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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

Προς τους Μετόχους της «ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΛΑΜΙΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ». 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 
 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της «ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΛΑΜΙΑΤΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31
ης

 ∆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 «ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΛΑΜΙΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ» 

κατά την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2015 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την 

ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

 

Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
 

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. 

 

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2016 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘ. ΣΥΚΑΣ 

ΑΜ ΣΟΕΛ 27541 

 

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

µέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

ΑΜ ΣΟΕΛ 125 
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Ισολογισμός της 31.12.2015 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης 

Ποσά σε ευρώ 

 

   

Σηµείωση 2015 2014 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

 

Ενσώµατα πάγια 

  

Ακίνητα 386.453,72 412.712,20 

  

Μηχανολογικός εξοπλισµός 40.678,29 47.929,38 

  

Λοιπός εξοπλισµός 194.216,81 166.455,47 

  

Επενδύσεις σε ακίνητα 0,00 0,00 

  

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00 

  

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00 

 

Σύνολο 621.348,82 627.097,05 

 

Άυλα πάγια στοιχεία 

  

∆απάνες ανάπτυξης 0,00 0,00 

  

Υπεραξία 0,00 0,00 

  

Λοιπά άυλα 0,00 0,00 

 

Σύνολο 0,00 0,00 

 

Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα 

στοιχεία υπό κατασκευή 0,00 0,00 

 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

  

∆άνεια και απαιτήσεις 0,00 0,00 

  

Χρεωστικοί τίτλοι 0,00 0,00 

  

Συµµετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και 

κοινοπραξίες 0,00 0,00 

  

Λοιποί συµµετοχικοί τίτλοι 0,00 0,00 

  

Λοιπά 11.222,20 5.939,08 

 

Σύνολο 11.222,20 5.939,08 

 

Αναβαλλόµενοι φόροι 0,00 0,00 

 

Σύνολο µη κυκλοφορούντων 632.571,02 633.036,13 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

 

Αποθέµατα 

  

Έτοιµα και ηµιτελή προϊόντα 0,00 0,00 

  

Εµπορεύµατα 572.887,15 481.668,69 

  

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 0,00 0,00 

  

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00 

  

Προκαταβολές για αποθέµατα 0,00 0,00 

  

Λοιπά αποθέµατα 0,00 0,00 

 

Σύνολο 572.887,15 481.668,69 

 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και 

προκαταβολές 

  

Εµπορικές απαιτήσεις 819.452,05 390.605,21 
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∆ουλευµένα έσοδα περιόδου 0,00 0,00 

  

Λοιπές απαιτήσεις 37.572,30 32.063,80 

  

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 0,00 0,00 

  

Προπληρωµένα έξοδα 14.211,92 10.999,98 

  

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 572.293,76 1.113.068,03 

 

Σύνολο 1.443.530,03 1.546.737,02 

 

Σύνολο κυκλοφορούντων 2.016.417,18 2.028.405,71 

 

Σύνολο ενεργητικού 2.648.988,20 2.661.441,84 

Καθαρή θέση 

 

Καταβληµένα κεφάλαια 

  

Κεφάλαιο 1.381.504,50 1.381.504,50 

  

Υπέρ το άρτιο 0,00 0,00 

  

Καταθέσεις ιδιοκτητών 0,00 0,00 

  

Ίδιοι τίτλοι 0,00 0,00 

 

Σύνολο 1.381.504,50 1.381.504,50 

 

∆ιαφορές εύλογης αξίας 

  

∆ιαφορές αξίας ενσωµάτων παγίων 0,00 0,00 

  

∆ιαφορές αξίας διαθέσιµων για πώληση 0,00 0,00 

  

∆ιαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθµισης 

ταµειακών ροών 0,00 0,00 

 

Σύνολο 0,00 0,00 

 

Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο 
 

  

Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού 377.660,54 373.682,89 

  

Αφορολόγητα αποθεµατικά 0,00 0,00 

  

Αποτελέσµατα εις νέο 375.417,52 251.234,77 

 

Σύνολο 753.078,06 624.917,66 

 

Συναλλαγµατικές διαφορές 0,00 0,00 

  

Σύνολο καθαρής θέσης 2.134.582,56 2.006.422,16 

Προβλέψεις 

  

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους 0,00 0,00 

  

Λοιπές προβλέψεις 0,00 0,00 

 

Σύνολο 0,00 0,00 

Υποχρεώσεις 

 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

  

∆άνεια 0,00 0,00 

  

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0,00 0,00 

  

Κρατικές επιχορηγήσεις 0,00 0,00 

  

Αναβαλλόµενοι φόροι 0,00 0,00 

 

Σύνολο 0,00 0,00 

 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

  

Τραπεζικά δάνεια 424,79 339.709,97 
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Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπροθέσµων 

δανείων 0,00 0,00 

  

Εµπορικές υποχρεώσεις 9.2.1 310.192,96 179.187,72 

  

Φόρος εισοδήµατος 56.227,05 7.847,66 

  

Λοιποί φόροι και τέλη 38.189,26 48.763,67 

  

Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης 29.752,96 30.231,22 

  

Λοιπές υποχρεώσεις 9.2.2 73.912,44 49.260,90 

  

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 5.706,18 0,00 

  

Έσοδα επόµενων χρήσεων 0,00 18,54 

 

Σύνολο 514.405,64 655.019,68 

 

Σύνολο υποχρεώσεων 514.405,64 655.019,68 

 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και 

υποχρεώσεων 2.648.988,20 2.661.441,84 

 

Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία 

 

Σηµείωση 2015 2014 

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 14.624.471,06 10.725.909,51 

Κόστος πωλήσεων 13.877.470,94 10.036.714,93 

Μικτό αποτέλεσµα 747.000,12 689.194,58 

Λοιπά συνήθη έσοδα 10 347.165,06 192.120,35 

1.094.165,18 881.314,93 

Έξοδα διοίκησης 547.409,60 570.097,41 

Έξοδα διάθεσης 251.735,59 172.007,39 

Λοιπά έξοδα και ζηµιές 4.197,16 38.308,50 

Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό 

ποσό) 0,00 0,00 

Κέρδη και ζηµίες από διάθεση µη κυκλοφορούντων στοιχείων 0,00 0,00 

Κέρδη και ζηµίες από επιµέτρηση στην εύλογη 

αξία 0,00 0,00 

Έσοδα συµµετοχών και επενδύσεων 0,00 0,00 

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τµήµατος σε τιµή 

ευκαιρίας 0,00 0,00 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 5.371,74 10.945,39 

Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων 296.194,57 111.847,02 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 1.953,75 4.229,55 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 10.978,42 8.572,64 

Αποτέλεσµα προ φόρων 287.169,90 107.503,93 

Φόροι εισοδήµατος 90.458,58 34.975,36 

Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους 196.711,32 72.528,57 
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ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΛΑΜΙΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

(Βάσει των διατάξεων του ν. 4308/2014 όπως ισχύει) 

 

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (άρθρο 29 § 3) 

α) Επωνυµία: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΛΑΜΙΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. 

β) Νοµικός τύπος: Α.Ε 

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2015 - 31.12.2015 

δ) ∆ιεύθυνση της έδρας: Κοκκινοπούλου 2, Ζωγράφου Τ.Κ. 15773 

ε) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26282/01/Β/92/232 

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 863301000 

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

κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

ζ) Η ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΛΑΜΙΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (εφ’ εξής «Εταιρεία») ανήκει στην κατηγορία της 

µικρής οντότητας. 

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. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΤΟΥΝ ΣΕ ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΉ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΩΣ 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (άρθρο 29 § 4) 

Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την 

προοπτική της ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα. 

 
3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ (άρθρο 29 § 5) 

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 
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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. Πάγια περιουσιακά στοιχεία 

α) Αρχική καταχώριση 

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

κάθε δαπάνη που απαιτείται το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόµενη χρήση. 

β) Μεταγενέστερη καταχώριση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται 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 25 έτη. 

• Κτίρια – εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων σύµφωνα µε τα έτη µίσθωσης 

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

• Μεταφορικά µέσα επιβατικά 6,25 έτη. 

• Μεταφορικά µέσα φορτηγά κ.λπ. 8,33 έτη 

• Έπιπλα και εξοπλισµός γραφείων 10 έτη. 

• Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 5 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.  

Για την εκτίµηση της αξίας χρήσεως, οι εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές ροές προεξοφλούνται 

στην παρούσα αξία τους µε την χρήση ενός προ φόρου προεξοφλητικού επιτοκίου ποσοστού Χ%, το οποίο 
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αντανακλά τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήµατος και για τους 

κινδύνους που σχετίζονται µε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. 

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. 

 

3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία  

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν λογισµικά προγράµµατα. 

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 λογισµικών προγραµµάτων λογίζεται βάσει της σταθερής µεθόδου αποσβέσεως σε 5 

έτη.  

Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαµβάνεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 

 

3.1.3. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

3.1.3.1. Συµµετοχές 

Οι συµµετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υποκείµενες σε έλεγχο αποµειώσεως της 

αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να 

µην είναι ανακτήσιµη. Ζηµίες αποµειώσεως καταχωρίζονται όταν η λογιστική αξία των συµµετοχών 

υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία τους. Ως ανακτήσιµη αξία θεωρείται η αξία χρήσεως που είναι η παρούσα 

αξία των αναµενόµενων µελλοντικών χρηµατοροών από την συµµετοχή, στην επόµενη πενταετία και της 

υπολειµµατικής της αξίας στο τέλος της πενταετίας. 

 

3.1.3.2. 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 
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µε τη σταθερή µέθοδο).   

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

που η Ένωση εκτιµά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό. 

Το ποσό που η Εταιρεία 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 καταχωρίζονται 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 καταχωριστεί 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.  

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. 

Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων της 

χρήσεως, κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την Εταιρεία. 

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 δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόµενων φόρων. 

 

3.1.5. Αποθέµατα 

α) Αρχική καταχώριση 
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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.  

Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόµενων αποθεµάτων, περιλαµβάνει το κόστος πρώτων υλών, 

αναλώσιµων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άµεσα µε τα εν λόγω στοιχεία. Επιπλέον 

περιλαµβάνει µια εύλογη αναλογία σταθερών και µεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έµµεσα µε το 

ιδιοπαραγόµενο στοιχείο, στο βαθµό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο παραγωγής.  

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. Το κόστος κτήσεως 

προσδιορίζεται µε τη µέθοδο της µέσης τιµής. 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 καταχωρίζονται 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 καταχωρίζονται 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 

καταχωρίζονται 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 
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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 

καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζηµίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 

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, καταχωρίζονται και αποτιµούνται στα 

προκύπτοντα από τη νοµοθεσία ονοµαστικά ποσά κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

 

3.1.10. Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαµβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων καταχωρίζονται 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 καταχωρίζονται στα αποτελέσµατα ως έσοδα στην ίδια περίοδο που 

καταχωρίζονται 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 καταχωρίζονται 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 από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συµβόλαια καταχωρίζονται µε τη µέθοδο 

του ποσοστού ολοκληρώσεως. 

• 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. 
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• Τα δικαιώµατα βάσει των σχετικών συµβατικών όρων. 

 

3.1.12. Στοιχεία της καθαρής θέσεως 

Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται 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 αναδιατύπωση 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 αλλαγές 

αυτές δεν καταχωρούνται αναδροµικά. 

3.2.3. ∆ιόρθωση σφαλµάτων προηγούµενων περιόδων 

Οι διορθώσεις σφαλµάτων καταχωρούνται µε την αναδροµική διόρθωση των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων όλων των περιόδων που δηµοσιοποιούνται µαζί µε τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου. 
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Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε περίπτωση διορθώσεως σφάλµατος. 

 

4. ΠΑΡΕΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ 

ΕΥΛΟΓΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (άρθρο 29 § 6) 

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. ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΟΣΜΟΥ (άρθρο 29 § 7) 

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

κονδύλια του ισολογισµού. 

 

6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ (άρθρο 29 § 8) 

6.1. Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

Πίνακας µεταβολών 

ενσώµατων πάγιων στοιχείων 

ιδιοχρησιµοποιούµενων Κτίρια 

Μηχανολογικός 

εξοπλισµός 

Λοιπός 

εξοπλισµός 

Αξία κτήσεως     

Υπόλοιπο 1.1.2014 1.195.213,16 358.624,54 1.098.937,10 

Προσθήκες περιόδου 0,00 40,65 42.559,33 

Κεφαλαιοποίηση τόκων    

∆ιαφορά αναπροσαρµογής    

Μειώσεις περιόδου   -178.991,02 

Μεταφορές περιόδου    

Υπόλοιπο 31.12.2014 1.195.213,16 358.665,19 962.505,41 

Σωρευµένες αποσβέσεις και 

αποµειώσεις 

   

Υπόλοιπο 1.1.2014 746.822,97 303.396,69 916.399,58 

Αποσβέσεις περιόδου 35.677,99 7.339,12 40.795,24 

∆ιαφορά αναπροσαρµογής    

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου   -161.144,88 

Αποµειώσεις περιόδου    

Αναστροφές αποµειώσεων 

περιόδου 
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Μεταφορές περιόδου    

Υπόλοιπο 31.12.2014 782.500,96 310.735,81 796.049,94 

Καθαρή λογιστική αξία 

31.12.2014 

412.712,20 47.929,38 166.455,47 

Αξία κτήσεως     

Υπόλοιπο 1.1.2015 1.195.213,16 358.665,19 962.505,41 

Προσθήκες περιόδου 6.066,71 155,00 124.785,75 

Κεφαλαιοποίηση τόκων    

∆ιαφορά αναπροσαρµογής    

Μειώσεις περιόδου   -67.324,76 

Μεταφορές περιόδου    

Υπόλοιπο 31.12.2015 1.201.279,87 358.820,19 1.019.966,40 

Σωρευµένες αποσβέσεις και 

αποµειώσεις 

   

Υπόλοιπο 1.1.2015 782.500,96 310.735,81 796.049,94 

Αποσβέσεις περιόδου 32.325,19 7.406,09 90.259,06 

 

∆ιαφορά αναπροσαρµογής    

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου   -60.559,41 

Αποµειώσεις περιόδου    

Αναστροφές αποµειώσεων 

περιόδου 

   

Μεταφορές περιόδου    

Υπόλοιπο 31.12.2015 814.826,15 318.141,90 825.749,59 

Καθαρή λογιστική αξία 

31.12.2015 

386.453,72 40.678,29 194.216,81 

 

7. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

7.1 Αποτίµηση στην εύλογη αξία 

Η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει το υπόδειγµα αποτιµήσεως στην εύλογη αξία για καµιά 

κατηγορία περιουσιακών στοιχείων. 

 

8. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

8.1.  Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία 

H εταιρεία βασιζόµενη στην υπ’ αριθµ. 205/1988 γνωµοδότηση της ολοµέλειας των Νοµικών 

Συµβούλων της ∆ιοικήσεως και το άρθρο 10 Ν. 2065/1992, δεν σχηµάτισε σε βάρος των αποτελεσµάτων της 

χρήσης, πρόβλεψη αποζηµιώσεως λόγω εξόδου από την υπηρεσία του προσωπικού, διότι δεν υπήρχε 

κανένας από το προσωπικό που να θεµελιώνει δικαίωµα συνταξιοδοτήσεως µέχρι το τέλος της επόµενης 

χρήσεως. 
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8.2. Λοιπές προβλέψεις 

∆εν σχηµατίστηκαν. 

 

9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

9.1 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

9.1.1 ∆άνεια 

Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει µακροπρόθεσµα δάνεια. 

 

9.1.2 Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

∆εν υπάρχουν. 

 

9.1.3 Κρατικές επιχορηγήσεις  

∆εν υπάρχουν. 

 

9.2 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

9.2.1 Εµπορικές υποχρεώσεις 

Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

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

Προµηθευτές 190.383,65 90.760,05 

Επιταγές Πληρωτέες µεταχρονολογηµένες 119.809,31 88.427,67 

Σύνολο 310.192,96 179.187,72 

 

9.2.2 Λοιπές υποχρεώσεις 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

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

Πιστωτές ∆ιάφοροι 1.608,52 0,00 

Προκαταβολές Πελατών 72.303,92 49.260,90 

Σύνολο 73.912,44 49.260,90 

 

10. ΕΣΟ∆Α ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ Ή Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Ή 
ΣΗΜΑΣΙΑΣ (άρθρο 29 § 17) 

Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων στον παρακάτω πίνακα: 

Λοιπά συνήθη έσοδα 31/12/2015 31/12/2014 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 36.438,63 40.504,98 

Προµήθειες – µεσιτείες 195.385,61 79.200,43 

Ενοίκια κτιρίων 14.095,20 7.735,28 

Έσοδα παρεπόµενων ασχολιών 29.715,05 22.475,80 

Εκχώρηση δικαιώµατος απόσυρσης 71.530,57 42.203,86 

Σύνολο 347.165,06 192.120,35 
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Έξοδα σηµαντικού ποσού δεν υπάρχουν. 

 

11. ΤΟΚΟΙ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟ∆Ο (άρθρο 29 § 18) 

∆εν υπάρχουν. 

 
12. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡ∆ΩΝ (άρθρο 29 § 19) 

Το διοικητικό συµβούλιο προτείνει στην προσεχή τακτική γενική συνέλευση των εταίρων την 

διάθεση των καθαρών µετά από φόρους κερδών ως ακολούθως: 

 Ποσά σε € 

Τακτικό αποθεµατικό 10.625,29 

Μερίσµατα 160.000,00 

Υπόλοιπο κερδών εις νέο 204.792,23 

Σύνολο 375.417,52 

 
13. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (άρθρο 29 § 23) 

 

Ο µέσος όρος των απασχολούµενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτοµα: 

 

 31/12/2015 31/12/2014 

∆ιοικητικό προσωπικό 17 15 

Εργατοτεχνικό προσωπικό 14 14 

Σύνολο 31 29 

 

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

 31/12/2015 31/12/2014 

Μισθοί και ημερομίσθια 592.234,01 653.034,52 

Κοινωνικές επιβαρύνσεις 121.480,40 123.694,08 

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 0,00 2.895,20 

Σύνολο 713.714,41 779.623,80 

 

14. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (άρθρο 29 § 25) 

∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

 

15. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 7 Ή ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 
16 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

Η Εταιρεία δεν ανήκει στην κατηγορία των πολύ µικρών οντοτήτων. 
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16. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ (άρθρο 29 § 16) 

α) Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις 

∆εν υφίστανται τέτοιες δεσµεύσεις. 

β) Εγγυήσεις 

Η Εταιρεία δεν έχει δώσει εγγυητικές επιστολές. 

γ) Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

Για τη χρήση 2015 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε 

εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των 

οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως 2015. (Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου 

προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις 

οικονοµικές καταστάσεις). 

 
17. ΠΡΏΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Η πρώτη εφαρµογή των κανόνων αποτιµήσεως και συντάξεως χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

αντιµετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και µεθόδων. 

∆εν συντρέχει λόγος αναδροµικών προσαρµογών. Τα στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων της συγκριτικής περιόδου ταξινοµήθηκαν, σύµφωνα µε τα υποδείγµατα των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων του Ν.4308/2014. 

 

Ζωγράφου, 30 Απριλίου 2016 
 

H Πρόεδρος του ∆.Σ. 
& ∆ιευθ. Σύµβουλος 

Η Αντιπρόεδρος του 
∆.Σ. & ∆ιευθ. 
Σύµβουλος 

Το Μέλος του ∆.Σ. Ο Υπεύθυνος 
Λογιστηρίου 

    
    
    
    
    

ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ 
ΦΩΤΕΙΝΗ 

ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ 
ΜΙΧΑΕΛΑ 

ΦΛΑΜΙΑΤΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΠΑΠΑΡΟΙ∆ΑΜΗΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

Α∆Τ ΑΕ 061033 Α∆Τ ΑΕ 061032 Α∆Τ ΑΜ 517704 
ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ 11554/ Α' 

ΤΑΞΗΣ 

 


