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Έθζεζε Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 

 

 

Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο «ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ 

ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Α.Δ.» 

  

Έθζεζε Διέγρνπ επί ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 
 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Α.Δ.», νη νπνίεο απνηεινχληαη 

απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ 2015, ηηο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ, κεηαβνιψλ 

θαζαξήο ζέζεο θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη ην 

ζρεηηθφ πξνζάξηεκα.  

 

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 
 

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

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα, φπσο θαη γηα 

εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ψζηε λα θαζίζηαηαη 

δπλαηή ε θαηάξηηζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε 

αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

 

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 
 

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο.  Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή 

Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, 

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

δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη εηαηξηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ 

νπζηψδε αλαθξίβεηα. 

 

Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, 

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

επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο 

ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη 

είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.  Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο 

εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο.  Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη 

αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια 

γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 

 

 

Βάζε γηα Γλώκε κε Δπηθύιαμε 
 

Απφ ηνλ έιεγρφ καο πξνέθπςε φηη νη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο δελ έρνπλ 

εμεηαζηεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο ρξήζεηο απφ 2008 έσο θαη 2010. Χο εθ ηνχηνπ ηα 

θνξνινγηθά απνηειέζκαηα ησλ ρξήζεσλ απηψλ δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθά. Ζ εηαηξεία δελ 

έρεη πξνβεί ζε εθηίκεζε ησλ πξφζζεησλ θφξσλ θαη ησλ πξνζαπμήζεσλ πνπ πηζαλφλ 

θαηαινγηζηνχλ ζε κειινληηθφ θνξνινγηθφ έιεγρν θαη δελ έρεη ζρεκαηίζεη ζρεηηθή πξφβιεςε γηα 

απηή ηελ ελδερφκελε ππνρξέσζε. Απφ ηνλ έιεγρφ καο, δελ έρνπκε απνθηήζεη εχινγε 

δηαζθάιηζε ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε ηνπ χςνπο ηεο πξφβιεςεο πνπ ηπρφλ απαηηείηαη. 

 

 

  

Γλώκε κε Δπηθύιαμε 
 

Καηά ηε γλψκε καο, εθηφο απφ ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ηνπ ζέκαηνο πνπ κλεκνλεχεηαη ζηελ 

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

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

«ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Α.Δ.» θαηά ηελ 

31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2015, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηεο γηα ηε 

ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα. 

 

 

Έκθαζε Θέκαηνο 

Δθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηελ παξάγξαθν 30.δ ηνπ πξνζαξηήκαηνο φπνπ γίλεηαη αλαθνξά 

ζην γεγνλφο φηη έρνπλ αζθεζεί αγσγέο ηξίησλ θαη ππαιιήισλ θαηά ηεο εηαηξείαο ζπλνιηθνχ 

χςνπο 33.517 ρηι. επξψ πεξίπνπ, γηα ηηο νπνίεο ε λνκηθή ππεξεζία εθηηκά φηη ππνζέζεηο πνζνχ 

33.367 ρηι. επξψ πεξίπνπ ζα απνξξηθζνχλ, ελψ αμίσζε απνδεκίσζεο ππαιιήινπ 150 ρηι. επξψ 

ραξαθηεξίδεηαη αβέβαηα θαη σο εθ ηνχηνπ, δελ έρεη ζρεκαηηζηεί νπνηαδήπνηε πξφβιεςε ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζε ζρέζε κε ηηο αμηψζεηο απηέο. ηε γλψκε καο δε 

δηαηππψλεηαη επηθχιαμε ζε ζρέζε κε ην ζέκα απηφ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
     Ε μ π ε ι π ί α   Γ ν ώ σ η   Α ξ ι ο π ι σ τ ί α  
 

 

ΑΘΗΝΑ – ΚΕΝΣΡΙΚΟ 
ΦΩΚ. ΝΔΓΡΗ 3, 112 57 ΑΘΗΝΑ 

ΣΗΛ:  210 8691100 

FAX:  210 8617328,   210 8618016 

e-mail: solaeoe@otenet.gr   site: www.solae.gr 

ΚΕΡΚΤΡΑ 
Λ. ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 7, 49 100 ΚΔΡΚΤΡΑ 
ΣΗΛ. 2661042037 
FAX: 2661082087 
e-mail: solcorfu@hol.gr 

ΛΑΡΙΑ 
KOYMA 34, 412 23 ΛΑΡΙΑ 
ΣΗΛ. 2410555461-2  
FAX: 2410555463 
e-mail: solarisa@hol.gr 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
ΑΛΑΜΑΓΚΑ 1, 453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

ΣΗΛ. 2651070293, 2651070876 FAX: 2651070351    
e-mail: solioan@hol.gr 

ΚΑΒΑΛΑ 

 
ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ (ΚΣΙΡΙΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ) 
ΓΙΑΝΝΙΣΩΝ 31 &  ΠΑΣΡ. ΚΤΡΙΛΛΟΤ,  546 27 ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
ΣΗΛ: 2310544150/1     FAX: 2310544152 
e-mail: solthes@otenet.gr 

 
ΠΑΣΡΑ 
ΑΜΔΡΙΚΗ 44, 264 41 ΠΑΣΡΑ 
ΣΗΛ: 2610431938 
FAX: 2610436867 
e-mail: solpatra@otenet.gr 

 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΣΗ 
ΔΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΔΩ 47, 71 306 ΗΡΑΚΛΔΙΟ 
ΣΗΛ. 2810280104  
FAX: 2810280686 
e-mail: solkriti@hol.gr 

ΜΗΣΡΟΠΟΛΔΩ 8β (5
ος
 όροφος), 654 03 ΚΑΒΑΛΑ 

ΣΗΛ: 2510620801, FAX: 2510620802 
 
ΡΟΤΜΑΝΙΑ 
ΒΟΤΚΟΤΡΔΣΙ, DRAGOS VODA Str., No. 53,  
District 2, code 020747, camera 1,  
ΣΗΛ: 0040 213166816 
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Έθζεζε επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Απαηηήζεσλ 

 

1.Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ 

νξηδφκελσλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920. 

2.Μέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζεο ηεο έθζεζεο ειέγρνπ καο, ε εηαηξεία δελ έρεη 

ζπκκνξθσζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4270/2014 πνπ δηέπεη ηνπο θνξείο γεληθήο θπβέξλεζεο. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηε κε ηήξεζε ηνπ κεηξψνπ δεζκεχζεσλ πνπ απνηειεί ηε 

ζεκαληηθφηεξε ππνρξέσζε ηεο εηαηξείαο πνπ απνξξέεη απφ ηνλ πξναλαθεξφκελν λφκν θαη ηηο 

φπνηεο ζπλέπεηεο απηή ζπλεπάγεηαη, θαζψο θαη ηε κε ζχληαμε απνινγηζκνχ. 

 

 

 

 

Αζήλα,  1 επηεκβξίνπ 2016 

Η Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο 

 

 

 

 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΦΩΣ. ΝΣΑΒΑΡΙΝΟΤ 

Αξ Μ ΟΔΛ 28211  

πλεξγαδόκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε. 

κέινο ηεο Crowe Horwath International 

Φσθ. Νέγξε 3, 11257 Αζήλα 

Αξ Μ ΟΔΛ 125 
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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 3.840.000,00 4.035.000,00 

Λνηπφο εμνπιηζκφο 6.1 54.153,10 69.392,46 

ύλνιν  3.894.153,10 4.104.392,46 

       

Άπια πάγηα ζηνηρεία      

Λνηπά άπια 6.2 11.293,57 14.736,95 

ύλνιν  11.293,57 14.736,95 

       

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία      

Λνηπά 7.1.1 27.761,82 24.626,82 

ύλνιν  27.761,82 24.626,82 

       

ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ  3.933.208,49 4.143.756,23 

    

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πξνθαηαβνιέο      

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 7.1.2 477.235,51 1.564.511,50 

Γνπιεπκέλα έζνδα πεξηφδνπ 7.1.3 919.394,87 2.885.953,26 

Λνηπέο απαηηήζεηο 7.1.4 139.576,67 329.421,37 

Πξνπιεξσκέλα έμνδα 7.1.5 32.168,39 33.994,60 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 7.1.6 33.045.275,64 67.220.185,47 

ύλνιν  34.613.651,08 72.034.066,20 

       

ύλνιν θπθινθνξνύλησλ  34.613.651,08 72.034.066,20 

       

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ   38.546.859,57 76.177.822,43 
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ΠΑΘΗΣΙΚΟ εκ. 31/12/2015 31/12/2014 

Καζαξή ζέζε       

Καηαβιεκέλα θεθάιαηα    

Κεθάιαην 8 2.000.000,00 2.000.000,00 

ύλνιν  2.000.000,00 2.000.000,00 

       

Γηαθνξέο εύινγεο αμίαο    

Γηαθνξέο αμίαο ελζσκάησλ παγίσλ 8 861.877,71 1.056.877,71 

ύλνιν  861.877,71 1.056.877,71 

    

Απνζεκαηηθά θαη απνηειέζκαηα εηο λέν    

Απνζεκαηηθά λφκσλ ή θαηαζηαηηθνχ 8 196.540,72 196.540,72 

Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά 8 1.331.730,37 1.331.730,37 

Απνηειέζκαηα εηο λέν 8 -681.332,73 890.586,84 

ύλνιν   846.938,36 2.418.857,93 

        

ύλνιν θαζαξήο ζέζεο   3.708.816,07 5.475.735,64 

    

Πξνβιέςεηο    

Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 9 1.017.854,95 995.981,81 

ύλνιν  1.017.854,95 995.981,81 

        

Τπνρξεώζεηο       

Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο       

Γάλεηα 10.1.1 1.882.809,99 2.018.331,39 

Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 10.1.2 32.657,14 31.811,64 

Αλαβαιιφκελνη θφξνη (καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ)  3.958,50 15.832,93 

ύλνιν   1.919.425,63 2.065.975,96 

        

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο       

Βξαρππξφζεζκν κέξνο καθξνπξνζέζκσλ δαλείσλ  135.521,40 0,00 

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο 10.2.2 2.249.372,33 10.371.929,23 

Φφξνο εηζνδήκαηνο  0,00 53.475,34 

Λνηπνί θφξνη θαη ηέιε 10.2.3 61.213,37 124.251,57 

Οξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο 10.2.4 99.812,14 98.786,35 

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 10.2.5 29.317.151,92 56.981.171,56 

Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 10.2.6 37.691,76 10.514,97 

ύλνιν  31.900.762,92 67.640.129,02 

        

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ   33.820.188,55 69.706.104,98 

        

ύλνιν Καζαξήο Θέζεο, Πξνβιέςεσλ θαη Τπνρξεώζεσλ   38.546.859,57 76.177.822,43 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ θαηά ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 
 

  εκ. 31/12/2015 31/12/2014 

        

Κχθινο εξγαζηψλ (θαζαξφο) 11  4.502.481,52 5.290.204,31 

Κφζηνο πσιήζεσλ  -3.987.521,56 -4.090.957,03 

Μηθηό Απνηέιεζκα   514.959,96 1.199.247,28 

    

Λνηπά ζπλήζε έζνδα 11 330,01 98,94 

    515.289,97 1.199.346,22 

        

Έμνδα δηνίθεζεο 11 -1.228.942,74 -1.252.220,07 

Κέξδε θαη δεκίεο απφ δηάζεζε κε θπθινθνξνχλησλ ζηνηρείσλ  0,00 199,99 

Λνηπά έμνδα θαη δεκίεο 11 -813.811,00 -7.697,64 

Λνηπά έζνδα θαη θέξδε 11 35.395,68 179.228,27 

Απνηέιεζκα πξν ηόθσλ θαη θόξσλ   -1.492.068,09 118.856,77 

        

Πηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα  18.212,91 29.337,85 

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα   -110.322,82 -110.007,08 

Απνηέιεζκα πξν θόξσλ   -1.584.178,00 38.187,54 

        

Φφξνη εηζνδήκαηνο   11.874,43 -68.638,59 

        

Απνηέιεζκα πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο   -1.572.303,57 -30.451,05 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΔΩ κ 

ζέζεο 

 

 Κεθάιαην 
Γηαθνξέο εύινγεο 

αμίαο 

Απνζεκαηηθά λόκσλ 

& θαη/θνύ 

Αθνξνιόγεηα 

απνζεκαηηθά 

Τπόινηπν 

Απνηειεζκάησλ Δηο 

Νέν 

πλνιηθά ίδηα 

θεθάιαηα 

Τπόινηπα 1/1/2014 2.000.000,00 0,00 196.540,72 3.118.617,25 -460.168,34 4.854.989,63 

Μεηαβνιέο ζηνηρείσλ ζηελ πεξίνδν 0,00 1.056.877,71 0,00 -1.786.886,88 1.381.206,23 651.197,06 

Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.451,05 -30.451,05 

Τπόινηπν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο 

31/12/2014 2.000.000,00 1.056.877,71 196.540,72 1.331.730,37 890.586,84 5.475.735,64 

       

Τπόινηπα 1/1/2015  2.000.000,00 1.056.877,71 196.540,72 1.331.730,37 890.586,84 5.475.735,64 

Μεηαβνιέο ζηνηρείσλ ζηελ πεξίνδν 0,00 -195.000,00 0,00 0,00 384,00 -194.616,00 

Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.572.303,57 -1.572.303,57 

Τπόινηπν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο 

31/12/2015 2.000.000,00 861.877,71 196.540,72 1.331.730,37 -681.332,73 3.708.816,07 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΡΟΩΝ (Έκκεζε Μέζνδνο) 
 

 εκ. 31/12/2015 31/12/2014 

Υξεκαηνξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο      

Απνηέιεζκα πξν θφξσλ  -1.584.178,00 38.187,54 

Πλέον ή μείον προζαρμογές για:      

Απνζβέζεηο θαη απνκεηψζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ πάγησλ 6.1, 6.2 36.350,71 227.125,52 

Πξνβιέςεηο 9 21.873,14 237.890,29 

Κέξδε θαη δεκίεο απφ δηάζεζε ζηνηρείσλ  0,00 -199,99 

Υξεσζηηθνί θαη πηζησηηθνί ηφθνη (θαζαξφ πνζφ)  92.109,91 80.669,23 

Λεηηνπξγηθό θέξδνο πξν κεηαβνιώλ ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο  -1.433.844,24 583.672,59 

Πλέον ή μείον μεηαβολές λογαριαζμών κεθαλαίοσ κίνηζης      

Μεηαβνιή απαηηήζεσλ 7.1.1|2|3|4|5 3.242.370,29 -303.543,68 

Μεηαβνιή ππνρξεψζεσλ 10.2.2|3|4|5|6, 16 -35.833.286,59 18.542.795,30 

Μείον:      

Πιεξσκέο/εηζπξάμεηο γηα/απφ ρξεσζηηθνχο & πηζησηηθνχο ηφθνπο  -92.109,91 -80.669,23 

Πιεξσκέο γηα θφξν εηζνδήκαηνο  -41.600,91 -15.163,25 

Σύνολο ειζροών / (εκροών) από λειηοσργικές δραζηηριόηηηες (α)  -34.158.471,36 18.727.091,73 

      

Υξεκαηνξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο      

Πιεξσκέο (εηζπξάμεηο) γηα απφθηεζε (πψιεζε) παγίσλ ζηνηρείσλ 6.1|2 177.332,03 -1.123.210,93 

Δηζπξάμεηο απφ επηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ 10.1.2 845,50 8.719,00 

Σύνολο ειζροών / (εκροών) από επενδσηικές δραζηηριόηηηες (β)  178.177,53 -1.114.491,93 

      

Υξεκαηνξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο      

Δηζπξάμεηο (πιεξσκέο) απφ αχμεζε (κείσζε) θεθαιαίνπ 8 -194.616,00 651.197,06 

Σύνολο ειζροών / (εκροών) από τρημαηοδοηικές δραζηηριόηηηες (γ)  -194.616,00 651.197,06 

      

Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

 (α) + (β) + (γ) 

 

-34.174.909,83 18.263.796,86 

       

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ  67.220.185,47 48.956.388,61 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ  33.045.275,64 67.220.185,47 
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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: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Α.Δ. 

β) Ννκηθφο ηχπνο: Αλψλπκνο Δηαηξεία 

γ) Πεξίνδνο αλαθνξάο: 01.01.2015 - 31.12.2015 

δ)  Γηεχζπλζε ηεο έδξαο: Μπιιέξνπ 73-77, Αζήλα, Σ.Κ. 104 36 

ε) ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 5344/01/Β/86/5342 

ΓΔ.ΜΖ.: 377501000 

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

θαηάξηηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

δ) Ζ εηαηξεία αλήθεη ζηελ θαηεγνξία κεζαία νληφηεηα (βάζεη ηνπ λ. 4308/2014). 

ε)  Ζ δηνίθεζε δειψλεη φηη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζε πιήξε ζπκθσλία 

κε ηνλ παξφληα λφκν. 

ζ) Σα πνζά ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ εθθξάδνληαη ζε επξψ, πνπ απνηειεί ην 

ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηεο Δηαηξείαο.  

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

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

δξαζηεξηόηεηαο 

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

πξννπηηθή ηεο σο ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα. 

3. Λνγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη 

 
Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνυπνζέηεη ηελ άζθεζε θξίζεο θαη ηελ δηελέξγεηα 

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

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

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

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

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

ζπκκεηνρέο, ηελ απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ, ηηο πξνβιέςεηο θαη ηελ εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο εθφζνλ 

επηιέγεηαη ε εθαξκνγή ηεο. 

3.1. Αθνινπζνύκελεο ινγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη 

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

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

3.1.1. Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

α) Αξρηθή θαηαρώξηζε 

Σα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεσο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη θάζε 

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

β) Μεηαγελέζηεξε απνηίκεζε 

Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο θαηαρσξίζεσο, ηα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκνχληαη 

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

ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, κείνλ ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη δεκίεο απνκεηψζεσο).  

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

ηνπο, ε νπνία εθηηκήζεθε σο αθνινχζσο: 

 Μεηαθνξηθά κέζα επηβαηηθά: έσο 6,66 έηε. Καηά ηελ 31.12.2015, έρνπλ απνζβεζζεί πιήξσο. 

 Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο : έσο 5 έηε. 

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

αλαθηήζηκε αμία ηνπ. 

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

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

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

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

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

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

Όζνλ αθνξά ηα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθίλεηα, κεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο θαηαρσξίζεσο 

απνηηκνχληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, σο αθνινχζσο: 

β.1) Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα αθίλεηα 

Σα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθίλεηα απνηηκνχληαη ζηελ αλαπξνζαξκνζκέλε (εχινγε) αμία ηνπο ε νπνία 

πξνζδηνξίδεηαη απφ αλεμάξηεηνπο επαγγεικαηίεο εθηηκεηέο. Ζ αλαπξνζαξκνγή γίλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, γηα θάζε δηαθεθξηκέλν αθίλεην κε πξνζαξκνγή, ηφζν ηεο αμίαο θηήζεσο ή ηεο πξνεγνχκελεο 

αλαπξνζαξκνγήο ηνπο, φζν θαη ησλ ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ, ψζηε ε λέα ινγηζηηθή (αλαπφζβεζηε) αμία ηνπ 

πάγηνπ ζηνηρείνπ λα ηζνχηαη κε ηελ αλαπξνζαξκνζκέλε αμία ηνπ. Οη δηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο  
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θαηαρσξίδνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Καη’ εμαίξεζε, ε κείσζε ηεο αμίαο ιφγσ αλαπξνζαξκνγήο θαηαρσξίδεηαη 

ζηα απνηειέζκαηα, ζηνλ βαζκφ πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ δηαθνξά αλαπξνζαξκνγήο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Οη 

απνζβέζεηο ησλ ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ αθηλήησλ πνπ έρνπλ πεξηνξηζκέλε σθέιηκε δσή, ππνινγίδνληαη επί 

ησλ αλαπξνζαξκνζκέλσλ αμηψλ κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ σθέιηκε δσή ηνπο, ε νπνία ζηα πιαίζηα 

ηεο κεηάβαζεο ζηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα, επαλεθηηκήζεθε σο αθνινχζσο: 

 Κηίξηα θαη ηερληθά έξγα: 40 έηε 

γ) Γηαγξαθή 

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

κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ή ηελ πψιεζή ηνπο. Σα θέξδε θαη δεκίεο 

πξνζδηνξίδνληαη βάζεη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπο θαη ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

απνηειεζκάησλ πξν θφξσλ. 

3.1.2. Άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

Σα άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα θαζψο επίζεο έμνδα 

ηδξχζεσο θαη πξψηεο εγθαηαζηάζεσο, έμνδα απμήζεσο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, έμνδα θηήζεσο 

αθηλεηνπνηήζεσλ, ινηπά έμνδα αλαδηνξγάλσζεο, ηα νπνία δεκηνπξγήζεθαλ ζε πξνγελέζηεξεο ρξήζεηο θαη 

θαηά ηελ 31.12.2015 έρνπλ απνζβεζζεί πιήξσο.  

Ζ αμία ησλ άπισλ παγίσλ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο θηήζεσο ησλ ελ ιφγσ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη θάζε 

δαπάλε πνπ έρεη κεηαγελέζηεξα πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηελ επέθηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ηζρχνο ηνπο, κεησκέλε 

θαηά ην πνζφ ησλ ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη απνκεηψζεσλ ηεο αμίαο ηνπο. 

Δηδηθφηεξα, ε αμία ησλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο αγνξάο ινγηζκηθψλ 

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

ιεηηνπξγίαο, κεησκέλε θαηά ην πνζφ ησλ ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη ηπρφλ απνκεηψζεσλ ηεο αμίαο ηνπο. 

εκαληηθέο κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θεθαιαηνπνηνχληαη ζηα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα φηαλ πξνζαπμάλνπλ 

ηελ απφδνζε ηνπο πέξαλ ησλ αξρηθψλ πξνδηαγξαθψλ.  

Ζ απφζβεζε ησλ άπισλ παγίσλ ινγίδεηαη βάζεη ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ απνζβέζεσο εληφο ηεο πεξηφδνπ 

ηζρχνο ηνπο. 

Ζ απφζβεζε ησλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ ινγίδεηαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κε βάζε ηελ σθέιηκε 

δσή ηνπο ε νπνία εθηηκάηαη ζηα 5 έηε. 

Οη απνζβέζεηο ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο φισλ ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ -ελζψκαησλ θαη αχισλ παγίσλ- 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 

3.1.3. Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

3.1.3.1. πκκεηνρέο 

Οη ζπκκεηνρέο παξαθνινπζνχληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ππνθείκελεο ζε έιεγρν απνκεηψζεσο ηεο αμίαο 

ηνπο φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο ή γεγνλφηα πνπ ππνδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο ελδέρεηαη λα κελ είλαη 

αλαθηήζηκε. Εεκίεο απνκεηψζεσο θαηαρσξίδνληαη φηαλ ε ινγηζηηθή αμία ησλ ζπκκεηνρψλ ππεξβαίλεη ηελ 

αλαθηήζηκε αμία ηνπο. Χο αλαθηήζηκε αμία ζεσξείηαη ε αμία ρξήζεσο πνπ είλαη ε παξνχζα αμία ησλ 
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αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ρξεκαηνξνψλ απφ ηελ ζπκκεηνρή, ζηελ επφκελε πεληαεηία θαη ηεο 

ππνιεηκκαηηθήο ηεο αμίαο ζην ηέινο ηεο πεληαεηίαο. 

3.1.3.2. Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

α) Αξρηθή θαηαρώξηζε 

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

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

ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ (ή ηακεηαθψλ ηζνδχλακσλ) ή ηελ εχινγε αμία άιινπ αληαιιάγκαηνο πνπ δηαηέζεθε 

γηα ηελ απφθηεζε, πιένλ δαπάλεο αγνξάο. 

β) Μεηαγελέζηεξε απνηίκεζε 

Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο θαηαρσξίζεσο, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκνχληαη 

ζην θφζηνο θηήζεψο ηνπο (νλνκαζηηθά πνζά) κείνλ ηπρφλ δεκίεο απνκεηψζεσο, εθηφο απφ ηα έληνθα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηα νπνία, φηαλ ηα πνζά, ν ρξφλνο ιήμεψο ηνπο ή ην επηηφθην είλαη 

ζεκαληηθά, απνηηκνχληαη ζην απνζβέζηκν θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ (ή κε ηε ζηαζεξή 

κέζνδν).   

Εεκία απνκεηψζεσο πξνθχπηεη φηαλ ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ ην πνζφ πνπ 

ε νληφηεηα εθηηκά φηη ζα αλαθηήζεη απφ ην ζηνηρείν απηφ. 

Σν πνζφ πνπ ε νληφηεηα εθηηκά φηη ζα αλαθηήζεη απφ έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

είλαη ην κεγαιχηεξν απφ: 

 Σελ παξνχζα αμία ηνπ πνζνχ πνπ εθηηκάηαη φηη ζα ιεθζεί απφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, 

ππνινγηδφκελε κε ηε ρξήζε ηνπ αξρηθνχ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

 Σελ εχινγε αμία ηνπ ζηνηρείνπ, κεησκέλε κε ην απαηηνχκελν θφζηνο πσιήζεσο. 

Οη δεκίεο απνκεηψζεσο θαηαρσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη αλαζηξέθνληαη σο θέξδε 

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

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

Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα απνηηκνχληαη κε ηελ ηζνηηκία ηνπ μέλνπ 

λνκίζκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Οη ζρεηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαηαρσξίδνληαη 

ζηα απνηειέζκαηα.  

γ) Γηαγξαθή 

Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δηαγξάθεηαη φηαλ θαη κφλνλ φηαλ εθπλεχζνπλ ηα 

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

θαη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θπξηφηεηα ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ. 

3.1.4. Φόξνη εηζνδήκαηνο 

3.1.4.1. Σξέρσλ θόξνο 

Ο ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεη: 
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 Σνλ θφξν εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο θνξνινγηθήο 

λνκνζεζίαο. 

 Σνλ θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηηο πξνζαπμήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν.  

Οη δηαθνξέο ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, θαηαρσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηεο 

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

Δηαηξεία. 

3.1.4.2. Αλαβαιιόκελνη θόξνη 

Ζ εηαηξεία έρεη επηιέμεη ηελ θαηαρψξηζε αλαβαιιφκελσλ θφξσλ. Δηδηθφηεξα ε Δηαηξεία θαηαρσξίδεη: 

 Όιεο ηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο γηα φιεο ηηο θνξνινγεηέεο πξνζσξηλέο 
δηαθνξέο, εθηφο εάλ ε ππνρξέσζε πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή θαηαρψξηζε ππεξαμίαο ή ηελ αξρηθή 
θαηαρψξηζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ππνρξεψζεσο ζε ζπλαιιαγή πνπ δελ αθνξά ζπλέλσζε 
επηρεηξήζεσλ θαη θαηά ην ρξφλν ηεο ζπλαιιαγήο δελ επεξεάδεηαη νχηε ην ινγηζηηθφ νχηε ην 
θνξνινγεηέν απνηέιεζκα. 

 Σηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο κφλν ζην βαζκφ πνπ είλαη ζθφδξα πηζαλφ θαη 
ηεθκεξησκέλν φηη ζα ππάξρνπλ θνξνινγεηέα θέξδε έλαληη ησλ νπνίσλ νη εθπηπηφκελεο 
πξνζσξηλέο δηαθνξέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ ε 
αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή θαηαρψξηζε πεξηνπζηαθνχ 
ζηνηρείνπ ή ππνρξεψζεσο ζε κηα ζπλαιιαγή πνπ δελ αθνξά ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ θαη θαηά ην 
ρξφλν ηεο ζπλαιιαγήο δελ επεξεάδεηαη νχηε ην ινγηζηηθφ νχηε ην θνξνινγεηέν απνηέιεζκα. 

Υξεσζηηθά θαη πηζησηηθά ππφινηπα ησλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ ππφθεηληαη ζε ζπκςεθηζκφ θαη ηα 
αληίζηνηρα θαζαξά πνζά παξνπζηάδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ θαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 

3.1.5. Απνζέκαηα 

Γελ ππάξρνπλ απνζέκαηα. 

3.1.6. Πξνθαηαβνιέο θαη ινηπά κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

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

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

ηνπ δνπιεπκέλνπ θαη ηπρφλ δεκίεο απνκεηψζεσο. Ζ απνκείσζε ησλ πξνθαηαβνιψλ δαπαλψλ αλαθέξεηαη 

ζηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία ν ιήπηεο ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ δελ είλαη ζε ζέζε νχηε λα εθπιεξψζεη ηελ 

δέζκεπζε πνπ αλέιαβε νχηε λα επηζηξέςεη ην ππφινηπν ηνπ πνζνχ. 

Σα ινηπά κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεσο 

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

δειαδή ηνπ πνζνχ πνπ αλακέλεηαη λα ιεθζεί. 

3.1.7. Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 

α) Αξρηθή θαηαρώξηζε θαη κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε 

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

απνηηκνχληαη ζηα νλνκαζηηθά πνζά ηνπο, εθηφο απφ ηηο καθξνπξφζεζκεο ιήμεσο, νη νπνίεο απνηηκνχληαη ζην 

απνζβέζηκν θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ (ή κε ηε ζηαζεξή κέζνδν). Οη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα απνηηκνχληαη κε ηελ ηζνηηκία ηνπ μέλνπ 



 
 

 
 

Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.  
16 

λνκίζκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Οη ζρεηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαηαρσξίδνληαη 

ζηα απνηειέζκαηα. 

β) Γηαγξαθή 

Μηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε δηαγξάθεηαη φηαλ θαη κφλνλ φηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε 

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

πθίζηαηαη πιένλ.  

3.1.8. Με ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 

α) Αξρηθή θαηαρώξηζε θαη κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε 

Οη κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαηαρσξίδνληαη αξρηθά θαη απνηηκνχληαη κεηαγελέζηεξα ζην 

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

θαηά ηελ επαλεθηίκεζή είηε θαηά ην δηαθαλνληζκφ ησλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ 

θαηαρσξίδνληαη σο θέξδε ή δεκίεο ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξνθχπηνπλ.  

β) Γηαγξαθή 

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

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

πθίζηαηαη πιένλ.  

3.1.9. Πξνβιέςεηο 

Ζ Δηαηξεία δηελεξγεί πξνβιέςεηο γηα ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη θηλδχλνπο φηαλ ππάξρεη παξνχζα 

λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε σο απνηέιεζκα παξειζφλησλ γεγνλφησλ, κεγάιε πηζαλφηεηα εθξνήο 

πφξσλ πνπ εκπεξηέρνπλ νηθνλνκηθά νθέιε γηα ην δηαθαλνληζκφ ηεο ππνρξέσζεο θαη είλαη εθηθηφ λα 

εθηηκεζεί αμηφπηζηα ην πνζφ ηεο ππνρξέσζεο. Οη πξνβιέςεηο θαηαρσξίδνληαη αξρηθά θαη απνηηκνχληαη 

κεηαγελέζηεξα ζην νλνκαζηηθφ πνζφ πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ην δηαθαλνληζκφ ηνπο, εθηφο αλ ε 

απνηίκεζε ζηελ παξνχζα αμία ηνπ πνζνχ πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ην δηαθαλνληζκφ ηνπο έρεη 

ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα πνζά ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Δηδηθφηεξα, νη πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία, πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, θαηαρσξίδνληαη θαη απνηηκνχληαη κε βάζε απνδεθηή 
αλαινγηζηηθή κέζνδν. 

3.1.10. Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 

Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ ιακβάλνληαη γηα απφθηεζε πάγησλ ζηνηρείσλ θαηαρσξίδνληαη σο 

αλαβαιιφκελα έζνδα (έζνδα επφκελσλ πεξηφδσλ) θαη κεηαθέξνληαη ηκεκαηηθά ζηα απνηειέζκαηα σο έζνδα 

θαη' αλαινγία ησλ απνζβέζεσλ ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ γηα ηα νπνία ειήθζεζαλ, ελψ απηέο πνπ ιακβάλνληαη 

γηα θάιπςε εμφδσλ θαηαρσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα σο έζνδα ζηελ ίδηα πεξίνδν πνπ θαηαρσξίδνληαη θαη 

ηα αληίζηνηρα έμνδα. 

3.1.11. Έζνδα θαη έμνδα 

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

Δηδηθφηεξα: 
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 Σα έζνδα απφ πψιεζε αγαζψλ θαηαρσξίδνληαη εληφο ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία θαζίζηαληαη 
δνπιεπκέλα θαη εθφζνλ πιεξνχληαη φιεο νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

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

 Σα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά απφ ηνλ αγνξαζηή. 

 Σα νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ζπλαιιαγή κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ αμηφπηζηα θαη ζεσξείηαη 
ζθφδξα πηζαλή ε εηζξνή ηνπο ζηελ νληφηεηα. 

 Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ θαηαρσξίδνληαη κε ηε κέζνδν ηεο νινθιεξσκέλεο ζπκβάζεσο 

 Σα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ρξήζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο νληφηεηαο απφ ηξίηνπο 
θαηαρσξίδνληαη σο εμήο: 

 Οη ηφθνη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ ή ηε ζηαζεξή 
κέζνδν.  

3.1.12. ηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεσο 

Σα θνλδχιηα ηεο θαζαξήο ζέζεσο θαηαρσξίδνληαη αξρηθά θαη απνηηκνχληαη κεηαγελέζηεξα ζηα 

νλνκαζηηθά πνζά, πνπ έρνπλ ιεθζεί ή θαηαβιεζεί. 

3.1.13. Δλδερόκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο  

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

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

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

Σα ζηνηρεία απηά γλσζηνπνηνχληαη ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

3.1.14. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνύ 

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

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

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

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

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

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.   

3.1.15. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο 

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

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

ζπλζήθεο, αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ. 

3.2. Μεηαβνιή ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ, κεηαβνιέο ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ θαη δηόξζσζε 
ζθαικάησλ πξνεγνύκελσλ πεξηόδσλ 

3.2.1. Μεηαβνιή ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ 

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

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

ηξέρνπζαο πεξηφδνπ, ψζηε ηα παξνπζηαδφκελα θνλδχιηα λα είλαη ζπγθξίζηκα. 
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ηελ παξνχζα πεξίνδν δελ πξνέθπςε αλάγθε ηέηνηαο κεηαβνιήο. 

3.2.2 Μεηαβνιέο ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ 

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

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

απηέο δελ θαηαρσξίδνληαη αλαδξνκηθά. 

3.2.3. Γηόξζσζε ζθαικάησλ πξνεγνύκελσλ πεξηόδσλ 

Οη δηνξζψζεηο ζθαικάησλ θαηαρσξίδνληαη κε ηελ αλαδξνκηθή δηφξζσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

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

ηελ παξνχζα πεξίνδν δελ εληνπίζηεθε ζθάικα πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. 

 

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

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

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

γηα λα εθπιεξψζεη ηελ ππνρξέσζε ηεο εχινγεο παξνπζηάζεσο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

γλσζηνπνηεί θαη αηηηνινγεί επαξθψο ηελ παξέθθιηζε απηή.  

ηελ παξνχζα πεξίνδν δελ πξνέθπςε αλάγθε ηέηνηαο παξεθθιίζεσο. 

 

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

ηνπ ηζνινγηζκνύ 

ηνλ ινγαξηαζκφ «δάλεηα» ησλ καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ πεξηιακβάλεηαη ην καθξνπξφζεζκν 

ηκήκα € 1.882.809,99 δαλείνπ απφ ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ & Γαλείσλ. Σν αληίζηνηρν βξαρππξφζεζκν 

ηκήκα € 135.521,40, πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ «βξαρππξφζεζκν 

κέξνο καθξνπξνζέζκσλ δαλείσλ». 

 

6. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ελζώκαηα θαη άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

6.1. Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Ζ Δηαηξεία έρεη ζηελ θαηνρή ηεο έλα Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελν αθίλεην, επί ηεο νδνχ Μπιιέξνπ 73-77, 

ζην Ο.Σ. 16/73 ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, ζηε ζπλνηθία «Μεηαμνπξγείν ή Υακνζηέξλα». 

Γηα ην αθίλεην απηφ, ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ησλ Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, πηνζεηήζεθε ε 

εχινγε αμία σο βάζε επηκέηξεζεο. Σελ απνηίκεζε ηνπ αθηλήηνπ θαη ηελ επαλεθηίκεζε ηεο σθέιηκεο δσήο 

ηνπ, δηελήξγεζε αλεμάξηεηνο επαγγεικαηίαο εθηηκεηήο. Ζ δηελεξγεζείζα εθηίκεζε έρεη σο θξίζηκνπο ρξφλνπο 

ηελ 01.01.2015, ηελ 31.12.2015 θαη ηελ 20.05.2016, σο αθνινχζσο: 

Αγνξαία αμία νηθνπέδνπ  

1.144.000 € γηα ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2015 

1.089.000 € γηα ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2015 & 20

ε
 Μαΐνπ 2016 

 



 
 

 
 

Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.  
19 

Αγνξαία αμία θηηξίνπ  

2.891.000 € γηα ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2015 

2.751.000 € γηα ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2015 & 20

ε
 Μαΐνπ 2016 

 

Γεληθή Πεξηγξαθή: Σν ππφ εθηίκεζε αθίλεην, είλαη έλα ηξηψξνθν βηνθιηκαηηθφ θηίξην, εληαίαο ρξήζεο 

γξαθείσλ, κε δχν ππφγεηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο. Σν εθηηκψκελν θηίξην πθίζηαηαη εληφο νηθνπέδνπ εκβαδνχ 

1.071,58 η.κ. ελψ νη θχξηνη θαη νη βνεζεηηθνί ρψξνη ηνπ θηηξίνπ αλαιχνληαη σο εμήο: 

ΔΠΙΠΔΓΟ 
ΔΠΙΦΑΝΔΙΔ ΚΤΡΙΑ ΥΡΗΗ 

(η.κ.) 
ΔΠΙΦΑΝΔΙΔ ΚΤΡΙΑ ΥΡΗΗ 

- ΣΑΚΣΟΠΟΙΗΜΔΝΟΙ (η.κ.) 
ΔΠΙΦΑΝΔΙΔ ΒΟΗΘΗΣΙΚΗ 

ΥΡΗΗ (η.κ.) 

Ηζφγεην 478,26 - 
38,90 

Ζκηψξνθνο 85,61 472,38 - 

Α’ Όξνθνο 624,53 20,85 - 

Β’ Όξνθνο 607,16 20,85 - 

Γ’ Όξνθνο 561,74 20,85 - 

Α’ Τπφγεην - - 
618,13 (Υψξνο ηάζκεπζεο & ρψξνη 

βνεζεηηθήο ρξήζεο) 

Β’ Τπφγεην - - 1.043,27 ( Υψξνο ηάζκεπζεο) 

ΤΝΟΛΟ 2.357,30 534,93 1.700,30 

 
Σν εθηηκψκελν θηίξην, είλαη πιήξσο απνπεξαησκέλν. Έρεη θέξνληα νξγαληζκφ απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα θαη δηαζέηεη ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνχ-εμαεξηζκνχ, ππξαζθάιεηαο θαη ππξαλίρλεπζεο, 
αλειθπζηήξεο θνηλνχ, θαζψο θαη πιήξσο δνκεκέλε θαισδίσζε. Σα δάπεδα ηνπ θηηξίνπ ζην κεγαιχηεξν 
κέξνο ηνπ, είλαη ππελδεδπκέλα κε πιαθάθη, δηαζέηεη ςεπδνξνθέο κε εγθηβσηηζκέλα ζηελ νξνθή θσηηζηηθά 
ζπζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο, ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ θαζψο θαη δηακεξηζκάησζε κεηαμχ ησλ γξαθείσλ ζην 
εζσηεξηθφ ηνπ. 

 
Ζ αγνξαία αμία ηνπ εθηηκψκελνπ νηθνπέδνπ, ππνινγίζζεθε κε ηελ βνήζεηα ηεο ππνιεηκκαηηθήο 

κεζφδνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηξέρνπζα θηεκαηαγνξά ηεο πεξηνρήο. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο εθηίκεζεο ηεο 

αγνξαίαο αμίαο ηνπ νηθνπέδνπ, κε ηελ ππνιεηκκαηηθή κέζνδν, ειήθζεζαλ ππφςε ηα θάησζη: 

 ην νηθφπεδν έρεη ζπλνιηθφ εκβαδφλ 1.071,58 η.κ. 

 Δληφο ηνπ νηθνπέδνπ αλεγέξζεθε θηίξην ζπλνιηθήο επηθάλεηαο αλσδνκήο (ρψξσλ θχξηαο 

ρξήζεο) 2.892,23 η.κ. θαη ρψξσλ ππνγείνπ (βνεζεηηθή ρξήζε) 1.661,40 η.κ. 

 Ο ζπληειεζηήο θαζαξψλ επηθαλεηψλ είλαη 0,97 

 Ζ αμία αλάπηπμεο ηνπ ηδεάηνπ θηηξίνπ είλαη 2.200 €/η.κ. γηα ηελ αλσδνκή θαη 1.000 €/η.κ. γηα 

ην ππφγεην κε ρξήζε ρψξνο ζηάζκεπζεο. 

 Σν θαηαζθεπαζηηθφ θφζηνπο ηνπ ηδεαηνχ θηηξίνπ είλαη 1.200 €/η.κ. γηα ηελ αλσδνκή θαη 900 

€/η.κ. γηα ην ππφγεην κε ρξήζε ρψξνο ζηάζκεπζεο. 

 Καζαξφ επηρεηξεκαηηθφ θέξδνο 15% 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αγνξαίαο αμίαο ηνπ εθηηκψκελνπ θηηξίνπ, εθαξκφζηεθε ε ζπγθξηηηθή κέζνδνο θαη 

ε κέζνδνο άκεζεο θεθαιαηνπνίεζεο ηεο πξνζφδνπ. Ζ ηειηθή πξνθχπηνπζα αμία επεξεάδεηαη ηζνβαξψο απφ 
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θάζε εθαξκνζκέλε κέζνδν. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθξηηηθήο κεζφδνπ θαη ηεο κεζφδνπ άκεζεο 

θεθαιαηνπνίεζεο ηεο πξνζφδνπ, επηιέρζεθαλ ηα θαηαιιειφηεξα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία απφ ηελ θηεκαηαγνξά 

ηα νπνία, αθνχ έγηλαλ νη θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο ιφγσ εηδηθψλ, ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

εθηηκψκελνπ ζε ζρέζε κε ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία, έγηλε απνκείσζε θαηά 10% (πηζαλή δηαθνξά δεηνχκελεο 

ηηκήο θαη πηζαλήο δηθαηνπξαμίαο). Δηδηθά γηα ηελ εθαξκνγή ηεο άκεζεο θεθαιαηνπνίεζεο ηεο πξνζφδνπ, 

έγηλε ε παξαδνρή φηη ππάξρνπλ πξφζπκνη κηζζσηέο γηα ηε κίζζσζε ηνπ εθηηκψκελνπ ζηε ζεκεξηλή ηνπ 

θαηάζηαζε ή κε κηθξέο βειηηψζεηο. ηε κέζνδν ηεο θεθαιαηνπνίεζεο ηεο πξνζφδνπ γηα ην εθηηκψκελν 

θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα, ζεσξήζεθε εχινγνο εηήζηνο ζπληειεζηήο απφδνζεο 8,50%. 

 Σελ επαλεθηίκεζε ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ θηηξίνπ, δηελήξγεζε επίζεο αλεμάξηεηνο επαγγεικαηίαο 

εθηηκεηήο (βιέπε ζρεηηθέο ζεκεηψζεηο ελφηεηαο 3.1. Αθνινπζνχκελεο ινγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη - β.1 

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθίλεηα) . Έπεηηα απφ ηελ απηνςία ηνπ εθηηκψκελνπ, ηνλ έιεγρν ηεο παξνχζαο 

θαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο απηνχ, θξίζεθε φηη, κε δεδνκέλε ηε ζπλερή θαη εληαηηθή ζπληήξεζή ηνπ, θαζψο 

θαη ηελ ηκεκαηηθή ή νιηθή αλαθαίληζή ηνπ, αλά εχινγα ρξνληθά δηαζηήκαηα, ν σθέιηκνο ρξφλνο δσήο είλαη 

40 επηπιένλ έηε. 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη πίλαθαο κεηαβνιψλ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ: 

Πίλαθαο κεηαβνιώλ ελζώκαησλ πάγησλ 

ζηνηρείσλ ηδηνρξεζηκνπνηνύκελσλ 
Γήπεδα Κηίξηα  Λνηπόο εμνπιηζκόο ύλνια 

Αμία θηήζεσο        

Τπφινηπν 1.1.2014 771.604,94 4.773.123,43 1.007.462,71 6.552.191,08 

Πξνζζήθεο/Μεηψζεηο πεξηφδνπ 0,00 0,00 51.135,62 51.135,62 

Γηαθνξά αλαπξνζαξκνγήο 372.395,06 -1.882.123,43 0,00 -1.509.728,37 

Τπόινηπν 31.12.2014 1.144.000,00 2.891.000,00 1.058.598,33 5.093.598,33 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο     
  

Τπφινηπν 1.1.2014 0,00 2.390.679,12 941.825,34 3.332.504,46 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 0,00 175.926,96 49.163,20 225.090,16 

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

Μεηψζεηο ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ 0,00 0,00 -1.782,67 -1.782,67 

Γηαθνξά αλαπξνζαξκνγήο 0,00 -2.566.606,08 0,00 -2.566.606,08 

Τπόινηπν 31.12.2014 0,00 0,00 989.205,87 989.205,87 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία 31.12.2014 1.144.000,00 2.891.000,00 69.392,46 4.104.392,46 

Αμία θηήζεσο      

Τπφινηπν 1.1.2015 1.144.000,00 2.891.000,00 1.058.598,33 5.093.598,33 

Πξνζζήθεο/Μεηψζεηο πεξηφδνπ 0,00 0,00 -105.079,27 -105.079,27 

Γηαθνξά αλαπξνζαξκνγήο -55.000,00 -140.000,00 0,00 -195.000,00 

Τπόινηπν 31.12.2015 1.089.000,00 2.751.000,00 953.519,06 4.793.519,06 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο     
  

Τπφινηπν 1.1.2015 0,00 0,00 989.205,87 989.205,87 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 0,00 175.926,96 32.907,33 208.834,29 

Μεηψζεηο απνζβέζεσλ πεξηφδνπ 0,00 -175.926,96 0,00 -175.926,96 

Μεηψζεηο ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ     -122.747,24 -122.747,24 

Γηαθνξά αλαπξνζαξκνγήο 0,00 0,00 899.365,96 899.365,96 

Τπόινηπν 31.12.2015 0,00 0,00 899.365,96 899.365,96 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία 31.12.2015 1.089.000,00 2.751.000,00 54.153,10 3.894.153,10 
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6.2. Άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Πίλαθαο κεηαβνιώλ άπισλ πάγησλ ζηνηρείσλ 
Λνηπά άπια 

ζηνηρεία 

Αμία θηήζεσο    

Τπφινηπν 1.1.2014 1.221.364,49 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 13.614,92 

Τπόινηπν 31.12.2014 1.234.979,41 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο   

Τπφινηπν 1.1.2014 1.218.207,10 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 2.035,36 

Τπόινηπν 31.12.2014 1.220.242,46 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία 31.12.2014 14.736,95 

Αμία θηήζεσο    

Τπφινηπν 1.1.2015 1.234.979,41 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 0,00 

Τπόινηπν 31.12.2015 1.234.979,41 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο   

Τπφινηπν 1.1.2015 1.220.242,46 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 3.443,38 

Τπόινηπν 31.12.2015 1.223.685,84 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία 31.12.2015 11.293,57 

 
 
7. Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

7.1 Απνηίκεζε ζην θόζηνο θηήζεσο 

7.1.1 Λνηπά 

ην θνλδχιη Λνηπά ηνπ Ηζνινγηζκνχ πεξηιακβάλνληαη : 

Λνηπά 31/12/2015 31/12/2014 

Γνζκέλεο εγγπήζεηο ζε παξφρνπο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο & χδξεπζεο 5.785,73 5.250,73 

Γνζκέλεο εγγπήζεηο ελνηθίσλ 20.676,09 18.076,09 

Γνζκέλεο εγγπήζεηο ζε ινηπνχο πηζησηέο 1.000,00 1.000,00 

πκκεηνρή ζε αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία 300,00 300,00 

ύλνιν  27.761,82 24.626,82 
 

7.1.2 Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 

Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

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

Πειάηεο Δζσηεξηθνχ 0,00 22.913,97 

Διιεληθφ Γεκφζην-Λνηπέο απαηηήζεηο 391.190,10 1.365.946,17 

Ν.Π.Γ.Γ. & Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο 86.045,41 175.651,36 

ύλνιν  477.235,51 1.564.511,50 
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7.1.3 Γνπιεπκέλα έζνδα πεξηόδνπ 

Γνπιεπκέλα έζνδα πεξηόδνπ 31/12/2015 31/12/2014 

Πξνγξ.Οξγ.Αζιεηηθψλ Δδθ/ζεσλ ΖΠΔΗΡΟ 0,00 3.949,33 

Πξνγξ.Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκίαο ΖΠΔΗΡΟ 0,00 8.798,89 

Πξνγξ.Δπηρ.Σνπηθνχ Πινχηνπ πξνθ.ΛΑΡΗΑ 0,00 10.284,25 

Πξφγξακκα Now ΚΓΑΠ ζπκ/ρε Δ.Δ. (1997) 0,00 53.359,91 

Πξφγξακκα Horizon ζπκ/ρε ΓΓΑΔ 0,00 6.620,50 

Πξφγξακκα Adapt πξνζ/γή εξγ.δπλακηθνχ 0,00 2.159,53 

Πξφγξακκα Now γπλαίθεο ζπκ/ρε Δ.Δ. 0,00 3.874,89 

Σνπηθά ρέδηα Γξάζεο γηα ηελ Απαζρφιεζε 0,00 81.065,71 

Πξφγξ.Δλαι/θέο Μνξθέο Σνπξηζκνχ Α.Μ.Θ 0,00 8.923,49 

Πξφγξ.Οηθνλνκνηερληθέο Μειέηεο ΑΣΣΗΚΖ 0,00 3.605,84 

Πξφγξ.Καη.Νέσλ Σππ.Πξνηφλη.Γάζνπο ΞΑΝΘΖ 0,00 1.913,39 

Πξφγξ.Καη.Νέσλ γηα Καιι.Αξσκαη.ΞΑΝΘΖ 0,00 1.317,01 

Πξφγξακκα Αγακεο Μεηέξεο Λάξηζα 0,00 11.432,69 

Πξφγξακκα Σνπξηζκφο - Θεζζαινλίθε 0,00 6.198,09 

Πξφγξακκα Youthstart - ΠΑΝ 0,00 5.175,13 

Αηλείαο-Γηνίθεζε Γηαρ/ζε Έξγνπ 0,00 83.026,56 

Καη/ζε Δξγ/κέλσλ ε Βαζηθέο Γεμηφηεηεο 0,00 76.095,15 

Δθκάζεζε Διιελ.Γιψζζαο-Άλεξγνη Μεηαλαζ. 0,00 1.540,00 

Σερληθέο Δπηηξνπέο "ΘΖΔΑ" 2009 0,00 80.000,00 

Δπξσπαηθφ Έηνο Καηά ηεο Φηψρηαο 0,00 5.788,70 

ΟΔΤ (ΚΧΓ.296519) 0,00 0,00 

Οηθνλνκηθά (ΚΧΓ.296520) 0,00 63.252,52 

Νεζηά (ΚΧΓ.296521) 0,00 2.033,34 

Αξκνδηφηεηεο (ΚΧΓ.302055) 0,00 0,00 

Κηίξηα (ΚΧΓ.302057) 0,00 38.828,76 

Καηαγξαθή ΝΠΓΓ Κηίξηα (ΚΧΓ.302059) 0,00 18.815,90 

Δ.Φ.Γ  (2011) 0,00 0,00 

Παηδηθνί ηαζκνί (30.5300) 2011-2012 0,00 1.405,24 

Απνη/ζε Τπαξρ.Καη.ζηηο Πεξ.& Ννκ.Απη. 0,00 31.853,31 

Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο 15.600,14 90.000,00 

Δλαξκ.Οηθ.& Δπαγ.Εσήο (2012-2013) 0,00 2.253,45 

Δλαξκ.Οηθ.& Δπαγ.Εσήο (2013-2014) 0,00 997.097,18 

ΔΞΔΗΓ.ΟΓΗΚΟΤ ΥΑΡΣΖ ΠΑΡ.ΟΣΑ (ΟΠ 440869) 0,00 0,00 

Κέληξα πκβνπιεπηηθήο Τπνζηήξημεο 0,00 48.000,00 

Ξελψλεο Φηινμελείαο 4.890,00 75.000,00 

Πξφγξακκα LEONARDO DA VINCI 0,00 40.000,00 

ΔΠ Φεθηαθή χγθιηζε Φεθηνπνίεζε ΟΣΑ 0,00 400.000,00 

Δλαξκφλεζε Οηθ.& Δπαγ.Εσήο (2014-2015) 284.850,00 480.000,00 

Δ.Φ.Γ.(Σερληθή Βνήζεηα) 142.284,50 142.284,50 

Δλαξκφληζε Οηθνγ.& Δπαγ.Εσήο(2015-2016) 420.000,00 0,00 

Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Δξγ.ΚΔΓΔ-ΔΔΣΣΑ 51.770,23 0,00 

ύλνιν 919.394,87 2.885.953,26 
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7.1.4 Λνηπέο απαηηήζεηο 

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

Γάλεηα ρνξεγεζέληα ζην πξνζσπηθφ βξαρππ. κέξνο 20.406,82 10.208,02 

Διιεληθφ Γεκφζην - πξνθαηαβιεκέλνη θφξνη 101.135,90 45.357,93 

Λνγαξηαζκνί πξνο απφδνζε 18.033,95 13.372,81 

Λνηπνί ρξεψζηεο  0,00 260.482,61 

ύλνιν 139.576,67 329.421,37 

 

 

7.1.5 Πξνπιεξσκέλα έμνδα 

Πξνπιεξσκέλα έμνδα 31/12/2015 31/12/2014 

Αζθάιηζηξα Πξνζσπηθνχ 19.667,66 19.552,36 

Ακνηβέο & Έμνδα Λνηπψλ Δι.Δπαγγ. 0,00 5.000,00 

Αζθάιηζηξα Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ 1.226,78 1.178,98 

Δλνίθηα Κηηξίσλ - Σερληθψλ Δξγσλ 0,00 3.845,88 

Αζθάιεηα Ππξφο-Αηπρ/ησλ Με ππνθ.ΦΠΑ 8.575,53 93,74 

Σέιε Κπθινθνξίαο Με ππνθ.ζε ΦΠΑ 690,00 682,00 

πληεξήζεηο Λνγηζκηθψλ Πξνγξακκάησλ 1.600,00 998,18 

πλ/κέο-Δηζθ.ζε Δπαγ.Οξγ.Δζσηεξηθνχ 311,86 2.542,21 

Αζθάιηζηξα Μεηαθνξηθψλ Μέζσλ 96,56 101,25 

ύλνιν 32.168,39 33.994,60 

 

 

7.1.6 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 31/12/2015 31/12/2014 

Σακείν 859,03 5.077,84 

Καηαζέζεηο φςεσο 33.044.416,61 67.215.107,63 

ύλνιν 33.045.275,64 67.220.185,47 

 

Σα ππφινηπα ησλ θαηαζέζεσλ φςεσο ηεο εηαηξείαο θαηά ην ηέινο ηεο θιεηφκελεο ρξήζεσο είλαη 

θαηαηεζεηκέλα ζε ειιεληθέο ηξάπεδεο θαηά πνζνζηφ 99,99% θαη ζε ηξάπεδεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαηά 

πνζνζηφ 0,01%. 

 

 

 

8. Λνγαξηαζκνί θαζαξήο ζέζεσο 
 

Σν θαηαβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο δηαηξείηαη ζε 25.000 θνηλέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο 

αμίαο € 80,00 ε θάζε κία θαη αλέξρεηαη ζε € 2.000.000,00. 

Με βάζε κειέηε αλεμάξηεηνπ εθηηκεηή αλαπξνζαξκφζηεθε ε αμία ησλ αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο θαηά 

ην πνζφ ησλ € 861.877,71 θαη ε ζρεηηθή δηαθνξά αλαπξνζαξκνγήο, θαζαξή απφ θφξνπο, θαηαρσξίζηεθε ζην 

ινγαξηαζκφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ «δηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο παγίσλ», ν νπνίνο παξνπζίαζε ηελ αθφινπζε 

θίλεζε εληφο ηεο ρξήζεσο 2015: 
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Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο παγίσλ Μηθηό πνζό Αλαβαιιόκελνο θόξνο Καζαξό πνζό 

Τπφινηπν 1/1/2015 1.056.877,71 274.788,20 782.089,51 

Αλαπξνζαξκνγή αθηλήησλ ζηελ εχινγε αμία -195.000,00 -56.550,00 -138.450,00 

Τπόινηπα 31/12/2015 861.877,71 218.238,20 643.639,51 

 

Σν θνλδχιη ηνπ Ηζνινγηζκνχ «Απνζεκαηηθά λφκσλ ή θαηαζηαηηθνχ» αλέξρεηαη ζε € 196.540,72 θαη 

αλαιχεηαη σο εμήο: 

 Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ € 143.859,21  ζρεκαηίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ 

θ.λ. 2190/1920. 

 Έθηαθηα απνζεκαηηθά € 52.681,51 

Σα αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά χςνπο € 1.331.730,37 αλαιχνληαη ζε: 
 

 Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά Ν.1416/84, πνζνχ € 1.324.244,92 

 Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά εηδηθψλ δηαηάμεσλ λφκσλ, πνζνχ € 7.485,45 

 
9. Πξνβιέςεηο 
 

9.1 Πξόβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνύ ιόγσ απνρσξήζεσο από ηελ ππεξεζία 

Ζ ππνρξέσζε γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο πξνζδηνξίζηεθε κε αλαινγηζηηθή κειέηε, σο αθνινχζσο: 

Τπνρξέσζε θαηαρσξνύκελε ζηνλ Ιζνινγηζκό 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

Παξνχζα αμία Γέζκεπζεο Καζνξηζκέλσλ Παξνρψλ Ν.2112/1920 1.017.854,95 995.981,81 758.091,52 

Δχινγε αμία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξνγξάκκαηνο 0,00 0,00 0,00 

πλνιηθή ππνρξέσζε Καηαρσξνύκελε ζηνλ Ιζνινγηζκό 1.017.854,95 995.981,81 758.091,52 
 

Ζ θίλεζε ηεο ππνρξεψζεσο πνπ έρεη θαηαρσξηζηεί ζηνλ ηζνινγηζκφ έρεη σο εμήο: 

 Μεηαβνιέο παξνύζαο αμίαο δέζκεπζεο  31/12/2015 31/12/2014 

Καζαξή ππνρξέσζε ζηελ αξρή ηεο ρξήζεσο 995.981,81 758.091,52 

Κφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο 16.168,61 17.164,79 

Κφζηνο ηφθσλ 17.927,67 25.017,02 

Παξνρέο πιεξσζείζεο εληφο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο 0,00 -15.000,00 

Αλαινγηζηηθφ θέξδνο (δεκηά) πεξηφδνπ -12.223,14 210.708,48 

Καζαξή ππνρξέσζε ζηνλ ηζνινγηζκό 1.017.854,95 995.981,81 
 

Οη θχξηεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ έρνπλ σο εμήο: 
 

 Μέζνο εηήζηνο ξπζκφο καθξνρξφληαο αχμεζεο πιεζσξηζκνχ: 2% (ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα 

ζχγθιηζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο-ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο) 

 Μέζε εηήζηα καθξνρξφληα αχμεζε κηζζνινγίνπ:  

-Μεδεληθή έσο ην 2018 

-2% = Μέζνο Δηήζηνο Μαθξνρξφληνο Πιεζσξηζκφο αθνινχζσο  

 Πξνεμνθιεηηθφ Δπηηφθην: 

-3,3% θαηά ηελ 31/12/2013 κε κέζε ζηαζκηθή δηάξθεηα 14,51 
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-1,8% θαηά ηελ 31/12/2014 κε κέζε ζηαζκηθή δηάξθεηα 13,67 

-2,0% θαηά ηελ 31/12/2015 κε κέζε ζηαζκηθή δηάξθεηα 12,85  

 Δθηηκψκελε πληαμηνδνηηθή Παξνρή: θαη’ εθαξκνγή ησλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Ν.2112/1920 θαηά ηε ζπληαμηνδφηεζε θαη έηζη φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ 

Ν.4093/2012. 

 Πιαθφλ εθηηκψκελεο ζπληαμηνδνηηθήο παξνρήο : 15.000 € ( χκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ 

Ν.4093/2012) 

 Αλαινγηζηηθή κέζνδνο απνηίκεζεο: Υξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο Πξνβεβιεκέλεο 

Πηζησηηθήο Μνλάδαο (Projected Unit Credit Method) 

10. Τπνρξεώζεηο 
 
10.1 Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 

10.1.1 Γάλεηα 

α) Δμαζθαιίζεηο δαλείσλ 

Ζ εηαηξεία έρεη ζπλάςεη ελδεθαεηέο ηξαπεδηθφ δάλεην πνζνχ € 2.018.331,39, γηα ηελ αγνξά ηνπ 
αθηλήηνπ επί ηεο νδνχ Μπιιέξνπ 73-77, εληφο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. Δπί ηνπ αθηλήηνπ πθίζηαληαη 
εκπξάγκαηα βάξε 4.400.000,00 επξψ. 

(β) Υξόλνο ιήμεσο δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ 

Τπόινηπν ιήμεσο 

Σξαπεδηθά 

δάλεηα 

Βξαρππξφζεζκν ηκήκα:  

Έσο 1 έηνο 135.521,40 

ύλνιν Βξαρππξόζεζκνπ ηκήκαηνο 135.521,40 

Μαθξνπξφζεζκν ηκήκα:  

1 έσο 2 έηε  

2 έσο 5 έηε 626.901,52 

Άλσ ησλ 5 εηψλ 1.255.908,47 

ύλνιν καθξνπξόζεζκνπ ηκήκαηνο 2.018.331,39 

Γεληθό ύλνιν 2.018.331,39 
 
 

10.1.2 Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο  

Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ παξαηίζεηαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

Πίλαθαο κεηαβνιώλ θξαηηθώλ επηρνξεγήζεσλ Υξήζε 2015 Υξήζε 2014 

Τπφινηπν ελάξμεσο 31.811,64 23.092,64 

Λεθζείζεο επηρνξεγήζεηο εληφο ηεο πεξηφδνπ 10.398,00 39.939,00 

Απνζβέζεηο -9.552,50 -31.220,00 

Τπόινηπν ιήμεσο 32.657,14 31.811,64 

 

10.2 Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 

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

Πξνκεζεπηέο εζσηεξηθνχ βξαρππξφζεζκν κέξνο 2.246.096,93 10.371.249,24 

Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ 0,00 679,99 

Δπηηαγέο κεηαρξνλνινγεκέλεο 3.275,40 0,00 

Τπόινηπν ιήμεσο 2.249.372,33 10.371.929,23 

 

10.2.2 Λνηπνί θόξνη-ηέιε 
 

Λνηπνί θόξνη ηέιε 31/12/2015 31/12/2014 

Φφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο 22.548,32 40.914,05 

Φφξνη-ηέιε ακνηβψλ πξνζσπηθνχ 28.138,68 57.894,18 

Φφξνη-ηέιε ακνηβψλ ηξίησλ 9.141,52 23.785,44 

Λνηπνί θφξνη-ηέιε 1.384,85 1.657,90 

ύλνιν 61.213,37 124.251,57 

 

10.2.3 Οξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
 

Οη ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο πξνο Οξγαληζκνχο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο αλαιχνληαη σο εμήο: 

Οξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο 31/12/2015 31/12/2014 

ΗΚΑ-ΔΣΑΜ 68.543,04 68.065,03 

ΣΑΜΔΗΟ ΚΤΡΗΑ ΤΝΣΑΞΖ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 31.269,10 30.721,32 

ύλνιν 99.812,14 98.786,35 
 

10.2.4 Λνηπέο ππνρξεώζεηο 

Οη ινηπέο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

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

Απνδνρέο πξνζσπηθνχ πιεξσηέεο 4.878,73 9.003,94 

Ακνηβέο ηξίησλ 5.939,60 19.299,22 

Λνηπνί πηζησηέο -Γηαρείξηζε πξνγξακκάησλ 29.306.333,10 56.749.367,30 

Λνηπνί πηζησηέο 0,49 203.501,10 

ύλνιν 29.317.151,92 56.981.171,56 
 

10.2.5 Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 

 

Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 31/12/2015 31/12/2014 

Δ.Τ.Γ.Α.Π 221,46 216,36 
Γ.Δ.Ζ 4.606,72 4.603,12 
Ο.Σ.Δ - FAX – INTERNET 1.140,31 1.931,67 
Δλνίθηα Δμνπιηζκνχ 207,52 0,00 
Κηλεηή Σειεθσλία 362,66 725,53 

Σέιε Καζαξηφηεηαο & Φσηηζκνχ 2.439,84 2.462,45 

Ακνηβέο & Έμνδα ειεπζ. επαγ/ησλ 4.000,00 0,00 

πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά 0,00 102,10 

Κνηλφρξεζηα 115,00 392,44 

Έμνδα Πξνγξ/ησλ Ζκεξίδσλ πλεδξίσλ 24.395,00 0,00 

Καζαξηφηεηα Κηηξίσλ 203,25 81,30 

ύλνιν 37.691,76 10.514,97 
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11. Έζνδα θαη έμνδα ζεκαληηθνύ πνζνύ ή ηδηαίηεξεο ζπρλόηεηαο ή ζεκαζίαο 
 

Αθνινπζεί αλάιπζε  απηψλ ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο:  

Κύθινο εξγαζηώλ 31/12/2015 31/12/2014 

Έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ 397.082,72 887.744,39 

Δπηρνξεγήζεηο Ν.1518 3.000.000,00 3.000.000,00 

Δπηρνξεγήζεηο  (Τινπνίεζε έξγσλ ΔΠΑ)  74.517,01 1.078.598,41 

Λνηπέο Δπηρνξεγήζεηο 1.030.881,79 323.861,51 

ύλνιν 4.502.481,52 5.290.204,31 
 

Λνηπά ζπλήζε έζνδα 31/12/2015 31/12/2014 

Πσιήζεηο βηβιίσλ εζσηεξηθνχ 67,21 92,82 

Δλνίθηα θηηξίσλ  259,00 0,00 

Δηζπξαηηφκελα έμνδα απνζηνιήο 3,80 6,12 

ύλνιν 330,01 98,94 
 

Έμνδα δηνίθεζεο 31/12/2015 31/12/2014 

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 884.427,54 882.454,44 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 128.878,79 99.415,59 

Παξνρέο ηξίησλ 65.954,87 61.995,92 

Φφξνη - Σέιε 43.135,35 39.984,57 

Απνζβέζεηο πάγησλ ζηνηρείσλ 5.454,49 64.426,68 

Γηάθνξα έμνδα 101.091,70 81.031,68 

Πξνβιέςεηο απνδ. πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ εξγαζία 0,00 22.911,19 

ύλνιν 1.228.942,74 1.252.220,07 
 

Λνηπά έμνδα θαη δεκίεο 31/12/2015 31/12/2014 

Πξνζαπμήζεηο εηζθνξψλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ 180,07 51,84 

Φνξνινγηθά πξφζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο 300,00 124,53 

Λνηπά πξφζηηκα & πξνζαπμήζεηο 309,10 806,00 

Λνηπά έθηαθηα & αλφξγαλα έμνδα 301,15 540,99 

Εεκίεο απφ θαηαζηξνθή παγίσλ 21,87 0,00 

Λνηπά έμνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 812.698,81 6.174,28 

ύλνιν 813.811,00 7.697,64 

 

Λνηπά έζνδα θαη θέξδε 31/12/2015 31/12/2014 

Έζνδα απφ αρξεζηκνπνίεηεο πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ 0,00 27.991,20 

Έζνδα απφ πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο 0,00 104.998,56 

Έζνδα απφ ρξεζηκνπνηεκέλεο πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ 0,00 15.000,00 

Καηαπηψζεηο εγγπήζεσλ - πνηληθψλ ξεηξψλ 4.118,00 0,00 

Αλαινγνχζεο ζηε ρξήζε επηρνξεγήζεηο παγίσλ 9.552,50 31.220,00 

Λνηπά έθηαθηα & αλφξγαλα έζνδα 501,90 18,51 

Λνηπά έζνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 21.223,28 0,00 

ύλνιν 35.395,68 179.228,27 
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12. Σόθνη πνπ ελζσκαηώζεθαλ ζηελ αμία πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζηελ πεξίνδν 
 

Γελ πθίζηαληαη. 

13. Πξνηεηλόκελε δηάζεζε θεξδώλ 

Ζ θιεηφκελε ρξήζε παξνπζίαζε δεκηνγφλν απνηέιεζκα. 

 

14. Καηαβιεζέληα κεξίζκαηα ζηελ πεξίνδν 
 
ηελ θιεηφκελε δελ θαηαβιήζεθαλ κεξίζκαηα. 

15. Λνγηζηηθόο ρεηξηζκόο δεκηώλ πεξηόδνπ 
 

Οη δεκίεο ηεο πεξηφδνπ κεηαθέξζεθαλ ζηελ θαζαξή ζέζε σο δεκίεο εηο λέν, πξνθεηκέλνπ λα 

θαιπθζνχλ κε θέξδε επφκελσλ ρξήζεσλ. 

16. Αλαβαιιόκελνη θόξνη 
 

Ζ εηαηξεία έρεη επηιέμεη ηελ θαηαρψξηζε αλαβαιιφκελσλ θφξσλ. Ο ινγαξηαζκφο παξνπζίαζε ηελ 

αθφινπζε θίλεζε εληφο ηεο ρξήζεσο 2015: 

Αλαβαιιόκελνη θόξνη 
Τπόινηπν 

2014 

Υξεώζεηο 

2015 

Πηζηώζεηο 

2015 

Τπόινηπν 

2015 

Μεηαβνιέο ζηα 

απνηειέζκαηα 

Μεηαβνιέο ζηελ 

θαζαξή ζέζε 

Έζνδα Έμνδα Αύμεζε Μείσζε 

Απαηηήζεηο         

Πξνβιέςεηο παξνρψλ 

πξνζσπηθνχ 

258.955,27 

 

6.343,21 

 

0,00 

 

265.298,48 

 

6.343,21 

 

0,00 

 

6.343,21 

 

0,00 

 

ύλνιν 258.955,27 6.343,21 0,00 265.298,48 6.343,21 0,00 6.343,21 0,00 

Τπνρξεώζεηο         

Γηαθνξέο απνζβέζεσλ 0,00 0,00 -51.018,78 -51.018,78 0,00 -51.018,78 0,00 -51.018,78 

Απνηίκεζε παγίσλ 

ζηνηρείσλ 
-274.788,2 56.550,00 0,00 -218.238,20 56.550,00 0,00 56.550,00 0,00 

ύλνιν -274.788,20 56.550,00 -51.018,78 -269.256,98 56.550,00 -51.018,78 56.550,00 -51.018,78 

Καζαξό πνζό 
-15.832,93 62.893,21 -51.018,78 -3.958,50 62.893,21 -51.018,78 62.893,21 -51.018,78 

 
17. Καηεγνξίεο θαη ακνηβέο πξνζσπηθνύ 
 

Ο κέζνο φξνο ησλ απαζρνινχκελσλ αλά θαηεγνξία αλέξρεηαη ζε άηνκα: 

 31/12/2015 31/12/2014 

Γηνηθεηηθφ (ππαιιειηθφ) πξνζσπηθφ 42 46 
Γηνηθεηηθφ ΠΔ πξνζσπηθφ 62 57 

χλνιν 104 103 
 

Ζ εηαηξεία ζε ζρέζε κε ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ επηβαξχλζεθε κε ηα εμήο πνζά: 

 31/12/2015 31/12/2014 

Μηζζνί  2.663.756,93 2.583.086,86 
Κνηλσληθέο επηβαξχλζεηο θαη βνεζήκαηα 621.713,11 640.840,04 

Αζθάιηζηξα θαη δηάθνξα έμνδα πξνζσπηθνχ 134.483,63 115.931,48 

Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία 0,00 15.000,02 

ύλνιν 3.419.953,67 3.354.858,40 
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18. Αλάιπζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ αλά θαηεγνξίεο δξαζηεξηόηεηαο θαη γεσγξαθηθέο πεξηνρέο 
 

Σα έζνδα ηεο Δηαηξείαο κέζα ζηε ρξήζε 2015, αθνξνχλ έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ θαη έζνδα απφ 
επηρνξεγήζεηο. Αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ € 4.502.481,52 φπσο εκθαλίδνληαη ζηελ Καηάζηαζε Λνγαξηαζκνχ 
Απνηειεζκάησλ Υξήζεο.  

Ο θχθινο εξγαζηψλ αλαιχεηαη σο εμήο: 

 31/12/2015 31/12/2014 

Καηεγνξίεο δξαζηεξηόηεηαο   
Βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα 0,00 0,00 

Δκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα 0,00 0,00 

Παξνρή ππεξεζηψλ/επηρνξεγήζεηο 4.502.481,52 
 

5.290.204,31 
 ύλνιν 4.502.481,52 5.290.204,31 

Γεσγξαθηθέο αγνξέο   
Δζσηεξηθή αγνξά 4.502.481,52 5.290.204,31 
Δπξσπατθή αγνξά 0,00 0,00 

Αγνξέο ηξίησλ ρσξψλ 0,00 0,00 

ύλνιν 4.502.481,52 5.290.204,31 

 

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

Γελ ππάξρνπλ ηέηνηα θνλδχιηα. 

20.  πκκεηνρέο ζε εηαηξείεο κε απεξηόξηζηε επζύλε ησλ εηαίξσλ 
 

Γελ ππάξρνπλ ηέηνηεο ζπκκεηνρέο. 

21.  ηνηρεία ηεο εηαηξείαο πνπ θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 

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

Ζ εηαηξεία δελ αλήθεη ζε ηειηθφ ζχλνιν επηρεηξήζεσλ γηα ην νπνίν θαηαξηίδνληαη ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

22.  ηνηρεία ηεο εηαηξείαο πνπ θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

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

 

Ζ εηαηξεία δελ αλήθεη ζε κεξηθφ ζχλνιν επηρεηξήζεσλ γηα ην νπνίν θαηαξηίδνληαη ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

23. Σόπνο ζηνλ νπνίν δηαηίζεληαη νη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
 

Γελ ζπληξέρεη πεξίπησζε. 

24. Ακνηβέο ζε κέιε δηνηθεηηθώλ δηαρεηξηζηηθώλ θαη επνπηηθώλ νξγάλσλ 

 
Ζ Δηαηξεία επηβαξχλζεθε κε ηα θαησηέξσ πνζά: 
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Ακνηβέο ζε κέιε Γ.. Ακνηβέο 
Κνηλσληθέο 

επηβαξύλζεηο 

Γεζκεύζεηο 

γηα παξνρέο 

κεηά ηελ 

έμνδν από 

ηελ ππεξεζία 

ε κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο 

ζπλεδξηάζεηο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

 

 

49.618,70 0,00 0,00 

    
ε κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ αζθνχλ δηεπζπληηθά 

θαζήθνληα 
60.961,40 0,00 0,00 

    
ε δηεπζπληηθά ζηειέρε 

0,00 0,00 0,00 

ύλνιν 
110.961,40 0,00 0,00 

 

25. πλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε 
 

Ζ εηαηξεία δελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ζπλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε, νχηε έρεη ππφινηπα απαηηήζεσλ 

ή ππνρξεψζεσλ απφ θαη πξνο ζπλδεκέλα κέξε. 

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

δηαζθαιίζεσο 
 

Οη ακνηβέο πνπ ρξεψζεθαλ απφ ηνλ λφκηκν ειεγθηή αλέξρνληαη: 

 31/12/2015 31/12/2014 

Γηα ηνλ έιεγρν ησλ εηήζησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 5.000,00 5.000,00 
Γηα ηνλ έιεγρν θνξνινγηθήο ζπκκνξθψζεσο 5.000,00 5.000,00 

ύλνιν 10.000,00 10.000,00 

 

27. 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 απφθαζε λα δηαζέζεη ζην πξνζερέο δηάζηεκα, θαη νπσζδήπνηε 

ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο, πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ζπλδεφκελεο κε απηά ππνρξεψζεηο. 

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

Ζ εηαηξεία δελ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ πνιχ κηθξψλ νληνηήησλ. 

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

αξλεηηθέο επηπηώζεηο επί ηεο εηαηξείαο 
 

Γελ πθίζηαληαη ηέηνηνη δηαθαλνληζκνί.  

30. Υξεκαηννηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο, εγγπήζεηο, ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη επίδηθεο ή ππό 

δηαηηεζία δηαθνξέο πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό  
 

α) Υξεκαηννηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο 

Γελ ππάξρνπλ. 
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β) Δγγπήζεηο  

Ζ αλάιπζε ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ηεο Δηαηξείαο παξαηίζεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

Λεθζείζεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο 31/12/2015 31/12/2014 

Δγγπεηηθέο επηζηνιέο γηα εμαζθάιηζε απαηηήζεσλ  1.185.153,00 11.269.854,13 

ύλνιν 1.185.153,00 11.269.854,13 

   

Έσο 1 έηνο 1.185.153,00 11.269.854,13 

Απφ 1 έσο θαη 5 έηε 0,00 0,00 

Πάλσ απφ 5 έηε 0,00 0,00 

ύλνιν 1.185.153,00 11.269.854,13 

 

Υνξεγεζείζεο εγγπήζεηο θαη εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο 31/12/2015 31/12/2014 

Δγγπεηηθέο επηζηνιέο εμαζθάιηζεο ζπκβάζεσλ κε πειάηεο 8.726,83 8.726,83 

Παξαρψξεζε ππνζήθεο επί αθηλήηνπ 4.400.000,00 4.400.000,00 

ύλνιν 4.408.726,83 4.408.726,83 

   

Έσο 1 έηνο 0,00 0,00 

Απφ 1 έσο θαη 5 έηε 8.726,83 8.726,83 

Πάλσ απφ 5 έηε 4.400.000,00 4.400.000,00 

ύλνιν 4.408.726,83 4.408.726,83 

 

γ) Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο  

Ζ Δηαηξεία έρεη ειεγρζεί κέρξη θαη ηε ρξήζε 2007. 

Οη επφκελεο ρξήζεηο 2008, 2009 θαη 2010, δελ έρνπλ ειεγρζεί θαη σο εθ ηνχηνπ νη θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο ησλ ρξήζεσλ απηψλ δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθέο. Γελ έρεη γίλεη νπνηαδήπνηε ζρεηηθή 

πξφβιεςε αλέιεγθησλ θνξνινγηθψλ ρξήζεσλ θαζψο ε έθβαζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ δελ είλαη δπλαηφλ 

λα πξνβιεθζεί ζην παξφλ ζηάδην.  

Γηα ηηο ρξήζεηο 2011, 2012 θαη 2013 ε εηαηξεία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Οξθσηψλ 

Διεγθηψλ Λνγηζηψλ πνπ πξνβιεπφηαλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξ.5 Ν.2238/1994, φπσο απηφο 

ίζρπε. 

Γηα ηηο ρξήζεηο 2014 θαη 2015, ε εηαηξεία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ 

Λνγηζηψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65
α
 παξ.1 Ν.4174/2013. Γηα ηε ρξήζε 2015, ν 

έιεγρνο απηφο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί 

κεηά ηελ δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2015. Αλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνθχςνπλ πξφζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο εθηηκνχκε φηη απηέο δελ ζα έρνπλ 

νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

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

εκπξφζεζκα ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο. 

 
δ) Δπίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο 

Έρνπλ αζθεζεί αγσγέο απφ θχιαθεο ζρνιηθψλ θηηξίσλ θαηά ηεο Δηαηξείαο, θαηά Ο.Σ.Α. ή/θαη θαηά 

ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη Δθέζεηο θαηά ηεο Δηαηξείαο, θαηά Ο.Σ.Α. ή/θαη θαηά ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 

θαη επίζεο έρνπλ αζθεζεί αγσγέο ησλ πξψελ ζπκβαζηνχρσλ έξγνπ ζηηο Γηεπζχλζεηο Αιινδαπψλ θαη 

Μεηαλάζηεπζεο Πεξηθεξεηψλ, γηα ακνηβέο ζπλνιηθνχ πνζνχ 32.446.942,47 επξψ.  
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Ζ Ννκηθή Τπεξεζία ηεο Δηαηξείαο, εθηηκά φηη ην αλσηέξσ αίηεκα ησλ ελαγφλησλ ζα απνξξηθζεί.  

Δπιπροςθέτωσ έχουν αςκηθεί κατά τησ Εταιρείασ πέντε αγωγέσ υπαλλήλων αυτήσ για αξιώςεισ 

ποςοφ 1.070.223,44 ευρώ. 

Ζ Ννκηθή Τπεξεζία ηεο Δηαηξείαο, εθηηκά φηη γηα ην πνζφ ησλ 920.223,44 επξψ πνπ αθνξά ζε 

αμηψζεηο απφ εξγαηηθέο δηαθνξέο ηεζζάξσλ αγσγψλ ππαιιήισλ απηήο, απηέο ζα απνξξηθζνχλ, ελψ γηα ην 

ππφινηπν πνζφ ησλ 150.000,00 επξψ πνπ αθνξά ζε αμίσζε απνδεκίσζεο ελφο ππαιιήινπ, εθηηκά φηη 

ππάξρεη αβεβαηφηεηα σο πξνο ηελ έθβαζε ηεο ππνζέζεσο απηήο, θαη σο εθ ηνχηνπ, δελ έρεη ζρεκαηηζηεί 

νπνηαδήπνηε πξφβιεςε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζε ζρέζε κε ηελ αγσγή απηή. 

31. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ 

Γελ ζπλέβεζαλ ηέηνηα γεγνλφηα. 

32. Πξώηε εθαξκνγή 

Ζ πξψηε εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ απνηηκήζεσο θαη ζπληάμεσο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

αληηκεησπίδεηαη σο αιιαγή ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ. 

Γελ ππάξρνπλ θνλδχιηα ηνπ  Ηζνινγηζκνχ πνπ δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο βάζεη Δ.Λ.Π. 

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

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

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

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

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ Δ.Γ.Λ..  2.911.108,56 2.932.840,61 

Υξήζε εχινγεο αμίαο σο ηεθκαξηνχ θφζηνπο γηα ηα αθίλεηα 1.056.877,71  0,00 

Αλαηαμηλφκεζε θξαηηθήο επηρνξεγήζεσο ζηηο ππνρξεψζεηο -31.811,64 -23.092,64 

Καηαρψξηζε πξνβιέςεσο απνδεκηψζεσο πξνζσπηθνχ 1.555.393,94 1.748.137,86 

Καηαρψξηζε αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο ππνρξεψζεσο -15.832,93 197.103,80 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ Δ.Λ.Π.  5.475.735,64 4.854.989,63 

 

Αζήλα, 31 Απγνχζηνπ 2016 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. Ο ΓΗΔΤΘΤΝΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟ Ζ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 
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