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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «TOTTIS-BINGO 

Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρία.» 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «TOTTIS-BINGO Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική 

Εταιρία.» 

 
 

Έκθεση Ελέγχου ε�ί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «TOTTIS-BINGO 

Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρία.» , οι οποίες αποτελούνται από τον 
ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2015, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών καθαρής θέσης 
και χρηµατοροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα.  
 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης 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.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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 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. 
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Βάση για Γνώµη µε Ε�ιφύλαξη 
 
Από τον έλεγχο µας προέκυψαν τα εξής θέµατα: 

1 Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά 
Πρότυπα, δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις επί των εξόδων εγκατάστασης και των παγίων 
συνολικού ποσού 550.000,00 ευρώ,  από τις οποίες ποσό ευρώ 100.000,00 αφορούν την 
παρούσα χρήση, µε συνέπεια η αξία των εξόδων εγκατάστασης , των παγίων και των Ιδίων 
Κεφαλαίων να εµφανίζονται αυξηµένα κατά 550.000,00 ευρώ και τα αποτελέσµατα χρήσεως 
αυξηµένα  κατά 100.000,00 ευρώ 
2  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 ∆εκεµβρίου 2015, το συνολικό ύψος της µη σχηµατισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε 
ευρώ 546.000, µε συνέπεια οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους να εµφανίζονται µειωµένες 
κατά 546.000 ευρώ, τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά ευρώ 546.000 

3 Στις εµπορικές απαιτήσεις από πελάτες περιλαµβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση 
από την προηγούµενη χρήση, συνολικού ποσού ευρώ 150.000. Κατά παρέκκλιση των 
λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει 
διενεργηθεί αποµείωση επί των απαιτήσεων αυτών, κατά την εκτίµησή µας ποσού ευρώ 
150.000. Λόγω του γεγονότος αυτού η αξία των εµπορικών απαιτήσεων από πελάτες και τα 
ίδια κεφάλαια εµφανίζονται αυξηµένα κατά ευρώ 150.000. 
4   Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για 
την χρήση 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσµατα της χρήσεως αυτής 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 έχουµε αποκτήσει εύλογη 
διασφάλιση σχετικά µε την εκτίµηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 
 
 
 
Γνώµη µε Ε�ιφύλαξη 
 
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις των 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 «TOTTIS-BINGO 
Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρία.». κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2015 και τη 
χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα 
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

 
 
Έµφαση Θέµατος 
 
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στη γνώµη µας ,εφιστούµε την προσοχή σας στο γεγονός ότι στο 
λογαριασµό του ενεργητικού  Λοιποί Συµµετοχικοί Τίτλοι ποσού ευρώ 3.876.333,10 απεικονίζεται η 
αξία κτήσης µετοχών ανώνυµης εταιρίας µη εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο, οι οικονοµικές 
καταστάσεις της οποίας δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές. Σε εφαρµογή του άρθρου 42α 
παρ.3 του 2190/1920 η συµµετοχή αυτή αποτιµήθηκε στην τιµή κτήσεως της η οποία είναι 
µεγαλύτερη από την εσωτερική λογιστική της αξία κατά ευρώ 3.348.430,52 δεδοµένου ότι η 
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εκτίµηση του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 βάσει της οποίας εξαγοράσθηκε το ποσοστό, 
υπερκαλύπτει την αξία κτήσης.  

 
 
 
Έκθεση ε�ί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Α�αιτήσεων 
 
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου µε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από 
τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. 
 
 
 

                                                 
 

Αθήνα  20 Ιουλίου 2016 
 
 
 

Ο Ορκωτος Ελεγκτής Λογιστής 
 
 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ Π. ΑΛΑΜΑΝΟΣ 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10071 

 

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

µέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 
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 Ισολογισµός – Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 
Ποσά σε Ευρώ 

 2015 2014 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   

Ενσώµατα πάγια   

Ακίνητα                                                          6.1 7.803.927,68 7.827.757,59 
Μηχανολογικός εξοπλισµός                               6.1 4.374.684,58 3.869.536,19 
Λοιπός εξοπλισµός                                           6.1 425.809,78 376.457,43 
Σύνολο 12.604.422,04 12.073.751,21 
Άυλα πάγια στοιχεία   

Λοιπά άυλα                                                     6.4 1.844.522,08 1.986.963,43 
Σύνολο  1.844.522,08 1.986.963,43 
Προκαταβολές και µη κυκλοφ. στοιχεία υπό 
κατασκευή                                                       6.5 

21.596,17 76.242,54 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία   

∆άνεια και απαιτήσεις 39.388,47 35.526,38 
Λοιποί συµµετοχικοί τίτλοι 3.876.333,10 3.876.333,10 
Σύνολο   3.915.721,57 3.911.859,48 
Σύνολο µη κυκλοφορούντων 18.386.261,86 18.048.816,66 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   

Αποθέµατα   

Έτοιµα και ηµιτελή προϊόντα 472.322,28 604.425,80 
Εµπορεύµατα 785.089,24 1.059.156,13 
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 996.442,91 765.701,91 
Προκαταβολές για αποθέµατα 50.546,80 42.625,90 
Σύνολο    2.304.401,23 2.471.909,74 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και 
προκαταβολές   

Εµπορικές απαιτήσεις                                    7.2.1 24.765.563,78 23.028.910,16 
∆ουλευµένα έσοδα περιόδου 231.209,30 181.813,73 
Λοιπές απαιτήσεις                                         7.2.2 1.785.542,70 1.944.674,04 
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία                    7.1 1.221.899,49 1.000.899,49 
Προπληρωµένα έξοδα 521.447,11 231.185,15 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα                  7.2.3 1.124.606,10 1.381.927,44 
Σύνολο     29.650.268,48 27.769.410,01 
Σύνολο κυκλοφορούντων 31.954.669,71 30.241.319,75 
Σύνολο ενεργητικού 50.340.931,57 48.290.136,41 
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Καθαρή θέση   

Καταβληµένα κεφάλαια   

Κεφάλαιο 12.752.000,00 12.752.000,00 
Σύνολο      12.752.000,00 12.752.000,00 
Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο   

Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού 14.678,65 14.678,65 
Αφορολόγητα αποθεµατικά   

Αποτελέσµατα εις νέο 31.659,69 -114.567,32 
Σύνολο        46.338,34 -99.888,67 
Σύνολο καθαρής θέσης 12.798.338,34 12.652.111,33 
Προβλέψεις   

Λοιπές προβλέψεις                                           9.2 0,00 1.836,05 
Σύνολο         0,00 1.836,05 
Υποχρεώσεις   

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις   

∆άνεια                                                       10.1.1 7.800.000,00 7.950.000,00 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις            10.1.2 246.639,87 0,00 
Σύνολο          8.046.639,87 7.950.000,00 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις   

Τραπεζικά δάνεια 17.237.163,51 14.445.316,49 
Βραχ/θεσµο µέρος µακρο/θέσµων δανείων    10.1.1 155.800,33 0,00 
Εµπορικές υποχρεώσεις                               10.2.1 5.775.426,54 6.741.994,51 
Φόρος εισοδήµατος 145.783,27 114.036,98 
Λοιποί φόροι και τέλη 86.210,79 93.960,00 
Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης 166.694,60 172.966,07 
Λοιπές υποχρεώσεις                                     10.2.2 5.878.081,11 6.067.869,98 
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 50.793,21 50.045,00 
Σύνολο           29.495.953,36 27.686.189,03 
Σύνολο υποχρεώσεων 37.542.593,23 35.636.189,03 
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και 
υποχρεώσεων 

50.340.931,57 48.290.136,41 
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 Κατάσταση Αποτελεσµάτων κατά λειτουργία – Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις 

 2015 2014 
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 50.303.572,40 48.020.977,81 
Κόστος πωλήσεων 41.203.790,88 38.457.865,02 
Μικτό αποτέλεσµα 9.099.781,52 9.563.112,79 
Λοιπά συνήθη έσοδα 65.762,24 73.249,55 
Σύνολο           9.165.543,76 9.636.362,34 
Έξοδα διοίκησης 1.278.700,21 1.594.329,39 
Έξοδα διάθεσης 5.705.900,12 5.770.577,80 
Λοιπά έξοδα και ζηµιές 621.261,00 729.684,55 
Λοιπά έσοδα και κέρδη 65.436,52 126.017,33 
Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων 1.625.118,95 1.667.787,93 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 7.498,61 4.956,07 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.302.501,63 1.363.094,68 
Αποτέλεσµα προ φόρων 330.115,93 309.649,32 
Φόροι εισοδήµατος 183.888,92 440.719,51 
Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους 146.227,01 -131.070,19 
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Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσεως  

  Κεφάλαιο 
Υπέρ το 
άρτιο 

Καταθέσεις 
Ιδιοκτητών 

Ίδιοι 
Τίτλοι 

∆ιαφορές 
εύλογης 
αξίας 

Αποθεµατικά 
νόµων και 
κατ/κού 

Αφορολόγητα 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
εις νέο 

Σύνολο 

Υπόλοιπο προηγούµενης 
χρήσης 01.01.2014 12.752.000,00 0 0 0 0 6.505,19 0 138.027,44 12.896.532,63 
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών 
και διόρθωση λαθών 0 0 0 0 0 

       
8.173,46   0 0 8.173,46 

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο 0 0 0 0 0 0 0 -8173,46 -8.173,46 

Εσωτερικές µεταφορές 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

∆ιανοµές στους φορείς 0 0 0 0 0 0 0 -113.351,11   -113.351,11 

Αποτελέσµατα περιόδου 0 0 0 0 0 0 0 -131.070,19 -131.070,19 
Υπόλοιπο προηγούµενης 
χρήσης 31.12.2014 12.752.000,00 0 0 0 0 14.678,65 0 -114.567,32 12.652.111,33 

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Εσωτερικές µεταφορές 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

∆ιανοµές µερισµάτων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Αποτελέσµατα περιόδου 0 0 0 0 0 0 0 146.227,01 146.227,01 
Υπόλοιπο κλειόµενης χρήσης 
31.12.2015 12.752.000,00 0 0 0 0 14.678,65 0 31.659,69 12.798.338,34 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ (Έµµεση Μέθοδος) 

 

 2015 2014 

Λειτουργικές δραστηριότητες     

Κέρδη προ φόρων 330.115,93  309.649,32  

Πλέον / µείον προσαρµογές για:     

Αποσβέσεις 384.469,50  252.887,48  

Προβλέψεις 165.342,25  0,00  

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές 577,81  (1.262,39 ) 

Αποτελέµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (8.107,97 ) 17.429,78  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.302.501,63  1.363.094,68  

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης 
ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:     

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 167.508,51  (157.620,54 ) 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (2.086.384,15 ) (661.440,32 ) 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (733.630,87 ) 498.151,44  

(Μείον):     

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (1.302.501,63 ) 
(1.363.094,68 

) 

Καταβεβληµένοι φόροι (183.888,92 ) (440.719,51 ) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (1.963.997,91 ) (182.924,74 ) 

Επενδυτικές δραστηριότητες     

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (221.000,00 ) 0,00  

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (720.857,11 ) (882.627,53 ) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων 1.000,00  15.500,00  

Τόκοι εισπραχθέντες 7.498,61  4.956,07  

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (933.358,50 ) (862.171,46 ) 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     

Μεταβολή δανειακών υποχρεώσεων 2.797.647,35  1.653.488,79  

Πληρωµές χρηµατοδοτικών µισθώσεων (157.612,28 ) (26.083,85 ) 

Μερίσµατα πληρωθέντα 0,00  (68.152,00 ) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 2.640.035,07  1.559.252,94  

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) 

+ (γ) (257.321,34 ) 514.156,74  

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 1.381.927,44  867.770,70  

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 1.124.606,10  1.381.927,44  
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Προσάρτηµα (σηµειώσεις) επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων  

της  

31ης ∆εκεµβρίου 2015 

(Σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014) 

 

1. Πληροφορίες σχετικές µε την Εταιρεία 

α) Επωνυµία: TOTTIS-BINGO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

β) Νοµικός τύπος: Ανώνυµη εταιρεία. 

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2015 - 31.12.2015 

δ)  ∆ιεύθυνση της έδρας: Νέα Λεωφ. Σπάτων 131-139, Γέρακας, Τ.Κ. 15344 

ε) Α.Μ.Α.Ε.: 66472/04/Β/08/141 

     ΓΕ.ΜΗ.: 008365201000 

στ) Η διοίκηση εκτιµά ότι η παραδοχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγµένη για την 

κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.  

ζ)    Η εταιρεία εµπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται 

στην κατηγορία των µεγάλων οντοτήτων του άρθρου 2 του νόµου 4308/2014. 

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

µε το νόµο 4308/2014. 

θ) Τα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το 

λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας.  

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί 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 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. 
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3.1. Ακολουθούµενες λογιστικές αρχές και µέθοδοι 

Η εταιρεία για τα επιµέρους στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων εφαρµόζει τις ακόλουθες 

λογιστικές αρχές και µεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευµένου.  

3.1.1. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

α) Αρχική καταχώριση 

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο 

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

επιδιωκόµενη χρήση.  

Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόµενων πάγιων στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένων των 

βιολογικών, περιλαµβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιµων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που 

σχετίζεται άµεσα µε το εν λόγω πάγιο στοιχείο. Επιπλέον περιλαµβάνει µια εύλογη αναλογία σταθερών και 

µεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έµµεσα µε το ιδιοπαραγόµενο πάγιο στοιχείο, στο βαθµό που τα ποσά 

αυτά αναφέρονται στην περίοδο κατασκευής ή παραγωγής. Η εταιρεία δεν επιβαρύνει το κόστος των 

ιδιοπαραγόµενων πάγιων στοιχείων µακράς περιόδου κατασκευής ή παραγωγής µε τόκους εντόκων 

υποχρεώσεων κατά το µέρος που αναλογούν σε αυτό. 

β) Μεταγενέστερη αποτίµηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµούνται στο αποσβέσιµο 

κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε µεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισµό του 

περιουσιακού στοιχείου, µείον σωρευµένες αποσβέσεις και ζηµίες αποµειώσεως). 

Τα ενσώµατα πάγια αποσβένονται µε τους παρακάτω συντελεστές απόσβεσης, που αντανακλούν την 

εκτιµώµενη ωφέλιµη οικονοµική ζωή τους. Οι αποσβέσεις των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την 

σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους, η οποία εκτιµήθηκε ως ακολούθως: 

� Κτίρια και τεχνικά έργα: 25 έτη. 

� Μηχανήµατα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 10 έτη. 

� Μεταφορικά µέσα επιβατικά 6,25έτη. 

� Μεταφορικά µέσα φορτηγά κ.λπ 8,33 έτη 

� Έπιπλα και εξοπλισµός γραφείων 10 έτη. 

Ζηµία αποµειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιµάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί την 

ανακτήσιµη αξία του. 

Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ελέγχονται για αποµείωση όταν 

υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι µεγαλύτερες από τις ανακτήσιµες. 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.  
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γ) ∆ιαγραφή 

Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν αναµένει 

µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη χρησιµοποίησή τους ή την πώλησή τους.  

3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία  

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν άδειες – παραχωρήσεις - δικαιώµατα, λογισµικά 

προγράµµατα, εµπορικές επωνυµίες και εµπορικά σήµατα.  

Η αξία των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωµάτων περιλαµβάνει το κόστος κτήσεως των εν λόγω 

στοιχείων, καθώς και κάθε δαπάνη που έχει µεταγενέστερα πραγµατοποιηθεί για την επέκταση της διάρκειας 

της ισχύος τους, µειωµένη κατά το ποσό των σωρευµένων αποσβέσεων και αποµειώσεων της αξίας τους. 

Η αξία των λογισµικών προγραµµάτων περιλαµβάνει το κόστος αγοράς λογισµικών προγραµµάτων 

καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγµατοποιηθεί προκειµένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, 

µειωµένη κατά το ποσό των σωρευµένων αποσβέσεων και τυχόν αποµειώσεων της αξίας τους. Σηµαντικές 

µεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα λογισµικά προγράµµατα όταν προσαυξάνουν την απόδοση 

τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών.  

Η απόσβεση των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωµάτων λογίζεται βάσει της σταθερής µεθόδου 

αποσβέσεως εντός της περιόδου ισχύος τους. Η απόσβεση των λογισµικών προγραµµάτων λογίζεται βάσει 

της σταθερής µεθόδου αποσβέσεως σε 5 έτη.  

Τα εµπορικά σήµατα δεν αποσβένονται καθώς θεωρείται ότι δεν έχουν ορισµένη διάρκεια ωφέλιµης 

ζωής, υπόκεινται όµως σε ετήσιο έλεγχο αποµειώσεως της αξίας τους.  

Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαµβάνεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 

3.1.3. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

3.1.3.1. Συµµετοχές 

Οι συµµετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υποκείµενες σε έλεγχο αποµειώσεως της αξίας 

τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να µην είναι 

ανακτήσιµη. Ζηµίες αποµειώσεως καταχωρίζονται όταν η λογιστική αξία των συµµετοχών υπερβαίνει την 

ανακτήσιµη αξία τους. Ως ανακτήσιµη αξία θεωρείται η αξία χρήσεως που είναι η παρούσα αξία των 

αναµενόµενων µελλοντικών χρηµατοροών από την συµµετοχή, στην επόµενη πενταετία και της 

υπολειµµατικής της αξίας στο τέλος της πενταετίας. 

3.1.3.2. Λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

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. 
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β) Μεταγενέστερη αποτίµηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµούνται 

στο κόστος κτήσεώς τους (ονοµαστικά ποσά) µείον τυχόν ζηµίες αποµειώσεως, εκτός από τα έντοκα 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεώς τους ή το επιτόκιο είναι 

σηµαντικά, αποτιµούνται στο αποσβέσιµο κόστος µε τη σταθερή µέθοδο.   

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.  

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα αποτιµούνται µε την ισοτιµία του ξένου 

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

στα αποτελέσµατα.  

γ) ∆ιαγραφή 

Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και µόνον όταν εκπνεύσουν τα 

συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµιακών ροών του στοιχείου ή µεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι 

και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού. 

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. 
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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 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 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 του Μέσου Σταθµικού Κόστους. 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. 

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, εκτός από τις µακροπρόθεσµης λήξεως, οι οποίες αποτιµούνται στο 

αποσβέσιµο κόστος µε τη σταθερή µέθοδο. 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) ∆ιαγραφή 

Μια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση διαγράφεται όταν και µόνον όταν η συµβατική δέσµευση 

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

υφίσταται πλέον.  

3.1.8. Μη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και µεταγενέστερη αποτίµηση 

Οι µη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στο 

ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους. ∆ιαφορές που προκύπτουν είτε 
κατά την επανεκτίµησή είτε κατά το διακανονισµό των µη χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 

καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζηµίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.  
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β) ∆ιαγραφή 

Μια µη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση διαγράφεται όταν και µόνον όταν η συµβατική δέσµευση 

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

υφίσταται πλέον.  

3.1.9. Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ποσό που 

αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους, εκτός αν η αποτίµηση στην παρούσα αξία του ποσού που 

αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους έχει σηµαντική επίδραση στα ποσά των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία, που 

προκύπτουν από προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καταχωρίζονται και αποτιµούνται στα προκύπτοντα 

από τη νοµοθεσία ονοµαστικά ποσά κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

3.1.10. Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαµβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων καταχωρίζονται ως έσοδα 

επόµενων περιόδων και µεταφέρονται τµηµατικά στα αποτελέσµατα ως έσοδα κατ' αναλογία των 

αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων για τα οποία ελήφθησαν, ενώ αυτές που λαµβάνονται για κάλυψη εξόδων 
καταχωρίζονται στα αποτελέσµατα ως έσοδα στην ίδια περίοδο που καταχωρίζονται και τα αντίστοιχα έξοδα. 

3.1.11. Έσοδα και έξοδα 

Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευµένα.  

Ειδικότερα: 

� Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται 
δουλευµένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

� Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται µε την 

κυριότητά τους. 

� Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή. 

� Τα οικονοµικά οφέλη από τη συναλλαγή µπορούν να αποτιµηθούν αξιόπιστα και θεωρείται 
σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. 

3.1.12. Στοιχεία της καθαρής θέσεως 

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

3.1.13. Ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόµενες υποχρεώσεις  

Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόµενα δικαιώµατα και δεσµεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν 

από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί µόνο από το αν συµβούν ή δεν συµβούν 

ένα ή περισσότερα αβέβαια µελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. 
Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σηµειώσεις των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Τα µη διορθωτικά, 

µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σηµαντικά, στις σηµειώσεις 
των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.   
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3.1.15. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 

Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εµπειρία και σε 
άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων αναµενόµενων µελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες 
συνθήκες, αναµένεται να πραγµατοποιηθούν. 

3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και µεθόδων, µεταβολές λογιστικών εκτιµήσεων και διόρθωση 

σφαλµάτων προηγούµενων περιόδων 

3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και µεθόδων 

Οι µεταβολές λογιστικών αρχών και µεθόδων, καταχωρίζονται µε αναδροµική επαναδιατύπωση των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δηµοσιοποιούνται µαζί µε τις καταστάσεις της 
τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόµενα κονδύλια να είναι συγκρίσιµα. 

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας µεταβολής. 

3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιµήσεων 

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

προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και µελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι µεταβολές 

αυτές δεν καταχωρίζονται αναδροµικά. 

3.2.3. ∆ιόρθωση σφαλµάτων προηγούµενων περιόδων 

Οι διορθώσεις σφαλµάτων καταχωρίζονται µε την αναδροµική διόρθωση των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων όλων των περιόδων που δηµοσιοποιούνται µαζί µε τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου.  

Στην παρούσα περίοδο 2015 δεν εντοπίστηκε σφάλµα προηγούµενης περιόδου. 

 

4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόµου προκειµένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση 

των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρµογή µιας διατάξεως του νόµου 

για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, 

γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή.  

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως. 

 

5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας υποχρεώσεως µε περισσότερα από ένα κονδύλια 

του ισολογισµού 

Στον λογαριασµό «λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις» περιλαµβάνεται το µακροπρόθεσµο τµήµα € 

7.800.000,00 υποχρεώσεως που αφορά οµολογιακό δάνειο προς την ALPHA BANK. Το αντίστοιχο 

βραχυπρόθεσµο τµήµα € 155.800,33 περιλαµβάνεται στον λογαριασµό των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 

«λοιπές υποχρεώσεις». 
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6. Πληροφορίες σχετικά µε ενσώµατα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

6.1. Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Πίνακας µεταβολών ενσώµατων πάγιων 

στοιχείων ιδιοχρησιµοποιούµενων 
Γήπεδα Κτίρια  

Μηχανολογικός 

εξοπλισµός 

Λοιπός 

εξοπλισµός 

Αξία κτήσεως          

Υπόλοιπο 1.1.2014 4.350.000,00 5.709.966,94 8.056.832,66 1.610.511,21 

Προσθήκες περιόδου 0,00 519.087,30 94.533,95 22.029,81 

Κεφαλαιοποίηση τόκων         

∆ιαφορά αναπροσαρµογής         

Μειώσεις περιόδου       -138.438,46 

Μεταφορές περιόδου         

Υπόλοιπο 31.12.2014 4.350.000,00 6.229.054,24 8.151.366,61 1.494.102,56 

Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις         

Υπόλοιπο 1.1.2014 0,00 2.654.057,67 4.232.999,94 1.189.555,34 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 97.238,98 48.830,48 31.740,84 

∆ιαφορά αναπροσαρµογής         

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου       -103.651,05 

Αποµειώσεις περιόδου         

Αναστροφές αποµειώσεων περιόδου         

Μεταφορές περιόδου         

Υπόλοιπο 31.12.2014 0,00 2.751.296,65 4.281.830,42 1.117.645,13 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2014 4.350.000,00 3.477.757,59 3.869.536,19 376.457,43 

Αξία κτήσεως          

Υπόλοιπο 1.1.2015 4.350.000,00 6.229.054,24 8.151.366,61 1.494.102,56 

Προσθήκες περιόδου 0,00 88.642,67 600.320,45 81.762,36 

Κεφαλαιοποίηση τόκων         

∆ιαφορά αναπροσαρµογής         

Μειώσεις περιόδου       -10.555,00 

Μεταφορές περιόδου         

Υπόλοιπο 31.12.2015 4.350.000,00 6.317.696,91 8.751.687,06 1.565.309,92 

Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις         

Υπόλοιπο 1.1.2015 0,00 2.751.296,65 4.281.830,42 1.117.645,13 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 112.472,58 95.172,06 29.605,51 

∆ιαφορά αναπροσαρµογής         

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου       -7.750,50 

Αποµειώσεις περιόδου         

Αναστροφές αποµειώσεων περιόδου         

Μεταφορές περιόδου         

Υπόλοιπο 31.12.2015 0,00 2.863.769,23 4.377.002,48 1.139.500,14 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015 4.350.000,00 3.453.927,68 4.374.684,58 425.809,78 
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6.4. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Πίνακας µεταβολών άυλων πάγιων 

στοιχείων 
Λοιπά άυλα 

στοιχεία 

Αξία κτήσεως    

Υπόλοιπο 1.1.2014 3.410.637,90 

Προσθήκες περιόδου 172.654,02 

Κεφαλαιοποίηση τόκων   

Μειώσεις περιόδου -1.920,09 

Μεταφορές περιόδου   

Υπόλοιπο 31.12.2014 3.581.371,83 

Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις   

Υπόλοιπο 1.1.2014 1.519.331,22 

Αποσβέσεις περιόδου 75.989,19 

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου   

Αποµειώσεις περιόδου -912,01 

Αναστροφές αποµειώσεων περιόδου   

Μεταφορές περιόδου   

Υπόλοιπο 31.12.2014 1.594.408,40 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2014 1.986.963,43 

Αξία κτήσεως    

Υπόλοιπο 1.1.2015 3.581.371,83 

Προσθήκες περιόδου 4.778,00 

Κεφαλαιοποίηση τόκων   

Μειώσεις περιόδου   

Μεταφορές περιόδου   

Υπόλοιπο 31.12.2015 3.586.149,83 

Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις   

Υπόλοιπο 1.1.2015 1.594.408,40 

Αποσβέσεις περιόδου 147.219,35 

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου   

Αποµειώσεις περιόδου   

Αναστροφές αποµειώσεων περιόδου   

Μεταφορές περιόδου   

Υπόλοιπο 31.12.2015 1.741.627,75 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015 1.844.522,08 
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6.5. Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 

Πίνακας µεταβολών προκαταβολών 

και µη κυκλοφορούντων στοιχείων 

υπό κατασκευή 

Προκαταβολές Κτίρια 
Μηχανολογικός 

εξοπλισµός 

Λοιπός 

εξοπλισµός 

Λοιπά 

ενσώµατα 

πάγια 

Σύνολο 

Υπόλοιπο 1.1.2014   0,00         

Προσθήκες περιόδου   691.535,70         

Κεφαλαιοποίηση τόκων             

Μειώσεις περιόδου             

Μεταφορές περιόδου   615.293,16         

Υπόλοιπο 31.12.2014   76.242,54         

Υπόλοιπο 1.1.2015   76.242,54         

Προσθήκες περιόδου   194.674,89         

Κεφαλαιοποίηση τόκων             

Μειώσεις περιόδου             

Μεταφορές περιόδου   249.321,26         

Υπόλοιπο 31.12.2015   21.596,17         

 

7. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

7.1 Αποτίµηση στην εύλογη αξία 

Το εµπορικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαµβάνει µετοχές διαπραγµατεύσιµες στο ΧΑΑ στις 

οποίες η εταιρεία ως µη επενδυτική  έχει τοποθετηθεί µε µακροπρόθεσµη προοπτική προσδοκώντας 

µακροπρόθεσµα επενδυτικά κέρδη. 

Η αξία και οι µεταβολές του εµπορικού χαρτοφυλακίου παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα:  

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

αποτιµούµενα στην εύλογη αξία 
∆ιαθέσιµα 

για πώληση 
Εµπορικό 

χαρτοφυλάκιο 
Παράγωγα για 

αντιστάθµιση 

Υπόλοιπο 1.1.2014   1.000.899,49   
Προσθήκες περιόδου       
Μειώσεις περιόδου       
Πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµίες στα 

αποτελέσµατα 
      

∆ιαφορές αποτιµήσεως στα αποτελέσµατα       
∆ιαφορές αποτιµήσεως στην καθαρή θέση       

Υπόλοιπο 31.12.2014   1.000.899,49   

Υπόλοιπο 1.1.2015   1.000.899,49   
Προσθήκες περιόδου   221.000,00   
Μειώσεις περιόδου       
Πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµίες στα 

αποτελέσµατα 
      

∆ιαφορές αποτιµήσεως στα αποτελέσµατα       
∆ιαφορές αποτιµήσεως στην καθαρή θέση       

Υπόλοιπο 31.12.2015   1.221.899,49   
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7.2 Αποτίµηση στο κόστος κτήσεως 

α) Μη κυκλοφορούντα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία τα οποία εµφανίζονται µε ποσό που 

υπερβαίνει την εύλογη αξία τους 

Η Συµµετοχή  στο κεφάλαιο της Εταιρείας ΦΑΡΜΑ ΑΕ ανέρχεται στο ποσό των 3.876.333,09 € και 

είναι αποτιµηµένη στην αξία κτήσης η οποία είναι µεγαλύτερη από την εσωτερική λογιστική αξία της κατά € 

3.348.430,52. 

∆εν κρίθηκε σκόπιµο να καταχωριστεί µια ζηµία αποµειώσεως της λογιστικής αξίας, δεδοµένου ότι η 

εκτίµηση του άρθρου 9 του Κ.Ν 2190/1920 βάσει της οποίας εξαγοράστηκε το ποσοστό υπερκαλύπτει την 

αξία κτήσης. 

7.2.1 Εµπορικές απαιτήσεις 

Οι εµπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

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

Πελάτες 17.482.130,73 15.055.458,59 
Επιταγές εισπρακτέες  7.039.135,84 7.729.154,36 
Επιταγές σε καθυστέρηση 244.297,21 244.297,21 

Σύνολο 24.765.563,78 23.028.910,16 

 
Στο κονδύλι του λογ/σµού Πελάτες ποσού 17.482.130,73 € για την χρήση του 2015 περιλαµβάνεται 

αποµείωση από διενεργηθείσα πρόβλεψη διαγραφής επισφαλών πελατών ποσού 165.342,25 €. 

 

7.2.2 Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

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

Προκαταβολές Προσωπικού 639,02 18,89 
Χρηµατικές ∆ιευκολύνσεις Προσωπικού 3.090,00 3.690,00 

Ελληνικό ∆ηµόσιο_Φόροι Προκαταβληµένοι η 

Παρακρατηµένοι 
 

122.085,01 
 

107.480,40 
Λοιποί Χρεώστες 1.394.032,94 1.484.675,34 
Λογ/µοί διαχειρίσεως προκατ. & πιστώσεων 35.129,51 39.942,17 
Χρεωστικό Υπόλοιπο ΦΠΑ 185.426,07 251.448,58 
Χρεωστικά Υπόλοιπα Πιστωτών 45.140,15 57.418,66 

Σύνολο 1.785.542,70 1.944.674,04 

 

7.2.3 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

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

Ταµείο 128.751,91 230.984,65 
Καταθέσεις όψεως  995.854,19 1.150.942,79 

Σύνολο 1.124.606,10 1.381.927,44 

 

Τα υπόλοιπα των καταθέσεων όψεως και προθεσµίας της εταιρείας κατά το τέλος της κλειόµενης 

χρήσεως είναι κατατεθειµένα σε ελληνικές τράπεζες κατά ποσοστό 83.32% και σε τράπεζες του 

εξωτερικού κατά ποσοστό 16.68%. 
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8. Λογαριασµοί καθαρής θέσεως 
 

Το καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 255.040 κοινές µε δικαίωµα ψήφου 

µετοχές ονοµαστικής αξίας € 50,00 η κάθε µία και ανέρχεται σε € 12.752.000,00. 

Το τακτικό αποθεµατικό € 14.678,65 σχηµατίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 44 του κ.ν. 

2190/1920.  

9. Προβλέψεις 

9.1 Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία 

Η εταιρεία δεν έχει προχωρήσει στον σχηµατισµό πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού λόγω 

εξόδου από την υπηρεσία  

 
9.2 Λοιπές προβλέψεις 

Οι λοιπές προβλέψεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 31/12/2015 31/12/2014 

Πρόβλεψη για συναλλαγµατικές διαφορές  0,00 1.836,05 

……………….   

……………….   

Σύνολο 0,00 1.836,05 

 

10. Υποχρεώσεις 
 

10.1 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

10.1.1 ∆άνεια 

α) Εξασφαλίσεις δανείων 

Η εταιρεία είχε συνάψει το 2006 σύµβαση οµολογιακού δάνειου ποσού € 9.000.000,00, η οποία τον 

Μάρτιο του 2016 τροποποιήθηκε, και µε την οποία τροποποίηση παρατάθηκε η εξόφληση του 

εναποµείναντος την 31-12-2015 πόσου 7.950.000,00 ως το 2025. Για την εξασφάλιση του δανείου είχε 
παραχωρηθεί στην τράπεζα το δικαίωµα πρώτης υποθήκης ποσού 10.800.000,00 € σε ιδιόκτητο ακίνητο της 
εταιρείας. 

(β) Χρόνος λήξεως δανειακών υποχρεώσεων 

Υπόλοιπο λήξεως 
Οµολογιακά 

δάνεια 
Τραπεζικά 

δάνεια 
Σύνολο 

Βραχυπρόθεσµο τµήµα:       
Έως 1 έτος 155.800,33   155.800,33 

Σύνολο Βραχυπρόθεσµου τµήµατος 155.800,33   155.800,33 
        

Μακροπρόθεσµο τµήµα:       
1 έως 2 έτη 150.000,00   150.000,00 
2 έως 5 έτη 450.000,00   450.000,00 

Άνω των 5 ετών 7.200.000,00   7.200.000,00 

Σύνολο µακροπρόθεσµου τµήµατος 7.800.000,00   7.800.000,00 

 

 

 



 

Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις 

TOTTIS – BINGO Α.Ε.Β.Ε. 

 

24

 

10.1.2 Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

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

Χρηµατοδοτική Μίσθωση 246.639,82 0.00 
……………….     
……………….     

Σύνολο 246.639,82 0.00 

 

10.2 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

10.2.1 Εµπορικές υποχρεώσεις 

Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

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

Προµηθευτές 4.974.177,74 5.420.022,32 

Επιταγές πληρωτέες 683.996,83 1.152.027,58 

Προκαταβολές πελατών 117.251,97 169.944,61 

Σύνολο 5.775.426,54 6.741.994,51 

 

10.2.2 Λοιπές υποχρεώσεις 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

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

Πιστωτές διάφοροι 5.537.622,10 5.841.287,94 
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 168.509,79 176.766,02 
Οφειλόµενες Αµοιβές Προσωπικού 1.964,14 25.534,69 
∆ικαιούχοι Αµοιβών 6.879,10 20.194,67 
∆ικαιούχοι Χρηµατικών Εγγυήσεων 700,00 700,00 
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 160.064,25 112,00 
Πιστωτικά Υπόλοιπα λογ/σµού προκαταβολών και 

πιστώσεων 
2.341,73 3.274,66 

Σύνολο 5.878.081,11 6.067.869,98 

 

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

Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες: 

Έσοδα 31/12/2015 31/12/2014 

Πωλήσεις Εµπορευµάτων  37.029.557,02 34.470.337,05 

Πωλήσεις Προϊοντων 13.111.075,01 13.474.498,67 

Πωλήσεις Λοιπών Αποθεµάτων  143.564,88 60.139,17 

Πωλήσεις Υπηρεσιών  19.375,49 16.002,92 

Επιχορηγήσεις και ∆ιάφορα Εσοδα 51.112,24 62.660,21 

Εσοδα Παρεπόµενων Ασχολιών 14.650,00 10.589,34 

Εσοδα Κεφαλαίων 7.498,61 4.956,07 

Σύνολο 50.376.833,25 48.099.183,43 
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12. Τόκοι που ενσωµατώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο 
 

∆εν υφίσταται τέτοια περίπτωση. 

13. Προτεινόµενη διάθεση κερδών 
 

Το διοικητικό συµβούλιο προτείνει στην προσεχή τακτική γενική συνέλευση των µετόχων τη διάθεση 

των καθαρών µετά από φόρους κερδών ως ακολούθως: 

  31/12/2015 

Τακτικό αποθεµατικό  6.299,23 
Πρώτο µέρισµα 0,00 
Έκτακτο αποθεµατικό 0,00 
Υπόλοιπο κερδών εις νέο 25.360,46 

Σύνολο 31.659,69 

 

 

14. Καταβληθέντα µερίσµατα στην περίοδο 
 

Στην κλειόµενη περίοδο δεν καταβλήθηκαν µερίσµατα. 

 

15. Λογιστικός χειρισµός ζηµιών περιόδου 
 

Η κλειόµενη χρήση παρουσίασε κερδοφόρο αποτέλεσµα. 

 

16. Αναβαλλόµενοι φόροι 
 

Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόµενων φόρων. 

17. Κατηγορίες και αµοιβές προσωπικού 
 

Ο µέσος όρος των απασχολούµενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτοµα: 

  31/12/2015 31/12/2014 

∆ιοικητικό προσωπικό 81 82 
Εργατοτεχνικό προσωπικό 97 95 

Σύνολο 178 177 

Έξοδα 31/12/2015 31/12/2014 

Αµοιβές και Έξοδα Προσωπικού 3.675.728,91 3.777.642,92 

Αµοιβές και Έξοδα Τρίτων 1.043.211,45 1.445.077,42 

Παροχές Τρίτων 1.139.633,12 1.175.300,67 

Φόροι -Τέλη 31.258,33 33.678,08 

∆ιάφορα Έξοδα 3.374.860,91 3.373.418,98 

Τόκοι και Συναφή Έξοδα 1.302.501,63 1.363.094,68 

Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων 384.469,50 252.887,48 

Σύνολο 10.951.663,85 11.421.100,23 
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Η εταιρεία σε σχέση µε το απασχολούµενο προσωπικό επιβαρύνθηκε µε τα εξής ποσά: 

  31/12/2015 31/12/2014 

Μισθοί και ηµεροµίσθια 2.926.977,02 2.989.354,84 

Κοινωνικές επιβαρύνσεις 723.663,91 766.140,68 

Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Παρεπόµενες παροχές 
25.087,98 22.147,40 

Σύνολο 3.675.728,91 3.777.642,92 

 

18. Ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές περιοχές 
 

Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής: 

  31/12/2015 31/12/2014 
Κατηγορίες δραστηριότητας     
Βιοµηχανική δραστηριότητα 13.111.075,01 13.474.498,67 
Εµπορική δραστηριότητα 37.173.121,90 34.530.476,22 
Παροχή υπηρεσιών 19.375,49 16.002,92 

Σύνολο 50.303.572,40 48.020.977,81 

Γεωγραφικές αγορές     
Εσωτερική αγορά 47.228.163,67 44.531.266,93 
Ευρωπαϊκή αγορά 1.948.130,03 2.211.585,22 
Αγορές τρίτων χωρών 1.127.278,70 1.278.125,66 

Σύνολο 50.303.572,40 48.020.977,81 

 

19.  Προκαταβολές και πιστώσεις σε µέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών 

οργάνων 
 

∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

20.  Συµµετοχές σε εταιρείες µε απεριόριστη ευθύνη των εταίρων 
 

∆εν υπάρχουν τέτοιες συµµετοχές. 

21.  Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του 

τελικού συνόλου επιχειρήσεων, µέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική 
 

Η εταιρεία δεν ανήκει σε τελικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις. 

22.  Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

µερικού συνόλου επιχειρήσεων, µέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική 
 

Η εταιρεία δεν ανήκει σε µερικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις. 

23. Τόπος στον οποίο διατίθενται οι ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 
 

∆εν συντρέχει περίπτωση. 
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24. Αµοιβές σε µέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 
 

Η Εταιρεία επιβαρύνθηκε µε τα κατωτέρω ποσά: 

  Αµοιβές 
Κοινωνικές 

επιβαρύνσεις 

∆εσµεύσεις για παροχές 

µετά την έξοδο από την 

υπηρεσία 

Σε µέλη του διοικητικού συµβουλίου για τη 

συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις διοικητικού 

συµβουλίου 

      

Σε µέλη του διοικητικού συµβουλίου που 

ασκούν διευθυντικά καθήκοντα 
158.900,00     

Σε διευθυντικά στελέχη       

Σύνολο 158.900,00     

 

25. Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη (παρ.31 Άρθρο 29) 
 

Η εταιρεία δεν έχει πραγµατοποιήσει συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη ούτε έχει υπόλοιπα απαιτήσεων ή 

υποχρεώσεων από και προς συνδεµένα µέρη. 

26. Αµοιβές για τον έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και για άλλες υπηρεσίες 

διασφαλίσεως 
 

Οι αµοιβές που χρεώθηκαν από τον νόµιµο ελεγκτή ανέρχονται: 

  31/12/2015 31/12/2014 

Για τον έλεγχο των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 13.200,00 13.200,00 
Για τον έλεγχο φορολογικής συµµορφώσεως 13.200,00 13.200,00 
Για λοιπές υπηρεσίες διασφαλίσεως      

Σύνολο 26.400,00 26.400,00 

 

27. Λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και συνδεόµενων µε αυτά υποχρεώσεων, τα οποία 

η διοίκηση της εταιρείας έχει αποφασίσει να διαθέσει εντός των επόµενων δώδεκα µηνών 
 

Η διοίκηση της εταιρείας δεν έχει λάβει απόφαση να διαθέσει στο προσεχές διάστηµα, και οπωσδήποτε 

στους επόµενους 12 µήνες, περιουσιακά στοιχεία και συνδεόµενες µε αυτά υποχρεώσεις. 

28. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόµου 
 

Η Εταιρεία δεν ανήκει στην κατηγορία των πολύ µικρών οντοτήτων. 

29. ∆ιακανονισµοί (συµφωνίες) που δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό µε σηµαντικές θετικές ή 

αρνητικές επιπτώσεις επί της εταιρείας 
 

Η εταιρεία προχώρησε το Φεβρουάριο του 2016 στην σύναψη  δυο 7ετών οµολογιακών 

δανείων συνολικού ποσού 6.500.000,00 € όπως περιγράφεται από τις επί µέρους υπό Αρ. συµβάσεις 
266/007/2016 και 266/008/2016 ποσών 3.500.000,00 € και 3.000.000,00 € αντιστοίχως, µε 
ταυτόχρονη µετατροπή των βραχυπρόθεσµων τραπεζικών υποχρεώσεων σε µακροπρόθεσµες 
επταετούς διάρκειας.  
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30. Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που δεν 

εµφανίζονται στον ισολογισµό 
 

α) Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις 

Η Εταιρεία έχει συνάψει µη ακυρώσιµες συµβάσεις λειτουργικών µισθώσεων που αφορούν την 

ενοικίαση ακινήτων οι οποίες λήγουν σε διάφορες ηµεροµηνίες έως και το έτος 2018.  

Οι ελάχιστες πληρωµές ενοικίων λειτουργικών µισθώσεων ακινήτων έχουν ως ακολούθως: 

  

 
31/12/2015 31/12/2014 

Έως 1 έτος 47.400,00 51.000,00 
Από 1 έως και 5 έτη 43.200,00 90.600,00 
Πάνω από 5 έτη     

Σύνολο 90.600,00 141.600,00 

 

β) Εγγυήσεις  

Η Εταιρεία έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους, ανάλυση των οποίων 

παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα: 

  31/12/2015 31/12/2014 

Καλής εκτέλεσης έργου 3.486,00 3.400,00 
Λοιπές εγγυήσεις σε τρίτους 0,00 165.000,00 

Σύνολο 3.486,00 168.400,00 

 

γ) Ενδεχόµενες υποχρεώσεις  

Η εταιρεία έχει υπαχθεί σε έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις 

του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013 για την χρήση 2015. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και η έκθεση 

φορολογικής συµµόρφωσης προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων 

χρήσεως 2015. Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές 

υποχρεώσεις, εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Η 

Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση 2009. Για τις  χρήσεις 2011 έως και 

2014,  οι σχετικές εκθέσεις φορολογικής συµµόρφωσης έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα στις φορολογικές 

αρχές. 

31. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 
 

∆εν συνέβησαν τέτοια γεγονότα. 

32. Πρώτη εφαρµογή 
 

Η πρώτη εφαρµογή των κανόνων αποτιµήσεως και συντάξεως χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

αντιµετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και µεθόδων. 

Η εταιρεία έκρινε ότι ορισµένες 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 πλήρως τα Ε.Λ.Π.. Τα 

στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της συγκριτικής περιόδου ταξινοµήθηκαν, σύµφωνα µε τα 

υποδείγµατα των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων του Ν.4308/2014. Στον παρακάτω πίνακα 

γνωστοποιούνται συνοπτικά οι επιπτώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων από τη χρήση απαλλαγών:  
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Γνωστοποίηση χρήσεως απαλλαγών κατά τη µετάβαση 

Κονδύλι 

Επίπτωση επί του 

Ισολογισµού σε € 

Επίπτωση επί των 

αποτελεσµάτων σε € 

Απαλλαγή 2013 2014 2015 2014 2015 

Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης 

εγκαταστάσεως 

          

∆ύναται να συνεχίσουν να 

εµφανίζονται στον ισολογισµό µετά 

την 31η ∆εκεµβρίου 2014 και µέχρι 

την ολοσχερή απόσβεσή τους, 

βάσει των κείµενων φορολογικών 

διατάξεων  ή την καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο διάθεσή τους, καθώς και τα 

σχετικά ποσά του ισολογισµού και 

της καταστάσεως αποτελεσµάτων. 

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις που 

συνήφθησαν πριν την 1.1.2014 

          

Περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις, των οποίων οι 

συναλλαγές έχουν πραγµατοποιηθεί 

πριν την ηµεροµηνία ενάρξεως της 

περιόδου πρώτης εφαρµογής και 

πληρούν τα κριτήρια καταχωρίσεως 

του ισχύοντος λογιστικού πλαισίου, 

αλλά δεν καταχωρίζονταν µε το 

προηγούµενο λογιστικό πλαίσιο, 

δύναται εφεξής να 

αντιµετωπίζονται λογιστικά βάσει 

των προβλέψεων της φορολογικής 

νοµοθεσίας, για όσο χρονικό 

διάστηµα προβλέπεται από αυτή. 

Αφορολόγητα αποθεµατικά 

επιχορηγήσεων  

          

∆ύναται να συνεχίσουν να 

εµφανίζονται στον ισολογισµό µετά 

την 31η ∆εκεµβρίου 2014 και µέχρι 

την ολοσχερή απόσβεσή τους, 

βάσει των κείµενων φορολογικών 

διατάξεων. 

Μερίσµατα πληρωτέα χρήσεων 

2013 και 2014           Η εταιρεία προχώρησε στην 

αναδροµική προσαρµογή τους 

Προκαταβολή φόρου χρήσεων 

2013 και 2014           Η εταιρεία προχώρησε στην 

αναδροµική προσαρµογή τους. 

Υποχρεώσεις προς µέλη της 

διοικήσεως από διανοµή κερδών           ∆εν υφίστανται τέτοιες 

υποχρεώσεις 

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

κεφαλαίων για την 1.1.2014 και την 31.12.2014, οι οποίες εφαρµόσθηκαν επί των καταστατικών οικονοµικών 

καταστάσεων της Εταιρείας, προκειµένου αυτές να προσαρµοστούν στα Ε.Λ.Π.: 
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Συµφωνία καθαρής θέσεως κατά την πρώτη εφαρµογή 31/12/2014 31/12/2013 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Ε.Γ.Λ.Σ.  12.652.111,33 12.783.151,52 

∆ιαγραφή εξόδων ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως                 -        

Χρήση εύλογης αξίας ως τεκµαρτού κόστους για τα ακίνητα                 -        

Προσαρµογή σωρευµένων αποσβέσεων µηχανολογικού εξοπλισµού µε βάση 

την ωφέλιµη ζωή τους                 -        

Αποτίµηση µετοχών στην εύλογη αξία τους                 -        

Αναταξινόµηση κρατικής επιχορηγήσεως στις υποχρεώσεις                 -        

Καταχώριση προβλέψεως αποζηµιώσεως προσωπικού                 -        

∆ιαγραφή οφειλόµενου κεφαλαίου                 -       

∆ιαγραφή µερισµάτων από τις υποχρεώσεις λόγω διανοµής                  -        113.351,11   

∆ιαγραφή υποχρεώσεων προς το προσωπικό και τα µέλη και ∆.Σ από διανοµή                  -       

Καταχώριση αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρεώσεως                 -       

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Ε.Λ.Π.  12.652.111,33 12.896.502,63 
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