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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

 

Για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2015 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 

 

 

 

 

 

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν βάσει των Διεθνών 

Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της εταιρείας «ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Ε» την 10/05/2016 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  

 

 

Βούλγαρης Απόστολος  
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ΈΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

 

 

Γενική Ανασκόπηση - Πορεία εργασιών 

 

Κατά τη χρήση 2015 ,  το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για 

την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της εταιρείας σε όλους τους τομείς.  

Το αποτέλεσμα των προσπαθειών αυτών φαίνεται από την ικανοποιητική , παρά την 

οικονομική κρίση και τους τραπεζικούς περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων , πορεία 

των εργασιών (πωλήσεων) που ανέρχονται στο ποσό των 7.166.015 ευρώ  έναντι των 

8.333.813 ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Πάντως , το γεγονός της επίτευξης αυτού του 

ύψους του τζίρου και των εν γένει αποτελεσμάτων , επιτρέπει την συνέχιση κατάταξης 

της Εταιρείας μας σε ηγετική θέση μεταξύ των ομοειδών επιχειρήσεων , λαμβανομένου 

υπόψη και του γεγονότος ότι υπάρχουν εταιρείες της αγοράς με αρκετά μεγάλη πτώση.  

Όσον αφορά τα επιμέρους στοιχεία έχουν ως εξής:  

Τα μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού ανέρχονται σε ευρώ 186.809 έναντι 

307.608 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.  

Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται σε 4.331.780 ευρώ έναντι ευρώ 5.058.360 της 

προηγούμενης χρήσης.  

Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 500.415 έναντι 1.087.534 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.  

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας ανέρχονται σε   ευρώ 4.018.174 έναντι 4.278.435 ευρώ της 

προηγούμενης χρήσης.  

Τα καθαρά αποτελέσματα της προ φόρων, είναι ζημιογόνα ύψους 495.413 ευρώ , ενώ 

κατά την προηγούμενη χρήση ανήλθαν σε ζημιές 129.263  ευρώ.  

   

 

 

Διευκρινήσεις επί των κονδυλίων των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Περαιτέρω ανάλυση των κονδυλίων της Κατάστασης Οικονομικής θέσης και της 

Κατάστασης Συνολικών Εσόδων για την περίοδο 2015 παρατίθεται στις Σημειώσεις των 

Οικονομικών Καταστάσεων.  

Επενδυτικές δραστηριότητες 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2015 δεν παρουσιάστηκαν σημαντικές αλλαγές στην 

περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας σε σχέση με την χρήση 2014.    

 

Χρηματοοικονομικοί δείκτες  

 

Η Εταιρεία παρακολουθεί τις επιδόσεις της μέσα από την ανάλυση βασικών δεικτών 

απόδοσης ώστε να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται έγκαιρα τυχόν αποκλίσεις. 

Η αποδοτικότητα μετράται με τη χρήση χρηματοοικονομικών δεικτών που 

χρησιμοποιούνται διεθνώς :  

 

Υπολογισµός ∆είκτη 
∆είκτ
ης Ερµηνεία 

      

Κέρδη µετά φόρων/ ίδια κεφάλαια -1,14 δείχνει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων 
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Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Σύνολο 
Ενεργητικού 0,96 

δείχνει την αναλογία που έχει διατεθεί σε κυκλοφορούν 
ενεργητικό. 

Πάγιο Ενεργητικό/Σύνολο Ενεργητικού  0,04 δείχνει την αναλογία που έχει διατεθεί σε πάγιο ενεργητικό. 

Ίδια Κεφάλαια/Σύνολο Υποχρεώσεων  0,12 δείχνει την οικονοµική αυτάρκεια της εταιρείας. 

Σύνολο Υποχρεώσεων/Σύνολο Παθητικού 0,89 δείχνει τη δανειακή εξάρτηση της εταιρείας 

Ίδια Κεφάλαια/Σύνολο Παθητικού  0,11 δείχνει τη δανειακή εξάρτηση της εταιρείας 

Ίδια Κεφάλαια/Πάγιο Ενεργητικό 10,83 
δείχνει το βαθµό χρηµατοδότησης των ακινητοποιήσεων της 
εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια 

(Ίδια Κεφάλαια+Μακρ/σµές 
Υποχρεώσεις)/Πάγιο Ενεργητικό 3,31 

δείχνει το βαθµό χρηµατοδότησης των ακινητοποιήσεων της 
εταιρείας από Ίδια Κεφάλαια και µακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις. 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 1,11 

δείχνει τη δυνατότητα της εταιρείας να καλύψει τις 
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της µε στοιχεία του µε στοιχεία 
του κυκλοφορούντος ενεργητικού 

Συνολικό Εισόδηµα προ φόρων/Σύνολο 
Εσόδων  -0,07 

απεικονίζει τη συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση 
µε τα συνολικά της έσοδα. 

Μικτά Αποτελέσµατα/Πωλήσεις 0,24 
απεικονίζει το περιθώριο µικτού κέρδους επί των πωλήσεων 
της εταιρείας. 

 

 

 

Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της περιόδου μέχρι σήμερα 

 

Από τη λήξη της περιόδου 2015 μέχρι σήμερα δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα. 

 

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη  

 

Οι συναλλαγές της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη απεικονίζονται παρακάτω : 

 

  31/12/15 31/12/14 

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 27.427,45 0,00 
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 626,41 0,00 
Απαιτήσεις από συνδεµένα µέρη 123,00 0,00 
Υποχρεώσεις σε συνδεµένα µέρη 72.712,52 0,00 
Συναλλαγές και αµοιβές Βασικών ∆ιοικητικών Στελεχών (έξοδα) 98.154,75 80.000,00 
Απαιτήσεις από Βασικά ∆ιοικητικά Στελέχη 24.712,45 0,00 

Υποχρεώσεις σε Βασικά ∆ιοικητικά Στελέχη 842,64 0,00 

      

 

 

Διάθεση Αποτελεσμάτων   

 

Οι ζημιές μετά φόρων της χρήσης με βάσει τα ΔΠΧΑ ποσού 568.267 € μεταφέρθηκαν σε 

χρέωση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.  

 

Κοινωνικός απολογισμός 

 

Η εταιρεία κατά την κλειόμενη χρήση απασχόλησε κατά Μ.Ο. τριάντα (32) άτομα. 

 

Χρεόγραφα  

 

Η εταιρεία κατά την 31.12.2015 κατείχε 1.653 μετοχές  της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος  
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Ύπαρξη υποκαταστημάτων 

 

Η εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα 

 

Ακίνητα 

 

Η εταιρεία δεν κατέχει ακίνητα  

 

 

Ίδιες μετοχές  

 

Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές 

 

Προοπτικές  

 

Η δυναμική της Εταιρείας , λόγω της αναδιοργάνωσης , των υπηρεσιών της, παρά την 

κρίση των ετών  2009-2015 , φέρει μια προοπτική διατηρήσεως της ηγετικής θέσεως της 

Εταιρείας μας στην αγορά.  

Η πορεία της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια δύναται να αποβεί ομαλή και ασφαλής αν 

ληφθούν υπόψη οι προσπάθειες που καταβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο , αφενός για 

την διαρκή παρακολούθηση και τον έλεγχο του κόστους λειτουργίας της εταιρείας , ώστε 

να μην εκτρέπεται πέραν των απολύτως αναγκαίων, και περαιτέρω για την βελτίωση 

του τμήματος πωλήσεων σε συνάρτηση με την επιδίωξη οιασδήποτε αύξησης των 

πωλήσεων, την επέκταση των δραστηριοτήτων, την αξιοποίηση των υφισταμένων και 

υποδομών και την αποτελεσματική αξιοποίηση του προσωπικού 

 

 

Κίνδυνοι  
 

H εταιρεία εκτίθεται σε πολλαπλούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος 

της αγοράς (διακυμάνσεις των επιτοκίων, κτλ ), ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος 

ρευστότητας.  

 

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω:  

 

• Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις 

λειτουργίες της εταιρείας,  

 

• εκτέλεση/εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση, 

της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων.  

 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα της εταιρείας αποτελούνται κυρίως από υποχρεώσεις από 

δάνεια και μισθώσεις, καταθέσεις σε τράπεζες, εμπορικούς χρεώστες και πιστωτές, 
 

Κίνδυνος επιτοκίου 

 

Οι μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις αφορούν συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης με 

μεταβλητό ποσοστό επιτοκίου (κυρίως Euribor ). 
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Η πολιτική της εταιρείας είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση του στον κίνδυνο 

ταμειακών ροών επιτοκίου όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Την 31η 

Δεκεμβρίου 2014, η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη στις μεταβολές της αγοράς του επιτοκίου 

όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισμό της, ο οποίος υπόκεινται σε μεταβλητό ποσοστό 

επιτοκίου. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης 

καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε μια λογική μεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του 

+1,0% ή –1,0% (2014: +/-1%). Οι αλλαγές στα επιτόκια εκτιμάται ότι κινούνται σε μία 

λογική βάση σε σχέση με τις συνθήκες της αγοράς. 

 

Ποσά σε χιλ. € 01/01 - 31/12/2015 01/01 - 31/12/2014 

 
1,0% -1,0% 1,0% -1,0% 

Αποτελέσµατα χρήσης µετά φόρων  16.815  (16.815) 17.672  (17.672) 

Ίδια κεφάλαια 11.938  -11.938  12.547  -12.547  

 

 

 

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

 

Ο πιστωτικός κίνδυνος συνίσταται στην αδυναμία του αντισυμβαλλόμενου να εξοφλήσει 

τις υποχρεώσεις του απέναντι στην εταιρεία όταν αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες. Ο 

εν λόγω κίνδυνος για την εταιρεία είναι σχετικά χαμηλός καθώς εξαιτίας της φύσης της 

παρεχόμενης υπηρεσίας (εξόφληση κατά την έξοδο από το ξενοδοχείο) η εταιρεία δεν 

παρέχει σημαντικές πιστώσεις για το μεγαλύτερο πλήθος των συναλλαγών της. 

H έκθεση της εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (μέσα) τα οποία την ημερομηνία του 

Ισολογισμού αναλύονται ως εξής 

 

Ποσά σε χιλ. € 
31/12/2015 31/12/2014 

Κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 

Ταµιακά ∆ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 364.339  337.262  

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 3.237.634   3.765.801   

Σύνολο  3.601.973   4.103.063   

 

 

Η εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την 

ελαχιστοποίηση των επισφαλειών και την άμεση κάλυψη των απαιτήσεων με 

αξιόγραφα.  

Στις περιπτώσεις ενδείξεων επισφάλειας των απαιτήσεων διενεργούνται σχετικές 

απομειώσεις.  

Η διοίκηση θεωρεί ότι όσες απαιτήσεις δεν έχουν απομειωθεί είναι υψηλής πιστωτικής 

ποιότητας 

Για τις λοιπές απαιτήσεις όπως και για τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά στοιχεία, η 

εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνος  

 

Κίνδυνος ρευστότητας 
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Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στο ενδεχόμενο αδυναμίας της εταιρείας να 

ανταποκριθεί στην εξυπηρέτηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της. 

 

 

 Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου 

 
Οι στόχοι της Εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής: 

� να εξασφαλίσει την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητα του 

(going-concern) και 

� να διατηρήσει ιδανική κατανομή κεφαλαίου μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το 

κόστος κεφαλαίου. 

Η εταιρεία παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση του ποσού των ιδίων κεφαλαίων, μείον 

τα ταμειακά διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα όπως αυτά απεικονίζονται στον 

Ισολογισμό. Το κεφάλαιο για τις χρήσεις 2015 και 2014 αναλύεται ως εξής: 

 
Ποσά σε χιλ. € 2015 2014 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  500.415 1.087.534 

Πλέον: ∆άνεια µειωµένης εξασφάλισης 
  Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 364.339 337.262 

Κεφάλαιο 136.076 750.272 

   Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 500.415 1.087.534 
Πλέον: ∆άνεια 1.681.472 1.767.243 
Σύνολο Κεφαλαίων  2.181.886 2.854.777 

   Κεφάλαιο προς Σύνολο Κεφαλαίων 22,93% 38,10% 

 
 

Μεσοπρόθεσμος στόχος της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση κεφαλαίου, και μέχρι 

την αναστροφή του αρνητικού κλίματος είναι να διατηρήσει το δείκτη στα ίδια επίπεδα.  

 

Η εταιρεία ορίζει το ποσό του κεφαλαίου σε σχέση με την συνολική κεφαλαιακή 

διάρθρωση, π.χ. ίδια κεφάλαια και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. Η εταιρεία 

διαχειρίζεται την κεφαλαιακή της διάρθρωση και κάνει τις προσαρμογές κατά το χρόνο 

που η οικονομική κατάσταση και τα χαρακτηριστικά των κινδύνων των υπαρχόντων 

περιουσιακών στοιχείων αλλάζουν, με στόχο τη διατήρηση ή την προσαρμογή της 

κεφαλαιακής διάρθρωσης 
 

Αθήνα, 10 Μαίου  2016 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Βούλγαρης Απόστολος  
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ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας  Ανώνυµη Εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ  
 
Έκθεση ε�ί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Ε, οι 
οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2015, τις 
καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως 
που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και 
λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 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.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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. 
 
Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 
κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΕ κατά την 31η 
∆εκεµβρίου 2015 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση 
που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, 
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Έµφαση Θέµατος 

Εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 8.4 των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, όπου 
περιγράφεται το  θέµα ότι  το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΕ είναι 
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κατώτερο από το  (1/2) του µετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 47 του κωδ. Ν. 2190/1920. Για το λόγο αυτό οι µέτοχοι θα 
πρέπει να αποφασίσουν στην προσεχή Γενική Συνέλευση τη λήψη µέτρων για την ανατροπή των 
λόγων εφαρµογής του άρθρου 47στην Εταιρεία, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη 
σύνταξη των συνηµµένων  Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων, που συντάχθηκαν µε δεδοµένη την 
αρχή της συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας της Εταιρείας.  
Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό. 
 
Άλλο Θέµα  
 
Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΕ για τη χρήση που έληξε την 
31.12.2014 είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε Γνώµη µε 
Επιφύλαξη επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της προηγούµενης χρήσης. Η ηµεροµηνία 
έκθεσης έλεγχου της προηγούµενης χρήσης ήταν 28/05/2015 
 
 
Αναφορά ε�ί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 

 

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων 
από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 
Αθήνα, 25 Μαΐου 2016 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Μαυροµάτης Ελευθέριος 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 28141 
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1.  Οικονοµικές καταστάσεις  

1.1 Κατάσταση Οικονομική θέσης 

Η Κατάσταση Οικονομική θέσης της εταιρείας κατά την 31.12.2015 καθώς και για την 

συγκρίσιμη χρήση 31.12.2014  έχουν ως εξής: 

 

  Σηµειώσεις 31/12/2015 31/12/2014 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό       

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 6.1 18.461 91.306 

Άύλα στοιχεία ενεργητικού 6.2 25.802 20.918 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις  6.13 59.138 131.992 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 6.3 83.409 63.393 

Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού   186.809 307.608 

Κυκλοφορούν ενεργητικό       

Αποθέµατα 6.4 659.232 948.300 

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 6.5 2.992.574 3.530.906 

Λοιπές απαιτήσεις 6.6 315.060 234.895 

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 6.7 575 6.997 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 6.8 364.339 337.262 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού   4.331.780 5.058.360 

        

Σύνολο ενεργητικού   4.518.589 5.365.968 

        

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ       

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους       

Μετοχικό κεφάλαιο 6.9 1.593.920 1.593.920 

Λοιπά αποθεµατικά 6.10 71.710 71.710 

Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον 6.11 -1.165.215 -578.096 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   500.415 1.087.534 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις       

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία 

6.12 
118.732 99.880 

Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων   118.732 99.880 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις       

Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 6.14 1.891.656 2.105.216 

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 6.15 1.681.472 1.767.243 

Λοιπές υποχρεώσεις 6.16 286.315 306.096 

Βραχυπρόθεσµες προβλέψεις 6.17 40.000 0 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων   3.899.443 4.178.555 

Σύνολο υποχρεώσεων   4.018.175 4.278.435 

        

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   4.518.589 5.365.968 
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1.2 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

 

Η Κατάσταση Συνολικών Εσόδων για την χρήση 01.01.- 31.12.2015, καθώς και η 

αντίστοιχη της χρήσης 01.01.- 31.12.2014 έχουν ως εξής: 

 
 

  Σηµειώσεις 01.01 - 31.12.2015 01.01 - 31.12.2014 

Συνεχιζόµενες ∆ραστηριότητες       

Πωλήσεις 6.18 7.166.016 8.338.813 

Κόστος πωληθέντων 6.19 5.450.364 6.160.768 

Μεικτό Κέρδος   1.715.652 2.178.046 

Λοιπά έσοδα  6.20 28.622 0 

Έξοδα διοίκησης 6.21 481.314 561.858 

Έξοδα διάθεσης 6.22 1.071.641 1.233.974 

Λοιπά έξοδα  6.23 500.826 303.913 

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης   -309.506 78.300 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 
 

1 0 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  6.25 185.908 207.563 

Κέρδη / Ζηµιές προ φόρων   -495.413 -129.263 

Φόροι 6.26 72.854 -37.982 

Κέρδη / Ζηµιές µετά φόρων   -568.267 -91.280 

        

        

        

        

Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων   01.01 - 31.12.2015 01.01 - 31.12.2014 

Αναλογιστικά κέρδη και ζηµιές   -18.852 0  

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα   -587.119 -91.280 

 

 

 

 

**EBITDA αναµορφωµένο 193.803,80  

  EBITDA -283.620,20  

  µείον προβλέψεις 477.424,00  

  
 

193.803,80  
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Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  

 

Ο Πίνακας μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για την Εταιρεία για την τρέχουσα και την 

προηγούμενη χρήση έχουν ως εξής : 

 

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεµατικά 
κεφάλαια 

Αποτελέσµατα σε 
νέο Σύνολο 

          
Μεταβολή Καθαρής Θέσης χρήσης 1/1 - 31/12/2014         

          

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2015 1.593.920   96.668 -511.774 1.178.814 

Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου 1/1-31/12/2014 0 0 -91.280 -91.280 
Μεταφορά κερδών σε αποθεµατικό 0 -24.959 24.959 0 

Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος  0 -24.959 -66.321 -91.280 

Υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2014 1.593.920   71.710 -578.096 1.087.534 

          

          

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεµατικά 
κεφάλαια 

Αποτελέσµατα σε 
νέο Σύνολο 

          
Μεταβολή Καθαρής Θέσης χρήσης 1/1 - 31/12/2015         

          

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2015 1.593.920   71.710 -578.096 1.087.534 

Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου 1/1-31/12/2015 0 0 -568.267 -568.267 
Έσοδα / Έξοδα καταχωρηµένα απ' ευθείας στην Καθαρή Θέση 0 0 -18.852 -18.852 

Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος  0 0 -587.119 -587.119 

Υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2015 1.593.920   71.710 -1.165.215 500.415 
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1.3 Ταμειακές ροές 

 

Οι ταμειακές ροές της εταιρίας για τη χρήση 2015, καθώς και τα αντίστοιχα συγκρίσιμα 

κονδύλια της προηγούμενης χρήσης έχουν ως εξής: 

 
 

  
01.01. - 

31.12.2015 
01.01. - 

31.12.2014 

Λειτουργικές δραστηριότητες     
Κέρδη προ φόρων (495.413) (129.263) 

Πλέον / µείον προσαρµογές για :     

Αποσβέσεις 25.886 70.843  

Αποµειώσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων περ. στοιχείων 67.425 0  

Προβλέψεις 410.000 312.980  
Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα κέρδη,ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας 6.422 

0  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  185.908 207.563  
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
δραστηριότητες   

  

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 219.068 (103.195) 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 84.644 668.377  

(Μείωση) /αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (73.735) (577.118) 

Μείον :     

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα (185.908) (207.563) 

Καταβληµένοι φόροι (106.098) (23.687) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες 
(α) 138.198 218.937 

      
Επενδυτικές δραστηριότητες     
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -25.350 (19.619) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων                                                 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές     

δραστηριότητες (β) -25.350 -19.619 

      
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια                            0  2.483.863 
Εξοφλήσεις δανείων -85.771 (2.621.731) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) -85.771 -137.868 

      

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά     

διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) 27.077 61.450 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 337.262 275.812 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 364.339 337.262 
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2. Γενικές Πληροφορίες 

 

Η εταιρεία έχει την νομική μορφή ανώνυμης εταιρείας .  

 

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Κορωπί Αττικής.  

 

Αντικείμενο δραστηριότητας: Το εμπόριο γραφικής ύλης, ειδών σχεδιάσεως, ειδών 

γραφείου, ειδών μηχανογράφησης. 

 

Η εταιρεία από την23/10/2015 αποτελεί θυγατρική της εισηγμένης Επιχειρήσεις Ήχου και 

Εικόνας ΑΕ  η οποία κατέχει το 51% των μετοχών της Σαμαράς ΑΕ.  

 

Οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις της εταιρείας Επιχειρήσεις Ήχου και Εικόνας ΑΕ 

 

Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. 
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3. Βάση προετοιµασίας των οικονοµικών καταστάσεων 

 

 

3.1 Εφαρμογή  των Δ.Π.Χ.Α. 

 

Δήλωση 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2015 που καλύπτουν τη 

χρήση από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2015 είναι σύμφωνες με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από την 

Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των Διερμηνειών τους, οι 

οποίες έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (IFRIC) και έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2015. 

 

Ημερομηνία αναφοράς 

Η Ημερομηνία Αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων με Δ.Π.Χ.Α. είναι η 31.12.2015 

και η περίοδος αναφοράς καλύπτει το διάστημα από 01.01.2015 μέχρι 31.12.2015 

 

Συγκρίσιμη περίοδος 

Η συγκρίσιμη περίοδος που εμφανίζεται  για την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, για 

την κατάσταση Συνολικών Εσόδων, την κατάσταση μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων 

και την κατάσταση των ταμιακών ροών είναι η 01.01.2014 – 31.12.2014 

 

Αρχή συνέχισης δραστηριότητας 

Οι παρούσες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή της 

συνέχισης δραστηριότητας. 

 

Νόμισμα παρουσίασης: 

Όλα τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων εμφανίζονται σε ευρώ. 

 

Η Διοίκηση της εταιρείας παρουσιάζει τις Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση που 

έληξε τη 31η Δεκεμβρίου 2015 και τα συγκριτικά στοιχεία για τη χρήση που έληξε τη 31η 

Δεκεμβρίου 2014. 

 

Η Διοίκηση της εταιρείας είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων 

με τρόπο ώστε να δίνουν μια ακριβή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης, της 

περιουσιακής διάρθρωσης, των αποτελεσμάτων και των ταμειακών της ροών.  

Ως συνέπεια των παραπάνω η διοίκηση της εταιρείας είναι υπεύθυνη να: 

 

- επιλέγει τις λογιστικές αρχές σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

(Δ.Λ.Π.) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και 

να τις εφαρμόζει πάγια. 

- επιλέγει τις κατάλληλες λογιστικές αρχές οι οποίες συμβάλλουν στην 

ακριβοδίκαιη παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης, της περιουσιακής 

διάρθρωσης, των αποτελεσμάτων και των ταμειακών ροών της, όπου κάποιο 

θέμα δεν καλύπτεται από κάποιο πρότυπο ή διερμηνεία, και να τις εφαρμόζει 

πάγια.  

- διενεργεί λογικές εκτιμήσεις όπου απαιτείται. 

- συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την αρχή της συνέχειας της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. 



 

 

 19 

 

Αναφέρεται ότι οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις τελούν υπό την οριστική έγκριση 

της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.  
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4. Εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης  

 

Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) απαιτεί από τη Διοίκηση το σχηματισμό 

κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα 

περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις την ημερομηνία σύνταξης οικονομικών 

καταστάσεων. Επηρεάζουν επίσης τις γνωστοποιήσεις των ενδεχόμενων απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων την ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα 

δημοσιευμένα ποσά εσόδων και εξόδων της περιόδου. Τα πραγματικά αποτελέσματα 

ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιμηθεί. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις 

βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες, 

συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία 

θεωρούνται λογικά στις συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς με 

την χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών. 

 

Οι βασικές κρίσεις που πραγματοποιεί η Διοίκηση της εταιρείας (εκτός των κρίσεων που 

συνδέονται με εκτιμήσεις οι οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια) και που έχουν την 

σημαντικότερη επίδραση στα ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις 

κυρίως σχετίζονται με: 

 

- Ανακτησιμότητα των απαιτήσεων. 

- Απαξίωση των αποθεμάτων. 

-Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

 

Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές αφορούν στο μέλλον και ως συνέπεια, τα 

πραγματικά αποτελέσματα είναι πιθανό να διαφοροποιούνται από τους λογιστικούς 

υπολογισμούς. 

 

4.1 Εκτιμήσεις και υποθέσεις 

 

Συγκεκριμένα ποσά τα οποία περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονομικές μας 

καταστάσεις καθώς και τις σχετικές γνωστοποιήσεις εκτιμώνται, απαιτώντας από εμάς 

να σχηματίζουμε υποθέσεις σχετικά με αξίες ή συνθήκες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να 

είναι γνωστές με βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των οικονομικών 

καταστάσεων. Μία λογιστική εκτίμηση θεωρείται σημαντική όταν είναι σημαντική για 

την εικόνα της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας και τα αποτελέσματα και απαιτεί 

τις πιο δύσκολες, υποκειμενικές ή περίπλοκες κρίσεις της Διοίκησης, συχνά ως 

αποτέλεσμα της ανάγκης για σχηματισμό εκτιμήσεων σχετικά με την επίδραση 

υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες. Η ετιαρεία αξιολογεί τέτοιες εκτιμήσεις σε συνεχή 

βάση, βασιζόμενος στα αποτελέσματα του παρελθόντος και στην εμπειρία, σε συσκέψεις 

με ειδικούς, σε τάσεις και σε άλλες μεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις 

συγκεκριμένες συνθήκες, όπως επίσης και τις προβλέψεις μας σχετικά με το πώς αυτά 

ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον. 

 

4.2 Εκτίμηση απομείωσης 

 

Η εταιρεία ελέγχει ετησίως τα περιουσιακά του στοιχεία για τυχόν απομείωση και 

ερευνά τα γεγονότα ή τις συνθήκες που καθιστούν πιθανή την ύπαρξη απομείωσης, 
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όπως για παράδειγμα μια σημαντική δυσμενής αλλαγή στο εταιρικό κλίμα ή μια 

απόφαση για πώληση ή διάθεση μιας μονάδας ή ενός λειτουργικού τομέα. Ο καθορισμός 

της ύπαρξης απομείωσης απαιτεί τον υπολογισμό του ανακτήσιμου της αντίστοιχης 

μονάδας, η οποία εκτιμάται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προεξόφλησης των 

ταμειακών ροών. 

Τα ανακτήσιμα ποσά των μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών έχουν καθοριστεί 

βασιζόμενα σε υπολογισμούς της αξίας χρήσης. Αυτοί οι υπολογισμοί απαιτούν τη 

χρήση εκτιμήσεων. 

Εάν από αυτή την ανάλυση προκύπτει ανάγκη για απομείωση, η μέτρηση της 

απομείωσης απαιτεί εκτίμηση της εύλογης αξίας για κάθε αναγνωριζόμενο ενσώματο ή 

περιουσιακό στοιχείο. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιείται η προσέγγιση των 

ταμειακών ροών η οποία αναφέρεται παραπάνω από ανεξάρτητους εκτιμητές, όπου 

κρίνεται κατάλληλο. 

Οι επισφαλείς λογαριασμοί απεικονίζονται με τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να 

ανακτηθούν. Οι εκτιμήσεις για τα ποσά που αναμένεται να ανακτηθούν προκύπτουν 

κατόπιν ανάλυσης καθώς και από την εμπειρία του Ομίλου σχετικά με την πιθανότητα 

επισφαλειών των πελατών. Μόλις γίνει γνωστό ότι ένας συγκεκριμένος λογαριασμός 

υπόκειται σε μεγαλύτερο κίνδυνο του συνήθους πιστωτικού κινδύνου (πχ, χαμηλή 

πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, διαφωνία σχετικά με την ύπαρξη ή το ποσό της 

απαίτησης, κτλ.), ο λογαριασμός αναλύεται και κατόπιν καταγράφεται ως επισφάλεια 

εάν οι συνθήκες υποδηλώνουν ότι η απαίτηση είναι ανείσπρακτη 

 

4.3 Φόροι εισοδήματος 

 

Για τον καθορισμό των προβλέψεων για φόρους εισοδήματος απαιτούνται σημαντικές 

εκτιμήσεις. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο ακριβής 

καθορισμός του φόρου είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της 

επιχείρησης. 

 

4.4 Ενδεχόμενα γεγονότα 

 

Η εταιρεία εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη 

πορεία των εργασιών του. Η Διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί δε θα 

επηρέαζαν σημαντικά την οικονομική θέση της ετιαρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2014. 

Παρόλα αυτά, ο καθορισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις 

δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που 

περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με τις πιθανές συνέπειες και τις διερμηνείες σχετικά με 

τους νόμους και τους κανονισμούς. Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερμηνείες είναι 

πιθανό να οδηγήσουν σε μια αύξηση ή μια μείωση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της 

εταιρείας στο μέλλον. 

 

 

5. Λογιστικές αρχές και πολιτικές  

 

5.1 Ενσώματες ακινητοποιήσεις  

 

Μία Ενσώματη Ακινητοποίηση ή προσθήκη της, αρχικά αποτιμάται στο κόστος της. Το 

κόστος μίας Ενσώματης Ακινητοποίησης προκύπτει από το αρχικό κόστος και τυχόν 

κόστη βελτίωσης γ) κόστη αντικατάστασης δ) κόστη συντήρησης σε ειδικές περιπτώσεις. 
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Το αρχικό κόστος μίας Ενσώματης Ακινητοποίησης περιλαμβάνει το συνολικό καθαρό 

κόστος απόκτησης, τα κόστη μεταφοράς και συναρμολόγησης μέχρι να γίνει 

λειτουργική, τα εκτιμούμενα κόστη αποσυναρμολόγησης και αποκατάστασης. 

 

Κατηγορίες παγίων που παρακολουθούνται στο κόστος μείον αποσβέσεις και 

προβλέψεις 

Παρακολουθούνται, μετά την αρχική απόκτηση, στο κόστος μείον τις αποσβέσεις και τις 

προβλέψεις, οι εξής κατηγορίες ενσώματων ακινητοποιήσεων:  

α) Μηχανήματα  

β) Μεταφορικά μέσα,  

γ) Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 

 

Κατηγορίες παγίων που παρακολουθούνται σε αξίες αναπροσαρμογής 

Παρακολουθούνται, μετά την αρχική απόκτηση, σε αξίες αναπροσαρμογής, οι εξής 

κατηγορίες ενσώματων ακινητοποιήσεων:  

α) Εδαφικές εκτάσεις,  

β) Κτίρια,  

 

Μέθοδος απόσβεσης 

Για τις ενσώματες ακινητοποιήσεις χρησιμοποιείται η ευθεία μέθοδος απόσβεσης 

Οι συντελεστές απόσβεσης που χρησιμοποιούνται είναι:  

α) Για την κατηγορία Εγκαταστάσεις κτιρίων και τεχνικά έργα, από 2,5%, έως 16%,  

β) Για την κατηγορία Μεταφορικά μέσα 6%, 

γ) Για την κατηγορία Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός, από 6%, έως 15%. 

 

Διάρκεια ωφέλιμης ζωής 

Οι διάρκειες ωφέλιμης ζωής, σε έτη, είναι:  

α) Για την κατηγορία Κτήρια , από 25 έως 30 έτη,  

β) για την κατηγορία Μηχανήματα 10 έτη  

γ) Για την κατηγορία Μεταφορικά μέσα 6 - 7  έτη, 

δ) Για την κατηγορία Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός, από 5έως 10 έτη 

 

5.2  Άυλα περιουσιακά στοιχεία  

 

Τα  Άυλα Στοιχεία καταχωρούνται αν πιθανολογείται ότι οι ωφέλειες τους θα 

εισρεύσουν στην εταιρία και μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα. Τα κόστη της φάσης 

έρευνας για τα εσωτερικά δημιουργούμενα άυλα στοιχεία, μεταφέρονται στα 

αποτελέσματα χρήσης, όταν δημιουργούνται. 

Η φάση ανάπτυξης των εσωτερικά δημιουργούμενων άυλων στοιχείων κεφαλαιοποιείται 

αν υπάρχει: α) τεχνική δυνατότητα ολοκλήρωσης τους β) πρόθεση ολοκλήρωσης τους γ) 

ικανότητα χρήσης ή πώλησης τους δ) πόροι ολοκλήρωσης τους ε) ικανότητα αξιόπιστης 

αποτίμησης του κόστους τους και στ) εκτίμηση ότι τα Άυλα Στοιχεία θα φέρουν οφέλη,  

με βάση την ύπαρξη αγοράς ή την εσωτερική χρησιμοποίηση. 

Τα άυλα στοιχεία αρχικά καταχωρούνται στο κόστος τους. Το κόστος ενός Άυλου 

Στοιχείου που αγοράζεται είναι: α) η καθαρή τιμολογιακή αξία πλέον δασμών και άλλων 

επιβαρύνσεων β) τα άμεσα κόστη που έγιναν για να αρχίσει η χρήση του. Η 

μεταγενέστερη αποτίμηση των άυλων στοιχείων γίνεται είτε στο κόστος  τους. 

Οι αποσβέσεις και οι προβλέψεις ή οι αναστροφές τους για τα πάγια που 

παρακολουθούνται στο κόστος επιδρούν άμεσα στα αποτελέσματα χρήσης.  
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5.3  Αποθέματα  

 

Τα αποθέματα περιλαμβάνουν πρώτες ύλες, υλικά, και αγαθά που αγοράστηκαν.  

Το κόστος περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για να φθάσουν τα 

αποθέματα στην  παρούσα θέση και κατάσταση, οι οποίες είναι άμεσα αποδοτέες στην 

παραγωγική διαδικασία, καθώς  και ένα μέρος γενικών εξόδων που σχετίζεται με την 

παραγωγή, το οποίο απορροφάται με βάση την κανονική δυναμικότητα των 

παραγωγικών εγκαταστάσεων. 

Το χρηματοοικονομικό κόστος δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Κατά  την  ημερομηνία  Ισολογισμού,  τα  αποθέματα  απεικονίζονται  στην  κατ  είδος  

χαμηλότερη  τιμή  μεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής  ρευστοποιήσιμης αξίας.  

Η  καθαρή  ρευστοποιήσιμη  αξία  είναι  η  εκτιμώμενη  τιμή  πώλησης  κατά  τη  συνήθη  

ροή  των δραστηριοτήτων  της  επιχείρησης,  μείον  το  εκτιμώμενο  κόστος  που  είναι  

αναγκαίο  για  να πραγματοποιηθεί η πώληση. Το κόστος προσδιορίζεται 

χρησιμοποιώντας την μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους  

 

5.4 Εμπορικές απαιτήσεις  

 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους. Οι ζημίες 

απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται αφού ληφθεί 

υπόψη η παλαιότητα του υπολοίπου, η οικονομική δυνατότητα του πελάτη να πληρώσει 

και η αποτελεσματικότητα των προσπαθειών είσπραξης. Η επάρκεια της πρόβλεψης 

επισκοπείται συχνά σε συνδυασμό με τα ιστορικά ποσοστά είσπραξης και άλλους 

οικονομικούς παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την εισπραξιμότητα των απαιτήσεων. Το 

ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα 

 

 

5.5 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων  

 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις 

όψεως και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποίησης και 

χαμηλού ρίσκου 

 

5.6 Χρηματοοικονομικά μέσα  

 

Χρηματοοικονομικό Μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί για τον ένα 

συναλλασσόμενο χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο και για  τον άλλο 

χρηματοοικονομική υποχρέωση ή συμμετοχικό τίτλο. 

Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία είναι:  

α) διαθέσιμα, 

β) συμμετοχές, 

γ) απαίτηση για λήψη μετρητών ή άλλων Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών 

Στοιχείων, 

δ) απαίτηση για ανταλλαγή Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων ή 

Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων με ευνοϊκούς όρους, 

ε) σύμβαση λήψης ίδιων μετοχών μεταβλητού ύψους, 

στ) σύμβαση για παράγωγα που διακανονίζονται με ίδιες μετοχές. 

Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις είναι:  
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α) Υποχρέωση για παράδοση μετρητών ή άλλων Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών 

Στοιχείων, 

β) δικαίωμα για ανταλλαγή Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων ή 

Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων με δυσμενείς όρους, 

γ) σύμβαση παράδοσης ίδιων μετοχών μεταβλητού ύψους, 

δ) σύμβαση για παράγωγα που διακανονίζονται με ίδιες μετοχές. 

Συμμετοχικός Τίτλος είναι κάθε σύμβαση δικαιώματος σε αναλογία της Καθαρής Θέσης 

τρίτου. 

Τα παράγωγα είναι συμβάσεις μεταβίβασης χρηματοοικονομικών κινδύνων, με βάση 

ένα βασικό Χρηματοοικονομικό Μέσο και εμφανίζονται σαν Χρηματοοικονομικά 

Περιουσιακά Στοιχεία ή Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις, ανάλογα αν είναι με όρους 

πιθανά ευνοϊκούς ή αντίστοιχα πιθανά δυσμενείς. 

Ένα Χρηματοοικονομικό Μέσο κατατάσσεται στα Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά 

Στοιχεία, στις Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις, στην Καθαρή Θέση ή σαν 

Συμμετοχικός Τίτλος, με βάση την ουσία της σχετικής σύμβασης. 

Τα σύνθετα Χρηματοοικονομικά Μέσα, εξετάζονται με βάση την ουσία της σχετικής 

Σύμβασης και διασπώνται σε Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία, 

Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις, Συμμετοχικούς Τίτλους. Τα σύνθετα μέσα που έχουν 

στοιχεία Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων και στοιχεία Καθαρής Θέσης, διασπώνται 

και η παρακολούθησή τους γίνεται διακεκριμένα για το κάθε στοιχεία. 

Τα μερίσματα, εφόσον αφορούν τίτλους που είναι καταχωρημένοι στην καθαρή θέση, 

μεταφέρονται σε χρέωση της καθαρής θέσης, καθαρά μετά από φόρους, με την απόφαση 

για τη διανομή τους. Τα μερίσματα που αφορούν χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, 

όπως στις περιπτώσεις ορισμένων προνομιούχων μετοχών, μεταφέρονται σε χρέωση των 

αποτελεσμάτων. 

Έξοδα ή άλλα κόστη που γίνονται για στοιχεία της καθαρής θέσης, μεταφέρονται σε 

χρέωση της Καθαρής Θέσης, με την πραγματοποίησή τους. 

Έσοδα, Έξοδα ή άλλα κόστη που γίνονται για Χρηματοοικονομικά Στοιχεία που δεν είναι 

στοιχεία της καθαρής θέσης, μεταφέρονται στα αποτελέσματα, με την πραγματοποίησή 

τους. 

Τα κονδύλια στις Οικονομικές Καταστάσεις, εμφανίζονται καταρχήν χωρίς 

συμψηφισμούς. Από αυτόν τον κανόνα, υπάρχει η εξής εξαίρεση:  

Ένα Χρηματοοικονομικό Περιουσιακό Στοιχείο και μία Χρηματοοικονομική Υποχρέωση, 

συμψηφίζονται μόνον όταν:  

α) υπάρχει ισχυρό νομικό δικαίωμα συμψηφισμού, 

β) προβλέπεται διακανονισμός με βάση το υπόλοιπο, 

γ) προβλέπεται συγχρόνως διακανονισμός (ρευστοποίηση) της απαίτησης και της 

υποχρέωσης 

 

 

 

 

5.7 Δάνεια  

 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα 

έξοδα για την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Τυχόν διαφορά μεταξύ του 

εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του δανεισμού βάσει της μεθόδου 

του πραγματικού επιτοκίου.  
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Τα δάνεια καταχωρούνται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν η εταιρεία 

διατηρεί ανεπιφύλακτα το δικαίωμα να μεταφέρει την τακτοποίηση της υποχρέωσης 

τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία κλεισίματος των Οικονομικών καταστάσεων 

 

5.8 Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος  

 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης 

που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της 

φορολογικής βάσης των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική 

αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής 

συνένωσης, η οποία όταν πραγματοποιήθηκε δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το 

φορολογικό κέρδος ή ζημιά.  

Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές και νόμους 

που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού και αναμένεται να ισχύσουν κατά το 

χρόνο που η αξία των περιουσιακών στοιχείων θα ανακτηθεί ή οι υποχρεώσεις θα 

διακανονισθούν. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην 

οποία θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της 

προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.  

Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται με βάση τη φορολογική νομοθεσία και τους 

φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν στη χώρα όπου διεξάγονται οι εργασίες της 

εταιρείας και καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο κατά την οποία προκύπτουν τα 

εισοδήματα 

 

5.9 Παροχές στο προσωπικό  

 

(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές  

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται 

ως έξοδο όταν καθίστανται δουλευμένες.  

(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία  

Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα 

καθορισμένων εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών. Το δουλευμένο 

κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην 

περίοδο που αφορά.  

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων 

παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή μείον την 

εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος και τις μεταβολές που 

προκύπτουν από τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες. Η δέσμευση της 

καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση 

της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Για 

την προεξόφληση χρησιμοποιείται το επιτόκιο των μακροπροθέσμων ομολόγων του 

Ελληνικού Δημοσίου.  

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές με βάση τα 

ιστορικά δεδομένα και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευμένης 

υποχρέωσης, καταχωρούνται στα  αποτελέσματα μέσα στον αναμενόμενο μέσο 

ασφαλιστικό χρόνο των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Το κόστος προϋπηρεσίας 

καταχωρείται άμεσα στ΄αποτελέσματα με εξαίρεση την περίπτωση που οι μεταβολές του 

προγράμματος εξαρτώνται από τον εναπομένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζομένων. 
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Στην περίπτωση αυτή, το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσματα με τη 

σταθερή μέθοδο μέσα στην περίοδο ωρίμανσης.  

(γ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης  

Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι 

αποχωρούν πριν την ημερομηνία συνταξιοδοτήσεως. Η εταιρεία καταχωρεί αυτές τις 

παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν τερματίζει την απασχόληση υπαρχόντων 

εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει 

πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για 

εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που οφείλονται 12 

μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους.  

Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των 

εργαζομένων που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση 

αλλά γνωστοποίηση ως ενδεχόμενη υποχρέωση 

 

5.10 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

 

Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και της 

παροχής υπηρεσιών, καθαρά από τους ανακτώμενους φόρους, εκπτώσεις και 

επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

  

Παροχή υπηρεσιών 

 

Τα έσοδα αναγνωρίζονται, όταν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη 

θα εισρεύσουν στην  

οικονομική οντότητα και αυτά τα οφέλη μπορεί να επιμετρηθούν με αξιοπιστία. 

Το έσοδο επιμετράται στην εύλογη αξία  

του εισπραχθέντος ανταλλάγματος και είναι καθαρό από φόρο  

προστιθέμενης αξίας, επιστροφές, κάθε είδους εκπτώσεις και αφού περιοριστούν οι 

πωλήσεις εντός του Ομίλου. 

Το ποσό του εσόδου θεωρείται ότι μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα όταν όλες οι 

ενδεχόμενες υποχρεώσεις που σχετίζονται με την πώληση έχουν επιλυθεί. 

Πώληση αγαθών 

Το  έσοδο  από  την  πώληση  αγαθών  αναγνωρίζεται  όταν  οι  ουσιαστικοί  κίνδυνοι  και  

τα  οφέλη  της κυριότητας των αγαθών έχουν μεταβιβαστεί στον αγοραστή, συνήθως με 

την αποστολή των αγαθών. 

Παροχή υπηρεσιών 

Το έσοδο από συμβάσεις με προκαθορισμένη τιμή αναγνωρίζεται με βάση το στάδιο 

ολοκλήρωσης της συναλλαγής κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Σύμφωνα με τη 

μέθοδο ποσοστιαίας ολοκλήρωσης, το έσοδο γενικά αναγνωρίζεται βάσει της 

δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών και της επίδοσης μέχρι σήμερα σε ποσοστό του 

συνόλου των υπηρεσιών που πρόκειται να εκτελεστούν  

Όταν το αποτέλεσμα της συναλλαγής που αφορά παροχή υπηρεσιών δεν μπορεί να 

εκτιμηθεί βάσιμα, το έσοδο αναγνωρίζεται μόνον κατά την έκταση που οι 

αναγνωρισμένες δαπάνες είναι ανακτήσιμες. 

Το  ποσό  της  τιμής  πώλησης  που  σχετίζεται  με  συμφωνία  για  υπηρεσίες  που  θα  

παρασχεθούν μεταγενέστερα, εγγράφεται σε μεταβατικό λογαριασμό και 

αναγνωρίζεται στα έσοδα της περιόδου στην οποία παρέχονται οι υπηρεσίες. Αυτό το 

έσοδο (deferred income) περιλαμβάνεται στο κονδύλι «λοιπές υποχρεώσεις». 

Σε περιπτώσεις που ίσως μεταβληθούν οι αρχικές εκτιμήσεις των εσόδων, οι δαπάνες ή ο 

βαθμός ολοκλήρωσης αναθεωρούνται. Αυτές οι αναθεωρήσεις μπορεί να οδηγήσουν σε  
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αυξήσεις ή μειώσεις των εκτιμώμενων εσόδων ή δαπανών και εμφανίζονται στην 

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της περιόδου 

Οι  περιπτώσεις  αυτές, εφόσον  είναι  αναγκαία  η αναθεώρηση γνωστοποιούνται  από  

τη Διοίκηση. 

 

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι 

πληρωμές που πραγματοποιούνται για λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στο 

αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του μισθίου. Τα έξοδα από τόκους 

αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση. 

 

 

5.11  Μισθώσεις  

Χρηματοδοτική Μίσθωση - Μισθωτής 

Χρηματοδοτική Μίσθωση υπάρχει, όταν γίνεται ουσιαστική μεταβίβαση όλων των 

οφελών και των κινδύνων που συνεπάγεται η ιδιοκτησία ενός πράγματος από τον 

εκμισθωτή στο μισθωτή. 

Αρχικά καταχωρούνται σε χρέωση των παγίων οι προεξοφλημένες Ελάχιστες 

Καταβολές Μισθωμάτων με το Τεκμαρτό Επιτόκιο Μίσθωσης ή αν είναι αδύνατο, με το 

Διαφορικό Επιτόκιο Δανεισμού Μισθωτή με πίστωση αντίστοιχης υποχρέωσης. 

Το μακροπρόθεσμο τμήμα των υποχρεώσεων για χρηματοδοτικές μισθώσεις, 

εμφανίζεται στο μακροπρόθεσμο παθητικό, διακεκριμένα από το βραχυπρόθεσμο τμήμα 

που εμφανίζεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Κάθε περίοδο  τα μισθώματα 

διασπώνται σε "χρεολύσιο" που μειώνει την υποχρέωση και "τόκο" που εμφανίζεται στα 

χρηματοοικονομικά έξοδα στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

Τα πάγια από χρηματοδοτικές μισθώσεις, αντιμετωπίζονται με βάση τις σχετικές 

λογιστικές αρχές που τα αφορούν και αποσβένονται κανονικά ή παρακολουθούνται σε 

αξίες αναπροσαρμογής, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν. 

 Λειτουργική Μίσθωση - Μισθωτής 

Λειτουργική Μίσθωση υπάρχει όταν δεν γίνεται ουσιαστική μεταβίβαση όλων των 

οφελών και κινδύνων που συνεπάγεται η ιδιοκτησία, από τον εκμισθωτή στο μισθωτή. 

Τα μισθώματα, περιλαμβανομένων τυχόν προκαταβολών που θα συμψηφιστούν, 

καταχωρούνται στη χρέωση των Αποτελεσμάτων Χρήσης, με την ευθεία μέθοδο, για όλη 

τη διάρκεια της σύμβασης, ανεξάρτητα από το χρόνο πληρωμή τους. 

Λειτουργική Μίσθωση  - Λογιστικές πολιτικές εκμισθωτή για λειτουργικές 

μισθώσεις 

Λειτουργική Μίσθωση υπάρχει όταν δεν γίνεται ουσιαστική μεταβίβαση όλων των 

οφελών και κινδύνων που συνεπάγεται η ιδιοκτησία, από τον εκμισθωτή στο μισθωτή. 

Στα βιβλία καταχωρούνται και παρακολουθούνται κανονικά τα πάγια που έχει 

μισθωθεί. Αποσβέσεις και λοιπές δαπάνες απόκτησης των μισθωμάτων, μεταφέρονται 

στα έξοδα. Τα έσοδα από ενοίκια μεταφέρονται στα Αποτελέσματα Χρήσης, με την 

ευθεία μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

 

5.12 Διανομή μερισμάτων 

 

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές 

καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
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5.13 Απομείωση περιουσιακών στοιχείων 

 

Καταρχήν για όλα τα περιουσιακά στοιχεία γίνεται έλεγχος πιθανής απομείωσης, αν 

εμφανίζονται εσωτερικές ή εξωτερικές ενδείξεις απομείωσής τους, όπως αυτές ορίζονται 

από το Δ.Λ.Π. 36. 

Ειδικά η υπεραξία, τα άυλα στοιχεία αόριστης διάρκειας και τα άυλα στοιχεία που 

βρίσκονται στη διαδικασία της παραγωγής σε εξέλιξη, εξετάζονται για απομείωση μία 

φορά το χρόνο, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ενδείξεων απομείωσης. Απομείωση γίνεται 

αν το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου υπολείπεται της λογιστικής του 

αξίας, κατά το ποσό της διαφοράς, 

Ανακτήσιμο Ποσό ενός Περιουσιακού Στοιχείου ή μίας Μονάδας Δημιουργίας 

Ταμειακών Ροών, είναι το μεγαλύτερο ποσό ανάμεσα σε: α) Εύλογη Αξία μείον κόστη 

διάθεσης και β) Αξία λόγω χρήσης 

Αν δεν είναι εφικτή η αποτίμηση ενός επιμέρους στοιχείου που εξετάζεται για 

απομείωση, αποτιμάται η Μονάδα Δημιουργίας Ταμειακών Ροών στην οποία αυτό 

ανήκει ή Ομάδα Μονάδων Δημιουργίας Ταμειακών Ροών, αν δεν είναι εφικτή η 

αποτίμηση της Μονάδας και γίνονται μετά την αποτίμηση οι σχετικοί μερισμοί και 

συγκρίσεις. 

Η πρόβλεψη απομείωσης των περιουσιακών στοιχείων μεταφέρεται στα αποτελέσματα, 

εκτός αν υπάρχει σχετικό αποθεματικό υπεραξίας για το περιουσιακό στοιχείο, οπότε 

τότε η πρόβλεψη συμψηφίζεται με αυτό στο βαθμό που είναι δυνατό. 

Είναι δυνατή η αναστροφή των προβλέψεων αποτίμησης, στο μέλλον με αντίστροφη 

επίδραση στα αποτελέσματα ή την καθαρή θέση, σε σχέση με την αρχική επίδραση από 

την πρόβλεψη, εκτός από τις απομειώσεις υπεραξίας που δεν αναστρέφονται. 

 

5.14 Προβλέψεις, ενδεχόμενες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις 

 

Πρόβλεψη καταχωρείται μόνο:  

α) Αν υπάρχει μία δέσμευση νόμιμη ή τεκμαιρόμενη που αφορά το παρελθόν,  

β) είναι πιθανή η εκροή για το διακανονισμό της , 

γ) μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 

Οι προβλέψεις είναι τριών ειδών:  

α) Πρόβλεψη Μελλοντικών Λειτουργικών Ζημιών  

β) Πρόβλεψη Επαχθούς Σύμβασης  

γ) Πρόβλεψη Αναδιάρθρωσης.  

Προβλέψεις Μελλοντικών Λειτουργικών Ζημιών δεν καταχωρούνται με βάση το Δ.Λ.Π. 

37. Σχετίζονται με απομείωση στοιχείων του Δ.Λ.Π. 36.  

Για Προβλέψεις Επαχθούς Σύμβασης, όταν δηλαδή από μία σύμβαση, τα έσοδα 

αναμένεται να είναι μικρότερα από το κόστος, γίνεται σχετική πρόβλεψη.  

Πρόβλεψη Αναδιάρθρωσης καταχωρείται μόνο αν έχει ξεκινήσει η αναδιάρθρωση ή έχει 

ανακοινωθεί το πρόγραμμα. 

Οι προβλέψεις λογίζονται σε βάρος των αποτελεσμάτων και μπορούν να αντιστραφούν. 

Ενδεχόμενη Υποχρέωση είναι:  

α) πιθανή υποχρέωση, με βάση γεγονότα παρελθόντος, αβέβαιη έκβαση, μη εξαρτώμενη 

από την εταιρία ή  

β) παρούσα δέσμευση που δεν λογίζεται γιατί δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα.  

Μία ενδεχόμενη υποχρέωση δεν δημιουργεί Πρόβλεψη, μόνο ανακοινώνεται, αν είναι 

πιθανό να συμβεί. 
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Ενδεχόμενη Απαίτηση είναι μία πιθανή απαίτηση με αβέβαιη εξέλιξη. Αν μία απαίτηση 

είναι βέβαιη δεν είναι ενδεχόμενη και λογίζεται. Για τις ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν 

λογίζεται πρόβλεψη, αλλά κοινοποιούνται στις σημειώσεις. 

 

5.15 Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς  

Τα σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού, αξιολογούνται από τη 

διοίκηση με βάση τις ρυθμίσεις του Δ.Λ.Π. 10 και κατατάσσονται σε "διορθωτικά" και "μη 

διορθωτικά" γεγονότα. Οι οικονομικές καταστάσεις, διορθώνονται με τα "διορθωτικά" 

γεγονότα μόνον. Αν μετά την ημερομηνία κλεισίματος και μέχρι την έγκριση των 

οικονομικών καταστάσεων, διαπιστωθεί ότι δεν ισχύει πλέον η αρχή της συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας για την εταιρία, οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται χωρίς την 

εφαρμογή αυτής της αρχής. 

 

5.16 Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή 

 

Τα Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή είναι το πηλίκο των Κερδών Αναλογούντων σε Κοινές 

Μετοχές προς τις Μέσες Σταθμισμένες Κοινές Μετοχές. 

Τα Κέρδη Αναλογούντα σε Κοινές Μετοχές, είναι τα κέρδη μετά τους φόρους που 

προκύπτουν από την Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, για τους 

μετόχους, μόνο για τις Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες,  αφού αφαιρεθούν, όλες οι 

επιδράσεις στα κέρδη που σχετίζονται με προνομιούχες μετοχές. 

Οι Μέσες Σταθμισμένες Κοινές Μετοχές προκύπτουν από τις μετοχές σε κυκλοφορία 

(Κοινές Μετοχές), επί τις μέρες που αυτές ήταν σε κυκλοφορία. 

 

Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2015ή μεταγενέστερα. 

• Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2011-2013 (για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2015) 

 

Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των 

Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2011 - 2013», το οποίο 

αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 4 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του 

προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται 

για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι 

οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που 

περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 1: Η έννοια των υφιστάμενων 

ΔΠΧΑ, ΔΠΧΑ 3: Εξαιρέσεις για κοινοπραξίες, ΔΠΧΑ 13: Πεδίο εφαρμογής της 

παραγράφου 52 (εξαίρεση χαρτοφυλακίου), και ΔΛΠ 40: Αποσαφήνιση της 

αλληλεξάρτησης του ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε 

ακίνητα κατά την ταξινόμηση των ακινήτων ως επενδύσεις σε ακίνητα ή ως 

ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 

παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου του, αν και δεν αναμένεται να 

έχει καμία (να προσαρμοστεί στον κάθε Όμιλο/Εταιρία). 
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• Τροποποίηση στο ΔΛΠ 19: «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών: Εισφορές 

εργαζομένων» (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 01/07/2014) 

 

Το Νοέμβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού 

στο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» με τίτλο Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών: 

Εισφορές Εργαζομένων (Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19). Η παρούσα τροποποίηση έχει 

εφαρμογή σε εισφορές εργαζομένων ή τρίτων μερών αναφορικά με προγράμματα 

καθορισμένων παροχών. Ο σκοπός της τροποποίησης είναι να απλοποιήσει την 

λογιστική αντιμετώπιση για τις εισφορές που είναι ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας 

των εργαζομένων, όπως είναι για παράδειγμα, οι εισφορές που υπολογίζονται ως 

σταθερό ποσοστό επί της μισθοδοσίας. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 

παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου του, αν και δεν αναμένεται να 

έχει καμία. (να προσαρμοστεί στον κάθε Όμιλο/Εταιρία). 

 

• Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2010-2012 (για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2014) 

 

Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των 

Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2010 - 2012», το οποίο 

αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 8 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του 

προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται 

για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι 

οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που 

περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 2: Ορισμός των προϋποθέσεων 

κατοχύρωσης, ΔΠΧΑ 3: Λογιστική αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου ανταλλάγματος σε 

συνενώσεις επιχειρήσεων, ΔΠΧΑ 8: Συνάθροιση λειτουργικών τομέων, ΔΠΧΑ 8: 

Συμφωνία του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού των προς παρουσίαση τομέων με 

τα στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης, ΔΠΧΑ 13: Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις, ΔΛΠ 7: Καταβληθέντες τόκοι που κεφαλαιοποιούνται, ΔΛΠ 16/ΔΛΠ 38: 

Μέθοδος αναπροσαρμογής – αναλογική αναδιατύπωση των συσσωρευμένων 

αποσβέσεων και ΔΛΠ 24: Βασικά Διευθυντικά Στελέχη. Ο Όμιλος θα εξετάσει την 

επίπτωση όλων των παραπάνω στις ενοποιημένες/εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις 

(να προσαρμοστεί στον κάθε Όμιλο/Εταιρία). 

 

• Τροποποίηση στο ΔΛΠ 27: «Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατομικές 

Οικονομικές Καταστάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016): 

 

Τον Αύγουστο του 2014, το IASB έκδωσε περιορισμένου σκοπού τροποποίηση στο ΔΛΠ 27 

«Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Με την παρούσα 

τροποποίηση, μία εταιρεία έχει την επιλογή να επιμετρήσει τις επενδύσεις της σε 

θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς βάσει της μεθόδου της καθαρής θέσης στις 

ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις της, κάτι το οποίο έως και την έκδοση της 

συγκεκριμένης τροποποίησης, δεν ίσχυε. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 

παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου του, αν και δεν αναμένεται να 

έχει καμία.(να προσαρμοστεί στον κάθε Όμιλο/Εταιρία). 

 

• Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2012-2014 (για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 
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Το IASB προχώρησε τον Σεπτέμβριο του 2014 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των 

Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2012 - 2014», το οποίο 

αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 4 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του 

προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται 

για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, αν και 

οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που 

περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 5: Αλλαγές στις μεθόδους της 

Πώλησης, ΔΠΧΑ 7: Συμβάσεις υπηρεσίας και εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 7 

στις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις, ΔΛΠ 19: Επιτόκιο προεξόφληση, και ΔΛΠ 34: 

Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην ενδιάμεση οικονομική αναφορά. Ο Όμιλος θα 

εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου 

του, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία (να προσαρμοστεί στον κάθε Όμιλο/Εταιρία). 

 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ16 και στο ΔΛΠ 41: «Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

 

Το Ιούνιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων μέσω των οποίων 

αλλάζει η χρηματοοικονομικά αναφορά καρποφόρων φυτειών. Με την τροποποίηση 

αυτή, αποφασίστηκε ότι οι καρποφόρες φυτείες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για 

την αύξηση της παραγωγής, θα πρέπει να λογιστικοποιούνται με το ίδιο τρόπο όπως τα 

ενσώματα πάγια (ΔΛΠ 16). Συνεπώς οι τροποποιήσεις συμπεριλαμβάνουν τις 

καρποφόρες φυτείες στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16 αντί του ΔΛΠ 41. Η παραγωγή 

που αναπτύσσεται στις καρποφόρες φυτείες παραμένει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 

41. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές 

Καταστάσεις του Ομίλου του, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. (να προσαρμοστεί 

στον κάθε Όμιλο/Εταιρία). 

 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11:  «Λογιστικός χειρισμός των αποκτήσεων 

συμμετοχών σε από κοινού λειτουργίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

 

Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 11. Οι εν λόγω 

τροποποιήσεις προσθέτουν νέες οδηγίες σχετικά με την λογιστική αντιμετώπιση της 

απόκτησης συμμετοχής σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία 

οικονομική οντότητα και διευκρινίζουν το κατάλληλο λογιστικό χειρισμό για τέτοιες 

αποκτήσεις. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές 

Καταστάσεις του Ομίλου του, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία.(να προσαρμοστεί 

στον κάθε Όμιλο/Εταιρία). 

 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων»(εφαρμόζεται 

για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

 

Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASBπροέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1. Οι εν 

λόγω τροποποιήσεις έχουν ως στόχο την επίλυση θεμάτων που αφορούν στις 

υφιστάμενες απαιτήσεις παρουσίασης και γνωστοποίησης και τη διασφάλιση της 

ικανότητας άσκησης κρίσης από τις οικονομικές οντότητες κατά την κατάρτιση των 

Οικονομικών Καταστάσεων.Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω 

στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου του, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία.(να 



 

 

 32 

προσαρμοστεί στον κάθε Όμιλο/Εταιρία). Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 38: «Διευκρινήσεις αναφορικά με 

Αποδεκτές Μεθόδους Αποσβέσεων»(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

 

Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38. 

Το ΔΛΠ 16 και το ΔΛΠ 38 καθιερώνουν τις αρχές προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος 

με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι αποσβέσεις στο ρυθμό της αναμενόμενης ανάλωσης 

των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό 

στοιχείο. Το IASB έχει διευκρινίσει ότι η χρήση των μεθόδων που βασίζονται στα έσοδα 

για τον υπολογισμό της απόσβεσης ενός περιουσιακού στοιχείου δεν είναι κατάλληλη, 

διότι τα έσοδα που δημιουργούνται από μια δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη χρήση 

ενός περιουσιακού στοιχείου γενικά αντανακλούν άλλους παράγοντες και όχι την 

ανάλωση των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο 

περιουσιακό στοιχείο. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου του, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία.(να 

προσαρμοστεί στον κάθε Όμιλο/Εταιρία). 

 

 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων 

Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες 

Διερμηνείες για τα υπάρχοντα Πρότυπα, έχουν δημοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόμη 

τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα: 

 

• ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων» ( 

εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Τον Ιανουάριο του 2014, εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ΔΠΧΑ 14. Στόχος του ενδιάμεσου 

αυτού προτύπου είναι η ενίσχυση της συγκρισιμότητας των χρηματοοικονομικών 

αναφορών των εταιρειών  που έχουν ρυθμιζόμενες δραστηριότητες. Σε πολλές χώρες 

υπάρχουν κλάδοι που υπόκεινται σε ειδική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία οι 

κυβερνητικές αρχές ρυθμίζουν την παροχή και την τιμολόγηση  των συγκεκριμένων 

τύπων δραστηριοτήτων οικονομικής οντότητας. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση 

όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου του, αν και δεν 

αναμένεται να έχει καμία. (να προσαρμοστεί στον κάθε Όμιλο/Εταιρία). Τα ανωτέρω δεν 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 και στο ΔΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές 

Στοιχείων του Ενεργητικού μεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της 

Κοινοπραξίας του» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 01/01/2016) 

 

Το Σεπτέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση περιορισμένου σκοπού «Πωλήσεις 

ή Εισφορές Στοιχείων του Ενεργητικού μεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της 

Κοινοπραξίας» (τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28). Η τροποποίηση θα 

εφαρμόζεται από τις οικονομικές οντότητες μελλοντικά για πωλήσεις ή εισφορές 

στοιχείων του ενεργητικού που πραγματοποιούνται στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 
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την ή μετά την 01/01/2016. Προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται, με απαραίτητη τη 

σχετική γνωστοποίηση αυτής στις Οικονομικές Καταστάσεις. Ο Όμιλος θα εξετάσει την 

επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου του, αν και 

δεν αναμένεται να έχει καμία. (να προσαρμοστεί στον κάθε Όμιλο/Εταιρία). Τα ανωτέρω 

δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28: «Επενδυτικές οντότητες: 

Εφαρμόζοντας την εξαίρεση από την Ενοποίηση»(εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

 

Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASBπροέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου 

σκοπού στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28. Οι εν λόγω τροποποιήσεις εισάγουν 

επεξηγήσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις λογιστικοποίησης των επενδυτικών 

οντοτήτων, ενώ παρέχουν εξαιρέσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες θα 

μειώσουν τα κόστη που σχετίζονται με την εφαρμογή των προτύπων. Ο Όμιλος θα 

εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου 

του, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία.(να προσαρμοστεί στον κάθε Όμιλο/Εταιρία). 

Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12 Αναβαλλόμενη Φορολογία “ Η αναγνώριση της 

αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης για μη πραγματοποιημένες 

ζημιές” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2017) 

 

Το Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 12. 

Ο στόχος των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί το λογιστικό χειρισμό 

των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων για τις μη πραγματοποιηθείσες ζημίες 

από χρεόγραφα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Ο Όμιλος θα εξετάσει την 

επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου του, αν και 

δεν αναμένεται να έχει καμία. (να προσαρμοστεί στον κάθε Όμιλο/Εταιρία). Τα ανωτέρω 

δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017) 

 

Τον Μάιο του 2014 το IASB εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ΔΠΧΑ 15. Το εν λόγω πρότυπο 

είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις όσον αφορά την αναγνώριση των εσόδων 

τόσο κάτω από τις αρχές των ΔΠΧΑ όσο και των Αμερικάνικων λογιστικών αρχών 

(USGAAP).  Το νέο πρότυπο έρχεται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 18  Έσοδα, ΔΛΠ 11 

Κατασκευαστικές συμβάσεις και κάποιες διερμηνείες που είναι σχετιζόμενες με τα 

έσοδα. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές 

Καταστάσεις του Ομίλου του, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. (να προσαρμοστεί 

στον κάθε Όμιλο/Εταιρία). Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

 

• ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

 

Τον Ιούλιο του 2014 το IASB εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που 

επέφερε το νέο πρότυπο αφορούν την ύπαρξης ενός λογικού μοντέλου για την 
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ταξινόμηση και την επιμέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό μοντέλο για αναμενόμενες 

ζημιές από απομείωση και επίσης μια ουσιαστικά αναμορφωμένη προσέγγιση για την 

λογιστική αντιστάθμισης. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου του, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. (να 

προσαρμοστεί στον κάθε Όμιλο/Εταιρία). Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• ΔΠΧΑ 16 “Μισθώσεις” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 01/01/2019) 

 

Τον Ιανουάριο του 2016,  το IASB δημοσίευσε το νέο Πρότυπο, ΔΠΧΑ 16. Ο σκοπός του 

έργου του IASB  ήταν η ανάπτυξη νέου Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει τις αρχές 

τις οποίες εφαρμόζουν  και τα δύο μέρη σε μια σύμβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο 

μισθωτή») και ο προμηθευτής («ο εκμισθωτής») - για την παροχή πληροφοριών για τις 

μισθώσεις με τον τρόπο που πιστά καταγράφει αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη 

αυτού του στόχου, ο μισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και 

τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση 

όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου του, αν και δεν 

αναμένεται να έχει καμία. (να προσαρμοστεί στον κάθε Όμιλο/Εταιρία). Τα ανωτέρω δεν 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
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6. Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών καταστάσεων 

 

6.1 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

 

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις  αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

  
Κτίρια Μηχανήµατα 

Μεταφορικά 
µέσα 

Έπιπλα και  
Λοιπός 

εξοπλισµός Σύνολο 

Α. Αξίες Κτήσης         
 Υπόλοιπα 01.01.2014 321.284,26 78.989,76 315.251,66 506.408,65 1.221.934,33 

Προσθήκες 01.01.- 31.12.2014       6.143,50 6.143,50 
Αναπροσαρµογή εύλογης αξίας         0,00 
Μειώσεις 01.01.- 31.12.2014         0,00 
Υπόλοιπα 31.12.2014 321.284,26 78.989,76 315.251,66 512.552,15 1.228.077,83 
Προσθήκες 01.01.- 31.12.2015       11.275,98 11.275,98 
Αναπροσαρµογή εύλογης αξίας         0,00 
Μειώσεις 01.01.- 31.12.2015 67.424,74       67.424,74 
Υπόλοιπα 31.12.2015 253.859,52 78.989,76 315.251,66 523.828,13 1.171.929,07 
Β. Αποσβέσεις           
Υπόλοιπα 01.01.2014 232.118,74 71.243,64 310.259,18 495.737,86 1.109.359,42 
Αποσβέσεις περιόδου 01.01.- 31.12.2014 12.423,30 7.729,00 1.577,14 5.683,15 27.412,59 
Μειώσεις         0,00 
Αναπροσαρµογές εύλογων αξιών         0,00 
Υπόλοιπα 31.12.2014 244.542,04 78.972,64 311.836,32 501.421,01 1.136.772,01 
Αποσβέσεις περιόδου 01.01.- 31.12.2015 9.317,48 17,09 3.415,33 3.945,99 16.695,89 
Μειώσεις         0,00 
Αναπροσαρµογές εύλογων αξιών         0,00 
Υπόλοιπα 31.12.2015 253.859,52 78.989,73 315.251,65 505.367,00 1.153.467,90 

            

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2014 76.742,22 17,12 3.415,34 11.131,14 91.305,82 

            

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2015 0,00 0,03 0,01 18.461,13 18.461,17 

 

Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη 

για εξασφάλιση υποχρεώσεων. 

 

6.2 Άυλα στοιχεία ενεργητικού 

 

Τα Άυλα στοιχεία αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

 
  Λογισµικό 

Α. Αξίες Κτήσης   
Υπόλοιπα 01.01.2014 346.837,50 
Προσθήκες 01.01.- 31.12.2014 13.475,82 
Αναπροσαρµογή εύλογης αξίας 0,00 
Μειώσεις 01.01.- 31.12.2014 0,00 
Υπόλοιπα 31.12.2014 360.313,32 
Προσθήκες 01.01.- 31.12.2015 14.074,20 
Αναπροσαρµογή εύλογης αξίας 0,00 
Μειώσεις 01.01.- 31.12.2015 0,00 
Υπόλοιπα 31.12.2015 374.387,52 
Β. Αποσβέσεις   
Υπόλοιπα 01.01.2014 295.965,70 
Αποσβέσεις περιόδου 01.01.- 31.12.2014 43.430,04 
Μειώσεις   
Αναπροσαρµογές εύλογων αξιών   
Υπόλοιπα 31.12.2014 339.395,74 
Αποσβέσεις περιόδου 01.01.- 31.12.2015 9.189,91 
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Μειώσεις   
Αναπροσαρµογές εύλογων αξιών   
Υπόλοιπα 31.12.2015 348.585,65 

 
  

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2014 20.917,58 

    

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2015 25.801,87 

 

 

Για την αναγνώριση των αύλων στοιχείων έχουν ληφθεί υπόψη τα κριτήρια 

αναγνώρισης που ορίζει το ΔΛΠ 38 και συγκεκριμένα α) η εταιρεία αναμένει γνωστές 

χρηματικές ροές στο μέλλον, β) μπορεί να τα αποτιμήσει  αξιόπιστα, γ) έχει τον έλεγχο 

των στοιχείων ο οποίος προκύπτει από συμβατικές υποχρεώσεις 

 

 

6.3 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

 

Το κονδύλι «Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις» αναλύεται σε : 

 

  31/12/15 31/12/14 

∆οσµένες Εγγυήσεις:     

Εγγυήσεις ενοικίων κτηρίων 48.769,61 48.769,61 

Εγγυήσεις µισθώσεων αυτοκινήτων 3.037,00 3.037,00 

Λοιπές εγγυήσεις 31.601,98 11.586,67 

Σύνολο 83.408,59  63.393,28  

 

 

 

6.4 Αποθέματα 

Το κονδύλι «Αποθέματα» αναλύεται στον παρακάτω πίνακα : 

 

  31/12/15 31/12/14 

Εµπορεύµατα 749.231,74 968.300,06 

Αποµείωση εµπορευµάτων -90.000,00 -20.000,00 

Σύνολο 659.231,74  948.300,06  

 

 

6.5 Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις  

 

Το κονδύλι «Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις» αναλύεται στον παρακάτω 

πίνακα : 

  31/12/15 31/12/14 

Πελάτες εσωτερικού 2.734.738,97 2.935.944,22 
Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες (310.541,80) (64.051,04) 

Πελάτες εσωτερικού εκχωρηθέντες µε σύµβαση Factoring 166.674,77 96.796,52 
Γραµµάτια στο χαρτοφυλάκιο 12.429,15 12.429,15 
Γραµµάτια σε καθυστέρηση 13.039,38 13.039,38 
Προβλέψεις για γραµµάτια σε καθυστέρηση (25.468,53) (25.468,53) 

Προβλέψεις για επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση (137.715,34) (84.206,10) 

Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες) 148.195,14 255.200,69 

Επιταγές σε καθυστέρηση 391.222,20 391.222,20 

Σύνολο 2.992.573,94  3.530.906,49  
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Επιπλέον ορισμένες από τις απαιτήσεις που δεν έχουν υποστεί απομείωση βρίσκονται σε 

καθυστέρηση. Η Διοίκηση της Εταιρείας  εξετάζει επί συνεχούς βάσης τις εμπορικές 

απαιτήσεις με αυστηρά κριτήρια και στα πλαίσια αυτά δεν κρίθηκε σκόπιμη η 

δημιουργία πρόσθετης πρόβλεψης των παραπάνω απαιτήσεων. Η χρονική απεικόνιση 

των εμπορικών απαιτήσεων της Εταιρείας κατά την 31/12/2015 και την συγκρίσιμη χρήση 

έχει ως εξής: 

 

Ποσά σε  € 31/12/2015 31/12/2014 

  
  

Μη Ληξιπρόθεσµα 2.338.059,15 2.824.725,19 

Καθυστερηµένα και µη αποµειωµένα 654.514,79 776.181,30 

Λιγότερο από 3 µήνες 409.160,35 494.326,91 

Μεταξύ 3 και 6 µηνών 245.354,44 281.854,39 

Μεταξύ 6 µηνών και 1 έτους 0,00 0,00 

Μεγαλύτερη του 1 έτους 0,00 0,00  

Σύνολο 2.992.573,94 3.600.906,49 

 

 

H ανάλυση προβλέψεων για επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις από πελάτες έχει ως 

εξής: 
Προβλέψεις για επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις 

Υπόλοιπο την 31/12/2013 163.184 

Πρόσθετες προβλέψεις περιόδου 1/1-31/12/2014 10.542 
Μη χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις που 
αναστράφηκαν 

  

Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις περιόδου   

Υπόλοιπο την 31/12/2014 173.726 

Πρόσθετες προβλέψεις περιόδου 1/1-31/12/2015 300.000 
Μη χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις που 
αναστράφηκαν 

0 

Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις περιόδου 0 

Υπόλοιπο την 31/12/2015 473.726 

 

 

 

6.6 Λοιπές Απαιτήσεις 

 

Το κονδύλι «Λοιπές Απαιτήσεις» αναλύεται στον παρακάτω πίνακα : 

 

  31/12/15 31/12/14 

Ελληνικό ∆ηµόσιο - προκαταβληµένοι και παρακρατηµένοι φόροι 55.276,37 55.276,37 

Λοιποί χρεώστες διάφοροι σε € 116.205,38 167.652,51 

Προσωπικό - Λογαριασµοί προς απόδοση  4.045,77 4.045,77 

Έξοδα επόµενων χρήσεων 7.920,07 7.920,07 
Προκαταβολές σε προµηθευτές 403.319,11 0,00 

Προβλέψεις λοιπών απαιτήσεων -271.706,25 0,00 

Σύνολο 315.060,45  234.894,72  

 

 

6.7 Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 

 

Το κονδύλι «Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού» αναλύεται στον παρακάτω 

πίνακα : 
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  31/12/15 31/12/14 

Μετοχές Εθνικής 575,24 6.997,00 

Σύνολο 575,24  6.997,00  

 

 

 

6.8 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Μετρητών 

 

Το κονδύλι «Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Μετρητών» αναλύεται ως εξής : 

 

  31/12/15 31/12/14 

Ταµείο 514,62 8.964,98 

Καταθέσεις όψεως σε € 363.824,33 328.296,99 

Σύνολο 364.338,95  337.261,97  

 

 

 

 

6.9 Μετοχικό Κεφάλαιο 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ποσού 1.593.920,00ευρώ  διαιρείται σε 544.000 

μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης και είναι πλήρως καταβλημένο. 

 

6.10 Λοιπά αποθεματικά  

 

Το κονδύλι «Λοιπά Αποθεματικά» αναλύεται στον παρακάτω πίνακα : 

 

  31/12/15 31/12/14 

Τακτικό αποθεµατικό  71.709,52 71.709,52 

Σύνολο 71.709,52  71.709,52  

 

 

6.11  Κέρδη εις νέον 

 

Το κονδύλι «Κέρδη εις νέον» αναλύεται στον παρακάτω πίνακα : 

 

  31/12/15 31/12/14 

Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο (1.165.215) (578.096) 

Σύνολο -1.165.214,62  -578.095,68  

 

 

6.12 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

 

Το κονδύλι «Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία» 

αναλύεται ως εξής 

 

  31/12/15 31/12/14 

Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου 118.731,93 99.880,08 

Σύνολο 118.731,93  99.880,08  
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Τα ποσά που αναγνωρίστηκαν στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων της Εταιρείας έχουν  

ως ακολούθως: 

 

  31/12/2015 31/12/2014 

  

Προγράµµατα 
καθορισµένων παροχών  

Προγράµµατα 
καθορισµένων παροχών  

Αναλογιστικά κέρδη(ζηµιές) από µεταβολές σε 
δηµογραφικές παραδοχές   

Αναλογιστικό κέρδος(ζηµιά)  στην υποχρέωση  
λόγω χρηµατοοικονοµικών παραδοχών   

Αναλογιστικό κέρδος(ζηµιά)  στην υποχρέωση  
λόγω εµπειρίας 18.851,85 0 

Αναλογιστικά κέρδη(ζηµιές) από µεταβολές σε χρηµ/κες 
παραδοχές   

Συνολικά έσοδα(έξοδα) αναγνωρισµένα στα λοιπά 
συνολικά έσοδα 

18.851,85 0 

 

 

 

Οι λεπτομέρειες και οι βασικές υποθέσεις της αναλογιστικής εκτίμησης για τις χρήσεις 

που έληξαν την 31/12/2015 και 31/12/2014 έχουν ως κάτωθι: 

 

  31/12/2015   31/12/2014 

Προεξοφλητικό επιτόκιο της 31ης ∆εκεµβρίου 2,00%   2,50% 

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 2,00%   2,00% 

Ποσοστό αποχωρήσεων 3,00%   3,00% 

Πληθωρισµός 2,00%   2,00% 

 

 

 

6.13 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

 

Το κονδύλι «Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις» προέρχεται αποκλειστικά από τη 

δημιουργία προβλέψεων απομείωσης για ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις. 

 

Η αναβαλλόμενη φορολογία της 31/12/2015 για την εταιρεία έχει υπολογιστεί με βάση 

τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή 29% την προηγούμενη χρήση ανέρχονταν σε 26%. 

 

        

  31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 

Α.Φ. 
Απαίτηση 

Α.Φ. 
Υποχρέωση 

Α.Φ. 
Υποχρέωση 

Α.Φ. Υποχρέωση 

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία         

Άυλα Στοιχεία του Ενεργητικού         

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 3.697,76        

Συµµετοχές και λοιπές Μακροπρόθεσµες 
Απαιτήσεις 

        

Κυκλοφορούντα Στοιχεία         

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις  37.072,97  117.584,49      

Λοιπές Απαιτήσεις         
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Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις         

          

Αποθεµατικά         

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις         

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους     9.815,51  9.815,51  

Λοιπές Προβλέψεις         

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις         

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις         

Λοιπές Προβλέψεις 28.182,28  24.222,53      

Υποχρεώσεις από Χρηµατοοικονοµικές 
Μισθώσεις 

        

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις         

Σύνολο 68.953,01  141.807,03  9.815,51  9.815,51  

Συµψηφισµός 59.137,50  131.991,52      

Σύνολο 59.137,50  131.991,52      

 

 

Η κίνηση των αναβαλλόμενων φόρων μετά από συμψηφισμούς έχει ως εξής: 

  1/1/2015 
Αναγνωρισµένες 

στα Λοιπά 
Συνολικά Έσοδα 

Αναγνωρισµένες 
στα 

αποτελέσµατα 
της χρήσης 

31/12/2015 

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία         

Άυλα Στοιχεία του Ενεργητικού       0,00  

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις     3.697,76  3.697,76  

Συµµετοχές και λοιπές Μακροπρόθεσµες 
Απαιτήσεις 

      0,00  

Απαιτήσεις πελατών 117.584,49    -80.511,52  37.072,97  

Λοιπές Απαιτήσεις       0,00  

Αποτελέσµατα εις νέον       0,00  

Αποθεµατικά       0,00  

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους -9.815,51      -9.815,51  

Λοιπές ενδεχόµενες διαφορές       0,00  

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις       0,00  

Λοιπές Προβλέψεις 24.222,53    3.959,75  28.182,28  

Υποχρεώσεις από Χρηµατοοικονοµικές Μισθώσεις       0,00  

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις       0,00  

Σύνολο 131.991,52  0,00  -72.854,02  59.137,50  

          

          

Αναγνωρισµένες ως:        

Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση 131.991,52      59.137,50  

Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση         

 

 

 

 

6.14 Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 

 

Το κονδύλι «Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις» αναλύεται ως εξής: 

 

  31/12/15 31/12/14 

Προµηθευτές εσωτερικού 499.346,17 224.856,33 
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Προµηθευτές εξωτερικού 179.104,97 394.085,82 

Επιταγές πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες) 1.213.205,31 1.486.273,36 

Σύνολο 1.891.656,45  2.105.215,51  

 

 

 

6.15  Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 

 

Το κονδύλι «Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις» αναλύεται ως εξής:  

 

  31/12/15 31/12/14 

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις τραπεζών 1.681.471,51 1.767.242,88 

Σύνολο 1.681.471,51  1.767.242,88  

 

Το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων αφορά σε υποχρεώσεις σε Ευρώ. Το μέσο 

σταθμικό επιτόκιο δανεισμού κατά την ημερομηνία του ισολογισμού ανέρχεται σε 9,6% 

(2014: 9,7%). 

 

 

6.16 Λοιπές υποχρεώσεις 

 

Το κονδύλι «Λοιπές υποχρεώσεις» αναλύεται ως εξής:  

 

  31/12/15 31/12/14 

Προκαταβολές Πελατών 46.686,41 28.181,99 
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 53.716,01 36.910,42 
Φόρος προστιθέµενης αξίας 36.720,40 73.451,15 
Φόροι - Τέλη αµοιβών προσωπικού 7.477,23 6.772,65 
Φόροι - Τέλη αµοιβών τρίτων 882,76 3.986,43 
Φόροι τέλη προηγούµενων χρήσεων 95.437,48 123.198,00 

Φορείς ασφάλισης 45.394,38 33.595,46 

Σύνολο 286.314,67  306.096,10 

 

 

 

Οι εύλογες αξίες των εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων δεν παρουσιάζονται χωριστά 

καθώς, εξαιτίας της βραχυπρόθεσμης διάρκειας τους, η Διοίκηση θεωρεί ότι οι λογιστικές 

αξίες, που αναγνωρίζονται στον ισολογισμό, αποτελούν μία λογική προσέγγιση των 

εύλογων αξιών 

 

6.17 Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις  

 

Οι βραχυπρόθεσμες προβλέψεις ποσού 40.000 € αφορούν σε προβλέψεις για ενδεχόμενες 

πρόσθετες μελλοντικές επιβαρύνσεις από τον έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων.  

 

 

6.18 Κύκλος Εργασιών  

 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, αναλύεται ως εξής: 

 

  31/12/15 31/12/14 

Πωλήσεις εµπορευµάτων 6.981.734  8.112.806  

Πωλήσεις υπηρεσιών 184.282  226.008  
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Σύνολο 7.166.015,87  8.338.813,47  

 

 

 

6.19  Κόστος πωληθέντων  

Το κόστος παροχής υπηρεσιών αναλύεται ως εξής : 

 

  31/12/15 31/12/14 

Κόστος πωληθέντων 5.466.080,82 6.176.355,95 

Ιδιοχρηση εµπορευµάτων -15.716,83 -15.588,19 

Σύνολο 5.450.363,99  6.160.767,76  

 

 

6.20  Λοιπά Έσοδα 

Τα λοιπά έσοδα αναλύονται ως εξής : 

 

  31/12/15 31/12/14 

Εισπραττόµενα έξοδα αποστολής  8.130,30   

Λοιπά έσοδα 20.491,87   

Σύνολο 28.622,17  0,00  

 

 

6.21 Έξοδα διοίκησης 

 

Τα έξοδα διοίκησης αναλύονται ως εξής : 

 

  31/12/15 31/12/14 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 194.653,98 219.113,65 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 67.320,10 76.198,74 
Παροχές τρίτων 87.565,92 95.481,64 
Φόροι - Τέλη 4.692,48 7.297,92 
∆ιάφορα έξοδα 122.976,38 141.628,07 

Αποσβέσεις παγίων 4.104,66 22.138,32 

Σύνολο 481.313,52  561.858,34  

 

 

6.22  Έξοδα διάθεσης 

Τα έξοδα διάθεσης  αναλύονται ως εξής: 

 

  31/12/15 31/12/14 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 428.238,75 482.050,04 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 148.104,21 167.637,22 
Παροχές τρίτων 192.645,01 210.059,62 
Φόροι - Τέλη 10.323,46 16.055,41 
∆ιάφορα έξοδα 270.548,04 309.467,64 

Αποσβέσεις παγίων 21.781,15 48.704,31 

Σύνολο 1.071.640,62  1.233.974,24  

 

6.23  Λοιπά έξοδα 

Τα λοιπά έξοδα αναλύονται ως εξής : 

 

  31/12/15 31/12/14 

Προβλέψεις επισφαλειών/ ανέλεγκτων χρήσεων 410.000,00 303.913,04 
∆ιαφορές αποτίµησης µετοχών (ζηµιά) 6.421,75  0,00 
Ζηµιά από διαγραφή παγίων 67.424,73  0,00 
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Λοιπά Έξοδα  16.979,44  0,00 

Σύνολο 500.825,92  303.913,04  

 

 

6.24 Παροχές Προσωπικού 

 

 

Οι παροχές προς το προσωπικό της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 
Ποσά σε € 31/12/2015 31/12/2014 

Μισθοί και ηµεροµίσθια και επιδόµατα 483.420,28 521.555,49 

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 124.643,12 138.024,63 

Αποζηµιώσεις τερµατισµού υπηρεσίας 11.031,74 0,00 

Συνταξιοδοτικό κόστος προγραµµάτων καθορισµένων 
παροχών 

0,00 0,00 

Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους  3.797,59 3.831,62 

Σύνολο 622.892,73 663.411,74 

 Ποσό που χρεώθηκε στην κατάσταση αποτελεσµάτων 
χρήσης 

622.892,73 663.411,74 

 

 

 

6.25 Χρηματοοικονομικά έξοδα 

 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα, αναλύονται ως εξής: 

 

  31/12/15 31/12/14 

Τόκοι και έξοδα τραπεζικών υποχρεώσεων 161.613,22 194.152,33 

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 24.295,10 13.410,30 

Σύνολο 185.908,32  207.562,63  

 

 

6.26 Φόροι 

Οι φόροι (έξοδο) αναλύονται ως εξής : 

 

  31/12/15 31/12/14 

Αναβαλλόµενη φορολογία 72.854  (37.982) 

που αναλύεται:     

Επίδραση από δηµιουργία προβλέψεων 
 

(37.982) 

Επίδραση από αλλαγή συντελεστών φορολογίας (3.959,75) 0  

Επίδραση από αλλαγή ωφέλιµης ζωής παγίων (3.697,76 0 

Αποµείωση αναβαλλόµενες απαίτησης   80.511,52 0  

Σύνολο Φόρου 72.854,02  -37.982,45  

 

Η σχέση μεταξύ του αναμενόμενου φορολογικού εξόδου, βασιζόμενου στον πραγματικό 

φορολογικό συντελεστή της Εταιρείας και του φορολογικού εξόδου που πραγματικά 

αναγνωρίστηκε στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος, έχει ως εξής: 

 

 

 

Ποσά σε €   31/12/2015 
 

31/12/2014 
Κέρδη-Ζηµιές  προ φόρων, ως Κατάσταση Αποτελεσµάτων 
Χρήσης 

 
-495.413  -129.263 

Εφαρµοστέος Φορολογικός Συντελεστής 
 

29% 
 

26% 
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Φόρος Εισοδήµατος, βάσει εφαρµοστέου φορολογικού 
συντελεστή  

 
143.670  33.608 

  
      
    

Φόρος που αναλογεί σε έξοδα που δεν αναγνωρίζονται 
φορολογικά 

     - Φόροι, τέλη, πρόστιµα 
 

   

 - Λοιπές µη εκπιπτόµενες δαπάνες 
 

   

Επίπτωση αλλαγής φορολογικού συντελεστή 
 

3.959,75   

Προβλέψεις  
 

  37.982 

Επίπτωση αλλαγής ωφέλιµης ζωής παγίων 
 

3.697,76   

Φόροι προηγ. Χρήσεων  
 

   

 Αποµείωση Αναβαλλόµενης απαίτησης 
 

- 80.511,52 
  

Έξοδο φόρου σε Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης   -72.854  37.982 

 

 

 

6.27 Κέρδη/ζημιές ανά μετοχή 

 
Οι ζημιές ανά μετοχή παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα  

 
  

  31/12/15 31/12/14 

Καθαρά κέρδη περιόδου -568.267 -91.280 

Σταθµισµένος αριθµός µετοχών 544.000 544.000 

Κέρδη ανά µετοχή -1,0446  -0,1678  

 

 

6.28  Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

 

Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα : 

 

  31/12/15 31/12/14 

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 27.427,45 0,00 
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 626,41 0,00 
Απαιτήσεις από συνδεµένα µέρη 123,00 0,00 
Υποχρεώσεις σε συνδεµένα µέρη 72.712,52 0,00 
Συναλλαγές και αµοιβές Βασικών ∆ιοικητικών Στελεχών (έξοδα) 98.154,75 80.000,00 
Απαιτήσεις από Βασικά ∆ιοικητικά Στελέχη 24.712,45 0,00 

Υποχρεώσεις σε Βασικά ∆ιοικητικά Στελέχη 842,64 0,00 

      

 

 

6.29 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

 

• Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις  

 

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2006 έως και 2010 και ως εκ 

τούτου οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. Για τις ανέλεγκτες 

αυτές χρήσεις η εταιρεία έχει προβεί στη δημιουργία πρόβλεψης ποσού 40 χιλ. € 
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Για τις χρήσεις 2011, 2012, και 2013 η εταιρεία ελέγχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 8 του ν. 2238/1994 από τους τακτικούς ελεγκτές της και δεν προέκυψαν 

πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις. Για την χρήση 2014 η εταιρεία ελέγχθηκε 

σύμφωνα με τις διατάξεις βάσει του άρθρου 65Α παράγραφος 1 του Ν.4174/2013, από 

τους τακτικούς ελεγκτές της και δεν προέκυψαν πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις.  

Για την χρήση του 2015 η εταιρεία υπάγεται στον προαναφερόμενο έλεγχο βάσει του 

άρθρου 65Α παράγραφος 1 του Ν.4174/2013 ο οποίος είναι σε εξέλιξη, και δεν εκτιμάται 

ότι θα προκύψουν σημαντικές πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις. 

 

• Δικαστικές υποθέσεις  

 

Οι αξιώσεις τρίτων  κατά τις εταιρείας με τη χρήση ένδικων μέσων δεν εκτιμάται ότι θα 

επηρεάσουν σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 

 

Δεσμεύσεις - Εγγυητικές  

Κατά την 31.12.2015 η εταιρεία είχε εκδώσει τις κάτωθι εγγυητικές : 

Υπέρ ΕΝΕΤ SOLUTION 50.000 € (Τράπεζα Πειραιώς ) 

Υπέρ ACI HELLAS A.E 50.000 € (Εθνική Τράπεζα Ελλάδος) 

Επιπλέον υπάρχει δέσμευση λόγω σύμβασης ενεχύρου ποσού 123.309,91 επί σχετικού 

λογ. της εταιρείας στην τράπεζα Πειραιώς. 

 

7. Λοιπές γνωστοποιήσεις  

 

7.1 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

 

Η Εταιρεία κατά την 31.12.2015 απασχολούσε τριάντα  (30) άτομα και κατά την 31.12.2014 

τριάντα ένα  (31) άτομα. 

 

7.2 Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων 

 

Δεν υφίστανται τέτοια γεγονότα 

 

7.3 Ταμειακές Ροές 

 

Οι ταμειακές ροές της εταιρείας για τις υπό παρουσίαση περιόδους έχουν συνταχθεί με 

την έμμεση μέθοδο.  

 
 

8. Κίνδυνοι  
 

H εταιρεία εκτίθεται σε πολλαπλούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος 

της αγοράς (διακυμάνσεις των επιτοκίων, κτλ ), ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος 

ρευστότητας.  

 

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω:  
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• Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις 

λειτουργίες της εταιρείας,  

 

• εκτέλεση/εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση, 

της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων.  

 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα της εταιρείας αποτελούνται κυρίως από υποχρεώσεις από 

δάνεια και μισθώσεις, καταθέσεις σε τράπεζες, εμπορικούς χρεώστες και πιστωτές, 

 

 

9.1 Κίνδυνος επιτοκίου 

 

Οι μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις αφορούν συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης με 

μεταβλητό ποσοστό επιτοκίου (κυρίως Euribor ). 

Η πολιτική της εταιρείας είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση του στον κίνδυνο 

ταμειακών ροών επιτοκίου όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Την 31η 

Δεκεμβρίου 2014, η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη στις μεταβολές της αγοράς του επιτοκίου 

όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισμό της, ο οποίος υπόκεινται σε μεταβλητό ποσοστό 

επιτοκίου. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης 

καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε μια λογική μεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του 

+1,0% ή –1,0% (2013: +/-1%). Οι αλλαγές στα επιτόκια εκτιμάται ότι κινούνται σε μία 

λογική βάση σε σχέση με τις συνθήκες της αγοράς. 

 

Ποσά σε χιλ. € 01/01 - 31/12/2015 01/01 - 31/12/2014 

 
1,0% -1,0% 1,0% -1,0% 

Αποτελέσµατα χρήσης µετά φόρων  16.815  (16.815) 17.672  (17.672) 

Ίδια κεφάλαια 11.938  -11.938  12.547  -12.547  

 

 

9.2 Πιστωτικός κίνδυνος 

 

 

Ο πιστωτικός κίνδυνος συνίσταται στην αδυναμία του αντισυμβαλλόμενου να εξοφλήσει 

τις υποχρεώσεις του απέναντι στην εταιρεία όταν αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες. Ο 

εν λόγω κίνδυνος για την εταιρεία είναι σχετικά χαμηλός καθώς εξαιτίας της φύσης της 

παρεχόμενης υπηρεσίας (εξόφληση κατά την έξοδο από το ξενοδοχείο) η εταιρεία δεν 

παρέχει σημαντικές πιστώσεις για το μεγαλύτερο πλήθος των συναλλαγών της. 

H έκθεση της εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (μέσα) τα οποία την ημερομηνία του 

Ισολογισμού αναλύονται ως εξής: 

 

Ποσά σε χιλ. € 
31/12/2015 31/12/2014 

Κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 

Ταµιακά ∆ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 364.339  337.262  

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 3.237.634   3.765.801   

Σύνολο  3.601.973   4.103.063   
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Η εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την 

ελαχιστοποίηση των επισφαλειών και την άμεση κάλυψη των απαιτήσεων με 

αξιόγραφα.  

Στις περιπτώσεις ενδείξεων επισφάλειας των απαιτήσεων διενεργούνται σχετικές 

απομειώσεις.  

Η διοίκηση θεωρεί ότι όσες απαιτήσεις δεν έχουν απομειωθεί είναι υψηλής πιστωτικής 

ποιότητας 

Για τις λοιπές απαιτήσεις όπως και για τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά στοιχεία, η 

εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο.  

 

9.3 Κίνδυνος ρευστότητας 

 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στο ενδεχόμενο αδυναμίας της εταιρείας να 

ανταποκριθεί στην εξυπηρέτηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της. 

 

 
Ποσά σε  € 31/12/2015 31/12/2014 

  
  

Ληκτότητα υποχρεώσεων 
  

  
  

Λιγότερο από 3 µήνες 1.891.656,45 2.105.215,51 
Μεταξύ 3 και 6 µηνών 286.314,67 199.998,10 
Μεταξύ 6 µηνών και 1 έτους 1.721.471,51 1.767.242,88 
Μεγαλύτερη του 1 έτους 0,00 0,00 

Σύνολο 3.899.442,63 4.072.456,49 

 

 

 

 

9.4  Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου 

 
Οι στόχοι της Εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής: 

� να εξασφαλίσει την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητα του 

(going-concern) και 

� να διατηρήσει ιδανική κατανομή κεφαλαίου μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το 

κόστος κεφαλαίου. 

Η εταιρεία παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση του ποσού των ιδίων κεφαλαίων, μείον 

τα ταμειακά διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα όπως αυτά απεικονίζονται στον 

Ισολογισμό. Το κεφάλαιο για τις χρήσεις 2014 και 2013 αναλύεται ως εξής: 

 

Ποσά σε χιλ. € 2015 2014 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  500.415 1.087.534 

Πλέον: ∆άνεια µειωµένης εξασφάλισης 
  Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 364.339 337.262 

Κεφάλαιο 136.076 750.272 

   Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 500.415 1.087.534 
Πλέον: ∆άνεια 1.681.472 1.767.243 



 

 

 48 

Σύνολο Κεφαλαίων  2.181.886 2.854.777 

   Κεφάλαιο προς Σύνολο Κεφαλαίων 22,93% 38,10% 

 

Μεσοπρόθεσμος στόχος της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση κεφαλαίου, και μέχρι 

την αναστροφή του αρνητικού κλίματος είναι να διατηρήσει το δείκτη στα ίδια επίπεδα.  

 

Η εταιρεία ορίζει το ποσό του κεφαλαίου σε σχέση με την συνολική κεφαλαιακή 

διάρθρωση, π.χ. ίδια κεφάλαια και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. Η εταιρεία 

διαχειρίζεται την κεφαλαιακή της διάρθρωση και κάνει τις προσαρμογές κατά το χρόνο 

που η οικονομική κατάσταση και τα χαρακτηριστικά των κινδύνων των υπαρχόντων 

περιουσιακών στοιχείων αλλάζουν, με στόχο τη διατήρηση ή την προσαρμογή της 

κεφαλαιακής διάρθρωσης. Κατά την 31.12.2015 το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της 

Εταιρείας είναι κατώτερο από το  (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του κωδ. Ν. 

2190/1920. Για το λόγο αυτό οι μέτοχοι θα αποφασίσουν στην προσεχή Γενική Συνέλευση 

τη λήψη μέτρων για την ανατροπή των λόγων εφαρμογής του άρθρου 47στην Εταιρεία. 

 

Αθήνα 10 Μαΐου 2016 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ 

 

Ο Διευθύνων  

Σύμβουλος 

 

Βούλγαρης Απόστολος Σαμαράς Αθανάσιος  

  

  

Ο Προϊστάμενος του 

λογιστηρίου 

 

Βιολαντζής Κων/νος 

Αρ. αδείας 2232 Α τάξη 

 

 

 

 


