
 ΕΠΙΔΟΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

(Βάσει των διατάξεων του ν. 4308/2014 όπως ισχύει)

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (άρθρο 29 § 3)

α) Επωνυμία: ΕΠΙΔΟΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

β) Νομικός τύπος: Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2015 - 31.12.2015

δ) Διεύθυνση της έδρας: Γρ.Λαμπράκη 29  , Λυκόβρυση Αττικης, Τ.Κ. 14123.

ε) ΓΕ.ΜΗ.: 6419701000.

 στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη 
για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

η) Η εταιρεία  ανήκει στην κατηγορία μικρή οντότητα.

θ) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη 
συμφωνία με τον παρόντα νόμο.

2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΤΟΥΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΉ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΩΣ 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (άρθρο 29 § 4)

Δεν  υπάρχουν  παράγοντες  που  θέτουν  σε  κίνδυνο  την  προοπτική  της  εταιρείας  ως 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας.

Μέχρι  τη  σύνταξη  των  οικονομικών  καταστάσεων  οι  τρέχουσες  υποχρεώσεις  εξοφλούνται 
εμπρόθεσμα και η λειτουργική δραστηριότητα της τρέχουσας χρήσης, εξακολουθεί να ευρίσκεται σε 
υψηλά επίπεδα κερδοφορίας,.

3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ (άρθρο 29 § 5)

3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι

Η εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις  
ακόλουθες λογιστικές αρχές και μεθόδους.

3.1.1. Πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα  πάγια  περιουσιακά  στοιχεία  καταχωρίζονται  αρχικά  στο  κόστος  κτήσεως,  το  οποίο 
περιλαμβάνει  κάθε  δαπάνη  που  απαιτείται  προκειμένου  το  στοιχείο  να  φτάσει  στην  παρούσα 
κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση. 

Η εταιρεία δεν έχει ιδιοπαραγόμενα πάγια. 
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Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως τα 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).

Ειδικότερα  οι  αποσβέσεις  διενεργούνται  με  βάση  τους  συντελεστές  που  ορίζονται  στο 
φορολογικό νόμο 4172/2013 που για κάθε κατηγορία παγίων έχει ως ακολούθως:

 Μηχανήματα και τεχνικές εγκαταστάσεις 10 έτη.

 Μεταφορικά μέσα επιβατικά 6,25 έτη.

 Μεταφορικά μέσα εμπορευμάτων 8,33 έτη.

 Έπιπλα και Σκεύη 10 έτη .

 Δικαιώματα και λοιπά άυλα στοιχεία 10 έτη.

 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λογισμικά προγράμματα 5 έτη.

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

3.1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

 Τα  χρηματοοικονομικά  περιουσιακά  στοιχεία  αποτιμούνται  στο  κόστος  κτήσεώς  τους 
(ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν ζημίες απομειώσεως, εκτός από τα έντοκα, τα οποία, όταν 
τα  ποσά,  ο  χρόνος  λήξεώς  τους  ή  το  επιτόκιο  είναι  σημαντικά,  αποτιμούνται  στο 
αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή με τη σταθερή μέθοδο.  

3.1.4. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Τα στοιχεία αυτά αποτιμούνται στο ανακτήσιμο ποσό τους.

3.1.5. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους, εκτός από τις 
μακροπρόθεσμης λήξεως, οι οποίες αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος. 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.

3.1.7. Αναβαλλόμενοι φόροι

Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων.

3.1.8. Έσοδα και έξοδα

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

2



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

3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων

Σε περίπτωση μεταβολής λογιστικών αρχών και μεθόδων, γίνεται αναφορά στο γεγονός, στους 
λόγους  που  οδήγησαν  στην  μεταβολή και  γνωστοποιούνται  επαρκώς  οι  σχετικές  επιπτώσεις  στα 
κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Στην παρούσα περίοδο η εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4308/2014, παρουσιάζει 
τις οικονομικές της καταστάσεις  με βάση το λογιστικό πλαίσιο των Ελληνικών λογιστικών προτύπων, 
με ημερομηνία μετάβασης την 01/01/2014 και  ημερομηνία πρώτης εφαρμογής την 01/01/2015. Η 
εταιρεία στην πρώτη εφαρμογή έκανε χρήση των διατάξεων του Ν. 4308/2014 (άρθρο 37 παράγραφος 
3α.1.).  Κατά  συνέπεια  οι  διαφοροποιήσεις  που  αναγνωρίστηκαν  σε  σχέση  με  το  προηγούμενο 
λογιστικό πλαίσιο Ε.Γ.Λ.Σ. όσον αφορά τις δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2014 
που παρουσιάζονται συγκριτικά στην παρούσα χρήση, έχουν ως ακολούθως:

α)  Αναγνωρίστηκαν  σε  βάρος  των  αποτελεσμάτων  χρήσεως  της  31/12/2015  προβλέψεις 
αποζημίωσης  προσωπικού  ποσού  €  8.291,70.  Τη  χρήση  2014  και  τις  προηγούμενες  δεν  είχε 
διενεργηθεί αντίστοιχη πρόβλεψη.

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 αλλαγές αυτές δεν καταχωρίζονται αναδρομικά.

3.2.3. Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων

Οι  διορθώσεις  σφαλμάτων  καταχωρίζονται  με  την  αναδρομική  διόρθωση  των 
χρηματοοικονομικών  καταστάσεων  όλων  των  περιόδων  που  δημοσιοποιούνται  μαζί  με  τις 
καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου. 

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε περίπτωση διορθώσεως σφάλματος.

4. ΠΑΡΕΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ 
ΕΥΛΟΓΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  (άρθρο 29 
§ 6)

 Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.

5. ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (άρθρο 29 § 7)

Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μία υποχρέωση σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια 
του ισολογισμού,  γνωστοποιείται  η  σχέση  του στοιχείου αυτού με  τα  σχετιζόμενα  κονδύλια  των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή  υποχρεώσεις που να σχετίζονται με περισσότερα από 
ένα κονδύλια του ισολογισμού.

6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ (άρθρο 29 § 8)

Αξία 
κτήσης 

01/01/2014

Προσθήκες 
χρήσης

(Μειώσεις 
χρήσης)

Υπόλοιπο 
31/12/2014

Αποσβεσθ
είσα αξία 

01/01/2014

Αποσβέσει
ς χρήσης

(Μειώσεις 
χρήσης)

Σύνολο 
αποσβέσεων 
31/12/2014

Αναπόσβ
εστη αξία 
31/12/201

4

Μηχ/τα – 
Τεχν.Εγκ/σε
ις & Λοιπός 
μηχ/κος 
εξοπλισμός

291.902,00 3.846,02 295.748,02 274.640,54 11.230,85 285.871,39 9.876,63

Μεταφορικ
ά μέσα

50.439,54 2.547,00

(9.000,00)

43.986,54 50.439,48 (8.999,99) 41.439,49 2.547,05

Λοιπός 
εξοπλισμός

38.419,54 1.269,10 39.688,64 33.283,29 2.373,29 35.656,58 4.032,06

Λοιπά αυλα 
περιουσιακ
ά στοιχεία

0,00 898,29 898,29 0,00 173,95 173,95 724,34

Σύνολα 380.761,08 -439,59 380.321,49 358.363,31 4.778,10 363.141,41 17.180,08

Κίνηση χρήσης 2014

Αξία 
κτήσης 

01/01/2015

Προσθήκες 
χρήσης

(Μειώσεις 
χρήσης)

Υπόλοιπο 
31/12/2015

Αποσβεσθεί
σα αξία 

01/01/2015

Αποσβέσει
ς χρήσης

(Μειώσεις 
χρήσης)

Σύνολο 
αποσβέσεων 
31/12/2015

Αναπόσβ
εστη αξία 
31/12/201
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Μηχ/τα – 
Τεχν.Εγκ/σε
ις & Λοιπός 
μηχ/κος 
εξοπλισμός

295.748,02 5.756,59 301.504,61 285.871,39 3.272,20 289.143,59 12.361,02

Μεταφορικ
ά μέσα

43.986,54 3.000,00

(9.500,00)

37.486,54 41.439,49 314,71

(9.500,00)

32.254,20 5.232,34

Λοιπός 
εξοπλισμός

39.688,64 2.754,65 42.443,29 35.656,58 1.548,67 37.205,25 5.238,04

Λοιπά άυλα 
περιουσιακ
ά στοιχεία

898,29 500 1.398,29 173,95 255,67 429,62 968,67

Σύνολα 380.321,49 2.511,24 382.832,73 363.141,41 (4.108,75) 359.032,66 23.800,07

Κίνηση χρήσης 2015

    Τα  λοιπά  άυλα περιουσιακά στοιχεία  αφορούν  λογιστικά  προγράμματα  Η/Υ και  έξοδα 
πολυετούς αποσβέσεως που είχαν αναγνωριστεί σε προηγούμενες χρήσεις σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ..Σ. 
και παραμένουν στο λογαριασμό αυτό μέχρι ολοσχερούς απόσβεσής τους με βάση την παρεχόμενη 
από το Ν.4308/2014 ευχέρεια.                

7. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (άρθρο 29 § 9)

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

8. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ (άρθρο 29 § 10)

Η  εταιρεία  δεν  έχει  υιοθετήσει  το  υπόδειγμα  αποτιμήσεως  στην  εύλογη  αξία  για  καμιά 
κατηγορία περιουσιακών στοιχείων.

9. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΟ ΚΌΣΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ          (άρθρο 
29 § 11)

Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα

Η εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα.

Μη  κυκλοφορούντα  χρηματοοικονομικά  στοιχεία  τα  οποία  εμφανίζονται  με  ποσό  που 
υπερβαίνει την εύλογη αξία τους 

Δεν υπάρχουν.

Αποτίμηση συμμετοχών και λοιπών συμμετοχικών τίτλων.

Δεν υπάρχουν.

5



10. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ (άρθρο 29 § 12)

α) Το εταιρικό κεφάλαιο ποσού € 21.060,00 διαιρείται σε 702 εταιρικά μερίδια, αξίας € 30,00  
το κάθε ένα.

β) Το τακτικό αποθεματικό € 7.020,00 σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 
του ν. 3190/1955. Τη χρήση αυτή δεν σχηματίστηκε τακτικό αποθεματικό ,γιατί ήδη έχει καλύψει το 
1/3 του κεφαλαίου. Δεν υπάρχουν σχηματισμένα έκτακτα αποθεματικά. 

11. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ                 (άρθρο 
29 § 13)

Υπάρχουν εγγυητικές επιστολές συνολικής αξίας € 21.320,00.

12. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ (άρθρο 29 § 14)

Δεν υπάρχουν δόσεις κεφαλαίου που να καθίστανται πληρωτέες μετά από πέντε (5) έτη από την 
ημερομηνία του ισολογισμού. 

13. ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
(άρθρο 29 § 15)

Δεν υφίστανται τέτοιοι διακανονισμοί.

14. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ (άρθρο 29 § 16)

Δεν υφίστανται τέτοιες δεσμεύσεις.

15. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ Ή ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Ή 
ΣΗΜΑΣΙΑΣ (άρθρο 29 § 17)

Δεν υπάρχουν.

16. ΤΟΚΟΙ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΔΟ (άρθρο 29 § 18)

Δεν υπάρχουν.

17. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ (άρθρο 29 § 19)

Το διοικητικό συμβούλιο προτείνει στην προσεχή τακτική γενική συνέλευση των εταίρων την 
μεταφορά  των  κερδών  μετά  από  φόρους  της  χρήσεως  σε  υπόλοιπο  κερδών  εις  νέον,  να  μην 
διενεργηθεί δηλαδή διανομή κερδών.

18. ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ (άρθρο 29 § 20)

Δεν καταβλήθηκαν. 

19. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (άρθρο 29 § 21)
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Δεν συνέτρεξε η περίπτωση.

20. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ (άρθρο 29 § 22)

Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων.

21. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (άρθρο 29 § 23)

Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανήλθε σε 16 άτομα και αναλύεται:

 Διοικητικό προσωπικό 3 άτομα.

 Εργατοτεχνικό προσωπικό 13 άτομα. 

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

 Για μισθούς και ημερομίσθια € 192.112,07 

 Για κοινωνικές επιβαρύνσεις € 44.864,04

22.  ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (άρθρο 29 § 24)

Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής:

Κύκλος εργασιών
Κατηγορίες δραστηριότητας
Παροχή υπηρεσιών € 982.315,08
Γεωγραφικές αγορές
Εσωτερική αγορά € 982.315,08

23.  ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (άρθρο 29 § 25)

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

24.  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ   (άρθρο 
29 § 26)

Δεν υπάρχουν τέτοιες συμμετοχές.

25.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ 
(άρθρο 29 § 27)

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

26. ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
(άρθρο 29 § 30)
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Στους διαχειριστές της εταιρείας καταβλήθηκαν αμοιβές σε είδος του Ν.4172/2013 συνολικού ποσού 
€ 1.226,52.

27. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ (άρθρο 29 § 31)

          Δεν υπάρχουν τέτοιες συναλλαγές

28. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΥΤΆ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΊΑ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΝΑ 
ΔΙΑΘΕΣΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΩΝ  (άρθρο 29 § 33)

Δεν  υπάρχουν  περιουσιακά  στοιχεία  και  συνδεόμενες  με  αυτά  υποχρεώσεις,  τα  οποία  η 
διοίκηση της εταιρείας έχει ήδη λάβει απόφαση να διαθέσει στο προσεχές διάστημα, και οπωσδήποτε 
στους επόμενους 12 μήνες.

29. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 7 Ή ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 
16 ΤΟΥ Ν. 4308/2014 (άρθρο 29 § 34)

Δεν συνέτρεξε η περίπτωση.

30. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

  30.1. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

       Η ανάλυση του πάγιου ενεργητικού παρατίθεται στην παράγραφο 6 ανωτέρω.

  30.2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

     Δεν υπάρχουν .

  30.3. ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η εταιρία κατατάσσει στην κατηγορία των λοιπών μη κυκλοφορούντων στοιχείων εγγυήσεις 
μισθωμένων ακινήτων και αυτοκινήτων που έχουν δοθεί σε εκμισθωτές και θα επιστραφούν στην 
εταιρία με τη λήξη της μίσθωσης. Επίσης στο λογαριασμό αυτό κατατάσσονται εγγυήσεις διαφόρων 
παροχών (ρεύματος κ.α.).

       

ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2015 31/12/2014

Εγγυήσεις 5.917,30 5.917,30

ΣΥΝΟΛΟ 5.917,30 5.917,30

30.4. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η εταιρία κατατάσσει στην κατηγορία των εμπορικών απαιτήσεων, τις απαιτήσεις εκείνες που 
προέρχονται από την δραστηριότητα της και οι  οποίες θα εισπραχθούν εντός ενός έτους από την 
ημερομηνία  του  ισολογισμού.  Περιλαμβάνονται  ανοικτά  υπόλοιπα,  επιταγές  και  γραμμάτια 
εισπρακτέα.  Σε  περίπτωση που υπάρχουν  αντικειμενικές  ενδείξεις  μη είσπραξης των  απαιτήσεων 
αυτών, η εταιρία σχηματίζει ισόποση πρόβλεψη-απομείωση του περιουσιακού αυτού στοιχείου.
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ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 31/12/2015 31/12/2014

Ανοικτά υπόλοιπα πελατών 267.193,05 119.093,53

Επιταγές εισπρακτέες 45.335,75 4.091,24

Γραμμάτια εισπρακτέα 3.500,03 3.500,03

Επισφαλείς-επίδικοι πελάτες - χρεώστες 24.585,71 24.585,71

ΣΥΝΟΛΟ 340.614,53 151.270,51

30.5. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η εταιρία κατατάσσει στην κατηγορία των λοιπών απαιτήσεων, τις απαιτήσεις εκείνες που δεν 
είναι  άμεσο  αποτέλεσμα  από  πωλήσεις  ή  παροχές  υπηρεσιών.  Τέτοιες  απαιτήσεις  είναι  οι 
προκαταβολές φόρων και οι λοιπές προκαταβολές σε προμηθευτές στο προσωπικό ή συνεργάτες εν 
γένει της εταιρίας, πλην των προκαταβολών που έχουν δοθεί για μελλοντική απόκτηση αποθεμάτων. 
Σε περίπτωση που υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις μη είσπραξης των απαιτήσεων αυτών, η εταιρία 
σχηματίζει ισόποση πρόβλεψη-απομείωση του περιουσιακού αυτού στοιχείου.

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 31/12/2015 31/12/2014

Προκαταβληθέντες και παρακρατηθέντες φόροι 114.647,02 38.450,78

Προκαταβολές προμηθευτών και λοιπές 
απαιτήσεις

34.886,93 13.095,43

ΣΥΝΟΛΟ 149.533,95 51.546,21

30.6. ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

           Η εταιρία κατατάσσει στην κατηγορία των προπληρωμένων εξόδων, τα ποσά των ταμιακών  
διαθεσίμων που έχουν διατεθεί για πληρωμή εξόδων που αφορούν την επόμενη χρήση.  

ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 31/12/2015 31/12/2014

Ασφάλιστρα 862,86 1.471,88

Τέλη κυκλοφορίας 397,48 420,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.260,34 1.891,88

30.7. ΤΑΜΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ και ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ
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           Η εταιρία κατατάσσει στην κατηγορία των ταμιακών διαθεσίμων και ισοδύναμων σε ευρώ ή  
άλλο νόμισμα, τα μετρητά και τις καταθέσεις όψεως. 

ΤΑΜΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ και ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 31/12/2015 31/12/2014

Μετρητά 6.539,81 2.711,61

Καταθέσεις όψεως 59.455,74 110.165,75

ΣΥΝΟΛΟ 65.995,55 112.877,36

30.8. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

           Η εταιρία κατατάσσει στην κατηγορία του κεφαλαίου την αξία των εταιρικών μεριδίων που  
έχει εκδώσει. Καταχωρούνται σε λογαριασμό της καθαρής θέσης. 

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31/12/2015 31/12/2014

Εταιρικό κεφάλαιο (702 εταιρικά μερίδια αξίας 
30€ έκαστο)

21.060,00 21.060,00

ΣΥΝΟΛΟ 21.060,00 21.060,00

 

30.9. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

           Η  εταιρία  κατατάσσει  στην  κατηγορία  των  αποθεματικών  σχηματισμένα  από  κέρδη  
αποθεματικά νόμων (αναπτυξιακών νόμων, φορολογικών νόμων ή του Νόμου 3190/1955 που διέπει 
τη  λειτουργία της)  ή  του καταστατικού.   Καταχωρούνται  σε  λογαριασμό της  καθαρής  θέσης  και 
παραμένουν  εκεί  όσο  ό  νόμος  ή  το  καταστατικό  ή  η  γενική  συνέλευση  της  εταιρίας  ορίζει.  Τα 
αποθεματικά  των  αναπτυξιακών  και  των  φορολογικών  νόμων  είναι  αφορολόγητα  και  συνήθως 
υπάγονται  σε φόρο εάν κεφαλαιοποιηθούν ή διανεμηθούν.  Τα αποθεματικά διαχωρίζονται  σε δύο 
γενικές κατηγορίες, διανεμόμενα (αποθεματικά καταστατικού και έκτακτα αποθεματικά με απόφαση 
της  γενικής  συνέλευσης)  και  μη  διανεμόμενα  (αποθεματικά  αναπτυξιακών  νόμων  και  του 
Ν.3190/1955).

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 31/12/2015 31/12/2014

Τακτικό αποθεματικό Ν.3190/1955 (μη 
διανεμόμενο)

7.020,00 7.020,00

ΣΥΝΟΛΟ 7.020,00 7.020,00

30.10. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

           Η εταιρία αναγνωρίζει προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους το ποσό της αποζημίωσης 
που αυτοί δικαιούνται εάν αποχωρήσουν για συνταξιοδότηση, με βάση την εργατική νομοθεσία της 
χώρας. Η ως άνω αντιμετώπιση είναι συντηρητική δεν στηρίζεται σε κάποια αναλογιστική μελέτη και 

10



επαναπροσδιορίζεται με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία στο τέλος κάθε χρήσης. Η μεταβολή σε 
σχέση με την προηγούμενη χρήση αναγνωρίζεται  ως έξοδο ή ως έσοδο της εκάστοτε κλειόμενης 
χρήσης.  Η  αποζημίωση  που  λαμβάνει  ένας  εργαζόμενος  λόγω  απόλυσης  αναγνωρίζεται  εξ’ 
ολοκλήρου στα έξοδα της χρήσης.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 31/12/2015 31/12/2014

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 8.291,70 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 8.291,70 0,00

30.11. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

           Δεν υπάρχουν τραπεζικές υποχρεώσεις.

30.12. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

         Δεν συντρέχουν τέτοιες περιπτώσεις.

30.13. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

           Η εταιρία αναγνωρίζει και καταχωρεί μία υποχρέωση στην κατηγορία αυτή με βάσει τις  
κλεισμένες εμπορικές συμφωνίες, την παραλαβή των αποθεμάτων, των παγίων ή των υπηρεσιών από 
τους προμηθευτές και την έκδοση των δικαιολογητικών και παραστατικών που ορίζει η Ελληνική 
νομοθεσία.  

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2015 31/12/2014

Υποχρεώσεις σε προμηθευτές 129.824,43 66.084,17

Επιταγές πληρωτέες 6.000,00 18.858,56

ΣΥΝΟΛΟ 135.824,43 84.942,73

30.14. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

           Η εταιρία υπολογίζει και καταχωρεί την υποχρέωση για φόρο εισοδήματος με βάσει την 
Ελληνική νομοθεσία και το νόμο 4172/2013. Ο φορολογικός συντελεστής για τα φορολογητέα κέρδη 
της  χρήσης  2015  ανέρχεται  στο  29%  των  κερδών  αυτών.   Στα  λογιστικά  κέρδη  της  χρήσης 
προστίθενται  ή  αφαιρούνται  έξοδα  που  δεν  αναγνωρίζονται  φορολογικά  ή  αφορολόγητα  έσοδα 
αντίστοιχα, για να προσδιοριστούν τα φορολογητέα κέρδη. Διαφορές φόρου που θα προκύψουν στο 
μέλλον θα καταχωρηθούν στο λογαριασμό αυτό. 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 31/12/2015 31/12/2014
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Φόρος εισοδήματος  και διαφορές φόρου 
εισοδήματος

19.351,97 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 19.351,97 0,00

30.15. ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ και ΤΕΛΗ

           Η εταιρία  καταχωρεί τις ως άνω υποχρεώσεις όταν έχει υποχρέωση με βάσει την Ελληνική 
φορολογική νομοθεσία να λογίσει ή να παρακρατήσει και να αποδώσει φόρους στο Ελληνικό δημόσιο 
για  λογαριασμό  τρίτων  (προσωπικού,  εργολάβων,  διαφόρων  επιτηδευματιών,  αποζημιώσεων, 
αμοιβών Δ.Σ. κ.λ.π.). Επίσης καταχωρούνται δεδουλευμένες υποχρεώσεις για διάφορους φόρους της 
εταιρείας  (φόρος  κεφαλαίου,  έκτακτες  εισφορές,  τέλος  επιτηδεύματος  κ.α.)  καθώς  και  ο  φόρος 
προστιθέμενης αξίας.  Οι υποχρεώσεις αυτές αποδίδονται μέσα στις εκάστοτε οριζόμενες προθεσμίες.

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ και ΤΕΛΗ 31/12/2015 31/12/2014

Φ.Π.Α. 22.229,53 0,00

Παρακρατούμενοι φόροι τρίτων 2.596,31 2.714,49

ΣΥΝΟΛΟ 24.825,84 2.714,49

30.16. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

           Η εταιρία  καταχωρεί τις ως άνω υποχρεώσεις όταν έχει υποχρέωση με βάσει την Ελληνική 
ασφαλιστική νομοθεσία να λογίσει , να παρακρατήσει και να αποδώσει ασφαλιστικές εισφορές στους 
οργανισμούς  κοινωνικής  ασφάλισης.  Οι  υποχρεώσεις  αυτές  αποδίδονται  μέσα  στις  εκάστοτε 
οριζόμενες προθεσμίες.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 31/12/2015 31/12/2014

ΙΚΑ Εργαζομένων 11.194,90 10.089,83

ΣΥΝΟΛΟ 11.194,90 10.089,83

30.17. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

           Η εταιρία αναγνωρίζει και καταχωρεί μία υποχρέωση στην κατηγορία αυτή με βάσει τις  
κλεισμένες συμφωνίες (συμβατικές υποχρεώσεις), ή την λήψη προκαταβολών από πελάτες της. 

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2015 31/12/2014

Προκαταβολές πελατών και λοιπές υποχρεώσεις 34.977,70 23.273,26

ΣΥΝΟΛΟ 34.977,70 23.273,26
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30.18. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

           Η εταιρία προϋπολογίζει και καταχωρεί μία υποχρέωση στην κατηγορία αυτή με βάσει την  
αρχή της αυτοτέλειας της χρήσης, όταν για διάφορα πραγματοποιημένα έξοδα δεν έχουν εκδοθεί ή 
ληφθεί τα αντίστοιχα παραστατικά. Συνήθως αφορά δεδουλευμένα έξοδα παροχών κοινής ωφέλειας.

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ 31/12/2015 31/12/2014

Διάφορα έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 1.072,54 105,35

ΣΥΝΟΛΟ 1.072,54 105,35

30.19. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 

           Η εταιρία αναγνωρίζει ένα έσοδο από παροχή υπηρεσιών την ημερομηνία που η υπηρεσία 
αυτή ολοκληρώνεται. Διαρκούσης της παροχής πέραν της λήξης της διαχειριστικής περιόδου και με  
βάσει την αρχή του δεδουλευμένου, η εταιρία τιμολογεί και λογίζει έσοδο για το ολοκληρωμένο μέχρι  
την ημερομηνία του ισολογισμού τμήμα. Αντίστοιχη αντιμετώπιση λογισμού, ακόμη και χωρίς την 
έκδοση παραστατικού έχουν και τα έσοδα από μισθώσεις ακινήτων και τόκους πιστωτικούς.  

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 31/12/2015 31/12/2014

Πωλήσεις υπηρεσιών 982.315,08 465.528,42

ΣΥΝΟΛΟ 982.315,08 465.528,42

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΗΘΗ ΕΣΟΔΑ 31/12/2015 31/12/2014

Έσοδα από πώληση οικοδομικών υλικών 2.342,96 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 2.342,96 0,00

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ και ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 31/12/2015 31/12/2014

Έσοδα τόκων τραπεζών 34,52 273,22

ΣΥΝΟΛΟ 34,52 273,22

30.20. ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

           Η εταιρία καταχωρεί στο λογαριασμό αυτό το άμεσο κόστος της παροχής υπηρεσιών, καθώς 
και τα αναλώσιμα υλικά,  μέχρι να ολοκληρωθεί η υπηρεσία. 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 31/12/2015 31/12/2014
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Κόστος παροχής υπηρεσιών και συναφή έξοδα 706.955,20 377.680,36

ΣΥΝΟΛΟ 706.955,20 377.680,36

30.21. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

           Η εταιρία λογίζει τα έξοδα εν γένει όταν αυτά καθίστανται δεδουλευμένα. Στα έξοδα διοίκησης  
περιλαμβάνονται  έξοδα  μισθοδοσίας,  αμοιβές  τρίτων,  φόροι  και  τέλη,  διάφορα  έξοδα,  έξοδα 
αποσβέσεων περιουσιακών στοιχείων καθώς και έξοδα για προβλέψεις που αφορούν την υπηρεσία 
διοίκησης της εταιρίας.

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 31/12/2015 31/12/2014

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 69.222,58 46.710,29 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 2.330,08 5.193,91

Παροχές τρίτων 30.068,90 31.494,93

Φόροι και τέλη 1.588,48 1.380,21

Διάφορα έξοδα 12.601,45 16.757,06

Αποσβέσεις 1.288,12 1.756,15

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 7.696,05 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 124.795,66 103.292,55

30.22. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ και ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ  

           Η  εταιρία  λογίζει  τα  έξοδα  εν  γένει  όταν  αυτά  καθίστανται  δεδουλευμένα.  Στα  
χρηματοικονομικά έξοδα περιλαμβάνεται  το σύνολο των τόκων (ομολογιακών δανείων,  τραπεζών, 
τρίτων,  τόκοι  συμβάσεων  factoring),  διάφορα έξοδα  τραπεζών καθώς  και  προμήθειες  εγγυητικών 
επιστολών. 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 31/12/2015 31/12/2014

Έξοδα τραπεζών 361,15 890,54

Προμήθειες εγγυητικών επιστολών 2670,08 1.522,64

ΣΥΝΟΛΟ 3.031,23 2.413,18

31. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

- Η εταιρία  έχει  περαιώσει  φορολογικά  έως  και  τη  χρήση  2009.   Παραμένουν  ανέλεγκτες 
φορολογικά  οι  χρήσεις  2010,  2011,  2012,  2013 ,  2014 και  2015 .  Η εταιρεία  εκτιμά  ότι  οι 
πρόσθετοι  φόροι  και  προσαυξήσεις  που  θα  προκύψουν  δεν  είναι  αξιόλογοι.  Η  εταιρεία  δεν 
ελέγχεται από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικό γραφείο.
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          Η εταιρία δεν έχει εκκρεμείς δίκες από τις οποίες να προκύψει οποιασδήποτε μορφής καταβολή 
αποζημίωσης.

Λυκόβρυση, 7 Μαρτίου  2016

Οι Συνδιαχειριστές Ο Λογιστής

Παναγιώτης Παπαστεργίου
Α.Δ.Τ: Ξ349736

Ιωάννης Κουτσουρίδης
Α.Δ.Τ: ΑΑ281026

Παρασκευή Βογιατζόγλου
Α.Δ.Τ: Ρ640804 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 
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