
TOYPI™TIKAI E¶IXEIPH™EI™ °EøP°A™ A.E.
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I™O§O°I™MO™ 31Ë˜ ¢EKEMBPIOY 2015 - ETAIPIKH XPH™H (1 IANOYAPIOY - 31 ¢EKEMBPIOY 2015)
(XÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ÛÂ ÎfiÛÙÔ˜ ÎÙ‹ÛË˜)

ENEP°HTIKO ¶ÔÛ¿ ÎÏÂÈÔÌ. ¶ÔÛ¿ ÚÔËÁ.
MË Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡ÓÙ· ÛÙÔÈ¯Â›· ¯Ú‹Û. 2015 ¯Ú‹Û. 2014
EÓÛÒÌ·Ù· ¿ÁÈ·
 AÎ›ÓËÙ· 5.631.513,31 5.708.686,98
 MË¯·ÓÔÏÔÁÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ 40.070,05 23.661,64
 §ÔÈfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ 46.292,02 48.429,99
 ™‡ÓÔÏÔ 5.717.875,38 5.780.778,61

 ¶ÚÔÎ·Ù·‚ÔÏ¤˜ Î·È ÌË Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡ÓÙ·
 ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Î¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ˘fi Î·Ù·ÛÎÂ˘‹
 ¢¿ÓÂÈ· Î·È ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ 600.000,00 600.000,00
 ™‡ÓÔÏÔ 600.000,00 600.000,00

 ™‡ÓÔÏÔ ÌË Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡ÓÙˆÓ 6.317.875,38 6.380.778,61

 K˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡ÓÙ· ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Î¿ ÛÙÔÈ¯Â›·
 AÔı¤Ì·Ù·
 ¶ÚÒÙÂ˜ ‡ÏÂ˜ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ˘ÏÈÎ¿ 14.767,61 22.701,98
 ™‡ÓÔÏÔ 14.767,61 22.701,98

XÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· Î·È ÚÔÎ·Ù·‚ÔÏ¤˜
 EÌÔÚÈÎ¤˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ 326.029,34 286.851,43
 §ÔÈ¤˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ 108.431,39 104.033,39
 §ÔÈ¿ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· 187.445,77 187.445,77
 ¶ÚÔÏËÚˆÌ¤Ó· ¤ÍÔ‰· 12.746,90 12.631,46
 T·ÌÂÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· Î·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· 76.818,34 299.763,67
 ™‡ÓÔÏÔ 711.471,74 890.725,72

 ™‡ÓÔÏÔ K˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡ÓÙˆÓ 726.239,35 913.427,70

 ™‡ÓÔÏÔ EÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ 7.044.114,73 7.294.206,31

 ¶A£HTIKO
 K·ı·Ú‹ ı¤ÛË
 K·Ù·‚ÏËÌ¤Ó· ÎÂÊ¿Ï·È·
 KÂÊ¿Ï·ÈÔ 4.480.000,00 4.480.000,00
 ™‡ÓÔÏÔ 4.480.000,00 4.480.000,00

AÔıÂÌ·ÙÈÎ¿ Î·È ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÂÈ˜ Ó¤Ô
 AÔıÂÌ·ÙÈÎ¿ ÓfiÌˆÓ ‹ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ 195.060,83 186.346,83
 AÊÔÚÔÏfiÁËÙ· ·ÔıÂÌ·ÙÈÎ¿ 372.296,91 372.296,91
 ¢È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ·Á›ˆÓ 1.666,46 1.666,46
 AÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÂÈ˜ Ó¤Ô 8.754,94 10.743,25
 ™‡ÓÔÏÔ 577.779,14 571.053,45

 ™‡ÓÔÏÔ Î·ı·Ú‹˜ ı¤ÛË˜ 5.057.779,14 5.051.053,45

 YÔ¯ÚÂÒÛÂÈ˜
 M·ÎÚÔÚfiıÂÛÌÂ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜
 ¢¿ÓÂÈ· 381.507,84 505.469,11
 KÚ·ÙÈÎ¤˜ ÂÈ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ˜ 955.000,00 955.000,00
 ™‡ÓÔÏÔ 1.336.507,84 1.460.469,11

 BÚ·¯˘ÚfiıÂÛÌÂ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜
 EÌÔÚÈÎ¤˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ 206.423,09 308.938,85
 ºfiÚÔ˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ 73.743,98 53.912,38
 §ÔÈÔ› ÊfiÚÔÈ Î·È Ù¤ÏË 22.480,07 13.421,13
 OÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛË˜ 59.143,65 58.340,63
 §ÔÈ¤˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ 288.036,96 348.070,76
 ™‡ÓÔÏÔ 649.827,75 782.683,75

 ™‡ÓÔÏÔ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ 1.986.335,59 2.243.152,86

 ™‡ÓÔÏÔ Î·ı·Ú‹˜ ı¤ÛË˜, ÚÔ‚Ï¤„ÂˆÓ
 Î·È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ 7.044.114,73 7.294.206,31

KATA™TA™H  A¶OTE§E™MATøN 31Ë˜ ¢EKEMBPIOY 2015 (1 IANOYAPIOY - 31 ¢EKEMBPIOY 2015)

¶ÔÛ¿ ÎÏÂÈÔÌ. ¶ÔÛ¿ ÚÔËÁ.
I. A¶OTE§E™MATA EKMETA§§EY™Eø™ ¯Ú‹Û. 2015 ¯Ú‹Û. 2014
 K‡ÎÏÔ˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ 2.604.246,25 2.720.034,50
 KfiÛÙÔ˜ ˆÏ‹ÛÂˆÓ 2.063.038,05 2.152.105,81
 MÈÎÙ¿ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· (Î¤Ú‰Ë) 541.208,20 567.928,69
 §ÔÈ¿ Û˘Ó‹ıË ¤ÛÔ‰· 6.445,00 2.400,00

547.653,20 570.328,69
 EÍÔ‰· ‰ÈÔ›ÎËÛË˜ 137.656,66 138.369,87
 EÍÔ‰· ‰È¿ıÂÛË˜ 138.056,59 131.702,72
 §ÔÈ¿ ¤ÍÔ‰· Î·È ˙ËÌÈ¤˜ 97,14 608,50
 AÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÚÔ ÙfiÎˆÓ Î·È ÊfiÚˆÓ (Î¤Ú‰Ë) 271.842,81 299.647,60
 ¶ÈÛÙˆÙÈÎÔ› ÙfiÎÔÈ Î·È Û˘Ó·Ê‹ ¤ÛÔ‰· 163,80 163,80
 XÚÂˆÛÙÈÎÔ› ÙfiÎÔÈ Î·È Û˘Ó·Ê‹ ¤ÍÔ‰· 26.536,94 41.103,52
 AÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÚÔ ÊfiÚˆÓ (Î¤Ú‰Ë) 245.469,67 258.707,88
 ºfiÚÔ˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ 73.743,98 71.589,00
 AÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÂÚÈfi‰Ô˘ ÌÂÙ¿ ·fi ÊfiÚÔ˘˜ (Î¤Ú‰Ë) 171.725,69 187.118,88

O ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. O ¢ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ O YÂ‡ı˘ÓÔ˜ §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘
°EøP°IO™ °EøP°A™ H§IA™ °EøP°A™ ¶ANTE§H™ °EøP°AKH™

A¢T AB 474122 A¢T AE 452136 AP. A¢EIA™ A' TA•H™ 5091



                                  
                                          ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) 
                  επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2015 
 
                                          (Σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014) 
 
1. Πληροφορίες σχετικές µε την Εταιρεία 
α) Επωνυµία: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΑΣ Α.Ε. 
β) Νοµικός τύπος: Ανώνυµη εταιρεία. 

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2015 - 31.12.2015 
δ) ∆ιεύθυνση της έδρας: ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ 7 - ΡΟ∆ΟΣ 
ε) Α.Μ.Α.Ε.: 12079/80/Β/86/42 

    ΓΕ.ΜΗ.: 071384720000 

στ) Η διοίκηση εκτιµά ότι η παραδοχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγµένη για την 
κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 
ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία µικρή οντότητα. 

η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συµφωνία µε 

το νόµο 4308/2014. 
θ) Τα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό 
νόµισµα της Εταιρείας.  

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί. 

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόµενης δραστηριότητας 
Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την 
προοπτική της ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα. 

3. Λογιστικές αρχές και µέθοδοι 
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια 
εκτιµήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών, τα 
αναγνωριζόµενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και 

γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιµήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος και σε 
λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγµατικά γεγονότα όµως, 

µπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις. Οι εκτιµήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιµούνται 
σε συνεχή βάση.  

Οι λογιστικές εκτιµήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισµό των αποσβέσεων των παγίων, τις 
συµµετοχές, την αποµείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίµηση της εύλογης αξίας 
εφόσον επιλέγεται η εφαρµογή της. 

 

3.1. Ακολουθούµενες λογιστικές αρχές και µέθοδοι 
Η εταιρεία για τα επιµέρους στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων εφαρµόζει τις ακόλουθες 
λογιστικές αρχές και µεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευµένου. 

3.1.1. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
α) Αρχική καταχώριση 
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο 

περιλαµβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή 

επιδιωκόµενη χρήση. 
∆εν υπάρχουν ιδιοπαραγόµενα πάγια 

β) Μεταγενέστερη αποτίµηση 
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµούνται στο αποσβέσιµο 
κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε µεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισµό του 

περιουσιακού στοιχείου, µείον σωρευµένες αποσβέσεις). 

Οι αποσβέσεις των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή 
τους, η οποία εκτιµήθηκε ότι συµπίπτει µε τη φορολογική διάρκεια ζωής τους, ως ακολούθως: 
- Κτίρια και τεχνικά έργα: 25 έτη. 
- Μηχανήµατα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός: 10 έτη. 

- Μεταφορικά µέσα επιβατικά 10 έτη. 

- Έπιπλα και εξοπλισµός γραφείων: 10 έτη. 
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- Εξοπλισµός Η/Υ και λογισµικό: 10 έτη. 

Σηµειώνεται ότι ορισµένα πάγια, αξίας κτήσεως κάτω των € 1.500,00 το καθένα, αποσβέστηκαν εφάπαξ 
στη χρήση, σύµφωνα µε το δικαίωµα που παρέχει σχετικά η φορολογική νοµοθεσία. 

Ζηµία αποµειώσεως εκτιµάται ότι δεν υπάρχει. 
Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα αποτιµούνται στην αξία κτήσης τους. ∆εν γίνεται αναπροσαρµογή 
της αξίας κτήσης των ακινήτων από τη χρήση 2012 και µετά, λόγω µη ύπαρξης νοµικής υποχρέωσης.  

  Η εταιρεία δεν εφαρµόζει εύλογες αξίες. 

  ∆εν υπάρχουν επενδυτικά ακίνητα. 
  ∆εν υπάρχουν βιολογικά περιουσιακά στοιχεία. 

γ) ∆ιαγραφή 
Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους.  

3.1.2. Άυλα πάγια στοιχεία 
Τα άυλα πάγια στοιχεία περιλαµβάνουν άδειες – παραχωρήσεις - δικαιώµατα, λογισµικά προγράµµατα, 

εµπορικές επωνυµίες και εµπορικά σήµατα, τα οποία δεν υπάρχουν στην παρούσα χρήση. 

3.1.3. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

3.1.3.1. Συµµετοχές 
Η εταιρεία δεν έχει συµµετοχές. 

3.1.3.2. Λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
∆εν υπάρχουν. 

3.1.4. Φόροι εισοδήµατος 

3.1.4.1. Τρέχων φόρος 
Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος περιλαµβάνει το φόρο εισοδήµατος που προκύπτει µε βάση τις διατάξεις 
της ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας. 

3.1.4.2. Αναβαλλόµενοι φόροι 
Αναβαλλόµενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιµες) διαφορές µεταξύ 

λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισµού. 

Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόµενων φόρων. 

3.1.5. Αποθέµατα 
α) Αρχική καταχώριση 
Τα αποθέµατα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαµβάνει κάθε δαπάνη που 

απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεµάτων στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόµενη 
χρήση.  

Ιδιοπαραγόµενα αποθέµατα δεν υπάρχουν. 

β) Μεταγενέστερη αποτίµηση 
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέµατα αποτιµούνται στην κατ' είδος χαµηλότερη 

τιµή µεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Το κόστος κτήσεως 

προσδιορίζεται µε τη µέθοδο FIFO. ∆εν συνέτρεξε περίπτωση αποτιµήσεως στην καθαρή 
ρευστοποιήσιµη αξία. 

∆εν υπάρχουν χρηµατιστηριακά εµπορεύµατα και κυκλοφορούντα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία. 

3.1.6. Προκαταβολές και λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόµενα ποσά) και 

αποτιµούνται µεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, µείον τα χρησιµοποιηθέντα ποσά βάσει της 

αρχής του δουλευµένου και τυχόν ζηµίες αποµειώσεως. Η αποµείωση των προκαταβολών δαπανών 
αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να 

εκπληρώσει την δέσµευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού. 
Τα λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως και 
αποτιµούνται µεταγενέστερα στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιµης αξίας, 
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δηλαδή του ποσού που αναµένεται να ληφθεί. 

3.1.7. Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 
α) Αρχική καταχώριση και µεταγενέστερη αποτίµηση 
Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και µεταγενέστερα, 
αποτιµούνται στα ονοµαστικά ποσά τους.  

∆εν υπάρχουν χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα. 

β) ∆ιαγραφή 
Μια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση διαγράφεται όταν και µόνον όταν η συµβατική δέσµευση 

εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συµβατική δέσµευση που την δηµιούργησε δεν 
υφίσταται πλέον. 

3.1.8. Μη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 
α) Αρχική καταχώριση και µεταγενέστερη αποτίµηση 
Οι µη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στο 

ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους. ∆ιαφορές που προκύπτουν 

είτε κατά την επανεκτίµησή είτε κατά το διακανονισµό των µη χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 
καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζηµίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 

β) ∆ιαγραφή 
Μια µη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση διαγράφεται όταν και µόνον όταν η συµβατική δέσµευση 

εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συµβατική δέσµευση που την δηµιούργησε δεν 
υφίσταται πλέον. 

3.1.9. Προβλέψεις 
Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ποσό που 

αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους, εκτός αν η αποτίµηση στην παρούσα αξία του 
ποσού που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους έχει σηµαντική επίδραση στα ποσά των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία, που 
προκύπτουν από προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καταχωρίζονται και αποτιµούνται στα 
προκύπτοντα από τη νοµοθεσία ονοµαστικά ποσά κατά τη χρήση στην οποία καταβάλλονται. 

 
3.1.10. Κρατικές επιχορηγήσεις 
∆εν υπήρξαν στη χρήση 2015 κρατικές επιχορηγήσεις για απόκτηση παγίων στοιχείων. Οι κρατικές 
επιχορηγήσεις που θα λαµβάνονται στις επόµενες χρήσεις για απόκτηση πάγιων στοιχείων θα 

καταχωρίζονται ως αναβαλλόµενα έσοδα (έσοδα επόµενων περιόδων) και θα µεταφέρονται τµηµατικά 
στα αποτελέσµατα ως έσοδα κατ' αναλογία των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων για τα οποία 
ελήφθησαν, ενώ αυτές που λαµβάνονται για κάλυψη εξόδων καταχωρίζονται στα αποτελέσµατα ως 

έσοδα στην ίδια περίοδο που καταχωρίζονται και τα αντίστοιχα έξοδα. 

Η ληφθείσα σε προηγούµενες χρήσεις επιχορήγηση για την απόκτηση παγίων στοιχείων του Ν. 
3299/2004 εµφανίζεται στο κονδύλι των µακροπροθέσµων υποχρεώσεων «Κρατικές επιχορηγήσεις. 

3.1.11. Έσοδα και έξοδα 
Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευµένα. 
Ειδικότερα: 

- Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται 
δουλευµένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
- Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται µε την κυριότητά 
τους. 

- Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή. 
- Τα οικονοµικά οφέλη από τη συναλλαγή µπορούν να αποτιµηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα 

πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. 
- Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών καταχωρίζονται µε τη µέθοδο της ολοκλήρωσης της παροχή της 

υπηρεσίας. 
- Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους 
καταχωρίζονται ως εξής: 
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- Τα δικαιώµατα (ενοίκια) βάσει των σχετικών συµβατικών όρων. 

 
3.1.12. Στοιχεία της καθαρής θέσεως 
Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στα 
ονοµαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί. 

3.1.13. Ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
∆εν υπάρχουν ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόµενες υποχρεώσεις.  

3.1.14. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού 
∆εν υπάρχουν τέτοια γεγονότα. 

3.1.15. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 
Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εµπειρία και σε 

άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων αναµενόµενων µελλοντικών γεγονότων που, υπό τις 
παρούσες συνθήκες, αναµένεται να πραγµατοποιηθούν. 

3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και µεθόδων, µεταβολές λογιστικών εκτιµήσεων και διόρθωση 
σφαλµάτων προηγούµενων περιόδων 

3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και µεθόδων 
Οι µεταβολές λογιστικών αρχών και µεθόδων, καταχωρίζονται µε αναδροµική επαναδιατύπωση των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δηµοσιοποιούνται µαζί µε τις καταστάσεις 
της τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόµενα κονδύλια να είναι συγκρίσιµα. 
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας µεταβολής. 

3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιµήσεων 
Οι µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία διαπιστώνεται ότι 

προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και µελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι 
µεταβολές αυτές δεν καταχωρίζονται αναδροµικά. 
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας µεταβολής. 

3.2.3. ∆ιόρθωση σφαλµάτων προηγούµενων περιόδων 
Οι διορθώσεις σφαλµάτων καταχωρίζονται µε την αναδροµική διόρθωση των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων όλων των περιόδων που δηµοσιοποιούνται µαζί µε τις καταστάσεις της τρέχουσας 
περιόδου.  
Στην παρούσα περίοδο 2015 δεν εντοπίστηκε σφάλµα προηγούµενης περιόδου. 

 
4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόµου προκειµένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 
Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρµογή µιας διατάξεως του νόµου 

για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων, γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή. 
Στην παρούσα περίοδο εµφανίζονται σε ιδιαίτερο κονδύλι της καθαρής θέσης, σύµφωνα µε το άρθρο 

37 §5 του Ν.4308/2014, οι διαφορές από αναπροσαρµογή αξίας πάγιων στοιχείων, οι οποίες είχαν 
δηµιουργηθεί µέχρι 31.12.2014, και δεν είχαν κεφαλαιοποιηθεί. Για τις ληφθείσες σε προηγούµενες 

χρήσεις επιχορηγήσεις, βλ. ανωτέρω παρ. 3.1.10. 
 

5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας υποχρεώσεως µε περισσότερα από ένα κονδύλια του 
ισολογισµού 
∆εν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται µε περισσότερα από ένα κονδύλια 

του ισολογισµού. 

 
 
 

 
6. Πληροφορίες σχετικά µε ενσώµατα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
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6.1. Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

  Γήπεδα Κτίρια 
Μηχανολογικός 
Εξοπλισµός 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Λοιπός 
Εξοπλισµός Σύνολο 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ  

Υπόλοιπο 1/1/2014 4.873.203,67 3.686.095,31 1.387.433,26 103.063,66 1.885.223,57 11.935.019,47 

Προσθήκες/Μειώσεις  περιόδου - - 7.000,00 - 45.986,30 52.986,30 

Υπόλοιπο 31/12/2014 4.873.203,67 3.686.095,31 1.394.433,26 103.063,66 1.931.209,87 11.988.005,77 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
   

 
  Υπόλοιπο αποσβέσεων  1/1/2014  - 2.771.048,54 1.356.125,61 98.244,14 1.844.985,31 6.070.403,60 

Αποσβέσεις περιόδου - 79.563,46 14.646,01 1.071,00 41.543,09 136.823,56 

Υπόλοιπο αποσβέσεων 31/12/2014 - 2.850.612,00 1.370.771,62 99.315,14 1.886.528,40 6.207.227,16 

ΚΑΘΑΡΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 31/12/2014 4.873.203,67 835.483,31 23.661,64 3.748,52 44.681,47 5.780.778,61 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ  

Υπόλοιπο 1/1/2015 4.873.203,67 3.686.095,31 1.394.433,26 103.063,66 1.931.209,87 11.988.005,77 

Προσθήκες/Μειώσεις περιόδου - - 36.799,41 2.000,00 24.764,81 63.564,22 

Υπόλοιπο 31/12/2015 4.873.203,67 3.686.095,31 1.431.232,67 105.063,66 1.955.974,68 12.051.569,99 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  

Υπόλοιπο αποσβέσεων 1/1/2015 - 2.850.612,00 1.370.771,62 99.315,14 1.886.528,40 6.207.227,16 

Αποσβέσεις περιόδου - 77.173,67 20.391,00 1.271,00 27.631,78 126.467,45 

Υπόλοιπο αποσβέσεων 31/12/2015 - 2.927.785,67 1.391.162,62 100.586,14 1.914.160,18 6.333.694,61 

ΚΑΘΑΡΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 31/12/2015 4.873.203,67 758.309,64 40.070,05 4.477,52 41.814,50 5.717.875,38 

Σηµείωση: Στην αξία των κτιρίων έχουν συµπεριληφθεί και οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση. 

6.2. Επενδυτικά ακίνητα 
∆εν υπάρχουν επενδυτικά ακίνητα. 

6.3. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 
∆εν υπάρχουν βιολογικά περιουσιακά στοιχεία. 

6.4. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
∆εν υπήρξαν τέτοια κονδύλια στην παρούσα χρήση.  

 

6.5. Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 

Υπόλοιπο 1/1/2014 600.000,00 

Προσθήκες/Μειώσεις περιόδου 0,00 

Υπόλοιπο 31/12/2014 600.000,00 

Υπόλοιπο 1/1/2015 600.000,00 

Προσθήκες/Μειώσεις περιόδου 0,00 

Υπόλοιπο 31/12/2015 
   

600.000,00 

Το παραπάνω ποσό αφορά σε προκαταβολές που δόθηκαν για κτήσεις παγίων και δεν έχουν 

τιµολογηθεί. 

7. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
 
7.1 Αποτίµηση στην εύλογη αξία 
 

Η εταιρεία δεν αποτίµησε χρηµατιστηριακά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία. 
 
7.2 Αποτίµηση στο κόστος κτήσης 
 
α) Παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα 
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∆εν υπάρχουν παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα. 

 
β) Μη κυκλοφορούντα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία τα οποία εµφανίζονται µε ποσό που υπερβαίνει 
την εύλογη αξία τους 
Το ποσό των δανείων και απαιτήσεων που εµφανίζεται στα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
του ενεργητικού αφορά σε δοσµένες εγγυήσεις που αποτιµήθηκαν στο κόστος κτήσης. 

 
7.2.1 Εµπορικές απαιτήσεις 
Οι εµπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Εµπορικές απαιτήσεις 31/12/2015 31/12/2014 

Πελάτες 305.483,48 253.849,58 

Γραµµάτια εισπρακτέα 1.007,06 1.007,06 

Επιταγές εισπρακτέες 19.538,80 31.994,79 

326.029,34 286.851,43 

 
7.2.2 Λοιπές απαιτήσεις 
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές απαιτήσεις 31/12/2015 31/12/2014 

Χρεώστες διάφοροι 108.431,39 104.033,39 

 
108.431,39 104.033,39 

Σηµείωση: η αξία κτήσης των χρεογράφων ανέρχεται σε € 187.445,77 και δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη 

υποτίµησης. Εµφανίζονται στα λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.  

7.2.3 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 31/12/2015 31/12/2014 

Ταµείο 22.979,18 30.528,44 

Καταθέσεις όψεως 53.839,16 269.235,23 

 
76.818,34 299.763,67 

 

8. Λογαριασµοί καθαρής θέσεως 
Το καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 448.000 κοινές µε δικαίωµα ψήφου 
ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας € 10,00 η καθεµιά και ανέρχεται σε € 4.480.000,00. 

 

Το υπόλοιπο από τις διαφορές αναπροσαρµογής παγίων ανέρχεται σε € 1.666,46, και προέρχεται από 
προηγούµενες χρήσεις. 

Το τακτικό αποθεµατικό ανέρχεται σε € 126.795,00. 

Τα αφορολόγητα αποθεµατικά, ποσού € 372.296,91,  σχηµατίστηκαν µε αποφάσεις των τακτικών 
γενικών συνελεύσεων και σύµφωνα µε τη νοµοθεσία. 

Τα λοιπά αποθεµατικά ποσού € 68.265,83 σχηµατίστηκαν µε αποφάσεις των τακτικών γενικών 
συνελεύσεων και σύµφωνα µε τη νοµοθεσία. 

 
 
 
 
 
 
9. Προβλέψεις 
 
9.1 Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία 
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Η εταιρεία, κατά πάγια τακτική, λογιστικοποιεί τις αποζηµιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία κατά τη χρήση που αποχωρεί το προσωπικό της.  
 

9.2 Λοιπές προβλέψεις 
∆εν υπάρχουν λοιπές προβλέψεις. 

10. Υποχρεώσεις 

10.1 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

10.1.1 ∆άνεια 

α)Εξασφαλίσεις δανείων 
Η εταιρεία έχει συνάψει συµβάσεις δανείων µε τράπεζες, συνολικού υπολοίπου 31.12.2015 ποσού € 

381.507,84 για την εξασφάλιση των οποίων οι τράπεζες έχουν εγγράψει προσηµειώσεις και υποθήκες 
συνολικού ποσού € 550.000,00 σε ιδιόκτητα ακίνητα της εταιρείας, λογιστικού αναπόσβεστου 
υπολοίπου 31.12.2015 € 5.631.513,31. 

β) Χρόνος λήξεως δανειακών υποχρεώσεων 
Χρονική διάρκεια  

Βραχυπρόθεσµο τµήµα - 

Μακροπρόθεσµο τµήµα  

1 έως 2 έτη 242.625,71 

2 έτη και άνω 138.882,13 

Σύνολο µακροπροθέσµου τµήµατος 381.507,84 

Γενικό σύνολο 381.507,84 

 
10.1.2 Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  
∆εν υπάρχουν λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις την 31/12/2015. 

10.1.3 Κρατικές επιχορηγήσεις  
Βλέπε ανωτέρω παραγρ. 3.1.10. Η ληφθείσα σε προηγούµενες χρήσεις επιχορήγηση για την απόκτηση 
παγίων στοιχείων του Ν.3299/2004 ανέρχεται σε € 955.000,00.  

10.2 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

10.2.1 Εµπορικές υποχρεώσεις 

Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 
Εµπορικές υποχρεώσεις 31/12/2015 31/12/2014 

Προµηθευτές 151.137,09 211.640,65 

Επιταγές πληρωτέες 42.561,80 84.579,44 
Προκαταβολές πελατών 12.724,20 12.718,76 

 206.423,09 308.938,85 

10.2.2 Λοιπές υποχρεώσεις 

 
Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

Λοιπές υποχρεώσεις 31/12/2015 31/12/2014 

Πιστωτές διάφοροι  288.036,96 348.070,76 

 288.036,96 348.070,76 

11. Έσοδα και έξοδα σηµαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σηµασίας 
Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες: 
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Έσοδα 31/12/2015 31/12/2014 

Πωλήσεις εµπορευµάτων 0,00 0,00 
Πωλήσεις υπηρεσιών 2.604.246,25 2.720.034,50 

Επιχορηγήσεις  0,00 0,00 
Έσοδα παρεποµένων ασχολιών 6.445,00 2.400,00 
Έσοδα κεφαλαίων 163,80 163,80 

Έσοδα προηγούµ. χρήσεων 0,00 0,00 

 2.610.855,05 2.722.598,30 

Έξοδα 
 

31/12/2015 
 

31/12/2014 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.217.451,77 1.160.762,58 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 149.451,12 192.918,17 

Παροχές τρίτων 261.995,82 281.198,44 

Φόροι – τέλη 41.472,11 48.914,12 
∆ιάφορα έξοδα 220.350,94 251.989,80 
Τόκοι και συναφή έξοδα 26.536,94 41.103,52 

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 126.467,45 136.823,56 
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 97,14 608,50 

Έξοδα προηγουµένων χρήσεων 0,00 0,00 
Ανάλωση & διαφορά αποθεµάτων 358.423,97 388.405,49 
 2.402.247,26 2.502.724,18 

Έσοδα και έξοδα συµψηφισµένα δεν υπάρχουν. 

12. Τόκοι που ενσωµατώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο 
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

13. Προτεινόµενη διάθεση κερδών 
Προτείνεται η διάθεση των κερδών ως κάτωθι: 

                                          Καθαρά κέρδη χρήσεως ευρώ 171.725,69 

Πλέον: Υπόλοιπο κερδών προηγουµένων χρήσεων ευρώ 10.743,25 

                                                                               Σύνολο 182.468,94 

Τακτικό Αποθεµατικό 8.714,00 

Μερίσµατα πληρωτέα 165.000,00 

Υπόλοιπο κερδών εις νέο 8.754,94 

 182.468,94 

 
14. Καταβληθέντα µερίσµατα στην περίοδο 
Στην κλειόµενη περίοδο καταβλήθηκαν συνολικά µερίσµατα και αµοιβές ευρώ 75.156,94. 

 
 
 
 
 
 
 
15. Λογιστικός χειρισµός κερδών περιόδου 
Η κλειόµενη χρήση παρουσίασε κερδοφόρο αποτέλεσµα, ποσού ευρώ 245.469,67. 
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Μείον φόρος εισοδήµατος 73.743,98 

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως 171.725,69 

Πλέον υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων 10.743,25 

Υπόλοιπο κερδών προς διάθεση 182.468,94 

  

16. Αναβαλλόµενοι φόροι 
Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώρηση αναβαλλοµένων φόρων. 

17. Κατηγορίες και αµοιβές προσωπικού 
Ο µέσος όρος των απασχολούµενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτοµα: 

Κατηγορία προσωπικού 31/12/2015 31/12/2014 

Έµµισθοι 20 20 

Ηµεροµίσθιοι 28 27 

 
48 47 

 
Η εταιρεία σε σχέση µε το απασχολούµενο προσωπικό επιβαρύνθηκε µε τα εξής ποσά: 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 31/12/2015 31/12/2014 

Αµοιβές έµµισθου προσωπικού 947.261,86 917.190,81 

Παροχές προσωπικού 0,00 0,00 

Κοινωνικές επιβαρύνσεις 246.189,91 243.571,99 

 
1.193.451,77 1.160.762,58 

 

18. Ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές περιοχές 
∆εν συντρέχει υποχρέωση λόγω µεγέθους (µικρή). 

19. Προκαταβολές και πιστώσεις σε µέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 
∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

20. Συµµετοχές σε εταιρείες µε απεριόριστη ευθύνη των εταίρων 
∆εν συντρέχουν τέτοιες συµµετοχές. 

21. Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις τελικού 
συνόλου επιχειρήσεων, µέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική. 
Η εταιρεία δεν ανήκει σε τελικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις. 

22. Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις µερικού 
συνόλου επιχειρήσεων, µέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική. 
Η εταιρεία δεν ανήκει σε µερικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις. 

23. Τόπος στον οποίο διατίθενται οι ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις  
∆εν συντρέχει περίπτωση. 

24. Αµοιβές σε µέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων κατεβλήθησαν αµοιβές στα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου ποσού ευρώ 24.000,00 για παροχή εξαρτηµένης εργασίας πέραν της εργασίας 
που προσφέρουν ως υπάλληλοι της εταιρίας. 

25. Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη 
∆ε συντρέχει η περίπτωση αυτή 
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26. Αµοιβές για τον έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και για άλλες υπηρεσίες 
διασφαλίσεως. 
∆εν συντρέχει υποχρέωση λόγω µεγέθους (µικρή). 

27. Λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και συνδεόµενων µε αυτά υποχρεώσεων, τα οποία η 
διοίκηση της εταιρείας έχει αποφασίσει να διαθέσει εντός των επόµενων δώδεκα µηνών 
∆εν συντρέχει υποχρέωση λόγω µεγέθους (µικρή). 

28. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόµου 
Η εταιρεία δεν ανήκει στην κατηγορία των πολύ µικρών οντοτήτων. 

29. ∆ιακανονισµοί (συµφωνίες) που δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό µε σηµαντικές θετικές ή 
αρνητικές επιπτώσεις επί της εταιρείας 
∆εν υφίστανται τέτοιοι διακανονισµοί. 

30. Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που δεν εµφανίζονται 
στον ισολογισµό 

α) Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις 
Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει µη ακυρώσιµες συµβάσεις λειτουργικών µισθώσεων που αφορούν την 

ενοικίαση ακινήτων.  

β) Εγγυήσεις  
Η Εταιρεία δεν έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους. Για τα βάρη των ακινήτων 
βλέπε ανωτέρω παράγρ. 10.1.1. 

γ) Ενδεχόµενες υποχρεώσεις  
Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση 2009. Για τις χρήσεις 2010-2015 οι 
φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές. Ως εκ τούτου, 
τα φορολογικά αποτελέσµατα  των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. 

31. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
∆εν συνέβησαν τέτοια γεγονότα. 

32. Πρώτη εφαρµογή 
Η πρώτη εφαρµογή των κανόνων αποτιµήσεως και συντάξεως χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 
αντιµετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και µεθόδων. 

Τα στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της συγκριτικής περιόδου ταξινοµήθηκαν, 
σύµφωνα µε τα υποδείγµατα των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων του Ν.4308/2014. Από την 
ταξινόµηση αυτή δεν υπήρξαν επιπτώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων γιατί: 

α) Για τα έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως: βλ. ανωτέρω § 6.4. 

β) Χρηµατοδοτικές µισθώσεις που συνήφθησαν πριν την 31/12/2014: ∆εν υπάρχουν 
γ) Για τα αφορολόγητα αποθεµατικά επιχορηγήσεων: βλ. ανωτέρω § 8. 
δ) Μερίσµατα πληρωτέα χρήσεων 2013 και 2014: Χρήσεως 2013 ευρώ 19.150,00 και χρήσεως 2014 

ευρώ 56.006,94. 
ε) Προκαταβολή φόρου χρήσεων 2013 και 2014: Χρήσεως 2013 ευρώ 71.615,08 και Χρήσεως 2014 

ευρώ 69.636,27. 

στ) Υποχρεώσεις προς µέλη της διοίκησης από διανοµή κερδών: ∆εν υπάρχουν. 

 

 

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά την επίδραση των εγγραφών προσαρµογής επί των 

ιδίων κεφαλαίων για την 1.1.2014 και την 31.12.2014, οι οποίες εφαρµόσθηκαν επί των καταστατικών 
οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας, προκειµένου αυτές να προσαρµοστούν στα Ε.Λ.Π.: 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1/1/2014 ΕΓΛΣ 5.991.110,11 

Καταβολή µετοχικού κεφαλαίου 0,00 
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Αναταξινόµηση κρατικής επιχορήγησης -955.000,00 

Μεταβολές αποθεµατικών 9.570,00 

Αποτελέσµατα περιόδου 5.373,34 

Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων 31/12/2014 ΕΛΠ 5.051.053,45 

 

 
Ρόδος, 18 Μαϊου 2016 

 

 
Ο Πρόεδρος ∆.Σ. Ο ∆/νων Σύµβουλος Ο Προϊστάµενος Λογιστηρίου 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΣ                     ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΣ                                   
 

 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ 

   
 




