
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της 
"ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΡΟΚΤΗΜΑ Ι.Κ.Ε.". Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει 
στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ       
Διεύθυνση διαδικτύου: www.polyagroktima.gr    
Διαχειριστής: Γρηγόριος Σαράντης     
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των προσωρινών οικονομικών καταστάσεων: 29 Ιουνίου 2016    
Νόμιμος ελεγκτής: Ιωάννης Β. Καλογερόπουλος (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 10741)    
Ελεγκτική εταιρία: BDO Ορκωτοί Ελεγκτές A.E. (A.M.Σ.Ο.Ε.Λ. 173)    
Τύπος έκθεσης ελέγχου: Με επιφύλαξη/ Άλλο Θέμα    

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ - Ποσά εκφρασµένα σε €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ -  Ποσά εκφρασµένα σε € ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -  Ποσά εκφρασµένα σε €

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Εταιρικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαιών ιδιοκτητών µητρικής (α)
Δικαιώµατα µειοψηφίας (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Εµπορικές υποχρεώσεις

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

31.12.2015 31.12.2014
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 
(01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
Αύξηση / (µείωση) εταιρικού κεφαλαίου

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 
(31.12.2015 και 31.12.2014 αντίστοιχα)

31.12.2015 31.12.2014
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζημιές)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, 
χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)
 - Ιδιοκτήτες µητρικής

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β)

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - Ποσά εκφρασµένα σε €

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2016

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

 
 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ 080619

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

 
 

ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 656347

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ά ΤΑΞΗΣ 24015 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΡΟΚΤΗΜΑ Ι.Κ.Ε.
Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ: 130337101000
Εµµ. Μπενάκη, 190 07, Μαραθώνας

Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσης από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως την 31η Δεκεµβρίου 2015
(Δημοσιευμένα βάσει του κ.ν. 2190/1920, άρθρο 135 για τις επιχειρήσεις

που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΠΧΑ)

01.01 - 31.12.2015 01.01 - 31.12.2014
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01.01 - 31.12.2015 01.01 - 31.12.2014
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λειτουργικές Δραστηριότητες
Αποτελέσµατα προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
Πλέον/µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές 
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 
µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Συνολο εισροών / (εκροών) 
από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων
Αγορές Άυλων περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) 
από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση εταιρικού κεφαλαίου
Τόκοι εισπραχθέντες
Τόκοι πληρωθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) 
από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά 
διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 

1. Η εταιρεία για τη χρήση που έληξε την 31/12/2015 εφάρµοσε τα ΔΠΧΑ για πρώτη φορά.  
2. Δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.  
3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να 
έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. 
4. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού κατά την 31η Δεκεµβρίου 2015 ανέρχεται σε 6 
άτοµα. Την προηγούµενη χρήση ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού ανερχόταν σε 4 άτοµα.
5. Η επιφύλαξη της έκθεσης ελέγχου αναφέρεται στο γεγονός ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις 
της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2014. 
6. Το άλλο θέµα της έκθεσης ελέγχου αναφέρεται στο γεγονός ότι οι οικονοµικές καταστάσεις της 
εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2014 δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό 
Ελεγκτή Λογιστή, καθόσον δεν πληρούνταν τα κριτήρια του άρθρου 36 του Κ.Ν 2190/1920.  
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