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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας PLAZA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  
 
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας PLAZA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης 
Δεκεμβρίου 2016, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων 
κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη 
σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 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. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, που έχουν 
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β’2848/23.10.2012). 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 PLAZA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση 
που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως 
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Θέματα Έμφασης 
Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 
 
1) Στην επεξηγηματική σημείωση 8 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όπου αναφέρεται ότι το σύνολο 
των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920 περί της 
συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας.  
 
2) Στην επεξηγηματική σημείωση 10 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται το θέμα ότι 
η Εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις με τα πιστωτικά ιδρύματα με σκοπό την αναδιοργάνωση υφιστάμενων 
δανειακών υποχρεώσεών της ποσού € 433χιλ. Παράλληλα, στη σημείωση 8 γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι 
το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερβαίνει τη συνολική αξία των 
κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων κατά ποσό € 2.009χιλ. Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν 
την ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικά με την ικανότητα απρόσκοπτης συνέχισης της δραστηριότητας της 
Εταιρείας. Η ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων, αποτελεί βασική 
προϋπόθεση για την ύπαρξη επάρκειας κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας. Επίσης, όπως αναφέρεται στις 
επεξηγηματικές σημειώσεις 8 και 10, η Διοίκηση της Εταιρείας έχει προβεί στον σχεδιασμό κατάλληλων 
δράσεων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής της θέσης και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων 
της, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των συνημμένων χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων με βάση την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της. 
 
Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. 
 
 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του 
Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 
4336/2015, σημειώνουμε ότι: 
Α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις 
ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί 
με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2016. 
Β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο μας, για την Εταιρεία PLAZA ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην 
Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 
 
 

Αντίρριο, 21 Ιουνίου 2017 
O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 

Ελευθέριος Θεμελής 
Αρ Μ ΣΟΕΛ: 37781 
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Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την τιμή να υποβάλλει την έκθεση των πεπραγμένων για τη 17η εταιρική 
χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016, 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 1/1/2016-31/12/2016, η 
εξέλιξη των κυριότερων οικονομικών μεγεθών έχει ως ακολούθως: Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 
2.595.708 (2015: €2.536.847 ), παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 2,32 %. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε € 
1.014.300 (2015: € 987.120 ), παρουσιάζοντας αύξηση  της τάξης του 2,75 %, με αποτέλεσμα το μικτό 
περιθώριο κέρδους να διαμορφωθεί σε  39,08 % (2015: 38,91 % ). Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 278.868 (2015: € 241.811,58) 
παρουσιάζοντας αύξηση 15,32 % σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Τα  κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε € 
122.361  (2015: € 10.176 ). Η Εταιρεία προέβη σε επενδύσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά την 
τρέχουσα χρήση € 5.086 (2015: € 70.209 ). Οι συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις ( μακροπρόθεσμες και 
βραχυπρόθεσμες) ανήλθαν σε € 1.181.606 (2015: € 1.333.292 ) αντιπροσωπεύοντας το 98,04 % (2015: 96,80 
%) του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων. Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 
ανήλθαν σε € (1.458.541)  (2015: € (1.580.902)) . 

 
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 και τα αποτελέσματά της  παρουσίασαν αύξηση σε 
σχέση ,με την προηγούμενη χρονιά , κυρίως λόγω της ανοδικής πορείας της επιχείρησης,  δεν είναι σε θέση 
να διανείμει μέρισμα λόγω των συσσωρευμένων ζημίων προηγουμένων χρήσεων.  

Όσον αφορά τις προοπτικές της Εταιρείας μας για τη νέα χρήση 1/1/2017-31/12/2017 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 Διοίκηση 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 Διοίκηση 
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 
 

Η διοίκηση της  εταιρείας αποφάσισε εντός τους μηνός Ιουλίου να διακόψει την λειτουργία του 
Υποκαταστήματος που βρίσκεται στο  233ο χιλ Ιωαννίνων – Αντιρρίου και ήδη έχει έρθει σε συμφωνία για 
την λειτουργία εντός του 2017 τριών νέων σταθμών  εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α) , δύο στον 
ΨΑΘΟΠΥΡΓΟ επί της Ε.Ο Κορίνθου Πατρών και ένα στο ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ επί της Ε.Ο Αντιρρίου   Ιωαννίνων, 
οι οποίοι θα συμβάλουν σημαντικά στην βελτίωση της δραστηριότητας  και της χρηματοοικονομικής θέσης 
της εταιρείας. 
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Λοιπές πληροφορίες 
Η   Εταιρεία σήμερα μετά την διακοπή λειτουργίας του Υποκαταστήματος  εκμεταλλεύεται ένα   πολυχώρο 
σε Σταθμό Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.) με το εμπορικό τίτλο  OLYMPUS PLAZA FOOD 
PARKS, στον  οποίο λειτουργούν καταστήματα γρήγορης εστίασης με το διακριτικό τίτλο EVEREST, 
ελληνικά εστιατόρια με τον διακριτικό τίτλο ΕΛΙΑ & ΛΑΔΙ και 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, στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η Εταιρεία EVEREST A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, με έδρα στην Ελλάδα, η οποία συμμετείχε στις 31/12/2016 στο μετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρείας, με ποσοστό 35%. 

 
 

Αντίρριο, 20 Ιουνίου 2017 

                                                                                           

 
 

Με εκτίμηση, 
 

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

Νικόλαος Μουσές                                                                                      Τσουκάλης Ανδρέας                                                                                                   
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2016 2016  2015 
Ενσώματα πάγια στοιχεία 6.1 860.407 

 
983.893 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 7.1 11.145 
 

12.045 
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 

 
48.953 

 
97.990 

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 

920.505 
 

1.093.928 

 Αποθέματα 
 

106.843 
 

92.372 
Εμπορικές απαιτήσεις 7.2.1 41.561 

 
42.791 

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 7.2.2 5.900 
 

3.838 
Χρηματικά Διαθέσιμα 

 
130.473 

 
144.406 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 

284.778 
 

283.408 

 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   1.205.282  1.377.336 

 Μακροπρόθεσμα Δάνεια 10.1.1 311.379 
 

311.379 
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού 9.1 28.536 

 
27.191 

Λοιπές προβλέψεις 9.2 30.000 
 

30.000 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΙΩΣΕΙΣ 

 
369.915 

 
368.569 

 Εμπορικές Υποχρεώσεις 10.2.2 916.800 
 

977.570 
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 10.2.1 1.181.606 

 
1.333.292 

Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι  64.520 
 

55.911 
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχ/σμες υποχρεώσεις 10.2.4 130.982 

 
222.895 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

2.293.908 
 

2.589.669 

 Μετοχικό Κεφάλαιο 8 720.000 
 

720.000 
Κέρδη / (ζημιές) προηγούμενων ετών 

 
-2.300.902 

 
-2.311.077 

Κέρδη / (ζημιές) Χρήσεως  εις νέον 
 

122.361 
 

10.176 
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 

 
-1.458.541 

 
-1.580.902 

 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
 

1.205.282 
 

1.377.336 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31/12/2016 
 2016  2015 
Πωλήσεις 11.1 2.595.708 

 
2.536.847 

Κόστος Πωληθέντων 11.2 -1.581.407 
 

-1.549.726 
Μεικτός κέρδος/ (ζημιά) 

 
1.014.300 

 
987.120 

Έξοδα διοίκησης 11.2 -79.703 
 

-106.301 
Έξοδα διάθεσης 11.2 -827.217 

 
-814.370 

Λοιπά έσοδα 
 

42.916 
 

55.280 
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων & χρημ/κών αποτελεσμάτων 

 
150.296 

 
121.728 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 
 

126.048 
 

1.162 
Χρηματοοικονομικά έξοδα 

 
-104.946 

 
-111.297 

Κέρδη/ (Ζημιές) προ φόρων 
 

171.398 
 

11.593 
Φόροι εισοδήματος 

 
-49.037 

 
-1.417 

Καθαρά Κέρδη / (Ζημιές) 
 

122.361 
 

10.176 

Αποσβέσεις 
 

128.572 
 

120.083 
EBITDA 

 
278.868 

 
241.812 

Λοιπά συνολικά έσοδα 
 

0 
 

0 
Φόρος που αναλογεί 

 
0 

 
0 

 

 

 

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 
2016 
 
1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία 

 

α) Επωνυμία: PLAZA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία. 

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2016 - 31.12.2016 

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

ε) Α.Μ.Α.Ε.: 44414/02/Β/99/98    ΓΕ.ΜΗ.: 054701009000 
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στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την 
κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καθώς σύμφωνα με τη σημείωση 8, 
αποφασίστηκε αύξηση του υφιστάμενου Μετοχικού Κεφαλαίου. 

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 έχουν στρογγυλοποιηθεί στα δεκαδικά 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 € (2.178.541) 

β) Τα ίδια κεφάλαια έχουν καταστεί αρνητικά και ανέρχονται στο ποσό των € (1.458.541) 

γ)  Η Εταιρεία δεν έχει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, ασφαλιστικούς οργανισμούς και 
προμηθευτές  

στ) Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας ανέρχεται σε € 2.293.908,έναντι 
βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων ποσού € 284.778 

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

αναχρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεών της το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό 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 

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.    

Στις 29/05/2017 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των € 661.300 με καταβολή μετρητών από το βασικό 

μέτοχο. Επιπλέον αποφασίστηκε  η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με συμψηφισμό ζημιών, 

ποσού € 658.800 δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών. 

 

3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι 
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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.  

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). 

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. 
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 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. Διαφορές 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) Διαγραφή 

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.  

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. 
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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 5 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 καταχωρούνται 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. 

 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.  
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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. 

 

 

γ) Διαγραφή 

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. 
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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.  

 

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 
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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) Διαγραφή 

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. Διαφορές που προκύπτουν είτε 
κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 
καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.  

 

β) Διαγραφή 

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.  
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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. 

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  
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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 Διοικητικό 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.  

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως. 

5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα κονδύλια 
του ισολογισμού 
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Δεν 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 1/1/2015 1.200.204 199.898 10.575 387.024 0 1.797.701

Προσθήκες χρήσεως 68.261 0 0 1.949 0 70.210

Εκποιήσεις/Διαγραφές χρήσεως 0 0 0 0 0 0

Σύνολο κατά την 31/12/2015 1.268.465 199.898 10.575 388.973 0 1.867.911

Aποσβέσεις

Κατά την 1/1/2015 441.170 92.535 7.991 222.621 0 764.317

Προσθήκες χρήσεως 69.508 18.810 1.142 30.242 0 119.702

Εκποιήσεις/Διαγραφές χρήσεως 0 0 0 0 0 0

Σύνολο κατά την 31/12/2015 510.678 111.345 9.132 252.863 0 884.018

Αναπόσβεστη αξία

Κατά την 31/12/2014 759.034 107.364 2.584 164.403 0 1.033.384

Κατά την 31/12/2015 757.787 88.554 1.442 136.110 0 983.893  
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Κτίρια και 
κτιριακές 

εγκαταστάσεις

Μηχανήματα και 
μηχανολογικές 
εγκαταστάσεις

Μεταφορικά 
μέσα

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση

Σύνολο

Αξία κτήσεως 

Κατά την 1/1/2016 1.268.465 199.898 10.575 388.973 0 1.867.911

Προσθήκες χρήσεως 0 0 0 5.086 0 5.086

Εκποιήσεις/Διαγραφές χρήσεως 0 0 0 319 0 319

Σύνολο κατά την 31/12/2016 1.268.465 199.898 10.575 393.740 0 1.872.678

Aποσβέσεις

Κατά την 1/1/2016 510.678 111.345 9.132 252.863 0 884.018

Προσθήκες χρήσεως 80.343 18.686 381 29.163 0 128.572

Εκποιήσεις/Διαγραφές χρήσεως 0 0 0 319 0 319

Σύνολο κατά την 31/12/2016 591.021 130.031 9.513 281.707 0 1.012.271

Αναπόσβεστη αξία

Κατά την 1/1/2016 757.787 88.554 1.442 136.110 0 983.893

Κατά την 31/12/2016 677.445 69.868 1.062 112.033 0 860.407  
 
 
 
 
 
 
 
7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 
7.1 Λοιπά 
 

Λοιπά 31/12/2016 31/12/2015 
Δοσμένες Εγγυήσεις 11.145 12.045 

Σύνολο 11.145 12.045 
 

 
 

7.2.1 Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Εμπορικές απαιτήσεις 31/12/2016 31/12/2015 
Πελάτες  36.266 41.210 

Λοιπές Απαιτήσεις 5.295 1.581 

Σύνολο 41.561 42.791 
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7.2.2 Προπληρωμένα Έξοδα – Έσοδα Χρήσης εισπρακτέα 

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

Λοιπές απαιτήσεις 31/12/2016 31/12/2015 
      

Έξοδα επομένων Χρήσεων 3.362 3.075 

Λοιποί Χρεώστες  2.538 763 

Σύνολο 5.900 3.838 
 
 

8. Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε  € 720.000  και αποτελείται από 72.000 κοινές ονομαστικές 
μετοχές, ονομαστικής αξίας € 10,00 έκαστη. Δεν υπήρξε κάποια μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη 
χρήση.  
 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, 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 € 2.009.131  με 
αποτέλεσμα να υπάρχει η πιθανότητα η Εταιρεία 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. 
 
Στις 29/5/2017 η εταιρεία συγκάλεσε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, στο οποίο αποφάσισε τη 
μείωση μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών των παλαιότερων χρήσεων, κατά το ποσό των 
658.800€, δια μειώσεων της ονομαστικής αξίας των 72.000 μετοχών κατά 9,15€ ανά μετοχή.  
Παράλληλα, αποφάσισε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 661.300€, με κατάθεση 
μετρητών από το βασικό μέτοχο και έκδοση 778.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,85€ έκαστη, η 
οποία θα πραγματοποιηθεί σε 4 μήνες από την σύγκλιση του Δ.Σ. Σκοπός των ανωτέρω ενεργειών είναι η 
εξυγίανση της Εταιρείας. 
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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: 

  31/12/2016 31/12/2015 
Παρούσα αξία υποχρεώσεων 27.191 22.231 

Πληρωθείσες εισφορές εργοδότη -9.298,17    

Έσοδα (έξοδα) στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων 

13.102,75 3.342 

Αναλογιστικό κέρδος (ζημιά) στην υποχρέωση -2.459 1.617 

Καθαρή υποχρέωση στον ισολογισμό 28.536 27.191 

 

Ποσά, τα οποία έχουν καταχωριστεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων: 

  31/12/2016 31/12/2015 
Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 3.206 2.787 

Χρηματοοικονομικό κόστος 598 556 

Κόστος προϋπηρεσίας     

Κόστος (αποτέλεσμα) διακανονισμών  9.298,17   

Συνολική επιβάρυνση αποτελεσμάτων 
χρήσεως 

13.102,75 3.342 

 

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

  31/12/2016 31/12/2015 
Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως 27.191 22.231 

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 3.206 2.787 

Χρηματοοικονομικό κόστος 598 556 

Κόστος προϋπηρεσίας     

Κόστος (αποτέλεσμα) διακανονισμών 9.298,17    

Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος 
έτους 

 -9.298,17   

Αναλογιστικό κέρδος(ζημιά) στην υποχρέωση -2.459 1.617 

Καθαρή υποχρέωση στον ισολογισμό 28.536 27.191 
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Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 

 31/12/2016 31/12/2015 
Προεξοφλητικό επιτόκιο 1,90% 2,20% 
Πληθωρισμός   
Μελλοντικές αυξήσεις αποδοχών  1,80% 1,80% 

 
 
9.2 Λοιπές προβλέψεις 

Οι λοιπές προβλέψεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 31/12/202016 31/12/2015 
Πρόβλεψη ανέλεγκτων φορολογικών χρήσεων  30.000 30.000 
Σύνολο 30.000 30.000 

 
 
10. Υποχρεώσεις 
 

 

10.1 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

10.1.1 Δάνεια 

Έχει χορηγηθεί δάνειο ύψους 311.378,53€ από την EVEREST AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, 
συγγενής εταιρεία της PLAZA A.E, με σκοπό την κεφαλαιακή ενίσχυση της και την κάλυψη των 
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της.  

Η Εταιρεία σχηματίζει προβλέψεις για τους δεδουλευμένους τόκους εξυπηρέτησης των δανείων της και 
επιβαρύνει την κατάσταση συνολικών εσόδων της εκάστοτε περιόδου.  

 
10.2 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

10.2.1 Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια 

Α) Δάνειο από Εθνική τράπεζα ποσό 820.000 € 

Β) Δάνειο από EUROBANK ποσό 361.604 € 

α) Εξασφαλίσεις δανείων 

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

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

η έγκριση του από την Eurobank. 
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(β) Χρόνος λήξεως δανειακών υποχρεώσεων 

 

Το υπόλοιπο του δανείου της Εθνικής τράπεζας, όπως εμφανίζεται στα βιβλία της εταιρείας, ανέρχεται στις 

31/12/2016 στο ποσό των € 820.000. 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 Εuribor 3M πλέον περιθώριο 3%, που κατά τα πρώτα 2 έτη 

θα καταβάλλεται μόνο το περιθώριο 1%. 

 

 

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις αποπληρωμές κεφαλαίου του εν λόγω δανείου: 

α) Εξασφαλίσεις δανείων 

Υπόλοιπο λήξεως Τραπεζικά δάνεια 
Βραχυπρόθεσμο τμήμα: 

 
Έως 1 έτος  80.000 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμου τμήματος 80.000 

Μακροπρόθεσμο τμήμα:   

1 έως 2 έτη 160.000 

2 έως 5 έτη 80.000 

Άνω των 5 ετών   

Σύνολο μακροπρόθεσμου τμήματος 240.000 

Γενικό Σύνολο 320.000 
 

 

To δεύτερο βραχυπρόθεσμο δάνειο από την Τράπεζα  Eurobank , όπως εμφανίζεται στα βιβλία της εταιρείας , 

ανέρχεται στις 31/12/2016 στο ποσό των € 361.604 . Η εν λόγω σύμβαση βρίσκεται σε καθυστέρηση λόγω μη 

κανονικής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της εταιρείας. Ειδικότερα, αναμένεται η οριστική διευθέτηση της 

δανειακής υποχρέωσης πλέον τόκων της εταιρείας, συνολικού ποσού 432.718,16€, και έχει κατατεθεί 

πρόταση αναδιάρθρωσης με στόχο να εγκριθεί εντός των επόμενων μηνών. Παράλληλα, η αύξηση του 

Μετοχικού Κεφαλαίου, όπως αναφέρεται στην 8 σημείωση, θα συμβάλλει στη διευθέτηση του εν λόγω 

δανείου. 

 

Η εταιρεία σχηματίζει προβλέψεις για τους δεδουλευμένους τόκους εξυπηρέτησης των δανείων της και 

επιβαρύνει την κατάσταση συνολικών εσόδων της εκάστοτε περιόδου. 

 

10.2.2 Εμπορικές υποχρεώσεις 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
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Εμπορικές υποχρεώσεις 31/12/2016 31/12/2015 
Προμηθευτές 913.094 973.864 

Επιταγές πληρωτές 3.706 3.706 

Σύνολο 916.800 977.570 
 
10.2.4 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές υποχρεώσεις 31/12/2016 31/12/2015 
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 31.520 32.549 

Τόκοι Χρήσεως Δουλευμένοι 71.635 179.499 

Εξοδα Χρήσεως Δουλευμένα 9.585 10.847 

Λοιπές Υποχρεώσεις 18.242 0 

Σύνολο 130.982 222.895 
 
Το κονδύλι τόκοι χρήσεως δουλευμένοι , περιλαμβάνει δεδουλευμένους τόκους δανείου  της 
τράπεζας  Eurobank  που για τη χρήση 2016 αντιστοιχούν στο ποσό των 23.704€, οι οποίοι δεν 
έχουν καταβληθεί, στα πλαίσια της υφιστάμενης διαπραγμάτευσης με την τράπεζα. 
 
 
11. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας 
 
11.1 Κύκλος Εργασιών   
 

Ακολουθεί ανάλυση των εσόδων στον παρακάτω πίνακα: 

Έσοδα 31/12/2016 31/12/2015 
Πωλήσεις εμπορευμάτων 931.746 893.504 

Πωλήσεις Προϊόντων 1.586.401 1.562.334 

Πωλήσεις Υπηρεσιών 77.561 81.009 

Σύνολο 2.595.708 2.536.847 
 
 
 
 
 
 
11.2 Κόστος Πωληθέντων –Έξοδα διοίκησης- Έξοδα διάθεσης 
 

Κόστος Πωληθέντων 31/12/2016 31/12/2015 
Κόστος αναλωθέντων αποθεμάτων 1.019.773,47 988.910,73 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 278.366,05 275.966,78 

Παροχές Τρίτων 215.518,07 225.561,45 

Έξοδα από φόρους και τέλη 5.813,77 7583,53 

Διάφορα έξοδα 8.431,65 8.957,95 

Εξοδα αποσβέσεων 53.504,17 42.745,81 

Σύνολο 1.581.407,18 1.549.726,25    
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Εξοδα Διοίκησης 31/12/2016 31/12/2015 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  38.520,36 44.574,28 

Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 19.247,76 20.620,25 

Παροχές Τρίτων 6.903,64 7.027,01 
Έξοδα από φόρους και τέλη 3.325,34 2684,7 
Διάφορα έξοδα 6.263,40 7.958,78 
Εξοδα αποσβέσεων 3.864,12 16.165,36 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 0 0,00 

Σύνολο 78.124,62 99.030,38 

 
 
  

Εξοδα Διάθεσης 31/12/2016 31/12/2015 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  400.873,73 393.936,21 

Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 47.642,20 47.903,65 

Παροχές Τρίτων 219.304,41 224.965,77 
Έξοδα από φόρους και τέλη 22.131,57 23.619,49 
Διάφορα έξοδα 66.061,40 57.151,10 

Εξοδα αποσβέσεων 71.203,64 66.793,98 

Σύνολο 827.216,95 814.370,20 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
12. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού 

Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα: 

  31/12/2016 31/12/2015 

Διοικητικό προσωπικό 12 12 

Εργατοτεχνικό προσωπικό 27 25 

Σύνολο 39 37 
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Η εταιρεία σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής ποσά: 

  31/12/2016 31/12/2015 

Μισθοί και ημερομίσθια 540.598,83 549.770,17 

Κοινωνικές επιβαρύνσεις 136.618,48 136.757,72 

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 
(Αποζ. Απόλυσης) 

9298,17 0,00 

Σύνολο 686.515,48 686.527,89 

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

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

 
14.  Συμμετοχές σε εταιρείες με απεριόριστη ευθύνη των εταίρων 
 

Δεν 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 έως και το έτος 2017.  

Οι ελάχιστες πληρωμές ενοικίων λειτουργικών μισθώσεων ακινήτων έχουν ως ακολούθως: 

  31/12/2016 31/12/2015 

Έως 1 έτος 204.140 234.553 

Από 2 έως και 5 έτη 0 586.114 

Πάνω από 5 έτη 0 0 

Σύνολο 204.140 820.667 

 

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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Αντίρριο 20 Ιουνίου  2017 
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