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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ 12ης ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2015 -31/12/2015
σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) (ν.4308/2014)

Α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Σας θέτουµε υπόψη σας για έγκριση τις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεµβρίου
2015, οι οποίες έχουν συνταχθεί για πρώτη φορά βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) και σας
παραθέτουµε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Με την λήξη της 12ης εταιρικής χρήσης η Εταιρεία παρουσιάζει, σύµφωνα µε τις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις
της, οι οποίες έχουν συνταχθεί για πρώτη φορά βάσει των Ε.Λ.Π., τα παρακάτω οικονοµικά στοιχεία:
Οι πωλήσεις της Εταιρείας κατά την χρήση του 2015, ανήλθαν σε € 1.522.138,10 από € 1.574.303,42 το 2014,
µειωµένες κατά ποσοστό 3,3 % περίπου, το οποίο γεγονός οφείλεται στην παρατεινόµενη οικονοµική ύφεση.
Ως αποτέλεσµα των παραπάνω, το αποτέλεσµα µετά φόρων της κλειόµενης χρήσης 2015 ανήλθε σε ζηµιά ποσού €
48.474,74 έναντι του ζηµιάς ποσού € 7.383,02 της προηγούµενης χρήσης 2014.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της Εταιρείας διαµορφώθηκαν την κλειόµενη χρήση 2015 σε σύγκριση µε την
προηγούµενη χρήση 2014, ως εξής:
2014

Το σύνολο των υποχρεώσεων προς τα Ίδια Κεφάλαια διαµορφώθηκε σε 74,94 % το 2015 από 84,52 % το

Το ποσοστό της προ φόρων αποτελεσµάτων επί του κύκλου εργασιών διαµορφώθηκε στο -1,46 % το 2015
από 0,62 % το 2014

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩN
Η Εταιρεία εκτίθεται σε ορισµένους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κίνδυνο αγοράς , πιστωτικό κίνδυνο,
κίνδυνο ρευστότητας, καθώς και σε κινδύνους που πηγάζουν από τη γενικότερη οικονοµική ύφεση και αβεβαιότητα
που χαρακτηρίζει την ελληνική αλλά και την παγκόσµια αγορά.
Στο πλαίσιο της διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων η Διοίκηση και τα εξειδικευµένοι συνεργάτες αυτής,
διαµορφώνει τις διαδικασίες και τις πολιτικές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσµατική πρόληψη και διαχείριση
του προκείµενου κινδύνου. Επίσης, µεριµνά για την αποτελεσµατική εφαρµογή των προβλεποµένων για το σκοπό
αυτό διαδικασιών και ρυθµίσεων και ιδίως:
καταγράφει και µεριµνά για την πολιτική των προσεγγίσεων και των µεθόδων υπολογισµού της αξίας των
ανοιγµάτων και της προσαρµογής της αξίας και των προβλέψεων αυτών
εφαρµόζει πρόγραµµα προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων και ειδικών αναλύσεων ευαισθησίας, βάσει
των οποίων εκτιµάται και ποσοτικά η έκθεση της Εταιρείας στους κινδύνους αυτούς
µελετά δυνατότητες χρήσης ή απόκτησης χρηµατοοικονοµικών µέσων ή εργαλείων αντιστάθµισης των
κινδύνων
Η έκθεση της Εταιρείας στο κίνδυνο ρευστότητας και πιστωτικό είναι κίνδυνοι εξαρτώµενοι στο µέλλον από τους
κινδύνους που απορρέουν από το γενικότερο οικονοµικό περιβάλλον της Εταιρείας και της προοπτικές της
ελληνικής και παγκόσµιας αγοράς.
Στο πλαίσιο της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου ρευστότητας η εταιρεία διαµορφώνει ειδικές
δικλείδες ασφαλείας, διαδικασίες και πολιτικές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσµατική πρόληψη και
διαχείριση των εν λόγω κινδύνων.
Αναφορικά µε τον πιστωτικό κίνδυνο σηµειώνεται ότι, οι πωλήσεις της Εταιρείας γίνονται κυρίως σε πελάτες µε
αξιολογηµένο ιστορικό πιστώσεων και περιορίζεται σηµαντικά λόγω της έγκαιρης είσπραξης των απαιτήσεων της
και της ελαχιστοποίησης ζηµιών από επισφαλείς πελάτες.
Αναφορικά µε τον κίνδυνο ρευστότητας η εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητάς µέσω προσεκτικής
παρακολούθησης των προγραµµατισµένων πληρωµών για µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις, καθώς και των
ταµειακών εκροών από την καθηµερινή της δραστηριότητα. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε
διάφορες χρονικές ζώνες (καθηµερινή, εβδοµαδιαία, µηνιαία βάση).
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Δεν προέκυψε καµιά µεταβολή στο µετοχικό κεφάλαιο κατά την τρέχουσα χρήση.
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ΥΠΑΡΞΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η Εταιρεία δεν διαθέτει υποκατάστηµα.

Κοµοτηνή 29 Απριλίου 2016

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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Β. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας
“ΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης Δεκεµβρίου 2015, την κατάσταση αποτελεσµάτων της
χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
σύµφωνα µε τα 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.
Διενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα Διεθνή 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.
Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο µας προέκυψε το εξής θέµα:
Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010 και 2011. Ως
εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσµατα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε
εκτίµηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογιστούν σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο
και δεν έχει σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόµενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό µας, δεν έχουµε αποκτήσει
εύλογη διασφάλιση σχετικά µε την εκτίµηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Γνώµη µε Επιφύλαξη
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεµάτων που µνηµονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώµη µε
Επιφύλαξη’, οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την
οικονοµική θέση της Εταιρείας ΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. κατά την 31η Δεκεµβρίου 2015, και τη
χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
Θέµα Έµφασης
Χωρίς να διατυπώνουµε περαιτέρω επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στο γεγονός ότι στην κλειόµενη
χρήση έγινε µεταφορά ποσού € 10.780,93 από τον ειδικό λογαριασµό (Υποχρέωσης) της παραγράφου β΄ του άρθρου 13
του Ν. 2963/2001 στον ειδικό λογαριασµό (Καθαρής Θέσης) της παραγράφου γ΄ του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001. Η
µεταφορά αυτή τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας.

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων
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Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συµβουλίου µε τις
συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2016
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Πετρόπουλος Γεώργιος
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 35021

Z
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Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Z

Σηµειώσεις:

01.01- 31.12.2015 01.01- 31.12.2014

Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσµα

3.1
3.2

1.522.138,10
1.218.696,14
303.441,96

1.574.303,42
1.236.579,81
337.723,61

Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έξοδα και ζηµιές
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων

3.2
3.3
3.4

266.810,95
100.799,68
43.927,47
-20.241,20

317.401,68
27.176,28
18.283,37
11.429,02

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτελέσµατα προ φόρων

3.5
3.5

6,51
1.931,65
-22.166,34

9,90
1.726,28
9.712,64

Φόρος εισοδήµατος
Αποτελέσµατα περιόδου µετά από φόρους

3.6

26.308,40
-48.474,74

17.095,66
-7.383,02
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Δ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Σηµειώσεις:

31.12.2015

31.12.2014

3.7
3.7
3.7

187.545,03
90.024,39
205.565,22
483.134,64

188.947,48
69.926,08
132.069,95
390.943,51

3.695,61
3.695,61

7.391,19
7.391,19

620,00

620,00

620,00
487.450,25

620,00
398.954,70

156.644,24
280.607,53
88.332,25
525.584,02
525.584,02
1.013.034,27

405.626,28
288.970,43
103.467,22
798.063,93
798.063,93
1.197.018,63

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Z

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια
Ακίνητα
Λοιπός εξοπλισµός
Λοιπά ενσώµατα στοιχεία
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Σύνολο
Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό
κατασκευή
Σύνολο
Σύνολο µη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές
Εµπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού

3.8

3.9
3.10
3.11
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Καθαρή θέση
Καταβληµένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Σύνολο
Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο
Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού
Αποτελέσµατα εις νέο
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο

31.12.2015

31.12.2014

3.12

63.270,00
63.270,00

63.270,00
63.270,00

3.13

608.174,28
-110.390,88
497.783,40
561.053,40
561.053,40

629.470,61
-61.916,14
567.554,47
630.824,47
630.824,47

3.14
3.15

21.528,52
10.000,00
31.528,52

23.000,00
10.000,00
33.000,00

3.16
3.17
3.18
3.19
3.20

6,95
385.216,88
4.600,31
11.429,77
19.198,44
420.452,35

6,95
483.815,56
21.760,94
10.036,13
17.574,58
533.194,16

420.452,35

533.194,16

1.013.034,27

1.197.018,63

Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Εµπορικές υποχρεώσεις
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και
Z υποχρεώσεων
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Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Εταιρεία «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (στο εξής ως «Εταιρεία» ή «Οντότητα» ) ιδρύθηκε την
30.12.2003 µε τη συµβολαιογραφική πράξη 12676/30.12.2003 της συµβολαιογράφου κας Τσερπέ Σταυρούλας και
καταχωρήθηκε στο ΦΕΚ 104/08.01.2004, η διάρκεια της έχει οριστεί σε 47 έτη και αρχίζει από την 31.12.2003 έως την
31.12.2050. Ο µέσος όρος του απασχολούµενου προσωπικού το 2015 και 2014 ήταν 14 και 14 άτοµα αντίστοιχα.
Σύµφωνα µε το καταστατικό της, σκοπός της εταιρείας είναι η εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου, όπως αυτό ορίζεται στα
άρθρα 4 και 6 του Ν. 2963/2001 καθώς και οποιοδήποτε άλλο έργο: α/ Η εκτέλεση και εκµετάλλευση των υφιστάµενων
τακτικών αστικών επιβατικών γραµµών που κατά την έναρξη της ισχύος του Ν. 2963/2001 έχει ανατεθεί και εκτελεστεί
από το ΚΤΕΛ β/ Η εκτέλεση και εκµετάλλευση των νέων τακτικών αστικών επιβατικών γραµµών, όπως αυτές
καθιερώνονται µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001 γ/ Η εκτέλεση του µεταφορικού έργου που µέχρι την
σύσταση της παρούσης εταιρίας είχε ανατεθεί στο «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» δυνάµει του άρθρου 1 του Ν.
2446/1996 δ/ Η ίδρυση και λειτουργία τουριστικών γραφείων εσωτερικού ή γενικού τουρισµού, καθώς και κάθε άλλη
συναφής δραστηριότητα που προβλέπει η τουριστική νοµοθεσία για τα γραφεία αυτά ή θυγατρικών εταιριών µε
αντικείµενο των εσωτερικό ή το γενικό τουρισµό ε/ Η διαφηµιστική εκµετάλλευση στεγάστρων που τοποθετούνται µε
µέριµνα της «ΚΤΕΛ ΑΕ» καθώς και των λεωφορείων ιδιοκτησίας των µετόχων που έχουν µισθώσει σε αυτή, σύµφωνα µε
το άρθρο 21 του Ν. 2963/2001 στ/ Η σύναψη συµβάσεων µε ΟΤΑ Α’ βαθµού και Β’ βαθµού, µε οργανισµούς,, ΝΠΔΔ,
ΝΠΙΔ η επιχειρήσεις του δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα ή ενώσεις και φορείς που επιθυµούν την καθιέρωση µειωµένων
κοµίστρων ή την ελεύθερη διακίνηση προσώπων σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ 4 του Ν. 2963/2001 ζ/ Η σύναψη
συµβάσεων παροχής έργου µε τους ΟΤΑ σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ 1 του Ν. 2963/2001 η/ Η εκτέλεση οποιουδήποτε
άλλου µεταφορικού έργου νοµίµως της ανατεθεί στο µέλλον, ή θεωρηθεί από αυτήν επωφελές να εκτελεστεί στα πλαίσια
του νόµου θ/ Η κατάρτιση συµφωνιών µε άλλες ΚΤΕΛ ΑΕ για συνεκµετάλλευση διανοµαρχικών γραµµών µε σκοπό την
προσφορότερη εκµετάλλευσή τους, σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ 5 του Ν.2963/2001 ι/ Η µίσθωση λεωφορείων από άλλη
ΚΤΕΛ ΑΕ ή τουριστικών λεωφορείων για την αντιµετώπιση ιδιαίτερα αυξηµένης επιβατικής κίνησης ια/ Οποιαδήποτε άλλη
δραστηριότητα, η οποία είναι συναφής µε τους ανωτέρω σκοπούς.

2.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
1.

Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε το Ν. 4308/2014 “Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,
συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις”.
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και µε την αρχή της
συνεχιζόµενης δραστηριότητας («going concern»).
Οι Οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ που είναι το νόµισµα στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.
2.

Πρώτη Εφαρµογή των Διεθνών Νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων («Νέα ΕΛΠ»)
η

Οι οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεµβρίου 2015 (01.01.2015-31.12.2015) είναι οι πρώτες
που συντάσσονται από την
Εταιρεία σύµφωνα µε τα Νέα ΕΛΠ. Για τις χρήσεις έως και συµπεριλαµβανοµένης της
η
χρήσης που έληξε την 31 Δεκεµβρίου 2014, η Εταιρεία τηρούσε τα λογιστικά της βιβλία και στοιχεία και συνέτασσε τις
οικονοµικές της καταστάσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της
ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας εφόσον και όπου αυτό ήταν απαιτητό. Η Εταιρεία σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν.
4308/2014 κατηγοριοποιείται στις µικρές οντότητες.
Η Εταιρεία έχει ετοιµάσει τις οικονοµικές καταστάσεις ησε πλήρη συµφωνία µε τα Νέα ΕΛΠ όπως αυτά εφαρµόζονται για
τις λογιστικές χρήσεις που αρχίζουν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2015, µαζί µε τα δεδοµένα της συγκριτικής περιόδου
κατά την και για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεµβρίου 2014, όπως περιγράφεται στις λογιστικές αρχές. Κατά τηνη
προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας, ο ισολογισµός ανοίγµατος καταρτίστηκε για την 1
Ιανουαρίου 2014, η οποία αποτελεί την ηµεροµηνία µετάβασης της Εταιρείας στα Νέα ΕΛΠ. Η σηµείωση αυτή εξηγεί τις
βασικές προσαρµογές που πραγµατοποιήθηκαν από την Εταιρεία κατά την επαναδιατύπωση των οικονοµικών
καταστάσεων σε σχέση µε τις προηγούµενες που είχαν ετοιµασθεί µε βάση τον Κ.Ν. 2190/1920.
Η Εταιρεία κάνοντας χρήση των διατάξεων της παραγράφου 3.2 του άρθρου 37 της Λογιστικής Οδηγίας της ΕΛΤΕ για
την πρώτη εφαρµογή των Νέων ΕΛΠ, αναφορικά µε συγκεκριµένα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία της γήπεδαοικόπεδα και κτίρια και τεχνικά έργα (εκτός των βελτιώσεων σε ακίνητα τρίτων), θεώρησε τις λογιστικές αξίες των
η

στοιχείων του Ισολογισµού της 31 Δεκεµβρίου 2014 του προηγούµενου λογιστικού πλαισίου (Ν.2190/1920) ως ποσά
έναρξης της χρήσης 01.01.2015-31.12.2015. Η απόσβεσή τους από την 01.01.2015 και µεταγενέστερα
πραγµατοποιείται στην ωφέλιµη ζωή που καθόρισε η Διοίκηση της Εταιρείας.
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Οι επιπτώσεις µετάβασης στο παρόντα νόµο για κάθε ένα κονδύλι των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
παρουσιάζονται παρακάτω ως εξής:
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.2190/1920 ΚΑΙ Ν.4308/2014 ΚΑΤΑ ΤΗΝ 1η Ιανουαρίου 2014 (ηµεροµηνία
µετάβασης)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

01.01.2014
Μετάβαση στα ΕΛΠ
Ν. 2190/1920

Μετάβαση στα
ΕΛΠ

Ν. 4308/2014 (ΕΛΠ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγ ια
Ακίνητα
Λοιπός εξοπλισµός
Λοιπά ενσώµατα στοιχεία
Σύνολο
Άυλα πάγ ια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Σύνολο
Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή
Σύνολο
Σύνολο µη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές
Εµπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
Z Σύνολο ενεργ ητικού

190.349,93
30.248,94
34.928,85
255.527,72

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

190.349,93
30.248,94
34.928,85
255.527,72

11.086,77
11.086,77
260,00
260,00
266.874,49

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

11.086,77
11.086,77
260,00
260,00
266.874,49

1.019.339,77
247.874,25
93.364,03
1.360.578,05
1.360.578,05
1.627.452,54

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

1.019.339,77
247.874,25
93.364,03
1.360.578,05
1.360.578,05
1.627.452,54
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Καθαρή θέση
Καταβληµένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Σύνολο
Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο
Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού
Αποτελέσµατα εις νέο
Σύνολο
Συναλλαγµατικές διαφορές
Σύνολο καθαρής θέσης

63.270,00
63.270,00

0,00
0,00

63.270,00
63.270,00

501.619,51
-26.533,12
475.086,39
0,00
538.356,39

0,00
-28.000,00
-28.000,00
0,00
-28.000,00

501.619,51
-54.533,12
447.086,39
0,00
510.356,39

0,00
0,00
0,00

18.000,00
10.000,00
28.000,00

18.000,00
10.000,00
28.000,00

Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Εµπορικές υποχρεώσεις
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

6,95
940.833,49
7.398,39
11.953,37
128.903,95
1.089.096,15

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

6,95
940.833,49
7.398,39
11.953,37
128.903,95
1.089.096,15

Σύνολο υποχρεώσεων
Z Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και

1.089.096,15
1.627.452,54

0,00
0,00

1.089.096,15
1.627.452,54

Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο

!12

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.2190/1920 ΚΑΙ Ν.4308/2014 ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η Δεκεµβρίου 2014
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

31.12.2014
Μετάβαση στα ΕΛΠ

Μετάβαση στα
ΕΛΠ

Ν. 2190/1920

Ν. 4308/2014 (ΕΛΠ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια
Ακίνητα
Λοιπός εξοπλισµός
Λοιπά ενσώµατα στοιχεία
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Σύνολο
Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή
Σύνολο
Σύνολο µη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές
Εµπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
Z Σύνολο ενεργητικού

Καθαρή θέση
Καταβληµένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Σύνολο
Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο
Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού
Αποτελέσµατα εις νέο
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο

188.947,48
69.926,08
132.069,95
390.943,51

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

188.947,48
69.926,08
132.069,95
390.943,51

7.391,19
7.391,19
620,00
620,00
398.954,70

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

7.391,19
7.391,19
620,00
620,00
398.954,70

405.626,28
288.970,43
103.467,22
798.063,93
798.063,93
1.197.018,63

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

405.626,28
288.970,43
103.467,22
798.063,93
798.063,93
1.197.018,63

63.270,00
63.270,00

0,00
0,00

63.270,00
63.270,00

629.470,61
-28.916,14
600.554,47
663.824,47
663.824,47

0,00
-33.000,00
-33.000,00
-33.000,00
-33.000,00

629.470,61
-61.916,14
567.554,47
630.824,47
630.824,47

0,00
0,00
0,00

23.000,00
10.000,00
33.000,00

23.000,00
10.000,00
33.000,00

6,95
483.815,56
21.760,94
10.036,13
17.574,58
533.194,16

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

6,95
483.815,56
21.760,94
10.036,13
17.574,58
533.194,16

533.194,16
1.197.018,63

0,00
0,00

533.194,16
1.197.018,63

Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Εµπορικές υποχρεώσεις
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων
Z Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ν.2190/1920 ΚΑΙ Ν.4308/2014 01.01.2014 – 31.12.2014

!13

Ν. 2190/1920

Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσµα

Μετάβαση στα
ΕΛΠ

Ν. 4308/2014 (ΕΛΠ)

1.574.303,42
1.231.579,81
342.723,61

0,00
5.000,00
-5.000,00

1.574.303,42
1.236.579,81
337.723,61

Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έξοδα και ζηµιές
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων

317.401,68
27.176,28
18.283,37
16.429,02

0,00
0,00
0,00
-5.000,00

317.401,68
27.176,28
18.283,37
11.429,02

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτελέσµατα προ φόρων

9,90
1.726,28
14.712,64

0,00
0,00
-5.000,00

9,90
1.726,28
9.712,64

Φόρος εισοδήµατος
Z Αποτελέσµατα περιόδου µετά από φόρους

17.095,66
-2.383,02

0,00
-5.000,00

17.095,66
-7.383,02

Οι κυριότερες επιπτώσεις της µετάβασης στα Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα επηρέασαν τα παρακάτω κονδύλια
των οικονοµικών Καταστάσεων:
Προβλέψεις : Τα κονδύλια «Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους» και «Λοιπές προβλέψεις»
αναπροσαρµόστηκαν για να απεικονίσουν τις προβλέψεις που σχηµατίστηκαν για την αναλογούσα αποζηµίωση
του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία και τις ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 2011.
Κόστος πωλήσεων : Το κονδύλι «Κόστος Πωλήσεων» αναπροσαρµόστηκε για να απεικονίσει την επί πλέον
σχηµατισθείσα στο 2014 αναλογούσα αποζηµίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Φόρος εισοδήµατος: Σύµφων\α µε τα Νέα Ελληνικά Πρότυπα, ο τρέχον φόρος εισοδήµατος καταχωρείται ως
έξοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης της 31.12.2015 και 31.12.2014, αντίστοιχα.
Το αποτέλεσµα των παραπάνω εγγραφών προσαρµογής στα αποτελέσµατα εις νέον έχει ως εξής:

Περιγραφή

31/12/2014

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού
Πρόβλεψη φορολογικών προστίµων

3.

1/1/2014

5.000,00

18.000,00

0,00

10.000,00

Περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και εκτιµήσεων

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων απαιτεί όπως η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε σηµαντικές λογιστικές
εκτιµήσεις, παραδοχές και κρίσεις που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και τις
γνωστοποιήσεις, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων καθώς και τα παρουσιαζόµενα έσοδα και
έξοδα. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εκτιµήσεις αυτές. Οι σηµαντικότερες λογιστικές
πολιτικές, κρίσεις και εκτιµήσεις αναφορικά µε γεγονότα των οποίων η εξέλιξη θα µπορούσε να µεταβάλει ουσιωδώς τα
κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων κατά την επόµενη δωδεκάµηνη περίοδο είναι τα εξής:
4.

Ενσώµατα Πάγια

Αρχική αναγνώριση
Κατά την αρχική αναγνώριση, τα πάγια στοιχεία επιµετρούνται στο κόστος κτήσης. Στο κόστος κτήσης των παγίων
περιλαµβάνονται και οι δαπάνες βελτίωσης τους. Οι δαπάνες επισκευών και συντηρήσεων κεφαλαιοποιούνται όταν
εµπίπτουν στον ορισµό του περιουσιακού στοιχείου, διαφορετικά αναγνωρίζονται ως έξοδο εντός της χρήσης στην
οποία πραγµατοποιούνται.
Μεταγενέστερη επιµέτρηση
Μεταγενέστερα επιµετρούνται στο αποσβέσιµο κόστος κτήσεως (κόστος κτήσης µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και
τυχόν αποµειώσεις της αξίας τους) .
Τα πάγια στοιχεία που έχουν περιορισµένη ωφέλιµη οικονοµική ζωή υπόκεινται σε ετήσια απόσβεση της αξίας τους η
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οποία υπολογίζεται µε την µέθοδο της σταθερής απόσβεσης και µε συντελεστή που αντανακλά τις ωφέλιµες ζωές των
παγίων, ως εξής:

Z

ΠΑΓΙΟ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ

ΩΦΕΛΙΜΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΖΩΗΣ (ΕΤΗ)

ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ

0,00%

-

ΚΤΙΡΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

4,00%

25

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

10,00%

10

ΕΠΙΠΛΑ - ΣΚΕΥΗ

10,00%

10

Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚ/ΚΑ ΣΥΓ/ΤΑ

20,00%

5

ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

10,00%

10

ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚ/ΣΗΣ

10,00%

10

ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

10,00%

10

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

20,00%

5

Η απόσβεση αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιµο για τη χρήση για την οποία προορίζεται. Η γη δεν υπόκειται σε
απόσβεση.
Οι ωφέλιµες ζωές, οι υπολειµµατικές αξίες και µέθοδοι απόσβεσης των ενσώµατων παγίων υπόκεινται ετησίως σε
επανεξέταση κατά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων και αναπροσαρµόζονται σε µελλοντικές χρήσεις, εάν κριθεί
απαραίτητο.
5.

Μισθώσεις

Μίσθωση ορίζεται ως µία συµφωνία στην οποία ο εκµισθωτής µεταβιβάζει στο µισθωτή, έναντι ανταλλάγµατος, το
δικαίωµα χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου για µια συµφωνηµένη περίοδο.
η

Όλες οι µισθώσεις της εταιρείας κατά την 31 Δεκεµβρίου 2015 και 2014 αντίστοιχα, είναι χρηµατοδοτικές.
6.

Αποµείωση παγίων περιουσιακών στοιχείων

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία (ενσώµατα) που επιµετρούνται στο αποσβέσιµο κόστος υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης
της αξίας τους, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις και εφόσον εκτιµάται ότι η επίπτωση της ενδεχόµενης αποµείωσης στις
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις είναι σηµαντική. Ζηµίες αποµείωσης προκύπτουν όταν η ανακτήσιµη αξία του παγίου
καταστεί µικρότερη από τη λογιστική του αξία. Ως ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ορίζεται το µεγαλύτερο
ποσό µεταξύ της εύλογης αξίας µειωµένης µε το κόστος διάθεσης ενός περιουσιακού στοιχείου και της αξίας χρήσης
αυτού. Η αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να προκύψουν από τη
συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεσή του στο τέλος της ωφέλιµης ζωής του.
Υποχρέωση αναγνώρισης ζηµίας αποµείωσης υπάρχει µόνο όταν εκτιµάται ότι η αποµείωση είναι µόνιµου χαρακτήρα και
είναι σηµαντικού ποσού. Εάν κρίνεται ότι η αποµείωση είναι παροδικού χαρακτήρα δεν λογίζεται. Τυχόν ζηµία
αποµείωσης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσεως ως έξοδο. Οι ζηµίες αποµείωσης αναστρέφονται στα
αποτελέσµατα, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν παύουν να υφίστανται.
η

Δε συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων υποτίµησης κατά την 31 Δεκεµβρίου 2015 και 2014 αντίστοιχα.
7.

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία

Αρχική αναγνώριση
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτησή τους. Το κόστος
κτήσης περιλαµβάνει το σύνολο των ταµειακών διαθεσίµων (ή ταµειακών ισοδύναµων) ή την εύλογη αξία άλλου
ανταλλάγµατος που διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς.
Μεταγενέστερη επιµέτρηση
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία επιµετρούνται στο κόστος κτήσεως µείον
τυχόν ζηµιών αποµείωσης.
Ειδικά και αποκλειστικά τα έντοκα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης
επιµετρούνται στο αποσβέσιµο κόστος, είτε µε τη χρήση της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου είτε µε τη σταθερή
µέθοδο. Η επιµέτρηση στο αποσβέσιµο κόστος, αντί της επιµέτρησης στο κόστος κτήσης, εφαρµόζεται όταν η µέθοδος του
αποσβέσιµου κόστους έχει σηµαντική επίπτωση στα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
Κάθε χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο (έντοκο ή µη) υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης, όταν υπάρχουν οι
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σχετικές ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 19 του νόµου 4308/2014.
Ζηµιά αποµείωσης αναγνωρίζεται όταν η ανακτήσιµη αξία του στοιχείου υπολείπεται της λογιστικής του αξίας. Ειδικά για
τα µακροπρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία (µη κυκλοφορούν ενεργητικό), οι ζηµίες αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν
εκτιµάται ότι η αποµείωση είναι µόνιµου χαρακτήρα. Εάν κρίνεται ότι η αποµείωση είναι παροδικού χαρακτήρα δεν
λογίζεται.
Το ποσό που η οντότητα εκτιµά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο είναι το µεγαλύτερο από:
α) την παρούσα αξία του ποσού που εκτιµάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, υπολογιζόµενη µε τη χρήση του
αρχικού πραγµατικού επιτοκίου ή
β) την εύλογη αξία του στοιχείου µειωµένη µε το απαιτούµενο κόστος πώλησης.
Οι ζηµιές αποµείωσης των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα και αναστρέφονται ως
κέρδη σε αυτά, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Η αναστροφή γίνεται µέχρι της αξίας που θα
είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε αναγνωριστεί ζηµιά αποµείωσης.
Παύση αναγνώρισης
Η οντότητα παύει να αναγνωρίζει ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο όταν και µόνον όταν:
•

εκπνεύσουν τα συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµιακών ροών του στοιχείου ή

•

µεταβιβάσει όλους ουσιαστικά τους κινδύνους και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου
αυτού.
8.

Τρέχουσα και αναβαλλόµενη φορολογία

Τρέχουσα φορολογία
Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις φόρων εισοδήµατος για την τρέχουσα περίοδο επιµετρούνται στο ποσό που αναµένεται να
ανακτηθεί από ή να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές. Τα ποσοστά του φόρου και οι φορολογικοί νόµοι που
χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του ποσού είναι εκείνα που έχουν θεσπιστεί ή κατ’ ουσία θεσπιστεί έως την
ηµεροµηνία κατάστασης οικονοµικής θέσης στις χώρα στην οποία λειτουργεί η Εταιρεία και δηµιουργεί φορολογητέο
εισόδηµα.
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος για την κλειόµενη χρήση καθώς και για προηγούµενες χρήσεις υπολογίζεται µε βάση
τα ποσά που εκτιµάται ότι θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές, χρησιµοποιώντας τους θεσµοθετηµένους
φορολογικούς συντελεστές κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Η πρόβλεψη φόρου εισοδήµατος περιλαµβάνει τον
τρέχοντα φόρο εισοδήµατος για κάθε χρήση όπως προκύπτει από τη δήλωση φόρου εισοδήµατος και τους εκτιµώµενους
πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε φορολογικούς ελέγχους των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων,
στη βάση ευρηµάτων προηγούµενων φορολογικών ελέγχων. Ως εκ τούτου, η τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήµατος
πιθανόν να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις οικονοµικές καταστάσεις.
Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος που αφορά στοιχεία που αναγνωρίζεται απευθείας στην καθαρή θέση αναγνωρίζεται στην
καθαρή θέση και όχι στα Αποτελέσµατα Χρήσης. Η διοίκηση αξιολογεί περιοδικά τη θέση που έχει πάρει αναφορικά µε τη
φορολογική δήλωση που σχετίζεται µε υποθέσεις στις οποίες οι φορολογικοί κανονισµοί επιδέχονται ερµηνείας και
φτιάχνει σχετική πρόβλεψη όπου είναι απαραίτητο.
Αναβαλλόµενη φορολογία
Δεν υιοθετήθηκε από την Εταιρεία καθώς είναι προαιρετική από τον Ν.4308/2014.
9.

Αποθέµατα

Αρχική αναγνώριση
Τα αποθέµατα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Το κόστος κτήσης των αποθεµάτων περιλαµβάνει το σύνολο των
δαπανών που απαιτούνται για να φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση και κατάστασή τους.
Μεταγενέστερη επιµέτρηση
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα αποθέµατα επιµετρούνται στην κατ’ είδος χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσης και
καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία των αποθεµάτων είναι η εκτιµώµενη τιµή διάθεσής τους
κατά την κανονική πορεία της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, µειωµένη κατά το τυχόν κόστος που απαιτείται για την
ολοκλήρωση και πραγµατοποίηση της διάθεσης.
10.

Προκαταβολές δαπανών και λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία

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 ζηµιές αποµείωσης.
Τα λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα, επιµετρώνται στη
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χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιµης αξίας.
11. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα, περιλαµβάνουν µετρητά στο ταµείο των γραφείων της Εταιρείας καθώς και
καταθέσεις όψεως σε τράπεζες.
12. Μετοχικό κεφάλαιο
Οι κοινές ονοµαστικές µετοχές καταχωρούνται ως στοιχεία της καθαρής θέσης. Κόστος που σχετίζεται άµεσα µε
στοιχείο της καθαρής θέσης παρακολουθείται αφαιρετικά του στοιχείου αυτού της καθαρής θέσης, εφόσον είναι σηµαντικό
για τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση το εν λόγω ποσό αναγνωρίζεται ως έξοδο στην περίοδο
που αφορά.
13. Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
Αρχική αναγνώριση
Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο οφειλόµενο ποσό τους. Ποσά που αφορούν υπέρ ή υπό
το άρτιο έκδοση, καθώς και το κόστος που σχετίζεται άµεσα µε την ανάληψη των υποχρεώσεων αντιµετωπίζονται ως έξοδα
ή έσοδα της περιόδου στην οποία οι υποχρεώσεις αναγνωρίσθηκαν αρχικά.
Μεταγενέστερη επιµέτρηση
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις επιµετρούνται στα οφειλόµενα ποσά.
Αντί της εφαρµογής των ανωτέρω, οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρούνται
µεταγενέστερα στο αποσβέσιµο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου ή τη σταθερή µέθοδο, εάν η επιµέτρηση
µε τον κανόνα της παρούσας παραγράφου έχει σηµαντική επίπτωση στα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
Ειδικότερα, κατά την αρχική αναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων λαµβάνονται υπόψη τα ποσά που
αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοσή, τόκους καθώς και το κόστος που σχετίζεται άµεσα µε την ανάληψη αυτών.
Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα στα αποτελέσµατα.
Παύση αναγνώρισης
Η οντότητα παύει να αναγνωρίζει µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση όταν, και µόνον όταν, η συµβατική δέσµευση
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει.
Τροποποίηση των όρων υφιστάµενης χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης (είτε οφείλεται σε οικονοµική δυσχέρεια του
οφειλέτη είτε όχι) αντιµετωπίζεται ως εξόφληση (αποαναγνώριση) της αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση νέας
χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης.
Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της Εταιρείας περιλαµβάνουν εµπορικές υποχρεώσεις καθώς και λοιπές
µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. Οι εµπορικές και οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις δεν είναι
τοκοφόροι λογαριασµοί και συνήθως διακανονίζονται σε διάστηµα 90 έως 120 ηµέρες για την Εταιρεία.
14. Μη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
Οι µη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρούνται µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ποσό που
αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους.
15. Προβλέψεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρούνται µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να
απαιτηθεί για το διακανονισµό τους. Το ποσό αυτό προσδιορίζεται ως η βέλτιστη εκτίµηση. Περαιτέρω, σε περιπτώσεις
προβλέψεων σηµαντικού ποσού ή και χρόνου διακανονισµού που εκτιµάται ότι θα έχουν σηµαντική επίπτωση στις
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, πραγµατοποιείται προεξόφληση του ονοµαστικού ποσού της πρόβλεψης.
Μια πιθανή δέσµευση που προκύπτει από γεγονότα του παρελθόντος, η ύπαρξη της οποίας θα επιβεβαιωθεί µόνο από το
αν συµβεί ή δεν συµβεί ένα ή περισσότερα αβέβαια µελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι υπό τον πλήρη έλεγχο της
οντότητας
Μια παρούσα δέσµευση που προκύπτει από γεγονότα του παρελθόντος για την οποία:
δεν είναι σφόδρα πιθανό ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη για τον
διακανονισµό της, ή
το ποσό της δέσµευσης δεν µπορεί να επιµετρηθεί µε επαρκή αξιοπιστία.
16. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία
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. Ειδικότερα οι ανωτέρω προβλέψεις
επιµετρούνται βάσει του ν. 2112/20 όπως ισχύει.
17. Έσοδα
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συµβόλαια αναγνωρίζονται µε βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης
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(µέθοδος του ποσοστού ολοκλήρωσης) και εφόσον θεωρείται σφοδρά πιθανή η εισροή του οικονοµικού οφέλους της
συναλλαγής. Εναλλακτικά, µπορεί να εφαρµόζεται η µέθοδος της ολοκληρωµένης σύµβασης, όταν δεν επηρεάζονται
σηµαντικά τα µεγέθη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους αναγνωρίζονται ως εξής: α)
Oι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου ή τη σταθερή µέθοδο. β) Tα µερίσµατα ή
παρόµοιας φύσης εισόδηµα από τη συµµετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων όταν εγκρίνονται από το αρµόδιο
όργανο που αποφασίζει τη διανοµή τους (απόφαση Γενικής Συνέλευσης) γ) Tα δικαιώµατα βάσει των σχετικών συµβατικών
όρων.

3.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
3.1. Κύκλος εργασιών

Ο κύκλος εργασιών στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις για τις χρήσεις 2015 και 2014 αναλύεται ως εξής:

Κύκλος εργασιών
Δηµόσιο
Ιδιώτες
Κεντρική διάθεση
Υπάλληλοι
Εισιτήρια ΑΜΕΕΧ
Εισιτήρια OBU
Z Σύνολο

1/1 - 31/12/2015
1.144.805,21
10.354,37
56.692,74
728,63
127.402,61
182.154,54
1.522.138,10

1/1 - 31/12/2014
1.183.677,56
16.395,48
74.747,35
2.054,28
99.973,83
197.454,92
1.574.303,42

3.2. Κόστος πωληθέντων, έξοδα διοίκησης
Το κόστος πωληθέντων και τα έξοδα διοίκησης αναλύονται ως εξής:

Κόστος πωλήσεων
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Παροχές τρίτων
Φόροι - Τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
ενσωµατωµένες
Πρόβλεψη αποζηµίωσης
προσωπικού λόγω
συνταξιοδότησης
Z Σύνολο

1/1 - 31/12/2015
185.105,12
912.605,87
6.620,00
94.860,42

1/1 - 31/12/2014
167.590,09
919.566,89
6.725,00
128.338,93

19.504,73

9.358,90

0,00

5.000,00

1.218.696,14

1.236.579,81

Έξοδα διοίκησης
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - Τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
ενσωµατωµένες
Z Σύνολο

1/1 - 31/12/2015
42.429,95
71.232,53
54.859,06
39.310,68
39.116,97

1/1 - 31/12/2014
64.363,43
71742,18
22.791,04
116.274,76
29.604,22

19.861,76

12.626,05

266.810,95

317.401,68

3.3. Λοιπά έξοδα και ζηµιές
Τα λοιπά έξοδα και ζηµιές αναλύονται ως εξής:
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Λοιπά έξοδα και ζηµιές
Έκτακτα & ανόργανα εξοδα
Έξοδα προηγούµενων χρήσεων
Φορολογικά πρόστιµα και
προσαυξήσεις
Z Σύνολο

1/1 - 31/12/2015
100.459,85
0,00

1/1 - 31/12/2014
14.168,88
13.007,40

339,83

0,00

100.799,68

27.176,28

3.4. Λοιπά έσοδα και κέρδη
Τα λοιπά έσοδα και κέρδη αναλύονται ως εξής:

Λοιπά έσοδα και κέρδη
Εκτακτα και ανόργανα έσοδα
Έσοδα προηγούµενων χρήσεων
Έσοδα από προβλέψεις
Z Σύνολο

1/1 - 31/12/2015
35.670,91
6.785,08
1471,48
43.927,47

1/1 - 31/12/2014
18.283,37
0,00
0,00
18.283,37

3.5. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα, χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Οι πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα και οι χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα αναλύονται ως εξής:

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή
έσοδα
Έσοδα κεφαλαίων
Z Σύνολο

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή
έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα
Z Σύνολο

1/1 - 31/12/2015

1/1 - 31/12/2014

6,51
6,51

9,90
9,90

1/1 - 31/12/2015

1/1 - 31/12/2014

1.931,65
1.931,65

1.726,28
1.726,28

3.6. Φόρος Εισοδήµατος
Η Εταιρεία φορολογείται µε ονοµαστικό συντελεστή 29% (2014: 26%). Η δήλωση φορολογίας εισοδήµατος υποβάλλεται σε
ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζηµίες που δηλώνονται παραµένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές
ελέγξουν τις δηλώσεις και τα βιβλία και στοιχεία του φορολογούµενου και εκδοθεί η τελική έκθεση ελέγχου. Οι
φορολογικές ζηµιές, στο βαθµό που γίνονται αποδεκτές από τις φορολογικές αρχές, µπορούν να συµψηφίσουν µελλοντικά
κέρδη για διάστηµα πέντε ετών από το έτος στο οποίο προέκυψαν. Ο αναλογούν φόρος εισοδήµατος αναλύεται ως
ακολούθως:

Φόρος εισοδήµατος
Φόρος εισοδήµατος πληρωτέος
Z Σύνολο

1/1 - 31/12/2015
26.308,40
26.308,40

1/1 - 31/12/2014
17.095,66
17.095,66

Οι φορολογικές ζηµιές, στο βαθµό που γίνονται αποδεκτές από τις φορολογικές αρχές, µπορούν να συµψηφίσουν µελλοντικά
κέρδη για διάστηµα πέντε ετών από το έτος στο οποίο προέκυψαν. Ο φόρος εισοδήµατος που αναγνωρίστηκε στην
κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης για τη χρήση που έληξε την 31.12.2015 περιλαµβάνει τον τρέχον φόρο εισοδήµατος.
3.7. Ενσώµατα πάγια
Πίνακας µεταβολής ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων
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Γήπεδα Οικόπεδα
Αξία κτήσης
01.01.2014
Προσθήκες
Μ ειώσεις
31.12.2014
Προσθήκες
Μ ειώσεις
31.12.2015

Z

Μεταφορικά Έ πιπλα & Λοιπός
Μέσα
εξοπλισµός

Σύνολο

160.000,00
0,00
0,00
160.000,00
0,00
0,00
160.000,00

34.701,09
0,00
0,00
34.701,09
0,00
0,00
34.701,09

170.004,98
106.500,00
0,00
276.504,98
121.000,00
-28.000,00
369.504,98

576.866,58
47.205,16
0,00
624.071,74
34.862,04
0,00
658.933,78

941.572,65
153.705,16
0,00
1.095.277,81
155.862,04
-28.000,00
1.223.139,85

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

4.351,16
1.402,45
0,00
5.753,61
1.402,45
0,00
7.156,06

135.076,13
9.358,90
0,00
144.435,03
19.504,73
0,00
163.939,76

546.617,64
7.528,02
0,00
554.145,66
14.763,73
0,00
568.909,39

686.044,93
18.289,37
0,00
704.334,30
35.670,91
0,00
740.005,21

160.000,00
160.000,00
160.000,00

30.349,93
28.947,48
27.545,03

34.928,85
132.069,95
205.565,22

30.248,94
69.926,08
90.024,39

255.527,72
390.943,51
483.134,64

Σωρευµένες αποσβέσεις
και αποµείωση
01.01.2014
Αποσβέσεις χρήσης
Μ ειώσεις αποσβέσεων
31.12.2014
Αποσβέσεις χρήσης
Μ ειώσεις αποσβέσεων
31.12.2015
Αναπόσβεστη αξία
01.01.2014
31.12.2014
31.12.2015

Κτίρια και
τεχνικά έργα

3.8. Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή
Οι προκαταβολές και τα µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή αναλύονται ως εξής:

Z

Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα
στοιχεία υπό κατασκευή

1/1 - 31/12/2015

1/1 - 31/12/2014

Εγγυήσεις ΔΕΗ

620,00

620,00

Σύνολο

620,00

620,00

3.9. Εµπορικές απαιτήσεις
Οι εµπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

Z

Εµπορικές απαιτήσεις

1/1 - 31/12/2015

1/1 - 31/12/2014

Πελάτες Εσωτερικού

156.644,24

405.626,28

Σύνολο

156.644,24

405.626,28

1/1 - 31/12/2015

1/1 - 31/12/2014

269.478,41

279.336,93

8.804,10

9.633,50

3.10. Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

Λοιπές απαιτήσεις
Ελληνικό Δηµόσιο
Χρεώστες Διάφοροι

Z

Προκαταβολές προµηθευτών
Σύνολο

2.325,02

0,00

280.607,53

288.970,43

!20

3.11. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αναλύονται ως εξής:

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Z

1/1 - 31/12/2015

1/1 - 31/12/2014

Ταµείο

15.799,81

18.714,31

Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας

72.532,44

84.752,91

Σύνολο

88.332,25

103.467,22

3.12. Κεφάλαιο

Z

Κεφάλαιο

1/1 - 31/12/2015

1/1 - 31/12/2014

Μετοχικό κεφάλαιο (9.000 µετ. Χ € 7,03)

63.270,00

63.270,00

Σύνολο

63.270,00

63.270,00

3.13. Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού
Τα αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού αναλύονται ως εξής:

Z

Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού

1/1 - 31/12/2015

1/1 - 31/12/2014

Αποθεµατικό 3% Ν 2963

499.900,61

489.119,68

Αποθεµατικό 1% Ν 2963

108.273,67

140.350,93

Σύνολο

608.174,28

629.470,61

3.14. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους
Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους αναλύονται ως εξής:

Προβλέψεις για παροχές σε
εργαζοµένους
Η υποχρέωση για αποζηµίωση
προσωπικού λόγω αποχώρησης από
συνταξιοδότηση
Σύνολο
Z

1/1 - 31/12/2015

1/1 - 31/12/2014

21.528,52

23.000,00

21.528,52

23.000,00

3.15. Λοιπές προβλέψεις
Οι λοιπές προβλέψεις αναλύονται ως εξής:

Z

Λοιπές προβλέψεις

1/1 - 31/12/2015

1/1 - 31/12/2014

Σχηµατισµένες προβλέψεις ανέλεγκτων
φορολογικά χρήσεων

10.000,00

10.000,00

Σύνολο

10.000,00

10.000,00

3.16. Τραπεζικά δάνεια
Τα τραπεζικά δάνεια αναλύονται ως εξής:

Z

Τραπεζικά δάνεια

1/1 - 31/12/2015

1/1 - 31/12/2014

Τράπεζες - Λ/σµοι δανείων

6,95

6,95

Σύνολο

6,95

6,95
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3.17. Εµπορικές υποχρεώσεις
Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:

Εµπορικές υποχρεώσεις

1/1 - 31/12/2015

1/1 - 31/12/2014

27.073,09

29.165,32

Προµηθευτές
Επιταγές πληρωτέες

Z

31.151,48

Υποχρεώσεις προς µετόχους

358.143,79

423.498,76

Σύνολο

385.216,88

483.815,56

3.18. Λοιποί φόροι και τέλη
Οι λοιποί φόροι –τέλη αναλύονται ως εξής:

Λοιποί φόροι και τέλη

Z

1/1 - 31/12/2015

1/1 - 31/12/2014

Φόροι - τέλη αµοιβών προσωπικού

1.155,41

1.242,56

Λοιποί φόροι και τέλη

3.444,90

20.518,38

Σύνολο

4.600,31

21.760,94

3.19. Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης
Οι οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης αναλύονται ως εξής:

Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης

Z

1/1 - 31/12/2015

1/1 - 31/12/2014

ΙΚΑ

11.429,77

10.036,13

Σύνολο

11.429,77

10.036,13

1/1 - 31/12/2015

1/1 - 31/12/2014

45,21

0,00

11.354,22

11.791,84

3.20. Λοιπές υποχρεώσεις
Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:

Λοιπές υποχρεώσεις
Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών
Αποδοχές προσωπικού
Δικαιούχοι αµοιβών
Υποχρεώσεις προς ασθενέστερα ΚΤΕΛ
Σύνολο
Z

199,01

1.776,39

7.600,00

4.006,35

19.198,44

17.574,58

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Η φύση των συναλλαγών µε τα συνδεδεµένα µέρη αφορά σε παροχή υπηρεσιών Οι συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
αναλύονται ως εξής:
31/12/2015

31/12/2014

Λήψη υπηρεσιών από συνδεµένα µέρη

0,00

0,00

Παροχή υπηρεσιών σε συνδεµένα µέρη

0,00

0,00

Απαιτήσεις από συνδεµένα µέρη

0,00

0,00

Υποχρεώσεις σε συνδεµένα µέρη

0,00

0,00

19.057,08

19.057,08

0,00

0,00

Αµοιβές Βασικών Διοικητικών Στελεχών (έξοδα)
Απαιτήσεις από Βασικά Διοικητικά Στελέχη
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0,00

Υποχρεώσεις σε Βασικά Διοικητικά Στελέχη

0,00

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
Η χρήση 2015 έκλεισε µε ζηµιές.

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
i)

Νοµικές υποθέσεις:

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που
ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της.
ii) Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις:
Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010 και 2011. Ως εκ
τούτου τα φορολογικά αποτελέσµατα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίµηση
των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογιστούν σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει
σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόµενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό µας, δεν έχουµε αποκτήσει εύλογη
διασφάλιση σχετικά µε την εκτίµηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Δεν υπάρχουν

ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 29/04/2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.T. ΑΖ 862879

ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.T. ΑΖ 371840

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 871332
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