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Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29)
1.

Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

2.

Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και
κατατάσσεται στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου
4308/2014.

3.

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη
συμφωνία με το νόμο 4308/2014.

4.

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

Β. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 του άρθρου 29)
Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων, η εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές.
1.

Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον
αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης)
είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή
απόσβεσης 4% που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.

2.

Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και
ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου
χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης
4%, που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.

3.

Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μείον αποσβέσεις
και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι
μόνιμου χαρακτήρα. Τα λοιπά ενσώματα πάγια αποσβένονται με τους παρακάτω
συντελεστές απόσβεσης, που αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική
ζωή τους:

4.

α/α

Περιγραφή

Συντελεστής απόσβεσης

(1)

Μηχανολογικός εξοπλισμός

10%

(2)

Μεταφορικά μέσα

12%

(3)

Εξοπλισμός Η/Υ

20%

Τα πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον
αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες
απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση
την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους που ανέρχεται σε 10 έτη
(συντελεστής απόσβεσης 10%).

5.

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης.
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης:
α) τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρώνται
στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν
κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η
απόσβεση των αύλων στοιχείων με συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης
γίνεται εντός του χρόνου αυτού. Για τα στοιχεία χωρίς συμβατικά
καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την
εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.
β) Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, ή με ωφέλιμη
οικονομική ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, επιμετρώνται
στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις με συντελεστή απόσβεσης 10%, και
μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι
μόνιμου χαρακτήρα.

6.

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες, καθώς και οι λοιποί
συμμετοχικοί τίτλοι επιμετρώνται στο κόστος κτήσης, μείον ζημίες απομείωσης
όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.
Μερίσματα από τις εν λόγω επενδύσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα στα
αποτελέσματα, κατά το χρόνο που εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα αυτών.

7.

Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία («Δάνεια και
απαιτήσεις» και «Χρεωστικοί τίτλοι», επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον
ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου
χαρακτήρα.

8.

Κατά την διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων
περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος
διάθεσης

αυτών,

αναγνωρίζεται

ως

κέρδος/ζημία

στην

κατάσταση

αποτελεσμάτων.
9.

Τα πάσης φύσεως αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες
και υλικά, βιολογικά αποθέματα) επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ
αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης των
αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου ή, κατά
περίπτωση, την μέθοδο FIFO. Οι ζημία που προκύπτει από την επιμέτρηση των
αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όταν αυτή είναι μικρότερη του
κόστους κτήσης, αναγνωρίζεται στις ζημίες απομείωσης και επιβαρύνει το
κόστος πωλήσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση ιδιαίτερα
αυξημένων ζημιών απομείωσης αποθεμάτων, τα σχετικά ποσά εμφανίζονται στο
κονδύλι

«Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό

ποσό)» στην

Κατάσταση Αποτελεσμάτων με σκοπό την εύλογη παρουσίαση.
10. Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος
κτήσης μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης.
11. Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα
ποσά). Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα
χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες
απομείωσης.
12. Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ναγνωρίζονται αρχικά
στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ
κόστους κτήσης και ανακτήσιμης αξίας.
13. Oι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία,
αναγνωρίζονται και επιμετρώνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία
ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
14. Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα
στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους.
15. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται
μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά.

16. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται
αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που
καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή
εγκρίνονται οριστικά. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές
επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως έσοδα,
στην ίδια περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της
λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Οι κρατικές επιχορηγήσεις
που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που
εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και
υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που
αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην
οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα.
17. Οι

μη

χρηματοοικονομικές

υποχρεώσεις

αναγνωρίζονται

αρχικά

και

επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί
για το διακανονισμό τους.
18. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά τον
διακανονισμό

των

μη

χρηματοοικονομικών

υποχρεώσεων,

συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της
περιόδου στην οποία προκύπτουν.
19. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση
αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει
της φορολογικής νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο
εισοδήματος και προσαυξήσεις.
20. Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: (α) μεταβιβάζονται στον
αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την
κυριότητά τους, (β) τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και (γ) τα
οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και
θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. Τα έσοδα από παροχή
υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον
θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής.
Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών επιμετρώνται με την μέθοδο της

ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής
του δουλευμένου. Tα μερίσματα ή το εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή
θέση άλλων οντοτήτων, αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το
αρμόδιο

όργανο

που

αποφασίζει

τη

διανομή

τους.

Tα

δικαιώματα

αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.
21. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του
δουλευμένου.
22. Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο
νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
οντότητας με την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη συναλλαγή. Στο
τέλος κάθε περιόδου αναφοράς: (α) τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με
την ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του ισολογισμού, (β) τα μη
νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρώνται στο
κόστος κτήσεως, μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης. Oι
συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισμό νομισματικών
στοιχείων ή από τη μετατροπή τους με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία
μετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη προγενέστερων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της
περιόδου που προκύπτουν.
23. Οι

μεταβολές

των

λογιστικών

πολιτικών

και

οι

διορθώσεις

λαθών,

αναγνωρίζονται αναδρομικά με τη διόρθωση:
α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και
της καθαρής θέσης, για την σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την
έναρξη και λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και
β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των
λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου.
24. Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην
οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και
μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται
αναδρομικά.
25. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.

Γ. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1.

Eνσώματα, άυλα και βιολογικά πάγια (παρ. 8 άρθρου 29)

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και
τη συμφωνία των λογαριασμών των ενσωμάτων παγίων, των βιολογικών παγίων και
των αύλων παγίων.
Πίνακας μεταβολών ενσώματων, άυλων και βιολογικών παγίων περιόδου

(Ποσά σε €)
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2014
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση
αξίας
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου
2014
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση
αξίας
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου
2015

(Ποσά σε €)
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2014

Προσθήκες
Αξία κτήσης πωληθέντων
Αποσβέσεις πωληθέντων
Αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου
2014
Προσθήκες
Αξία κτήσης πωληθέντωνκατεστραμέννων
Αποσβέσεις πωληθέντωνκατεστραμέννων
Αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου
2015

2.

Kτίρια
και
τεχνικά
έργα
0,00
0,00
0,00

ΕΝΣΩΜΑΤΑ
Μεταφορ
ικά μέσα
&
μηχ/κός
Έπιπλα και
εξοπλισμ
Λοιπός
ός
εξοπλισμός
4.067,12
84.153,94
5.604,85
611.229,40
-1.989,63 -502.828,14

ΑΥΛΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Λοιπά άυλα
3.614,63
14.269,79
-11.056,64

Σύνολο
91.835,69
631.104,04
-515.874,41

0,00

3.615,22

108.401,26

3.213,15

115.229,63

0,00
0,00

4.519,01
-1.355,70

96.007,02
-49.389,69

2.552,02
-1.478,80

103.078,05
-52.224,19

0,00

3.163,31

46.617,33

1.073,22

50.853,86

Kτίρια
και
τεχνικά
έργα
0,00

Μεταφορ
ικά μέσα
&
μηχ/κός
εξοπλισμ
ός
4.067,12

Έπιπλα και
Λοιπός
εξοπλισμός
84.153,94

Λοιπά άυλα
3.614,63

Σύνολο
91.835,69

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
-451,90

34.221,67
0,00
0,00
-9.974,35

0,00
0,00
0,00
-401,48

34.221,67
0,00
0,00
-10.827,73
115.229,63

0,00
0,00
0,00

3.615,22
0,00
-1.085,84

108.401,26
7.975,19
-523.189,49

3.213,15
0,00
-11.717,77

7.975,19
-535.993,10

0,00

1.085,83

467.517,90

10.458,01

479.061,74

0,00

-451,90

-14.087,53

-880,17

-15.419,60

0,00

3.163,31

46.617,33

1.073,22

50.853,86

Εμπράγματες εγγυήσεις επί ακινήτων της εταιρείας (παρ. 13 άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν.

3.

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες μετά από 5 έτη (παρ. 14
άρθρου 29)

Ποσό 14.200,86 € αφορά Κρατικές επιχορηγήσεις από πρόγραμμα ΕΣΠΑ .
4.

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις
(ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν.
5.

Μέσος όρος προσωπικού (παρ. 23α άρθρου 29)

Ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την περίοδο 2015 ανήλθε σε 8
απασχολούμενους (προηγούμενη χρήση 9 ).
6.

Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
(παρ. 25 άρθρου 29)

Πέραν των αμοιβών και των μισθών που έχουν εγκριθεί από τη προηγούμενη Τακτική
Γενική Συνέλευση, δεν υπάρχουν άλλες προκαταβολές και πιστώσεις στους
Διαχειριστές της εταιρείας.

Αθήνα 10 Ιουνίου 2016
Οι Διαχειριστές

Κων/νος Κωνσταντινίδης
ΑΔΤ ΑΜ207779

Τασία Ασημακοπούλου
ΑΔΤ ΑΗ131387

Ο Προιστάμενος
Λογιστηρίου

Παναγιώτης Σιατερλής
ΑΔΤ Τ535260
Α' Τάξης ΑΜ Αδείας 4479

