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ΙΟΛΟΓΙΜΟ ηης 31/12/2015 
   ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ 31/12/2015 

 
31/12/2014 

Μη κσκλοθορούνηα περιοσζιακά ζηοιτεία   
 

  

Ενζώμαηα πάγια   
 

  

Ακίνηηα 240.000,00 € 
 

250.000,00 € 

Λοιπόρ εξοπλιζμόρ 9.920,59 € 
 

11.160,15 € 

Σύνολο 249.920,59 € 
 

261.160,15 € 

Άσλα πάγια ζηοιτεία   
 

  

Λοιπά άςλα 1.324,98 € 
 

1.694,98 € 

Σύνολο 1.324,98 € 
 

1.694,98 € 

Υρημαηοοικονομικά ζηοιτεία και προκαηαβολές   
 

  

Δμποπικέρ απαιηήζειρ 385.693,83 € 
 

440.158,67 € 

Λοιπέρ απαιηήζειρ 471.283,83 € 
 

243.906,35 € 

Πποπληπωμένα έξοδα 189,59 € 
 

0,00 € 

Ταμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα 71.136,56 € 
 

12.269,28 € 

Σύνολο 928.303,81 € 
 

696.334,30 € 

Σύνολο κσκλουορούντων 928.303,81 € 
 

696.334,30 € 

Σύνολο ενεργητικού 1.179.549,38 € 
 

959.189,43 € 

ΠΑΘΗΣΙΚΟ 31/12/2015 
 

31/12/2014 

Καθαρή θέζη   
 

  

Καηαβλημένα κεθάλαια   
 

  

Κεθάλαιο 8.400,00 € 
 

8.400,00 € 

Σύνολο 8.400,00 € 
 

8.400,00 € 

Αποθεμαηικά και αποηελέζμαηα εις νέο   
 

  

Αποθεμαηικά νόμων ή καηαζηαηικού 2.800,00 € 
 

2.800,00 € 

Αποηελέζμαηα ειρ νέο -64.460,64 € 
 

472,93 € 

Σύνολο -61.660,64 € 
 

3.272,93 € 

Σύνολο καθαρής θέσης -53.260,64 € 
 

11.672,93 € 

Τποτρεώζεις   
 

  

Μακροπρόθεζμες σποτρεώζεις   
 

  

Γάνεια 170.000,00 € 
 

  

Σύνολο 170.000,00 € 
 

0,00 € 

Βρατσπρόθεζμες σποτρεώζεις   
 

  

Τπαπεζικά δάνεια 31.002,50 € 
 

  

Βπασςππόθεζμο μέπορ μακποπποθέζμων δανείων 19.218,80 € 
 

  

Δμποπικέρ ςποσπεώζειρ 190.697,35 € 
 

96.304,21 € 

Φόπορ ειζοδήμαηορ 0,00 € 
 

82.222,35 € 

Λοιποί θόποι και ηέλη 209.774,03 € 
 

267.419,14 € 

Οπγανιζμοί κοινωνικήρ αζθάλιζηρ 473.937,89 € 
 

327.196,49 € 

Λοιπέρ ςποσπεώζειρ 136.102,45 € 
 

174.374,31 € 

Έξοδα σπήζεωρ δοςλεςμένα 2.077,00 € 
 

0,00 € 

Σύνολο 1.062.810,02 € 
 

947.516,50 € 

    
 

  

    
 

  

ύνολο σποτρεώζεφν 1.232.810,02 € 
 

947.516,50 € 

ύνολο καθαρής θέζης, προβλέυεφν και σποτρεώζεφν 1.179.549,38 € 
 

959.189,43 € 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ καηά ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

  31/12/2015 31/12/2014 

Κύκλορ επγαζιών (καθαπόρ) 5.107.406,58 € 3.706.511,99 € 

Κόζηορ πωλήζεων 4.702.182,56 € 3.349.744,66 € 

Μικηό αποηέλεζμα 405.224,02 € 356.767,33 € 

Λοιπά ζςνήθη έζοδα 7.650,00 €   

  412.874,02 € 356.767,33 € 

Έξοδα διοίκηζηρ 233.085,37 € 129.226,58 € 

Έξοδα διάθεζηρ 233.085,37 € 129.226,58 € 

Λοιπά έξοδα και ζημιέρ 7.552,68 € 0,00 € 

Λοιπά έζοδα και κέπδη -25.766,23 € -30,39 € 

Αποηελέζμαηα προ ηόκφν και 
θόρφν 

-35.083,18 € 98.344,57 € 

Πιζηωηικοί ηόκοι και ζςναθή 
έζοδα 

-510,30 € -961,95 € 

Χπεωζηικοί ηόκοι και ζςναθή 
έξοδα 

8.748,07 € 22,47 € 

Αποηέλεζμα προ θόρφν -43.320,95 € 99.284,05 € 

Φόποι ειζοδήμαηορ 21.612,62 € 87.465,88 € 

Αποηέλεζμα περιόδοσ μεηά 
από θόροσς 

-64.933,57 € 11.818,17 € 
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κεΠξνζάξηεκα (ζεκεηώζεηο) επί ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ  

ηεο  

31εο Γεθεκβξίνπ 2015 

(ύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 29 ηνπ Ν.4308/2014) 

 

 

1. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ Δηαηξεία 

α) Δπσλπκία: ACTION LINE ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΗ 

ΑΝΑΛΖΦΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΧΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΧΝ  Μ.Δ.Π.Δ 

β) Ννκηθόο ηύπνο: Μνλνπξόζσπε Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο. 

γ) Πεξίνδνο αλαθνξάο: 1.1.2015 - 31.12.2015 

δ)  Γηεύζπλζε ηεο έδξαο: Λπθαβεηηνύ 10, Αζήλα, Σ.Κ. 106 71. 

ε) Αξ. ΓΔ.ΜΖ.: 121820101000. 

ζη) Ζ δηνίθεζε εθηηκά όηη ε παξαδνρή ηεο ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο είλαη ελδεδεηγκέλε γηα ηελ 

θαηάξηηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.  

δ) Ζ εηαηξεία  αλήθεη ζηελ θαηεγνξία κηθξήο νληόηεηαο. 

ε)  Ζ δηνίθεζε δειώλεη όηη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζε πιήξε ζπκθσλία 

κε ηνλ παξόληα λόκν. 

ζ) Σα πνζά ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ εθθξάδνληαη ζε επξώ, πνπ απνηειεί ην 

ιεηηνπξγηθό λόκηζκα ηεο Δηαηξείαο.  

η) Σα πνζά δελ έρνπλ ζηξνγγπινπνηεζεί εθηόο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 

θ) Ζ νληόηεηα δελ έρεη ηεζεί ζε εθθαζάξηζε. 

ι) Γελ πθίζηαληαη παξέθθιηζε εθπιήξσζεο ηεο δηάηαμεο παξ.2 άξζξνπ 16 ηνπ Ν.4308/2014. 

2. Παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ πξννπηηθή ηεο Δηαηξείαο σο ζπλερηδόκελεο 

δξαζηεξηόηεηαο 

Ζ Δηαηξεία δηελήξγεζε ζρεηηθή αμηνιόγεζε θαη δελ εληόπηζε παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ 

πξννπηηθή ηεο σο ζπλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα. 

Ζ Γηνίθεζε εθηηκά όηη ζα εμαζθαιίζεη επαξθή ρξεκαηνδόηεζε, ώζηε λα εμππεξεηεζνύλ νη 

ρξεκαηνδνηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο Δηαηξείαο, ζην άκεζν κέιινλ. Καηά ζπλέπεηα νη παξνύζεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζηε βάζε ηεο δπλαηόηεηαο νκαιήο ζπλέρηζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο θαη σο εθ ηνύηνπ δελ πεξηιακβάλνπλ πξνζαξκνγέο, νη νπνίεο ζα ήηαλ 

απνηέιεζκα ηεο αδπλακίαο νκαιήο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο Δηαηξείαο θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αλάθηεζε θαη ηελ ηαμηλόκεζε ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ, κε ηα πνζά θαη ηελ ηαμηλόκεζε 

ησλ ππνρξεώζεσλ θαη κε ηηο απαηηνύκελεο γλσζηνπνηήζεηο.  
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3. Λνγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη 
 

Ζ ζύληαμε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ πξνϋπνζέηεη ηελ άζθεζε θξίζεο θαη ηελ δηελέξγεηα 

εθηηκήζεσλ από ηελ δηνίθεζε, ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ, ηα 

αλαγλσξηδόκελα πνζά ησλ εζόδσλ, εμόδσλ, πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, ππνρξεώζεσλ θαη γλσζηνπνηήζεσλ. 

Απηέο νη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζόληνο θαη ζε ινηπνύο παξάγνληεο 

πνπ ζεσξείηαη όηη είλαη εύινγα γηα ηηο πεξηζηάζεηο. Σα πξαγκαηηθά γεγνλόηα όκσο, κπνξεί λα δηαθέξνπλ από 

απηέο ηηο εθηηκήζεηο. Οη εθηηκήζεηο θαη νη ζρεηηθέο παξαδνρέο επαλεθηηκνύληαη ζε ζπλερή βάζε.   

Οη ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο γίλνληαη θπξίσο γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ απνζβέζεσλ ησλ  παγίσλ, ηηο 

ζπκκεηνρέο, ηελ απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ, ηηο πξνβιέςεηο θαη ηελ εθηίκεζε ηεο εύινγεο αμίαο εθόζνλ 

επηιέγεηαη ε εθαξκνγή ηεο. 

3.1. Αθνινπζνύκελεο ινγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη 

Ζ εηαηξεία γηα ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ εθαξκόδεη ηηο αθόινπζεο 

ινγηζηηθέο αξρέο θαη κεζόδνπο, ζηα πιαίζηα ηεο βαζηθήο αξρήο ηνπ δνπιεπκέλνπ.  

3.1.1. Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

α) Αξρηθή θαηαρώξηζε 

Σα ελζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θόζηνο θηήζεσο, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη θάζε δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα λα έιζεη ην ζηνηρείν ζηελ παξνύζα θαηάζηαζε ή ζέζε ή 

επηδησθόκελε ρξήζε.  

Δηδηθόηεξα ην θόζηνο ησλ ηδηνπαξαγόκελσλ πάγησλ ζηνηρείσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

βηνινγηθώλ, πεξηιακβάλεη ην θόζηνο πξώησλ πιώλ, αλαιώζηκσλ πιηθώλ, εξγαζίαο θαη άιιν θόζηνο πνπ 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην ελ ιόγσ πάγην ζηνηρείν. Δπηπιένλ πεξηιακβάλεη κηα εύινγε αλαινγία ζηαζεξώλ θαη 

κεηαβιεηώλ εμόδσλ πνπ ζρεηίδνληαη έκκεζα κε ην ηδηνπαξαγόκελν πάγην ζηνηρείν, ζην βαζκό πνπ ηα πνζά 

απηά αλαθέξνληαη ζηελ πεξίνδν θαηαζθεπήο ή παξαγσγήο. Ζ εηαηξεία επηβαξύλεη (δελ επηβαξύλεη) ην θόζηνο 

ησλ ηδηνπαξαγόκελσλ πάγησλ ζηνηρείσλ καθξάο πεξηόδνπ θαηαζθεπήο ή παξαγσγήο κε ηόθνπο εληόθσλ 

ππνρξεώζεσλ θαηά ην κέξνο πνπ αλαινγνύλ ζε απηό. 

β) Μεηαγελέζηεξε απνηίκεζε 

Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο θαηαρσξίζεσο πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκνύληαη ζην απνζβέζηκν 

θόζηνο (αξρηθό θόζηνο θηήζεσο, πιένλ θάζε κεηαγελέζηεξε δαπάλε πνπ πιεξνί ηνλ νξηζκό ηνπ 

πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ, κείνλ ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη δεκίεο απνκεηώζεσο). 

Οη απνζβέζεηο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ σθέιηκε δσή 

ηνπο, ε νπνία εθηηκήζεθε σο αθνινύζσο: 

 Κηίξηα θαη ηερληθά έξγα: 25 έηε. 

 Μεηαθνξηθά κέζα επηβαηηθά 8-10 έηε. 

 Έπηπια θαη εμνπιηζκόο γξαθείσλ 5-10 έηε. 
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Εεκία απνκεηώζεσο θαηαρσξίδεηαη όηαλ εθηηκάηαη όηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ έρεη ππεξβεί ηελ 

αλαθηήζηκε αμία ηνπ. 

Οη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο ειέγρνληαη γηα απνκείσζε όηαλ 

ππάξρνπλ ελδείμεηο όηη νη ινγηζηηθέο αμίεο ηνπο είλαη κεγαιύηεξεο από ηηο αλαθηήζηκεο. ηελ πεξίπησζε απηή 

ππνινγίδεηαη ε αλαθηήζηκε αμία ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη αλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ππεξβαίλνπλ 

ηελ εθηηκώκελε αλαθηήζηκε αμία, ε ζρεηηθή δηαθνξά θαηαρσξίδεηαη σο δεκία απνκείσζεο ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ. Σν αλαθηήζηκν πνζό ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ είλαη ην κεγαιύηεξν κεηαμύ ηεο εύινγεο 

αμίαο (κείνλ ηα απαηηνύκελα γηα ηελ πώιεζε έμνδα) θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο απηώλ.  

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ρξήζεσο, νη εθηηκώκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο πξνεμνθινύληαη ζηελ 

παξνύζα αμία ηνπο κε ηελ ρξήζε ελόο πξν θόξνπ πξνεμνθιεηηθνύ επηηνθίνπ πνζνζηνύ Υ%, ην νπνίν 

αληαλαθιά ηηο ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο γηα ηελ δηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη γηα ηνπο 

θηλδύλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.  

γ) Γηαγξαθή 

Σα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία δηαγξάθνληαη θαηά ηελ πώιεζή ηνπο ή αλ ε Δηαηξεία δελ αλακέλεη 

κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε από ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ή ηελ πώιεζή ηνπο.  

3.1.2. Άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

Σα άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ άδεηεο – παξαρσξήζεηο - δηθαηώκαηα, ινγηζκηθά 

πξνγξάκκαηα, εκπνξηθέο επσλπκίεο θαη εκπνξηθά ζήκαηα.  

Ζ αμία ησλ αδεηώλ – παξαρσξήζεσλ - δηθαησκάησλ πεξηιακβάλεη ην θόζηνο θηήζεσο ησλ ελ ιόγσ 

ζηνηρείσλ, θαζώο θαη θάζε δαπάλε πνπ έρεη κεηαγελέζηεξα πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηελ επέθηαζε ηεο δηάξθεηαο 

ηεο ηζρύνο ηνπο, κεησκέλε θαηά ην πνζό ησλ ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη απνκεηώζεσλ ηεο αμίαο ηνπο. 

Ζ αμία ησλ ινγηζκηθώλ πξνγξακκάησλ πεξηιακβάλεη ην θόζηνο αγνξάο ινγηζκηθώλ πξνγξακκάησλ 

θαζώο θαη θάζε δαπάλε πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ απηά λα ηεζνύλ ζε θαζεζηώο ιεηηνπξγίαο, 

κεησκέλε θαηά ην πνζό ησλ ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη ηπρόλ απνκεηώζεσλ ηεο αμίαο ηνπο. εκαληηθέο 

κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θεθαιαηνπνηνύληαη ζηα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα όηαλ πξνζαπμάλνπλ ηελ απόδνζε 

ηνπο πέξαλ ησλ αξρηθώλ πξνδηαγξαθώλ.  

Ζ απόζβεζε ησλ αδεηώλ – παξαρσξήζεσλ - δηθαησκάησλ ινγίδεηαη βάζεη ηεο ζηαζεξήο κεζόδνπ 

απνζβέζεσο εληόο ηεο πεξηόδνπ ηζρύνο ηνπο. Ζ απόζβεζε ησλ ινγηζκηθώλ πξνγξακκάησλ ινγίδεηαη βάζεη 

ηεο ζηαζεξήο κεζόδνπ απνζβέζεσο ζε 5 έηε.  

Σα εκπνξηθά ζήκαηα δελ απνζβέλνληαη θαζώο ζεσξείηαη όηη δελ έρνπλ νξηζκέλε δηάξθεηα σθέιηκεο 

δσήο, ππόθεηληαη όκσο ζε εηήζην έιεγρν απνκεηώζεσο ηεο αμίαο ηνπο.  

Ζ απόζβεζε όισλ ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 

3.1.3. Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

3.1.3.1. πκκεηνρέο 

Οη ζπκκεηνρέο παξαθνινπζνύληαη ζην θόζηνο θηήζεσο ππνθείκελεο ζε έιεγρν απνκεηώζεσο ηεο αμίαο 

ηνπο όηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο ή γεγνλόηα πνπ ππνδεηθλύνπλ όηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο ελδέρεηαη λα κελ είλαη 

αλαθηήζηκε. Εεκίεο απνκεηώζεσο θαηαρσξίδνληαη όηαλ ε ινγηζηηθή αμία ησλ ζπκκεηνρώλ ππεξβαίλεη ηελ 

αλαθηήζηκε αμία ηνπο. Χο αλαθηήζηκε αμία ζεσξείηαη ε αμία ρξήζεσο πνπ είλαη ε παξνύζα αμία ησλ 
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αλακελόκελσλ κειινληηθώλ ρξεκαηνξνώλ από ηελ ζπκκεηνρή, ζηελ επόκελε πεληαεηία θαη ηεο 

ππνιεηκκαηηθήο ηεο αμίαο ζην ηέινο ηεο πεληαεηίαο. 

3.1.3.2. Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

α) Αξρηθή θαηαρώξηζε 

Όια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θόζηνο θηήζεσο, 

δειαδή ζην θόζηνο πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ απόθηεζε ηνπο. Σν θόζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη ην ζύλνιν ησλ 

ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ (ή ηακεηαθώλ ηζνδύλακσλ) ή ηελ εύινγε αμία άιινπ αληαιιάγκαηνο πνπ δηαηέζεθε 

γηα ηελ απόθηεζε, πιένλ δαπάλεο αγνξάο. 

β) Μεηαγελέζηεξε απνηίκεζε 

Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο θαηαρσξίζεσο, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκνύληαη 

ζην θόζηνο θηήζεώο ηνπο (νλνκαζηηθά πνζά) κείνλ ηπρόλ δεκίεο απνκεηώζεσο, εθηόο από ηα έληνθα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηα νπνία, όηαλ ηα πνζά, ν ρξόλνο ιήμεώο ηνπο ή ην επηηόθην είλαη 

ζεκαληηθά, απνηηκνύληαη ζην απνζβέζηκν θόζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνύ επηηνθίνπ (ή κε ηε ζηαζεξή 

κέζνδν).   

Εεκία απνκεηώζεσο πξνθύπηεη όηαλ ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ είλαη κεγαιύηεξε από ην πνζό πνπ 

ε νληόηεηα εθηηκά όηη ζα αλαθηήζεη από ην ζηνηρείν απηό. 

Σν πνζό πνπ ε νληόηεηα εθηηκά όηη ζα αλαθηήζεη από έλα ρξεκαηννηθνλνκηθό πεξηνπζηαθό ζηνηρείν 

είλαη ην κεγαιύηεξν από: 

 Σελ παξνύζα αμία ηνπ πνζνύ πνπ εθηηκάηαη όηη ζα ιεθζεί από ην πεξηνπζηαθό ζηνηρείν, 

ππνινγηδόκελε κε ηε ρξήζε ηνπ αξρηθνύ πξαγκαηηθνύ επηηνθίνπ. 

 Σελ εύινγε αμία ηνπ ζηνηρείνπ, κεησκέλε κε ην απαηηνύκελν θόζηνο πσιήζεσο. 

Οη δεκίεο απνκεηώζεσο θαηαρσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη αλαζηξέθνληαη σο θέξδε 

ζε απηή, όηαλ νη ζπλζήθεο πνπ ηηο πξνθάιεζαλ πάςνπλ λα πθίζηαληαη. Αλαζηξνθή γίλεηαη κέρξη ηεο αμίαο 

πνπ ζα είρε ην ζηνηρείν, εάλ δελ είρε θαηαρσξηζηεί δεκία απνκεηώζεσο.  

Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λόκηζκα απνηηκνύληαη κε ηελ ηζνηηκία ηνπ μέλνπ 

λνκίζκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ. Οη ζρεηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαηαρσξίδνληαη 

ζηα απνηειέζκαηα.  

γ) Γηαγξαθή 

Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθό πεξηνπζηαθό ζηνηρείν δηαγξάθεηαη όηαλ θαη κόλνλ όηαλ εθπλεύζνπλ ηα 

ζπκβαηηθά δηθαηώκαηα επί ησλ ηακηαθώλ ξνώλ ηνπ ζηνηρείνπ ή κεηαβηβαζηνύλ νπζηαζηηθά όινη νη θίλδπλνη 

θαη ηα νθέιε πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ θπξηόηεηα ηνπ ζηνηρείνπ απηνύ. 

3.1.4. Φόξνη εηζνδήκαηνο 

3.1.4.1. Σξέρσλ θόξνο 

Ο ηξέρσλ θόξνο εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεη: 

 Σνλ θόξν εηζνδήκαηνο πνπ πξνθύπηεη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε ηζρύνπζαο θνξνινγηθήο 

λνκνζεζίαο. 
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 Σνλ θόξν εηζνδήκαηνο θαη ηηο πξνζαπμήζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηνλ θνξνινγηθό έιεγρν.  

Οη δηαθνξέο ηνπ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ, θαηαρσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηεο 

ρξήζεσο, θαηά ηελ νπνία βεβαηώλνληαη από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη γίλνληαη απνδεθηέο από ηελ 

Δηαηξεία. 

3.1.4.2. Αλαβαιιόκελνη θόξνη 

Αλαβαιιόκελνη θόξνη πξνθύπηνπλ όηαλ ππάξρνπλ πξνζσξηλέο (αλαζηξέςηκεο) δηαθνξέο κεηαμύ 
ινγηζηηθήο αμίαο θαη θνξνινγηθήο βάζεσο ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνύ.  

Ζ εηαηξεία δελ έρεη επηιέμεη ηελ θαηαρώξηζε αλαβαιιόκελσλ θόξσλ. 

3.1.5. Απνζέκαηα 

Γελ ππάξρνπλ ηέηνηα θνλδύιηα. 

3.1.6. Πξνθαηαβνιέο θαη ινηπά κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Οη πξνθαηαβνιέο δαπαλώλ θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θόζηνο θηήζεσο (θαηαβαιιόκελα πνζά) θαη  
απνηηκνύληαη κεηαγελέζηεξα ζην αξρηθό θόζηνο θηήζεσο, κείνλ ηα ρξεζηκνπνηεζέληα πνζά βάζεη ηεο αξρήο 
ηνπ δνπιεπκέλνπ θαη ηπρόλ δεκίεο απνκεηώζεσο. Ζ απνκείσζε ησλ πξνθαηαβνιώλ δαπαλώλ αλαθέξεηαη 
ζηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία ν ιήπηεο ηνπ ζρεηηθνύ πνζνύ δελ είλαη ζε ζέζε νύηε λα εθπιεξώζεη ηελ 
δέζκεπζε πνπ αλέιαβε νύηε λα επηζηξέςεη ην ππόινηπν ηνπ πνζνύ. 

Σα ινηπά κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θόζηνο θηήζεσο 
θαη απνηηκνύληαη κεηαγελέζηεξα ζηε ρακειόηεξε αμία κεηαμύ θόζηνπο θηήζεσο θαη αλαθηήζηκεο αμίαο, 
δειαδή ηνπ πνζνύ πνπ αλακέλεηαη λα ιεθζεί. 

3.1.7. Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 

α) Αξρηθή θαηαρώξηζε θαη κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο, ηόζν θαηά ηελ αξρηθή θαηαρώξηζε, όζν θαη κεηαγελέζηεξα, 
απνηηκνύληαη ζηα νλνκαζηηθά πνζά ηνπο, εθηόο από ηηο καθξνπξόζεζκεο ιήμεσο, νη νπνίεο απνηηκνύληαη ζην 
απνζβέζηκν θόζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνύ επηηνθίνπ (ή κε ηε ζηαζεξή κέζνδν). Οη 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λόκηζκα απνηηκνύληαη κε ηελ ηζνηηκία ηνπ μέλνπ 
λνκίζκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ. Οη ζρεηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαηαρσξίδνληαη 
ζηα απνηειέζκαηα. 

β) Γηαγξαθή 

Μηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε δηαγξάθεηαη όηαλ θαη κόλνλ όηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε 
εθπιεξώλεηαη, αθπξώλεηαη ή εθπλέεη, δειαδή όηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε πνπ ηελ δεκηνύξγεζε δελ 
πθίζηαηαη πιένλ.  

 
3.1.8. Με ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 

α) Αξρηθή θαηαρώξηζε θαη κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε 

Οη κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο θαηαρσξίδνληαη αξρηθά θαη απνηηκνύληαη κεηαγελέζηεξα ζην 
νλνκαζηηθό πνζό πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ην δηαθαλνληζκό ηνπο. Γηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ είηε 
θαηά ηελ επαλεθηίκεζή είηε θαηά ην δηαθαλνληζκό ησλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ 
θαηαρσξίδνληαη σο θέξδε ή δεκίεο ηεο πεξηόδνπ ζηελ νπνία πξνθύπηνπλ.  

β) Γηαγξαθή 
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Μηα κε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε δηαγξάθεηαη όηαλ θαη κόλνλ όηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε 
εθπιεξώλεηαη, αθπξώλεηαη ή εθπλέεη, δειαδή όηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε πνπ ηελ δεκηνύξγεζε δελ 
πθίζηαηαη πιένλ.  

 
3.1.9. Πξνβιέςεηο 

Οη πξνβιέςεηο θαηαρσξίδνληαη αξρηθά θαη απνηηκνύληαη κεηαγελέζηεξα ζην νλνκαζηηθό πνζό πνπ 
αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ην δηαθαλνληζκό ηνπο, εθηόο αλ ε απνηίκεζε ζηελ παξνύζα αμία ηνπ πνζνύ πνπ 
αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ην δηαθαλνληζκό ηνπο έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα πνζά ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 

Δηδηθόηεξα, νη πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία, πνπ 
πξνθύπηνπλ από πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ, θαηαρσξίδνληαη θαη απνηηκνύληαη ζηα πξνθύπηνληα 
από ηε λνκνζεζία νλνκαζηηθά πνζά θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ. 

 
3.1.10. Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 

Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ ιακβάλνληαη γηα απόθηεζε πάγησλ ζηνηρείσλ θαηαρσξίδνληαη σο 
αλαβαιιόκελα έζνδα (έζνδα επόκελσλ πεξηόδσλ) θαη κεηαθέξνληαη ηκεκαηηθά ζηα απνηειέζκαηα σο έζνδα 
θαη' αλαινγία ησλ απνζβέζεσλ ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ γηα ηα νπνία ειήθζεζαλ, ελώ απηέο πνπ ιακβάλνληαη 
γηα θάιπςε εμόδσλ θαηαρσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα σο έζνδα ζηελ ίδηα πεξίνδν πνπ θαηαρσξίδνληαη θαη 
ηα αληίζηνηρα έμνδα. 

3.1.11. Έζνδα θαη έμνδα 

Ζ εηαηξεία θαηαρσξίδεη ηα έζνδα θαη ηα έμνδα, όηαλ απηά θαζίζηαληαη δνπιεπκέλα.  

Δηδηθόηεξα: 

 Σα έζνδα από πώιεζε αγαζώλ θαηαρσξίδνληαη εληόο ηεο πεξηόδνπ ζηελ νπνία θαζίζηαληαη 
δνπιεπκέλα θαη εθόζνλ πιεξνύληαη όιεο νη παξαθάησ πξνϋπνζέζεηο: 

 Μεηαβηβάδνληαη ζηνλ αγνξαζηή νη νπζηαζηηθνί θίλδπλνη θαη ηα νθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 
θπξηόηεηά ηνπο. 

 Σα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά από ηνλ αγνξαζηή. 

 Σα νηθνλνκηθά νθέιε από ηε ζπλαιιαγή κπνξνύλ λα απνηηκεζνύλ αμηόπηζηα θαη ζεσξείηαη 
ζθόδξα πηζαλή ε εηζξνή ηνπο ζηελ νληόηεηα. 

 Σα έζνδα από παξνρή ππεξεζηώλ θαη θαηαζθεπαζηηθά ζπκβόιαηα θαηαρσξίδνληαη κε ηε κέζνδν 
ηνπ πνζνζηνύ νινθιεξώζεσο. 

3.1.12. ηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεσο 

Σα θνλδύιηα ηεο θαζαξήο ζέζεσο θαηαρσξίδνληαη αξρηθά θαη απνηηκνύληαη κεηαγελέζηεξα ζηα 
νλνκαζηηθά πνζά, πνπ έρνπλ ιεθζεί ή θαηαβιεζεί. 

3.1.13. Δλδερόκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο  

Σα ζηνηρεία απηά αθνξνύλ ελδερόκελα δηθαηώκαηα θαη δεζκεύζεηο αληίζηνηρα, ηα νπνία πξνθύπηνπλ 
από γεγνλόηα ηνπ παξειζόληνο θαη ε ύπαξμή ηνπο ζα επηβεβαησζεί κόλν από ην αλ ζπκβνύλ ή δελ ζπκβνύλ 
έλα ή πεξηζζόηεξα αβέβαηα κειινληηθά γεγνλόηα, ηα νπνία δελ είλαη πιήξσο ππό ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο. 
Σα ζηνηρεία απηά γλσζηνπνηνύληαη ζηηο ζεκεηώζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 

3.1.14. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνύ 

Οη αμίεο ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεώζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ, 
πξνζαξκόδνληαη, εάλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε όηη δηνξζσηηθά γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία απηή 
επηβάιινπλ πξνζαξκνγέο ηεο αμίαο ηνπο. Οη πξνζαξκνγέο απηέο γίλνληαη γηα ηέηνηα γεγνλόηα, σο ηελ 
εκεξνκελία εγθξίζεσο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Σα κε δηνξζσηηθά, 
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κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ γεγνλόηα, γλσζηνπνηνύληαη εθόζνλ είλαη ζεκαληηθά, ζηηο ζεκεηώζεηο 
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.   

 

3.1.15. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο 

Οη εθηηκήζεηο θαη νη παξαδνρέο αμηνινγνύληαη δηαξθώο θαη βαζίδνληαη ζηελ ηζηνξηθή εκπεηξία θαη ζε 
άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αλακελόκελσλ κειινληηθώλ γεγνλόησλ πνπ, ππό ηηο παξνύζεο 
ζπλζήθεο, αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ. 

3.2. Μεηαβνιή ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ, κεηαβνιέο ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ θαη δηόξζσζε 
ζθαικάησλ πξνεγνύκελσλ πεξηόδσλ 

3.2.1. Μεηαβνιή ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ 

Οη κεηαβνιέο ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ, θαηαρσξίδνληαη κε αλαδξνκηθή επαλαδηαηύπσζε ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ όισλ ησλ πεξηόδσλ πνπ δεκνζηνπνηνύληαη καδί κε ηηο θαηαζηάζεηο ηεο 
ηξέρνπζαο πεξηόδνπ, ώζηε ηα παξνπζηαδόκελα θνλδύιηα λα είλαη ζπγθξίζηκα. 

ηελ παξνύζα πεξίνδν δελ πξνέθπςε αλάγθε ηέηνηαο κεηαβνιήο. 

3.2.2 Μεηαβνιέο ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ 

Οη κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ θαηαρσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν, ζηελ νπνία δηαπηζηώλεηαη όηη 

πξνθύπηνπλ θαη επεξεάδνπλ απηή ηελ πεξίνδν θαη κειινληηθέο πεξηόδνπο, θαηά πεξίπησζε. Οη κεηαβνιέο 

απηέο δελ θαηαρσξίδνληαη αλαδξνκηθά. 

3.2.3. Γηόξζσζε ζθαικάησλ πξνεγνύκελσλ πεξηόδσλ 

Οη δηνξζώζεηο ζθαικάησλ θαηαρσξίδνληαη κε ηελ αλαδξνκηθή δηόξζσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ όισλ ησλ πεξηόδσλ πνπ δεκνζηνπνηνύληαη καδί κε ηηο θαηαζηάζεηο ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ.  

ηελ παξνύζα πεξίνδν 2015 δελ εληνπίζηεθε ζθάικα πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ. 

 

4. Παξεθθιίζεηο από ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί εύινγε παξνπζίαζε 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Όηαλ, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο, ε εηαηξεία παξεθθιίλεη από ηελ εθαξκνγή κηαο δηαηάμεσο ηνπ λόκνπ 

γηα λα εθπιεξώζεη ηελ ππνρξέσζε ηεο εύινγεο παξνπζηάζεσο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, 

γλσζηνπνηεί θαη αηηηνινγεί επαξθώο ηελ παξέθθιηζε απηή.  

ηελ παξνύζα πεξίνδν δελ πξνέθπςε αλάγθε ηέηνηαο παξεθθιίζεσο. 

5. ρέζεηο ελόο πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ ή κηαο ππνρξεώζεσο κε πεξηζζόηεξα από έλα θνλδύιηα 

ηνπ ηζνινγηζκνύ 

ην ινγαξηαζκό «καθξνπξόζεζκα δάλεηα» € 170.000,00 πεξηιακβάλεηαη ην καθξνπξόζεζκα 

ηκήκα δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ ηεο εηαηξείαο πξνο ηξάπεδεο. Σν αληίζηνηρν βξαρππξόζεζκν ηκήκα 

€ 19.218,80 πεξηιακβάλεηαη ζην ινγαξηαζκό ησλ βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ «Βξαρππξόζεζκν 

κέξνο καθξνπξνζέζκσλ δαλείσλ». Σα αληίζηνηρα πνζά γηα ηε ρξήζε 2014 ήηαλ € 0,00 θαη € 0,00 

αληίζηνηρα. 
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6. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ελζώκαηα θαη άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

6.1. Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Πίλαθαο κεηαβνιώλ ελζώκαησλ πάγησλ ζηνηρείσλ 

ηδηνρξεζηκνπνηνύκελσλ 
Κηίξηα 

Λνηπόο 

εμνπιηζκόο 

Λνηπά ελζώκαηα 

πάγηα 

Αμία θηήζεσο        

Τπόινηπν 1.1.2014 0,00 2.981,51 0,00 

Πξνζζήθεο πεξηόδνπ 250.000,00 1.574,81 12.400,00 

Κεθαιαηνπνίεζε ηόθσλ       

Γηαθνξά αλαπξνζαξκνγήο       

Μεηώζεηο πεξηόδνπ       

Μεηαθνξέο πεξηόδνπ       

Τπόινηπν 31.12.2014 250.000,00 4.556,32 12.400,00 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο       

Τπόινηπν 1.1.2014 0,00 2.981,43 0,00 

Απνζβέζεηο πεξηόδνπ   1.574,74 1.240,00 

Γηαθνξά αλαπξνζαξκνγήο       

Μεηώζεηο απνζβέζεσλ πεξηόδνπ       

Απνκεηώζεηο πεξηόδνπ       

Αλαζηξνθέο απνκεηώζεσλ πεξηόδνπ       

Μεηαθνξέο πεξηόδνπ       

Τπόινηπν 31.12.2014 0,00 4.556,17 1.240,00 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία 31.12.2014 250.000,00 0,15 11.160,00 

Αμία θηήζεσο        

Τπόινηπν 1.1.2015 250.000,00 4.556,32 12.400,00 

Πξνζζήθεο πεξηόδνπ   3.066,73   

Κεθαιαηνπνίεζε ηόθσλ       

Γηαθνξά αλαπξνζαξκνγήο       

Μεηώζεηο πεξηόδνπ       

Μεηαθνξέο πεξηόδνπ       

Τπόινηπν 31.12.2015 250.000,00 7.623,05 12.400,00 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο       

Τπόινηπν 1.1.2015 0,00 4.556,17 1.240,00 

Απνζβέζεηο πεξηόδνπ 10.000,00 3.066,29 1.240,00 

Γηαθνξά αλαπξνζαξκνγήο       

Μεηώζεηο απνζβέζεσλ πεξηόδνπ       

Απνκεηώζεηο πεξηόδνπ       

Αλαζηξνθέο απνκεηώζεσλ πεξηόδνπ       

Μεηαθνξέο πεξηόδνπ       

Τπόινηπν 31.12.2015 10.000,00 7.622,46 2.480,00 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία 31.12.2015 240.000,00 0,59 9.920,00 
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6.2. Δπελδπηηθά αθίλεηα 

Γελ ππάξρνπλ. 

6.3. Βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Γελ ππάξρνπλ. 

6.4. Άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Πίλαθαο κεηαβνιώλ άπισλ πάγησλ 

ζηνηρείσλ 

Λνηπά άπια 

ζηνηρεία 

Αμία θηήζεσο    

Τπόινηπν 1.1.2014 3.420,63 

Πξνζζήθεο πεξηόδνπ 2.491,00 

Κεθαιαηνπνίεζε ηόθσλ   

Μεηώζεηο πεξηόδνπ   

Μεηαθνξέο πεξηόδνπ   

Τπόινηπν 31.12.2014 5.911,63 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη 

απνκεηώζεηο 
  

Τπόινηπν 1.1.2014 3.420,56 

Απνζβέζεηο πεξηόδνπ 796,09 

Μεηώζεηο απνζβέζεσλ πεξηόδνπ   

Απνκεηώζεηο πεξηόδνπ   

Αλαζηξνθέο απνκεηώζεσλ πεξηόδνπ   

Μεηαθνξέο πεξηόδνπ   

Τπόινηπν 31.12.2014 4.216,65 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία 31.12.2014 1.694,98 

Αμία θηήζεσο    

Τπόινηπν 1.1.2015 5.911,63 

Πξνζζήθεο πεξηόδνπ   

Κεθαιαηνπνίεζε ηόθσλ   

Μεηώζεηο πεξηόδνπ   

Μεηαθνξέο πεξηόδνπ   

Τπόινηπν 31.12.2015 5.911,63 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη 

απνκεηώζεηο 
  

Τπόινηπν 1.1.2015 4.216,65 

Απνζβέζεηο πεξηόδνπ 370,00 

Μεηώζεηο απνζβέζεσλ πεξηόδνπ   

Απνκεηώζεηο πεξηόδνπ   

Αλαζηξνθέο απνκεηώζεσλ πεξηόδνπ   

Μεηαθνξέο πεξηόδνπ   

Τπόινηπν 31.12.2015 4.586,65 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία 31.12.2015 1.324,98 
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6.5. Πξνθαηαβνιέο θαη κε θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ππό θαηαζθεπή 

Γελ ππάξρνπλ ηέηνηα θνλδύιηα. 

 

7. Πξνβιέςεηο 
 

7.1 Πξόβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνύ ιόγσ απνρσξήζεσο από ηελ ππεξεζία 

Γελ ζπλέηξεμε  ηέηνηα πεξίπησζε 
 

7.2 Λνηπέο πξνβιέςεηο 

Γελ ππάξρνπλ ηέηνηα θνλδύιηα. 

 
8. Τπνρξεώζεηο 
 

8.1 Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 

8.1.1 Γάλεηα 

α) Δμαζθαιίζεηο δαλείσλ 

Ζ εηαηξεία έρεη ζπλάςεη δεθαεηέο ηξαπεδηθό δάλεην πνζνύ € 190.000,00 γηα ηελ αγνξά αθηλήηνπ, 
επαγγεικαηηθήο ρξήζεο επί ησλ νδώλ Λπθαβεηηνύ 10 θαη όισλνο 35 ζηελ Αζήλα, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ 
νπνίνπ έρεη παξαρσξήζεη ζηελ ηξάπεδα ην δηθαίσκα εγγξαθήο πξνζεκείσζεο ππνζήθεο πνζνύ € 228.000,00, 
πιένλ ηόθσλ θαη εμόδσλ, επί ηνπ αλσηέξσ αθηλήηνπ πνπ αλήθεη ζηελ εηαηξεία θαηά πιήξε θπξηόηεηα, λνκή 
θαη θαηνρή.   

(β) Υξόλνο ιήμεσο δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ 

Τπόινηπν ιήμεσο 
Σξαπεδηθά 

δάλεηα 

Βξαρππξόζεζκν ηκήκα:   

Έσο 1 έηνο 19.218,80 

ύλνιν Βξαρππξόζεζκνπ ηκήκαηνο 19.218,80 

Μαθξνπξόζεζκν ηκήκα:   

1 έσο 2 έηε 20.000,00 

2 έσο 5 έηε 60.000,00 

Άλσ ησλ 5 εηώλ 85.000,00 

ύλνιν καθξνπξόζεζκνπ ηκήκαηνο 165.000,00 

Γεληθό ύλνιν 184.218,80 

 

8.1.2 Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο  

Ζ εηαηξεία δελ έρεη  ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο. 

 
8.1.3 Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο  

Ζ εηαηξεία δελ έρεη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 
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8.2 Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 

8.2.1 Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο 

Οη εκπνξηθέο ππνρξεώζεηο αλαιύνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο 31/12/2015 31/12/2014 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ 190.697,35 96.304,21  

ύλνιν 190.697,35 96.304,21 

 
8.2.2 Λνηπέο ππνρξεώζεηο 

Οη ινηπέο ππνρξεώζεηο αλαιύνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

Λνηπέο ππνρξεώζεηο 31/12/2015 31/12/2014 

ΠΗΣΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΟΗ 136.102,45  174.374,31  

ύλνιν 136.102,45 174.374,31 

 

9. Έζνδα θαη έμνδα ζεκαληηθνύ πνζνύ ή ηδηαίηεξεο ζπρλόηεηαο ή ζεκαζίαο 
 

Έζνδα 31/12/2015 31/12/2014 

Έζνδα από παξνρή ππεξεζηώλ 5.107.406,58  3.706.511,99  

Έζνδα από θεθάιαην 510,30  961,95  

Λνηπά έζνδα 7.650,00    

ύλνιν 5.115.566,88  3.707.473,94  

 

 

Έμνδα 31/12/2015 31/12/2014 

Κόζηνο παξνρήο ππεξεζηώλ 4.702.182,56  3.349.744,66  

Μηζζνδνζία 95.962,91  33.835,80  

Ακνηβέο & έμνδα ηξίησλ 163.544,34  55.531,53  

Παξνρέο ηξίησλ 32.891,82  24.617,67  

Απνζβέζεηο 14.676,29  3.610,83  

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 8.748,07  22,47  

Λνηπά 154.341,69  125.832,87  

ύλνιν 5.172.347,68  3.593.195,83  

 

 

10. Σόθνη πνπ ελζσκαηώζεθαλ ζηελ αμία πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζηελ πεξίνδν 
 

Γελ ππάξρνπλ ηέηνηα θνλδύιηα. 
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11. Καηεγνξίεο θαη ακνηβέο πξνζσπηθνύ 
 

Ο κέζνο όξνο ησλ απαζρνινύκελσλ αλά θαηεγνξία αλέξρεηαη ζε άηνκα: 

 31/12/2015 31/12/2014 

Γηνηθεηηθό πξνζσπηθό 332 235 
Δξγαηνηερληθό πξνζσπηθό - - 

ύλνιν 332 235 

 
Ζ εηαηξεία ζε ζρέζε κε ην απαζρνινύκελν πξνζσπηθό επηβαξύλζεθε κε ηα εμήο πνζά: 

  31/12/2015 31/12/2014 

Μηζζνί θαη εκεξνκίζζηα 3.833.824,34 2.690.779,27 

Κνηλσληθέο επηβαξύλζεηο 936.214,70 691.301,17 

Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία 28.106,43 1.500,02 

ύλνιν 4.798.145,47 3.383.580,46 

 
12.  Πξνθαηαβνιέο θαη πηζηώζεηο ζε κέιε δηνηθεηηθώλ, δηαρεηξηζηηθώλ θαη επνπηηθώλ 
νξγάλσλ 
 

Γελ ππάξρνπλ ηέηνηα θνλδύιηα. 

 

13. Υξεκαηννηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο, εγγπήζεηο, θαη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο πνπ δελ 

εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό 
 

α) Υξεκαηννηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο 

Γελ ππάξρνπλ. 

β) Δγγπήζεηο  

Γελ ππάξρνπλ. 

γ) Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο  

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηελ ρξήζε 2015. Δθηηκνύκε όηη 

όηαλ ζα γίλεη ηπρόλ θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο πνπ ζα πξνθύςνπλ δελ ζα έρνπλ νπζηώδε επίδξαζε 

ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

14. Πξώηε εθαξκνγή 
 

Ζ πξώηε εθαξκνγή ησλ θαλόλσλ απνηηκήζεσο θαη ζπληάμεσο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

αληηκεησπίδεηαη σο αιιαγή ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ.Ζ εηαηξεία έθξηλε όηη νη αλαδξνκηθέο 

πξνζαξκνγέο δελ είλαη πξαθηηθά επρεξείο θαη βάζεη ησλ παξαγξάθσλ 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ 

Ν.4308/2014 δελ ζα εθαξκόζεη αλαδξνκηθά ηα Δ.Λ.Π.. Σα ζηνηρεία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ηεο ζπγθξηηηθήο πεξηόδνπ ηαμηλνκήζεθαλ, ζύκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ ηνπ Ν.4308/2014. ηνλ παξαθάησ πίλαθα γλσζηνπνηνύληαη ζπλνπηηθά νη επηπηώζεηο επί ησλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ από ηε ρξήζε απαιιαγώλ:  
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Γλσζηνπνίεζε ρξήζεσο απαιιαγώλ θαηά ηε κεηάβαζε 
  

Κνλδύιη 

Δπίπησζε επί ηνπ 

Ιζνινγηζκνύ ζε € 

Δπίπησζε επί ησλ 

απνηειεζκάησλ ζε € 

Απαιιαγή 2013 2014 2015 2014 2015 

Έμνδα ηδξύζεσο θαη πξώηεο 

εγθαηαζηάζεσο 

904,13 904,13 904,13     

Γύλαηαη λα ζπλερίζνπλ λα 

εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό κεηά 

ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014 θαη κέρξη 

ηελ νινζρεξή απόζβεζή ηνπο, 

βάζεη ησλ θείκελσλ θνξνινγηθώλ 

δηαηάμεσλ  ή ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε 

ηξόπν δηάζεζή ηνπο, θαζώο θαη ηα 

ζρεηηθά πνζά ηνπ ηζνινγηζκνύ θαη 

ηεο θαηαζηάζεσο απνηειεζκάησλ. 

Υξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο πνπ 

ζπλήθζεζαλ πξηλ ηελ 1.1.2014 

          
Γελ ππάξρνπλ 

Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά 

επηρνξεγήζεσλ  

          
Γελ ππάξρνπλ 

Μεξίζκαηα πιεξσηέα ρξήζεσλ 

2013 θαη 2014 

          
Γελ ππάξρνπλ 

Πξνθαηαβνιή θόξνπ ρξήζεσλ 

2013 θαη 2014 

          
Αλαπξνζαξκόζηεθε αλαδξνκηθά 

Τπνρξεώζεηο πξνο κέιε ηεο 

δηνηθήζεσο από δηαλνκή θεξδώλ 

          
Γελ ππάξρνπλ 

 

 

 Αθήνα, 01-επηεμβρίοσ 2016 
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