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Έθζεζε Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 

Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο  

«ΝΟΣΙΔ ΠΟΡΑΓΔ Α.Δ. ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ – ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ & ΚΣΗΜΑΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» 

Έθζεζε Διέγρνπ επί ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 
 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «ΝΟΣΗΔ ΠΟΡΑΓΔ Α.Δ. 
ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ – ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ & ΚΣΖΜΑΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ», νη νπνίεο απνηεινύληαη από ηνλ 
ηζνινγηζκό ηεο 31

εο
 Γεθεκβξίνπ 2015, ηηο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ θαη κεηαβνιώλ θαζαξήο ζέζεο ηεο 

ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη ην ζρεηηθό πξνζάξηεκα.  
 

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 
 

Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε απηώλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 
θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα, όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο 
πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 
θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ από νπζηώδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 
 

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 
 

Ζ δηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλώκε επί απηώλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κε 
βάζε ηνλ έιεγρό καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Διέγρνπ. Σα 
πξόηππα απηά απαηηνύλ λα ζπκκνξθσλόκαζηε κε θαλόλεο δενληνινγίαο, θαζώο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη 
δηελεξγνύκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπό ηελ απόθηεζε εύινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα 
δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απόθηεζε ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  Οη επηιεγόκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή 
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδύλσλ νπζηώδνπο αλαθξίβεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 
θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.  Καηά ηε δηελέξγεηα απηώλ ησλ εθηηκήζεσλ 
θηλδύλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε 
παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ 
δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά όρη κε ζθνπό ηελ έθθξαζε γλώκεο επί ηεο 
απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εζσηεξηθώλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ 
αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ 
εύινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε δηνίθεζε, θαζώο θαη αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο 
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξώζεη 
είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλώκεο. 
 

Βάζε γηα Γλώκε κε Δπηθύιαμε 
 

1. ην ινγαξηαζκό «πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο» , απεηθνλίδεηαη ε αμία θηήζεο 
κεηνρώλ αλσλύκσλ εηαηξηώλ κε εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην εθ ησλ νπνίσλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ζπκκεηνρήο κε αμίαο θηήζεο επξώ 253.367 ειέγρεηαη από νξθσηό ειεγθηή ινγηζηή. Γελ 
ηέζεθαλ ππόςε καο ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ εύινγε αμία γηα ην ζύλνιν ησλ κεηνρώλ ηνπ ινγαξηαζκνύ 
απηνύ  θαη ζπλεπώο δηαηεξνύκε επηθύιαμε γηα ηελ νξζή απνηίκεζή  ηνπο θαη ηηο ελδερόκελεο επηπηώζεηο 
ζηα απνηειέζκαηα, γηα ηελ θιεηόκελε θαη ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε θαζώο θαη ζηα ίδηα θεθάιαηα  ηεο 
εηαηξείαο. 
2. ηνπο ινγαξηαζκνύο «Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο» θαη «Λνηπέο Απαηηήζεηο»  πεξηιακβάλνληαη θαη 
απαηηήζεηο ζε θαζπζηέξεζε-επηζθαιείο-επίδηθεο πνζνύ επξώ 275.000 γηα ηηο νπνίεο ε δηελεξγεζείζα 
από ηελ εηαηξεία απνκείσζε πνζνύ επξώ 24.048,15, γηα ηελ θάιπςε δεκηώλ από ηε κε ξεπζηνπνίεζε 
κέξνπο ησλ πξναλαθεξόκελσλ απαηηήζεσλ, ππνιείπεηαη θαηά ηελ εθηίκεζή καο πνζνύ επξώ 180.000 
πεξίπνπ ηεο απαηηνύκελεο. Ζ κε δηελέξγεηα  ηεο απαηηνύκελεο απνκείσζεο ζπληζηά παξέθθιηζε από ηηο 
ινγηζηηθέο αξρέο, πνπ πξνβιέπνληαη από ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα, κε ζπλέπεηα, ε αμία ησλ 
εκπνξηθώλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ινηπώλ απαηηήζεσλ λα εκθαλίδνληαη απμεκέλα θαηά επξώ 180.000, ηα 
ίδηα θεθάιαηα ηζόπνζα απμεκέλα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο θιεηόκελεο θαη ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο 
απμεκέλα θαηά 40.000 θαη 20.000 επξώ αληίζηνηρα. 
3. Καηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ, πνπ πξνβιέπνληαη από ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα, δελ 
ζρεκαηίδεηαη πξόβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία. Καηά ηελ 31ε 
Γεθεκβξίνπ 2015, ην ζπλνιηθό ύςνο ηεο κε ζρεκαηηζζείζαο πξόβιεςεο αλέξρεηαη ζε επξώ 22.700 κε 
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ζπλέπεηα νη πξνβιέςεηο λα εκθαλίδνληαη κεησκέλεο θαηά ην πνζό απηό, ηα ίδηα θεθάιαηα ηζόπνζα  
απμεκέλα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο θιεηόκελεο ρξήζεο απμεκέλα θαηά επξώ 3.100 . 
4. Οη θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηεο εηαηξίαο δελ έρνπλ εμεηαζηεί από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηε ρξήζε 
2010. Χο εθ ηνύηνπ ηα θνξνινγηθά απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο απηήο δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθά. Ζ 
εηαηξία δελ έρεη  πξνβεί ζε εθηίκεζε ησλ πξόζζεησλ θόξσλ θαη ησλ πξνζαπμήζεσλ πνπ πηζαλόλ 
θαηαινγηζηνύλ ζε κειινληηθό θνξνινγηθό έιεγρν θαη δελ έρεη ζρεκαηίζεη ζρεηηθή  πξόβιεςε γηα απηή ηελ 
ελδερόκελε ππνρξέσζε. Από ηνλ έιεγρό καο, δελ έρνπκε απνθηήζεη εύινγε δηαζθάιηζε ζρεηηθά κε ηελ 
εθηίκεζε ηνπ ύςνπο ηεο  πξόβιεςεο πνπ ηπρόλ απαηηείηαη. 
 
Γλώκε κε Δπηθύιαμε 
 
Καηά ηε γλώκε καο, εθηόο από ηηο επηπηώζεηο ησλ ζεκάησλ 2 θαη 3 θαη ηηο πηζαλέο επηπηώζεηο ησλ 
ζεκάησλ 1 θαη 4 πνπ κλεκνλεύνληαη ζηελ παξάγξαθν ‘Βάζε γηα Γλώκε κε Δπηθύιαμε, νη ζπλεκκέλεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε 
ηεο Δηαηξείαο «ΝΟΣΗΔ ΠΟΡΑΓΔ Α.Δ. ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ – ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ & ΚΣΖΜΑΣΗΚΔ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ» θαηά ηελ 31

ε
 Γεθεκβξίνπ 2015 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε γηα ηε ρξήζε πνπ 

έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, ζύκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα. 
 
Έθζεζε επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Απαηηήζεσλ 
 
1. Δπαιεζεύζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδόκελσλ από ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920. 2. ην ινγαξηαζκό «Λνηπέο Απαηηήζεηο» πεξηιακβάλνληαη θαη Απαηηήζεηο 
θαηά Οξγάλσλ Γηνίθεζεο πνζνύ επξώ 300.000 νη νπνίεο εκπίπηνπλ  ζηηο απαγνξεπηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 23α ηνπ θσδ. Ν. 2190/1920. 
 

 

Αζήλα, 10 Ινπιίνπ 2016 
 
 

 
Ο ΟΡΚΩΣΟ ΔΛΔΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ 

ΔΤΣΑΘΙΟ Ι.ΚΑΡΑΛΗ 
Α.Μ ΟΔΛ 40311 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
μέλος της Crowe Horwath International 

Φ. Νέγξε 3 Αζήλα 
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ΙΟΛΟΓΙΜΟ ηεο 31.12.2015 

 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ εκ. 31.12.2015 31.12.2014

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Δλζώκαηα πάγηα

Αθίλεηα 6.1 4.853.161,90 € 4.979.660,06 €

Μεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο 6.1 171.840,68 € 153.680,85 €

Λνηπόο εμνπιηζκόο 6.1 842.295,12 € 716.271,60 €

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 6.2 0,00 € 0,00 €

ύλνιν 5.867.297,70 € 5.849.612,51 €

Άπια πάγηα ζηνηρεία

Λνηπά άπια 6.3 19.133,08 € 20.068,86 €

ύλνιν 19.133,08 € 20.068,86 €

Πξνθαηαβνιέο θαη κε θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ππό θαηαζθεπή 6.4 81.747,56 € 101.408,38 €

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 7.1.1 13.318,44 € 13.318,44 €

Υξεσζηηθνί Σίηινη 0,00 € 0,00 €

πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο 7.1.2 1.903.367,00 € 903.367,00 €

Λνηπνί ζπκκεηνρηθνί ηίηινη 0,00 € 0,00 €

ύλνιν 1.916.685,44 € 916.685,44 €

Αλαβαιιόκελνη θόξνη 14 0,00 € 0,00 €

ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ 7.884.863,78 € 6.887.775,19 €

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Απνζέκαηα

Δκπνξεύκαηα 7.811,05 € 5.799,15 €

Πξώηεο ύιεο θαη δηάθνξα πιηθά 120.627,40 € 73.820,25 €

Πξνθαηαβνιέο γηα απνζέκαηα 783,28 € 626,15 €

ύλνιν 129.221,73 € 80.245,55 €

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πξνθαηαβνιέο

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 7.1.3 606.308,37 € 708.961,17 €

Γνπιεπκέλα έζνδα πεξηόδνπ 4,94 € 7,69 €

Λνηπέο απαηηήζεηο 7.1.5 460.588,12 € 959.982,14 €

Πξνπιεξσκέλα έμνδα 12.123,99 € 8.325,70 €

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 7.1.6 1.818.715,73 € 1.469.002,80 €

ύλνιν 2.897.741,15 € 3.146.279,50 €

ύλνιν θπθινθνξνύλησλ 3.026.962,88 € 3.226.525,05 €

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 10.911.826,66 € 10.114.300,24 €  
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ΠΑΘΗΣΙΚΟ εκ. 31.12.2015 31.12.2014

Καζαξή ζέζε

Καηαβιεκέλα θεθάιαηα

Κεθάιαην 8 3.262.800,00 € 3.262.800,00 €

ύλνιν 3.262.800,00 € 3.262.800,00 €

Απνζεκαηηθά θαη απνηειέζκαηα εηο λέν

Απνζεκαηηθά λόκσλ ή θαηαζηαηηθνύ 8 165.431,72 € 144.932,92 €

Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά 8 3.943.930,11 € 3.446.151,36 €

Απνηειέζκαηα εηο λέν 11 1.038.249,22 € 597.854,58 €

ύλνιν 5.147.611,05 € 4.188.938,86 €

πλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο 0,00 € 0,00 €

ύλνιν θαζαξήο ζέζεο 8.410.411,05 € 7.451.738,86 €

Πξνβιέςεηο

Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 9.1 0,00 € 0,00 €

ύλνιν 0,00 € 0,00 €

Τπνρξεώζεηο

Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο

Γάλεηα 9.2.1 812.500,00 € 1.237.500,00 €

Λνηπέο Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 0,00 € 0,00 €

Κξαηηθέο επ ηρνξεγήζεηο 9.2.2 1.647,49 € 3.294,98 €

Αλαβαιιόκελνη θόξνη 14 0,00 € 0,00 €

ύλνιν 814.147,49 € 1.240.794,98 €

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο

Σξαπεδηθά Γάλεηα 9.2.1 1.064.626,67 € 914.010,06 €

Βξαρππξόζεζκν κέξνο καθξνπξνζέζκσλ δαλείσλ 9.2.1 427.562,50 € 313.466,67 €

Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο 9.3.1 55.742,90 € 30.977,34 €

Φόξνο εηζνδήκαηνο 32.653,04 € 0,00 €

Λνηπνί θόξνη θαη ηέιε 16.043,04 € 70.693,02 €

Οξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο 31.674,30 € 28.279,41 €

Λνηπέο ππνρξεώζεηο 9.3.2 33.386,89 € 31.591,76 €

Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 25.578,78 € 31.573,46 €

Έζνδα επόκελσλ ρξήζεσλ 0,00 € 1.174,68 €

ύλνιν 1.687.268,12 € 1.421.766,40 €

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ 2.501.415,61 € 2.662.561,38 €

ύλνιν Καζαξήο Θέζεο, Πξνβιέςεσλ θαη Τπνρξεώζεσλ 10.911.826,66 € 10.114.300,24 €  
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ θαηά ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

εκείσζε 31.12.2015 31.12.2014

Κύθινο εξγαζηώλ (θαζαξόο) 10,16 4.108.356,12 € 3.646.708,50 €

Κόζηνο πσιήζεσλ 10 -2.305.859,22 € -2.352.105,82 €

Μηθηό απνηέιεζκα 1.802.496,90 € 1.294.602,68 €

Λνηπά ζπλήζε  έζνδα 10 59.664,03 € 56.510,27 €

1.862.160,93 € 1.351.112,95 €

Έμνδα δηνίθεζεο 10 -414.060,98 € -301.744,21 €

Έμνδα δηάζεζεο 10 -273.687,07 € -201.351,45 €

Λνηπά έμνδα θαη δεκηέο 10 -21.559,63 € -45.587,42 €

Απνκεηώζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (θαζαξό πνζό) 0,00 € 0,00 €

Κέξδε θαη δεκίεο από δηάζεζε κε θπθινθνξνύλησλ ζηνηρείσλ 10 0,00 € 2.999,99 €

Κέξδε θαη δεκίεο από επ ηκέηξεζε ζηελ εύινγε αμία 0,00 € 0,00 €

Έζνδα ζπκκεηνρώλ θαη επελδύζεσλ 10 0,00 € 0,00 €

Κέξδνο από αγνξά νληόηεηαο ή ηκήκαηνο ζε ηηκή επθαηξίαο 0,00 € 0,00 €

Λνηπά έζνδα θαη θέξδε 10 35.028,16 € 16.675,75 €

Απνηειέζκαηα πξν ηόθσλ θαη θόξσλ 1.187.881,41 € 822.105,61 €

Πηζησηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα 10 11.443,57 € 18.957,36 €

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 10 -173.719,68 € -177.042,24 €

Απνηέιεζκα πξν θόξσλ 1.025.605,30 € 664.020,73 €

Φόξνη εηζνδήκαηνο -66.933,11 € -36.025,40 €

Απνηέιεζκα πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο 958.672,19 € 627.995,33 €  
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΔΩ  

 

εκ. Κεθάιαην
Τπέξ ην 

άξηην

Καηαζέζεηο 

Ιδηνθηεηώλ
Ίδηνη Σίηινη

Γηαθνξέο εύινγεο 

αμίαο

Απνζεκαηηθά 

λόκσλ & θαη/θνύ

Αθνξνιόγεηα 

απνζεκαηηθά

Απνηειέζκαηα 

εηο λέν
ύλνιν

Τπόινηπν 01.01.2014 3.262.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.547,98 € 2.790.652,58 € 762.742,97 € 6.823.743,53 €

Μεηαβνιέο ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ θαη δηόξζσζε ιαζώλ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Μεηαβνιέο ζηνηρείσλ ζηελ πεξίνδν 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Δζσηεξηθέο κεηαθνξέο 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 137.384,94 € 655.498,78 € -792.883,72 € 0,00 €

Γηαλνκέο κεξηζκάησλ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Απνηειέζκαηα πεξηόδνπ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 627.995,33 € 627.995,33 €

Τπόινηπν 31.12.2014 3.262.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 144.932,92 € 3.446.151,36 € 597.854,58 € 7.451.738,86 €

Μεηαβνιέο ζηνηρείσλ ζηελ πεξίνδν 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Δζσηεξηθέο κεηαθνξέο 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.498,80 € 497.778,75 € -518.277,55 € 0,00 €

Γηαλνκέο κεξηζκάησλ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Απνηειέζκαηα πεξηόδνπ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 958.672,19 € 958.672,19 €

Τπόινηπν 31.12.2015 8,11 3.262.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 165.431,72 € 3.943.930,11 € 1.038.249,22 € 8.410.411,05 €  
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Πξνζάξηεκα (ζεκεηώζεηο) επί ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ  

ηεο  

31εο Γεθεκβξίνπ 2015 

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

 

 

1. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ Δηαηξεία 

α)  Δπσλπκία: ΝΟΣΗΔ ΠΟΡΑΓΔ Α.Δ. ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ-ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ&ΚΣΖΜΑΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

β)  Ννκηθόο ηύπνο: Αλώλπκε εηαηξεία. 

γ)  Πεξίνδνο αλαθνξάο: 1.1.2015 - 31.12.2015 

δ)  Γηεύζπλζε ηεο έδξαο: ΚΟΤΚΟΤΝΑΡΗΔ, 37002 ΚΗΑΘΟ 

ε) Αξ.Μ.Α.Δ.: 34210/32/Β/95/014 

ΓΔ.ΜΖ.: 123052744000 

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

θαηάξηηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.  

δ) Ζ εηαηξεία  αλήθεη ζηελ θαηεγνξία κεζαία νληόηεηα. 

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

κε ηνλ παξόληα λόκν. 

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

λόκηζκα ηεο Δηαηξείαο.  

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

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

δξαζηεξηόηεηαο 

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

πξννπηηθή ηεο σο ζπλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα. 

3. Λνγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη 

 

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

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

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

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

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

απηέο ηηο εθηηκήζεηο. Οη εθηηκήζεηο θαη νη ζρεηηθέο παξαδνρέο επαλεθηηκνύληαη ζε ζπλερή βάζε.   
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Οη ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο γίλνληαη θπξίσο γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ απνζβέζεσλ ησλ  παγίσλ, ηηο ζπκκεηνρέο, 

ηελ απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ, θαη ηηο πξνβιέςεηο. 

 

3.1. Αθνινπζνύκελεο ινγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη 

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

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

3.1.1. Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

α) Αξρηθή θαηαρώξηζε 

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

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

επηδησθόκελε ρξήζε.  

Δηδηθόηεξα ην θόζηνο ησλ ηδηνπαξαγόκελσλ πάγησλ ζηνηρείσλ, πεξηιακβάλεη ην θόζηνο πξώησλ πιώλ, 

αλαιώζηκσλ πιηθώλ, εξγαζίαο θαη άιιν θόζηνο πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην ελ ιόγσ πάγην ζηνηρείν. Δπηπιένλ 

πεξηιακβάλεη κηα εύινγε αλαινγία ζηαζεξώλ θαη κεηαβιεηώλ εμόδσλ πνπ ζρεηίδνληαη έκκεζα κε ην 

ηδηνπαξαγόκελν πάγην ζηνηρείν, ζην βαζκό πνπ ηα πνζά απηά αλαθέξνληαη ζηελ πεξίνδν θαηαζθεπήο ή 

παξαγσγήο. Ζ εηαηξεία δελ επηβαξύλεη ην θόζηνο ησλ ηδηνπαξαγόκελσλ πάγησλ ζηνηρείσλ καθξάο πεξηόδνπ 

θαηαζθεπήο ή παξαγσγήο κε ηόθνπο εληόθσλ ππνρξεώζεσλ θαηά ην κέξνο πνπ αλαινγνύλ ζε απηό. 

β) Μεηαγελέζηεξε απνηίκεζε 

Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο θαηαρσξίζεσο πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκνύληαη ζην απνζβέζηκν 

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

πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ, κείνλ ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη δεκίεο απνκεηώζεσο). 

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

ηνπο, ε νπνία εθηηκήζεθε σο αθνινύζσο: 

Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο εθηίκεζε θαη ζεσξεί όηη ε σθέιηκε δσή ησλ ελζώκαησλ παγίσλ είλαη ζε 

ζπλάξηεζε κε ηνπο ζπληειεζηέο απόζβεζεο πνπ νξίδνληαη από ηνλ Κώδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο. 

Εεκία απνκεηώζεσο θαηαρσξίδεηαη όηαλ εθηηκάηαη όηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ έρεη ππεξβεί ηελ 

αλαθηήζηκε αμία ηνπ. 

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

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

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

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

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

αμίαο (κείνλ ηα απαηηνύκελα γηα ηελ πώιεζε έμνδα) θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο απηώλ.  
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Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ρξήζεσο, νη εθηηκώκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο πξνεμνθινύληαη ζηελ 

παξνύζα αμία ηνπο κε ηελ ρξήζε ελόο πξν θόξνπ πξνεμνθιεηηθνύ επηηνθίνπ, ην νπνίν αληαλαθιά ηηο 

ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο γηα ηελ δηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.  

γ) Γηαγξαθή 

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

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

3.1.2. Άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

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

πξνγξάκκαηα, εκπνξηθέο επσλπκίεο θαη εκπνξηθά ζήκαηα.  

Σα άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην θόζηνο θηήζεο  ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

θάζε δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα λα έιζεη ην ζηνηρείν ζηελ παξνύζα θαηάζηαζε ή ζέζε ή επηδησθόκελε ρξήζε.  

Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο αλαγλώξηζεο: 

α) Σα άπια ζηνηρεία κε πεξηνξηζκέλε σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή επηκεηξώληαη ζην θόζηνο θηήζεο κείνλ 

απνζβέζεηο θαη κείνλ δεκίεο απνκείσζεο, όηαλ θξίλεηαη όηη απηέο (δεκίεο απνκείσζεο) είλαη κόληκνπ 

ραξαθηήξα. Ζ απόζβεζε ησλ άπισλ ζηνηρείσλ κε ζπκβαηηθά θαζνξηδόκελν ρξόλν ρξήζεο γίλεηαη εληόο ηνπ 

ρξόλνπ απηνύ. Γηα ηα ζηνηρεία ρσξίο ζπκβαηηθά θαζνξηδόκελν ρξόλν ρξήζεο, νη απνζβέζεηο δηελεξγνύληαη κε 

βάζε ηελ εθηηκώκελε σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή ηνπο. 

β) Σα άπια ζηνηρεία κε απεξηόξηζηε σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή, ή κε σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή πνπ δελ 

κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί αμηόπηζηα, επηκεηξώληαη ζην θόζηνο θηήζεο κείνλ απνζβέζεηο θαη κείνλ δεκίεο 

απνκείσζεο όηαλ θξίλεηαη όηη απηέο (δεκίεο απνκείσζεο) είλαη κόληκνπ ραξαθηήξα. 

Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο εθηίκεζε θαη ζεσξεί όηη ε σθέιηκε δσή ησλ άπισλ παγίσλ (ρσξίο ζπκβαηηθά 

θαζνξηζκέλν ρξόλν ρξήζεο) είλαη ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο ζπληειεζηέο απόζβεζεο πνπ νξίδνληαη από ηνλ 

Κώδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο. 

Ζ απόζβεζε όισλ ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ 

3.1.3. Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

3.1.3.1. πκκεηνρέο 

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

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

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

αλαθηήζηκε αμία ηνπο. Χο αλαθηήζηκε αμία ζεσξείηαη ε αμία ρξήζεσο πνπ είλαη ε παξνύζα αμία ησλ 

αλακελόκελσλ κειινληηθώλ ρξεκαηνξνώλ από ηελ ζπκκεηνρή, ζηελ επόκελε πεληαεηία θαη ηεο 

ππνιεηκκαηηθήο ηεο αμίαο ζην ηέινο ηεο πεληαεηίαο. 



ΝΟΣΙΔ ΠΟΡΑΓΔ Α.Δ.                                                                                                                                      
εκεηώζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2015                    

 

12 | Σ ε λ ί δ α  

 

3.1.3.2. Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

α) Αξρηθή θαηαρώξηζε 

Όια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θόζηνο θηήζεσο, δειαδή 

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

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

ηελ απόθηεζε, πιένλ δαπάλεο αγνξάο. 

β) Μεηαγελέζηεξε απνηίκεζε 

Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο θαηαρσξίζεσο, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκνύληαη 

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

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

ζεκαληηθά, απνηηκνύληαη ζην απνζβέζηκν θόζηνο κε ηε ζηαζεξή κέζνδν.   

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

ε νληόηεηα εθηηκά όηη ζα αλαθηήζεη από ην ζηνηρείν απηό. 

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

είλαη ην κεγαιύηεξν από: 

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

ππνινγηδόκελε κε ηε ρξήζε ηνπ αξρηθνύ πξαγκαηηθνύ επηηνθίνπ. 

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

Οη δεκίεο απνκεηώζεσο θαηαρσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη αλαζηξέθνληαη σο θέξδε 

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

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

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

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

απνηειέζκαηα.  

γ) Γηαγξαθή 

Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθό πεξηνπζηαθό ζηνηρείν δηαγξάθεηαη όηαλ θαη κόλνλ όηαλ εθπλεύζνπλ ηα 

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

ηα νθέιε πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ θπξηόηεηα ηνπ ζηνηρείνπ απηνύ. 
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3.1.3.3. Γηάζεζε ησλ ελζώκαησλ, άπισλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ 

Καηά ηελ δηάζεζε ησλ ελζώκαησλ, άπισλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, ε 

δηαθνξά κεηαμύ ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηηκήκαηνο δηάζεζεο απηώλ, αλαγλσξίδεηαη σο θέξδνο/δεκία ζηελ 

θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 

3.1.4. Φόξνη εηζνδήκαηνο 

3.1.4.1. Σξέρσλ θόξνο 

Ο ηξέρσλ θόξνο εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεη: 

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

λνκνζεζίαο. 

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

Οη δηαθνξέο ηνπ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ, θαηαρσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηεο 

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

Δηαηξεία. 

3.1.4.2. Αλαβαιιόκελνη θόξνη 

Αλαβαιιόκελνη θόξνη πξνθύπηνπλ όηαλ ππάξρνπλ πξνζσξηλέο (αλαζηξέςηκεο) δηαθνξέο κεηαμύ 

ινγηζηηθήο αμίαο θαη θνξνινγηθήο βάζεσο ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνύ.  

Ζ εηαηξεία δελ έρεη επηιέμεη ηελ θαηαρώξηζε αλαβαιιόκελσλ θόξσλ. 

3.1.5. Απνζέκαηα 

α) Αξρηθή θαηαρώξηζε 

Σα απνζέκαηα θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θόζηνο θηήζεσο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη θάζε δαπάλε πνπ 

απαηηείηαη γηα λα έιζεη θάζε ζηνηρείν ησλ απνζεκάησλ ζηελ παξνύζα θαηάζηαζε ή ζέζε ή επηδησθόκελε 

ρξήζε.  

Δηδηθόηεξα ην θόζηνο ησλ ηδηνπαξαγόκελσλ απνζεκάησλ, πεξηιακβάλεη ην θόζηνο πξώησλ πιώλ, 

αλαιώζηκσλ πιηθώλ, εξγαζίαο θαη άιιν θόζηνο πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηα ελ ιόγσ ζηνηρεία. Δπηπιένλ 

πεξηιακβάλεη κηα εύινγε αλαινγία ζηαζεξώλ θαη κεηαβιεηώλ εμόδσλ πνπ ζρεηίδνληαη έκκεζα κε ην 

ηδηνπαξαγόκελν ζηνηρείν, ζην βαζκό πνπ ηα πνζά απηά αλαθέξνληαη ζηελ πεξίνδν παξαγσγήο. Ζ εηαηξεία 

δελ επηβαξύλεηλην θόζηνο ησλ ηδηνπαξαγόκελσλ απνζεκάησλ καθξάο πεξηόδνπ παξαγσγήο ή σξηκάλζεσο 

κε ηόθνπο εληόθσλ ππνρξεώζεσλ θαηά ην κέξνο πνπ αλαινγνύλ ζε απηά. 
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β) Μεηαγελέζηεξε απνηίκεζε 

Σα πάζεο θύζεσο απνζέκαηα (έηνηκα θαη εκηηειή, εκπνξεύκαηα, πξώηεο ύιεο θαη πιηθά, βηνινγηθά 

απνζέκαηα) επηκεηξώληαη ζηε ρακειόηεξε αμία, κεηαμύ αμίαο θηήζεσο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. 

Σν θόζηνο θηήζεο ησλ απνζεκάησλ πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν FIFO. Οη δεκία πνπ πξνθύπηεη από ηελ 

επηκέηξεζε ησλ απνζεκάησλ ζηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία όηαλ απηή είλαη κηθξόηεξε ηνπ θόζηνπο 

θηήζεο, αλαγλσξίδεηαη ζηηο δεκίεο απνκείσζεο θαη επηβαξύλεη ην θόζηνο πσιήζεσλ ζηελ Καηάζηαζε 

Απνηειεζκάησλ. ε πεξίπησζε ηδηαίηεξα απμεκέλσλ δεκηώλ απνκείσζεο απνζεκάησλ, ηα ζρεηηθά πνζά 

εκθαλίδνληαη ζην θνλδύιη «Απνκεηώζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (θαζαξό πνζό)» ζηελ Καηάζηαζε 

Απνηειεζκάησλ κε ζθνπό ηελ εύινγε παξνπζίαζε. 

3.1.6. Πξνθαηαβνιέο θαη ινηπά κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Οη πξνθαηαβνιέο δαπαλώλ θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θόζηνο θηήζεσο (θαηαβαιιόκελα πνζά) θαη  

απνηηκνύληαη κεηαγελέζηεξα ζην αξρηθό θόζηνο θηήζεσο, κείνλ ηα ρξεζηκνπνηεζέληα πνζά βάζεη ηεο αξρήο 

ηνπ δνπιεπκέλνπ θαη ηπρόλ δεκίεο απνκεηώζεσο. Ζ απνκείσζε ησλ πξνθαηαβνιώλ δαπαλώλ αλαθέξεηαη 

ζηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία ν ιήπηεο ηνπ ζρεηηθνύ πνζνύ δελ είλαη ζε ζέζε νύηε λα εθπιεξώζεη ηελ 

δέζκεπζε πνπ αλέιαβε νύηε λα επηζηξέςεη ην ππόινηπν ηνπ πνζνύ. 

Σα ινηπά κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θόζηνο θηήζεσο θαη 

απνηηκνύληαη κεηαγελέζηεξα ζηε ρακειόηεξε αμία κεηαμύ θόζηνπο θηήζεσο θαη αλαθηήζηκεο αμίαο, δειαδή 

ηνπ πνζνύ πνπ αλακέλεηαη λα ιεθζεί. 

3.1.7. Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 

α) Αξρηθή θαηαρώξηζε θαη κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο, ηόζν θαηά ηελ αξρηθή θαηαρώξηζε, όζν θαη κεηαγελέζηεξα, 

απνηηκνύληαη ζηα νλνκαζηηθά πνζά ηνπο, εθηόο από ηηο καθξνπξόζεζκεο ιήμεσο, νη νπνίεο απνηηκνύληαη ζην 

απνζβέζηκν θόζηνο κε ηε ζηαζεξή κέζνδν. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν 

λόκηζκα απνηηκνύληαη κε ηελ ηζνηηκία ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ. Οη 

ζρεηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαηαρσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα. 

β) Γηαγξαθή 

Μηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε δηαγξάθεηαη όηαλ θαη κόλνλ όηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε 

εθπιεξώλεηαη, αθπξώλεηαη ή εθπλέεη, δειαδή όηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε πνπ ηελ δεκηνύξγεζε δελ 

πθίζηαηαη πιένλ.  

3.1.8. Με ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 

α) Αξρηθή θαηαρώξηζε θαη κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε 

Οη κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο θαηαρσξίδνληαη αξρηθά θαη απνηηκνύληαη κεηαγελέζηεξα ζην 

νλνκαζηηθό πνζό πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ην δηαθαλνληζκό ηνπο. Γηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ είηε 
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θαηά ηελ επαλεθηίκεζή είηε θαηά ην δηαθαλνληζκό ησλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ θαηαρσξίδνληαη 

σο θέξδε ή δεκίεο ηεο πεξηόδνπ ζηελ νπνία πξνθύπηνπλ.  

β) Γηαγξαθή 

Μηα κε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε δηαγξάθεηαη όηαλ θαη κόλνλ όηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε 

εθπιεξώλεηαη, αθπξώλεηαη ή εθπλέεη, δειαδή όηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε πνπ ηελ δεκηνύξγεζε δελ 

πθίζηαηαη πιένλ.  

3.1.9. Πξνβιέςεηο 

Οη πξνβιέςεηο θαηαρσξίδνληαη αξρηθά θαη απνηηκνύληαη κεηαγελέζηεξα ζην νλνκαζηηθό πνζό πνπ 

αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ην δηαθαλνληζκό ηνπο, εθηόο αλ ε απνηίκεζε ζηελ παξνύζα αμία ηνπ πνζνύ πνπ 

αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ην δηαθαλνληζκό ηνπο έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα πνζά ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 

Οη πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία, πνπ πξνθύπηνπλ από 

πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ, θαηαρσξίδνληαη θαη απνηηκνύληαη ζηα πξνθύπηνληα από ηε 

λνκνζεζία νλνκαζηηθά πνζά θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ. 

3.1.10. Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 

Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνύλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη αξρηθά σο ππνρξεώζεηο 

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

βεβαηόηεηα όηη ζα εηζπξαρζνύλ. Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο αλαγλσξίδνληαη κε ηα πνζά πνπ εηζπξάηηνληαη ή 

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

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

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

αθνξνύλ έμνδα αλαγλσξίδνληαη αξρηθά σο ππνρξεώζεηο ζηελ πεξίνδν πνπ εηζπξάηηνληαη ή ζηελ πεξίνδν 

πνπ θαζίζηαηαη νξηζηηθή ε έγθξηζή ηνπο θαη ππάξρεη βεβαηόηεηα όηη ζα εηζπξαρζνύλ. Οη θξαηηθέο 

επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνύλ έμνδα κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα σο έζνδα ζηελ πεξίνδν ζηελ νπνία ηα 

επηρνξεγεζέληα έμνδα βαξύλνπλ ηα απνηειέζκαηα. 

3.1.11. Έζνδα θαη έμνδα 

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

Δηδηθόηεξα: 

 Σα έζνδα από πώιεζε αγαζώλ θαηαρσξίδνληαη εληόο ηεο πεξηόδνπ ζηελ νπνία θαζίζηαληαη 

δνπιεπκέλα θαη εθόζνλ πιεξνύληαη όιεο νη παξαθάησ πξνϋπνζέζεηο: 

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

θπξηόηεηά ηνπο. 

 Σα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά από ηνλ αγνξαζηή. 
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 Σα νηθνλνκηθά νθέιε από ηε ζπλαιιαγή κπνξνύλ λα απνηηκεζνύλ αμηόπηζηα θαη ζεσξείηαη 

ζθόδξα πηζαλή ε εηζξνή ηνπο ζηελ νληόηεηα. 

 Σα έζνδα από παξνρή ππεξεζηώλ θαη θαηαζθεπαζηηθά ζπκβόιαηα θαηαρσξίδνληαη κε ηε κέζνδν 

ηεο νινθιεξσκέλεο ζπκβάζεσο.   

 Σα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη από ηε ρξήζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηεο νληόηεηαο από ηξίηνπο 

θαηαρσξίδνληαη σο εμήο: 

 Οη ηόθνη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνύ επηηνθίνπ ή ηε ζηαζεξή 

κέζνδν.  

 Σα κεξίζκαηα ή παξόκνηαο θύζεσο εηζόδεκα από ηε ζπκκεηνρή ζηελ θαζαξή ζέζε άιισλ 

νληνηήησλ όηαλ εγθξίλνληαη από ην αξκόδην όξγαλν πνπ απνθαζίδεη ηε δηαλνκή ηνπο. 

  Σα δηθαηώκαηα βάζεη ησλ ζρεηηθώλ ζπκβαηηθώλ όξσλ. 

Σα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ βάζεη ηεο αξρήο ηνπ δνπιεπκέλνπ. 

3.1.12. ηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεσο 

Σα θνλδύιηα ηεο θαζαξήο ζέζεσο θαηαρσξίδνληαη αξρηθά θαη απνηηκνύληαη κεηαγελέζηεξα ζηα 

νλνκαζηηθά πνζά, πνπ έρνπλ ιεθζεί ή θαηαβιεζεί. 

3.1.13. Δλδερόκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο  

Σα ζηνηρεία απηά αθνξνύλ ελδερόκελα δηθαηώκαηα θαη δεζκεύζεηο αληίζηνηρα, ηα νπνία πξνθύπηνπλ 

από γεγνλόηα ηνπ παξειζόληνο θαη ε ύπαξμή ηνπο ζα επηβεβαησζεί κόλν από ην αλ ζπκβνύλ ή δελ ζπκβνύλ 

έλα ή πεξηζζόηεξα αβέβαηα κειινληηθά γεγνλόηα, ηα νπνία δελ είλαη πιήξσο ππό ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο. 

Σα ζηνηρεία απηά γλσζηνπνηνύληαη ζηηο ζεκεηώζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 

3.1.14. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνύ 

Οη αμίεο ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεώζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ, 

πξνζαξκόδνληαη, εάλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε όηη δηνξζσηηθά γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία απηή 

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

εκεξνκελία εγθξίζεσο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Σα κε δηνξζσηηθά, κεηά 

ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ γεγνλόηα, γλσζηνπνηνύληαη εθόζνλ είλαη ζεκαληηθά, ζηηο ζεκεηώζεηο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.   

3.1.15. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο 

Οη εθηηκήζεηο θαη νη παξαδνρέο αμηνινγνύληαη δηαξθώο θαη βαζίδνληαη ζηελ ηζηνξηθή εκπεηξία θαη ζε 

άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αλακελόκελσλ κειινληηθώλ γεγνλόησλ πνπ, ππό ηηο παξνύζεο 

ζπλζήθεο, αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ. 
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3.2. Μεηαβνιή ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ, κεηαβνιέο ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ θαη δηόξζσζε 

ζθαικάησλ πξνεγνύκελσλ πεξηόδσλ 

3.2.1. Μεηαβνιή ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ 

Οη κεηαβνιέο ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ, θαηαρσξίδνληαη κε αλαδξνκηθή επαλαδηαηύπσζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ όισλ ησλ πεξηόδσλ πνπ δεκνζηνπνηνύληαη καδί κε ηηο θαηαζηάζεηο ηεο 

ηξέρνπζαο πεξηόδνπ, ώζηε ηα παξνπζηαδόκελα θνλδύιηα λα είλαη ζπγθξίζηκα. 

ηελ παξνύζα πεξίνδν δελ πξνέθπςε αλάγθε ηέηνηαο κεηαβνιήο. 

3.2.2. Μεηαβνιέο ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ 

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

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

απηέο δελ θαηαρσξίδνληαη αλαδξνκηθά. 

3.2.3. Γηόξζσζε ζθαικάησλ πξνεγνύκελσλ πεξηόδσλ 

Οη δηνξζώζεηο ζθαικάησλ θαηαρσξίδνληαη κε ηελ αλαδξνκηθή δηόξζσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

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

ηελ παξνύζα πεξίνδν 2015 δελ εληνπίζηεθε ζθάικα πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ. 

 

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

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

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

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

γλσζηνπνηεί θαη αηηηνινγεί επαξθώο ηελ παξέθθιηζε απηή.  

ηελ παξνύζα πεξίνδν δελ πξνέθπςε αλάγθε ηέηνηαο παξεθθιίζεσο. 

 

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

ηνπ ηζνινγηζκνύ 

ηνλ ινγαξηαζκό «Γάλεηα-Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο» πεξηιακβάλεηαη ην καθξνπξόζεζκν ηκήκα 

€ 812.500,00 δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ. Σν αληίζηνηρν βξαρππξόζεζκν ηκήκα € 427.562,50 πεξηιακβάλεηαη 

ζηνλ ινγαξηαζκό ησλ βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ «Βξαρππξόζεζκν κέξνο καθξνπξνζέζκσλ 

δαλείσλ». 
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6. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ελζώκαηα θαη άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

6.1. Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Πίλαθαο κεηαβνιώλ ελζώκαησλ πάγησλ ζηνηρείσλ 
ηδηνρξεζηκνπνηνύκελσλ 

Γήπεδα Κηίξηα  
Μεραλνινγηθόο 

εμνπιηζκόο 
Λνηπόο 

εμνπιηζκόο 

Αμία θηήζεσο          

Τπόινηπν 1.1.2014 1.933.958,71   6.674.154,18   845.155,25   2.271.291,36   

Πξνζζήθεο πεξηόδνπ 0,00   73.305,82   71.980,00   237.676,01   

Κεθαιαηνπνίεζε ηόθσλ 0,00   0,00   0,00   0,00   

Γηαθνξά αλαπξνζαξκνγήο 0,00   0,00   0,00   0,00   

Μεηώζεηο πεξηόδνπ 0,00   0,00   0,00   -26.000,00   

Μεηαθνξέο πεξηόδνπ 0,00   0,00   0,00   0,00   

Τπόινηπν 31.12.2014 1.933.958,71   6.747.460,00   917.135,25   2.482.967,37   

σξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο         

Τπόινηπν 1.1.2014 0,00   3.437.305,94   719.554,26   1.668.185,07   

Απνζβέζεηο πεξηόδνπ 0,00   264.452,71   43.900,14   124.510,69   

Γηαθνξά αλαπξνζαξκνγήο 0,00   0,00   0,00   0,00   

Μεηώζεηο απνζβέζεσλ πεξηόδνπ 0,00   0,00   0,00   -25.999,99   

Απνκεηώζεηο πεξηόδνπ 0,00   0,00   0,00   0,00   

Αλαζηξνθέο απνκεηώζεσλ πεξηόδνπ 0,00   0,00   0,00   0,00   

Μεηαθνξέο πεξηόδνπ 0,00   0,00   0,00   0,00   

Τπόινηπν 31.12.2014 0,00   3.701.758,65   763.454,40   1.766.695,77   

Καζαξή ινγηζηηθή αμία 31.12.2014 1.933.958,71   3.045.701,35   153.680,85   716.271,60   

Αμία θηήζεσο          

Τπόινηπν 1.1.2015 1.933.958,71   6.747.460,00   917.135,25   2.482.967,37   

Πξνζζήθεο πεξηόδνπ 0,00   98.756,29   62.684,00   274.461,65   

Κεθαιαηνπνίεζε ηόθσλ 0,00   0,00   0,00   0,00   

Γηαθνξά αλαπξνζαξκνγήο 0,00   0,00   0,00   0,00   

Μεηώζεηο πεξηόδνπ 0,00   0,00   0,00   0,00   

Μεηαθνξέο πεξηόδνπ 0,00   0,00   0,00   0,00   

Τπόινηπν 31.12.2015 1.933.958,71   6.846.216,29   979.819,25   2.757.429,02   

σξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο         

Τπόινηπν 1.1.2015 0,00   3.701.758,65   763.454,40   1.766.695,77   

Απνζβέζεηο πεξηόδνπ 0,00   225.254,45   44.524,17   148.438,13   

Γηαθνξά αλαπξνζαξκνγήο 0,00   0,00   0,00   0,00   

Μεηώζεηο απνζβέζεσλ πεξηόδνπ 0,00   0,00   0,00   0,00   

Απνκεηώζεηο πεξηόδνπ 0,00   0,00   0,00   0,00   

Αλαζηξνθέο απνκεηώζεσλ πεξηόδνπ 0,00   0,00   0,00   0,00   

Μεηαθνξέο πεξηόδνπ 0,00   0,00   0,00   0,00   

Τπόινηπν 31.12.2015 0,00   3.927.013,10   807.978,57   1.915.133,90   

Καζαξή ινγηζηηθή αμία 31.12.2015 1.933.958,71   2.919.203,19   171.840,68   842.295,12   
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6.2. Δπελδπηηθά Αθίλεηα 

 

Γελ ζπληξέρεη πεξίπησζε. 

 

6.3. Άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Πίλαθαο κεηαβνιώλ άπισλ πάγησλ ζηνηρείσλ Τπεξαμία 
Γαπάλεο 

αλαπηύμεσο 
Λνηπά άπια ζηνηρεία 

Αμία θηήζεσο        

Τπόινηπν 1.1.2014 0,00 0,00 67.774,98 

Πξνζζήθεο πεξηόδνπ 0,00 0,00 69,00 

Κεθαιαηνπνίεζε ηόθσλ 0,00 0,00 0,00 

Μεηώζεηο πεξηόδνπ 0,00 0,00 0,00 

Μεηαθνξέο πεξηόδνπ 0,00 0,00 0,00 

Τπόινηπν 31.12.2014 0,00 0,00 67.843,98 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο       

Τπόινηπν 1.1.2014 0,00 0,00 45.308,76 

Απνζβέζεηο πεξηόδνπ 0,00 0,00 2.466,36 

Μεηώζεηο απνζβέζεσλ πεξηόδνπ 0,00 0,00 0,00 

Απνκεηώζεηο πεξηόδνπ 0,00 0,00 0,00 

Αλαζηξνθέο απνκεηώζεσλ πεξηόδνπ 0,00 0,00 0,00 

Μεηαθνξέο πεξηόδνπ 0,00 0,00 0,00 

Τπόινηπν 31.12.2014 0,00 0,00 47.775,12 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία 31.12.2015 0,00 0,00 20.068,86 

Αμία θηήζεσο        

Τπόινηπν 1.1.2015 0,00 0,00 67.843,98 

Πξνζζήθεο πεξηόδνπ 0,00 0,00 1.568,99 

Κεθαιαηνπνίεζε ηόθσλ 0,00 0,00 0,00 

Μεηώζεηο πεξηόδνπ 0,00 0,00 0,00 

Μεηαθνξέο πεξηόδνπ 0,00 0,00 0,00 

Τπόινηπν 31.12.2015 0,00 0,00 69.412,97 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο       

Τπόινηπν 1.1.2015 0,00 0,00 47.775,12 

Απνζβέζεηο πεξηόδνπ 0,00 0,00 2.504,77 

Μεηώζεηο απνζβέζεσλ πεξηόδνπ 0,00 0,00 0,00 

Απνκεηώζεηο πεξηόδνπ 0,00 0,00 0,00 

Αλαζηξνθέο απνκεηώζεσλ πεξηόδνπ 0,00 0,00 0,00 

Μεηαθνξέο πεξηόδνπ 0,00 0,00 0,00 

Τπόινηπν 31.12.2015 0,00 0,00 50.279,89 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία 31.12.2015 0,00 0,00 19.133,08 
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6.4. Πξνθαηαβνιέο θαη κε θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ππό θαηαζθεπή 

Πίλαθαο κεηαβνιώλ 
πξνθαηαβνιώλ θαη κε 

θπθινθνξνύλησλ 
ζηνηρείσλ ππό θαηαζθεπή 

Πξνθαηαβνιέο Κηίξηα 
Μεραλνινγηθόο 

εμνπιηζκόο 
Λνηπόο 

εμνπιηζκόο 

Λνηπά 
ελζώκαηα 

πάγηα 
ύλνιν 

Τπόινηπν 1.1.2014 65.399,70 0,00 0,00 0,00 0,00 65.399,70 

Πξνζζήθεο πεξηόδνπ 50.844,88 16.063,50 0,00 0,00 0,00 66.908,38 

Κεθαιαηνπνίεζε ηόθσλ   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μεηώζεηο πεξηόδνπ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μεηαθνξέο πεξηόδνπ -30.899,70 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.899,70 

Τπόινηπν 31.12.2014 85.344,88 16.063,50 0,00 0,00 0,00 101.408,38 

Τπόινηπν 1.1.2015 85.344,88 16.063,50 0,00 0,00 0,00 101.408,38 

Πξνζζήθεο πεξηόδνπ 26.601,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.601,00 

Κεθαιαηνπνίεζε ηόθσλ   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μεηώζεηο πεξηόδνπ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μεηαθνξέο πεξηόδνπ -46.261,82 0,00 0,00 0,00 0,00 -46.261,82 

Τπόινηπν 31.12.2015 65.684,06 16.063,50 0,00 0,00 0,00 81.747,56 
 

7. Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 
7.1.1. Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 

Ο ινγαξηαζκόο ηνπ κε θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ «Γάλεηα θαη απαηηήζεηο» πνζνύ 13.318,44 € ηελ 

31.12.2015, αθνξά δνζκέλεο εγγπήζεηο. 

7.1.2. πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο 

ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΙΗΓΜΔΝΗ  Η ΜΗ 
ΠΟΟΣΟ 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
ΑΞΙΑ ΚΣΗΗ 

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ 
2015 

ΑΝΑΣΟΛΗΚΔ ΠΟΡΑΓΔ Α.Δ. ΜΖ ΔΗΖΓΜΔΝΖ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ 7,00% 253.367,00 2.528.170,55 € 

NEGALI ΠΟΡΑΓΔ Α.Δ. ΜΖ ΔΗΖΓΜΔΝΖ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ 72,10% 1.350.000,00 1.330.512,07 € 

ΔΣΗΑΖ ΠΟΡΑΓΧΝ ΔΠΔ ΜΖ ΔΗΖΓΜΔΝΖ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ 83,33% 300.000,00 141.999,36 € 

ύλνιν:   1.903.367,00  
 

Ζ εζσηεξηθή ινγηζηηθή αμία ησλ ζπκκεηνρώλ απηώλ πξνζδηνξίζηεθε ζηα 1.255.000 επξώ.  

7.1.3. Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 

Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο αλαιύνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 31.12.2015 31.12.2014 

Πειάηεο 380.032,17  445.583,20  

Γξακκάηηα εηζπξαθηέα (ραξηνθπιάθην) 0,00  8.000,00  

Γξακκάηηα ζε θαζπζηέξεζε 29.290,80  21.290,80  

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο (κεηαρξνλνινγεκέλεο) 26.245,87  63.966,08  

Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε 4.036,80  4.036,80  

Δπηζθαιείο επίδηθνη πειάηεο 190.750,88  190.750,88  

Μείνλ : Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο -24.048,15  -24.666,59  

ύλνιν: 606.308,37  708.961,17  
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7.1.4. Δκπνξηθό Υαξηνθπιάθην 

Γελ ππάξρεη. 

7.1.5. Λνηπέο απαηηήζεηο 

Οη ινηπέο απαηηήζεηο αλαιύνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

Λνηπέο απαηηήζεηο 31.12.2015 31.12.2014 

Βξαρππξόζεζκεο απαηηήζεηο θαηά ζπλδεκ. Δπηρ. 15.000,00  500.000,00  

Απαηηήζεηο θαηά νξγάλσλ δηνηθήζεσο 300.000,00  300.000,00  

Υξεώζηεο δηάθνξνη 92.072,84  108.317,73  

Δπηζθαιείο επίδηθνη ρξεώζηεο 53.515,28  51.664,41  

ύλνιν: 460.588,12  959.982,14  

 

7.1.6. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα αλαιύνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 31.12.2015 31.12.2014 

Σακείν 41.362,39  71.582,94  

Μεηξεηά ζε ζπξίδα 400.000,00  300.000,00  

Καηαζέζεηο όςεσο 485.353,34  447.419,86  

Καηαζέζεηο πξνζεζκίαο 892.000,00  650.000,00  

ύλνιν: 1.818.715,73  1.469.002,80  
 

 

 
8. Λνγαξηαζκνί θαζαξήο ζέζεσο 

Σν θαηαβιεκέλν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο εηαηξείαο δηαηξείηαη ζε 60.000 θνηλέο κε δηθαίσκα ςήθνπ 

κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο € 54,38 ε θάζε κία θαη αλέξρεηαη ζε € 3.262.800,00 €. 

Σν θνλδύιη «Απνζεκαηηθά λόκσλ ή θαηαζηαηηθνύ» ηεο θαζαξήο ζέζεο αλαιύεηαη ζύκθσλα κε ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα. 

ΣΑΚΣΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ 164.937,62  

ΓΗΑΦ.ΑΠΟ ΑΝΑΠ.ΑΞ.ΛΟΗΠ.ΠΔΡ. 494,10  

Σύνολο 165.431,72  
 

Σν θνλδύιη «Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά» ηεο θαζαξήο ζέζεο αλαιύεηαη ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα. 

ΑΦΟΡ/ΣΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ Ν. 3299/2004 3.943.930,11  
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9. Πξνβιέςεηο - Τπνρξεώζεηο 

 
9.1.  Πξόβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνύ ιόγσ απνρσξήζεσο από ηελ ππεξεζία 

Ζ εηαηξεία δελ ζρεκαηίδεη ζρεηηθή πξόβιεςε. 

9.2.  Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 

9.2.1.  Γάλεηα 

α) Δμαζθαιίζεηο δαλείσλ 

Γελ πθίζηαληαη. 

 (β) Υξόλνο ιήμεσο δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ 

Τπόινηπν ιήμεσο 
Οκνινγηαθά 

δάλεηα 
Σξαπεδηθά 

δάλεηα 

Γάλεηα 
ρξεκαηνδνηηθήο 

κηζζώζεσο 
ύλνιν 

Βξαρππξόζεζκν ηκήκα:   

 
    

Έσο 1 έηνο   1.492.189,17   1.492.189,17 

ύλνιν Βξαρππξόζεζκνπ 
ηκήκαηνο   1.492.189,17   1.492.189,17 

          

Μαθξνπξόζεζκν ηκήκα:   

 
    

1 έσο 2 έηε   812.500,00   812.500,00 

2 έσο 5 έηε   
 

    

Άλσ ησλ 5 εηώλ         

ύλνιν καθξνπξόζεζκνπ 
ηκήκαηνο   812.500,00   812.500,00 

Γεληθό ύλνιν   2.304.689,17   2.304.689,17 

 

9.2.2. Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο  

Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνύ παξαηίζεηαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

Πίλαθαο κεηαβνιώλ θξαηηθώλ επηρνξεγήζεσλ Υξήζε 2015 Υξήζε 2014 

Τπόινηπν ελάξμεσο 3.294,98 4.942,47 

Λεθζείζεο επηρνξεγήζεηο εληόο ηεο πεξηόδνπ 0,00 0,00 

Απνζβέζεηο -1.647,49 -1.647,49 

Τπόινηπν ιήμεσο 1.647,49 3.294,98 
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9.3. Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 

9.3.1.  Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο 

Οη εκπνξηθέο ππνρξεώζεηο αλαιύνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο 31.12.2015 31.12.2014 

Πξνκεζεπηέο 55.742,90 30.977,34 

Δπηηαγέο πιεξσηέεο (κεηαρξνλνινγεκέλεο) 0,00 0,00 

ύλνιν 55.742,90 30.977,34 

 

9.3.2. Λνηπέο ππνρξεώζεηο 

Οη ινηπέο ππνρξεώζεηο αλαιύνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

Λνηπέο ππνρξεώζεηο 31.12.2015 31.12.2014 

Πξνθαηαβνιέο πειαηώλ 33.386,89 31.591,76 

Πηζησηέο δηάθνξνη 0,00 0,00 

ύλνιν 33.386,89 31.591,76 

 

 

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

 

Αθνινπζεί αλάιπζε ησλ εζόδσλ θαη εμόδσλ ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο: 

ΔΟΓΑ 

ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΙΩΝ: 31.12.2015 Πνζά ζε επξώ (€) 31.12.2014 Πνζά ζε επξώ (€) 

(1) Έζνδα από παξνρή ππεξεζηώλ :   

- Δζσηεξηθνύ 4.070.576,37 3.637.735,11 

- Δμσηεξηθνύ 0,00 0,00 

(2) Δκπνξηθήο δξαζηεξηόηεηαο:   

- Δζσηεξηθνύ 37.779,75 8.973,39 

- Δμσηεξηθνύ 0,00 0,00 

ύλνιν 4.108.356,12 3.646.708,50 
 

ΛΟΙΠΑ ΔΟΓΑ: 31.12.2015 Πνζά ζε επξώ (€) 31.12.2014 Πνζά ζε επξώ (€) 

ΠΗΣΧΣ. ΣΟΚΟΗ&ΤΝΑΦΖ ΔΟΓΑ 11.443,57 18.957,36 

ΠΑΡΟΥΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 24.390,24 25.862,07 

ΔΝΟΗΚΗΑ 35.273,79 30.648,20 

ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 28.900,84 13.117,93 

ΔΚΣΑΚΣΑ ΚΔΡΓΖ 0,00 2.999,99 

ΔΟΓΑ ΠΡΟΖΓ.ΥΡΖΔΧΝ 5.508,88 3.557,82 

ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒ.ΠΡΟΖΓ.ΥΡΖ. 618,44 0,00 

ύλνιν 106.135,76 95.143,37 
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ΔΞΟΓΑ 

 

01/01/2015 – 31/12/2015 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΚΟΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΑΘΔΗ ΥΡΗΜ/Η ΛΟΙΠΑ ΤΝΟΛΑ

AMOIBE & EΞOΓA ΠPOΧΠIKOY 656.638,41 80.334,89 47.842,14 0,00 0,00 784.815,44

AMOIBE KAI EΞOΓA TPITΧN 14.732,68 170.267,07 47.263,76 0,00 0,00 232.263,51

ΠAPOXE TPITΧN 362.107,93 57.717,12 8.200,00 0,00 0,00 428.025,05

ΦOPOI - TEΛH 18.397,84 29.298,51 3.640,33 0,00 0,00 51.336,68

ΓIAΦOPA EΞOΓA 121.904,01 57.128,01 156.492,48 0,00 0,00 335.524,50

TOKOI KAI YNAΦH EΞOΓA 0,00 0,00 0,00 173.719,68 0,00 173.719,68

ΑΠΟΒΔΔΗ ΠΑΓΗΧΝ 391.157,78 19.315,38 10.248,36 0,00 0,00 420.721,52

ΚΟΣΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ 740.920,57 0,00 0,00 0,00 0,00 740.920,57

ΦΟΡΟΛΟΓ.ΠΡΟΣΗΜΑ&ΠΡΟΑΤΞΖ 0,00 0,00 0,00 0,00 4.191,36 4.191,36

ΠΡΟΑΤΞ ΔΗΦ.&ΣΑΜΔΗΧΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 1.042,99 1.042,99

ΠΡΟΣΗΜΑ Κ.Ο.Κ. 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 240,00

ΔΔΣΖΓΔ 0,00 0,00 0,00 0,00 331,50 331,50

ΣΔΛΟ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΠΡΟΖΓ.ΥΡΖΔΧΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 15.031,13 15.031,13

ΑΠΟΕΖΜΗΧΔΗ ΠΔΛΑΣΧΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΛΟΗΠΑ ΔΚΣΑΚΣΑ ΚΑΗ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΔΞΟΓΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 722,65 722,65

ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΓΗΑ ΔΠΗΦΑΛΔΗ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΑ 2.305.859,22 414.060,98 273.687,07 173.719,68 21.559,63 3.188.886,58
 

 

01/01/2014 – 31/12/2014 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΚΟΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΑΘΔΗ ΥΡΗΜ/Η ΛΟΙΠΑ ΤΝΟΛΑ

AMOIBE & EΞOΓA ΠPOΧΠIKOY 614.664,26 68.945,06 40.304,07 0,00 0,00 723.913,39

AMOIBE KAI EΞOΓA TPITΧN 15.414,83 86.449,15 25.859,46 0,00 0,00 127.723,44

ΠAPOXE TPITΧN 282.952,19 53.777,40 0,00 0,00 0,00 336.729,59

ΦOPOI - TEΛH 94.933,33 16.350,81 1.069,75 0,00 0,00 112.353,89

ΓIAΦOPA EΞOΓA 158.529,18 57.611,27 124.482,34 0,00 0,00 340.622,79

TOKOI KAI YNAΦH EΞOΓA 0,00 0,00 0,00 177.042,24 0,00 177.042,24

ΑΠΟΒΔΔΗ ΠΑΓΗΧΝ 407.083,55 18.610,52 9.635,83 0,00 0,00 435.329,90

ΚΟΣΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ 778.528,48 0,00 0,00 0,00 0,00 778.528,48

ΦΟΡΟΛΟΓ.ΠΡΟΣΗΜΑ&ΠΡΟΑΤΞΖ 0,00 0,00 0,00 0,00 12.418,16 12.418,16

ΠΡΟΑΤΞ ΔΗΦ.&ΣΑΜΔΗΧΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 888,36 888,36

ΠΡΟΣΗΜΑ Κ.Ο.Κ. 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00

ΔΔΣΖΓΔ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΣΔΛΟ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΠΡΟΖΓ.ΥΡΖΔΧΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΑΠΟΕΖΜΗΧΔΗ ΠΔΛΑΣΧΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 7.466,90 7.466,90

ΛΟΗΠΑ ΔΚΣΑΚΣΑ ΚΑΗ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΔΞΟΓΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 725,85 725,85

ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΓΗΑ ΔΠΗΦΑΛΔΗ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 0,00 0,00 0,00 0,00 24.048,15 24.048,15

ΣΥΝΟΛΑ 2.352.105,82 301.744,21 201.351,45 177.042,24 45.587,42 3.077.831,14
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11. Πξνηεηλόκελε δηάζεζε θεξδώλ 

 

Σν δηνηθεηηθό ζπκβνύιην πξνηείλεη ζηελ πξνζερή ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηε δηάζεζε 

ησλ θαζαξώλ κεηά από θόξνπο θεξδώλ σο αθνινύζσο: 

  31.12.2015 

Σαθηηθό απνζεκαηηθό  36.410,00 

Αθνξνιόγεην απνζεκαηηθό Ν.3299/2004 877.470,78 

Τπόινηπν θεξδώλ εηο λέν 124.368,44 

ύλνιν 1.038.249,22 
 

Ζ αλσηέξσ δηαλνκή ηειεί ππό ηελ έγθξηζε ηεο ηαθηηθήο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ. 

12. Καηαβιεζέληα κεξίζκαηα ζηελ πεξίνδν 

 

ηελ θιεηόκελε πεξίνδν δελ θαηαβιήζεθαλ κεξίζκαηα. 

13. Λνγηζηηθόο ρεηξηζκόο δεκηώλ πεξηόδνπ 

 

Ζ θιεηόκελε ρξήζε παξνπζίαζε θεξδνθόξν απνηέιεζκα. 

14. Αλαβαιιόκελνη θόξνη 

 

Ζ εηαηξεία δελ έρεη επηιέμεη ηελ θαηαρώξηζε αλαβαιιόκελσλ θόξσλ. 

15. Καηεγνξίεο θαη ακνηβέο πξνζσπηθνύ 

 

Ο κέζνο όξνο ησλ απαζρνινύκελσλ αλά θαηεγνξία αλέξρεηαη ζε άηνκα (ν ππνινγηζκόο γηα ηελ 

θιεηόκελε ρξήζε θαζώο θαη γηα ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε έγηλε κε βάζε ηνλ Ν. 4308/2014) : 

 31.12.2015 31.12.2014 

Μέζνο όξνο πξνζσπηθνύ άηνκα      53 51 

Μέζνο όξνο πξνζσπηθνύ θαηά θαηεγνξίεο:    

-   Γηνηθεηηθό (ππαιιειηθό) πξνζ. άηνκα                53 51 

-   Δξγαηνηερληθό πξνζσπηθό άηνκα              0 0 

    ύλνιν άηνκα                                          53 51 
 

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

Ακνηβέο & έμνδα πξνζσπηθνύ: 31.12.2015 31.12.2014 

-  Γηνηθεηηθνύ (ππαιιειηθνύ) πξνζσπηθνύ:    

·       Μηζζνί                                 609.073,04 537.517,23 

·       Κνηλσληθέο επηβαξύλζεηο θαη βνεζήκαηα 175.742,40 186.396,16 

-    Δξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ:     

·       Ζκεξνκίζζηα                        0,00 0,00 

·       Κνηλσληθέο επηβαξύλζεηο θαη βνεζήκαηα            0,00 0,00 
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16. Αλάιπζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ αλά θαηεγνξίεο δξαζηεξηόηεηαο θαη γεσγξαθηθέο πεξηνρέο 

 

Ο θύθινο εξγαζηώλ αλαιύεηαη σο εμήο: 

 31.12.2015 31.12.2014 

(1) Έζνδα από παξνρή ππεξεζηώλ : Πνζά ζε επξώ (€) Πνζά ζε επξώ (€) 

- Δζσηεξηθνύ 4.070.576,37   3.637.735,11 

- Δμσηεξηθνύ 0,00 0,00 

(2) Δκπνξηθήο δξαζηεξηόηεηαο:   

- Δζσηεξηθνύ 37.779,75 8.973,39 

- Δμσηεξηθνύ 0,00 0,00 

ύλνιν 4.108.356,12 3.646.708,50 
 

 

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

 

Έρνπλ ρνξεγεζεί ηα παξαθάησ δάλεηα ή πηζηώζεηο : 

 
Τπόινηπα 
31/12/2014 

 
 
 
 
 

Υνξεγήζεηο 
2015 

Σόθνη 
2015 

Δπηζηξνθέο 
2015 

Τπόινηπα 
31/12/2015 

ε κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ 
 
 

300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 

ε δηεπζπληηθά ζηειέρε 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ύλνιν 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 

 

18. πκκεηνρέο ζε εηαηξείεο κε απεξηόξηζηε επζύλε ησλ εηαίξσλ 

 

Γελ ππάξρνπλ ηέηνηεο ζπκκεηνρέο. 

19. ηνηρεία ηεο εηαηξείαο πνπ θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 

ηειηθνύ ζπλόινπ επηρεηξήζεσλ, κέξνο ηνπ νπνίνπ απνηειεί ε εηαηξεία σο ζπγαηξηθή 

 

Γελ ζπληξέρεη πεξίπησζε. 

20. ηνηρεία ηεο εηαηξείαο πνπ θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κεξηθνύ 

ζπλόινπ επηρεηξήζεσλ, κέξνο ηνπ νπνίνπ απνηειεί ε εηαηξεία σο ζπγαηξηθή 

 

Γελ ζπληξέρεη πεξίπησζε. 

21. Σόπνο ζηνλ νπνίν δηαηίζεληαη νη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

 

Γελ ζπληξέρεη πεξίπησζε. 

22. Ακνηβέο ζε κέιε δηνηθεηηθώλ δηαρεηξηζηηθώλ θαη επνπηηθώλ νξγάλσλ 

 
Ζ Δηαηξεία επηβαξύλζεθε κε ηα θαησηέξσ πνζά: 
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 Ακνηβέο 
Κνηλσληθέο 

επηβαξύλζεηο 

Γεζκεύζεηο γηα παξνρέο 

κεηά ηελ έμνδν από ηελ 

ππεξεζία 

ε κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα ηε 
ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο  

ζπλεδξηάζεηο δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ 

0,00 0,00 0,00 

ε κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ πνπ 
αζθνύλ δηεπζπληηθά θαζήθνληα 

169.679,87 20.005,48 0,00 

ε δηεπζπληηθά ζηειέρε 0,00 0,00 0,00 

ύλνιν 169.679,87 20.005,48 0,00 

 

23. πλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε 

 

Ζ εηαηξεία έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηηο θαησηέξσ ζπλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε θαη ζην ηέινο ηεο 

ρξήζεσο έρεη ηα θαησηέξσ ππόινηπα απαηηήζεσλ ή ππνρξεώζεσλ από θαη πξνο ζπλδεκέλα κέξε (νη 

ζπλαιιαγέο-ππόινηπα κε ζπλδεδεκέλα θπζηθά πξόζσπα αλαθέξνληαη αλσηέξσ παξ.17&22): 

ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 
ΠΩΛΗΔΙ  

ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ 
ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΑΓΟΡΔ  
ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ 
ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΑΠΑΙΣΗΔΙ (ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ)               
ΣΟ ΣΔΛΟ ΣΗ ΥΡΗΔΩ 

ΑΝΑΣΟΛΗΚΔ ΠΟΡΑΓΔ Α.Δ. 30.181,75 0,00 87.000,00 

ΔΣΗΑΖ ΠΟΡΑΓΧΝ Δ.Π.Δ. 0,00 16.081,21 0,00 

NEGALI ΠΟΡΑΓΔ Α.Δ. 0,00 30.667,77 3.000,00 

ΤΝΟΛΟ 30.181,75 46.748,98 90.000,00 

 

24. Ακνηβέο γηα ηνλ έιεγρν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη γηα άιιεο ππεξεζίεο 

δηαζθαιίζεσο 

Οη ακνηβέο πνπ ρξεώζεθαλ από ηνλ λόκηκν ειεγθηή αλέξρνληαη: 

 31/12/2015 31/12/2014 

Γηα ηνλ ππνρξεσηηθό έιεγρν ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ : 4.100,00 4.100,00 

ησλ ζπλνιηθώλ ακνηβώλ πνπ ρξεώζεθαλ γηα άιιεο ππεξεζίεο ειεγθηηθήο θύζεο: 4.500,00 4.500,00 

ησλ ζπλνιηθώλ ακνηβώλ πνπ ρξεώζεθαλ γηα ππεξεζίεο θνξνινγηθώλ ζπκβνπιώλ: 0,00 0,00 

 

25. Λνγηζηηθή αμία πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ζπλδεόκελσλ κε απηά ππνρξεώζεσλ, ηα νπνία ε 

δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο έρεη απνθαζίζεη λα δηαζέζεη εληόο ησλ επόκελσλ δώδεθα κελώλ 

 
Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο δελ έρεη ιάβεη απόθαζε λα δηαζέζεη ζην πξνζερέο δηάζηεκα, θαη 

νπσζδήπνηε ζηνπο επόκελνπο 12 κήλεο, πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ζπλδεόκελεο κε απηά ππνρξεώζεηο. 

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

 
Ζ Δηαηξεία δελ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ πνιύ κηθξώλ νληνηήησλ. 



ΝΟΣΙΔ ΠΟΡΑΓΔ Α.Δ.                                                                                                                                      
εκεηώζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2015                    

 

28 | Σ ε λ ί δ α  

 

27. Γηαθαλνληζκνί (ζπκθσλίεο) πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό κε ζεκαληηθέο ζεηηθέο ή 

αξλεηηθέο επηπηώζεηο επί ηεο εηαηξείαο 

Γελ πθίζηαληαη ηέηνηνη δηαθαλνληζκνί.  

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

εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό 

 

α) Υξεκαηννηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο 

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζπλάςεη κε αθπξώζηκεο ζπκβάζεηο ιεηηνπξγηθώλ κηζζώζεσλ πνπ αθνξνύλ ηελ 
ελνηθίαζε αθηλήησλ. 

β) Δγγπήζεηο  

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ρνξεγήζεη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνο δηάθνξνπο ηξίηνπο. 

γ) Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο  

Ζ εηαηξεία έρεη ππαρζεί ζε έιεγρν Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 65Α ηνπ λ. 4174/2013 γηα ηελ ρξήζε 2015. Ο έιεγρνο απηόο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ε έθζεζε 

θνξνινγηθήο ζπκκόξθσζεο πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ρξήζεσο 2015. Αλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ πξνθύςνπλ πξόζζεηεο θνξνινγηθέο 

ππνρξεώζεηο, εθηηκνύκε όηη απηέο δελ ζα έρνπλ νπζηώδε επίδξαζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ 

Δηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηε ρξήζε 2010. Γηα ηηο  ρξήζεηο 2011 έσο θαη 2014,  

νη ζρεηηθέο εθζέζεηο θνξνινγηθήο ζπκκόξθσζεο έρνπλ ππνβιεζεί εκπξόζεζκα ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο. 

29. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ 

 
Γελ ζπλέβεζαλ ηέηνηα γεγνλόηα. 

30. Πξώηε εθαξκνγή 

 

Ζ πξώηε εθαξκνγή ησλ θαλόλσλ απνηηκήζεσο θαη ζπληάμεσο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

αληηκεησπίδεηαη σο αιιαγή ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ. 

Ζ εηαηξεία έθξηλε όηη νη αλαδξνκηθέο πξνζαξκνγέο δελ είλαη πξαθηηθά επρεξείο θαη βάζεη ησλ 

παξαγξάθσλ 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν.4308/2014 δελ ζα εθαξκόζεη αλαδξνκηθά ηα Δ.Λ.Π.. Σα ζηνηρεία 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ζπγθξηηηθήο πεξηόδνπ ηαμηλνκήζεθαλ, ζύκθσλα κε ηα 

ππνδείγκαηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Ν.4308/2014. ηνλ παξαθάησ πίλαθα 

γλσζηνπνηνύληαη νη ρξήζεηο απαιιαγώλ επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ:  
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Γλσζηνπνίεζε ρξήζεσο απαιιαγώλ θαηά ηε κεηάβαζε 

 

Κνλδύιη Απαιιαγή 

Έμνδα θηήζεσο 

αθηλεηνπνηήζεσλ 

Γύλαηαη λα ζπλερίζνπλ λα εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό κεηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 

2014 θαη κέρξη ηελ νινζρεξή απόζβεζή ηνπο, βάζεη ησλ θείκελσλ θνξνινγηθώλ 

δηαηάμεσλ  ή ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν δηάζεζή ηνπο, θαζώο θαη ηα ζρεηηθά πνζά ηνπ 

ηζνινγηζκνύ θαη ηεο θαηαζηάζεσο απνηειεζκάησλ. 

Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά 

επηρνξεγήζεσλ 

Γύλαηαη λα ζπλερίζνπλ λα εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό κεηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 

2014 θαη κέρξη ηελ νινζρεξή απόζβεζή ηνπο, βάζεη ησλ θείκελσλ θνξνινγηθώλ 

δηαηάμεσλ. 

 

Ο αθόινπζνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηελ επίδξαζε ησλ εγγξαθώλ πξνζαξκνγήο επί ησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ 1.1.2014 θαη ηελ 31.12.2014, νη νπνίεο εθαξκόζζεθαλ επί ησλ θαηαζηαηηθώλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο, πξνθεηκέλνπ απηέο λα πξνζαξκνζηνύλ ζηα Δ.Λ.Π.: 

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

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ Δ.Γ.Λ..  7.455.033,84 € 6.828.686,00 € 

Γηαγξαθή εμόδσλ ηδξύζεσο θαη πξώηεο εγθαηαζηάζεσο 
  

Υξήζε εύινγεο αμίαο σο ηεθκαξηνύ θόζηνπο γηα ηα αθίλεηα 
  

Πξνζαξκνγή ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ κε 

βάζε ηελ σθέιηκε δσή ηνπο   

Απνηίκεζε κεηνρώλ ζηελ εύινγε αμία ηνπο 
  

Αλαηαμηλόκεζε θξαηηθήο επηρνξεγήζεσο ζηηο ππνρξεώζεηο -3.294,98 € -4.942,47 € 

Καηαρώξηζε πξνβιέςεσο απνδεκηώζεσο πξνζσπηθνύ 
  

Γηαγξαθή νθεηιόκελνπ θεθαιαίνπ 
  

Γηαγξαθή κεξηζκάησλ από ηηο ππνρξεώζεηο ιόγσ δηαλνκήο  
  

Γηαγξαθή ππνρξεώζεσλ πξνο ην πξνζσπηθό θαη ηα κέιε θαη Γ. από 

δηαλνκή  
  

Καηαρώξηζε αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθήο ππνρξεώζεσο 
  

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ Δ.Λ.Π.  7.451.738,86 € 6.823.743,53 € 
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θηάζνο, 28 Απξηιίνπ 2016 
 
 
 

Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ Γ..& 
ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ 
ΤΜΒΟΤΛΟ 

ΜΔΛΟ Γ.. & 
ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ 

Η ΛΟΓΙΣΡΙΑ 

 
 
 
 
 
 
 

   

ΑΡΙΣΔΙΓΗ Π. ΓΔΡΒΔΝΗ 
Α.Γ.Σ. Υ 426405/05 

ΠΔΣΡΟ Π. ΓΔΡΒΔΝΗ 
Α.Γ.Σ. ΑΙ 307513/10 

ΙΩΑΝΝΗ ΒΙΓΚΟ  
Α.Γ.Σ. ΑΗ 509377/08 

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΔΩΡΓΟΤ 
Αξ. Αδείαο 15179 Α’ Σάμε 

 

 
 
 
 
Βεβαηώλεηαη όηη ην αλσηέξσ πξνζάξηεκα πνπ απνηειείηαη από (30) ζειίδεο, είλαη απηό πνπ αλαθέξεηαη ζην       
Πηζηνπνηεηηθό Διέγρνπ πνπ ρνξήγεζα κε εκεξνκελία 10/07/2016. 
                                                                           

Αζήλα, 10 Ηνπιίνπ 2016 
Ο Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο 

 
 
 

ΔΤΣΑΘΗΟ Η. ΚΑΡΑΛΖ  
Α.Μ. .ΟΔ.Λ 40311 

πλεξγαδόκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε. 
κέινο ηεο Crowe Horwath International 

Φσθ. Νέγξε 3, 11257 Αζήλα 
Αξ Μ  ΟΔΛ 125 

 
 
 


