
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ “ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ” ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΝΤΡΗ   
ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

  

 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
(σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014  
«Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» όπως ισχύει) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2015 

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της 31.12.2015 - Κατάσταση Αποτελεσμάτων της 
31.12.2015 

Σημείωση 31.12.2015 31.12.2014 Σημείωση 31.12.2015 31.12.2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Καθαρή θέση
Ενσώματα πάγια Καταβλημένα κεφάλαια

Ακίνητα 50.215,22 33.022,80 Κεφάλαιο 369.000,00 369.000,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός 52.976,52 55.815,18 Υπέρ το άρτιο 0,00 0,00
Λοιπός εξοπλισμός 115.123,46 34.828,01 Καταθέσεις ιδιοκτητών 0,00 0,00
Επενδύσεις σε ακίνητα 0,00 0,00 Ίδιοι τίτλοι 0,00 0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00 Σύνολο 369.000,00 369.000,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία 0,00 0,00

Σύνολο 218.315,20 123.665,99 Διαφορές εύλογης αξίας
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων 0,00 0,00

Άυλα πάγια στοιχεία Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση 0,00 0,00
Δαπάνες ανάπτυξης 0,00 0,00 Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών 0,00 0,00
Υπεραξία 0,00 0,00 Σύνολο 0,00 0,00
Λοιπά άυλα 0,00 0,00

Σύνολο 0,00 0,00 Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 122.987,00 122.987,00

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 0,00 0,00 Αφορολόγητα αποθεματικά 0,00 0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Αποτελέσματα εις νέο 331.995,46 361.579,67

Δάνεια και απαιτήσεις 0,00 0,00 Σύνολο 454.982,46 484.566,67
Χρεωστικοί τίτλοι 0,00 0,00 Συναλλαγματικές διαφορές 0,00 0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 0,00 0,00 Σύνολο καθαρής θέσης 823.982,46 853.566,67
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι 0,00 0,00
Λοιπά 1.967,25 1.967,25 Προβλέψεις

Σύνολο 1.967,25 1.967,25 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 13.255,72 15.000,00
Αναβαλλόμενοι φόροι 0,00 0,00 Λοιπές προβλέψεις 0,00 0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων 220.282,45 125.633,24 Σύνολο 13.255,72 15.000,00

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Υποχρεώσεις
Αποθέματα Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα 0,00 0,00 Δάνεια 0,00 0,00
Εμπορεύματα 3.458,26 2.657,75 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 24.025,45 10.355,99 Κρατικές επιχορηγήσεις 0,00 0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00 Αναβαλλόμενοι φόροι 0,00 0,00
Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Σύνολο 0,00 0,00
Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Σύνολο 27.483,71 13.013,74 Τραπεζικά δάνεια 0,00 0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων 0,00 0,00

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές Εμπορικές υποχρεώσεις 109.492,86 50.860,53
Εμπορικές απαιτήσεις 344.206,03 225.866,15 Φόρος εισοδήματος 128.139,47 -7.863,40
Δουλευμένα έσοδα περιόδου 0,00 0,00 Λοιποί φόροι και τέλη 66.862,18 60.771,13
Λοιπές απαιτήσεις 137.174,27 0,00 Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 50.052,30 39.277,27
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 0,00 0,00 Λοιπές υποχρεώσεις 886.096,20 1.060.847,42
Προπληρωμένα έξοδα 2.766,72 0,00 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 0,00 0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1.345.968,01 1.707.946,49 Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00

Σύνολο 1.830.115,03 1.933.812,64 Σύνολο 1.240.643,01 1.203.892,95
Σύνολο κυκλοφορούντων 1.857.598,74 1.946.826,38 Σύνολο υποχρεώσεων 1.240.643,01 1.203.892,95
Σύνολο ενεργητικού 2.077.881,19 2.072.459,62 Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 2.077.881,19 2.072.459,62

Σημείωση 31.12.2015 31.12.2014

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 3.478.842,15 3.535.422,11
Κόστος πωλήσεων -2.846.420,84 -2.885.182,21
Μικτό αποτέλεσμα 632.421,31 650.239,90
Λοιπά συνήθη έσοδα 0,00 0,00

632.421,31 650.239,90

Έξοδα διοίκησης -141.531,30 -136.467,47
Έξοδα διάθεσης -13.458,80 -10.165,73
Λοιπά έξοδα και ζημιές -6.232,62 0,00
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) 0,00 0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων 0,00 0,00
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία 0,00 0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων 0,00 0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας 0,00 0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη 0,00 0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 471.198,59 503.606,70
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 3.443,71 21.259,31
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -39.014,67 -34.719,99
Αποτέλεσμα προ φόρων 435.627,63 490.146,02
Φόροι εισοδήματος -128.139,47 -128.566,35
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 307.488,16 361.579,67

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ "ΒΥΖΑΝΤΙΟ"ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΝΤΡΗ  Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Χρήση 01.01.2015 - 31.12.2015)

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:63812/01/Β/07/466, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:007683701000
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ “ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ”  
 ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΝΤΡΗ ΑΕ ΤΟΥ 2015 

Λ. Αλίμου 64, ΤΚ 17455, Άλιμος  – Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 007683701000. 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

2. Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και 

κατατάσσεται στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 

4308/2014. 

3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη 

συμφωνία με το νόμο 4308/2014.     

                                                                                      

Β. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 του άρθρου 29) 

Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, η εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές. 

1. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον 

αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες 

απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται με 

ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη 

οικονομική ζωή τους. 

2. Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις 

και ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι 

μόνιμου χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή 

απόσβεσης 4%, που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους. 

3. Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μείον αποσβέσεις 

και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) 

είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα λοιπά ενσώματα πάγια αποσβένονται με τους 

παρακάτω συντελεστές απόσβεσης, που αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη 

οικονομική ζωή τους: 
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α/α Περιγραφή Συντελεστής απόσβεσης 

(1) Μηχανολογικός εξοπλισμός 10% 

(2) Μεταφορικά μέσα 12% 

(3) Εξοπλισμός Η/Υ 20% 

(4) Πάγια με αξία κτήσης < ή = 
1500,00 100% 

4. Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος 

κτήσης. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης: 

α) τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρώνται 

στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν 

κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η 

απόσβεση των αύλων στοιχείων με συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης 

γίνεται εντός του χρόνου αυτού. Για τα στοιχεία χωρίς συμβατικά 

καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την 

εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους. 

β) Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, ή με ωφέλιμη 

οικονομική ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, επιμετρώνται 

στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις με συντελεστή απόσβεσης 10%, και 

μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) 

είναι μόνιμου χαρακτήρα. 

5. Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία («Δάνεια και 

απαιτήσεις» και «Χρεωστικοί τίτλοι», επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον 

ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου 

χαρακτήρα. 

6. Κατά την διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος 

διάθεσης αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων. 

7. Τα πάσης φύσεως αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες 

και υλικά, βιολογικά αποθέματα) επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ 

αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης των 

αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου ή, κατά 

περίπτωση, την μέθοδο FIFO. Οι ζημία που προκύπτει από την επιμέτρηση των 
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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 (καθαρό ποσό)» στην 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων με σκοπό την εύλογη παρουσίαση.  

8. Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος 

κτήσης μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης. 

9. Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα 

ποσά). Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα 

χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες 

απομείωσης. 

10. Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά 

στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ 

κόστους κτήσης και ανακτήσιμης αξίας. 

11. Oι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, 

αναγνωρίζονται και επιμετρώνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία 

ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

12. Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα 

στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους. 

13. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται 

μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά. 

14. Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και 

επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να 

απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. 

15. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά τον 

διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες 

της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 

16. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει 
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της φορολογικής νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο 

εισοδήματος και προσαυξήσεις.  

17. 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 έσοδα από παροχή 

υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον 

θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. 

Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών 

επιμετρώνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. 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. 

18. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του 

δουλευμένου. 

19. 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. 

20. 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. 

21. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους. 
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Γ. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. Eνσώματα, άυλα και βιολογικά πάγια (παρ. 8 άρθρου 29) 

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και 

τη συμφωνία των λογαριασμών των ενσωμάτων παγίων, των βιολογικών παγίων και 

των αύλων παγίων. 

Πίνακας μεταβολών ενσώματων, άυλων και βιολογικών παγίων περιόδου 

       Λοιπός εξοπλισμός   
      

Αξία κτήσης 
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Αξία κτήσης                
Συντελεστής απόσβεσης  4%   10% 10% 12%     
Κόστος κτήσης 01.01.2014  0,00 0,00 6.900,00 478.021,42 38.403,49 516.424,91 523.324,91 
Προσθήκες 2014 (31.12.2014)  33.776,08 33.776,08 58.049,37 71.959,83 0,00 71.959,83 163.785,28 
Κόστος κτήσης 31.12.2014  33.776,08 33.776,08 64.949,37 549.981,25 38.403,49 588.384,74 687.110,19 
Προσθήκες 2015 (31.12.2015)  18.918,00 18.918,00 3.927,25 184.841,79 0,00 184.841,79 207.687,04 
Μειώσεις 2015 (31.12.2015)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Κόστος κτήσης 31.12.2015  52.694,08 52.694,08 68.876,62 734.823,04 38.403,49 773.226,53 894.797,23 
Αποσβέσεις                
Σωρευμένες αποσβέσεις 
01.01.2014 

 
0,00 0,00 6.899,99 469.241,11 38.403,46 507.644,57 514.544,56 

Αποσβέσεις 2014  753,28 753,28 2.234,20 45.912,16 0,00 45.912,16 48.899,64 
Μειώσεις αποσβεσμένων 2014  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Σωρευμένες αποσβέσεις 
31.12.2014 

 
753,28 753,28 9.134,19 515.153,27 38.403,46 553.556,73 563.444,20 

Αποσβέσεις 2015  1.725,58 1.725,58 6.765,91 104.546,34 0,00 104.546,34 113.037,83 
Μειώσεις αποσβεσμένων 2015  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Σωρευμένες αποσβέσεις 
31.12.2015 

 
2.478,86 2.478,86 15.900,10 619.699,61 38.403,46 658.103,07 676.482,03 

Απομειώσεις                
Σωρευμένες απομειώσεις 
01.01.2014 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Απομειώσεις  (31.12.2014)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Σωρευμένες απομειώσεις 
31.12.2014 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Απομειώσεις 2015  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Σωρευμένες απομειώσεις 
31.12.2015 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Λογιστική αξία 31.12.2014  33.022,80 33.022,80 55.815,18 34.827,98 0,03 34.828,01 123.665,99 
Λογιστική αξία 31.12.2015  50.215,22 50.215,22 52.976,52 115.123,43 0,03 115.123,46 218.315,20 

 

Σημείωση 

Τα πάγια  με αξία κτήσης < 1500,00 ευρώ έχουν αποσβεστεί εφάπαξ στο έτος κτήσης 

τους . 
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2. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις 

(ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29) 

Η εταιρεία έχει καταθέσει εγγυητικές επιστολές τραπεζών προς φορείς του Ελληνικού 

Δημοσίου για την καλή εκτέλεση συμβάσεων στο ποσό των 942.000,00 ευρώ και  

εγγυητική επιστολή τραπέζης για συμμέτοχή σε διαγωνισμό στο ποσό των 66.371,68 

ευρώ. 

Οι δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

αφορούν τις προβλέψεις για αποζημίωση βάσει των προβλέψεων του νόμου 2112/20. 

3. Μέσος όρος προσωπικού (παρ. 23α άρθρου 29) 

Ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την περίοδο 2015 ανήλθε σε 39 

απασχολούμενους (προηγούμενη χρήση 37). 

  
  

4. Προτεινόμενη διάθεση κερδών (παρ. 19 άρθρου 29) 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στη συνεδρίαση της 

27/05/2016,  τα κέρδη του έτους 2015 ποσού 313.546,16  καθώς και τα κέρδη εις 

νέον 21.749,30 ευρώ, προτείνεται να διανεμηθεί ως εξής: 

 2015   2014 
Σύνολο κερδών περιόδου 
(+) υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσης                                     

307.488,16 
24.507,30 

  361.579,67 
0,00 

 331.995,46   361579,67 
Διανομή σε:     
 Τακτικό αποθεματικό 0,00   0,00 
 Αποθεματικό άρθρου  του καταστατικού 0,00   0,00 
 Μερίσματα προς μετόχους 331.995,46   337.072,37 
 Κέρδη εις νέο 0,00   24.507,30 

 Σύνολο  περιόδου 331.995,46   361.579,67 

      

Από τα κέρδη της χρήσεως 2015 δεν σχηματίσθηκε τακτικό αποθεματικό διότι το 
τακτικό αποθεματικό χρήσεως 2014 συμπλήρωσε το 1/3 του κατατεθειμένου 
μετοχικού κεφαλαίου. 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της  Εταιρείας με την επωνυμία 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΕΣΤΙΑΣΗΣ  ΤΟ « ΒΥΖΑΝΤΙΟ» ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΝΤΡΗ  ΑΕ 

Της  27 Μαίου  2016 

 

Στην Αθήνα, σήμερα, την 27η Μαΐου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε 

σε Τακτική Συνεδρίαση στα, επί της οδού Λ. Αλίμου 64 Άλιμος, γραφεία της Εταιρείας, το 

Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου της κ. Παναγιώτη Μπούντρη. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα όλα τα μέλη του Δ.Σ. 

1. Παναγιώτης Μπούντρης του Βασιλείου, Πρόεδρος του Δ.Σ & Διευθύνων Συμβ. κάτοικος 
Πετρούπολης Αττικής (οδός Λεωνίδου 11, ΤΚ 13231) κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με 
αριθμό ΑΚ512153 / 21-05-2012 του Τ.Α. Φιλοθέης Αττικής, με ΑΦΜ  116161929, ΔΟΥ  
Πετρούπολης. 

2. Παναγιώτα Μπούντρη του Αναστασίου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. κάτοικος Αναβύσσου Αττικής 
(οδός Αχιλλέως Παράσχου 22, ΤΚ 19013), κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ087269 / 21-
03-2003 του Α.Τ. Αναβύσσου, με ΑΦΜ 106516227 και ΔΟΥ Λαυρίου. 

3. Αθανασία Μπούντρη του Νικολάου, Μέλος Δ.Σ. κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (οδός Ρέμβης 
29, ΤΚ 14564), κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ623769 / 14-12-2012 του Τ.Α. 
Κηφισιάς, με ΑΦΜ 075812635 και ΔΟΥ Κηφισιάς. 

4. Αθανασία Μπούντρη του Αναστασίου, Μέλος Δ.Σ. κάτοικος Αναβύσσου Αττικής (οδός 
Αχιλλέως Παράσχου 22, ΤΚ 19013), κάτοχςο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ087456 / 19-04-
2004 με ΑΦΜ 106516239 και ΔΟΥ Λαυρίου. 

5. Αθανασία Μπούντρη του Βασιλείου ,Μέλος Δ.Σ. κάτοικος Πετρούπολης Αττικής (οδός 
Λεωνίδου 11, ΤΚ 13231) κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΖ133609 / 21-12-2007 του 
Τ.Α. Πετρούπολης, με ΑΦΜ 116161930 και ΔΟΥ  Πετρούπολης. 

 Διαπιστωθείσης απαρτίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος κ 
Παναγιώτης Μπούντρης υποβάλλει την έκθεση Διαχείρισης  του Διοικητικού Συμβουλίου προς 
την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων επί Ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως από 
01/01/2015 έως  31/12/2015. 

Εν συνεχεία το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται εις την ημερήσια Διάταξη με θέματα: 

1. Την υποβολή έκθεσης Διαχείρησης Δ.Σ., έγκριση του Ισολογισμού και των 
αποτελεσμάτων της χρήσεως 2015 

2. Την πρόσκληση για Τακτική Γενική Συνέλευση. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

«ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΝΤΡΗ  ΑΕ» 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/12/2015 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της    
εταιρικής χρήσεως από 01/01/2015 έως 31/12/2015 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε 
τις παρακάτω επεξηγήσεις. 

Οι προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», του Ν.4308/2014 
με βάση τα νέα Ελληνικά λογιστικά πρότυπα, Ε.Λ.Π, και του καταστατικού της εταιρείας, 
απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική κατάστασή της κατά την 31-12-2015 καθώς και 
τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση. 

 

Κατά τη χρήση αυτή,  το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την 
πληρέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της εταιρείας σε όλους τους τομείς. 

Το αποτέλεσμα των προσπαθειών αυτών φαίνεται από την εξέλιξη των εργασιών 
(πωλήσεων) που ανέρχονται στο  ποσό των 3.478.842,15 ευρώ. 

Η πορεία της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική αν 
ληφθούν υπόψη οι προσπάθειες που καταβάλει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μείωση του 
κόστους λειτουργίας της εταιρείας και την συνεχή συμμετοχή της εταιρείας σε 
διαγωνισμούς. 

Και τώρα προχωράμε στην ανάλυση των κονδυλίων, παραθέτοντας και τα αντίστοιχα ποσά 
της  χρήσης. 

Το πάγιο ενεργητικό ανέρχεται σε  220.282,45 από 125.633,21 ευρώ το 2014 και τούτο διότι 
η εταιρεία επένδυσε σε Μηχανήματα και λοιπό εξοπλισμό 207.687,04 ευρώ. Το 
κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται σε 1.857.598,74 ευρώ .  

Τα ίδια κεφάλαια και η καθαρή θέση της εταιρείας ανέρχονται σε 823.982,46 ευρώ. Λοιπές 
προβλέψεις 13.255,72.  Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται σε 1.240.643,01 ευρώ . 
Τα ακαθάριστα έσοδα από τον κύκλο εργασιών της εταιρείας ανήλθαν σε 3.478.842,15 
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ευρώ. Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων  ανέρχονται σε κέρδη 435.627,63 
ευρώ, το υπόλοιπο κερδών εις νέον προηγουμένων χρήσεων σε 331.995,46  ευρώ . 
Σύμφωνα με το νέο νόμο 4308/2014 δεν γίνετε διανομή με τα αποτελέσματα του 2015. Στο 
ποσό προς διάθεση μεταφέρετε σε κέρδη εις νέον και θα διανεμηθεί μετά την απόφαση της 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.Ο φόρος εισοδήματος της χρήσεως  είναι 
128.139,47 ευρώ. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς την Τ.Γ.Σ. των μετόχων όπως τα κέρδη της χρήσεως 
διανεμηθούν ως κάτωθι: 

 

Προτεινόμενη διάθεση κερδών (παρ. 19 άρθρου 29) Ν.4308/2014 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στη συνεδρίαση της 27/05/2016,  
τα κέρδη του έτους 2015 ποσού 310.788,16 καθώς και τα κέρδη εις νέον 24.507,30 ευρώ, 
προτείνεται να διανεμηθεί ως εξής: 

 2015   2014 

Σύνολο κερδών περιόδου 

(+) υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσης                                     

307.488,16 

24.507,30 

  361.579,67 

0,00 

 331.995,46   361579,67 

Διανομή σε:     

 Τακτικό αποθεματικό 0,00   0,00 

 Αποθεματικό άρθρου  του καταστατικού 0,00   0,00 

 Μερίσματα προς μετόχους 331.995,46   337.072,37 

 Κέρδη εις νέο 0,00   24.507,30 

 Σύνολο αποτελεσμάτων εις νέον 331.995,46   361.579,67 

Από τα κέρδη της χρήσεως 2015 δεν σχηματίσθηκε  τακτικό αποθεματικό διότι το τακτικό 
αποθεματικό χρήσεως 2014 συμπλήρωσε το 1/3 του κατατεθειμένου μετοχικού 
κεφαλαίου. 

 

Τελειώνοντας την έκθεσή μας θέλουμε να τονίσουμε τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι 
εργαζόμενοι για την επίτευξη του ανωτέρω αποτελέσματος. 

Από τη λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα δεν συνέβησαν γεγονότα που μπορούν να 
προκαλέσουν σοβαρές ζημιές ούτε αναμένονται να προκύψουν. Επίσης στο ίδιο χρονικό 
διάστημα δεν συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αισθητά την 
πορεία των εργασιών της εταιρείας. 

Αυτά είναι με λίγα λόγια κύριοι μέτοχοι τα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες της 
εταιρείας κατά τη χρήση και παρακαλούμε με τη ψήφο σας να τα εγκρίνετε μαζί με τις 
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οικονομικές καταστάσεις και το Προσάρτημα της 31-12-2015 και ακόμη να απαλλάξετε τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τη χρήση αυτή. 

Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί  την αναγνωσθείσα έκθεση πεπραγμένων , τον 
ισολογισμό της 31/12/2015 και το προσάρτημα και αποφασίζει ομοφώνως και παμψηφεί 
την υποβολή των ενώπιον της συγκληθησόμενης ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. 
μετόχων.  

 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ  

Κατόπιν πρότασης του Προέδρου, αποφασίζεται ομόφωνα και παμψηφεί, όπως η ετήσια 
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας συγκληθεί την 30-06-2016, ημέρα 
Πέμπτη , και ώρα 10.00 π.μ., στα επί της οδού, Λ.Αλίμου 64, Άλιμος, γραφεία της εταιρείας 
και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 

α) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού, του λογαριασμού Αποτελεσμάτων και των λοιπών 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 01/01/2015 έως  
31/12/2015 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 

β) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη 
αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015. 

γ) ΄Εγκριση  διανομής και διάθεσης των κερδών χρήσεως  2015. 

δ) Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2015 και 
προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2016. 

ε) Έτερα προταθησσόμενα  θέματα. 

Δίδεται εντολή εις το Λογιστήριο για τις σχετικές δημοσιεύσεις. 

 

Μετά ταύτα και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη 
λήξη της συνεδρίασης. 

 

          Άλιμος 27/05/2016 

          Ακριβές  Αντίγραφο                                                                                                                        .                                                                     
Ο Πρόεδρος &  Διευθύνων  Σύμβ.                                                             TA  MEΛΗ 

 

      Παναγιώτης  Μπούντρης 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
 
Οι υπογράφοντες Ελεγκτές: 
Α). Κοντός Γεώργιος του Βασιλείου, κάτοικος Αργυρούπολης, οδός Φιλικής 
εταιρείας 73 με αριθμό Αδείας  Οικονομολογικού Επαγγέλματος 9996046172  
Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ. 
B) Αντωνία Στελλάκη του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αλίμου Αττικής – Λ. 
Καλαμακίου αριθμός 32, με αριθ. άδειας Οικον. Επαγγέλματος 9996045318 
Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ.   
Πτυχιούχοι ΑΣΟΕΕ, οι οποίοι πληρούμε τις προϋποθέσεις ηλικίας και προϋπηρεσίας 
του άρθρου 36α καθώς και τις προϋποθέσεις 37 παρ. 4 του Ν.2190/20 και 
διοριστήκαμε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 30/06/2015 της 
εταιρίας με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ – ΑΦΟΙ 
ΜΠΟΥΝΤΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Λ. Αλίμου 64, Άλιμος, Αριθμός ΓΕ.ΜΗ 
007683701000 σύμφωνα με τα άρθρα 1-5 του Ν.2166/1993 για τον έλεγχο των 
βιβλίων και στοιχείων αυτής, της διαχειριστικής χρήσης από 01/01/2015 μέχρι 
31/12/2015 όπως και του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης 
της 31/12/2015. 

Προβήκαμε στον έλεγχο των βιβλίων και διαπιστώσαμε τα εξής: 
Μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της 
επιχείρησης διαπιστώθηκε ότι ο ισολογισμός της 31/12/2015 απεικονίζει την 
οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία αυτή και ο 
λογαριασμός «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ» απεικονίζει τα αποτελέσματα που 
προέκυψαν κατά την χρήση που ελέγχθηκε. 

Επίσης διαπιστώσαμε α) ότι υπάρχουν πέντε υποκαταστήματα β) δεν 
τηρήθηκε λογαριασμός κόστους παραγωγής διότι δεν είχε τέτοια υποχρέωση η 
επιχείρηση γ) δεν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέση με την 
προηγούμενη χρήση δ) το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ορίζει o   
Ν.4308/2014  και ε) η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου συμφωνεί με 
τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. 

 

ΑΘΗΝΑ  30/04/2016 
 

Οι  ελεγκτές 
 1. Αντωνία Στελλάκη του Κωνσταντίνου             2.  Kοντός  Γεώργιος του Βασιλείου  
              
 
          ΑΡ .ΑΔΕΙΑΣ  9996045318                                ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ   9996046172                       
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Ο Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου & Διευθύνων 

Σύμβουλος 

 

 

 

Η Αντιπρόεδρος   

 

 

 

 

Ο Οικονομικός Διευθυντής 

 

   

Παναγιώτης Μπούντρης       
Α.Δ.Τ. ΑΚ512153 

Παναγιώτα Μπούντρη            
Α.Δ.Τ.Χ087269 

 

Δημήτριος Τασιόπουλος 
ΑΡ.ΑΔ.20966 Α΄ Τ 

 

                

 


