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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της εταιρείας 

«ΤΡΙ∆ΗΜΑΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των µετόχων 

επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 

και για τα πεπραγµένα  

της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η ∆εκεµβρίου 2015 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Σύµφωνα µε το Νόµο και το καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουµε την δραστηριότητα 
της εταιρείας κατά το έτος 2015. Οι οικονοµικές καταστάσεις της κλειόµενης χρήσης 
συντάχθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, ενώ οι αντίστοιχες δηµοσιευµένες της 
προηγούµενης χρήσεως σύµφωνα µε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Τα στοιχεία των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της συγκριτικής περιόδου ταξινοµήθηκαν, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 4308/2014. 

Η παρούσα είναι η 12η εταιρική χρήση και περιλαµβάνει την χρονική περίοδο από 1 Ιανουαρίου 
2015 έως και 31 ∆εκεµβρίου 2015. 

Τα κυριότερα σηµεία των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της για τη  
χρήση 2015 είναι τα εξής: 

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 855.020,02 ευρώ έναντι των 1.122.951,62 ευρώ της 
προηγούµενης χρήσης. 

Το µικτό αποτέλεσµα  ανήλθε στο ποσό των 278.290,55 ευρώ, έναντι των µικτών κερδών 
260.831,49 ευρώ της προηγούµενης χρήσης και µετά την αφαίρεση των εξόδων ∆ιάθεσης, 
∆ιοίκησης, Χρηµατοοικονοµικών, λοιπών εξόδων, πλέον λοιπών εσόδων, προέκυψαν ζηµιές 
χρήσης προ φόρων 12.055,51 ευρώ, έναντι ζηµιών προ φόρων 85.172,6 ευρώ της προηγούµενης 
χρήσης και ζηµιές χρήσης µετά φόρων 12.055,51 ευρώ, έναντι ζηµιών µετά φόρων 85.172,6 
ευρώ της προηγούµενης χρήσης. 

Η Καθαρή Θέση την κλειόµενη χρήση ανέρχεται σε 243.691,65 ευρώ έναντι 255.747,169 ευρώ 
την προηγούµενη χρήση. 

       

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ 

Για την πληρέστερη παρουσίαση των εργασιών της Εταιρείας κατά τη χρήση 2015, σας 
παραθέτουµε τους παρακάτω αντιπροσωπευτικούς χρηµατοοικονοµικούς αριθµοδείκτες: 

 

Κλειόµενη χρήση Προηγούµενη χρήση 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.734.135,36  

99,4% 
1.780.583,32  

99,4% 
Σύνολο ενεργητικού 1.743.835,11  1.791.635,39  



4 

 

   
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.734.135,36  

131,0% 
1.780.583,32  

115,9% 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.324.238,80  1.535.888,23  

   
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 9.699,75  

0,6% 
11.052,07  

0,6% 
Σύνολο ενεργητικού 1.743.835,11  1.791.635,39  

   
Καθαρή θέση 243.691,65  

16,2% 
255.747,16  

16,7% 
Σύνολο υποχρεώσεων 1.500.143,46  1.535.888,23  

  
Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους -12.055,51  

-1,4% 
-85.172,60  

-7,6% 
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 855.020,02  1.122.951,62  

   
Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους -12.055,51  

-4,9% 
-85.172,60  

-33,3% 
Καθαρή θέση 243.691,65  255.747,16  

 

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Η εταιρεία δεν δραστηριοποιείται στον τοµέα έρευνας και ανάπτυξης. 

 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

Η εταιρεία διαθέτει υποκατάστηµα επί της οδού Χρυσοστόµου Σµύρνης 31 στη Ν. Φιλαδέλφεια 
Αττικής. 

 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 

Στην αγορά υφίστανται χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι, συµπεριλαµβανοµένων των κινδύνων 
συναλλαγµατικών ισοτιµιών και επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το 
συνολικό πρόγραµµα διαχείρισης του κινδύνου διαχειρίζεται το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.   

Συναλλαγµατικός κίνδυνος. 

Η Εταιρεία δεν αντιµετωπίζει συναλλαγµατικούς κινδύνους, διότι  δεν υφίστανται συναλλαγές 
σε Ξ.Ν.. 

Κίνδυνος επιτοκίου. 

Ο κίνδυνος επιτοκίου αφορά στη διακύµανση των κυµαινόµενων επιτοκίων των τραπεζικών 
δανείων. Η ∆ιοίκηση παρακολουθεί, σε συνεχή βάση τις διακυµάνσεις των επιτοκίων και τις 
χρηµατοδοτικές ανάγκες της Εταιρείας και αξιολογεί κατά περίπτωση τη διάρκεια των δανείων 
και τη σχέση µεταξύ σταθερού και αναπροσαρµοζόµενου επιτοκίου. 

Πιστωτικός Κίνδυνος. 

Ο πιστωτικός κίνδυνος περιορίζεται διότι οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται κυρίως από 
µεγάλη, ευρεία πελατειακή βάση. Η χρηµατοοικονοµική κατάσταση των πελατών 
παρακολουθείται διαρκώς από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
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Κίνδυνος Ρευστότητας. 

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται µε την ύπαρξη του κατάλληλου 
συνδυασµού ρευστών διαθεσίµων και εγκεκριµένων τραπεζικών πιστώσεων. Η Εταιρεία 
διαχειρίζεται τους κινδύνους που µπορεί να δηµιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας 
φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισµένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2015 

Ο Ισολογισµός, τα Αποτελέσµατα Χρήσεως και το Προσάρτηµα για τη χρήση 2015, όπως 
υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, προκύπτουν από τα βιβλία και 
στοιχεία της Εταιρείας και συντάχθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4308/2014.  

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2015 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  31/12/2015  31/12/2014 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Ενσώµατα πάγια     
Ακίνητα 

 
5.633,02  

 
6.081,34  

Λοιπός εξοπλισµός 
 

1.118,98  
 

2.022,98  
Σύνολο  6.752,00   8.104,32  

     
`Αυλα πάγια στοιχεία     
Λοιπά άυλα 

 
0,38  

 
0,38  

Σύνολο  0,38   0,38  

     
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία     
∆άνεια και απαιτήσεις 

 
2.947,37  

 
2.947,37  

Σύνολο  2.947,37   2.947,37  

     
Σύνολο µη κυκλοφορούντων  9.699,75  

 
11.052,07  

     
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Αποθέµατα     
Εµπορεύµατα 

 
1.410.000,13  

 
1.441.910,79  

Προκαταβολές για αποθέµατα 
 

23.981,76  
 

30.073,93  
Σύνολο  1.433.981,89  

 
1.471.984,72  

     
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές     
Εµπορικές απαιτήσεις 

 
231.917,75  

 
245.204,47  

∆ουλευµένα έσοδα περιόδου 
 

27.920,00  
 

27.920,00  
Λοιπές απαιτήσεις 

 
22.633,66  

 
22.411,90  

Προπληρωµένα έξοδα 
 

265,72  
 

34,63  
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

 
17.416,34  

 
13.027,60  

Σύνολο  300.153,47  
 

308.598,60  

     
Σύνολο κυκλοφορούντων  1.734.135,36   1.780.583,32  

     
Σύνολο ενεργητικού  1.743.835,11  

 
1.791.635,39  
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ     
Καθαρή θέση     
Καταβληµένα κεφάλαια     
Κεφάλαιο 

 
300.000,00  

 
300.000,00  

Σύνολο  300.000,00   300.000,00  

     
Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο     
Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού 

 
16.453,60 

 
16.453,60 

Αφορολόγητα αποθεματικά  34.000,00  34.000,00 
Αποτελέσµατα εις νέο 

 
-106.761,95  

 
-94.706,44  

Σύνολο  -56.308,35  
 

-44.252,84  

     
Σύνολο καθαρής θέσης  243.691,65   255.747,16  

     
Υποχρεώσεις     
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις     
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

 
175.904,66  

 
0,00  

Σύνολο  175.904,66   0,00  

     
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     
Τραπεζικά δάνεια 

 
468.631,93  

 
459.301,65  

Εµπορικές υποχρεώσεις 
 

414.033,33  
 

482.894,52  
Λοιποί φόροι και τέλη 

 
229.285,55  

 
189.664,54  

Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης 
 

37.174,12  
 

219.724,19  
Λοιπές υποχρεώσεις 

 
161.929,11  

 
176.707,59  

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 
 

13.184,76  
 

7.595,74  
Σύνολο  1.324.238,80   1.535.888,23  

     
Σύνολο υποχρεώσεων  1.500.143,46  

 
1.535.888,23  

     
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 

 
1.743.835,11  

 
1.791.635,39  

 

Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως 2015 
(1 Ιανουαρίου-31 ∆εκεµβρίου 2015) 

  
31/12/2015 

 
31/12/2014 

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 
 

855.020,02  
 

1.122.951,62  
Κόστος πωλήσεων  -576.729,47   -862.120,13  
Μικτό αποτέλεσµα 

 
278.290,55    260.831,49  

     
Λοιπά συνήθη έσοδα 

 
5.087,15  

 
7.985,36  

Έξοδα διοίκησης 
 

-125.545,26  
 

-152.903,67  
Έξοδα διάθεσης 

 
-141.249,30  

 
-172.029,89  

Λοιπά έξοδα και ζηµιές 
 

-9.218,04  
 

-1.851,20  
Λοιπά έσοδα και κέρδη 

 
63,42  

 
21.053,38  

Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων 
 

7.428,52    -36.914,53  
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 

 
0,12  

 
0,15  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
 

-19.484,15  
 

-48.258,22  
Αποτελέσµατα προ φόρων 

 
-12.055,51    -85.172,60  

Φόρος εισοδήµατος 
 

0,00  
 

0,00  
Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους  -12.055,51    -85.172,60  
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ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Από την ηµεροµηνία λήξεως της κλειόµενης διαχειριστικής χρήσεως 2015 ήτοι  την 31/12/2015 
έως σήµερα, δεν έχουν συµβεί γεγονότα που επηρεάζουν σηµαντικά τη χρηµατοοικονοµική 
θέση της εταιρείας. Επίσης, δεν υπάρχουν σηµαντικές ζηµίες µέχρι και τον χρόνο σύνταξης της 
παρούσας έκθεσής µας, ούτε αναµένονται να προκύψουν στο µέλλον. 

 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2016 

Με δεδοµένο τις µεγάλες προσπάθειες που καταβάλλονται προσβλέπουµε µε αισιοδοξία στο 
µέλλον για την επίτευξη περαιτέρω προόδου της εταιρείας και αντιµετώπιση όλων των 
δυσκολιών που παρουσιάζονται λόγω της οικονοµικής ύφεσης. Εκτιµάται ότι ο κύκλος εργασιών 
θα κυµανθεί στα ίδια περίπου επίπεδα µε την κλειόµενη χρήση. 

 

Αγ. Ανάργυροι-Αττικής,  30 Ιουνίου  2016 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο Πρόεδρος  του ∆.Σ. 

 

 

 

 

Μιχαήλ Τριδήµας 
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ΕΤΗΣΙΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

της χρήσεως 

από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η ∆εκεµβρίου 2015 
 

Σύµφωνα µε τα  

 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

(Ε.Λ.Π.)  
 

  



9 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2015 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 

31/12/2015 
 

31/12/2014 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Ενσώµατα πάγια     
Ακίνητα 

 
5.633,02  

 
6.081,34  

Λοιπός εξοπλισµός 
 

1.118,98  
 

2.022,98  
Σύνολο  6.752,00   8.104,32  

     
`Αυλα πάγια στοιχεία     
Λοιπά άυλα 

 
0,38  

 
0,38  

Σύνολο  0,38   0,38  

     
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία     
∆άνεια και απαιτήσεις 

 
2.947,37  

 
2.947,37  

Σύνολο  2.947,37   2.947,37  

     
Σύνολο µη κυκλοφορούντων  9.699,75  

 
11.052,07  

     
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Αποθέµατα     
Εµπορεύµατα 

 
1.410.000,13  

 
1.441.910,79  

Προκαταβολές για αποθέµατα 
 

23.981,76  
 

30.073,93  
Σύνολο  1.433.981,89  

 
1.471.984,72  

     
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές     
Εµπορικές απαιτήσεις 

 
231.917,75  

 
245.204,47  

∆ουλευµένα έσοδα περιόδου 
 

27.920,00  
 

27.920,00  
Λοιπές απαιτήσεις 

 
22.633,66  

 
22.411,90  

Προπληρωµένα έξοδα 
 

265,72  
 

34,63  
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

 
17.416,34  

 
13.027,60  

Σύνολο  300.153,47   308.598,60  

     
Σύνολο κυκλοφορούντων  1.734.135,36  

 
1.780.583,32  

     
Σύνολο ενεργητικού  1.743.835,11   1.791.635,39  

     
     
ΠΑΘΗΤΙΚΟ     
Καθαρή θέση     
Καταβληµένα κεφάλαια     
Κεφάλαιο 

 
300.000,00  

 
300.000,00  

Σύνολο  300.000,00  
 

300.000,00  

     
Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο     
Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού 

 
16.453,60 

 
16.453,60 

Αφορολόγητα αποθεµατικά  34.000,00  34.000,00 
Αποτελέσµατα εις νέο 

 
-106.761,95  

 
-94.706,44  

Σύνολο  -56.308,35  
 

-44.252,84  

     
Σύνολο καθαρής θέσης  243.691,65   255.747,16  
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Υποχρεώσεις     
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις     
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

 
175.904,66  

 
0,00  

Σύνολο  175.904,66  
 

0,00  

     
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     
Τραπεζικά δάνεια 

 
468.631,93  

 
459.301,65  

Εµπορικές υποχρεώσεις 
 

414.033,33  
 

482.894,52  
Λοιποί φόροι και τέλη 

 
229.285,55  

 
189.664,54  

Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης 
 

37.174,12  
 

219.724,19  
Λοιπές υποχρεώσεις 

 
161.929,11  

 
176.707,59  

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 
 

13.184,76  
 

7.595,74  
Σύνολο  1.324.238,80   1.535.888,23  

     
Σύνολο υποχρεώσεων  1.500.143,46   1.535.888,23  

     
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 

 
1.743.835,11  

 
1.791.635,39  

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 (1/1-31/12/2015)   

  31/12/2015  31/12/2014 
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 

 
855.020,02  

 
1.122.951,62  

Κόστος πωλήσεων 
 

-576.729,47  
 

-862.120,13  
Μικτό αποτέλεσµα  278.290,55    260.831,49  

     
Λοιπά συνήθη έσοδα 

 
5.087,15  

 
7.985,36  

Έξοδα διοίκησης 
 

-125.545,26  
 

-152.903,67  
Έξοδα διάθεσης 

 
-141.249,30  

 
-172.029,89  

Λοιπά έξοδα και ζηµιές 
 

-9.218,04  
 

-1.851,20  
Λοιπά έσοδα και κέρδη 

 
63,42  

 
21.053,38  

Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων 
 

7.428,52    -36.914,53  
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 

 
0,12  

 
0,15  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
 

-19.484,15  
 

-48.258,22  
Αποτελέσµατα προ φόρων  -12.055,51    -85.172,60  
Φόρος εισοδήµατος 

 
0,00  

 
0,00  

Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους  -12.055,51    -85.172,60  
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  

 ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 4308/2014, όπως ισχύει). 

 

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

1. Επωνυµία: ΤΡΙ∆ΗΜΑΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2. Η νοµική µορφή της εταιρείας είναι Ανώνυµη Εταιρεία. 

3. Οι παρούσες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις αφορούν την περίοδο 1/1/2015 έως 
31/12/2015. 

4. ∆ιεύθυνση: Νικολάου Πλαστήρα 257, Αγ Ανάργυροι Αττικής, ΤΚ 13562 

5.  ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 005547301000 

6. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα. Η εταιρεία δεν έχει τεθεί σε 
εκκαθάριση ούτε έχει ληφθεί απόφαση των φορέων για εκκαθάριση ή οριστική παύση 
εργασιών. 

7. 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. 

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

9. Τα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το 
λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας. 

10. Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2015 (1/1/2015-
31/12/2015) είναι οι πρώτες που συντάσσονται από την Εταιρεία σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα), ενώ οι αντίστοιχες δηµοσιευµένες της 
προηγούµενης χρήσεως είχαν συνταχθεί σύµφωνα µε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο 
(ΕΓΛΣ).  
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Β. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΤΟΥΝ ΣΕ ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (παρ. 4 άρθρου 29) 

Η  εταιρεία για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως 2015 
βασίστηκε στην αρχή της συνέχειας της επιχειρηµατικής δραστηριότητας (going concern). ∆εν 
υπάρχουν συνθήκες που δηµιουργούν αβεβαιότητα σε ότι αφορά την επιβεβαίωση της εν λόγω 
αρχής. 

 

Γ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ (παρ. 5 άρθρου 29) 

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια 
εκτιµήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών 
και εκτιµήσεων, τα αναγνωριζόµενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, 
υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιµήσεις αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται 
στην ιστορική εµπειρία και σε άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων αναµενόµενων 
µελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες συνθήκες, αναµένεται να πραγµατοποιηθούν. Τα 
πραγµατικά γεγονότα όµως, µπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις. Οι λογιστικές 
εκτιµήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισµό των αποσβέσεων των παγίων, την αποµείωση 
των απαιτήσεων, την αποµείωση των παγίων και αύλων κτλ. 

Για την παρακολούθηση των επιµέρους στοιχείων των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, η 
εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές. 

1. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. 

2. Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το 
οποίο περιλαµβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα 
κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόµενη χρήση. Μεταγενέστερα της αρχικής καταχώρησης τα 
πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµούνται στο αποσβέσιµο κόστος (αρχικό κόστος 
κτήσεως, πλέον κάθε µεταγενέστερη δαπάνη που πληρεί τον ορισµό του περιουσιακού 
στοιχείου, µείον σωρευµένες αποσβέσεις και ζηµίες αποµειώσεως. Ζηµία αποµειώσεως 
καταχωρίζεται όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί 
την ανακτήσιµη αξία του και κρίνεται ότι αυτές (ζηµίες αποµείωσης) είναι µόνιµου 
χαρακτήρα. 

3. 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. 

4. Οι βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων επιµετρώνται στο κόστος κτήσης µείον αποσβέσεις και 
ζηµίες αποµείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζηµίες αποµείωσης) είναι µόνιµου 
χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται µε συντελεστή απόσβεσης 4%. 
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5. Επενδύσεις σε ακίνητα δεν υπάρχουν. 

6. 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: 

Περιγραφή Συντελεστής απόσβεσης 

Μεταφορικά µέσα 12-16% 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 10% 

Εξοπλισµός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός 20% 

 

7. 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. 
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 

8. Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν άδειες, παραχωρήσεις, δικαιώµατα, 
λογισµικά προγράµµατα, εµπορικές επωνυµίες και εµπορικά σήµατα. Οι άδειες, 
παραχωρήσεις, δικαιώµατα, εµπορικές επωνυµίες και εµπορικά σήµατα καταχωρούνται 
αρχικά στο κόστος κτήσεως πλέον κάθε δαπάνης που πραγµατοποιείται για την επέκταση 
της διάρκειας της ισχύος τους. Τα λογισµικά προγράµµατα καταχωρούνται αρχικά στο 
κόστος αγοράς πλέον κάθε δαπάνης που πραγµατοποιείται προκειµένου αυτά να τεθούν σε 
καθεστώς λειτουργίας. Σηµαντικές µεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα 
λογισµικά προγράµµατα όταν προσαυξάνουν την απόδοση τους πέραν των αρχικών 
προδιαγραφών. 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. ∆εν υπάρχουν 
τέτοια άυλα. 

γ) Λογισµικά προγράµµατα αποσβένονται µε συντελεστή 20% 
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9. ∆εν υπάρχουν επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες, καθώς και οι λοιποί 
συµµετοχικοί τίτλοι.  

10. Τα λοιπά πάγια χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία («∆άνεια και απαιτήσεις» και 
«Χρεωστικοί τίτλοι») καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσεως. Μεταγενέστερα 
επιµετρώνται στο κόστος κτήσης µείον ζηµίες αποµείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές 
(ζηµίες αποµείωσης) είναι µόνιµου χαρακτήρα. 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. 

11. 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 καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. 

12. Οι διαφορές από την αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων του 
εµπορικού χαρτοφυλακίου στην εύλογη αξία τους καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζηµιές στην 
περίοδο που προκύπτουν. 

13. 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. 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. 

14. Τα πάσης φύσεως αποθέµατα (έτοιµα και ηµιτελή, εµπορεύµατα, πρώτες ύλες και υλικά, 
βιολογικά αποθέµατα) καταχωρούνται 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, καθώς και µια εύλογη 
αναλογία σταθερών και µεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έµµεσα µε το 
ιδιοπαραγόµενο στοιχείο και τα οποία αφορούν την περίοδο παραγωγής.  Η εταιρεία δεν 
επιβαρύνει το κόστος των ιδιοπαραγόµενων αποθεµάτων µακράς περιόδου παραγωγής ή 
ωριµάνσεως µε τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το µέρος που αναλογούν σε αυτά. 
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχώρησης τα 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. Οι ζηµία που 
προκύπτει από την επιµέτρηση των αποθεµάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία, όταν 
αυτή είναι µικρότερη του κόστους κτήσης, επιβαρύνει το κόστος πωλήσεων στην 
Κατάσταση Αποτελεσµάτων. Σε περίπτωση ιδιαίτερα αυξηµένων ζηµιών αποµείωσης 
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αποθεµάτων, τα σχετικά ποσά εµφανίζονται στο κονδύλι «Αποµειώσεις περιουσιακών 
στοιχείων (καθαρό ποσό)» στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων µε σκοπό την εύλογη 
παρουσίαση. 

15. Οι εµπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιµετρώνται στο κόστος κτήσης µείον 
τις εκτιµώµενες ζηµίες αποµείωσης. 

16. 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. 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. 

17. Τα λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ανγνωρίζονται αρχικά στο κόστος 
κτήσης. Μεταγενέστερα επιµετρώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσης και 
ανακτήσιµης αξίας. 

18. Οι 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. Η Εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη. 

19. Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται µεταγενέστερα στο 
ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να απαιτηθεί για τον 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. 

20. Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται 
µεταγενέστερα στα ονοµαστικά τους ποσά. 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. 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. 

21. Οι µη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις καταχωρούνται 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, συµπεριλαµβανοµένων των προβλέψεων, 
καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζηµίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 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. 



16 

 

22. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαµβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων 
αναγνωρίζονται αρχικά, ως αναβαλλόµενα έσοδα (έσοδα επόµενων περιόδων) στις 
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. 

23. 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. Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρούνται στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων της χρήσεως κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές. 

24. 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. 

25. Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία 
καθίστανται δουλευµένα και εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: (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 
καταχωρίζονται µε τη µέθοδο της ολοκληρωµένης σύµβασης. Τα έσοδα από τόκους 
λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευµένου. Τα 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. Τα δικαιώµατα 
αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των σχετικών συµβατικών όρων. 

26. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων βάσει της αρχής του 
δουλευµένου. 

27. 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 
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νόµισµα και επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως, µετατρέπονται µε την ισοτιµία της 
αρχικής αναγνώρισης. Οι 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. 

28. 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. 

29. 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 γεγονότα που συνέβησαν 
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. 

30. Οι µεταβολές των λογιστικών πολιτικών αναγνωρίζονται 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. 

31. Η διόρθωση των λαθών αναγνωρίζεται µε την αναδροµική διόρθωση των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δηµοσιοποιούνται µαζί µε τις 
καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου. Στην κλειόµενη και τη συγκριτική χρήση δεν 
συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

32. 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. 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. 
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∆. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. Ενσώµατα και άυλα πάγια (παρ. 8 άρθρου 29) 

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση των 
λογαριασµών των ενσωµάτων και αύλων παγίων. 

Πίνακας µεταβολών ενσώµατων παγίων περιόδου 

  
Κτίρια & κτιριακές 
εγκαταστάσεις 

Μεταφορικά 
µέσα 

Έπιπλα & λοιπός 
εξοπλισµός Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης 
  

Κατά την 31/12/2014  16.262,80  26.604,75  87.829,20  130.696,75  
Προσθήκες χρήσεως  0,00  0,00  0,00  0,00  
Μειώσεις χρήσεως 

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

Κατά την 31/12/2015 
 

16.262,80  26.604,75  87.829,20  130.696,75  

      
Σωρευµένες αποσβέσεις 

  
Κατά την 31/12/2014  10.181,46  26.604,67  85.806,30  122.592,43  
Προσθήκες χρήσεως  448,32  0,00  904,00  1.352,32  
Μειώσεις χρήσεως 

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

Κατά την 31/12/2015 
 

10.629,78  26.604,67  86.710,30  123.944,75  

      
Αναπόσβεστη αξία      
Κατά την 31/12/2014  

6.081,34  0,08  2.022,90  8.104,32  
Κατά την 31/12/2015  

5.633,02  0,08  1.118,90  6.752,00  

 

Στην κλειόµενη και σε προηγούµενες χρήσεις δεν έχει πραγµατοποιηθεί αποµείωση σε κανένα 
κονδύλι των ενσώµατων πάγιων στοιχείων. 

Στην κλειόµενη και σε προηγούµενες χρήσεις η αξία κτήσης των ενσώµατων πάγιων στοιχείων 
δεν έχει προσαυξηθεί λόγω κεφαλαιοποίησης τόκων. 

 

Πίνακας µεταβολών άυλων  περιόδου 

  
Λογισµικά 

προγράµµατα 

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης 
Κατά την 31/12/2014  41.362,30  
Προσθήκες χρήσεως  0,00  
Μειώσεις χρήσεως 

 
0,00  

Κατά την 31/12/2015 
 

41.362,30  

   
Σωρευµένες αποσβέσεις 
Κατά την 31/12/2014  41.361,92  
Προσθήκες χρήσεως  0,00  
Μειώσεις χρήσεως 

 
0,00  

Κατά την 31/12/2015 
 

41.361,92  

   
Αναπόσβεστη αξία   
Κατά την 31/12/2014  

0,38  
Κατά την 31/12/2015  

0,38  
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2. Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 

Προκαταβολές για µη κυκλοφορούντα στοιχεία δεν υπάρχουν. 

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή δεν υπάρχουν. 

 

3. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόµου προκειµένου να επιτευχθεί εύλογη 
παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων (παρ. 6 άρθρου 29) 

Στην κλειόµενη και τη συγκριτική χρήση δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση 

 

4. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας υποχρεώσεως µε περισσότερα από ένα 
κονδύλια του ισολογισµού (παρ. 7 άρθρου 29) 

∆εν υπάρχουν 

 

5. Γεγονότα µετά το τέλος της κλειόµενης χρήσης τα οποία δεν αντικατοπτρίζονται στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων ή στον ισολογισµό της κλειόµενης περιόδου (παρ. 9 
άρθρου 29) 

∆εν υπάρχουν  

 

6. Επιµέτρηση στην εύλογη αξία, σύµφωνα µε το άρθρο 24 (παρ. 10 άρθρου 29) 

∆εν έγινε   

 

7. Εµπορικές, λοιπές απαιτήσεις, Προπληρωµένα έξοδα (κυκλοφορούντος ενεργητικού) 

Οι Εµπορικές, λοιπές απαιτήσεις και τα Προπληρωµένα έξοδα αναλύονται ως κάτωθι: 

  
Κατά την 
31/12/2015 

  Κατά την 
31/12/2014 

Πελάτες 
 

178.699,49 
 

191.986,21 
Επιταγές σε καθυστέρηση 

 
53.218,26 

 
53.218,26 

Χρεώστες διάφοροι 
 

22.633,17 
 

21.640,40 
Λογαριασµοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων 

 
0,49 

 
771,50 

Έξοδα επόµενων χρήσεων 
 

265,72 
 

34,63 
Σύνολο  254.817,13  267.651,00 
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8. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (κυκλοφορούντος ενεργητικού) 

Τα ταµειακά διαθέσιµα αναλύονται ως κάτωθι: 

  
Κατά την 
31/12/2015   

Κατά την 
31/12/2014 

  Ταµείο 
 

15.891,50 
 

9.756,18 
  Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 

 
1.524,84 

 
3.271,42 

Σύνολο  17.416,34  13.027,60 
 

 

9. Καθαρή θέση (παρ. 12 άρθρου 29) 

Το καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας € 300.000,00 διαιρείται σε 10.000 
µετοχές ονοµαστικής αξίας € 10,00 έκαστη. 

Το κονδύλι «Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού» αφορά Τακτικό αποθεµατικό € 
16.453,60. 

Το κονδύλι «Αφορολόγητα αποθεµατικά»  ποσού € 34.000,00 αφορά επιχορηγήσεις του 
Ν. 1828/1990. 

 

10. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις αφορούν µακροπρόθεσµες δόσεις ρυθµισµένων 
υποχρεώσεων σε ασφαλιστικά ταµεία. 

 

11. Εµπορικές και Λοιπές υποχρεώσεις 

Οι Εµπορικές και Λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως κάτωθι: 

Κατά την 
31/12/2015   

Κατά την 
31/12/2014 

  Προµηθευτές 
 

238.884,09 
 

199.960,18 
  Γραµµάτια πληρωτέα 

 
19.333,70 

 
8.709,19 

  Επιταγές πληρωτέες 112.848,00 226.621,51 
  Προκαταβολές Πελατών 42.967,54 47.603,64 
  Πιστωτές διάφοροι 161.929,11 176.707,59 

Σύνολο  575.962,44  659.602,11 

 

12. Εµπράγµατες εγγυήσεις επί ακινήτων της εταιρείας και υποχρεώσεις της εταιρείας 
που καλύπτουν (παρ. 13 άρθρου 29) 
∆εν υπάρχουν 
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13. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις που καθίστανται απαιτητές µετά από 5 έτη από την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού (παρ. 14 άρθρου 29) 

∆όσεις ρυθµισµένων υποχρεώσεων σε ασφαλιστικά ταµεία € 69.323. 

 

14. Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόµενες επιβαρύνσεις 
(ενδεχόµενες υποχρεώσεις) που δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό (παρ. 16 άρθρου 
29) 

α) Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις 

Η Εταιρεία έχει συνάψει µη ακυρώσιµες συµβάσεις λειτουργικής µίσθωσης που αφορούν την 
ενοικίαση ακινήτων. Οι ελάχιστες πληρωµές έχουν ως ακολούθως: 

31/12/2015 31/12/2014 

Έως 1 έτος 11.250,00 13.346,00 

Από 1 έως και 5 έτη 0,00 0,00 

Πάνω από 5 έτη 0,00 0,00 

Σύνολο 0,00 0,00 
 

Οι δεσµεύσεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία αφορούν τις 
προβλέψεις για αποζηµίωση βάσει των προβλέψεων του νόµου 2112/20. 

 

β) Ενδεχόµενες υποχρεώσεις που δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό 

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για 
τις χρήσεις 2010 έως 2015 και ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσµατα των χρήσεων αυτών 
δεν έχουν καταστεί οριστικά. 

 

15. Έσοδα και έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σηµασίας (παρ. 17 
άρθρου 29) 

Ο κύκλος εργασιών αφορά στο σύνολό του την κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας. 

Τα σηµαντικότερα ποσά εξόδων της κλειόµενης χρήσεως είναι τα κάτωθι: 

  
Κατά την 
31/12/2015 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 
 

188.560,99 

Ενοίκια 
 

19.356,73 

Έξοδα µεταφορών 
 

10.853,01 

Τόκοι τραπεζικών δανείων 
 

17.118,19 
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16. Τόκοι της περιόδου µε το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και 
υπηρεσιών, σύµφωνα µε το άρθρο 20 (παρ. 18 άρθρου 29) 

∆εν υπάρχουν 
 
 

17. Απασχολούµενοι στην οντότητα (παρ. 23 άρθρου 29) 

Ο µέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την περίοδο 2015 ανήλθε σε 14 απασχολούµενους 
(προηγούµενη χρήση 16). 

 

 

18. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
διαχειριστικών και εποπτικών συµβουλίων, καθώς και δεσµεύσεις που αναλήφθηκαν 
για λογαριασµό τους µε οποιαδήποτε εγγύηση (παρ. 25 άρθρου 29) 

∆εν υπάρχουν 

 

 

19. Μέθοδος µετάβασης στα ΕΛΠ και επιπτώσεις στα κονδύλια των καταστάσεων – 
Πρώτη εφαρµογή 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της κλειόµενης χρήσης συντάχθηκαν για πρώτη φορά σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, ενώ οι αντίστοιχες δηµοσιευµένες της προηγούµενης χρήσεως 
σύµφωνα µε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Τα στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων της συγκριτικής περιόδου ταξινοµήθηκαν, σύµφωνα µε τα υποδείγµατα των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων του Ν. 4308/2014.  

Η πρώτη εφαρµογή των κανόνων αποτιµήσεως και συντάξεως χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων σύµφωνα µε το Ν. 4308/2014 αντιµετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών πολιτικών 
και µεθόδων.  

Η πλήρης αναδροµική αναπροσαρµογή των κονδυλίων του ισολογισµού της εταιρείας κατά την 
ηµεροµηνία µετάβασης (1/1/2014) σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 37 του Ν. 
4308/2014, δεν είναι εφικτή λόγω πρακτικών δυσχερειών και αυξηµένου κόστους καθώς πολλά 
περιουσιακά στοιχεία ανάγονται σε µακρινή περίοδο στο παρελθόν και δεν είναι ευχερώς 
διαθέσιµες οι σχετικές πληροφορίες. Ως εκ τούτου, και σύµφωνα µε την παράγραφο 3α του 
άρθρου 37 του Ν. 4308/2014, η εταιρεία υιοθέτησε τις λογιστικές αξίες των ενσώµατων παγίων 
και των αύλων του ισολογισµού της ηµεροµηνίας µετάβασης ως το τεκµαρτό κόστος των 
σχετικών στοιχείων για τη εφαρµογή των ΕΛΠ. 
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Το ποσό της Καθαρής θέσης και των Αποτελεσµάτων της χρήσεως 2014 που εµφανίζονται στο 
δηµοσιευµένο ισολογισµό 2014 µε βάση το Ε.Γ.Λ.Σ., δεν έχουν καµία διαφορά σε σχέση µε τα 
αντίστοιχα ποσά που εµφανίζονται στη συγκριτική χρήση της κλειόµενης χρήσεως µε βάση τα 
Ε.Λ.Π.. 

 

 

Αγ. Ανάργυροι-Αττικής, 30 Ιουνίου 2016 
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