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ΝΚΦ ΑΦΟΙ ΔΑΜΙΓΟΥ ΑΕ

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ
Υπόδ. Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014
31ης Δεκεμβρίου 2015 - 21η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 443864070000

Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

31ης Δεκεμβρίου 2015 - 21η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 443864070000
2015

2014

2015

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά
Σύνολο

590.767,68
4.512,38
77.402,63
672.682,69
0,00
29.419,39
29.419,39

641.919,46
5.064,92
79.166,54
726.150,92
0,00
27.894,44
27.894,44

Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα

Σύνολο μη κυκλοφορούντων

702.102,08

754.045,36

Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσματα προ τόκων και
φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή
έσοδα

Αποθέματα
Εμπορεύματα

1.162.979,43

1.513.243,78

27.160,25

15.651,41

Σύνολο
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων

1.190.139,68

1.528.895,19

1.155.191,01
25.721,33
575.531,20
1.756.443,54
2.946.583,22

1.478.923,64
95.846,33
106.661,14
1.681.431,11
3.210.326,30

Σύνολο ενεργητικού

3.648.685,30

3.964.371,66

646.500,00

646.500,00

160.250,95
4.677,41
1.905.402,40
2.070.330,76
2.716.830,76

134.993,27
0,00
1.561.566,88
1.696.560,15
2.343.060,15

0,00
0,00
30.593,75
30.593,75

0,00
0,00
23.536,98
23.536,98

457.183,06
54.323,00
194.829,74
73.117,14
27.162,63
36.093,25
55.000,00
3.551,97
0,00
901.260,79
931.854,54
3.648.685,30

582.487,88
0,00
259.805,66
0,00
48.585,04
31.010,61
670.971,71
4.913,63
0,00
1.597.774,53
1.621.311,51
3.964.371,66

Προκαταβολές για αποθέματα

Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Κρατικές επιχορηγήσεις
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Έσοδα επόμενων χρήσεων
Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΑΜΙΓΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΜΙΓΟΣ
ΑΙ 647396

ΑΒ629186

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΗ
ΑΡ.ΜΗΤ.ΑΔ Α ΤΑΞΗΣ 86172

3.826.733,37
2.087.131,47
1.739.601,90
3.219,70
1.742.821,60
327.509,64
764.189,15
501.556,23
417.192,16

3.471.739,46
1.581.723,66
1.890.015,80
626,95
1.890.642,75
434.818,25
1.014.575,91
114.966,63
19.364,47

566.758,74

345.646,43

0,00

6.463,21

35.590,97

28.647,95

Αποτέλεσμα προ φόρων

531.167,77

323.461,69

Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά
από φόρους

157.397,16

87.708,08

373.770,61

235.753,61

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή
έξοδα

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

2014

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΑΜΙΓΟΣ
ΑΙ 647396

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΗ
ΑΡ.ΜΗΤ.ΑΔ Α ΤΑΞΗΣ 86172

ΝΚΦ ΑΦΟΙ ΔΑΜΙΓΟΥ ΑΕ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών επιχειρήσεων)
Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων
31ης Δεκεμβρίου 2015
Επωνυμία
(Παρ. 3(α) άρθρου 29)
Νομικός τύπος
(Παρ. 3(β) άρθρου 29)
Περίοδος αναφοράς
(Παρ. 3(γ) άρθρου 29)

ΝΚΦ ΑΦΟΙ ΔΑΜΙΓΟΥ ΑΕ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/01/2015-31/12/2015

Διεύθυνση έδρας
(Παρ. 3(δ) άρθρου 29)

ΑΝΤ. Π. ΒΛΑΧΑΚΟΥ 7 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Δημόσιο μητρώο
(Παρ. 3(ε) άρθρου 29)
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα
(Παρ. 3(στ) άρθρου 29)
Εκκαθάριση
(Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)

Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

Κατηγορία οντότητας
(Παρ.
3(η) άρθρου
29)
Κατάρτιση
χρηματοοικονομικών
καταστάσεων
(Παρ. 3(θ) άρθρου 29)
Παράγοντες που θέτουν σε
κίνδυνο την προοπτική της
οντότητας ως συνεχιζόμενη
δραστηριότητα
(Παρ. 4 άρθρου 29)

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.
Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014.

Δεν υπάρχουν
Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές.
1.

Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις. Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.

2.

Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις. Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4%, που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.

3.
α/α
-1
-2
-3

Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μείον αποσβέσεις . Τα λοιπά ενσώματα πάγια αποσβένονται με τους παρακάτω συντελεστές απόσβεσης, που αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους:
Περιγραφή
Συντελεστής απόσβεσης
Μηχανολογικός εξοπλισμός
10%
Μεταφορικά μέσα
12%
Εξοπλισμός Η/Υ
20%

4.

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.

5.
Τα πάσης φύσεως αποθέματα (εμπορεύματα, και υλικά,) επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την αξίας κτήσεως. H ζημία που προκύπτει από την επιμέτρηση των αποθεμάτων στην καθαρή
ρευστοποιήσιμη αξία, όταν αυτή είναι μικρότερη του κόστους κτήσης, αναγνωρίζεται στις ζημίες απομείωσης και επιβαρύνει το κόστος πωλήσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.
6.

Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης.

7.

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.

8.

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.

9.

Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους.

10.
Συνοπτική αναφορά των
λογιστικών πολιτικών που
ακολουθεί η οντότητα για τα
επιμέρους στοιχεία των
χρηματοοικονομικών της
καταστάσεων.

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά.

11.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα ποσά που
εισπράττονται ή εγκρίνονται οριστικά. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Οι
κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα
στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα..

12.

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.

13.
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 τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου..
14.

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

15.
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.
Συνοπτική αναφορά των
λογιστικών πολιτικών που
ακολουθεί η οντότητα για τα
επιμέρους στοιχεία των
χρηματοοικονομικών της
καταστάσεων.

16.

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
(Παρ. 5 άρθρου 29)

β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου.

(Παρ. 6 άρθρου 29)

17.

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

(Παρ. 7 άρθρου 29)

Τίτλος

Πίνακας ενσώματων και άυλων
παγίων περιουσιακών στοιχείων
(Παρ. 8 άρθρου 29)
Χρέος της οντότητας που
καλύπτεται από εξασφαλίσεις
(Παρ. 13 άρθρου 29)

Εδαφικές εκτάσεις
Κτίρια-Ιδιοχρησιμοποιούμενα
Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις-Λοιπός Μηχανολ.Εξοπλισμός
Μεταφορικά Μέσα
Επιπλα
Μηχανές γραφείων
Η/Υ & Ηλεκτρονικά συγκροτήματα
Μέσα αποθηκεύσεως και μεταφοράς
Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών
Λοιπός εξοπλισμός
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ
0%
4%
10%
12%
10%
10%
20%
10%
10%
10%

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
1/1/2015
0
808.871,20
18.736,34
118.388,74
47.900,34
2.393,71
97.367,41
168.472,37
7752,61
256.741,45
1.526.624,17

ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ 1/1/15
171.997,12
1.278.793,54
23.801,26
151.119,05
49.603,85
2.524,99
97.933,65
170.871,94
8877,95
297.251,74
2.252.775,09

516503

Τα ποσά των υποχρεώσεων της
οντότητας που καθίστανται
απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη
από την ημερομηνία του
ισολογισμού.
(Παρ. 14 άρθρου 29)
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσειςεγγυήσεις
(Παρ. 16 άρθρου 29)
(Παρ. 18 άρθρου 29)
Μέσος όρος απασχολούμενων
στη περίοδο.
(Παρ. 23α άρθρου 29)
Προκαταβολές και πιστώσεις σε
μέλη Δ.Σ.
(Παρ. 25 άρθρου 29)

0

ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ
35
0

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 2015
0
0
0
361,92
495
140
4.118,81
0
0
25.107,62
30.223,35

ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙ ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
31/12/15
Σ 2015
31/12/15
171.997,12
0
0
1.278.793,54
51.151,78
860.022,98
23.801,26
552,54
19.288,88
151.480,97
3.539,60
121.928,34
50.098,85
1.176,52
49.076,86
2.664,99
271,14
2.664,85
102.052,46
4.485,69
101.853,10
170.871,94
1.599,60
170.071,97
8877,95
226,65
7979,26
322.359,36
20.688,06
277.429,51
2.282.998,44
83.691,58
1.610.315,75

ΛΟΓΙΣΤΙΚ
Ο
ΥΠΟΛΟΙΠ
Ο
31/12/15
171.997,12
418.770,56
4.512,38
29.552,63
1.021,99
0,14
199,36
799,97
898,69
44.929,85
672.682,69

