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Έθζεζε Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 
Πξνο ηνπο θ.θ. Μεηόρνπο ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο «ΑΣΙΚΟ ΚΣΔΛ ΛΑΡΙΑ-ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΗ-

ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ » 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ΑΣΗΚΟ ΚΣΔΛ ΛΑΡΗΑ 

Α.Δ.  νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ 2015 θαη ηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ, θαζψο θαη ην ζρεηηθφ πξνζάξηεκα. Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Ζ 

δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο 

δηθιίδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε 

απάηε είηε ζε ιάζνο. Δπζύλε ηνπ Διεγθηή. Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο.  Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο 

ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο 

δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο 

δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη εηαηξηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε 

αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ 

ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  Οη 

επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ 

θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε 

είηε ζε ιάζνο.  Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο 

δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο 

πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ 

δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ 

ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ 

ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη 

θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. Βάζε γηα Γλώκε κε Δπηθύιαμε. Απφ ηνλ 

έιεγρν καο πξνέθπςαλ ηα εμήο ηα ζέκαηα:1)Καηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ , πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα,  δελ ζρεκαηίδεηαη πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ 

εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία. Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015, ην ζπλνιηθφ χςνο ηεο κε ζρεκαηηζζείζαο 

πξφβιεςεο αλέξρεηαη ζε επξψ 17.200,00 πεξίπνπ κε ζπλέπεηα ηα Ίδηα Κεθάιαηα λα εκθαλίδνληαη 

ηζφπνζα απμεκέλα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο θαηά επξψ 800,00.2) Καηά παξέθθιηζε ησλ 

ινγηζηηθψλ αξρψλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα, δελ δηελεξγήζεθαλ ζε 

πξνεγνχκελεο ρξήζεηο απνζβέζεηο επξψ 239.642,94 επί ηεο ππεξαμίαο ησλ παγίσλ πνπ πξνέθπςε θαηά 

ηε κεηαηξνπή ηνπ ΚΣΔΛ, κε ζπλέπεηα ε αλαπφζβεζηε αμία ησλ Δλζψκαησλ Παγίσλ θαη ηα Ίδηα 

Κεθάιαηα λα εκθαλίδνληαη ηζφπνζα απμεκέλα. 3)ηηο απαηηήζεηο απφ πειάηεο πεξηιακβάλνληαη θαη 

επηζθαιείο-επίδηθεο απαηηήζεηο ζπλνιηθνχ πνζνχ επξψ 165.150,65. Καηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθψλ 

αξρψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα, δελ έρεη ζρεκαηηζηεί ζρεηηθή πξφβιεςε 

γηα ηελ θάιπςε δεκηψλ απφ ηε κε ξεπζηνπνίεζε κέξνπο ησλ απαηηήζεσλ απηψλ. Καηά ηελ εθηίκεζε καο 

έπξεπε λα ζρεκαηηζηεί πξφβιεςε πνζνχ επξψ 138.989,15. Λφγσ ηνπ κε ζρεκαηηζκνχ ηεο πξφβιεςεο 

απηήο, νη απαηηήζεηο, ηα Ίδηα Κεθάιαηα θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ εκθαλίδνληαη 

απμεκέλα θαηά επξψ 138.989,15. 4) Οη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο δελ έρνπλ εμεηαζηεί απφ 

ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο ρξήζεηο 2006 έσο θαη 2010 θαη σο εθ ηνχηνπ ηα θνξνινγηθά απνηειέζκαηα 

ησλ ρξήζεσλ απηψλ δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθά. Ζ εηαηξεία δελ έρεη πξνβεί ζε εθηίκεζε ησλ 

πξφζζεησλ θφξσλ θαη ησλ πξνζαπμήζεσλ  πνπ πηζαλφλ θαηαινγηζηνχλ ζε κειινληηθφ θνξνινγηθφ 

έιεγρν θαη δελ έρεη ζρεκαηίζεη ζρεηηθή πξφβιεςε γηα απηή ηελ ελδερφκελε ππνρξέσζε. Απφ ηνλ έιεγρφ 
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καο δελ έρνπκε απνθηήζεη εχινγε δηαζθάιηζε γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ χςνπο ηεο πξφβιεςεο πνπ ηπρφλ 

απαηηείηαη. Γλώκε κε Δπηθύιαμε. Καηά ηε γλψκε καο, εθηφο απφ ηηο επηπηψζεηο ησλ ζεκάησλ πνπ 

κλεκνλεχνληαη ζηελ παξάγξαθν ‘Βάζε γηα Γλψκε κε Δπηθχιαμε’, νη ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο 

ΑΣΗΚΟ ΚΣΔΛ ΛΑΡΗΑ Α.Δ.   θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε γηα 

ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα. Έθζεζε επί 

Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Απαηηήζεσλ. Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρηζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920. 

Λάξηζα 9 Ηνπλίνπ 2016 

Ο ΟΡΚΧΣΟ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ 

 

 

 

ΑΠΟΣΟΛΟ Θ. ΠΟΛΤΕΟ 

Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 14491 

 

 

                                                              πλεξγαδφκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε 
 

 

                                                                         μέλος της Crowe Horwath International 
 

                                                                                     Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 
 

                                                                                        Αξ Μ ΟΔΛ 125 
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ΙΟΛΟΓΙΜΟ ηεο 31/12/2015 

 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ εκ. 31/12/2015 31/12/2014 

Με θπθινθνξνύληα ζηνηρεία 

 

    

Δλζώκαηα πάγηα 

 

    

Αθίλεηα 6.1 319.345,54 324.981,42 

Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 6.1 11.263,88 1.331,68 

Λνηπφο εμνπιηζκφο 6.1 339.399,32 349.950,16 

ύλνιν 

 
670.008,74 676.263,26 

Άπια πάγηα ζηνηρεία 

 

    

Λνηπά άπια 6.2 462.261,40 470.632,06 

ύλνιν 

 
462.261,40 470.632,06 

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

    

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 

 

350,00 320,00 

ύλνιν 
 

350,00 320,00 

ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ 
 

1.132.620,14 1.147.215,32 

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
 

    

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πξνθαηαβνιέο 

 

    

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 7.2.1 370.852,98 398.500,59 

Λνηπέο απαηηήζεηο 7.2.2 577.040,06 621.213,19 

Πξνπιεξσκέλα έμνδα 

 

24.059,72 24.059,84 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 

 

744.706,52 651.770,66 

ύλνιν 
 

1.716.659,28 1.695.544,28 

ύλνιν θπθινθνξνύλησλ 

 
1.716.659,28 1.695.544,28 

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ   2.849.279,42 2.842.759,60 

ΠΑΘΗΣΙΚΟ εκ. 31/12/2015 31/12/2014 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ       

Καηαβιεκέλα θεθάιαηα       

Κεθάιαην   798.000,00 798.000,00 

ύλνιν   798.000,00 798.000,00 

Απνζεκαηηθά θαη απνηειέζκαηα εηο λέν       

Απνζεκαηηθά λφκσλ ή θαηαζηαηηθνχ 

 

930.394,88 784.121,38 

Απνηειέζκαηα εηο λέν   -103.745,07 -98.027,06 

ύλνιν   826.649,81 686.094,32 

ύλνιν θαζαξήο ζέζεο   1.624.649,81 1.484.094,32 

Τπνρξεώζεηο    

Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο       

Γάλεηα  9.1.1 122.500,13 145.833,45 

Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 9.1.2 8.707,47 12.434,90 

ύλνιν   131.207,60 158.268,35 

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο       

Σξαπεδηθά Γάλεηα   602,22 600,14 

Βξαρππξφζεζκν κέξνο καθξνπξνζέζκσλ δαλείσλ    26.443,98 46.441,81 

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο 9.2.1 932.090,21 965.085,71 

Φφξνο εηζνδήκαηνο   5.718,01 2.189,18 

Λνηπνί θφξνη θαη ηέιε   30.438,96 32.343,88 

Οξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο   39.153,39 33.513,83 

Λνηπέο ππνρξεψζεηο  9.2.2 57.666,38 118.918,83 

Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα   1.308,86 1.303,55 

ύλνιν   1.093.422,01 1.200.396,93 

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ   1.224.629,61 1.358.665,28 

ύλνιν Καζαξήο Θέζεο, Πξνβιέςεσλ θαη Τπνρξεώζεσλ   2.849.279,42 2.842.759,60 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ θαηά ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 

  εκ. 31/12/2015 31/12/2014 

Κχθινο εξγαζηψλ    10.  6.288.794,30 6.912.418,02 

Κφζηνο πσιήζεσλ   10. -6.059.139,73 -6.681.868,48 

Μηθηό Απνηέιεζκα   229.654,57 230.549,54 

Λνηπά ζπλήζε έζνδα   10. 136.215,18 160.976,82 

  365.869,75 391.526,36 

Έμνδα δηνίθεζεο   10. -289.346,97 -282.709,38 

Έμνδα δηάζεζεο    10.  -88.510,39 -95.592,16 

Λνηπά έμνδα θαη δεκηέο  -392,62 -436,70 

Λνηπά έζνδα θαη θέξδε  10. 21.654,28 30,75 

Απνηέιεζκα πξν ηόθσλ θαη θόξσλ    9.274,05 12.818,87 

Πηζησηηθνί ηφθνη   0,00 94,98 

Υξεσζηηθνί ηφθνη   -9.274,05 -12.913,85 

Απνηέιεζκα πξν θόξσλ   0,00 0,00 

Φφξνη εηζνδήκαηνο   -5.718,01 -2.189,18 

Απνηέιεζκα πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο   -5.718,01 -2.189,18 
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Πξνζάξηεκα (ζεκεηώζεηο) επί ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 

2015 

 

1. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ Δηαηξεία 
α) Δπσλπκία: ΑΣΗΚΟ ΚΣΔΛ ΛΑΡΗΑ-ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ-ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ 

ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ 

β) Ννκηθφο ηχπνο: Αλψλπκε Δηαηξεία 

γ) Πεξίνδνο αλαθνξάο: 1.1.2015 - 31.12.2015 

δ)  Γηεχζπλζε ηεο έδξαο: Κχπξνπ 84 – Σ.Κ. 41222 - Λάξηζα 

ε) Αξ. Μ.Α.Δ.: 55287/31/Β/03/28 

      ΓΔ.ΜΖ.:26490240000  

ζη) Ζ δηνίθεζε εθηηκά φηη ε παξαδνρή ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ελδεδεηγκέλε γηα ηελ 

θαηάξηηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

δ) Ζ εηαηξεία  αλήθεη ζηελ θαηεγνξία κηθξέο νληφηεηεο. 

ε)  Οη παξνχζεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηνλ λφκν 

4308/2014. 

ζ) Σα πνζά ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ εθθξάδνληαη ζε επξψ.  

η) Σα πνζά δελ έρνπλ ζηξνγγπινπνηεζεί. 

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

δξαζηεξηόηεηαο 
Ζ Δηαηξεία δηελήξγεζε ζρεηηθή αμηνιφγεζε θαη δελ εληφπηζε παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ 

πξννπηηθή ηνπ σο ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα. 

3. Λνγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη 
Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνυπνζέηεη ηελ άζθεζε θξίζεο θαη ηελ δηελέξγεηα 

εθηηκήζεσλ απφ ηελ δηνίθεζε, ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ, ηα 

αλαγλσξηδφκελα πνζά ησλ εζφδσλ, εμφδσλ, πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεσλ θαη γλσζηνπνηήζεσλ. 

Απηέο νη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο θαη ζε ινηπνχο παξάγνληεο 

πνπ ζεσξείηαη φηη είλαη εχινγα γηα ηηο πεξηζηάζεηο. Σα πξαγκαηηθά γεγνλφηα φκσο, κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ 

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

Οη ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο γίλνληαη θπξίσο ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνζβέζεσλ ησλ παγίσλ, ηελ 

απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ θαη ηηο πξνβιέςεηο θαη ηελ εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο εθφζνλ επηιέγεηαη ε 

εθαξκνγή ηεο. 

3.1. Αθνινπζνύκελεο ινγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη 

Ζ εηαηξεία γηα ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ εθαξκφδεη ηηο αθφινπζεο 

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

3.1.1. Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

α) Αξρηθή θαηαρώξηζε 
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Σα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

θάζε δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα λα έιζεη ην ζηνηρείν ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε ή ζέζε ή επηδησθφκελε 

ρξήζε. 

β) Μεηαγελέζηεξε απνηίκεζε 

Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο θαηαρσξίζεσο πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκνχληαη ζην απνζβέζηκν 

θφζηνο (αξρηθφ θφζηνο θηήζεσο, πιένλ θάζε κεηαγελέζηεξε δαπάλε πνπ πιεξνί ηνλ νξηζκφ ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, κείνλ ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη δεκίεο απνκεηψζεσο). 

Σα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνζβέλνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κε ηνπο θάησζη 

εηήζηνπο ζπληειεζηέο απφζβεζεο πνπ αληαλαθινχλ ηελ εθηηκψκελε σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή ηνπο. 

 Κηίξηα θαη ηερληθά έξγα: 4% 

 Μεραλήκαηα - Σερληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ινηπφο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο: 10%. 

 Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο (Λεσθνξεία): 5%. 

 Έπηπια θαη εμνπιηζκφο γξαθείσλ: 10%. 

Εεκία απνκεηψζεσο θαηαρσξίδεηαη φηαλ εθηηκάηαη φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ έρεη ππεξβεί ηελ 

αλαθηήζηκε αμία ηνπ.  

Οη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο ειέγρνληαη γηα απνκείσζε φηαλ 

ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη ινγηζηηθέο αμίεο ηνπο είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηηο αλαθηήζηκεο. ηελ πεξίπησζε απηή 

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

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

απνηειεζκάησλ. Σν αλαθηήζηκν πνζφ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη ην κεγαιχηεξν κεηαμχ ηεο εχινγεο 

αμίαο (κείνλ ηα απαηηνχκελα γηα ηελ πψιεζε έμνδα) θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο απηψλ. 

           γ) Γηαγξαθή  
Σα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία δηαγξάθνληαη θαηά ηελ πψιεζή ηνπο ή αλ ε Δηαηξεία δελ αλακέλεη 

κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ή ηελ πψιεζή ηνπο 

3.1.2. Άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

          Σα άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεο. Μεηαγελέζηεξα ηεο 

αξρηθήο αλαγλψξηζεο: 

          Α)Σα άπια ζηνηρεία (άδεηεο ιεσθνξείσλ) κε απεξηφξηζηε σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή, ή κε σθέιηκε 

νηθνλνκηθή δσή πνπ δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί αμηφπηζηα, επηκεηξψληαη ζην θφζηνο θηήζεο θαη κείνλ 

δεκίεο απνκείσζεο φηαλ θξίλεηαη φηη απηέο (δεκίεο απνκείσζεο) είλαη κφληκνπ ραξαθηήξα. 

          Β)Σα ινηπά άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζπκπεξηιακβάλνπλ ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα.  

Ζ αμία ησλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο αγνξάο ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ 

θαζψο θαη θάζε δαπάλε πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ απηά λα ηεζνχλ ζε θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο, 

κεησκέλε θαηά ην πνζφ ησλ ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ. εκαληηθέο κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο 

θεθαιαηνπνηνχληαη ζηα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα φηαλ πξνζαπμάλνπλ ηελ απφδνζε ηνπο πέξαλ ησλ αξρηθψλ 

πξνδηαγξαθψλ.  
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   Σα ινηπά άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνζβέλνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κε ηνπο θάησζη 

εηήζηνπο ζπληειεζηέο απφζβεζεο πνπ αληαλαθινχλ ηελ εθηηκψκελε σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή ηνπο. 

Λνγηζκηθά πξνγξάκκαηα: 20%  

Λνηπά άπια: 10%  

 

Ζ απφζβεζε φισλ ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 

3.1.3. Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

3.1.3.1. Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

α) Αξρηθή θαηαρώξηζε 

Σα ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεσο, 

δειαδή ζην θφζηνο πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ απφθηεζε ηνπο. Σν θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ 

ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ πνπ δηαηέζεθε γηα ηελ απφθηεζε. 

β) Μεηαγελέζηεξε απνηίκεζε 

Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο θαηαρσξίζεσο, ηα ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

απνηηκνχληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ηνπο.   

γ) Γηαγξαθή 

            Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δηαγξάθεηαη φηαλ θαη κφλνλ φηαλ εθπλεχζνπλ ηα 

ζπκβαηηθά δηθαηψκαηα επί ησλ ηακηαθψλ ξνψλ ηνπ ζηνηρείνπ ή κεηαβηβαζηνχλ νπζηαζηηθά φινη νη θίλδπλνη 

θαη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θπξηφηεηα ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ 

3.1.4. Φόξνη εηζνδήκαηνο 

3.1.4.1. Σξέρσλ θόξνο 

 Ο ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη 

πεξηιακβάλεη, ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο 

θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. Ζ Δηαηξεία, γηα ηηο δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ αλέιεγθησλ ρξήζεσλ, δελ 

ζρεκαηίδεη ζρεηηθή πξφβιεςε. Οη δηαθνξέο ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, θαηαρσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο, θαηά ηελ νπνία βεβαηψλνληαη απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη γίλνληαη 

απνδεθηέο απφ ηνλ Δηαηξεία. 

3.1.4.2. Αλαβαιιόκελνη θόξνη 

Αλαβαιιφκελνη θφξνη πξνθχπηνπλ φηαλ ππάξρνπλ πξνζσξηλέο (αλαζηξέςηκεο) δηαθνξέο κεηαμχ 

ινγηζηηθήο αμίαο θαη θνξνινγηθήο βάζεσο ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ.  

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη επηιέμεη ηελ θαηαρψξηζε αλαβαιιφκελσλ θφξσλ. 

3.1.5. Πξνθαηαβνιέο θαη ινηπά κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Οη πξνθαηαβνιέο δαπαλψλ θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεσο (θαηαβαιιφκελα πνζά) θαη  

απνηηκνχληαη κεηαγελέζηεξα ζην αξρηθφ θφζηνο θηήζεσο, κείνλ ηα ρξεζηκνπνηεζέληα πνζά βάζεη ηεο αξρήο 

ηνπ δνπιεπκέλνπ θαη ηπρφλ δεκίεο απνκεηψζεσο. Ζ απνκείσζε ησλ πξνθαηαβνιψλ δαπαλψλ αλαθέξεηαη 
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ζηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία ν ιήπηεο ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ δελ είλαη ζε ζέζε νχηε λα εθπιεξψζεη ηελ 

δέζκεπζε πνπ αλέιαβε νχηε λα επηζηξέςεη ην ππφινηπν ηνπ πνζνχ. 

Σα ινηπά κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεσο 

θαη απνηηκνχληαη κεηαγελέζηεξα ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη αλαθηήζηκεο αμίαο, 

δειαδή ηνπ πνζνχ πνπ αλακέλεηαη λα ιεθζεί. 

3.1.6. Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 

          Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο θαη νη ινηπέο απαηηήζεηο επηκεηξψληαη ζην θφζηνο θηήζεο κείνλ ηηο 

εθηηκψκελεο δεκίεο απνκείσζεο. 

3.1.7. Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 

α) Αξρηθή θαηαρώξηζε θαη κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο, ηφζν θαηά ηελ αξρηθή θαηαρψξηζε, φζν θαη κεηαγελέζηεξα, 

απνηηκνχληαη ζηα νλνκαζηηθά πνζά ηνπο. 

β) Γηαγξαθή 

Μηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε δηαγξάθεηαη φηαλ θαη κφλνλ φηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε 

εθπιεξψλεηαη, αθπξψλεηαη ή εθπλέεη, δειαδή φηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε πνπ ηελ δεκηνχξγεζε δελ 

πθίζηαηαη πιένλ.  

3.1.8. Με ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 

α) Αξρηθή θαηαρώξηζε θαη κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε  

         Οη κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαηαρσξίδνληαη αξρηθά θαη απνηηκνχληαη κεηαγελέζηεξα ζην 

νλνκαζηηθφ πνζφ πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ην δηαθαλνληζκφ ηνπο. Γηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ είηε 

θαηά ηελ επαλεθηίκεζή είηε θαηά ην δηαθαλνληζκφ ησλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ 

θαηαρσξίδνληαη σο θέξδε ή δεκίεο ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξνθχπηνπλ. 

β) Γηαγξαθή  

         Μηα κε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε δηαγξάθεηαη φηαλ θαη κφλνλ φηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε 

εθπιεξψλεηαη, αθπξψλεηαη ή εθπλέεη, δειαδή φηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε πνπ ηελ δεκηνχξγεζε δελ 

πθίζηαηαη πιένλ. 

3.1.9. Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 

       Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη αξρηθά σο ππνρξεψζεηο 

ζηελ πεξίνδν πνπ εηζπξάηηνληαη ή ζηελ πεξίνδν πνπ θαζίζηαηαη νξηζηηθή ε έγθξηζή ηνπο θαη ππάξρεη 

βεβαηφηεηα φηη ζα εηζπξαρζνχλ. Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο αλαγλσξίδνληαη κε ηα πνζά πνπ εηζπξάηηνληαη ή 

εγθξίλνληαη νξηζηηθά. Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο αλαγλψξηζεο, νη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο απνζβέλνληαη κε 

ηε κεηαθνξά ηνπο ζηα απνηειέζκαηα σο έζνδα, ζηελ ίδηα πεξίνδν θαη κε ηξφπν αληίζηνηρν ηεο κεηαθνξάο 

ζηα απνηειέζκαηα ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ πνπ επηρνξεγήζεθε. Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ 

αθνξνχλ έμνδα αλαγλσξίδνληαη αξρηθά σο ππνρξεψζεηο ζηελ πεξίνδν πνπ εηζπξάηηνληαη ή ζηελ πεξίνδν πνπ 

θαζίζηαηαη νξηζηηθή ε έγθξηζή ηνπο θαη ππάξρεη βεβαηφηεηα φηη ζα εηζπξαρζνχλ. Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 
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πνπ αθνξνχλ έμνδα κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα σο έζνδα ζηελ πεξίνδν ζηελ νπνία ηα επηρνξεγεζέληα 

έμνδα βαξχλνπλ ηα απνηειέζκαηα. 

3.1.10. Έζνδα θαη έμνδα 

Ζ Δηαηξεία θαηαρσξίδεη ηα έζνδα θαη ηα έμνδα, φηαλ απηά θαζίζηαληαη δνπιεπκέλα.  

Δηδηθφηεξα: 

Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ αλαγλσξίδνληαη κε βάζε ην πνζνζηφ νινθιήξσζεο θαη εθφζνλ 

ζεσξείηαη ζθφδξα πηζαλή ε εηζξνή ηνπ νηθνλνκηθνχ νθέινπο ηεο ζπλαιιαγήο. Δλαιιαθηηθά θαη φηαλ δελ 

ππάξρεη νπζηψδεο επίπησζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ 

επηκεηξψληαη κε ηελ κέζνδν ηεο νινθιεξσκέλεο ζχκβαζεο. Σα έζνδα απφ ηφθνπο ινγίδνληαη βάζεη ηεο 

αξρήο ηνπ δνπιεπκέλνπ. 

3.1.11. ηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεσο 

Σα θνλδχιηα ηεο θαζαξήο ζέζεσο θαηαρσξίδνληαη αξρηθά θαη απνηηκνχληαη κεηαγελέζηεξα ζηα 

νλνκαζηηθά πνζά, πνπ έρνπλ ιεθζεί ή θαηαβιεζεί. 

3.1.12. Δλδερόκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο  

Σα ζηνηρεία απηά αθνξνχλ ελδερφκελα δηθαηψκαηα θαη δεζκεχζεηο αληίζηνηρα, ηα νπνία πξνθχπηνπλ 

απφ γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο θαη ε χπαξμή ηνπο ζα επηβεβαησζεί κφλν απφ ην αλ ζπκβνχλ ή δελ ζπκβνχλ 

έλα ή πεξηζζφηεξα αβέβαηα κειινληηθά γεγνλφηα, ηα νπνία δελ είλαη πιήξσο ππφ ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο. 

Σα ζηνηρεία απηά γλσζηνπνηνχληαη ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

3.1.13. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνύ 

Οη αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, 

πξνζαξκφδνληαη, εάλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη δηνξζσηηθά γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία απηή 

επηβάιινπλ πξνζαξκνγέο ηεο αμίαο ηνπο. Οη πξνζαξκνγέο απηέο γίλνληαη γηα ηέηνηα γεγνλφηα, σο ηελ 

εκεξνκελία εγθξίζεσο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Σα κε δηνξζσηηθά, 

κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ γεγνλφηα, γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ είλαη ζεκαληηθά, ζηηο ζεκεηψζεηο 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.   

3.1.14. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο 

Οη εθηηκήζεηο θαη νη παξαδνρέο αμηνινγνχληαη δηαξθψο θαη βαζίδνληαη ζηελ ηζηνξηθή εκπεηξία θαη ζε 

άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ πνπ, ππφ ηηο παξνχζεο 

ζπλζήθεο, αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ. 

3.2. Μεηαβνιή ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ, κεηαβνιέο ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ θαη δηόξζσζε 

ζθαικάησλ πξνεγνύκελσλ πεξηόδσλ 

3.2.1. Μεηαβνιή ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ 

Οη κεηαβνιέο ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ, θαηαρσξίδνληαη κε αλαδξνκηθή επαλαδηαηχπσζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φισλ ησλ πεξηφδσλ πνπ δεκνζηνπνηνχληαη καδί κε ηηο θαηαζηάζεηο ηεο 

ηξέρνπζαο πεξηφδνπ, ψζηε ηα παξνπζηαδφκελα θνλδχιηα λα είλαη ζπγθξίζηκα..  

ηελ παξνχζα πεξίνδν δελ πξνέθπςε αλάγθε ηέηνηαο κεηαβνιήο. 
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3.2.2 Μεηαβνιέο ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ 

Οη κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαηαρσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν, ζηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη φηη 

πξνθχπηνπλ θαη επεξεάδνπλ απηή ηελ πεξίνδν θαη κειινληηθέο πεξηφδνπο, θαηά πεξίπησζε. Οη κεηαβνιέο 

απηέο δελ θαηαρσξίδνληαη αλαδξνκηθά. 

3.2.3. Γηόξζσζε ζθαικάησλ πξνεγνύκελσλ πεξηόδσλ 

Οη δηνξζψζεηο ζθαικάησλ θαηαρσξίδνληαη κε ηελ αλαδξνκηθή δηφξζσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ φισλ ησλ πεξηφδσλ πνπ δεκνζηνπνηνχληαη καδί κε ηηο θαηαζηάζεηο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ. 

ηελ παξνχζα πεξίνδν δελ εληνπίζηεθε ζθάικα πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. 

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

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

 

 Όηαλ, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ε εηαηξεία παξεθθιίλεη απφ ηελ εθαξκνγή κηαο δηαηάμεσο ηνπ 

λφκνπ γηα λα εθπιεξψζεη ηελ ππνρξέσζε ηεο εχινγεο παξνπζηάζεσο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, γλσζηνπνηεί θαη αηηηνινγεί επαξθψο ηελ παξέθθιηζε απηή.   

ηελ παξνχζα πεξίνδν δελ πξνέθπςε αλάγθε ηέηνηαο παξεθθιίζεσο. 

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

ηζνινγηζκνύ 

Γελ ππάξρεη πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ππνρξέσζε πνπ ζρεηίδεηαη κε πεξηζζφηεξα απφ έλα θνλδχιηα ηνπ 

ηζνινγηζκνχ. 

6. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ελζώκαηα θαη άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

6.1. Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Πίλαθαο κεηαβνιώλ 

ελζώκαησλ πάγησλ 

ζηνηρείσλ 

ηδηνρξεζηκνπνηνύκελσλ 

Γήπεδα 

Αγξνί 
Κηίξηα  

Μεραλνινγηθόο 

εμνπιηζκόο 

Λνηπόο 

εμνπιηζκόο 

Αμία θηήζεσο          

Τπφινηπν 1.1.2014 228.669,60 144.195,98 50.900,00 2.227.754,32 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 0 0 0 16.256,49 

Κεθαιαηνπνίεζε ηφθσλ 0 0 0 0 

Γηαθνξά αλαπξνζαξκνγήο 0 0 0 0 

Μεηψζεηο πεξηφδνπ 0 0 0 0 

Μεηαθνξέο πεξηφδνπ 0 0 0 0 

Τπόινηπν 31.12.2014 228.669,60 144.195,98 50.900,00 2.244.010,81 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη 

απνκεηώζεηο 
        

Τπφινηπν 1.1.2014 0        42.248,28  49.488,32 1.862.758,40 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 0 
           

5.635,88  
80,00 31.302,25 

Γηαθνξά αλαπξνζαξκνγήο 0 0 0 0 

Μεηψζεηο απνζβέζεσλ 

πεξηφδνπ 
0 0 0 0 

Απνκεηψζεηο πεξηφδνπ 0 0 0 0 

Αλαζηξνθέο απνκεηψζεσλ 

πεξηφδνπ 
0 0 0 0 

Μεηαθνξέο πεξηφδνπ 0 0 0 0 

Τπόινηπν 31.12.2014 0 47.884,16 49.568,32 1.894.060,65 
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Καζαξή ινγηζηηθή αμία 

31.12.2014 
228.669,60 96.311,82 1.331,68 349.950,16 

Αμία θηήζεσο          

Τπφινηπν 1.1.2015 228.669,60 144.195,98 50.900,00 2.244.010,81 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 0 0 11.022,60 16.583,26 

Κεθαιαηνπνίεζε ηφθσλ 0 0 0 0 

Γηαθνξά αλαπξνζαξκνγήο 0 0 0 0 

Μεηψζεηο πεξηφδνπ 0 0 0 0 

Μεηαθνξέο πεξηφδνπ 0 0 0 0 

Τπόινηπν 31.12.2015 228.669,60 144.195,98 61.922,60 2.260.594,07 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη 

απνκεηώζεηο 
        

Τπφινηπν 1.1.2015 0 47.884,16 49.568,32 1.894.060,65 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 0 5.635,88 1.090,40 27.134,10 

Γηαθνξά αλαπξνζαξκνγήο 0 0 0 0 

Μεηψζεηο απνζβέζεσλ 

πεξηφδνπ 
0 0 0 0 

Απνκεηψζεηο πεξηφδνπ 0 0 0 0 

Αλαζηξνθέο απνκεηψζεσλ 

πεξηφδνπ 
0 0 0 0 

Μεηαθνξέο πεξηφδνπ 0 0 0 0 

Τπόινηπν 31.12.2015 0 53.520,04 50.658,72 1.921.194,75 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία 

31.12.2015 
228.669,60 90.675,94 11.263,88 339.399,32 

 

6.2. Άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Πίλαθαο κεηαβνιώλ άπισλ πάγησλ ζηνηρείσλ Τπεξαμία 
Γαπάλεο 

αλαπηύμεσο 

Λνηπά 

άπια 

ζηνηρεία 

Αμία θηήζεσο        

Τπφινηπν 1.1.2014 0,00 0,00 870.624,28 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 0,00 0,00 18.997,40 

Κεθαιαηνπνίεζε ηφθσλ 0,00 0,00 0,00 

Μεηψζεηο πεξηφδνπ 0,00 0,00 0,00 

Μεηαθνξέο πεξηφδνπ 0,00 0,00 0,00 

Τπόινηπν 31.12.2014 0,00 0,00 889.621,68 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο       

Τπφινηπν 1.1.2014 0,00 0,00 410.270,76 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 0,00 0,00 8.718,86 

Μεηψζεηο απνζβέζεσλ πεξηφδνπ 0,00 0,00 0,00 

Απνκεηψζεηο πεξηφδνπ 0,00 0,00 0,00 

Αλαζηξνθέο απνκεηψζεσλ πεξηφδνπ 0,00 0,00 0,00 

Μεηαθνξέο πεξηφδνπ 0,00 0,00 0,00 

Τπόινηπν 31.12.2014 0,00 0,00 418.989,62 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία 31.12.2014 0,00 0,00 470.632,06 

Αμία θηήζεσο        

Τπφινηπν 1.1.2015 0,00 0,00 889.621,68 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 0,00 0,00 0,00 
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Κεθαιαηνπνίεζε ηφθσλ 0,00 0,00 0,00 

Μεηψζεηο πεξηφδνπ 0,00 0,00 0,00 

Μεηαθνξέο πεξηφδνπ 0,00 0,00 0,00 

Τπόινηπν 31.12.2015 0,00 0,00 889.621,68 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο       

Τπφινηπν 1.1.2015 0,00 0,00 418.989,62 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 0,00 0,00 8.370,66 

Μεηψζεηο απνζβέζεσλ πεξηφδνπ 0,00 0,00 0,00 

Απνκεηψζεηο πεξηφδνπ 0,00 0,00 0,00 

Αλαζηξνθέο απνκεηψζεσλ πεξηφδνπ 0,00 0,00 0,00 

Μεηαθνξέο πεξηφδνπ 0,00 0,00 0,00 

Τπόινηπν 31.12.2015 0,00 0,00 427.360,28 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία 31.12.2015 0,00 0,00 462.261,40 

 

7. Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 
7.2 Απνηίκεζε ζην θόζηνο θηήζεσο 

7.2.1 Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 

Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 31/12/2015 31/12/2014 

Πειάηεο  347.481,69 371.473,06 

Αμηφγξαθα εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ 23.371,29 27.027,53 

ύλνιν 370.852,98 398.500,59 

 
7.2.2 Λνηπέο απαηηήζεηο 

Οη ινηπέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

Λνηπέο απαηηήζεηο 31/12/2015 31/12/2014 

ΦΠΑ ΤΜΦΖΦΗΣΔΟ  97.454,29 124.063,36 

ΠΑΡΑΚΡΑΣΖΘΔΝΣΔ ΦΟΡΟΗ 55.917,43 32.344,19 

ΥΡΔΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΟΗ 423.668,34 464.805,64 

ύλνιν 577.040,06 621.213,19 

 

7.2.3 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

ην θνλδχιη ηνπ ηζνινγηζκνχ ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα πεξηιακβάλνληαη θαηαζέζεηο φςεσο θαη 

ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα ηεο εηαηξείαο. 

8. Πξνβιέςεηο 

8.1 Πξόβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνύ ιόγσ απνρσξήζεσο από ηελ ππεξεζία 
ηελ παξνχζα πεξίνδν δελ δηελεξγήζεθε πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ απνρσξήζεσο 

απφ ηελ ππεξεζία.  
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8.2 Λνηπέο πξνβιέςεηο 
Γελ δηελεξγήζεθαλ ινηπέο πξνβιέςεηο. 

9. Τπνρξεώζεηο 
 

9.1 Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 

9.1.1 Γάλεηα 

α) Δμαζθαιίζεηο δαλείσλ 

Γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ ε εηαηξεία έρεη παξαρσξήζεη ππνζήθεο πνζνχ επξψ 

450.000,00. 

(β) Υξόλνο ιήμεσο δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ 

         Απφ ην ζχλνιν ησλ καθξνπξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ, πνζφ επξψ 29.166,85 είλαη πιεξσηέα κεηά απφ 

πέληε (5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. 

9.1.2 Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο  

Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ παξαηίζεηαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

Πίλαθαο κεηαβνιώλ  Υξήζε 2015 Υξήζε 2014 

Τπφινηπν ελάξμεσο 12.434,90 16.162,33 

Λεθζείζεο επηρνξεγήζεηο εληφο ηεο πεξηφδνπ 0,00 0,00 

Απνζβέζεηο 3.727,43 3.727,43 

Τπφινηπν ιήμεσο 8.707,47 12.434,90 

 
9.2 Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 

9.2.1 Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο 

Οη εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

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

Πξνκεζεπηέο  820.838,91 828.784,01 

Αμηφγξαθα εκπνξηθψλ ππνρξεψζεσλ 111.251,30 136.301,70 

ύλνιν 932.090,21 965.085,71 

 
9.2.2 Λνηπέο ππνρξεώζεηο 

Οη ινηπέο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

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

Απνδνρέο πξνο. πιεξσηέεο 0,00 971,47 

Πηζησηέο δηάθνξνη 57.666,38 117.947,36 

χλνιν 57.666,38 118.918,83 

 

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

Αθνινπζεί αλάιπζε απηψλ ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο: 

Έζνδα 31/12/2015 31/12/2014 

ΠΧΛΖΔΗ ΔΗΗΣΖΡΗΧΝ 4.967.537,25   5.262.971,30 
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ΟΛΗΚΔ ΜΗΘΧΔΗ 1.302.022,13   1.631.026,07 

ΔΟΓΑ ΤΠΟΚ/ΜΑ-ΓΡΑΦ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 19.234,92 18.420,65 

ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ & ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΟΓΑ 6.283,00 3.145,32 

ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΧΝ ΑΥΟΛΗΧΝ 83.236,00 99.975,5 

ΛΟΗΠΟΗ ΠΗΣΧΣΗΚΟΗ ΣΟΚΟΗ 0,00 94,98 

ΑΝΑΛΟΓΟΤΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΔΠΗΥΟΡΖΓ. 46.696,18 57.856,00 

ΔΟΓΑ. ΠΡΟΖΓΟΤΜ. ΥΡΖΔΧΝ 21.654,28 30,75 

χλνιν 6.446.663,76 7.073.520,57 

   

   

Έμνδα 31/12/2015 31/12/2014 

ΑΜΟΗΒΔ & ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 1.085.630,51 1.079.290,4 

ΑΜΟΗΒΔ & ΔΞΟΓΑ ΣΡΗΣΧΝ 106.066,76 101.879,39 

ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΗΣΧΝ 4.447.007,65 5.034.588,22 

ΦΟΡΟΗ & ΣΔΛΖ 287.380,38 312.128,07 

ΓΗΑΦΟΡΑ  ΔΞΟΓΑ 468.680,75 486.546,95 

ΣΟΚΟΗ ΚΑΗ ΤΝΑΦΖ ΔΞΟΓΑ 9.274,05 12.913,85 

ΑΠΟΒΔΔΗ ΠΑΓΗΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ  42.231,04 45.736,99 

ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΞΟΓΑ 392,62 436,70 

χλνιν 6.446.663,76 7.073.520,57 

 
         Σν ζχλνιν ησλ αλσηέξσ εμφδσλ επηκεξίδεηαη ζην θφζηνο πσιήζεσλ, ζηα έμνδα δηνίθεζεο θαη 

δηάζεζεο. 

 

11. Σόθνη πνπ ελζσκαηώζεθαλ ζηελ αμία πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζηελ πεξίνδν 
 

ηελ παξνχζα πεξίνδν δελ ελζσκαηψζεθαλ ζηελ αμία θαηαζθεπαδφκελνπ θηηξίνπ ηφθνη. 

12. Καηεγνξίεο θαη ακνηβέο πξνζσπηθνύ 
 

Ο κέζνο φξνο ησλ απαζρνινχκελσλ αλέξρεηαη: 

 31/12/2015 31/12/2014 

χλνιν 121 118 

 

13.  Πξνθαηαβνιέο θαη πηζηώζεηο ζε κέιε δηνηθεηηθώλ, δηαρεηξηζηηθώλ θαη επνπηηθώλ 

νξγάλσλ 
 

Γελ ππάξρνπλ ηέηνηα θνλδχιηα. 

14. Υξήζε ηεο επηινγήο ηεο παξαγξάθνπ 7 ή ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λόκνπ 
 

Ζ Δηαηξεία δελ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ πνιχ κηθξψλ νληνηήησλ. 

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

εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό 
 

α) Δγγπήζεηο  

Ζ Δηαηξεία έρεη ρνξεγήζεη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνο δηάθνξνπο ηξίηνπο, πνζνχ επξψ 34.487,00. 

β) Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο  

 Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο ρξήζεηο 2006-2010. Γηα ηηο ρξήζεηο 

2011 έσο θαη 2015 ε εηαηξεία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ πνπ 



17 

 

πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65Α Ν. 4174/2013. Γηα ηε ρξήζε 2015, ν έιεγρνο απηφο βξίζθεηαη 

ζε εμέιημε θαη ην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2015. Αλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνθχςνπλ 

πξφζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο, εθηηκνχκε φηη απηέο δελ ζα έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. Γηα ηηο ρξήζεηο 2011 έσο θαη 2014, νη ζρεηηθέο εθζέζεηο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο έρνπλ 

ππνβιεζεί εκπξφζεζκα ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο. 

16. Πξώηε εθαξκνγή 
 

Ζ πξψηε εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ απνηηκήζεσο θαη ζπληάμεσο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

αληηκεησπίδεηαη σο αιιαγή ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ. 

Ο αθφινπζνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηελ επίδξαζε ησλ εγγξαθψλ πξνζαξκνγήο επί ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ γηα ηελ 31.12.2013 θαη ηελ 31.12.2014, νη νπνίεο εθαξκφζζεθαλ επί ησλ θαηαζηαηηθψλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο, πξνθεηκέλνπ απηέο λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα Δ.Λ.Π.: 

πκθσλία θαζαξήο ζέζεσο θαηά ηελ πξώηε εθαξκνγή 31/12/2014 31/12/2013 

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ Δ.Γ.Λ..  1.496.529,22 1.351.462,33 

Αλαηαμηλφκεζε θξαηηθήο επηρνξεγήζεσο ζηηο ππνρξεψζεηο 12.434,00 16.162,33 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ Δ.Λ.Π.  1.484.095,22 1.335.300,00 

  
 

Λάξηζα 8 Ηνπλίνπ 2016 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. &  

Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

 

 

 

 

 

ΜΗΥΑΖΛ Η. ΑΚΔΛΛΑΡΗΟΤ 

ΑΓΣ . 922729 

 

Ο Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.. 

 

 

 

 

ΓΔΧΡΓΗΟ Α. ΚΑΡΑΓΗΧΣΑ 

ΑΓΣ Υ 414879 

 

Ο Πξντζηάκελνο Λνγηζηεξίνπ 

 

 

 

 

 

 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ Β. ΜΠΑΚΑΡΟ 

ΑΓΣ AI 833381 

Αξ.αδ.ΟΔΔ 29236 Α' ηάμεο 

 


