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ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016

Περιουσιακά στοιχεία
Πάγια
Μείον: Αποσβεσμένα
Απομειωμένα
Αποθέματα
Απαιτήσεις
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα
Λοιπά

31/12/2016
1.314.900,88
753.838,47
0,00

31/12/2015
1.311.983,55
680.564,29
0,00

-753.838,47
212.523,82
113.388,48
3.200,00
31.320,53

-631.419,26
185.018,70
60.370,54
8.505,63
34.693,49

Σύνολο ενεργητικού

921.495,24

920.007,62

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις
Κεφάλαια και αποθεματικά
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

587.388,74
205.208,36
128.898,14

437.873,16
259.433,61
222.700,85

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων

921.495,24

920.007,62

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

31/12/2016
189.000,02

31/12/2015
151.534,41

27.505,12

6.016,27

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών

-62.156,53

-58.781,20

Παροχές σε εργαζόμενους

-60.248,92

-42.285,97

Αποσβέσεις ενσώματων πάγιων και άυλων στοιχείων

-73.274,18

-76.511,18

Λοιπά έξοδα και ζημίες

97.062,50

-115.679,73

Λοιπά έσοδα και κέρδη

84.293,16

114.620,97

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)

-8.784,85

-11.308,75

-728,68

-32.395,18

0,00

0,00

-728,68

-32.995,18

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Λοιπά συνήθη έσοδα
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)

Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους
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Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
της
31ης Δεκεμβρίου 2016
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία
α) Επωνυμία: ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία
γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2016 - 31.12.2016
δ) Διεύθυνση της έδρας: ΣΟΦΟΥ ΕΓΡΗΓΟΡΟΣ, Χίος, Τ.Κ. 821200
ε) Α.Μ.Α.Ε.: 57412/84/Β/04/059
ΓΕ.ΜΗ.: 12027259000
στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την
κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
ζ)Η οντότητα δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση.
η) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρή οντότητα με διπλογραφικά βιβλία
θ) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία
με τον παρόντα νόμο 4308/2014
ι) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το
λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.
κ) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί.

2. . Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν
εμφανίζονται στον ισολογισμό (Σχετικό άρθρο Νόμου :29 παρ.16)
α) Εγγυήσεις
Επί των ακινήτων της εταιρείας (γηπέδων και κτιρίων) έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ποσού €
150.000,00 υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς για την εξασφάλιση δανείου της, το υπόλοιπο του οποίου στις
31/12/2016 ανερχόταν στο ποσό των Ευρώ 48.233,15.
β) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Δεν υπάρχουν.

3.Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων
(Σχετικό άρθρο Νόμου :29 παρ.16)
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Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

4. Χρήση της επιλογής της παραγράφου σχετικό άρθρο 29 παρ.34 και 7 ή της παραγράφου 8
του άρθρου 16 του νόμου
Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων και επέλεξε να καταρτίσει συνοπτικό
ισολογισμό και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων υπόδειγμα Β5 και Β6.

5. Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.
Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο στις 31/12/2016 ανέρχεται στο ποσό των 750.424,26
Ενώ το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας στις 31/12/2016 ανέρχεται στο ποσό των
587.388,74ευρώ.
Η εταιρεία δεν έχει ίδιες μετοχές και δεν συνέταξε έκθεση διαχειρίσεως επειδή ανήκει στην κατηγορία
των πολύ μικρών οντοτήτων .

Χίος, 30 Απριλίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 933781

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

Α. ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΗ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 471706
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