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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ 

NOVEL TRADITION FOODS Ι.Κ.Ε.  

ΤΟΥ 2016

Α) Πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία

1. Επωνυμία: NOVEL TRADITION FOODS Ι.Κ.Ε.

2. Νομικός τύπος: Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία 

3. Περίοδος αναφοράς: 1-1-2016 μέχρι 31-12-2016

4. Διεύθυνσης έδρας: Δ. Σούτσου 39, 11521 Αθήνα

5. Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 133860601000

6. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

7. 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.

8. Οι  παρούσες  χρηματοοικονομικές  καταστάσεις  έχουν  συνταχθεί  σε  πλήρη

συμφωνία με το νόμο 4308/2014.
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Β.  Παράγοντες  που  θέτουν  σε  κίνδυνο  την  προοπτική  της  Εταιρείας  ως
συνεχιζόμενης δραστηριότητας 

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

Γ. Λογιστικές Πολιτικές

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:

α/α Περιγραφή Συντελεστής απόσβεσης

(1) Μηχανολογικός εξοπλισμός 10%

(2) Μεταφορικά μέσα 12%

(3) Εξοπλισμός Η/Υ 20%

4. Τα πάγια βιολογικά  περιουσιακά στοιχεία  επιμετρούνται  στο κόστος  κτήσης

μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες

απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση

την  εκτιμώμενη  ωφέλιμη  οικονομική  ζωή  τους  που  ανέρχεται  σε  10  έτη

(συντελεστής απόσβεσης 10%).
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5. Τα  άυλα  πάγια  περιουσιακά  στοιχεία  αναγνωρίζονται  αρχικά  στο  κόστος

κτήσης. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης:

α) τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρούνται

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, επιμετρούνται

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

μείον  ζημίες  απομείωσης  όταν  κρίνεται  ότι  αυτές  (ζημίες  απομείωσης)

είναι μόνιμου χαρακτήρα.

6. Οι επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες, καθώς και οι λοιποί

συμμετοχικοί  τίτλοι  επιμετρούνται  στο  κόστος  κτήσης,  μείον  ζημίες

απομείωσης  όταν  κρίνεται  ότι  αυτές  (ζημίες  απομείωσης)  είναι  μόνιμου

χαρακτήρα. Μερίσματα από τις εν λόγω επενδύσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα

στα αποτελέσματα,  κατά το χρόνο που εγκρίνονται  από τα αρμόδια όργανα

αυτών.

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

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

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

χαρακτήρα.

8. 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.

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

και υλικά, βιολογικά αποθέματα) επιμετρούνται 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
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περίπτωση, την μέθοδο FIFO. Η 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. 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. 

10. Οι εμπορικές  απαιτήσεις  και  οι λοιπές απαιτήσεις  επιμετρούνται  στο κόστος

κτήσης μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης.

11. Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα

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

χρησιμοποιηθέντα  ποσά βάσει  της  αρχής του δουλευμένου και  τυχόν ζημίες

απομείωσης.

12. Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά

στο  κόστος  κτήσης.  Μεταγενέστερα  επιμετρούνται  στη  χαμηλότερη  αξία

μεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιμης αξίας.

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

αναγνωρίζονται  και  επιμετρούνται  στα  προκύπτοντα  από  τη  νομοθεσία

ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

14. Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται μεταγενέστερα

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

15. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται

μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά.

16. 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
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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.

17. Οι  μη  χρηματοοικονομικές  υποχρεώσεις  αναγνωρίζονται  αρχικά  και

επιμετρούνται  μεταγενέστερα  στο  ονομαστικό  ποσό  που  αναμένεται  να

απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.

18. 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.

19. 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. 

20. 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

επιμετρούνται  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. Τα δικαιώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει

των σχετικών συμβατικών όρων.
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21. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του

δουλευμένου.

22. 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 επιμετρούνται στο

κόστος κτήσεως, μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης. Οι

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.

23. 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.

24. 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.

25. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.
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Δ. Αναλύσεις κονδυλίων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

1. Eνσώματα, άυλα και βιολογικά πάγια 

Στους κατωτέρω πίνακες παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση

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

και των αύλων παγίων.

Πίνακας μεταβολών βιολογικών περιουσιακών στοιχείων περιόδου
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2. Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες

Δεν υπάρχουν

3. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναλύονται στον παρακάτω πίνακα.

Δάνεια και  Απαιτήσεις 31-12-2016 31-12-2015
Εγγυήσεις Ενοικίων 145,04 145,04
Σύνολο 145,04 145,04

4. Κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία (Αποθέματα)

Πίνακας μεταβολών Αποθεμάτων 2016 2015
Υπόλοιπο 1-1 6.700,00
Προσθήκες περιόδου 14.699,60 7.000,00
Αναλώσεις περιόδου -18.670,80 -300,00
Υπόλοιπο 31-12 2.728,80 6.700,00

5. Εμπορικές Απαιτήσεις
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον παρακάτω πίνακα.

Εμπορικές Απαιτήσεις 31-12-2016 31-12-2015
Πελάτες 51.497,47 11.612,07
Σύνολο 51.497,47 11.612,07

6. Λοιπές Απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας λοιπών απαιτήσεων 31-12-2016 31-12-2015
Ελληνικό Δημόσιο ΦΠΑ 3.167,72 5.871,73
Λοιπές απαιτήσεις 463,04 463,04
Σύνολο 3.630,76 6.334,77

7. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων 31-12-2016 31-12-2015
Ταμείο 2.046,12 2.883,00
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 2.283,17 11.735,80
Σύνολο 4.329,29 14.618,80

9. Εμπορικές υποχρεώσεις
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Οι Εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας εμπορικών υποχρεώσεων 31-12-2016 31-12-2015
Προμηθευτές 20.814,56 4.185,99
Προκαταβολές Πελατών 42.400,00 0,00
Σύνολο 63.214,56 4.185,99

10. Λοιπές υποχρεώσεις
Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας λοιπών υποχρεώσεων 31-12-2016 31-12-2015
Λοιπές υποχρεώσεις 2.549,69 27.105,98
Σύνολο 2.549,69 27.105,98

11. Έσοδα και έξοδα

Τα έσοδα και τα έξοδα απεικονίζονται στους παρακάτω πίνακες.

Ανάλυση εσόδων 31-12-2016 31-12-2015
Πωλήσεις εμπορευμάτων 34.481,30 321,00
Πωλήσεις προϊόντων 27.842,65 14.149,00
Σύνολο 62.323,95 14.470,00

Ανάλυση εξόδων 31-12-2016 31-12-2015
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 26.150,16 16.655,00
Αμοιβές & έξοδα τρίτων 8.067,10 7.571,48
Παροχές τρίτων 2.778,18 2.470,42
Φόροι – Τέλη 1.007,20 100,49
Διάφορα έξοδα 17.224,23 13.202,63
Τόκοι & συναφή έξοδα 210,10 117,67
Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωμ. στο λειτ. κόστος
Σύνολο 57.236,97 40.117,69

12. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού

Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού αφορούν  Αμοιβές και Ασφάλιση Εργατών Γης

31-12-2016 31-12-2015
Διοικητικό Προσωπικό 1 0
Αμοιβές και Ασφάλιση Εργατών Γης 8 6
Σύνολο 9 6

Η Εταιρεία για το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής ποσά. 

31-12-2016 31-12-2015
Μισθοί και ημερομίσθια 25.817,50 16.655,00
Κοινωνικές επιβαρύνσεις 332,66 0,00
Σύνολο 26.150,16 16.655,00

13



13. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών
οργάνων

Δεν έχουν δοθεί

14. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις,  εγγυήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν
εμφανίζονται στον Ισολογισμό

α) Εγγυήσεις 

Δεν υπάρχουν

β) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2015 και 2016 και
εκτιμούμε ότι όταν ελεγχθεί δεν θα προκύψουν σημαντικά ποσά φόρων.

15. Πρώτη εφαρμογή
Η  πρώτη  εφαρμογή  των  κανόνων  αποτιμήσεως  και  σύνταξης  των  χρηματοοικονομικών
καταστάσεων αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και μεθόδων.
Η Εταιρεία έκρινε ότι οι αναδρομικές προσαρμογές δεν είναι πρακτικά ευχερείς και βάσει
των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 37 του Ν. 4308/2014 δεν θα εφαρμόσει αναδρομικά
τα Ε.Λ.Π.  Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της συγκριτικής  περιόδου
ταξινομήθηκαν σύμφωνα με τα υποδείγματα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Ν.
4308/2014. 

Αθήνα,    27  Ιουνίου 2017

     Ο  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ                                                                      Ο  ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ                                                      ΑΓΓΕΛΟΣΛΕΝΤΗΣ
      ΑΔΤ:  Ξ 041541                                                                          ΑΔΤ:  AZ 139346
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