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Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)

Ανώνυμη Εταιρεία

Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)

1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)

9ο χλμ Θεσσαλονίκης Θέρμης ,Τ.K. 57001 Θέρμη

Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.:058294404000

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)

Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Όχι

Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)

Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)

Η εταιρεία κατατάσσεται στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου
4308/2014.

Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ)
άρθρου 29)

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με
τον νόμο 4308/2014.

Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας
ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)

Oι χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν με βάση τη θεμελιώδη παραδοχή της
συνέχισης της δραστηριότητας (going concern).

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (παρ.34
άρθρου 29)

Συντάχθηκαν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που προβλέπονται από την παραγράφου 5
του άρθρου 16 (Ισολογισμός και κατάσταση αποτελεσμάτων).

Α. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 του άρθρου 29 ν.4308/2014)
Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η εταιρεία ακολουθεί τις
παρακάτω λογιστικές πολιτικές.

1. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και
ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.
Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης :
που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.

4%

2. Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημίες
απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.
Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης :
που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.

4%

3. Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μείον αποσβέσεις και μείον
ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.
Τα λοιπά ενσώματα πάγια αποσβένονται με τους παρακάτω συντελεστές απόσβεσης, που
αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους:
Α/Α

Κατηγορία Παγίων

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Κτίρια & Εγκαταστάσεις Κτιρίων
Λοιπά Τεχνικά Εργα
Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις κτιρίων
Μηχανήματα
Τεχνικές Εγκαταστάσεις
Φορητά μηχανήματα χειρός
Εργαλεία διάφορα
Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
Επιβατικά αυτοκίνητα
Φορτηγά αυτοκίνητα
Μέσα Εσωτερικών Μεταφορών
Λοιπά Μέσα Μεταφορών
Hλεκτρ.Υπολ. & Ηλεκτρ.συγκρ.
Μεσα αποθηκευσης & μεταφοράς
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Ωφέλιμη
Διάρκεια Ζωής

25
25
25
10
10
10
10
10
6,25
8,33
8,33
8,33
5
10

Συντελεστής %

4,00%
4,00%
4,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
16,00%
12,00%
12,00%
12,00%
20,00%
10,00%
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15 Επιστημονικά Όργανα
16 Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών
17 Λοιπός εξοπλισμός
18 Προγράμματα Λογισμικού
19 Λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης
20 Βιολογικά Περιουσιακά στοιχεία

10
10
10
5
10
10

10,00%
10,00%
10,00%
20,00%
10,00%
10,00%

4. Τα πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον
αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι
μόνιμου χαρακτήρα.
Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης :
10%
που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.
5. Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης.
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης:
α) τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρώνται στο κόστος
κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες
απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η απόσβεση των αύλων στοιχείων με συμβατικά
καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός του χρόνου αυτού. Για τα στοιχεία χωρίς
συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την
εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.
Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, ή με ωφέλιμη οικονομική ζωή
που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον
αποσβέσεις με συντελεστή απόσβεσης 10%, και μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι
αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.
6. Οι επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες, καθώς και οι λοιποί
συμμετοχικοί τίτλοι επιμετρώνται στο κόστος κτήσης, μείον ζημίες απομείωσης όταν
κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Μερίσματα από τις εν
λόγω επενδύσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσματα, κατά το χρόνο που
εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα αυτών.
7. Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία («Δάνεια και απαιτήσεις» και
«Χρεωστικοί τίτλοι», επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης, όταν
κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.
8. Κατά την διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων περιουσιακών
στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης αυτών,
αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
9. Τα πάσης φύσεως αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και υλικά,
βιολογικά αποθέματα) επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως και
καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την
μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου ή, κατά περίπτωση, την μέθοδο FIFO. Οι ζημία που
προκύπτει από την επιμέτρηση των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όταν
αυτή είναι μικρότερη του κόστους κτήσης, αναγνωρίζεται στις ζημίες απομείωσης και
επιβαρύνει το κόστος πωλήσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση ιδιαίτερα
αυξημένων ζημιών απομείωσης αποθεμάτων, τα σχετικά ποσά εμφανίζονται στο κονδύλι
«Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)» στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων με
σκοπό την εύλογη παρουσίαση.
10. Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον
τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης.
12. Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος
κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και
ανακτήσιμης αξίας.
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13. Oι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία,
αναγνωρίζονται και επιμετρώνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά
κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
14. Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο
ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους.
15. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται
μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά.
16. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά
ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η
έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις
αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται οριστικά. Μεταγενέστερα της
αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά τους στα
αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα
αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Οι κρατικές
επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που
εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει
βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα
μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα
έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα.

17. Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται
μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.
18. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά τον διακανονισμό των
μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων,
αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.
19. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων
και περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας
και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις.
20. Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: (α) μεταβιβάζονται στον
αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους, (β)
τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και (γ) τα οικονομικά οφέλη από τη
συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους
στην οντότητα. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό
ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της
συναλλαγής. Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών επιμετρώνται με την
μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του
δουλευμένου. Tα μερίσματα ή το εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων
οντοτήτων, αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που
αποφασίζει τη διανομή τους. Tα δικαιώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των σχετικών
συμβατικών όρων.
21. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του
δουλευμένου.
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22. Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο
νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας με την
ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη συναλλαγή. Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς:
(α) τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του
ισολογισμού, (β) τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και
επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως, μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης.
Oι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισμό νομισματικών
στοιχείων ή από τη μετατροπή τους με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής
κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη προγενέστερων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν.
23. Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται
αναδρομικά με τη διόρθωση:
α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής
θέσης, για την σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της
συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και
β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών
μεγεθών της συγκριτικής περιόδου.
24. Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία
διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους,
κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά.
25. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.
Β. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Στον συνημμένο πίνακα του παραρτήματος Α, παρουσιάζονται οι πληροφορίες που
Β.1. Eνσώματα, άυλα και βιολογικά πάγια (παρ. 8 άρθρου 29)
Β.2. Χρηματοοικονομικά Μέσα (παρ. 11 άρθρου 29)
Β.2.1. Εμπορικές Απαιτήσεις

Εμπορικές Απαιτήσεις
Λογαριασμός
Πελάτες

31/12/2015

31/12/2014

119.162,39

487.461,15

Γραμμάρια Εισπρακτέα σε Καθυστέρηση

0,00

0,00

Επιταγές Εισπρακτέες

0,00

0,00

Επιταγές Εισπρακτέες σε καθυστέρηση

0,00

0,00

Επιταγές Εισπρακτέες σε Τράπεζες

0,00

0,00

Εκπτώσεις αγορών υπό διακανονισμό

0,00

0,00

Εκπτώσεις πελατών υπό διακανονισμό

0,00

0,00

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

0,00

0,00

119.162,39

487.461,15

0,00

0,00

Σύνολο

Β.2.2. Λοιπές Απαιτήσεις

Λοιπές Απαιτήσεις
Λογαριασμός

31/12/2015

31/12/2014

Ελληνικό Δημόσιο (Προκαταβολές & παρακρατη.φόροι)

0,00

0,00

Λογαριασμοί Δεσμευμένων Καταθέσεων

0,00

0,00

Λογαριασμοί Διαχείρισης Προκαταβολών & Πιστώσεων

0,00

0,00

56.666,22

40.814,87

823.492,46

0,00

0,00

0,00

880.158,68

40.814,87

0,00

0,00

Χρεώστες Διάφοροι
Προμηθευτές (χρεωστικά υπόλοιπα)
Σύνολο

Β.2.3. Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα
Λογαριασμός
Ταμείο

31/12/2015

31/12/2014

298.303,05

376.015,45

71.650,91

19.280,04

Καταθέσεις προθεσμίας

0,00

0,00

Καταθέσεις σε Ξ.Ν.

0,00

0,00

Καταθέσεις όψεως
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(Βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 και 30 του ν. 4308/2014, όπως ισχύει)

Μέγεθος οντότητας άρθρου 2 ν.4308 :"ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ"
Νόμισμα : Ευρώ, Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Δεν έγινε
Διάταξη ν.4308/2014
Απάντηση
Σύνολο

369.953,96

Β.2.4. Εμπορικές Υποχρεώσεις

395.295,49

Εμπορικές Υποχρεώσεις
Λογαριασμός

31/12/2015

Προμηθευτές

31/12/2014

821.486,88

257.196,88

Γραμμάτια Πληρωτέα

0,00

0,00

Υποσχετικές Πληρωτέεες

0,00

0,00

Επιταγές Πληρωτέες

0,00

0,00

Χρεώστες Διάφοροι (πιστωτικό υπόλοιπο)

0,00

0,00

821.486,88

257.196,88

Σύνολο

Β.2.5. Λοιπές Υποχρεώσεις

Λοιπές Υποχρεώσεις
Λογαριασμός

31/12/2015

Πελάτες προκαταβολές (πιστωτικά υπόλοιπα)
Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων (πιστωτικά
υπόλοιπα)

31/12/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

Πιστωτές Διάφοροι

207.917,23

188.744,98

Σύνολο

207.917,23

188.744,98

Β.2.6. Χρόνος λήξεως δανειακών υποχρεώσεων
Υπόλοιπο λήξεως :

31/12/2015

Ομολογιακ
ά δάνεια

Τραπεζικά
δάνεια

Δάνεια
χρηματοδοτική
ς μισθώσεως

Σύνολο

Βραχυπρόθεσμο τμήμα:
Έως 1 έτος
Σύνολο Βραχυπρόθεσμου τμήματος

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00

0,00
0,00
854.055,12
854.055,12
854.055,12

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
862.555,12
862.555,12
862.555,12

Μακροπρόθεσμα τμήμα:
1 έως 2 έτη
2 έως 5 έτη
Άνω των 5 ετών
Σύνολο μακροπρόθεσμου τμήματος
Γενικό Σύνολο

Β.2.7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις υποχρεώσεις

0,00
0,00
0,00
0,00

Ληφθείσες εγγυήσεις
υποχρεώσεις σε ετραιρείες Leasing
Σύνολο

Β.2.8. Κρατικές Επιχορηγήσεις

Πίνακας μεταβολών κρατικων επιχορηγήσεων
Υπόλοιπο ενάρξεως
Ληφθείσες επιχορηγήσεις εντός της περιόδου
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο λήξεως

Β.2.9 Προβλέψεις

31/12/2015

0,00
0,00
0,00
0,00

31/12/2014

0,00
0,00
0,00
0,00
31/12/2014

0,00
0,00
0,00
0,00

Ανάλυση Προβλέψεων
Λογαριασμός
Προβλέψεις για επισφάλειες Πελατών
Προβλέψεις για επισφάλειες προκαταβολών σε προμηθευτές
Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού
Προβλέψεις για ενδεχόμενες δικαστικές υποχρεώσεις
Λοιπές Προβλέψεις
Σύνολο

Β.3. Καθαρή θέση της οντότητας (παρ. 12 άρθρου 29)

31/12/2015

α) Το κεφάλαιο που έχει εγκριθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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Μέγεθος οντότητας άρθρου 2 ν.4308 :"ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ"
Νόμισμα : Ευρώ, Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Δεν έγινε
Διάταξη ν.4308/2014
Απάντηση
Δεν υπάρχει
Ο αριθμός και η ονομαστική αξία των τίτλων καθαρής θέσης
31/12/2015
Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία στην αρχή του έτους

595.980,00

595.980,00

0,00

0,00

595.980,00

595.980,00

1,00

1,00

Εκδοθείσες μετοχές στη διάρκεια του έτους
Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία στο τέλος του έτους :

31/12/2014

Ονομαστική Αξία Μετοχών :

Ανάλυση αποθεματικών
Είδος Αποθεματικού

31/12/2015

31/12/2014

Τακτικό Αποθεματικό

0,00

0,00

Αποθεματικά Καταστατικού

0,00

0,00

Αφορολόγητα Αποθεματικά

0,00

0,00

Λοιπά Αποθεματικά

-545.415,83

-282.523,46

Σύνολο :

-545.415,83

-282.523,46

0,00
Β.4. Εμπράγματες εγγυήσεις επί ακινήτων της εταιρείας (παρ. 13
άρθρου 29)

0,00

Προσημειώσεις και υποθήκες:
Δεν δόθηκαν
Παρακράτηση κυριότητας:
Δεν έγινε

Β.5. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες μετά από 5
έτη (παρ. 14 άρθρου 29)

Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη
από την ημερομηνία του ισολογισμού.
Δεν υπάρχουν

Β.6. Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των διακανονισμών
της οντότητας που δεν περιλαμβάνονται στον ισολογισμό (παρ.
15 άρθρου 29)

Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των διακανονισμών της οντότητας που δεν
περιλαμβάνονται στον ισολογισμό, καθώς και οι χρηματοοικονομικές επιπτώσεις των
διακανονισμών αυτών επί της οντότητας, εφόσον οι κίνδυνοι ή τα οφέλη των διακανονισμών
αυτών.
Δεν υπάρχουν

Β.7.
Χρηματοοικονομικές
δεσμεύσεις,
εγγυήσεις
και
ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός
ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29)

Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων
επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη
της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Κάθε
δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες
ομίλου ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά
α) εγγυητικές επιστολές
Δεν υπάρχουν
β) Υπόλοιπο αξίας συμβάσεων leasing ( που είχαν υπογραφεί πριν την 31/12/13)
Δεν υπάρχουν
γ) Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις.
Η οντότητα εκτός από την παρούσα χρήση δεν έχει ελεγχθεί για τις χρήσεις 2011 έως 2014.
Λόγο της καλής λογιστικής της οργάνωσης δεν εκτιμάτε ότι θα προκύψουν σημαντικές
φορολογικές υποχρεώσεις από ένα μελλοντικό φορολογικό έλεγχο.
δ) Δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο.
Οι δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία αφορούν τις
προβλέψεις για αποζημίωση βάσει των προβλέψεων του νόμου 2112/20.
ε) Επίδικες υποθέσεις.
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(Βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 και 30 του ν. 4308/2014, όπως ισχύει)

Μέγεθος οντότητας άρθρου 2 ν.4308 :"ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ"
Νόμισμα : Ευρώ, Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Δεν έγινε
Διάταξη ν.4308/2014
Απάντηση
Δεν υπάρχουν επίδηκες υποθέσεις που μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές ενδεχόμενες
υποχρεώσεις της εταιρείας στο μέλλον.
στ) Λοιπές εγγυήσεις
Δεν δόθηκαν

Β. 8. Ποσά ιδιαίτερου ύψους, συχνότητας ή σημασίας (παρ.17
άρθρου 29)

Το ποσό και τη φύση των επιμέρους στοιχείων των εσόδων ή των εξόδων που είναι
ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας. Ιδιαίτερα, στην περίπτωση που από
τον παρόντα νόμο προβλέπεται συμψηφισμός εσόδων και εξόδων γνωστοποιούνται τα
σχετικά κονδύλια και οι αξίες αυτών προ του συμψηφισμού.
Ανάλυση Εσόδων
Λογαριασμός

31/12/2015

31/12/2014

Πωλήσεις Εμπορευμάτων

0,00

0,00

Προλήσεις προιόντων ετοίμων & ημιτελών

0,00

0,00

Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων & άχρηστου υλικού

0,00

0,00

Πωλήσεις υπηρεσιών

578.936,25

703.910,44

Επιχορηγήσεις - διάφορα έσοδα

224.534,07

339.930,59

Εσοδα παρεπόμενων ασχολιών

10.480,80

8.727,20

4.570,95

10,71

Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα

0,00

15.136,28

Έκτκατα κέρδη

0,00

0,00

Έσοδα προηγουμένων χρήσεων

0,00

0,00

818.522,07

1.067.715,22

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

Σύνολο
Ανάλυση Εξόδων
Λογαριασμός

31/12/2015

Μισθοδοσία Προσωπικού

296.021,77
523.569,53
121.501,08
7.330,55

59.884,76

73.298,68

83.727,74
197.056,81

85.998,75
175.999,52

0,00

0,00

2.858,92

54.643,28

0,00

0,00

2.580,22

956,57

1.081.053,63

1.339.319,73

Αμοιβές & Εξοδα Τρίτων
Παροχές Τρίτων
Φόροι - Τέλη
Διάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων
Προβλέψεις εκμετάλλευσης
Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα
Έκτκατες Ζημίες
Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
Σύνολο

Β.9. Ποσά τόκων στο κόστος (παρ. 18 άρθρου 29)

31/12/2014

314.805,91
346.918,83
67.061,51
6.158,93

Το ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και
υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 20.
Δεν ενσωματώθηκαν

Β.10. Η προτεινόμενη οριστική διάθεση των κερδών (παρ. 19
άρθρου 29)

Η προτεινόμενη ή, κατά περίπτωση, οριστική διάθεση των κερδών
Προτεινόμενη διάθεση αποτελεσμάτων
Τακτικό αποθεματικό
Πρώτο μέρισμα
Έκτακτο αποθεματικό
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέο
Σύνολο

Β.11. Το ποσό μερισμάτων που καταβλήθηκε στην περίοδο (παρ.
20 άρθρου 29)

Το ποσό μερισμάτων που καταβλήθηκε στην περίοδο
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0,00
0,00
0,00
-576.922,22
-576.922,22
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Μέγεθος οντότητας άρθρου 2 ν.4308 :"ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ"
Νόμισμα : Ευρώ, Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Δεν έγινε
Διάταξη ν.4308/2014
Απάντηση
Α/Α

Αριθμός
Μετοχών

Ονοματεπώνυμο

Φόρος 10%
Μερισμάτων

Καθαρό ποσό
Μερισμάτων

1 Μαγκλής Άγγελος του Γεωργίου

264.881

0,00

0,00

0,00

2 Καλαμακίδης Γρηγόρης του Ιωάννη

264.881

0,00

0,00

0,00

3 Δικαιούλιας Βασίλειος του Νικολάου

5.605

0,00

0,00

0,00

4 Δικαιούλιας Κωνσταντίνος

5.605

0,00

0,00

0,00

5 Κούφας Κωνσταντίνος

4.428

0,00

0,00

0,00

20.732

0,00

0,00

0,00

736

0,00

0,00

0,00

8 Κάκουρας Παναγιώτης

8.625

0,00

0,00

0,00

9 Γεωργιάδης Νάσος

7.376

0,00

0,00

0,00

10 Ζήσης Κωνσταντίνος

7.152

0,00

0,00

0,00

11 Μπενόπουλος Άγγελος

5.960

0,00

0,00

0,00

595.980

0,00

0,00

0,00

6 Χούτος Αντώνης
7 Παπαδημητρίου Αλκιβιάδης

Σύνολο :

Πλήθος Μετοχών Εταιρείας
Υψος Μερισμάτων

595.980
0,00

Μέρισμα ανα μετοχή

Β.12. Ο λογιστικός χειρισμός των ζημιών της περιόδου (παρ. 21
άρθρου 29)

Μέρισμα

0,000000

Ο λογιστικός χειρισμός των ζημιών της περιόδου.
Δεν υπήρχαν ζημίες

Β.13. Αναγνώριση αναβαλλόμενων φόρων (παρ. 22 άρθρου 29)

Σε περίπτωση αναγνώρισης αναβαλλόμενων φόρων, το υπόλοιπο ισολογισμού στην αρχή και
στο τέλος της περιόδου
Η οντότητα επέλεξε να μην αναγνωρίζει αναβαλλόμενους φόρους

Β.14. Πληροφορίες για το προσωπικό και τις σχετικές δαπάνες
της περιόδου (παρ. 23 άρθρου 29)

α. Μέσος όρος προσωπικού
Κατηγορία

Πλήθος (Μ.Ο.)
31/12/2015

31/12/2014

Υπάλληλοι
Εργατοτεχνίτες
Συνταξιούχοι
Πρακτική

15

16

0

0

0

0

Σύνολο :

15

16

β. Ανάλυση αμοιβών προσωπικού
Ανάλυση Αμοιβών Προσωπικού
Λογαριασμός

31/12/2014

Μισθοί και ημεομήσθια

226.517,81

235.842,55

Κοινωνικές επιβαρύνσεις

55.113,20

60.179,22

6.012,90

0,00

0,00

0,00

27.162,00

0,00

314.805,91

296.021,77

Παροχέ για την έξοδο από την υπηρεσία
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Αμοιβές μελών Δ.Σ.
Σύνολο

Β.15. Ανάλυση του κύκλου εργασιών (παρ. 24 άρθρου 29

31/12/2015

Το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών με ανάλυση κατά κατηγορίες δραστηριότητας και
κατά γεωγραφικές αγορές, εφόσον οι κατηγορίες και οι αγορές αυτές διαφέρουν ουσιωδώς
μεταξύ τους από άποψη οργάνωσης των πωλήσεων και παροχής των υπηρεσιών.
Ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές περιοχές
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ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ AE
Α.Φ.Μ.: 082926167
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
(Βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 και 30 του ν. 4308/2014, όπως ισχύει)

Μέγεθος οντότητας άρθρου 2 ν.4308 :"ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ"
Νόμισμα : Ευρώ, Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Δεν έγινε
Διάταξη ν.4308/2014
Απάντηση
31/12/2015

31/12/2014

Κατηγορίες δραστηριότητας
Βιομηχανική δραστηριότητα
Εμπορική δραστηριότητα
Παροχή υπηρεσιών
Σύνολο

0,00
0,00
578.936,25
578.936,25

0,00
0,00
703.910,44
703.910,44

547.251,25
31.685,00
0,00
578.936,25

698.330,44
5.580,00
0,00
703.910,44

Γεωγραφικές αγορές
Εσωτερική αγορά
Ευρωπαϊκή αγορά
Αγορές τρίτων χωρών
Σύνολο

Β.16. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη της Διοίκησης
(παρ. 25 άρθρου 29)

Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη της Διοίκησης

31/12/2015
Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα
μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με
μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που
επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω
αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για
λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά
γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων
αυτών.

Υπόλοιπα έναρξης προηγ.έτους :
Προκαταβολές και πιστώσεις προηγ.έτους:
Επιστροφές προηγ.έτους :
Διαγραφές προηγ.έτους :
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης :
Προκαταβολές και πιστώσεις χρήσης
Επιστροφές χρήσης
Διαγραφές χρήσης
Υπόλοιπο τέλους χρήσης :

Β.17. Συμμετοχή στη διοίκηση άλλων οντοτήτων (παρ. 26
άρθρου 29)

Η επωνυμία, η έδρα και η νομική μορφή κάθε άλλης οντότητας, στην οποία η οντότητα είναι
απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Δεν υπάρχουν.
Β.18. Αμοιβές σε μέλη διοικητικών διαχειριστικών και
επιπτικών οργάνων
Τα ποσά που δόθηκαν στην περίοδο για αμοιβές σε μέλη διοικητικών,
διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων στα πλαίσια των
καθηκόντων τους, καθώς και τις δεσμεύσεις που προέκυψαν ή
αναλήφθηκαν για παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία σε
αποχωρήσαντα μέλη των εν λόγω συμβουλίων, συνολικά κατά
κατηγορία συμβουλίου.

Αμοιβές σε μέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων

Αμοιβές

Σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου
Σε διευθυντικά στελέχη
Σύνολο

Β.19. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. (παρ. 31 άρθρου 29)

Κοινωνικές
επιβαρύνσεις

Δεσμέυσεις για
παροχές μετά την
έξοδο από την
υπηρεσία

27.162,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.162,00

0,00

0,00

Οι συναλλαγές που πραγματοποιεί η οντότητα με τα συνδεδεμένα μέρη, περιλαμβανομένου
και του ποσού αυτών των συναλλαγών
Δεν υπάρχουν συναλλαγές

Β.20. Αμοιβές νόμιμου ελεγκτή περιόδου (παρ. 32 άρθρου 29).

Δεν δόθηκαν
Ανάλυση Αμοιβών νόμιμων ελεγκτών
31/12/2015

Β.21. Αξία περιουσιακών στοιχείων προς εκποίηση εντός των
επόμενων 12 μηνών (παρ. 33 άρθρου 29).

31/12/2014

Αμοιβές ελέγχου
Αμοιβές φορολογικού πιστοποιητικού

0,00
0,00

0,00
0,00

Σύνολο :

0,00

0,00

Η διοίκηση της εταιρείας ΔΕΝ έχει λάβει καμία απόφαση για να προχωρήσει στην εκποίηση
περιουσιακών στοιχείων εντός των επόμενων 12 μηνών
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ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ AE
Α.Φ.Μ.: 082926167
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
(Βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 και 30 του ν. 4308/2014, όπως ισχύει)

Μέγεθος οντότητας άρθρου 2 ν.4308 :"ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ"
Νόμισμα : Ευρώ, Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Δεν έγινε
Διάταξη ν.4308/2014
Απάντηση
Β.22. Πληροφορίες για την περίπτωση επιμέτρησης στην
Δεν εφαρμόστηκε το άρθρο 24.
εύλογη αξία, σύμφωνα με το άρθρο 24.

Γ. Σημειώσεις

Συνημμένα :

Παράρτημα Α - Πίνακας Μεταβολών των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών
στοιχείων
Παράρτημα Β - Πληροφορίες για την μετάβαση από το Ε.Γ.Λ.Σ στα Ε.Λ.Π (πρώτη
εφαρμογή)
Θεσσαλονίκη 30 Απριλίου 2016
Ο Πρόεδρος του ΔΣ

0

Καλαμακίδης Γρηγόριος
ΑΔΤ : ΑΑ727801

0
0

Το Μέλος του ΔΣ

Ο Προιστάμενος Λογιστηρίου

Μαγκλής Άγγελος
ΑΔΤ : ΑΚ880023

Ανδρέας Πετρίδης
ΑΔΤ : ΑΜ263954
Αρ.Αδ.: 007789 Α Τάξης
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