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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

χρήσεως 

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 
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ΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

                                           και δ.τ. "ΗΡΩΝ ΑΤΕ" 

IΣOΛOΓIΣMOΣ  ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

ΕΔΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑ - ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 33506/01ΑΤ/Β/95/278/99 

Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) 

Ποσά σε Ευρώ       

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2015  2014 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία 
 

 
  

Ενσώματα πάγια     

Ακίνητα 408.534,76  430.955,44 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 1.561,11  2.538,57 

Λοιπός εξοπλισμός 8.234,95  14.769,35 

Σύνολο 418.330,82  448.263,36 

Άυλα πάγια στοιχεία      

Λοιπά άυλα 0,46  0,46 

Σύνολο 0,46  0,46 

Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς 

και κοινοπραξίες 
22.700,00 

 
57.700,00 

Σύνολο    

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 441.031,28  505.963,82 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά  

Στοιχεία 
 

 
  

Προκαταβολές για αγορές 

αποθεμάτων 
5.481,62 

 
44.549,21 

Σύνολο 5.481,62  44.549,21 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και 

προκαταβολές 
 

 
  

Εμπορικές απαιτήσεις 598.714,73  1.067.560,10 

Λοιπές απαιτήσεις 246.527,26  209.899,83 

Προπληρωμένα έξοδα 2.767,26  3.765,46 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 668.089,51  1.139.295,61 

Σύνολο 1.516.098,76  2.420.521,00 

Σύνολο κυκλοφορούντων 1.521.158,38  2.465.070,22 

Σύνολο ενεργητικού 1.962.611,66  2.971.034,03 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ     

Καθαρή θέση 2015  2014 

Καταβλημένα κεφάλαια     

Κεφάλαιο 761.200,00  761.200,00 

Σύνολο 761.200,00  761.200,00 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο     

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 560.269,39  560.269,39 

Αποτελέσματα εις νέο 492.560,95  318.344,76 

Σύνολο 1.052.830,34  878.614,15 

Σύνολο καθαρής θέσης 1.814.030,34  1.639.814,15 

Υποχρεώσεις 

 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 

 
  

Τραπεζικά δάνεια 0,00  0,00 

Εμπορικές υποχρεώσεις 86.360,82  869.637,82 

Λοιποί φόροι και τέλη 16.104,30  203.702,93 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 18.621,43  4.036,01 

Λοιπές υποχρεώσεις 26.918,80  252.226,35 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 575,97  1.616,77 

Σύνολο 148.581,32  1.331.219,88 

Σύνολο υποχρεώσεων 148.581,32  1.331.219,88 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και 

υποχρεώσεων 
1.962.611,66 

 
2.971.034,03 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης 

Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία –       
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Ατομικές χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις 

  2015  2014 

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 1.103.301,55  3.219.628,42 

Κόστος πωλήσεων 732.802,32  2.511.307,36 

Μικτό αποτέλεσμα 370.499,23  708.321,06 

Λοιπά συνήθη έσοδα 61.359,96  62.129,96 

  431.859,19  770.451,02 

Έξοδα διοίκησης (224.769,12)  (258.872,54) 

 Έξοδα διάθεσης (0,00)  (0,00) 

Λοιπά έξοδα και ζημιές (26.005,36)  (11.517,13) 

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων 14.504,27  45.424,33 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 2.201,62  38.509,27 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 197.790,60  583.994,95 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 70.041,83  48.720,13 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (6.842,65)  (12.222,95) 

Αποτέλεσμα προ φόρων 260.989,78  620.492,13 

Φόροι εισοδήματος (86.773,59)  (126.096,57) 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 174.216,19  494.395,56 

 

Κηφισιά, 30 Aπριλίου 2016 
 

       Ο  Πρόεδρος                             Ο ∆/νων Σύµβουλος 

 

Μαυροδάκος Γ. Σαράντος        Μαυροδάκος Γ. Παναγιώτης 

      Α∆Τ : ΑΖ 622373                        Α∆Τ : ΑΚ 031138 

 

                                      Οι Λογιστές 

 

Μαυροδάκου Γ. Σταυριανή           Άλφας Β. Αλέξανδρος                        

        Αρ. Αδείας : 14911                   Αρ. Αδείας : 27938 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας ''ΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ'' 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 

''ΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'', οι οποίες αποτελούνται από τον 

ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, της 

χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.  

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση 

καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, 

που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε 

τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά 

απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να 

σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης 

διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι 

απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση 

ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται 

στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων 

ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που 

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των 

εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που 

σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό 
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ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό 

την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων 

της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της 

καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν 

και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και 

αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή 

και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 

Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής θέματα: Από τον έλεγχο μας 

προέκυψαν τα εξής θέματα: 1) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που 

προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν σχηματίζεται 

πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. 

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας 

πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 12.900,00, με συνέπεια τα ίδια κεφάλαια να 

εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 12.900,00 και τα αποτελέσματα χρήσης 

αυξημένα κατά ευρώ 800,00. 2) Oι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας 

δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2010 μέχρι 

2015. Ως εκ τούτου  τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν 

έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των 

πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν  καταλογιστούν σε 

μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για 

αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να 

αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης 

που τυχόν απαιτείται. 

Γνώμη με Επιφύλαξη 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θεμάτων που 

μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι 

συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 

κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ''ΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'' κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, τη χρηματοοικονομική της 

επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 
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Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της 

Έκθεσης Διαχείρισης με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια 

των οριζόμενων από το άρθρο 22 του Κ.Ν. 3190/1955. 

 

Κηφισιά 31 ΜΑΙΟΥ 2016 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

K M C Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.
 

ΠΑΝΑΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 

Α.Μ ΣΟΕΛ 24201 

KMC ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. 

Α.Μ ΣΟΕΛ 167 

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 293 & ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗ ΚΗΦΙΣΙΑ 

 

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 

31ης Δεκεμβρίου 2015 

 

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία 

    α) Επωνυµία: ΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. "ΗΡΩΝ ΑΤΕ" 

β) Νομικός τύπος: ΑΤΕ 

     γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2015 - 31.12.2015 

     δ) Διεύθυνση της έδρας: Κηφισιά, Δειράδων & Κορίνθου 47, ΤΚ 145 64 

      ε) ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 33506/01ΑΤ/Β/95/278/99 

          ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123013201000. 
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στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας 

είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων.  

ζ) Η εταιρεία δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση  

η)  Η εταιρεία  ανήκει στην κατηγορία μικρή οντότητα. 

2014 2013
ENEPΓHTIKO 2.971.034,03 1.830.946,54

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3.219.628,42 2.895.150,39

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 21 13  

θ)  Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν 

καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο. 

ι) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, 

που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.  

κ) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται 

διαφορετικά. 

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 
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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
1
.  

3.1.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

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.  

 

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 και ζημίες απομειώσεως). 

 

Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή 

μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους, η οποία εκτιμήθηκε ως 

ακολούθως: 
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- Κτίρια και τεχνικά έργα: 25 έτη. 

- Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός 

εξοπλισμός 10 έτη. 

- Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων 10 έτη. 

-Μεταφορικά μέσα (φορτηγά 8 έτη, επιβατικά 6 έτη) 

- Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και προγράμματα 5 έτη. 

 

Ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία 

του στοιχείου έχει υπερβεί την ανακτήσιμη αξία του. 

Στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία των πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν την 

εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζημία 

απομείωσης στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Το ανακτήσιμο ποσό των 

περιουσιακών στοιχείων είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης αξίας 

(μείον τα απαιτούμενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας χρήσεως 

αυτών.  

 

3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία  

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν λογισμικά 

προγράμματα και έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεων.  

Τα παραπάνω αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως, μειωμένα κατά το 

ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων της αξίας τους. 

Η απόσβεση των έξοδων ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεων 

λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου αποσβέσεως στα 10έτη και για 

τα λογισμικά προγράμματα στα 5έτη.  

Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων. 

3.1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

3.1.3.2. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
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α) Αρχική καταχώριση 

Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται 

αρχικά στο κόστος κτήσεως, δηλαδή στο κόστος που απαιτήθηκε για την 

απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει το σύνολο των 

ταμειακών διαθεσίμων (ή ταμειακών ισοδύναμων) ή την εύλογη αξία 

άλλου ανταλλάγματος που διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον δαπάνες 

αγοράς. 

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο κόστος κτήσεώς τους 

(ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν ζημίες απομειώσεως. 

Ζημία απομειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου 

είναι μεγαλύτερη από το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει 

από το στοιχείο αυτό. 

Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι το μεγαλύτερο από: 

Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το 

περιουσιακό στοιχείο, υπολογιζόμενη με τη χρήση του αρχικού 

πραγματικού επιτοκίου. 

� Την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη με το απαιτούμενο 

κόστος πωλήσεως. 

Οι ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων και αναστρέφονται ως κέρδη σε αυτή, όταν οι συνθήκες 

που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται μέχρι 

της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζημία 

απομειώσεως.  

Οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με 

την ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία του 
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ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται 

στα αποτελέσματα.  

 

3.1.4. Φόροι εισοδήματος 

3.1.4.1. Τρέχων φόρος 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει: 

� Τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της 

εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας. 

� Τον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν 

από τον φορολογικό έλεγχο.  

Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως, κατά την οποία 

βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές 

από την Εταιρεία. 

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.  

Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών, περιλαμβάνει το κόστος πρώτων 
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υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα 

με τα εν λόγω στοιχεία. Επιπλέον περιλαμβάνει μια εύλογη αναλογία 

σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το 

ιδιοπαραγόμενο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην 

περίοδο παραγωγής. Η εταιρεία επιβαρύνει (δεν επιβαρύνει) το κόστος των 

ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων μακράς περιόδου παραγωγής ή ωριμάνσεως 

με τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το μέρος που αναλογούν σε αυτά. 

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 της σειράς εξαντλήσεως (F.I.F.O.). Στην περίπτωση αποτιμήσεως 

στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, η ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται ως 

κόστος πωληθέντων, εκτός αν είναι σημαντική, οπότε ενσωματώνεται στο 

κονδύλι «απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων». 

 

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, δηλαδή του ποσού που αναμένεται να ληφθεί. 
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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.. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε 

ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά 

την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές 

διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσματα. 

β) Διαγραφή 

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. Διαφορές που προκύπτουν είτε 

κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες 

της περιόδ ου στην οποία προκύπτουν.  

 

β) Διαγραφή 

Μια μη χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον 

όταν η συμβατική δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, 
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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. 

 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 την ημερομηνία 

του ισολογισμού. 

3.1.11. Έσοδα και έξοδα 

Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά 

καθίστανται δουλευμένα.  

Ειδικότερα: 

� Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών 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. 

� Οι υπηρεσίες γίνονται αποδεκτές από τον αγοραστή. 

� Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να 

αποτιμηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η 

εισροή τους στην οντότητα. 

 

3.1.12. Στοιχεία της καθαρής θέσεως 
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Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και 

αποτιμούνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή 

καταβληθεί. 

3.1.14. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού 

Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά 

την ημερομηνία του ισολογισμού, προσαρμόζονται, εάν υπάρχει 

αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία 

αυτή επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους. Οι προσαρμογές αυτές 

γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την ημερομηνία εγκρίσεως των 

οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μη 

διορθωτικά, μετά την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, 

γνωστοποιούνται εφόσον είναι σημαντικά, στις σημειώσεις των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων.   

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. 
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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. 

3.2.3. Διόρθωση 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.  

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 δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως. 

5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με 

περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού 

Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με 

περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού. 

6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

6.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
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Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων στοιχείων ιδιοχρησιμοποιούμενων & Άϋλων παγίων στοιχείων

Ακίνητα
Μηχανολογικός 

εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός Λοιπά άϋλα

Αξία κτήσεως 

Υπόλοιπο 1.1.2014 846.066,96 338.018,82 216.615,52 70.962,96

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 2.173,77 0,00

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο 31.12.2014 846.066,96 338.018,82 218.789,29 70.962,96

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις

Υπόλοιπο 1.1.2014 392.690,84 334.327,78 195.311,82 70.962,50

Αποσβέσεις περιόδου 22.420,68 1.152,47 8.708,12 0,00

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο 31.12.2014 415.111,52 335.480,25 204.019,94 70.962,50

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2014 430.955,44 2.538,57 14.769,35 0,46

Αξία κτήσεως 

Υπόλοιπο 1.1.2015 846.066,96 338.018,82 218.789,29 70.962,96

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 4.596,89 0,00

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 -0,01 0,00

Υπόλοιπο 31.12.2015 846.066,96 338.018,82 223.386,17 70.962,96

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις

Υπόλοιπο 1.1.2015 415.111,52 335.480,25 204.019,94 70.962,50

Αποσβέσεις περιόδου 22.420,68 977,46 11.131,28 0,00

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο 31.12.2015 437.532,20 336.457,71 215.151,22 70.962,50

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015 408.534,76 1.561,11 8.234,95 0,46

7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά στοιχεία. 

8. Προβλέψεις 

8.1 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την 

υπηρεσία 

Η υποχρέωσης σχηματισμού πρόβλεψης για αποζημιώσεις μετά την 

έξοδο από την υπηρεσία, βάσει του Ν. 2112/20, σχηματίζονται σε 
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ποσοστό 40% της δικαιούμενης κατά την ημερομηνία του ισολογισμού 

αποζημίωσης. 

Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για 

αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η 

Δεκεμβρίου 2015, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης 

ανέρχεται σε ευρώ 12.900,00, με συνέπεια τα ίδια κεφάλαια να 

εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 12.900,00 και τα αποτελέσματα 

χρήσης αυξημένα κατά ευρώ 880,00     

8.2 Λοιπές προβλέψεις 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση 

9. Υποχρεώσεις 

9.2 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

9.2.1 Εμπορικές υποχρεώσεις

Εμπορικές υποχρεώσεις 31/12/2015 31/12/2014

Προμηθευτές-Επιταγές πληρωτέες 86.360,82 869.637,82

Σύνολο 86.360,82 869.637,82

9.2.2 Λοιπές υποχρεώσεις

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

Τραπεζικά δάνεια 0,00 0,00

Λοιποί φόροι και τέλη 16.104,30 203.702,93

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 18.621,43 4.036,01

Λοιπές υποχρεώσεις 26.918,80 252.226,35

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 575,97 1.616,77

Σύνολο 62.220,50 461.582,06

 

10. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό 

 

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις 
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Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει μη ακυρώσιμες συμβάσεις λειτουργικών 

μισθώσεων που αφορούν την ενοικίαση ακινήτων. 

β) Εγγυήσεις  

Η Εταιρεία έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους 

τρίτους, ανάλυση των οποίων παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Λοιπές εγγυήσεις σε τρίτους 31/12/2015 31/12/2014

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΕ ΤΣΜΕ∆Ε 145,30 148,50

ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΝΙΚΟΙΟΥ ΣΤΟΥΠΑ ΜΑΝΗ 350,00 350,00

495,30 148,50

 

              γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση 

11. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας 
 

Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες: 

ΕΞΟΔΑ 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 63.069,37 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 34.468,38 
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ & ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 860,00 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

15.841,32 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

20.987,79 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ Η ΕΞΟ∆ΟΥ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 8.428,00 
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ∆Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓ/ΤΙΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜ.ΣΕ 
ΠΑΡ/ΣΗ Φ.Ε 

133.423,55 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΥΠΟΚ.ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

28.537,40 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΕΚΤ.ΕΡΓ.ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ 125.011,84 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛ.ΟΡΓΑΝ.ΓΙΑ ΚΑΤ.ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 4.473,70 
ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 9.918,00 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 3.664,96 
ΕΝΟΙΚΙΑ 19.538,12 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 5.314,26 
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 11.321,60 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 6.744,45 
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ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 477,20 
∆ΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 33.156,32 
ΕΞΟ∆Α ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 20.595,70 
ΕΞΟ∆Α ΤΑΞΙ∆ΙΩΝ 8.350,74 
ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2.739,80 
ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 1.089,50 
ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ 5.005,84 
ΕΞΟ∆Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 20,00 
∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α 3.739,05 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 5.111,31 
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΣΕΙΣ ΕΞΟ∆Α 1.731,34 
ΑΠΟΣΒ ΚΤΙΡ-ΕΓΚΑΤ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 22.420,68 
ΑΠΟΣΒ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤ-ΛΟΙΠΟΥ 
ΜΗΧΑΝ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

977,46 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 6.074,49 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 5.056,79 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩ 

25.108,38 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟ∆Α 896,98 
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 86.773,59 

ΣΥΝΟΛΟ 720.927,91 

 

ΕΣΟΔΑ 

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 1.103.301,55 
ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 61.359,96 
ΕΣΟ∆Α ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14.504,27 
ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ 69.513,44 
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 528,39 
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟ∆Α 2.001,63 
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡ∆Η 199,99 

ΣΥΝΟΛΟ 1.251.409,23 

12. Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην 

περίοδο 

 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση 

13. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού 
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Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά 

κατηγορία ανέρχεται σε άτομα:
2015 2014

Διοικητικό προσωπικό/υπαλληλικό προσωπικό 4 5

Εργατοτεχνικό προσωπικό 15 16

Σύνολο 19 21

Η εταιρεία σε σχέση με το απασχολούμενο 

προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής ποσά:
2015 2014

Μισθοί και ημερομίσθια 97.537,75 140.420,56

Κοινωνικές επιβαρύνσεις 36.829,11 54.002,92

Παρεπόμενες παροχές 860,00 500,00

Αποζημιώσεις απόλυσης 8.428,00 0,00

Σύνολο 143.654,86 194.923,48  

14.  Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και 

εποπτικών οργάνων 

 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

15. Η εταιρεία έκρινε ότι οι αναδρομικές προσαρμογές δεν είναι πρακτικά 

ευχερείς και βάσει των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 37 του 

Ν.4308/2014 δεν θα εφαρμόσει αναδρομικά τα Ε.Λ.Π. Τα στοιχεία των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της συγκριτικής περιόδου ταξινομήθηκαν, 

σύμφωνα με τα υποδείγματα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του 

Ν.4308/2014. 

Κηφισιά, 30 Aπριλίου 2016 
 

 

Μαυροδάκος Γ. Σαράντος            Μαυροδάκος Γ.Παναγιώτης                   Μαυροδάκου Γ. Σταυριανή           Άλφας Β. Αλέξανδρος                         

         Πρόεδρος                                                     Δ/νων Σύμβουλος              Λογίστρια                                       Λογιστής 
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Βεβαιώνεται ότι οι ανωτέρω χρηματοοικονομικές καταστάσεις που 

αποτελούνται από 23 σελίδες, είναι αυτό που αναφέρεται στην Έκθεση 

Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 31/05/2016.                                                      

Κηφισιά 31 ΜΑΙΟΥ 2016 

                                                                 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

                         ΠΑΝΑΓΗΣ  Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 

Α.Μ ΣΟΕΛ 24201 

KMC ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. 

Α.Μ ΣΟΕΛ167 

  ΚΗΦΙΣΙΑΣ 293 & ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗ ΚΗΦΙΣΙΑ 

K M C Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.


