιμετρϊνται ςτθ
χαμθλότερθ αξία, μεταξφ αξίασ κτιςεωσ και κακαρισ ρευςτοποιιςιμθσ
αξίασ. Σο κόςτοσ κτιςθσ των αποκεμάτων προςδιορίηεται με τθν μζκοδο
του μζςου ςτακμικοφ όρου ι, κατά περίπτωςθ, τθν μζκοδο FIFO. H ηθμία
που προκφπτει από τθν επιμζτρθςθ των αποκεμάτων ςτθν κακαρι
ρευςτοποιιςιμθ αξία, όταν αυτι είναι μικρότερθ του κόςτουσ κτιςθσ,
αναγνωρίηεται ςτισ ηθμίεσ απομείωςθσ και επιβαρφνει το κόςτοσ
πωλιςεων ςτθν Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων. ε περίπτωςθ ιδιαίτερα
αυξθμζνων ηθμιϊν απομείωςθσ αποκεμάτων, τα ςχετικά ποςά
εμφανίηονται ςτο κονδφλι «Απομειϊςεισ περιουςιακϊν ςτοιχείων
(κακαρό ποςό)» ςτθν Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων με ςκοπό τθν εφλογθ
παρουςίαςθ.
9. Οι εμπορικζσ απαιτιςεισ και οι λοιπζσ απαιτιςεισ επιμετρϊνται ςτο
κόςτοσ κτιςθσ μείον τισ εκτιμϊμενεσ ηθμίεσ απομείωςθσ.
10. Οι προκαταβολζσ αναγνωρίηονται αρχικά ςτο κόςτοσ κτιςθσ
(καταβαλλόμενα ποςά). Μεταγενζςτερα επιμετρϊνται ςτο αρχικό κόςτοσ
κτιςθσ, μείον τα χρθςιμοποιθκζντα ποςά βάςει τθσ αρχισ του
δουλευμζνου και τυχόν ηθμίεσ απομείωςθσ.
11. Σα λοιπά μθ χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία
αναγνωρίηονται αρχικά ςτο κόςτοσ κτιςθσ. Μεταγενζςτερα επιμετρϊνται
ςτθ χαμθλότερθ αξία μεταξφ κόςτουσ κτιςθσ και ανακτιςιμθσ αξίασ.
12. Οι λοιπζσ προβλζψεισ αναγνωρίηονται αρχικά και επιμετρϊνται
μεταγενζςτερα ςτο ονομαςτικό ποςό που αναμζνεται να απαιτθκεί για
τον διακανονιςμό τουσ.
13. Οι χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ αναγνωρίηονται αρχικά και
επιμετρϊνται μεταγενζςτερα ςτα ονομαςτικά τουσ ποςά.
14. Οι κρατικζσ επιχορθγιςεισ που αφοροφν περιουςιακά ςτοιχεία
αναγνωρίηονται αρχικά ωσ υποχρεϊςεισ ςτθν περίοδο που ειςπράττονται
ι ςτθν περίοδο που κακίςταται οριςτικι θ ζγκριςι τουσ και υπάρχει
βεβαιότθτα ότι κα ειςπραχκοφν. Οι κρατικζσ επιχορθγιςεισ
αναγνωρίηονται με τα ποςά που ειςπράττονται ι εγκρίνονται οριςτικά.
Μεταγενζςτερα τθσ αρχικισ αναγνϊριςθσ, οι κρατικζσ επιχορθγιςεισ
αποςβζνονται με τθ μεταφορά τουσ ςτα αποτελζςματα ωσ ζςοδα, ςτθν
ίδια περίοδο και με τρόπο αντίςτοιχο τθσ μεταφοράσ ςτα αποτελζςματα
τθσ λογιςτικισ αξίασ του ςτοιχείου που επιχορθγικθκε. Οι κρατικζσ
επιχορθγιςεισ που αφοροφν ζξοδα αναγνωρίηονται αρχικά ωσ
υποχρεϊςεισ ςτθν περίοδο που ειςπράττονται ι ςτθν περίοδο που
κακίςταται οριςτικι θ ζγκριςι τουσ και υπάρχει βεβαιότθτα ότι κα
ειςπραχκοφν. Οι κρατικζσ επιχορθγιςεισ που αφοροφν ζξοδα
μεταφζρονται ςτα αποτελζςματα ωσ ζςοδα ςτθν περίοδο ςτθν οποία τα
επιχορθγθκζντα ζξοδα βαρφνουν τα αποτελζςματα.
15. Οι μθ χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ αναγνωρίηονται αρχικά και
επιμετρϊνται μεταγενζςτερα ςτο ονομαςτικό ποςό που αναμζνεται να
απαιτθκεί για το διακανονιςμό τουσ.
16. Διαφορζσ που προκφπτουν είτε κατά τθν επανεκτίμθςι είτε κατά τον
διακανονιςμό των μθ χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων,
ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλζψεων, αναγνωρίηονται ωσ κζρδθ ι
ηθμίεσ τθσ περιόδου ςτθν οποία προκφπτουν.
17. Ο τρζχων φόροσ ειςοδιματοσ αναγνωρίηεται ωσ ζξοδο ςτθν κατάςταςθ
αποτελεςμάτων και περιλαμβάνει τον φόρο ειςοδιματοσ που προκφπτει
βάςει τθσ φορολογικισ νομοκεςίασ και τισ διαφορζσ φορολογικοφ ελζγχου
για φόρο ειςοδιματοσ και προςαυξιςεισ.
18. Σα ζςοδα από πωλιςεισ αγακϊν αναγνωρίηονται όταν: (α)
μεταβιβάηονται ςτον αγοραςτι οι ουςιαςτικοί κίνδυνοι και τα οφζλθ που

μεταφζρονται ςτα αποτελζςματα ωσ ζςοδα ςτθν περίοδο ςτθν οποία τα
επιχορθγθκζντα ζξοδα βαρφνουν τα αποτελζςματα.
15. Οι μθ χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ αναγνωρίηονται αρχικά και
επιμετρϊνται μεταγενζςτερα ςτο ονομαςτικό ποςό που αναμζνεται να
απαιτθκεί για το διακανονιςμό τουσ.
16. Διαφορζσ που προκφπτουν είτε κατά τθν επανεκτίμθςι είτε κατά τον
διακανονιςμό των μθ χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων,
ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλζψεων, αναγνωρίηονται ωσ κζρδθ ι
ηθμίεσ τθσ περιόδου ςτθν οποία προκφπτουν.
17. Ο τρζχων φόροσ ειςοδιματοσ αναγνωρίηεται ωσ ζξοδο ςτθν κατάςταςθ
αποτελεςμάτων και περιλαμβάνει τον φόρο ειςοδιματοσ που προκφπτει
βάςει τθσ φορολογικισ νομοκεςίασ και τισ διαφορζσ φορολογικοφ ελζγχου
για φόρο ειςοδιματοσ και προςαυξιςεισ.
18. Σα ζςοδα από πωλιςεισ αγακϊν αναγνωρίηονται όταν: (α)
μεταβιβάηονται ςτον αγοραςτι οι ουςιαςτικοί κίνδυνοι και τα οφζλθ που
ςυνδζονται με τθν κυριότθτά τουσ, (β) τα αγακά γίνονται αποδεκτά από
τον αγοραςτι και (γ) τα οικονομικά οφζλθ από τθ ςυναλλαγι μποροφν να
επιμετρθκοφν αξιόπιςτα και κεωρείται ςφόδρα πικανι θ ειςροι τουσ ςτθν
οντότθτα. Σα ζςοδα από παροχι υπθρεςιϊν αναγνωρίηονται με βάςθ το
ποςοςτό ολοκλιρωςθσ και εφόςον κεωρείται ςφόδρα πικανι θ ειςροι
του οικονομικοφ οφζλουσ τθσ ςυναλλαγισ. Σα ζςοδα από τόκουσ
λογίηονται βάςει τθσ αρχισ του δουλευμζνου. Tα μερίςματα ι το ειςόδθμα
από τθ ςυμμετοχι ςτθν κακαρι κζςθ άλλων οντοτιτων, αναγνωρίηονται
ωσ ζςοδα όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφαςίηει τθ
διανομι τουσ. Tα δικαιϊματα αναγνωρίηονται ωσ ζςοδα βάςει των
ςχετικϊν ςυμβατικϊν όρων.
19. Σα ζξοδα αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων βάςει τθσ
αρχισ του δουλευμζνου.
20. Οι ςυναλλαγζσ ςε ξζνο νόμιςμα μετατρζπονται κατά τθν αρχικι
αναγνϊριςθ ςτο νόμιςμα ςτο οποίο καταρτίηονται οι χρθματοοικονομικζσ
καταςτάςεισ τθσ οντότθτασ με τθν ιςχφουςα ςυναλλαγματικι ιςοτιμία
κατά τθ ςυναλλαγι. το τζλοσ κάκε περιόδου αναφοράσ: (α) τα
νομιςματικά ςτοιχεία μετατρζπονται με τθν ιςοτιμία κλειςίματοσ τθσ
θμερομθνίασ του ιςολογιςμοφ, (β) τα μθ νομιςματικά ςτοιχεία που
εκφράηονται ςε ξζνο νόμιςμα και επιμετρϊνται ςτο κόςτοσ κτιςεωσ,
μετατρζπονται με τθν ιςοτιμία τθσ αρχικισ αναγνϊριςθσ. Oι
ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ που προκφπτουν από το διακανονιςμό
νομιςματικϊν ςτοιχείων ι από τθ μετατροπι τουσ με ιςοτιμία
διαφορετικι από τθν ιςοτιμία μετατροπισ κατά τθν αρχικι αναγνϊριςθ ι
κατά τθ ςφνταξθ προγενζςτερων χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων,
αναγνωρίηονται ςτα αποτελζςματα τθσ περιόδου που προκφπτουν.
21. Οι μεταβολζσ των λογιςτικϊν πολιτικϊν και οι διορκϊςεισ λακϊν,
αναγνωρίηονται αναδρομικά με τθ διόρκωςθ:
α) Σων λογιςτικϊν αξιϊν των περιουςιακϊν ςτοιχείων, των υποχρεϊςεων
και τθσ κακαρισ κζςθσ, για τθν ςωρευτικι επίδραςθ τθσ μεταβολισ κατά
τθν ζναρξθ και λιξθ τθσ ςυγκριτικισ και τθσ τρζχουςασ περιόδου, και
β) Σων εςόδων, κερδϊν, εξόδων και ηθμιϊν, όςον αφορά τθν επίδραςθ επί
των λογιςτικϊν μεγεκϊν τθσ ςυγκριτικισ περιόδου.
22. Οι μεταβολζσ των λογιςτικϊν εκτιμιςεων αναγνωρίηονται ςτθν
περίοδο ςτθν οποία διαπιςτϊνεται ότι προκφπτουν και επθρεάηουν αυτι
τθν περίοδο και μελλοντικζσ περιόδουσ, κατά περίπτωςθ. Οι αλλαγζσ
αυτζσ δεν αναγνωρίηονται αναδρομικά.
23. Η διόρκωςθ των λακϊν διενεργείται άμεςα κατά τον εντοπιςμό τουσ.

Παρεκκλίςεισ υποχρζωςθσ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 16

Δεν υπάρχουν

(Παρ. 6 άρκρου 29)
υςχζτιςθ περιουςιακοφ ςτοιχείου με περιςςότερα από ζνα κονδφλια του
ιςολογιςμοφ
(Παρ. 7 άρκρου 29)

Δεν υπάρχει

Πίνακασ ενςϊματων και άυλων παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων
(Παρ. 8 άρκρου 29)

Δίνεται ςυνθμμζνα

Περίπτωςθ επιμζτρθςθσ ςτθν εφλογθ αξία

Δεν υπάρχει περίπτωςθ επιμζτρθςθσ ςε εφλογθ αξία

Δεν υπάρχει περίπτωςθ επιμζτρθςθσ ςε εφλογθ αξία

(Παρ. 10 άρκρου 29)
Χρζοσ τθσ οντότθτασ που καλφπτεται από εξαςφαλίςεισ

Δεν υπάρχει

(Παρ. 13 άρκρου 29)

Σα ποςά των υποχρεϊςεων τθσ οντότθτασ που κακίςτανται απαιτθτά μετά
από πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ.

Δεν υπάρχουν

(Παρ. 14 άρκρου 29)
Χρθματοοικονομικζσ δεςμεφςεισ-εγγυιςεισ

(Παρ. 16 άρκρου 29)

Ζςοςα ι ζξοδα ιδιαιτζρου φψουσ ι ιδιαίτερθσ ςυχνότθτασ ι ςθμαςίασ
(Παρ. 17 άρκρου 29)

Επίδικθ απαίτθςθ ποςοφ 122.565,66 € τθσ εταιρείασ περιοριςμζνθσ
ευκφνθσ με τθν επωνυμία «VTC CONTROLLI TECNIKEAUTOMOBILI
ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ» κατά τθσ Εταιρείασ
μασ, δυνάμει τθσ από 27-1-2016, με αρικμό ζκκεςθσ κατάκεςθσ
δικογράφου ΣΜ : 78/2016 αγωγισ που εκκρεμεί ενϊπιον του Μονομελοφσ
Πρωτοδικείου Αγρινίου
Σο ςφνολο των εςόδων και των εξόδων τθσ οντότθτασ πραγματοποιοφνται
προσ το ςυμφζρον τθσ επιχείρθςθσ ι κατά τισ ςυνικεισ εμπορικζσ
ςυναλλαγζσ τθσ

Ποςό τόκων περιόδου με το οποίο αυξικθκε το κόςτοσ απόκτθςθσ αγακϊν
και υπθρεςιϊν ςφμφωνα με το άρκρο 20

Δεν υπάρχουν

(Παρ. 18 άρκρου 29)
Μζςοσ όροσ απαςχολοφμενων ςτθ περίοδο.
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(Παρ. 23α άρκρου 29)
Προκαταβολζσ και πιςτϊςεισ ςε μζλθ Δ..

Δεν υπάρχουν

(Παρ. 25 άρκρου 29)
Άρκρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014

Οι μικρζσ οντότθτεσ παρζχουν πλθροφορίεσ μόνο των παραγράφων
3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρκρου 29 του Ν. 4308/2014

θμειϊςεισ

Αγρίνιο, 30/06/2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Δ..
ΚΙΣΟΠΑΝΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ
Α.Δ.Σ. ΑΙ 228993
Ο ΔΙΕΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ
ΔΑΔΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
Α.Δ.Σ. Ν 513197

Ο ΛΟΓΙΣΗ
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ ΟΡΕΣΗ
Α.Δ.Σ. ΑΒ 777194

