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Έκθεση ∆ιαχείρισης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την τιµή να υποβάλλει την έκθεση των πεπραγµένων για τη 16η εταιρική 

χρήση από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η ∆εκεµβρίου 2015, τα οποία είναι αποτυπωµένα σύµφωνα µε τα 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.. 

 

Σχόλια και διευκρινήσεις επί των κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων 

Όπως προκύπτει από τις οικονοµικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσεως 1/1/2015-31/12/2015, η 

εξέλιξη των κυριότερων οικονοµικών µεγεθών έχει ως ακολούθως: Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 

2.536.847 (2014: €2.407.364 ), παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 5,38 %. Τα µικτά κέρδη ανήλθαν σε € 

987.120 (2014: € 1.118.253 ), παρουσιάζοντας µείωση της τάξης του 11,73 %, µε αποτέλεσµα το µικτό 

περιθώριο κέρδους να διαµορφωθεί σε38,91 % (2014: 46,45 % ). Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 241.175(2014: € 178.959 ) 

παρουσιάζοντας αύξηση 34,77 % σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Οι (ζηµιές) / κέρδη µετά φόρων 

ανήλθαν σε € 10.176  (2014: € (21.555) ). Η Εταιρεία προέβη σε επενδύσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 

κατά την τρέχουσα χρήση € 70.209 (2014: € 5.816 ). Οι συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις ( 

µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες) ανήλθαν σε € 1.333.292 (2014: € 1.333.292 ) αντιπροσωπεύοντας το 

96,8 % (2014: 100,47 %) του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων. Τα ίδια κεφάλαια κατά την 

31η ∆εκεµβρίου 2015 ανήλθαν σε € (1.580.902) (2014: € (1.591.077) . 

 

Συμπεράσματα / Προβλεπόμενη πορεία 

Κατά τη λήξη της κλειόµενης χρήσεως δεν υφίσταντο οποιοδήποτε σηµαντικό γεγονός η επίδραση του 

οποίου να µην έχει συµπεριληφθεί στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις και το οποίο ενδέχεται να έχει 

σηµαντική επίδραση στην δραστηριότητα και στην χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρείας. Στην κλειόµενη 

χρήση η Εταιρεία µας, παρουσίασε αύξηση πωλήσεων αλλά τα αποτελέσµατά της επιδεινώθηκαν, κυρίως 

λόγω των συνεχιζόµενων δυσµενών συνθηκών της ελληνικής αγοράς και συνεπώς δεν είναι σε θέση να 

διανείµει µέρισµα. 

Όσον αφορά τις προοπτικές της Εταιρείας µας για τη νέα χρήση 1/1/2016-31/12/2016 στόχος µας είναι η 

περαιτέρω ενίσχυση των οικονοµικών µας µεγεθών µέσω της αύξησης των πωλήσεων και της συγκράτησης 

των δαπανών, πάντα παρέχοντας υψηλής ποιότητας προϊόντα και στοχεύοντας σε συνεχή βελτίωση και 

αναβάθµιση των προσφερόµενων υπηρεσιών. Επιπλέον, η ∆ιοίκηση της Εταιρείας σκοπεύει να λάβει όλα τα 

κατάλληλα µέτρα προκειµένου να καλύψει τις σωρευµένες ζηµιές των προηγούµενων χρήσεων. 

 

Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 

Σχετικά µε την έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο µεταβολής τιµών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο 

ρευστότητας και στον κίνδυνο ταµειακών ροών και τις σχετικές πολιτικές διαχειρίσεως των κινδύνων αυτών 

αναφέρονται τα ακόλουθα: 
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Κίνδυνος τιμής 

Η Εταιρεία λόγω της φύσεως των εργασιών της, εκτίθεται σε περιορισµένο κίνδυνο από τις µεταβολές των 

τιµών των εµπορευµάτων που διακινεί και των πρώτων υλών που χρησιµοποιεί κατά την παραγωγή των 

προϊόντων που διαθέτει από το κατάστηµά της. 

 

Πιστωτικός Κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν αντιµετωπίζει σηµαντικούς πιστωτικούς κινδύνους καθώς το σύνολο σχεδόν των πωλήσεών 

της αφορά πωλήσεις τοις µετρητοίς. 

 

Κίνδυνος Ρευστότητας 

Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την επάρκεια χρηµατικών διαθεσίµων και την 

ύπαρξη των αναγκαίων διαθέσιµων πηγών χρηµατοδότησης. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες 

ρευστότητας σε καθηµερινή βάση, µέσω της συστηµατικής παρακολούθησης των βραχυπρόθεσµων και 

µακροπρόθεσµων χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, καθώς επίσης και µέσω της καθηµερινής 

παρακολούθησης των πραγµατοποιούµενων πληρωµών. Παράλληλα, η Εταιρεία παρακολουθεί συνεχώς την 

ωρίµανση τόσο των απαιτήσεων όσο και των υποχρεώσεων, µε αντικειµενικό σκοπό τη διατήρηση µιας 

ισορροπίας µεταξύ της συνέχειας των κεφαλαίων.  

 

Κίνδυνος ταμειακών ροών 

Η Εταιρεία δεν αντιµετωπίζει συναλλαγµατικό κίνδυνο καθώς το σύνολο των συναλλαγών της και συνεπώς 

των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεών της είναι σε ευρώ. Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων των 

υποχρεώσεων και επενδύσεων παρακολουθείται σε προϋπολογιστική βάση. Ο κίνδυνος επιτοκίου της 

Εταιρείας αυξάνεται από τις βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις, οι 

οποίες υπόκεινται σε ευµετάβλητα επιτόκια, γεγονός το οποίο εκθέτει την Εταιρεία σε κίνδυνο ταµειακών 

ροών επιτοκίου. Η ∆ιοίκηση παρακολουθεί, σε συνεχή βάση τις διακυµάνσεις των επιτοκίων και τις 

χρηµατοδοτικές ανάγκες της Εταιρείας και αξιολογεί κατά περίπτωση τη διάρκεια των δανείων και τη σχέση 

µεταξύ σταθερού και αναπροσαρµοζόµενου επιτοκίου. Η Εταιρεία δεν χρησιµοποιεί παράγωγα 

χρηµατοοικονοµικά προϊόντα. 

 

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Όλες οι συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη γίνονται µε βάση την αρχή του πλήρους ανταγωνισµού.  

 

Σημαντικά μεταγενέστερα της λήξεως της τρέχουσας χρήσεως γεγονότα 

∆εν υπήρξαν γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου 2015 και έως και την 

ηµεροµηνία συντάξεως της παρούσας εκθέσεως και τα οποία δύνανται να επηρεάσουν σηµαντικά τη 

δραστηριότητα και την χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρείας. 

 

Λοιπές πληροφορίες 

Η Εταιρεία εκµεταλλεύεται δύο  πολυχώρους σε Σταθµούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.) µε το 

εµπορικό τίτλο  OLYMPUS PLAZA FOOD PARKS, στους οποίους λειτουργούν καταστήµατα γρήγορης 

εστίασης µε το διακριτικό τίτλο EVEREST, ελληνικά εστιατόρια µε τον διακριτικό τίτλο ΕΛΙΑ & ΛΑ∆Ι και 
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καταστήµατα µε παραδοσιακά προϊόντα, ζαχαρώδη, καπνοβιοµηχανικά προϊόντα, είδη δώρων, είδη 

βιβλιοπωλείου και γενικότερα είδη πρώτης ανάγκης για τον ταξιδιώτη µε τον διακριτικό τίτλο EASY 

MARKET.  

Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο 2ο χλµ.Ε.Ο Αντιρρίου Ιωαννίνων  . 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης ενοποίησης, 

στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζει η Εταιρεία EVEREST A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ, µε έδρα στην Ελλάδα, η οποία συµµετείχε στις 31/12/2015 στο µετοχικό κεφάλαιο της 

Εταιρείας, µε ποσοστό 35%. 

 

 

Αντίρριο, 01/08/2016 

                                                                                           

 

 
Με εκτίµηση , 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων σύμβουλος                                                           ΜΕΛΟΣ Δ.Σ 

               

Νικόλαος Μουσές                                                                                      Τσουκάλης Ανδρέας                                                                                                   
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «PLAZA A.E ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ.» 

 

Έκθεση Ελέγχου ε̟ί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας PLΑΖΑ Α.Ε ΕΙ∆ΩΝ 
∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2015  και την κατάσταση 
αποτελεσµάτων, της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα. 
 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις 
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες 
που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε βάση 
τον έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα πρότυπα 
αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε 
τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 
είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
 
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα 
ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόµενες διαδικασίες 
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας 
των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια 
αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την 
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το 
σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης 
επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την 
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του 
εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 
 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 
 
 
Γνώµη 
 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας PLΑΖΑ Α.Ε ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ κατά την 31η 



 7 

∆εκεµβρίου 2015, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση   για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, 
σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 
 
Έµφαση Θέµατος 

Εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 8 των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται το 
θέµα ότι στις 31 ∆εκεµβρίου 2015 το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό 
και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. 
Επιπλέον, το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερβαίνει τη συνολική 
αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων κατά το ποσό των € 2.306.260,43 χιλ. Όπως 
αναφέρεται στην ίδια σηµείωση, η Εταιρεία δια των αρµοδίων οργάνων  έχουν σχεδιάσει την λήψη 
κατάλληλων µέτρων για τη βελτίωση της χρηµατοοικονοµικής θέσης και την οµαλή συνέχιση της 
δραστηριότητάς της, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των συνηµµένων 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων που συντάχθηκαν µε δεδοµένη την αρχή της συνέχισης της 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας της Εταιρείας. Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το 
θέµα αυτό. 
 
 

Έκθεση ε̟ί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Α̟αιτήσεων 
 
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου µε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τις 
διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. 
 
 

Αντίρριο, 03 Αυγούστου 2016 
O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

Ελευθέριος Θεµελής 
Αρ Μ ΣΟΕΛ: 37781 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 31/12/2015 31/12/2014 

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία      

Ενσώµατα πάγια      

Κτίρια και Τεχνικά Εργα 6.1 757.787,17  759.033,70  

Μηχανολογικός εξοπλισµός 6.1 88.553,56  107.363,71  

Λοιπός εξοπλισµός 6.1  1.442,12 2.583,68  

Λοιπά ενσώµατα στοιχεία 6.1 136.109,85  164.403,31  

Σύνολο  983.892,70  1.033.384,40  

       

       

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία      

Λοιπά 7.1 12.045,01  12.045,01  

Σύνολο  12.045,01  12.045,01  

       

Αναβαλλόµενοι φόροι 16 97.990,11 99.407,49  

Σύνολο µη κυκλοφορούντων  1.093.927,82 1.144.836,92  

       

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      

Αποθέµατα      

Εµπορεύµατα  58.070,60  48.344,88  

Πρώτες ύλες και υλικά  

             

33.501,59   34.709,98  

Σύνολο  92.372,19  83.045,86  

       

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία      

Εµπορικές απαιτήσεις 7.2.1 42.791,35  14.791,84  

Προπληρωµένα Έξοδα 7.2.2 3.838,41  1.951,02  

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  144.406,47  82.470,05  

Σύνολο  191.036,23  99.212,91  

       

Σύνολο κυκλοφορούντων  283.408,42  182.267,77  

       

Σύνολο Ενεργητικού   1.377.336,26 1.327.104,69  

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σηµ. 31/12/2015 31/12/2014 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ       

Καταβληµένα κεφάλαια       

Κεφάλαιο  8 720.000,00  720.000,00  

Σύνολο    720.000,00  720.000,00 

        

Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο       

Αποτελέσµατα εις νέο    -2.300.901,68  -2.311.077,47 

Σύνολο   -2.300.901,68  -2.311.077,47 

        

        

Σύνολο καθαρής θέσης    -1.580.901,68  -1.591.077,47 

        

Προβλέψεις       

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους  9.1 27.190,56  22.231,24  

Λοιπές προβλέψεις  9.2       30.000,00              30.000,00 

Σύνολο    122.640,00  122.640,00 

        

Υποχρεώσεις       

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις       

Μακροπρόθεσµα ∆άνεια  10.1.1 311.378,53  311.378,53  
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Σύνολο    368.569,09   363.609,77 

 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις       

Βραχυπρόθεσµα Τραπεζικά ∆άνεια  10.2.1 1.333.292,38  1.333.292,38  

Εµπορικές υποχρεώσεις  10.2.2 977.569,64  1.052.252,05  

Λοιποί φόροι και τέλη  10.2.3 55.911,44  48.823,77  

Λοιπές υποχρεώσεις    32.548.80  30.201,38 

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα   190.346,59 90.002,81 

Σύνολο   2.589.668,85  2.554.572,39  

        

Σύνολο Υποχρεώσεων   2.958.237,94  2.918.182,16  

        

Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων    1.377.336,26  1.327.104,69 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 

  Σηµ. 31/12/2015 31/12/2014 

        

Κύκλος εργασιών 11.1  2.536.846,65 2.407.364,40  

Κόστος πωλήσεων 11.2  1.549.726,25 1.289.111,18  

Μικτό Αποτέλεσµα    987.120,40 1.118.253,22  

        

Άλλα έσοδα    55.279,63 41.323,67  

        

Έξοδα διάθεσης  11.2  814.370,20 881.110,24  

Έξοδα διοίκησης  11.2  99.030,38 120.792,90  

Άλλα κέρδη    -7.270,98           -70.158,29  

Αποτέλεσµα προ φόρων και τόκων   121.728,47 87.515,46  

        

Πιστωτικοί τόκοι   1.161,99  525,23  

Χρεωστικοί τόκοι   111.297,29  90.813,37  

Αποτέλεσµα προ φόρων   11.593,17  -2.772,68  

        

Φόροι εισοδήµατος 

Αναβαλλόµενη φορολογία   1.417,39  18.782,49  

        

Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους   10.175,79  -21.555,17  
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Προσάρτηµα (σηµειώσεις) επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 

2015 

 

1. Πληροφορίες σχετικές µε την Εταιρεία 
 

α) Επωνυµία: PLAZA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 

β) Νοµικός τύπος: Ανώνυµη εταιρεία. 

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2015 - 31.12.2015 

δ)  ∆ιεύθυνση της έδρας: 2χλµ Αντιρρίου – Ιωαννίνων  Αντίρριο  Τ.Κ. 300 20. 

ε) Α.Μ.Α.Ε.: 44414/02/Β/99/98    ΓΕ.ΜΗ.: 054701009000 

στ) Η διοίκηση εκτιµά ότι η παραδοχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγµένη για την 

κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.  

ζ) Η εταιρεία  ανήκει στην κατηγορία µικρή,  δηµοσίου συµφέροντος οντότητα. 

η)  Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συµφωνία 

µε τον παρόντα νόµο. 

θ) Τα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το 

λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας.  

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόµενης 

δραστηριότητας 
 

Στην κλειόµενη χρήση η Εταιρεία εντόπισε του ακόλουθους παράγοντες: 

α) Οι σωρευµένες ζηµίες ανέρχονται στο ποσό των € 2.300.901,68 

β) Τα ίδια κεφάλαια έχουν καταστεί αρνητικά και ανέρχονται στο ποσό των € 1.580.901,68 

γ)  Η Εταιρεία δεν έχει ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις προς το ∆ηµόσιο, ασφαλιστικούς οργανισµούς και 

προµηθευτές  

στ) Το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων της Εταιρείας ανέρχεται σε € 2.589.668,85,έναντι 

βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων ποσού € 42.791,35 

Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος η διοίκηση, έχει υποβάλει σχέδιο αναδιάρθρωσης και 

αναχρηµατοδότησης των δανειακών υποχρεώσεών της το οποίο εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 

πιστώτριες τράπεζες το οποίο έχει ήδη γίνει αποδεκτό από την Εθνική Τράπεζα και αναµένεται η  αποδοχή 

του από την Εurobank. Αναλυτικότερα, στις 22/04/2016 η εταιρεία ήρθε σε συµφωνία µε τη Εθνική για την  

διαγραφή των οφειλόµενων τόκων µέχρι τις 31/12/2015 ύψους 376.000€ και την εξόφληση του δανείου σε 5 

έτη µε επιτόκιο euribor 3M πλέον περιθώριο 3%. Σύµφωνα µε την συµφωνηθείσα ρύθµιση η εταιρεία µέσα 
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στο α τρίµηνο του  2016  αποπλήρωσε στην Εθνική Τράπεζα το ποσό των € 77.442,67 την 22/04/2016 και το 

ποσό των 80.000,00 € την 30.06.2016 

 

3. Λογιστικές αρχές και µέθοδοι 
 

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια 

εκτιµήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών, τα 

αναγνωριζόµενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. 

Αυτές οι εκτιµήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες 

που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγµατικά γεγονότα όµως, µπορεί να διαφέρουν από 

αυτές τις εκτιµήσεις. Οι εκτιµήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιµούνται σε συνεχή βάση.   

Οι λογιστικές εκτιµήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισµό των αποσβέσεων των  παγίων, τις 

συµµετοχές, την αποµείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίµηση της εύλογης αξίας εφόσον 

επιλέγεται η εφαρµογή της. 

 

 

3.1. Ακολουθούµενες λογιστικές αρχές και µέθοδοι 

Η εταιρεία για τα επιµέρους στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων εφαρµόζει τις ακόλουθες 

λογιστικές αρχές και µεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευµένου
1
.  

3.1.1. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

α) Αρχική καταχώριση 

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο 

περιλαµβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή 

επιδιωκόµενη χρήση.  

Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόµενων πάγιων στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένων των 

βιολογικών, περιλαµβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιµων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που 

σχετίζεται άµεσα µε το εν λόγω πάγιο στοιχείο. Επιπλέον περιλαµβάνει µια εύλογη αναλογία σταθερών και 

µεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έµµεσα µε το ιδιοπαραγόµενο πάγιο στοιχείο, στο βαθµό που τα ποσά 

αυτά αναφέρονται στην περίοδο κατασκευής ή παραγωγής. Η εταιρεία επιβαρύνει (δεν επιβαρύνει) το κόστος 

των ιδιοπαραγόµενων πάγιων στοιχείων µακράς περιόδου κατασκευής ή παραγωγής µε τόκους εντόκων 

υποχρεώσεων κατά το µέρος που αναλογούν σε αυτό. 

β) Μεταγενέστερη αποτίµηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµούνται στο αποσβέσιµο 

κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε µεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισµό του 

περιουσιακού στοιχείου, µείον σωρευµένες αποσβέσεις και ζηµίες αποµειώσεως). 
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Οι αποσβέσεις των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή 

τους, η οποία εκτιµήθηκε ως ακολούθως: 

� Κτίρια και τεχνικά έργα: σύµφωνα µε  τα έτη µίσθωσης  

� Μηχανήµατα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 10 έτη. 

� Μεταφορικά µέσα επιβατικά 6-8  έτη. 

� Μεταφορικά µέσα φορτηγά κ.λπ. 8 έτη. 

� Έπιπλα και εξοπλισµός γραφείων 10 έτη. 

Ζηµία αποµειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιµάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί την 

ανακτήσιµη αξία του. 

Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ελέγχονται για αποµείωση όταν 

υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι µεγαλύτερες από τις ανακτήσιµες. Στην περίπτωση αυτή 

υπολογίζεται η ανακτήσιµη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν 

την εκτιµώµενη ανακτήσιµη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζηµία αποµείωσης στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων. Το ανακτήσιµο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το µεγαλύτερο µεταξύ της εύλογης 

αξίας (µείον τα απαιτούµενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας χρήσεως αυτών.  

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα, τα επενδυτικά ακίνητα 

και τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµούνται στην εύλογη αξία τους, ως ακολούθως: 

β.1) Ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα 

Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα αποτιµούνται στην αναπροσαρµοσµένη (εύλογη) αξία τους. Η 

αναπροσαρµογή γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια ή νωρίτερα, αν υπάρχουν σηµαντικές µεταβολές στην αξία τους 

και η εύλογη αξία εκτιµάται από επαγγελµατίες εκτιµητές. Η αναπροσαρµογή γίνεται για κάθε διακεκριµένο 

ακίνητο µε προσαρµογή, τόσο της αξίας κτήσεως ή της προηγούµενης αναπροσαρµογής τους, όσο και των 

σωρευµένων αποσβέσεων, ώστε η νέα λογιστική (αναπόσβεστη) αξία του πάγιου στοιχείου να ισούται µε την 

αναπροσαρµοσµένη αξία του. Οι διαφορές αναπροσαρµογής  καταχωρίζονται στα ίδια κεφάλαια. Κατ’ 

εξαίρεση, η µείωση της αξίας λόγω αναπροσαρµογής καταχωρίζεται στα αποτελέσµατα, στον βαθµό που δεν 

καλύπτεται από διαφορά αναπροσαρµογής των ιδίων κεφαλαίων. Οι αποσβέσεις των ιδιοχρησιµοποιούµενων 

ακινήτων που έχουν περιορισµένη ωφέλιµη ζωή, υπολογίζονται επί των αναπροσαρµοσµένων αξιών µε την 

σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους. 

β.2) Επενδυτικά ακίνητα 

Τα επενδυτικά ακίνητα αποτιµούνται στην εύλογη αξία τους, η οποία εκτιµάται από επαγγελµατίες 

εκτιµητές και επανεκτιµάται τουλάχιστον ανά διετία και σε κάθε περίπτωση όταν οι συνθήκες της αγοράς 

υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία του στοιχείου διαφέρει σηµαντικά από την εύλογη αξία του. ∆ιαφορές από 

την αποτίµηση των επενδυτικών ακινήτων στην εύλογη αξία τους καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζηµιές στα 

αποτελέσµατα της περιόδου που προκύπτουν. Τα επενδυτικά ακίνητα που αποτιµούνται στην εύλογη αξία 

τους δεν υπόκεινται σε απόσβεση. 

γ) ∆ιαγραφή 

Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν αναµένει 

µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη χρησιµοποίησή τους ή την πώλησή τους.  
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3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία  

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν άδειες – παραχωρήσεις - δικαιώµατα, λογισµικά 

προγράµµατα, εµπορικές επωνυµίες και εµπορικά σήµατα.  

Η αξία των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωµάτων περιλαµβάνει το κόστος κτήσεως των εν λόγω 

στοιχείων, καθώς και κάθε δαπάνη που έχει µεταγενέστερα πραγµατοποιηθεί για την επέκταση της διάρκειας 

της ισχύος τους, µειωµένη κατά το ποσό των σωρευµένων αποσβέσεων και αποµειώσεων της αξίας τους. 

Η αξία των λογισµικών προγραµµάτων περιλαµβάνει το κόστος αγοράς λογισµικών προγραµµάτων 

καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγµατοποιηθεί προκειµένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, 

µειωµένη κατά το ποσό των σωρευµένων αποσβέσεων και τυχόν αποµειώσεων της αξίας τους. Σηµαντικές 

µεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα λογισµικά προγράµµατα όταν προσαυξάνουν την απόδοση 

τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών.  

Η απόσβεση των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωµάτων λογίζεται βάσει της σταθερής µεθόδου 

αποσβέσεως εντός της περιόδου ισχύος τους. Η απόσβεση των λογισµικών προγραµµάτων λογίζεται βάσει 

της σταθερής µεθόδου αποσβέσεως σε Χ έτη.  

Τα εµπορικά σήµατα δεν αποσβένονται καθώς θεωρείται ότι δεν έχουν ορισµένη διάρκεια ωφέλιµης 

ζωής, υπόκεινται όµως σε ετήσιο έλεγχο αποµειώσεως της αξίας τους.  

Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαµβάνεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 

3.1.3. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

3.1.3.1. Λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

α) Αρχική καταχώριση 

Όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, 

δηλαδή στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει το σύνολο των 

ταµειακών διαθεσίµων (ή ταµειακών ισοδύναµων) ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγµατος που διατέθηκε 

για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς. 

 

β) Μεταγενέστερη αποτίµηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµούνται 

στο κόστος κτήσεώς τους (ονοµαστικά ποσά) µείον τυχόν ζηµίες αποµειώσεως, εκτός από τα έντοκα 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεώς τους ή το επιτόκιο είναι 

σηµαντικά, αποτιµούνται στο αποσβέσιµο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου (ή µε τη σταθερή 

µέθοδο).   

Ζηµία αποµειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι µεγαλύτερη από το ποσό που 

η οντότητα εκτιµά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό. 

Το ποσό που η οντότητα εκτιµά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο 

είναι το µεγαλύτερο από: 

� Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιµάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, 

υπολογιζόµενη µε τη χρήση του αρχικού πραγµατικού επιτοκίου. 
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� Την εύλογη αξία του στοιχείου, µειωµένη µε το απαιτούµενο κόστος πωλήσεως. 

Οι ζηµίες αποµειώσεως καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων και αναστρέφονται ως κέρδη 

σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται µέχρι της αξίας 

που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωρηθεί ζηµία αποµειώσεως.  

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα αποτιµούνται µε την ισοτιµία του ξένου 

νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι σχετικές συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρίζονται 

στα αποτελέσµατα.  

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµούνται 

στην εύλογη αξία τους. Ειδικότερα: 

� Οι διαφορές από την αποτίµηση των διαθεσίµων για πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων στην εύλογη αξία τους (κέρδη ή ζηµίες) καταχωρίζονται, στην περίοδο που 

προκύπτουν, ως στοιχείο (διαφορά) της καθαρής θέσεως, το οποίο µεταφέρεται στα αποτελέσµατα 

όταν: 

� Είτε τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία διαγραφούν. 

� Είτε υπάρχουν αντικειµενικά τεκµήρια ότι τα περιουσιακά στοιχεία έχουν αποµειωθεί και 

εκτιµάται ότι η αποµείωση είναι µόνιµου χαρακτήρα.  

Οι ζηµιές αποµειώσεως της προηγούµενης περιπτώσεως αναστρέφονται στα αποτελέσµατα όταν 

οι λόγοι που τις προκάλεσαν παύουν να ισχύουν. Κατ’ εξαίρεση, οι ζηµίες αποµειώσεως από 

συµµετοχικούς τίτλους αναστρέφονται κατευθείαν στην καθαρή θέση και όχι µέσω 

αποτελεσµάτων. 

� Οι διαφορές από την αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων του εµπορικού 

χαρτοφυλακίου στην εύλογη αξία τους καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµιές στην περίοδο που 

προκύπτουν. 

� Σε αντιστάθµιση εύλογης αξίας, οι διαφορές (κέρδη και ζηµίες) από την αποτίµηση 

αντισταθµισµένου στοιχείου και µέσου αντισταθµίσεως, καταχωρούνται στην περίοδο που 

προκύπτουν και παρουσιάζονται συµψηφιστικά στο ίδιο κονδύλι της καταστάσεως 

αποτελεσµάτων. 

� Σε αντιστάθµιση ταµειακών ροών, οι διαφορές (κέρδη και ζηµιές) από την αποτίµηση του µέσου 

αντισταθµίσεως καταχωρούνται στην περίοδο που προκύπτουν: 

� Ως στοιχείο (διαφορά) της καθαρής θέσεως, εφόσον η αντιστάθµιση αξιολογείται ως 

αποτελεσµατική, και µεταφέρονται στα αποτελέσµατα στην ίδια περίοδο, στην οποία οι 

αντισταθµισµένες ταµειακές ροές καταχωρούνται στα αποτελέσµατα, συµψηφιζόµενες σε ένα 

κονδύλι. 

� Ως στοιχείο της καταστάσεως αποτελεσµάτων, εφόσον η αντιστάθµιση αξιολογείται ως µη 

αποτελεσµατική. 
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γ) ∆ιαγραφή 

Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και µόνον όταν εκπνεύσουν τα 

συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµιακών ροών του στοιχείου ή µεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι 

και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού. 

3.1.4. Φόροι εισοδήµατος 

3.1.4.1. Τρέχων φόρος 

Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος περιλαµβάνει: 

� Τον φόρο εισοδήµατος που προκύπτει µε βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής 

νοµοθεσίας. 

� Τον φόρο εισοδήµατος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο.  

Η Εταιρεία, για τις διαφορές φορολογικού ελέγχου ανέλεγκτων χρήσεων, σχηµατίζει σχετική 

πρόβλεψη, οπότε όταν αυτές βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από 

την Εταιρεία µεταφέρονται σε µείωση της σχηµατισµένης προβλέψεως. Τυχόν διαφορά 

καταχωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως. 

3.1.4.2. Αναβαλλόµενοι φόροι 

Αναβαλλόµενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιµες) διαφορές µεταξύ 

λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισµού.  

Η εταιρεία έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόµενων φόρων. Ειδικότερα η Εταιρεία καταχωρεί: 

� Όλες τις αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις για όλες τις φορολογητέες προσωρινές 

διαφορές, εκτός εάν η υποχρέωση προκύπτει από την αρχική καταχώριση υπεραξίας ή την αρχική 

καταχώριση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρεώσεως σε συναλλαγή που δεν αφορά συνένωση 

επιχειρήσεων και κατά το χρόνο της συναλλαγής δεν επηρεάζεται ούτε το λογιστικό ούτε το 

φορολογητέο αποτέλεσµα. 

� Τις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις µόνο στο βαθµό που είναι σφόδρα πιθανό και 

τεκµηριωµένο ότι θα υπάρχουν φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων οι εκπιπτόµενες 

προσωρινές διαφορές µπορούν να χρησιµοποιηθούν, µε εξαίρεση την περίπτωση που η 

αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση προκύπτει από την αρχική καταχώριση περιουσιακού 

στοιχείου ή υποχρεώσεως σε µια συναλλαγή που δεν αφορά συνένωση επιχειρήσεων και κατά το 

χρόνο της συναλλαγής δεν επηρεάζεται ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογητέο αποτέλεσµα. 

Χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα των αναβαλλόµενων φόρων υπόκεινται σε συµψηφισµό και τα 

αντίστοιχα καθαρά ποσά παρουσιάζονται στον ισολογισµό και στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 

3.1.5. Αποθέµατα 

α) Αρχική καταχώριση 

Τα αποθέµατα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαµβάνει κάθε δαπάνη που 

απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεµάτων στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόµενη 

χρήση.  



 16 

 

β) Μεταγενέστερη αποτίµηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέµατα αποτιµούνται στην κατ' είδος χαµηλότερη 

τιµή µεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Στην περίπτωση 

αποτιµήσεως στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία, η ζηµία αποµειώσεως καταχωρίζεται ως κόστος 

πωληθέντων, εκτός αν είναι σηµαντική, οπότε ενσωµατώνεται στο κονδύλι «αποµειώσεις περιουσιακών 

στοιχείων». 

3.1.6. Προκαταβολές και λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόµενα ποσά) και  

αποτιµούνται µεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, µείον τα χρησιµοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής 

του δουλευµένου και τυχόν ζηµίες αποµειώσεως. Η αποµείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται 

στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την 

δέσµευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού. 

Τα λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσεως και 

αποτιµούνται µεταγενέστερα στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιµης αξίας, δηλαδή 

του ποσού που αναµένεται να ληφθεί. 

3.1.7. Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και µεταγενέστερη αποτίµηση 

Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και µεταγενέστερα, 

αποτιµούνται στα ονοµαστικά ποσά τους, εκτός από τις µακροπρόθεσµης λήξεως, οι οποίες αποτιµούνται στο 

αποσβέσιµο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου (ή µε τη σταθερή µέθοδο). Οι 

χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα αποτιµούνται µε την ισοτιµία του ξένου 

νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι σχετικές συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρούνται 

στα αποτελέσµατα. 

β) ∆ιαγραφή 

Μια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση διαγράφεται όταν και µόνον όταν η συµβατική δέσµευση 

εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συµβατική δέσµευση που την δηµιούργησε δεν 

υφίσταται πλέον.  

 

 

3.1.8. Μη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και µεταγενέστερη αποτίµηση 

Οι µη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στο 

ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους. ∆ιαφορές που προκύπτουν είτε 

κατά την επανεκτίµησή είτε κατά το διακανονισµό των µη χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 

καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.  
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β) ∆ιαγραφή 

Μια µη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση διαγράφεται όταν και µόνον όταν η συµβατική δέσµευση 

εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συµβατική δέσµευση που την δηµιούργησε δεν 

υφίσταται πλέον.  

3.1.9. Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ποσό που 

αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους, εκτός αν η αποτίµηση στην παρούσα αξία του ποσού που 

αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους έχει σηµαντική επίδραση στα ποσά των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία, που 

προκύπτουν από προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καταχωρούνται και αποτιµούνται µε βάση αποδεκτή 

αναλογιστική µέθοδο. 

3.1.10. Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαµβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων καταχωρούνται ως 

αναβαλλόµενα έσοδα (έσοδα επόµενων περιόδων) και µεταφέρονται τµηµατικά στα αποτελέσµατα ως έσοδα 

κατ' αναλογία των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων για τα οποία ελήφθησαν, ενώ αυτές που λαµβάνονται 

για κάλυψη εξόδων καταχωρούνται στα αποτελέσµατα ως έσοδα στην ίδια περίοδο που καταχωρούνται και 

τα αντίστοιχα έξοδα. 

3.1.11. Έσοδα και έξοδα 

Η εταιρεία καταχωρεί τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευµένα.  

Ειδικότερα: 

� Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρούνται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται 

δουλευµένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

� Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται µε την 

κυριότητά τους. 

� Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή. 

� Τα οικονοµικά οφέλη από τη συναλλαγή µπορούν να αποτιµηθούν αξιόπιστα και θεωρείται 

σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. 

� Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους 

καταχωρίζονται ως εξής: 

� Oι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου ή τη σταθερή 

µέθοδο.  

� Τα µερίσµατα ή παρόµοιας φύσεως εισόδηµα από τη συµµετοχή στην καθαρή θέση άλλων 

οντοτήτων όταν εγκρίνονται από το αρµόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανοµή τους. 

�  Τα δικαιώµατα βάσει των σχετικών συµβατικών όρων. 
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3.1.12. Στοιχεία της καθαρής θέσεως 

Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρούνται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στα 

ονοµαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί. 

3.1.13. Ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόµενες υποχρεώσεις  

Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόµενα δικαιώµατα και δεσµεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν 

από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί µόνο από το αν συµβούν ή δεν συµβούν 

ένα ή περισσότερα αβέβαια µελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. 

Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σηµειώσεις των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

3.1.14. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού 

Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, 

προσαρµόζονται, εάν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αυτή 

επιβάλλουν προσαρµογές της αξίας τους. Οι προσαρµογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την 

ηµεροµηνία εγκρίσεως των οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Τα µη διορθωτικά, 

µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σηµαντικά, στις σηµειώσεις 

των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.   

3.1.15. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 

Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εµπειρία και σε 

άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων αναµενόµενων µελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες 

συνθήκες, αναµένεται να πραγµατοποιηθούν. 

3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και µεθόδων, µεταβολές λογιστικών εκτιµήσεων και διόρθωση 

σφαλµάτων προηγούµενων περιόδων 

3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και µεθόδων 

Οι µεταβολές λογιστικών αρχών και µεθόδων, καταχωρίζονται µε αναδροµική επαναδιατύπωση των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δηµοσιοποιούνται µαζί µε τις καταστάσεις της 

τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόµενα κονδύλια να είναι συγκρίσιµα. 

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας µεταβολής. 

 
3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιµήσεων 

Οι µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων καταχωρούνται στην περίοδο, στην οποία διαπιστώνεται ότι 

προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και µελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι µεταβολές 

αυτές δεν καταχωρούνται αναδροµικά. 

 

4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόµου προκειµένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση 

των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 
 

Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρµογή µιας διατάξεως του νόµου 

για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, 

γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή.  
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Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως. 

5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας υποχρεώσεως µε περισσότερα από ένα κονδύλια 

του ισολογισµού 
 

∆εν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται µε περισσότερα από ένα κονδύλια 

του ισολογισµού. 

6. Πληροφορίες σχετικά µε ενσώµατα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 

6.1. Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

        

 

Κτίρια και 

κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

Μηχανήματα 

και 

μηχανολογικές 

εγκαταστάσεις 

Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση Σύνολο 

Αξία κτήσεως        

Κατά την 31/12/2013 1.200.203,91 199.578,46 10.574,54 381.528,18 0,00 1.791.885,09 

Προσθήκες χρήσεως 0,00 320,00 0,00 5.496,03 0,00 5.816,03 

Εκποιήσεις/Διαγραφές χρήσεως 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο κατά την 31/12/2014 1.200.203,91 199.898,46 10.574,54 387.024,21 0,00 1.797.701,12 

       

Aποσβέσεις       

Κατά την 31/12/2013 393.402,03 73.727,53 6.849,31 192.027,84 0,00 666.006,71 

Προσθήκες χρήσεως 47.768,18 18.807,22 1.141,55 30.593,06 0,00 98.310,01 

Εκποιήσεις/Διαγραφές χρήσεως 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο κατά την 31/12/2014 441.170,21 92.534,75 7.990,86 222.620,90 0,00 764.316,72 

       

Αναπόσβεστη αξία       

Κατά την 31/12/2013 806.801,88 125.850,93 3.725,23 189.500,34 0,00 1.125.878,38 

Κατά την 31/12/2014 759.033,70 107.363,71 2.583,68 164.403,31 0,00 1.033.384,40 

       

 

Κτίρια και 

κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

Μηχανήματα 

και 

μηχανολογικές 

εγκαταστάσεις 

Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση Σύνολο 

Αξία κτήσεως        

Κατά την 31/12/2014 1.200.203,91 199.898,46 10.574,54 387.024,21 0,00 1.797.701,12 

Προσθήκες χρήσεως 68.261,28 0,00 0,00 1.948,64 0,00 70.209,92 

Εκποιήσεις/Διαγραφές χρήσεως 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο κατά την 31/12/2015 1.268.465,19 199.898,46 10.574,54 388.972,85 0,00 1.867.911,04 

       

Aποσβέσεις       

Κατά την 31/12/2014 441.170,21 92.534,75 7.990,86 222.620,90 0,00 764.316,72 

Προσθήκες χρήσεως 69.507,81 18.810,15 1.141,56 30.242,10 0,00 119.701,62 

Εκποιήσεις/Διαγραφές χρήσεως 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο κατά την 31/12/2015 510.678,02 111.344,90 9.132,42 252.863,00 0,00 884.018,34 

       

Αναπόσβεστη αξία       

Κατά την 31/12/2014 759.033,70 107.363,71 2.583,68 164.403,31 0,00 1.033.384,40 

Κατά την 31/12/2015 757.787,17 88.553,56 1.442,12 136.109,85 0,00 983.892,70 
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7. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

 

7.1 Λοιπά 

 

Λοιπά 31/12/2015 31/12/2014 

∆οσµένες Εγγυήσεις 12.045,01 12,045,01 

Σύνολο 12.045,01 12.045,01 
 

 
 

7.2.1 Εµπορικές απαιτήσεις 

Οι εµπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Εµπορικές απαιτήσεις 31/12/2015 31/12/2014 

Πελάτες  41.210,47 7.801,84 

Λοιπές Απαιτήσεις 1.580,88 6.990,00 

   

Σύνολο 42.791,35 14.791,84 

 
7.2.2 Προπληρωµένα Έξοδα – Έσοδα Χρήσης εισπρακτέα 

Τα προπληρωµένα έξοδα και τα έξοδα χρήσης εισπρακτέα  αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές απαιτήσεις 31/12/2015 31/12/2014 

   

Εξοδα εποµένων Χρήσεων 3.075,12 1.705,00 

‘Εσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα 763,29 246,02 

Σύνολο 3.838,41 1.951,02 
 
 

8. Μετοχικό Κεφάλαιο 

 

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε  € 720.000  και αποτελείται από 720 κοινές 

ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 10,00 έκαστη. ∆εν υπήρξε κάποια µεταβολή σε σχέση µε 

την προηγούµενη χρήση.  

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2015, το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό, 

συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 

2190/1920, περί της συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας. Επιπλέον οι βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις της Εταιρείας εµφανίζονται µεγαλύτερες από το κυκλοφορούν ενεργητικό της κατά το 

ποσό των € 2.306.260,43  µε αποτέλεσµα να υπάρχει η πιθανότητα να µην είναι σε θέση να 

αποπληρώσει µέρος των συµβατικών της υποχρεώσεων.. Η Εταιρεία στα πλαίσια ενδεχόµενης 

ανάγκης ενίσχυσης της ρευστότητας, πέραν του προγράµµατος εξοικονόµησης κόστους, εξετάζει 

µία σειρά πρόσθετων ενεργειών που µεταξύ άλλων περιλαµβάνει: αποτελεσµατική εκµετάλλευση 

και συνέχιση της υφιστάµενης πιστωτικής πολιτικής µεταξύ   των εταιρειών του Οµίλου που 

εντάσσεται, και αναθεώρηση υφιστάµενων συµφωνιών µε συνεργάτες και εκµισθωτές. 
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9. Προβλέψεις 

 

9.1 Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία 

Η υποχρέωσης για παροχές σε εργαζοµένους προσδιορίστηκε µε αναλογιστική µελέτη, ως ακολούθως: 

 31/12/2015 31/12/2014 

Παρούσα αξία υποχρεώσεων 22.231 14.963 
Πληρωθείσες εισφορές εργοδότη   

Έσοδα (έξοδα) στην κατάσταση αποτελεσµάτων 3.342 2.507 

Αναλογιστικό κέρδος (ζηµιά) στην υποχρέωση 1.617 4.761 

Καθαρή υποχρέωση στον ισολογισµό 27.191 22.231 

 

Ποσά, τα οποία έχουν καταχωριστεί στην κατάσταση αποτελεσµάτων: 

 31/12/2015 31/12/2014 

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 2.787 1.984 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 556 524 

Κόστος προϋπηρεσίας   

Κόστος (αποτέλεσµα) διακανονισµών   

Συνολική επιβάρυνση αποτελεσµάτων χρήσεως 3.342 2.507 

 

          Η κίνηση της υποχρεώσεως που έχει καταχωριστεί στον ισολογισµό έχει ως εξής: 

 31/12/202015 31/12/2014 

Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως 22.231 14.963 

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 2.787 1984 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 556 523 

Κόστος προϋπηρεσίας   

Κόστος (αποτέλεσµα) διακανονισµών   

Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους   

Αναλογιστικό κέρδος(ζηµιά) στην υποχρέωση 1617 4761 

Καθαρή υποχρέωση στον ισολογισµό 27.191 22.231 

 
Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 

 31/12/2015 31/12/2014 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 2,20% 3,5% 

Πληθωρισµός   

Μελλοντικές αυξήσεις αποδοχών  1,80% 1,80% 

 

 

 
9.2 Λοιπές προβλέψεις 

Οι λοιπές προβλέψεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 31/12/202015 31/12/2014 

Πρόβλεψη ανέλεγκτων φορολογικών χρήσεων  30.000 30.000 

Σύνολο 30.000 30.000 
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10. Υποχρεώσεις 
 

 

10.1 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

10.1.1 ∆άνεια 

Α) ∆άνειο από την µέτοχο εταιρεία EVEREST AE ποσό 311.378,53€ 

 

α) Εξασφαλίσεις δανείων 

Η   εταιρεία Everest Α.Ε µέτοχος της εταιρείας   έχει εγγυηθεί τα ανωτέρω δάνεια στο ποσοστό συµµετοχής 

(35%) και η οποία έχει καταθέσει πρόγραµµα αποπληρωµής , το οποίο η Εθνική έχει κάνει αποδεκτό ενώ 

αναµένεται η έγκριση του από την Eurobank . 

Στις 22/12/2014 η εταιρεία έχει υπογράψει σύµβαση για την λήψη δανείου από την µέτοχο εταιρεία Everest  

A.E συνολικού ποσού 311.378,53 ευρώ µε σκοπό την  κεφαλαιακή ενίσχυση της  προκειµένου να καλυφθούν 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της και να εξασφαλίσει επαρκές κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη των 

τρεχουσών κεφαλαιακών αναγκών της. 

 

(β) Χρόνος λήξεως δανειακών υποχρεώσεων 

O κατωτέρω πίνακας αφορά την αποπληρωµή του δανείου της Εθνικής Τράπεζας: 

Υπόλοιπο λήξεως 

Τραπεζικά 

δάνεια 

Βραχυπρόθεσµο τµήµα: 157.442,67 

Έως 1 έτος  

Σύνολο Βραχυπρόθεσµου τµήµατος 157.442,67 

Μακροπρόθεσµο τµήµα:  

1 έως 2 έτη 160.000 

2 έως 5 έτη 160.000 

Άνω των 5 ετών  

Σύνολο µακροπρόθεσµου τµήµατος 320.000 

Γενικό Σύνολο 477.442,67 

 
 

 
10.2 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

10.2.1 Βραχυπρόθεσµα Τραπεζικά ∆άνεια 

Α) ∆άνειο από Εθνική τράπεζα ποσό 971.688,14 € 

Β) ∆άνειο από EUROBANK ποσό 361.604.24 € 
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Το υπόλοιπο του δανείου της Εθνικής τράπεζας, όπως εµφανίζεται στα βιβλία της εταιρείας, ανέρχεται στις 

31/12/2015 στο ποσό των € 971.688,14. Η εν λόγω δανειακή σύµβαση έχει καταγγελθεί από τις 23/10/2012, 

λόγω µη κανονικής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της εταιρείας. Στις 22/04/2016 η εταιρεία ήρθε σε 

συµφωνία µε τη Εθνική για την  διαγραφή των οφειλόµενων τόκων µέχρι τις 31/12/2015 ύψους 376.000€ και 

την εξόφληση του δανείου σε 5 έτη µε επιτόκιο euribor 3M πλέον περιθώριο 3%  

To υπόλοιπο δανείου  της Τράπεζας  Eurobank , όπως εµφανίζεται στα βιβλία της εταιρείας , ανέρχεται στις 

31/12/2015 στο ποσό των € 361.604,24 . Η εν λόγω σύµβαση βρίσκεται σε καθυστέρηση λόγω µη κανονικής 

εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της εταιρείας. 

 

10.2.2 Εµπορικές υποχρεώσεις 

Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Εµπορικές υποχρεώσεις 31/12/2015 31/12/2014 

Προµηθευτές 973.863,79 1.048.546,20 

Επιταγές πληρωτές 3.705,85 3.705.,85 

Σύνολο 977.569,64 1.052.252,05 

 
10.2.3 Λοιπές υποχρεώσεις 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

Λοιπές υποχρεώσεις 31/12/2015 31/12/2014 

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 32.548,80 30.201,38 

 32.548,80 30.201,38 

 

 

 

11. Έσοδα και έξοδα σηµαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σηµασίας 

 

 

 

 

 

11.1 Κύκλος Εργασιών   
 

Ακολουθεί ανάλυση των εσόδων στον παρακάτω πίνακα: 

Έσοδα 31/12/2015 31/12/2014 

Πωλήσεις εµπορευµάτων 893.503,67 819.779,27 

Πωλήσεις Προϊόντων 1.562.333,81 1.459.007,19 

Πωλήσεις Υπηρεσιών 81.009,17 128.577,94 

Σύνολο 2.536.846,65 2.407.364,40 
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11.2 Κόστος πωληθέντων –Έξοδα διοίκησης- Έξοδα διάθεσης    

 
Ακολουθεί ανάλυση  στους παρακάτω πίνακες: 
 
 
 
 
 
 
 

Κόστος Πωληθέντων 31/12/2015 31/12/2014 

Κόστος αναλωθέντων αποθεµάτων 988.910,73 899.397,78 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 275.966,78 255.557,28 

Παροχές Τρίτων 225.561,45 93.862,37 

Έξοδα από φόρους και τέλη 7.583,53 0,00 

∆ιάφορα έξοδα 8.957,95 1.411,84 

Εξοδα αποσβέσεων 42.745,81 38.881,91 

Σύνολο 1.549.726,25 1.289.111,18 

 
 
 
 

Εξοδα ∆ιοίκησης 31/12/2015 31/12/2014 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού  44.574,28 49.998,86 

Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων 20.620,25 13.000,00 

Παροχές Τρίτων 7.027,01 20.638,39 

Έξοδα από φόρους και τέλη 2.684,70 0,00 

∆ιάφορα έξοδα 7.958,78 1.411,84 

Εξοδα αποσβέσεων 16.165,36 25.527,22 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού 0,00 6.744,54 

Σύνολο 99.030,38 120.792,90 

 
 
 
 

Εξοδα ∆ιάθεσης 31/12/2015 31/12/2014 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού  393.936,21 372.854,46 

Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων 47.903,65 81.308,32 

Παροχές Τρίτων 224.965,77 310.636,75 

Έξοδα από φόρους και τέλη 23.619,49 29.773,96 

∆ιάφορα έξοδα 57.151,10 52.514,53 

Εξοδα αποσβέσεων 66.793,98 34.022,22 

Σύνολο 814.370,20 881.110,24 

 
    

12. Κατηγορίες και αµοιβές προσωπικού 
Ο µέσος όρος των απασχολούµενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτοµα: 

 31/12/2015 31/12/2014 

∆ιοικητικό προσωπικό 12 12 

Εργατοτεχνικό προσωπικό 25 20 

Σύνολο 37 32 

 
Η εταιρεία σε σχέση µε το απασχολούµενο προσωπικό επιβαρύνθηκε µε τα εξής ποσά: 
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 31/12/2015 31/12/2014 

Μισθοί και ηµεροµίσθια 549.770,17 509.420,59 

Κοινωνικές επιβαρύνσεις 136.757,72 132.986,38 

Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία (Αποζ. 

Απόλυσης) 

0,00 8.088,60 

Σύνολο 686.527,89 650.  495,57 

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

οργάνων 
∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

 

14.  Συµµετοχές σε εταιρείες µε απεριόριστη ευθύνη των εταίρων 
 

∆εν υπάρχουν τέτοιες συµµετοχές. 

15. Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που δεν 

εµφανίζονται στον ισολογισµό 
 

α) Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις 

Η Εταιρεία έχει συνάψει µη ακυρώσιµες συµβάσεις λειτουργικών µισθώσεων που αφορούν την 

ενοικίαση ακινήτων οι οποίες λήγουν σε διάφορες ηµεροµηνίες έως και το έτος 2021.  

Οι ελάχιστες πληρωµές ενοικίων λειτουργικών µισθώσεων ακινήτων έχουν ως ακολούθως: 

 31/12/2015 31/12/2014 
 

Έως 1 έτος 234.552,96 222.552,96 

Από 2 έως και 5 έτη 586.113,76 690.466,72 

Πάνω από 5 έτη 0,00 219.000 

Σύνολο 820.666,72 1.132.019,68 

 

β) Εγγυήσεις  

Η Εταιρεία δεν έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους,  

 
γ) Ενδεχόµενες υποχρεώσεις  

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2008 εώς και 2015. Για 

την κάλυψη τυχόν πρόσθετων φορολογικών υποχρεώσεων που ενδεχοµένως να προκύψουν από τον 

φορολογικό έλεγχο, η Εταιρεία έχει σχηµατίσει πρόβλεψη ποσού  € 30.000,00 
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16. Πρώτη εφαρµογή 
 

 
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά την επίδραση των εγγραφών προσαρµογής επί των ιδίων 

κεφαλαίων για την 1.1.2014 και την 31.12.2014, οι οποίες εφαρµόσθηκαν επί των καταστατικών οικονοµικών 

καταστάσεων της Εταιρείας, προκειµένου αυτές να προσαρµοστούν στα Ε.Λ.Π.: 

Συµφωνία καθαρής θέσεως κατά την πρώτη εφαρµογή 31/12/2014 31/12/2013 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Ε.Γ.Λ.Σ.   -1.569.522,30  -1.420.739,80 

Μεταφορά αποθεµατικών στις Υποχρεώσεις  0,00 -170.000,00  

Χρεωστικά Υπόλοιπα Προµηθευτών  0,00 -18.197,79  

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 0,00  -1.756,24  

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού   -7.268,24 -14.963,00  

Καταχώριση αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης  -18.782,49 118.189,98  

Μεταφορά πληρωτέων φόρων εις νεόν  0,00 24.210,86  

∆ιαγραφή άυλων στοιχείων  14.135,86 -56.266,31  

Καταχώρηση προβλέψεων για ανέλεγκτες χρήσεις  0,00  -30.000,00 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Ε.Λ.Π.   -1.591.077,47  -1.569.522,30 

  
Αντίρριο,01/08/2016 
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