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Προςάρτθμα (ςθμειϊςεισ) επί των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων τθσ 31θσ 
Δεκεμβρίου 2015 

(Σφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 29 του Ν.4308/2014)  
 
1. Πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τθν Εταιρεία  

           α) Επωνυμία:  ΕΜΙΟΝΙΟ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ 

β) Νομικόσ τφποσ: Ανϊνυμθ εταιρεία 

γ) Ρερίοδοσ αναφοράσ: 1.1.2015 - 31.12.2015. 10θ ΕΤΑΙΙΚΘ ΧΘΣΘ (1 ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ - 
31 ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2015). 

δ)  Διεφκυνςθ τθσ ζδρασ: Ρλατεία Νίκθσ 11 & Ειρινθσ γωνία 

ε) Α.Μ.Α.Ε.: 58860/56/Β/05/07 

      Αρικμόσ Γ.Ε.ΜΘ.: 10946536000 

ςτ)  Θ διοίκθςθ εκτιμά ότι θ παραδοχι τθσ ςυνεχιηόμενθσ δραςτθριότθτασ είναι 
ενδεδειγμζνθ για τθν κατάρτιςθ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων.  

η) Θ οντότθτα δεν βρίςκεται υπό εκκακάριςθ. 

θ)  Θ εταιρεία κατατάςςεται ςτθν κατθγορία μικρι οντότθτα. 

κ) Θ διοίκθςθ δθλϊνει ότι οι χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν καταρτιςτεί ςε 
πλιρθ ςυμφωνία με τον παρόντα νόμο. 

ι) Τα ποςά των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων εκφράηονται ςε ευρϊ, που 
αποτελεί το λειτουργικό νόμιςμα τθσ Εταιρείασ. 

κ) Τα ποςά δεν ζχουν ςτρογγυλοποιθκεί εκτόσ αν αναφζρεται διαφορετικά. 
 

2. Πλαίςιο Κατάρτιςθσ των Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων  

Οι παροφςεσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ χριςθσ που ζλθξε τθν 31θ Δεκεμβρίου 
2015 ζχουν ςυνταχκεί ςφμφωνα με τα Ελλθνικά Λογιςτικά Ρρότυπα (Ε.Λ.Ρ.) (ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του Ν. 4308/2014) και ςυνιςτοφν τισ πρϊτεσ Χρθματοοικονομικζσ Καταςτάςεισ που 
ςυντάχκθκαν ςφμφωνα με τον εν λόγω Νόμο. Συντάχκθκαν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 37 "Ρρϊτθ Εφαρμογι" του Νόμου 4308 /2014 με θμερομθνία μετάβαςθσ τθν 1θ 

Ιανουαρίου 2014. Οι προθγοφμενεσ δθμοςιευμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ, 
είχαν ςυνταχκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ελλθνικοφ Λογιςτικοφ Σχεδίου (Ρ.Δ. 
1123/1980) και του Κ.Ν. 2190/1920 ζωσ και τθν περίοδο που ζλθξε τθν 31θ Δεκεμβρίου 2014.  

Θ Εταιρεία ζχει υποχρζωςθ για τθν κατάρτιςθ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 5 του άρκρου 16 του Ν. 4308/2014, οι οποίεσ είναι οι εξισ:  

1) Ιςολογιςμόσ ι Κατάςταςθ Χρθματοοικονομικισ Θζςθσ  

2) Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων και  

3) Ρροςάρτθμα (Σθμειϊςεισ)  
 

3. Παράγοντεσ που κζτουν ςε κίνδυνο τθν προοπτικι τθσ Εταιρείασ ωσ ςυνεχιηόμενθσ 
δραςτθριότθτασ  

Θ Εταιρεία διενιργθςε ςχετικι αξιολόγθςθ και δεν εντόπιςε παράγοντεσ που να κζτουν ςε 
κίνδυνο τθν προοπτικι τθσ ωσ ςυνεχιηόμενθ δραςτθριότθτα.  



4 

 

Επειδι το ςφνολο των ιδίων κεφαλαίων τθσ εταιρείασ, όπωσ προςδιορίηεται ςτο υπόδειγμα 
του ιςολογιςμοφ που προβλζπεται από το άρκρο 47γ  του  κ.ν.2190/1920,  ζχει γίνει 
κατϊτερο από το μιςό (1/2) του μετοχικοφ κεφαλαίου, το Διοικθτικό Συμβοφλιο υποχρεοφται 
να ςυγκαλζςει τθ γενικι ςυνζλευςθ, μζςα ςε προκεςμία ζξι μθνϊν από τθ λιξθ τθσ χριςθσ, 
που κα αποφαςίςει υιοκζτθςθ  κάκε  μζτρου  για τθν άρςθ τθσ ιςχφσ  του  ανωτζρω.  
Συνεπϊσ  κα ςυηθτθκεί ςτθν Τακτικι  Γενικι Συνζλευςθ  τθσ χριςεωσ  2016, αφενόσ  μεν το  
κζμα  τθσ  μείωςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ με  ςυμψθφιςμό  ηθμιϊν  
προθγοφμενων χριςεων    και  αφετζρου  θ  περίπτωςθ  αφξθςθσ του  μετοχικοφ   
κεφαλαίου, λόγω μείωςθσ των Ιδίων Κεφαλαίων τθσ εταιρείασ και κα  λθφκεί  θ ςχετικι   
απόφαςθ για τθν άρςθ τθσ ιςχφσ  του  ανωτζρω και τθν απρόςκοπτθ ςυνζχιςθ των 
δραςτθριοτιτων τθσ.  

Επιςθμαίνεται ότι θ Διοίκθςθ τθσ εταιρίασ προχϊρθςε ςε ριηικι ανακαίνιςθ του μπαρ- 
εςτιατορίου που λειτουργεί ςτο ιςόγειο του ξενοδοχείου, θ οποία ςε ςυνδυαςμό με τθν 
παράδοςθ τθσ Κεντρικισ Ρλατείασ από τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ του Διμου και το 
ανακαινιςμζνο roof garden, ζχουν οδθγιςει ςε υπερδιπλαςιαςμό των εςόδων τουσ πρϊτουσ 
μινεσ τουσ 2016.  

 
4. Ακολουκοφμενεσ λογιςτικζσ αρχζσ και μζκοδοι  

Θ ςφνταξθ των οικονομικϊν καταςτάςεων προχποκζτει τθν άςκθςθ κρίςθσ και τθν 
διενζργεια εκτιμιςεων από τθν διοίκθςθ, τα οποία επθρεάηουν τθν εφαρμογι των 
λογιςτικϊν πολιτικϊν, τα αναγνωριηόμενα ποςά των εςόδων, εξόδων, περιουςιακϊν 
ςτοιχείων, υποχρεϊςεων και γνωςτοποιιςεων. Αυτζσ οι εκτιμιςεισ και παραδοχζσ 
βαςίηονται ςτθν εμπειρία του παρελκόντοσ και ςε λοιποφσ παράγοντεσ που κεωρείται ότι 
είναι εφλογα για τισ περιςτάςεισ. Τα πραγματικά γεγονότα όμωσ, μπορεί να διαφζρουν από 
αυτζσ τισ εκτιμιςεισ. Οι εκτιμιςεισ και οι ςχετικζσ παραδοχζσ επανεκτιμοφνται ςε ςυνεχι 
βάςθ. Οι λογιςτικζσ εκτιμιςεισ γίνονται κυρίωσ για τον υπολογιςμό των αποςβζςεων των  
παγίων, τισ ςυμμετοχζσ, τθν απομείωςθ των απαιτιςεων, τισ προβλζψεισ και τθν εκτίμθςθ 
τθσ εφλογθσ αξίασ εφόςον επιλζγεται θ εφαρμογι τθσ. 

Οι βαςικζσ λογιςτικζσ αρχζσ που υιοκετικθκαν κατά τθν προετοιμαςία των ςυνθμμζνων 
χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων ζχουν εφαρμοςκεί με ςυνζπεια ςε όλεσ τισ χριςεισ και 
είναι οι ακόλουκεσ: 
 

4.1 Νόμιςμα λειτουργίασ και παρουςίαςθσ και Μετατροπι Ξζνων Νομιςμάτων  

Το νόμιςμα λειτουργίασ και παρουςίαςθσ τθσ Εταιρείασ είναι το Ευρϊ. Δεν υπάρχουν 
ςυναλλαγζσ ςε άλλα νομίςματα.  

 
4.2 Ενςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία  

α) Αρχική καταχώριςη  

Τα ενςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία καταχωροφνται αρχικά ςτο κόςτοσ κτιςθσ, το 
οποίο περιλαμβάνει κάκε δαπάνθ που απαιτείται για να ζλκει το ςτοιχείο ςτθν παροφςα 
κατάςταςθ ι κζςθ ι επιδιωκόμενθ χριςθ.  

Ειδικότερα το κόςτοσ των ιδιοπαραγόμενων πάγιων ςτοιχείων, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
βιολογικϊν, περιλαμβάνει το κόςτοσ πρϊτων υλϊν, αναλϊςιμων υλικϊν, εργαςίασ και άλλο 
κόςτοσ που ςχετίηεται άμεςα με το εν λόγω πάγιο ςτοιχείο. Επιπλζον περιλαμβάνει μια 
εφλογθ αναλογία ςτακερϊν και μεταβλθτϊν εξόδων που ςχετίηονται ζμμεςα με το 
ιδιοπαραγόμενο πάγιο ςτοιχείο, ςτο βακμό που τα ποςά αυτά αναφζρονται ςτθν περίοδο 
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καταςκευισ ι παραγωγισ. Θ Εταιρεία επιβαρφνει (δεν επιβαρφνει) το κόςτοσ των 
ιδιοπαραγόμενων πάγιων ςτοιχείων μακράσ περιόδου καταςκευισ ι παραγωγισ με τόκουσ 
εντόκων υποχρεϊςεων κατά το μζροσ που αναλογοφν ςε αυτό.  

β) Μεταγενέςτερη αποτίμηςη  

Μεταγενζςτερα τθσ αρχικισ καταχϊριςθσ τα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία αποτιμοφνται ςτο 
αποςβζςιμο κόςτοσ (αρχικό κόςτοσ κτιςθσ, πλζον κάκε μεταγενζςτερθ δαπάνθ που πλθροί 
τον οριςμό του περιουςιακοφ ςτοιχείου, μείον ςωρευμζνεσ αποςβζςεισ και ηθμίεσ 
απομείωςθσ).  

Θ αξία των παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων που ζχουν περιοριςμζνθ ωφζλιμθ ηωι υπόκειται 
ςε απόςβεςθ. Οι αποςβζςεισ των ενςωμάτων παγίων υπολογίηονται με τθν ςτακερι μζκοδο 
μζςα ςτθν ωφζλιμθ ηωι τουσ, θ οποία εκτιμικθκε ωσ ακολοφκωσ: 
Εγκαταςτάςεισ κτιρίων ςε ακίνθτα τρίτων   Βάςει τθσ διάρκειασ μίςκωςθσ  
Μθχανιματα και εγκαταςτάςεισ    10 ζτθ  
Ζπιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ     5-7 ζτθ  

Τα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία που επιμετρϊνται ςτο κόςτοσ υπόκεινται ςε ζλεγχο 
απομείωςθσ τθσ αξίασ τουσ, όταν υπάρχουν ςχετικζσ ενδείξεισ. Ηθμίεσ απομείωςθσ 
προκφπτουν όταν θ ανακτιςιμθ αξία ενόσ παγίου καταςτεί μικρότερθ από τθ λογιςτικι του 
αξία. Θ αναγνϊριςθ τθσ ηθμίασ απομείωςθσ γίνεται όταν εκτιμάται ότι θ απομείωςθ είναι 
μόνιμου χαρακτιρα. Ενδείξεισ απομείωςθσ, μεταξφ άλλων, αποτελοφν: (i) θ μείωςθ τθσ αξίασ 
ενόσ ςτοιχείου πζραν του ποςοφ που κα αναμενόταν ωσ αποτζλεςμα του χρόνου ι τθσ 
κανονικισ χριςθσ του, (ii) δυςμενείσ μεταβολζσ ςτο τεχνολογικό, οικονομικό και νομικό 
περιβάλλον τθσ οντότθτασ, (iii) θ αφξθςθ των επιτοκίων τθσ αγοράσ ι άλλων ποςοςτϊν 
αποδόςεων μιασ επζνδυςθσ που είναι πικανόν να οδθγιςει ςε ςθμαντικι μείωςθ τθσ 
ανακτιςιμθσ αξίασ του ςτοιχείου και (iv) απαξίωςθ ι φυςικι βλάβθ ενόσ ςτοιχείου. Οι ηθμίεσ 
απομείωςθσ αναγνωρίηονται ςτα αποτελζςματα ωσ ζξοδο. Οι ηθμίεσ απομείωςθσ 
αναςτρζφονται ςτα αποτελζςματα, όταν οι ςυνκικεσ που τισ προκάλεςαν παφουν να 
υφίςτανται. Θ λογιςτικι αξία ενόσ παγίου μετά τθν αναςτροφι τθσ ηθμίασ απομείωςθσ δεν 
μπορεί να υπερβεί τθ λογιςτικι αξία που κα είχε το πάγιο εάν δεν είχε αναγνωριςτεί θ ηθμία 
απομείωςθσ.  

Κατά τθν κλειόμενθ χριςθ, δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ ςτισ «Ενςϊματεσ 
Ακινθτοποιιςεισ»  και  «Τα Ζξοδα  Εγκαταςτάςεωσ». 

γ) Διαγραφή  

Τα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία διαγράφονται κατά τθν πϊλθςι τουσ ι αν θ Εταιρεία δεν 
αναμζνει μελλοντικά οικονομικά οφζλθ από τθ χρθςιμοποίθςι τουσ ι τθν πϊλθςι τουσ. Το 
κζρδοσ ι ηθμιά που προκφπτει από τθν παφςθ αναγνϊριςθσ παγίου ςτοιχείου 
προςδιορίηεται ωσ θ διαφορά μεταξφ του κακαροφ προϊόντοσ τθσ διάκεςθσ, αν υπάρχει, και 
τθσ λογιςτικισ αξίασ του ςτοιχείου.  

 
4.3 Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία  

Τα άυλα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία περιλαμβάνουν δικαιϊματα χρθςιμοποίθςθσ 
ενςϊματων πάγιων ςτοιχείων, ζξοδα ιδρφςεωσ & πρϊτθσ εγκαταςτάςεωσ, ζξοδα αφξθςθσ 
μετοχικοφ κεφαλαίου & ζκδοςθσ ομολογιακϊν δανείων, λογιςμικά  προγράμματα, τόκουσ 
δανείων καταςκευαςτικισ περιόδου και λοιπά ζξοδα πολυετοφσ αποςβζςεωσ. Θ αξία των 
αδειϊν – παραχωριςεων - δικαιωμάτων περιλαμβάνει το κόςτοσ κτιςθσ των εν λόγω 
ςτοιχείων, κακϊσ και κάκε δαπάνθ που ζχει μεταγενζςτερα πραγματοποιθκεί για τθν 
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επζκταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ιςχφοσ τουσ, μειωμζνθ κατά το ποςό των ςωρευμζνων 
αποςβζςεων και απομειϊςεων τθσ αξίασ τουσ. 

Θ αξία των λογιςμικϊν προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόςτοσ αγοράσ λογιςμικϊν 
προγραμμάτων κακϊσ και κάκε δαπάνθ που ζχει πραγματοποιθκεί προκειμζνου αυτά να 
τεκοφν ςε κακεςτϊσ λειτουργίασ, μειωμζνθ κατά το ποςό των ςωρευμζνων αποςβζςεων και 
τυχόν απομειϊςεων τθσ αξίασ τουσ. Σθμαντικζσ μεταγενζςτερεσ δαπάνεσ κεφαλαιοποιοφνται 
ςτα λογιςμικά προγράμματα όταν προςαυξάνουν τθν απόδοςθ τουσ πζραν των αρχικϊν 
προδιαγραφϊν.  

Θ απόςβεςθ των αδειϊν - παραχωριςεων - δικαιωμάτων λογίηεται βάςει τθσ ςτακερισ 
μεκόδου απόςβεςθσ εντόσ τθσ περιόδου ιςχφοσ τουσ. Θ απόςβεςθ των λογιςμικϊν 
προγραμμάτων λογίηεται βάςει τθσ ςτακερισ μεκόδου απόςβεςθσ ςε 5 ζτθ.  

Θ απόςβεςθ όλων των ανωτζρω ςτοιχείων περιλαμβάνεται ςτθν κατάςταςθ 
αποτελεςμάτων. 
 

4.4 Χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία  

Τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία παρουςιάηονται ςτον ιςολογιςμό ωσ μθ 
κυκλοφοροφντα ι ωσ κυκλοφοροφντα, ανάλογα με τισ προκζςεισ τθσ διοίκθςθσ τθσ Εταιρείασ 
και το ςυμβατικό ι εκτιμϊμενο χρόνο διακανονιςμοφ τουσ.  

 

4.4.1 Συμμετοχέσ 

Δεν υπάρχουν ςυμμετοχζσ ςτο κεφάλαιο άλλων εταιρειϊν. 

 

4.4.2 Λοιπά Χρηματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία 

α) Αρχική καταχώριςη  

Πλα τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία καταχωροφνται αρχικά ςτο κόςτοσ κτιςθσ, 
δθλαδι ςτο κόςτοσ που απαιτικθκε για τθν απόκτθςθ τουσ. Το κόςτοσ κτιςθσ περιλαμβάνει 
το ςφνολο των ταμειακϊν διακεςίμων (ι ταμειακϊν ιςοδφναμων) ι τθν εφλογθ αξία άλλου 
ανταλλάγματοσ που διατζκθκε για τθν απόκτθςθ, πλζον δαπάνεσ αγοράσ. 

β) Μεταγενέςτερη αποτίμηςη  

Μεταγενζςτερα τθσ αρχικισ καταχϊριςθσ, τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία 
αποτιμοφνται ςτο κόςτοσ κτιςεϊσ τουσ (ονομαςτικά ποςά) μείον τυχόν ηθμίεσ απομείωςθσ, 
εκτόσ από τα ζντοκα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία, τα οποία, όταν τα ποςά, ο 
χρόνοσ λιξεϊσ τουσ ι το επιτόκιο είναι ςθμαντικά, αποτιμοφνται ςτο αποςβζςιμο κόςτοσ με 
τθ μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου (ι με τθ ςτακερι μζκοδο).  

Ωσ ζντοκα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία κεωροφνται και τα ςτοιχεία εκείνα που 
τεκμαίρεται ότι εμπεριζχουν ςθμαντικά ποςά τόκων, ζςτω και εάν αυτό δεν ορίηεται ρθτά.  

γ) Διαγραφή  

Ζνα χρθματοοικονομικό περιουςιακό ςτοιχείο διαγράφεται όταν και μόνον όταν εκπνεφςουν 
τα ςυμβατικά δικαιϊματα επί των ταμιακϊν ροϊν του ςτοιχείου ι μεταβιβαςτοφν 
ουςιαςτικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφζλθ που προκφπτουν από τθν κυριότθτα του ςτοιχείου 
αυτοφ.  
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4.5 Φόροι ειςοδιματοσ  

4.5.1 Τρέχων φόροσ  

Ο τρζχων φόροσ ειςοδιματοσ περιλαμβάνει:  

- Τον φόρο ειςοδιματοσ που προκφπτει με βάςθ τισ διατάξεισ τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ 
φορολογικισ νομοκεςίασ.  

- Τον φόρο ειςοδιματοσ και τισ προςαυξιςεισ που προκφπτουν από τον φορολογικό ζλεγχο.  

Οι διαφορζσ του φορολογικοφ ελζγχου, καταχωροφνται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων τθσ 
χριςθσ, κατά τθν οποία βεβαιϊνονται από τισ φορολογικζσ αρχζσ και γίνονται αποδεκτζσ 
από τθν Εταιρεία. 

4.5.2 Αναβαλλόμενοι φόροι  

Αναβαλλόμενοι φόροι προκφπτουν όταν υπάρχουν προςωρινζσ (αναςτρζψιμεσ) διαφορζσ 
μεταξφ λογιςτικισ αξίασ και φορολογικισ βάςεωσ ςτοιχείων του ιςολογιςμοφ ,  θ  εταιρεία  
επιλζγει  να  μθ  κάνει  χριςθ   τθσ  διάταξθσ  αυτισ.  

 

4.6 Αποκζματα  

α) Αρχική καταχώριςη  

Τα αποκζματα καταχωροφνται αρχικά ςτο κόςτοσ κτιςθσ, το οποίο περιλαμβάνει κάκε 
δαπάνθ που απαιτείται για να ζλκει κάκε ςτοιχείο των αποκεμάτων ςτθν παροφςα 
κατάςταςθ ι κζςθ ι επιδιωκόμενθ χριςθ. Ειδικότερα το κόςτοσ των ιδιοπαραγόμενων 
αποκεμάτων, ςυμπεριλαμβανομζνων των βιολογικϊν, περιλαμβάνει το κόςτοσ πρϊτων 
υλϊν, αναλϊςιμων υλικϊν, εργαςίασ και άλλο κόςτοσ που ςχετίηεται άμεςα με τα εν λόγω 
ςτοιχεία. Επιπλζον περιλαμβάνει μια εφλογθ αναλογία ςτακερϊν και μεταβλθτϊν εξόδων 
που ςχετίηονται ζμμεςα με το ιδιοπαραγόμενο ςτοιχείο, ςτο βακμό που τα ποςά αυτά 
αναφζρονται ςτθν περίοδο παραγωγισ. Θ εταιρεία δεν επιβαρφνει το κόςτοσ των 
ιδιοπαραγόμενων αποκεμάτων μακράσ περιόδου παραγωγισ ι ωριμάνςεωσ με τόκουσ 
εντόκων υποχρεϊςεων κατά το μζροσ που αναλογοφν ςε αυτά.  

β) Μεταγενέςτερη αποτίμηςη  

Μεταγενζςτερα τθσ αρχικισ καταχϊριςθσ, τα αποκζματα αποτιμοφνται ςτθν κατ' είδοσ 
χαμθλότερθ τιμι μεταξφ του κόςτουσ κτιςθσ και τθσ κακαρισ ρευςτοποιιςιμθσ αξίασ τουσ. 
Το κόςτοσ κτιςθσ προςδιορίηεται με τθ μζκοδο τθσ ςειράσ εξαντλιςεωσ (F.I.F.O.). Στθν 
περίπτωςθ αποτίμθςθσ ςτθν κακαρι ρευςτοποιιςιμθ αξία, θ ηθμία απομείωςθσ 
καταχωρίηεται ωσ κόςτοσ πωλθκζντων, εκτόσ αν είναι ςθμαντικι, οπότε ενςωματϊνεται ςτο 
κονδφλι «απομειϊςεισ περιουςιακϊν ςτοιχείων».  

Τα από αγορά προερχόμενα αποκζματα (εμπορεφματα, Αϋ φλεσ) αποτιμικθκαν ςτθν κατϋ 
είδοσ χαμθλότερθ τιμι, μεταξφ τθσ τιμισ κτιςεωσ και τθσ κατά το τζλοσ τθσ χριςεωσ 
τρζχουςασ τιμισ αγοράσ τουσ.  

Θ μζςθ τιμι κτιςεωσ όλων των αποκεμάτων προςδιορίςκθκε με τθ μζκοδο του μζςου 
ςτακμικοφ μζςου όρου, θ  οποία  ακολουκείται  πάγια.  

 

4.7 Προκαταβολζσ και λοιπά μθ χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία  

Οι προκαταβολζσ δαπανϊν καταχωροφνται αρχικά ςτο κόςτοσ κτιςθσ (καταβαλλόμενα 
ποςά) και αποτιμοφνται μεταγενζςτερα ςτο αρχικό κόςτοσ κτιςθσ, μείον τα 
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χρθςιμοποιθκζντα ποςά βάςει τθσ αρχισ του δουλευμζνου και τυχόν ηθμίεσ απομείωςθσ. Θ 
απομείωςθ των προκαταβολϊν δαπανϊν αναφζρεται ςτθν περίπτωςθ ςτθν οποία ο λιπτθσ 
του ςχετικοφ ποςοφ δεν είναι ςε κζςθ οφτε να εκπλθρϊςει τθν δζςμευςθ που ανζλαβε οφτε 
να επιςτρζψει το υπόλοιπο του ποςοφ.  

Τα λοιπά μθ χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία καταχωροφνται αρχικά ςτο κόςτοσ 
κτιςθσ και αποτιμοφνται μεταγενζςτερα ςτθ χαμθλότερθ αξία μεταξφ κόςτουσ κτιςθσ και 
ανακτιςιμθσ αξίασ, δθλαδι του ποςοφ που αναμζνεται να λθφκεί. 
 

4.8 Κακαρι κζςθ  

Τα ςτοιχεία τθσ κακαρισ κζςθσ περιλαμβάνουν:  

α) Το μετοχικό κεφάλαιο.  

β) Τα αποκεματικά που ςχθματίηονται βάςει διατάξεων τθσ φορολογικισ ι άλλθσ 
νομοκεςίασ ι του καταςτατικοφ.  

γ) Τα αποτελζςματα εισ νζον. 

Κόςτοσ που ςχετίηεται άμεςα με ςτοιχείο τθσ κακαρισ κζςθσ παρακολουκείται αφαιρετικά 
του ςτοιχείου αυτοφ τθσ κακαρισ κζςθσ, εφόςον είναι ςθμαντικό για τισ 
χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ το εν λόγω ποςό αναγνωρίηεται 
ωσ ζξοδο ςτθν περίοδο που αφορά. 
 

4.9 Χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ  

α) Αρχική καταχώριςη και μεταγενέςτερη αποτίμηςη  

Οι χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ, τόςο κατά τθν αρχικι καταχϊριςθ, όςο και 
μεταγενζςτερα, αποτιμοφνται ςτα ονομαςτικά ποςά τουσ, εκτόσ από τισ μακροπρόκεςμθσ 
λιξεωσ, οι οποίεσ αποτιμοφνται ςτο αποςβζςιμο κόςτοσ με τθ μζκοδο του πραγματικοφ 
επιτοκίου (ι με τθ ςτακερι μζκοδο). Οι χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ που εκφράηονται 
ςε ξζνο νόμιςμα αποτιμοφνται με τθν ιςοτιμία του ξζνου νομίςματοσ κατά τθν θμερομθνία 
του ιςολογιςμοφ. Οι ςχετικζσ ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ καταχωροφνται ςτα αποτελζςματα.  

β) Διαγραφή  

Μια χρθματοοικονομικι υποχρζωςθ διαγράφεται όταν και μόνον όταν θ ςυμβατικι 
δζςμευςθ εκπλθρϊνεται, ακυρϊνεται ι εκπνζει, δθλαδι όταν θ ςυμβατικι δζςμευςθ που 
τθν δθμιοφργθςε δεν υφίςταται πλζον. 
 

4.10 Μθ χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ  

α) Αρχική καταχώριςη και μεταγενέςτερη αποτίμηςη  

Οι μθ χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ καταχωροφνται αρχικά και αποτιμοφνται 
μεταγενζςτερα ςτο ονομαςτικό ποςό που αναμζνεται να απαιτθκεί για το διακανονιςμό 
τουσ. Διαφορζσ που προκφπτουν είτε κατά τθν επανεκτίμθςι είτε κατά το διακανονιςμό των 
μθ χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων καταχωροφνται ωσ κζρδθ ι ηθμίεσ τθσ περιόδου ςτθν 
οποία προκφπτουν.  

β) Διαγραφή  

Μια μθ χρθματοοικονομικι υποχρζωςθ διαγράφεται όταν και μόνον όταν θ ςυμβατικι 
δζςμευςθ εκπλθρϊνεται, ακυρϊνεται ι εκπνζει, δθλαδι όταν θ ςυμβατικι δζςμευςθ που 
τθν δθμιοφργθςε δεν υφίςταται πλζον. 
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4.11 Προβλζψεισ  

Οι προβλζψεισ καταχωροφνται αρχικά και αποτιμοφνται μεταγενζςτερα ςτο ονομαςτικό 
ποςό που αναμζνεται να απαιτθκεί για το διακανονιςμό τουσ, εκτόσ αν θ αποτίμθςθ ςτθν 
παροφςα αξία του ποςοφ που αναμζνεται να απαιτθκεί για το διακανονιςμό τουσ ζχει 
ςθμαντικι επίδραςθ ςτα ποςά των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων.  

Θ εταιρεία δεν ςχθματίηει πρόβλεψθ για αποηθμίωςθ του προςωπικοφ τθσ λόγω εξόδου από 
τθν υπθρεςία επειδι, κατά πάγια τακτικι,  επιβαρφνει θ χριςθ ςτθν οποία καταβάλλεται θ 
αποηθμίωςθ ςτο εργαηόμενο. 

 

4.12 Κρατικζσ επιχορθγιςεισ  

Οι κρατικζσ επιχορθγιςεισ που λαμβάνονται για απόκτθςθ πάγιων ςτοιχείων καταχωροφνται 
ωσ αναβαλλόμενα ζςοδα (ζςοδα επόμενων περιόδων) και μεταφζρονται τμθματικά ςτα 
αποτελζςματα ωσ ζςοδα κατ' αναλογία των αποςβζςεων των πάγιων ςτοιχείων για τα οποία 
ελιφκθςαν, ενϊ αυτζσ που λαμβάνονται για κάλυψθ εξόδων καταχωροφνται ςτα 
αποτελζςματα ωσ ζςοδα ςτθν ίδια περίοδο που καταχωροφνται και τα αντίςτοιχα ζξοδα. 

 

4.13 Ζςοδα και ζξοδα  

Θ Εταιρεία καταχωρεί τα ζςοδα και τα ζξοδα, όταν αυτά κακίςτανται δουλευμζνα. 
Ειδικότερα:  

Τα ζςοδα από πϊλθςθ αγακϊν καταχωροφνται εντόσ τθσ περιόδου ςτθν οποία κακίςτανται 
δουλευμζνα και εφόςον πλθροφνται όλεσ οι παρακάτω προχποκζςεισ:  

- Μεταβιβάηονται ςτον αγοραςτι οι ουςιαςτικοί κίνδυνοι και τα οφζλθ που 
ςυνδζονται με τθν κυριότθτά τουσ.  

- Τα αγακά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραςτι.  

- Τα οικονομικά οφζλθ από τθ ςυναλλαγι μποροφν να αποτιμθκοφν αξιόπιςτα και 
κεωρείται ςφόδρα πικανι θ ειςροι τουσ ςτθν οντότθτα. 

Τα ζςοδα που προζρχονται από τθ χριςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ οντότθτασ από 
τρίτουσ αναγνωρίηονται ωσ εξισ:  

- Oι τόκοι βάςει χρονικισ αναλογίασ με τθ μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου ι τθ 
ςτακερι μζκοδο.  

- Τα μερίςματα ι παρόμοιασ φφςεωσ ειςόδθμα από τθ ςυμμετοχι ςτθν κακαρι κζςθ 
άλλων οντοτιτων όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφαςίηει τθ 
διανομι τουσ.  

- Τα δικαιϊματα βάςει των ςχετικϊν ςυμβατικϊν όρων.  

 

4.14 Μιςκϊςεισ (Λειτουργικζσ)  

Θ Εταιρεία όταν μιςκϊνει πάγια βάςει λειτουργικισ μίςκωςθσ αναγνωρίηει τα μιςκϊματα ωσ 
ζξοδα ςτα αποτελζςματα με τθ ςτακερι μζκοδο ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ, εκτόσ εάν 
μία άλλθ ςυςτθματικι μζκοδοσ είναι περιςςότερο αντιπροςωπευτικι για τθν κατανομι του 
εξόδου των μιςκωμάτων ςτθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ. 
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4.15 Ενδεχόμενα περιουςιακά ςτοιχεία και ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ  

Τα ςτοιχεία αυτά αφοροφν ενδεχόμενα δικαιϊματα και δεςμεφςεισ αντίςτοιχα, τα οποία 
προκφπτουν από γεγονότα του παρελκόντοσ και θ φπαρξι τουσ κα επιβεβαιωκεί μόνο από 
το αν ςυμβοφν ι δεν ςυμβοφν ζνα ι περιςςότερα αβζβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία 
δεν είναι πλιρωσ υπό τον ζλεγχο τθσ Εταιρείασ. Τα ςτοιχεία αυτά γνωςτοποιοφνται ςτισ 
ςθμειϊςεισ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων.  

 

4.16 Γεγονότα μετά τθν θμερομθνία ιςολογιςμοφ  

Οι αξίεσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων και των υποχρεϊςεων κατά τθν θμερομθνία του 
ιςολογιςμοφ, προςαρμόηονται, εάν υπάρχει αντικειμενικι ζνδειξθ ότι διορκωτικά γεγονότα 
μετά τθν θμερομθνία αυτι επιβάλλουν προςαρμογζσ τθσ αξίασ τουσ. Οι προςαρμογζσ αυτζσ 
γίνονται για τζτοια γεγονότα, ωσ τθν θμερομθνία ζγκριςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων 
από το Διοικθτικό Συμβοφλιο. Τα μθ διορκωτικά, μετά τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ 
γεγονότα, γνωςτοποιοφνται εφόςον είναι ςθμαντικά, ςτισ ςθμειϊςεισ των 
χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων.  

 

4.17 θμαντικζσ λογιςτικζσ εκτιμιςεισ και παραδοχζσ  

Οι εκτιμιςεισ και οι παραδοχζσ αξιολογοφνται διαρκϊσ και βαςίηονται ςτθν ιςτορικι 
εμπειρία και ςε άλλουσ παράγοντεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων αναμενόμενων μελλοντικϊν 
γεγονότων που, υπό τισ παροφςεσ ςυνκικεσ, αναμζνεται να πραγματοποιθκοφν.  

 

5. Μεταβολι λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων, μεταβολζσ λογιςτικϊν εκτιμιςεων και 
διόρκωςθ ςφαλμάτων προθγοφμενων χριςεων  

5.1 Μεταβολι λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων  

Οι μεταβολζσ λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων, καταχωροφνται με αναδρομικι 
επαναδιατφπωςθ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων όλων των περιόδων που 
δθμοςιοποιοφνται μαηί με τισ καταςτάςεισ τθσ τρζχουςασ περιόδου, ϊςτε τα 
παρουςιαηόμενα κονδφλια να είναι ςυγκρίςιμα. Στθν κλειόμενθ χριςθ όπωσ και ςτθν 
προθγοφμενθ χριςθ δεν προζκυψε ανάγκθ τζτοιασ μεταβολισ.  

 

5.2 Μεταβολζσ λογιςτικϊν εκτιμιςεων  

Οι μεταβολζσ των λογιςτικϊν εκτιμιςεων καταχωροφνται ςτθ χριςθ, ςτθν οποία 
διαπιςτϊνεται ότι προκφπτουν και επθρεάηουν αυτι τθν χριςθ και μελλοντικζσ χριςεισ, 
κατά περίπτωςθ. Οι μεταβολζσ αυτζσ δεν καταχωροφνται αναδρομικά. Στθν κλειόμενθ χριςθ 
όπωσ και ςτθν προθγοφμενθ χριςθ δεν προζκυψε ανάγκθ τζτοιασ μεταβολισ.  

 

5.3 Διόρκωςθ ςφαλμάτων προθγοφμενων περιόδων  

Οι διορκϊςεισ ςφαλμάτων καταχωροφνται με τθν αναδρομικι διόρκωςθ των 
χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων όλων των χριςεων που δθμοςιοποιοφνται μαηί με τισ 
καταςτάςεισ τθσ κλειόμενθσ χριςθσ. Στθν κλειόμενθ χριςθ όπωσ και ςτθν προθγοφμενθ 
χριςθ δε ςυνζτρεξε ςχετικι περίπτωςθ.  
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6. Παρεκκλίςεισ από τισ διατάξεισ του νόμου προκειμζνου να επιτευχκεί εφλογθ 
παρουςίαςθ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων  

Πταν, ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, θ Εταιρεία παρεκκλίνει από τθν εφαρμογι μιασ διάταξθσ 
του νόμου για να εκπλθρϊςει τθν υποχρζωςθ τθσ εφλογθσ παρουςίαςθσ των 
χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων, γνωςτοποιεί και αιτιολογεί επαρκϊσ τθν παρζκκλιςθ 
αυτι. Στθν κλειόμενθ χριςθ όπωσ και κατά τθν προθγοφμενθ χριςθ δε ςυνζτρεξε τζτοια 
περίπτωςθ. 

 

7. χζςεισ ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου ι μιασ υποχρζωςθσ με περιςςότερα από ζνα 
κονδφλια του ιςολογιςμοφ  

Δεν υπάρχουν περιουςιακά ςτοιχεία ι υποχρεϊςεισ που ςχετίηονται με περιςςότερα από 
ζνα κονδφλια του ιςολογιςμοφ. 

 

8.  Ζγκριςθ των ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων 

Οι ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ χριςθσ που ζλθξε τθν 31θ Δεκεμβρίου 2015 
(01/01/2015-31/12/2015) εγκρίκθκαν προσ δθμοςιοποίθςθ από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθν 
4θ Απριλίου 2016. 

 

9. Πλθροφορίεσ ςχετικά με ενςϊματα και άυλα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία 

9.1. Ιδιοχρθςιμοποιοφμενα ενςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία 

 

Πίνακασ μεταβολϊν ενςϊματων πάγιων 
ςτοιχείων ιδιοχρθςιμοποιοφμενων 

Γιπεδα Κτίρια  
Μθχανολογικόσ 

εξοπλιςμόσ 
Λοιπόσ 

εξοπλιςμόσ 
Μεταφορικά 

μζςα 

Αξία κτιςεωσ            

Υπόλοιπο 1.1.2014 0,00 1.574.033,02 32.005,36 772.903,75 25.295,48 

Ρροςκικεσ περιόδου 0,00 0,00 0,00 16.843,21 0,00 

Κεφαλαιοποίθςθ τόκων           

Διαφορά αναπροςαρμογισ           

Μειϊςεισ περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μεταφορζσ περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τπόλοιπο 31.12.2014 0,00 1.574.033,02 32.005,36 789.746,96 25.295,48 

ωρευμζνεσ αποςβζςεισ και απομειϊςεισ           

Υπόλοιπο 1.1.2014 0,00 456.949,79 23.679,03 634.942,36 22.243,01 

Αποςβζςεισ περιόδου 0,00 65.376,34 57,26 34.804,54 1.519,56 

Διαφορά αναπροςαρμογισ           

Μειϊςεισ αποςβζςεων περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Απομειϊςεισ περιόδου           

Αναςτροφζσ απομειϊςεων περιόδου           

Μεταφορζσ περιόδου       0,00   

Τπόλοιπο 31.12.2014 0,00 522.326,13 23.736,29 669.746,90 23.762,57 

Κακαρι λογιςτικι αξία 31.12.2014 0,00 1.051.706,89 8.269,07 120.000,06 1.532,91 

Αξία κτιςεωσ            

Υπόλοιπο 1.1.2015 0,00 1.574.033,02 32.005,36 789.746,96 25.295,48 

Ρροςκικεσ περιόδου 0,00 0,00 0,00 5.436,34 0,00 

Κεφαλαιοποίθςθ τόκων           
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Διαφορά αναπροςαρμογισ           

Μειϊςεισ περιόδου           

Μεταφορζσ περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τπόλοιπο 31.12.2015 0,00 1.574.033,02 32.005,36 795.183,30 25.295,48 

ωρευμζνεσ αποςβζςεισ και απομειϊςεισ           

Υπόλοιπο 1.1.2015 0,00 522.326,13 23.736,29 669.746,90 23.762,57 

Αποςβζςεισ περιόδου   0,00 0,00 0,00 0,00 

Διαφορά αναπροςαρμογισ           

Μειϊςεισ αποςβζςεων περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Απομειϊςεισ περιόδου           

Αναςτροφζσ απομειϊςεων περιόδου           

Μεταφορζσ περιόδου           

Τπόλοιπο 31.12.2015 522.326,13 23.736,29 669.746,90 23.762,57 522.326,13 

Κακαρι λογιςτικι αξία 31.12.2015 0,00 1.051.706,89 8.269,07 125.436,40 1.532,91 

 

9.2. Άυλα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία  

 

Πίνακασ μεταβολϊν άυλων πάγιων ςτοιχείων Τπεραξία 
Δαπάνεσ 

αναπτφξεωσ 
Λοιπά άυλα 

ςτοιχεία 

Αξία κτιςεωσ        

Υπόλοιπο 1.1.2014 0,00 0,00 127.418,74 

Ρροςκικεσ περιόδου      2.200,00 

Μεταφορζσ περιόδου       

Τπόλοιπο 31.12.2014 0,00 0,00 129.678,14 

ωρευμζνεσ αποςβζςεισ και απομειϊςεισ       

Υπόλοιπο 1.1.2014 0,00 0,00 122.215,34 

Αποςβζςεισ περιόδου 0,00 0,00 563,97 

Μεταφορζσ περιόδου       

Τπόλοιπο 31.12.2014 0,00 0,00 122.779,31 

Κακαρι λογιςτικι αξία 31.12.2014 0,00 0,00 6.839,43 

Αξία κτιςεωσ        

Υπόλοιπο 1.1.2015 0,00 0,00 129.618,74 

Ρροςκικεσ περιόδου       

Μεταφορζσ περιόδου       

Τπόλοιπο 31.12.2015 0,00 0,00 129.618,74 

ωρευμζνεσ αποςβζςεισ και απομειϊςεισ       

Υπόλοιπο 1.1.2015 0,00 0,00 122.779,31 

Αποςβζςεισ περιόδου 0,00 0,00 0,00 

Μεταφορζσ περιόδου       

Τπόλοιπο 31.12.2015 0,00 0,00 122.779,31 

Κακαρι λογιςτικι αξία 31.12.2015 0,00 0,00 6.839,43 
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10. Χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία 

10.1 Αποτίμθςθ ςτθν εφλογθ αξία 

Δεν υπάρχουν χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία που να αποτιμικθκαν ςτθν εφλογθ 
αξία τουσ. 

 

11. Τποχρεϊςεισ 

11.1 Μακροπρόκεςμεσ Τποχρεϊςεισ 

11.1.1 Δάνεια 

     α) Εξαςφαλίςεισ δανείων 

Δεν υπάρχουν. 

11.1.2 Λοιπέσ μακροπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ  

Δεν υπάρχουν. 

 

11.2 Βραχυπρόκεςμεσ Τποχρεϊςεισ 

11.2.1.  Δάνεια  τραπεζών 

Υφίςταται βραχυπρόκεςμο δάνειο τθσ Τράπεηασ Ρειραιϊσ φψουσ 37.228,81 € κατά τθν 
31/12/2015, για το οποίο δεν ζχουν χορθγθκεί εξαςφαλίςεισ. 

 

11.2.2 Εμπορικέσ υποχρεώςεισ 

Οι εμπορικζσ υποχρεϊςεισ αναλφονται ςτον κατωτζρω πίνακα: 

Εμπορικζσ υποχρεϊςεισ 31/12/2015 31/12/2014 

Ρρομθκευτζσ 50.832,81 20.761,14 

Επιταγζσ πλθρωτζεσ 0,00 6.804,73 

Ρροκαταβολζσ πελατϊν 2.247,80 1.271,00 

φνολο 53.080,61 28.836,87 

 

11.2.3 Λοιπέσ υποχρεώςεισ 

Οι λοιπζσ υποχρεϊςεισ αναλφονται ςτον κατωτζρω πίνακα: 

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 31/12/2015 31/12/2014 

-Αποδοχζσ προςωπικοφ 73.822,46 71.098,63 

-Υποχρεϊςεισ ςε πιςτωτζσ 793.173,94 791.184,09 

- Υποχρεϊςεισ από φόρουσ- τζλθ 103.912,93 122.474,76 

- Αςφαλιςτικοί οργανιςμοί 115.336,49 136.712,87 

φνολο 1.086.245,82 1.121.470,35 
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12. Ζςοδα και ζξοδα ςθμαντικοφ ποςοφ ι ιδιαίτερθσ ςυχνότθτασ ι ςθμαςίασ 

Ζςοδα 31/12/2015 31/12/2014 

Σφνολο 0,00 0,00 

   Ζξοδα 31/12/2015 31/12/2014 

Ρρόςτιμα και προςαυξιςεισ 
φόρων/ειςφορϊν 

1.102,86 7.112,53 

φνολο 3.664,89 5.000,27 

   Ζςοδα και ζξοδα ςυμψθφιςμζνα 31/12/2015 31/12/2014 

Ζκτακτα αποτελζςματα (κζρδοσ) -1.102,86 -7.112,53 

φνολο -1.102,86 -7.112,53 

   

13. Σόκοι που ενςωματϊκθκαν ςτθν αξία περιουςιακϊν ςτοιχείων ςτθν περίοδο 

Στθ διάρκεια τθσ περιόδου δεν ενςωματϊκθκαν τόκοι ςτθν αξία περιουςιακϊν ςτοιχείων. 

 

14. Χρθματοοικονομικζσ δεςμεφςεισ, εγγυιςεισ, και ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ που δεν 
εμφανίηονται ςτον ιςολογιςμό  

14.1. Ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ από επίδικεσ ι υπό διαιτθςία διαφορζσ  

Δεν υπάρχουν επίδικεσ ι υπό διαιτθςία διαφορζσ δικαςτικϊν ι διοικθτικϊν οργάνων που 
ενδζχεται να ζχουν ςθμαντικι επίπτωςθ ςτθν οικονομικι κατάςταςθ τθσ Εταιρείασ.  

 

14.2. Εγγυιςεισ  

Θ Εταιρεία δεν ζχει χορθγιςει εγγυθτικζσ επιςτολζσ προσ διάφορουσ τρίτουσ ι 
οποιουδιποτε είδουσ ενζχυρο επί των περιουςιακϊν τθσ ςτοιχείων. 

 

14.3. Χρθματοοικονομικζσ δεςμεφςεισ  

Θ Εταιρεία κατά τθν 31/12/2015 είχε ςυνάψει μθ ακυρϊςιμεσ ςυμβάςεισ λειτουργικισ 
μίςκωςθσ κτιρίων οι οποίεσ λιγουν τθν 31/12/2025.  

Τα ζξοδα μιςκωμάτων λειτουργικϊν μιςκϊςεων κτιρίων τα οποία καταχωρικθκαν ςτθν 
κατάςταςθ αποτελεςμάτων τθσ κλειόμενθσ χριςθσ ανιλκαν ςε € 24.000,00 πλζον 
χαρτοςιμου 3,6% (2014 € 24.000,00 πλζον χαρτοςιμου 3,6%).  

 

14.4 Ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ  

Οι φορολογικζσ υποχρεϊςεισ για τισ χριςεισ 2007-2015 δεν ζχουν εξεταςκεί από τισ 
φορολογικζσ αρχζσ, με ςυνζπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολισ πρόςκετων φόρων και 
προςαυξιςεων κατά το χρόνο που κα εξεταςκοφν και οριςτικοποιθκοφν. Θ ζκβαςθ του 
φορολογικοφ ελζγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφκεί ςτο παρόν ςτάδιο και, ωσ εκ’ 
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τοφτου, δεν ζχει γίνει οποιαδιποτε πρόβλεψθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ ςε ςχζςθ με το 
κζμα αυτό. 

 

15. Λοιπζσ ςθμειϊςεισ και πλθροφορίεσ επί των οικονομικϊν καταςτάςεων 

15.1. Απαςχολοφμενο προςωπικό  

Ο μζςοσ όροσ του απαςχολοφμενου προςωπικοφ για τθν κλειόμενθ χριςθ και τθν αμζςωσ 
προθγοφμενθ χριςθ παρουςιάηεται ωσ κάτωκι:  

Ζτοσ 31/12/2015  31/12/2014  

Μζςοσ όροσ απαςχολοφμενου προςωπικοφ  24 26 

Ετιςιεσ Μονάδεσ Εργαςίασ (ΕΜΕ) 10,85 13,09 

 

15.2. Προκαταβολζσ και πιςτϊςεισ ςε μζλθ διοικθτικϊν, διαχειριςτικϊν και εποπτικϊν 
οργάνων  

Κατά τθν 31/12/2015 δεν υπιρχαν απαιτιςεισ τθσ Εταιρείασ από μζλθ τθσ διοίκθςθσ και 
διευκυντικά ςτελζχθ οφτε υποχρεϊςεισ τθσ Εταιρείασ προσ μζλθ τθσ διοίκθςθσ και 
διευκυντικά ςτελζχθ.  

 

15.3. Αμοιβζσ ςε μζλθ διοικθτικϊν διαχειριςτικϊν και εποπτικϊν οργάνων  

Οι πάςθσ φφςεωσ αμοιβζσ των μελϊν τθσ διοίκθςθσ και των διευκυντικϊν ςτελεχϊν τθσ 
Εταιρείασ κατά τθ χριςθ 01/01/2015-31/12/2015 ανιλκαν ςε € 0,00. Ειδικότερα οι αμοιβζσ 
που κατεβλικθςαν είναι οι ακόλουκεσ: 

Ρεριγραφι Αμοιβζσ 
μελϊν ΔΣ 

Αμοιβζσ 
μιςκωτισ 
εργαςίασ 

Κοινωνικζσ 
επιβαρφνςεισ 

Αμοιβζσ 
παροχισ 

υπθρεςιϊν 

Δεςμεφςεισ παροχϊν 
μετά τθν ζξοδο από 

τθν υπθρεςία 

Σφνολο  000 0,0 0,00 0,00 0,00 

 

16. Μεταγενζςτερα των οικονομικϊν καταςτάςεων γεγονότα  

Ρζραν των ιδθ μνθμονευκζντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενζςτερα των οικονομικϊν 
καταςτάςεων τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2015 γεγονότα, που να αφοροφν τθν Εταιρεία, για τα 
οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Ελλθνικά Λογιςτικά Ρρότυπα. 

 

17. Πρϊτθ εφαρμογι 

Θ πρϊτθ εφαρμογι των κανόνων αποτιμιςεωσ και ςυντάξεωσ χρθματοοικονομικϊν 
καταςτάςεων αντιμετωπίηεται ωσ αλλαγι λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων. 

Θ εταιρεία ζκρινε ότι οι αναδρομικζσ προςαρμογζσ δεν είναι πρακτικά ευχερείσ και βάςει 
των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρκρου 37 του Ν.4308/2014 δεν κα εφαρμόςει αναδρομικά 
τα Ε.Λ.Ρ.. Τα ςτοιχεία των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων τθσ ςυγκριτικισ περιόδου 
ταξινομικθκαν, ςφμφωνα με τα υποδείγματα των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων του 
Ν.4308/2014.  

Από τθν πρϊτθ εφαρμογι δεν υπιρξαν επιπτϊςεισ επί των οικονομικϊν καταςτάςεων και 
δεν υπιρξε επίδραςθ επί των ιδίων κεφαλαίων για τθν 1.1.2014 και τθν 31.12.2014. 
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Στον παρακάτω πίνακα γνωςτοποιοφνται ςυνοπτικά οι επιπτϊςεισ επί των οικονομικϊν 
καταςτάςεων από τθ χριςθ απαλλαγϊν:  

Γνωςτοποίθςθ χριςεωσ απαλλαγϊν κατά τθ μετάβαςθ 

Κονδφλι 

Επίπτωςθ επί του 
Ιςολογιςμοφ ςε € 

Επίπτωςθ επί των 
αποτελεςμάτων ςε 

€ Απαλλαγι 

2013 2014 2015 2014 2015 

Ζξοδα ιδρφςεωσ 
και πρϊτθσ 
εγκαταςτάςεωσ 

          

Δφναται να ςυνεχίςουν να 
εμφανίηονται ςτον ιςολογιςμό 
μετά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2014 
και μζχρι τθν ολοςχερι 
απόςβεςι τουσ, βάςει των 
κείμενων φορολογικϊν 
διατάξεων  ι τθν κακ’ 
οιονδιποτε τρόπο διάκεςι τουσ, 
κακϊσ και τα ςχετικά ποςά του 
ιςολογιςμοφ και τθσ 
καταςτάςεωσ αποτελεςμάτων. 

Ο ακόλουκοσ πίνακασ παρουςιάηει ςυνοπτικά τθν επίδραςθ των εγγραφϊν προςαρμογισ 
επί των ιδίων κεφαλαίων για τθν 1.1.2014 και τθν 31.12.2014, οι οποίεσ εφαρμόςκθκαν επί 
των καταςτατικϊν οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ Εταιρείασ, προκειμζνου αυτζσ να 
προςαρμοςτοφν ςτα Ε.Λ.Ρ.: 

υμφωνία κακαρισ κζςεωσ κατά τθν πρϊτθ εφαρμογι 31/12/2014 31/12/2013 

Σφνολο ιδίων κεφαλαίων Ε.Γ.Λ.Σ.  374.848,23 386.860,51 

Διαγραφι εξόδων ιδρφςεωσ και πρϊτθσ εγκαταςτάςεωσ     

Χριςθ εφλογθσ αξίασ ωσ τεκμαρτοφ κόςτουσ για τα ακίνθτα     

Ρροςαρμογι ςωρευμζνων αποςβζςεων μθχανολογικοφ 
εξοπλιςμοφ με βάςθ τθν ωφζλιμθ ηωι τουσ 

    

Αποτίμθςθ μετοχϊν ςτθν εφλογθ αξία τουσ     

Αναταξινόμθςθ κρατικισ επιχορθγιςεωσ ςτισ υποχρεϊςεισ     

Καταχϊριςθ προβλζψεωσ αποηθμιϊςεωσ προςωπικοφ     

Διαγραφι οφειλόμενου κεφαλαίου     

Διαγραφι μεριςμάτων από τισ υποχρεϊςεισ λόγω διανομισ      

Διαγραφι υποχρεϊςεων προσ το προςωπικό και τα μζλθ και Δ.Σ 
από διανομι  

    

Καταχϊριςθ αναβαλλόμενθσ φορολογικισ υποχρεϊςεωσ     

φνολο ιδίων κεφαλαίων Ε.Λ.Π.  374.848,23 386.860,51 

 
Ο Ρρόεδροσ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου 
 
 

Θ Αντιπρόεδροσ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

Ο Υπεφκυνοσ λογιςτθρίου 
 

Γρθγοριάδθσ Βαςίλειοσ Γρθγοριάδου Δζςποινα Γάτασ Ακανάςιοσ 
Α.Δ.Τ. Χ 390197 Α.Δ.Τ.   X 891711 Α.Δ.Τ. ΑΚ 980385 

Α.Μ. ΟΕΕ 0090902/Α ΤΑΞΘΣ 
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