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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας
«ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Μας ανατέθηκε να ελέγξουμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας
«ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από
τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015 και την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως
που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και
για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από
ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων με βάση τον έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.
Εντούτοις, εξαιτίας των θεμάτων που περιγράφονται στην παράγραφο ‘Βάση για Αδυναμία
Έκφρασης Γνώμης’, δεν μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά
τεκμήρια για τη θεμελίωση ελεγκτικής γνώμης.
Βάση για Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης
Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι δεν τέθηκαν υπόψη μας επαρκή στοιχεία για τον έλεγχο των
κονδυλίων του Ισολογισμού «Εμπορεύματα», «Εμπορικές απαιτήσεις», «Λοιπές απαιτήσεις»,
«Ταμειακά διαθέσιμα», «Προκαταβολές για αποθέματα» και «Εμπορικές υποχρεώσεις». Επίσης,
μέχρι την ημερομηνία της παρούσας Έκθεσης Ελέγχου δεν είχαμε λάβει απάντηση από τον
νομικό σύμβουλο της εταιρείας για τυχόν αγωγές τρίτων κατά αυτής. Λόγω του γεγονότος
αυτού, διατηρούμε επιφύλαξη για ενδεχόμενες αγωγές τρίτων κατά της εταιρείας και την
ενδεχόμενη επίδραση στα αποτελέσματα της χρήσης και στα ίδια κεφάλαια.
Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης
Εξαιτίας της σημαντικότητας των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο, ‘Βάση
για Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης’ δεν έχει καταστεί εφικτό να αποκτήσουμε επαρκή και
κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για τη θεμελίωση ελεγκτικής γνώμης. Ως εκ τούτου δεν
εκφέρουμε γνώμη επί των συνημμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2016
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ιωάννης Γ. Αναστασιάδης
Α.Μ.ΣΟΕΛ 10141
ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ
Πατησίων 75, 10434 Αθήνα - Α.Μ. ΣΟΕΛ 138
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ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 72035420000 Αρ.Μ.Α.Ε. 60643/80/Β/06/7

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)
Ποσά σε ευρώ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σημ.

2015

2014

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα

6.1

703.888,88 €

754.360,82 €

Μηχανολογικός εξοπλισμός

6.1

90,55 €

346,35 €

Λοιπός εξοπλισμός

6.1

27.467,66 €

24.035,67 €

Σύνολο

731.447,09 €

778.742,84 €

Σύνολο μη κυκλοφορούντων

731.447,09 €

778.742,84 €

1.048.711,68 €

1.130.499,42 €

10.005,68 €

10.677,71 €

1.058.717,36 €

1.141.177,13 €

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορεύματα
Προκαταβολές για αποθέματα
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις

7.2.1

1.576.229,48 €

1.622.706,63 €

Λοιπές απαιτήσεις

7.2.2

155.425,29 €

121.241,65 €

16.492,41 €

7.032,61 €

315.077,13 €

278.296,48 €

Σύνολο

2.063.224,31 €

2.029.277,37 €

Σύνολο κυκλοφορούντων

3.121.941,67 €

3.170.454,50 €

Σύνολο ενεργητικού

3.853.388,76 €

3.949.197,34 €

Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

7.2.3

4

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο

8

789.000,00 €

789.000,00 €

789.000,00 €

789.000,00 €

Διαφορές από αναπροσ.αξίας συμμετ.,χρεογρ. & λοιπών περιουσ.
στοιχείων

107,85 €

107,85 €

Σύνολο

107,85 €

107,85 €

Σύνολο
Διαφορές αναπροσαρμογής

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

8

721.302,67 €

714.444,67 €

Αφορολόγητα αποθεματικά

8

318.134,95 €

318.134,95 €

388.884,10 €

386.847,10 €

Σύνολο

1.428.321,72 €

1.419.426,72 €

Σύνολο καθαρής θέσης

2.217.429,57 €

2.208.534,57 €

Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια

1.140.340,68 €

1.185.830,52 €

431.832,36 €

472.602,78 €

Φόρος εισοδήματος

45.113,24 €

59.408,53 €

Λοιποί φόροι και τέλη

6.215,11 €

11.995,75 €

12.457,80 €

10.825,19 €

Σύνολο

1.635.959,19 €

1.740.662,77 €

Σύνολο υποχρεώσεων

1.635.959,19 €

1.740.662,77 €

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

3.853.388,76 €

3.949.197,34 €

Αποτελέσματα εις νέο

Εμπορικές υποχρεώσεις

10.2.1

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

Ρόδος, 28 Ιουνίου 2016

Ο Πρόεδρος &
Διευθύνων Σύμβουλός
Δ.Σ.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Κ. ΣΠΑΝΟΣ

Η Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Ο Οικονομικός
Διευθυντής

Ο Προϊστάμενος
Λογιστηρίου

ΑΝΝΑ Κ. ΣΠΑΝΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΑΔΤ ΑΑ 342399

ΑΔΤ ΑΚ 462926

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΜ.
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΔΤ ΑΗ448660

Αρ. αδείας 0079371 Ά
Τάξης
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ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 72035420000 Αρ.Μ.Α.Ε. 60643/80/Β/06/7
Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία της 31/12/2015
Ποσά σε ευρώ
Σημ.
Κύκλος εργασιών (καθαρός)

25

2015

2014

2.423.124,31 €

2.534.499,71 €

Κόστος πωλήσεων

-1.672.210,21 €

-1.668.659,79 €

Μικτό αποτέλεσμα

750.914,10 €

865.839,92 €

4.039,13 €

5.406,34 €

754.953,23 €

871.246,26 €

Έξοδα διοίκησης

-167.484,16 €

-179.270,65 €

Έξοδα διάθεσης

-397.058,64 €

-395.080,32 €

Λοιπά έξοδα και ζημιές

-7.728,51 €

-73.235,93 €

Λοιπά έσοδα και κέρδη

17.833,02 €

46.309,31 €

200.514,94 €

269.968,67 €

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

862,22 €

1.778,19 €

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

-68.468,92 €

-74.279,18 €

Αποτέλεσμα προ φόρων

132.908,24 €

197.467,68 €

Φόροι εισοδήματος

-45.113,24 €

-59.408,53 €

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

87.795,00 €

138.059,15 €

Λοιπά συνήθη έσοδα

25

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

Ρόδος, 28 Ιουνίου 2016

Ο Πρόεδρος &
Διευθύνων Σύμβουλός
Δ.Σ.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Κ. ΣΠΑΝΟΣ

Η Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Ο Οικονομικός
Διευθυντής

Ο Προϊστάμενος
Λογιστηρίου

ΑΝΝΑ Κ. ΣΠΑΝΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΑΔΤ ΑΑ 342399

ΑΔΤ ΑΚ 462926

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΜ.
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΔΤ ΑΗ448660

Αρ. αδείας 0079371 Ά
Τάξης
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ)
επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)
1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία
α) Επωνυμία: ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε.
β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία.
γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2015 - 31.12.2015
δ) Διεύθυνση της έδρας: ΑΣΓΟΥΡΟΥ - Γ ΘΕΟΤΟΚΑ ΡΟΔΟΣ
ε) Α.Μ.Α.Ε.: 60643 / 80 / Β / 06 / 7
ΓΕ.ΜΗ.: 072035420000
στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την
κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία μεσαία οντότητα.
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.
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.
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.
Δεν υπάρχουν ιδιοπαραγόμενα πάγια
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).
Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή
τους, η οποία εκτιμήθηκε ότι συμπίπτει με τη φορολογική διάρκεια ζωής τους, ως ακολούθως:
- Κτίρια και τεχνικά έργα: 25 έτη.
- Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός: 10 έτη.
- Μεταφορικά μέσα επιβατικά 6 έτη.
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- Μεταφορικά μέσα φορτηγά κ.λπ.: 8 έτη.
- Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων: 10 έτη.
- Εξοπλισμός Η/Υ και λογισμικό: 5 έτη.
Σημειώνεται ότι ορισμένα πάγια, αξίας κτήσεως κάτω των € 1.500,00 το καθένα, αποσβέστηκαν εφάπαξ
στη χρήση, σύμφωνα με το δικαίωμα που παρέχει σχετικά η φορολογική νομοθεσία.
Ζημία απομειώσεως εκτιμάται ότι δεν υπάρχει.
Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα αποτιμούνται στην αξία κτήσης τους. Δεν γίνεται αναπροσαρμογή
της αξίας κτήσης των ακινήτων από τη χρήση 2012 και μετά, λόγω μη ύπαρξης νομικής υποχρέωσης.
Η εταιρεία δεν εφαρμόζει εύλογες αξίες.
Δεν υπάρχουν επενδυτικά ακίνητα.
Δεν υπάρχουν βιολογικά περιουσιακά στοιχεία.
γ) Διαγραφή
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους.
3.1.2. Άυλα πάγια στοιχεία
Τα άυλα πάγια στοιχεία περιλαμβάνουν άδειες – παραχωρήσεις - δικαιώματα, λογισμικά προγράμματα,
εμπορικές επωνυμίες και εμπορικά σήματα, τα οποία δεν υπάρχουν στην παρούσα χρήση.
3.1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
3.1.3.1. Συμμετοχές
Η εταιρεία δεν έχει συμμετοχές.
3.1.3.2. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δεν υπάρχουν.
3.1.4. Φόροι εισοδήματος
3.1.4.1. Τρέχων φόρος
Δεν προέκυψε φόρος εισοδήματος κατά την παρούσα χρήση.
3.1.4.2. Αναβαλλόμενοι φόροι
Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές μεταξύ
λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισμού.
Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων.
3.1.5. Αποθέματα
α) Αρχική καταχώριση
Τα αποθέματα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που
απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεμάτων στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη
χρήση.
Ιδιοπαραγόμενα αποθέματα δεν υπάρχουν.
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 FIFO. Δεν συνέτρεξε περίπτωση αποτιμήσεως στην καθαρή
ρευστοποιήσιμη αξία.
Δεν υπάρχουν χρηματιστηριακά εμπορεύματα και κυκλοφορούντα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία.
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
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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.
Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα.
β) Διαγραφή
Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν
υφίσταται πλέον.
3.1.8. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση
Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο
ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Διαφορές που προκύπτουν
είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.
β) Διαγραφή
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 τη χρήση στην οποία καταβάλλονται.
3.1.10. Κρατικές επιχορηγήσεις
Δεν υπήρξαν στη χρήση 2015 κρατικές επιχορηγήσεις για απόκτηση παγίων στοιχείων. Οι κρατικές
επιχορηγήσεις που θα λαμβάνονται στις επόμενες χρήσεις για απόκτηση πάγιων στοιχείων θα
καταχωρίζονται ως αναβαλλόμενα έσοδα (έσοδα επόμενων περιόδων) και θα 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.
- Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών καταχωρίζονται με τη μέθοδο της ολοκλήρωσης της παροχή της
υπηρεσίας.
- Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους
καταχωρίζονται ως εξής:
- Τα δικαιώματα (ενοίκια) βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.
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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
Δεν υπάρχουν ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις.
3.1.14. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού
Δεν υπάρχουν τέτοια γεγονότα.
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.
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής.
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 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 εμφανίζονται σε ιδιαίτερο κονδύλι της καθαρής θέσης, σύμφωνα με το άρθρο
37 §5 του Ν.4308/2014, οι διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας πάγιων στοιχείων, οι οποίες είχαν
δημιουργηθεί μέχρι 31.12.2014.
5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα κονδύλια του
ισολογισμού
Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια
του ισολογισμού.
6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
6.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Βλ. συνημμένους πίνακες.
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6.2. Επενδυτικά ακίνητα
Δεν υπάρχουν επενδυτικά ακίνητα.
6.3. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Δεν υπάρχουν βιολογικά περιουσιακά στοιχεία.
6.4. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Δεν υπήρξαν τέτοια κονδύλια στην παρούσα χρήση.
6.5. Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή
Δεν υπήρξαν τέτοια κονδύλια στην παρούσα χρήση.
7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
7.1 Αποτίμηση στην εύλογη αξία
Η εταιρεία δεν αποτίμησε χρηματιστηριακά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία.
7.2 Αποτίμηση στο κόστος κτήσης
α) Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα
Δεν υπάρχουν παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα.
β) Μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία εμφανίζονται με ποσό που υπερβαίνει
την εύλογη αξία τους
Το ποσό των δανείων και απαιτήσεων που εμφανίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
του ενεργητικού αφορά σε δοσμένες εγγυήσεις που αποτιμήθηκαν στο κόστος κτήσης.
7.2.1 Εμπορικές απαιτήσεις
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Εμπορικές απαιτήσεις
Πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες

31/12/2015

31/12/2014

347.459,51

377.056,81

1.228.769,97

1.245.649,82

1.576.229,48

1.622.706,63

7.2.2 Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Λοιπές απαιτήσεις

31/12/2015

31/12/2014

Χρεώστες διάφοροι

150.584,78
4.840,51
155.425,29

116.401,14
4.840,51
121.241,65

Δοσμένες Εγγυήσεις Ενοικίων

7.2.3 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμείο
Καταθέσεις όψεως

31/12/2015

31/12/2014

310.747,15

278.222,00

4.329,98

74,48

315.077,13

278.296,48

8. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως
Το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε είκοσι έξι χιλιάδων τριακόσιες (26.300)
κοινές με δικαίωμα ψήφου ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € τριάντα ευρώ 30€ η καθεμιά και
ανέρχεται σε € 789.000,00€.
Το τακτικό αποθεματικό ανέρχεται σε € 144.142,00.
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Τα αφορολόγητα αποθεματικά, ποσού € 318.134,95 σχηματίστηκαν με αποφάσεις των τακτικών γενικών
συνελεύσεων και σύμφωνα με τη νομοθεσία.
Τα έκτακτα αποθεματικά ποσού € 577.160,67 σχηματίστηκαν με αποφάσεις των τακτικών γενικών
συνελεύσεων και σύμφωνα με τη νομοθεσία.
9. Προβλέψεις
9.1 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία
Η πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία υπολογίσθηκε ως
ποσοστό 40% της αποζημίωσης απόλυσης με ημερομηνία 31/12/2015 στο ποσό των € 36.573,05. Η
εταιρεία, κατά πάγια τακτική, λογιστικοποιεί τις αποζημιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία κατά τη χρήση που αποχωρεί το προσωπικό της.
9.2 Λοιπές προβλέψεις
Δεν υπάρχουν λοιπές προβλέψεις.
10. Υποχρεώσεις
10.1 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
10.1.1 Δάνεια
α)Εξασφαλίσεις δανείων
Η εταιρεία έχει συνάψει συμβάσεις δανείων με τράπεζες, συνολικού υπολοίπου 31.12.2015 ποσού €
1.140.340,68€ για την εξασφάλιση των οποίων οι τράπεζες έχουν εγγράψει προσημειώσεις και υποθήκες
συνολικού ποσού € 36.205,24 σε ιδιόκτητα ακίνητα της εταιρείας, λογιστικού αναπόσβεστου υπολοίπου
31.12.2015 € 703.888,88.

β) Χρόνος λήξεως δανειακών υποχρεώσεων
Χρονική διάρκεια
Βραχυπρόθεσμο τμήμα

1.140.340,68

Μακροπρόθεσμο τμήμα
1 έως 4 έτη
5 έτη και άνω
Σύνολο μακροπροθέσμου τμήματος
Γενικό σύνολο

1.140.340,68

10.1.2 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δεν υπάρχουν λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις την 31/12/2015.
10.1.3 Κρατικές επιχορηγήσεις
Βλέπε ανωτέρω παραγρ. 3.1.10
10.2 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
10.2.1 Εμπορικές υποχρεώσεις
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Εμπορικές υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Επιταγές πληρωτέες
Σύνολο

31/12/2015
204.946,43
226.885,93
431.832,36

31/12/2014
193.572,54
279.030,24
472.602,78
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10.2.2 Λοιπές Υποχρεώσεις
Δεν υπάρχουν

11. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας
Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες:
Έσοδα
Πωλήσεις εμπορευμάτων
Πωλήσεις υπηρεσιών
Επιχορηγήσεις
Έσοδα παρεπομένων ασχολιών
Έσοδα κεφαλαίων

31/12/2015
2.387.507,05
35.617,26
100,00
3.939,13
862,22
2.428.025,66

31/12/2014
2.496.511,21
37.988,50
1.641,66
3.764,68
1.778,19
2.541.684,24

31/12/2015
259.039,40
28.087,53
68.545,85
24.932,01
126.400,69
68.468,92
59.137,32
1.343,68
635.955,40
Έσοδα και έξοδα συμψηφισμένα δεν υπάρχουν.

31/12/2014
245.194,75
28.680,60
70.544,26
31.120,63
143.361,42
74.279,18
55.449,31
72.435,93
721.066,08

Έξοδα
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι – τέλη
Διάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

12. Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
13. Προτεινόμενη διάθεση κερδών
Τα κέρδη της χρήσης θα διατεθούν ως εξής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ

132.908,24
301.089,10

ΣΥΝΟΛΟ

433.997,34

ΜΕΙΟΝ
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ

45.113,24
388.884,10

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΜΕΡΙΣΜΑ

4.390,00
100.000,00

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ
ΣΥΝΟΛΟ

284.494,10
388.884,10

14. Καταβληθέντα μερίσματα στην περίοδο
Στην κλειόμενη περίοδο καταβλήθηκαν μερίσματα ποσού € 71.010,00 .
15. Προτεινόμενη διάθεση κερδών
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Η κλειόμενη χρήση παρουσίασε κερδοφόρο αποτέλεσμα,(Βλ.παρ.13).
16. Αναβαλλόμενοι φόροι
Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώρηση αναβαλλομένων φόρων.
17. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού
Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα:
Κατηγορία προσωπικού

31/12/2015

31/12/2014

Έμμισθοι

6

6

Ημερομίσθιοι

6

6

12

12

Η εταιρεία σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής ποσά:
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

31/12/2015

31/12/2014

Αμοιβές έμμισθου προσωπικού

210.092,10

193.204,67

Κοινωνικές επιβαρύνσεις

48.947,30

51.990,08

259.039,40

245.194,75

18. Ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές περιοχές
Δεν συντρέχει υποχρέωση λόγω μεγέθους (μικρή οντότητα).
19. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
20. Συμμετοχές σε εταιρείες με απεριόριστη ευθύνη των εταίρων
Δεν συντρέχουν τέτοιες συμμετοχές.
21. Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 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
Δεν συντρέχει περίπτωση.
24. Αμοιβές σε μέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, χορηγείται συνολική αμοιβή (18.960,00) για
παροχή εκπροσώπησης της εταιρείας στο Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο (9.480,00) και στην
Αντιπρόεδρο(9.480,00) αντίστοιχα.
25. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη
Δε συντρέχει η περίπτωση αυτή
26. Αμοιβές για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για άλλες υπηρεσίες
διασφαλίσεως.
Δεν συντρέχει υποχρέωση λόγω μεγέθους (μικρή οντότητα).
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
Δεν συντρέχει υποχρέωση λόγω μεγέθους (μικρή οντότητα).
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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. Διακανονισμοί (συμφωνίες) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με σημαντικές θετικές ή
αρνητικές επιπτώσεις επί της εταιρείας
Δεν υφίστανται τέτοιοι διακανονισμοί.
30. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται
στον ισολογισμό
α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις
Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει μη ακυρώσιμες συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων που αφορούν την
ενοικίαση ακινήτων.
β) Εγγυήσεις
Η Εταιρεία δεν έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους. Για τα βάρη των ακινήτων
βλέπε ανωτέρω παράγρ. 10.1.1.
γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2009. Για τις χρήσεις 2010 έως
2015 οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές. Ως εκ
τούτου, τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά.
31. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.
Δεν συνέβησαν τέτοια γεγονότα.
32. Πρώτη εφαρμογή
Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων αποτιμήσεως και συντάξεως χρηματοοικονομικών καταστάσεων
αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και μεθόδων.
Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της συγκριτικής περιόδου ταξινομήθηκαν,
σύμφωνα με τα υποδείγματα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Ν.4308/2014. Από την
ταξινόμηση αυτή δεν υπήρξαν επιπτώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων γιατί:
α) Για τα έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως: βλ. ανωτέρω § 6.4.
β) Χρηματοδοτικές μισθώσεις που συνήφθησαν πριν την 31/12/2014: Δεν υπάρχουν
γ) Για τα αφορολόγητα αποθεματικά επιχορηγήσεων: βλ. ανωτέρω § 8.
δ) Μερίσματα πληρωτέα χρήσεων 2013 και 2014: Για το 2013 37.393,50 , για το 2014 54.000,00.
ε) Προκαταβολή φόρου χρήσεων 2013 και 2014:Για το 2013 20.205,89 , για το 2014 47.414,87.
στ) Υποχρεώσεις προς μέλη της διοίκησης από διανομή κερδών: Δεν υπάρχουν.
Ρόδος, 28 Ιουνίου 2016

Ο Πρόεδρος &
Διευθύνων Σύμβουλός
Δ.Σ.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Κ. ΣΠΑΝΟΣ

Η Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Ο Οικονομικός
Διευθυντής

Ο Προϊστάμενος
Λογιστηρίου

ΑΝΝΑ Κ. ΣΠΑΝΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΑΔΤ ΑΑ 342399

ΑΔΤ ΑΚ 462926

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΜ.
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΔΤ ΑΗ448660

Αρ. αδείας 0079371 Ά
Τάξης
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ΚΤΗΣΗ
Σ
01/01/
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΣΘ ΜΕΙΩ
ΗΚΕΣ
ΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟ ΠΕΡΙ
ΔΟΥ
ΟΔΟΥ

ΜΕΤΑ
ΦΟΡΕ
Σ
ΠΕΡΙΟ
ΔΟΥ

0,00
1.601.
930,61
104.95
8,70
69.385
,36
408.37
7,17

0,00
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,57

0,00

0,00

0,00
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1
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420.0
63,74

0,00
0,00
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ΣΩΡΕΥ
ΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΣΒ
ΕΣΕΙΣ
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ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
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ΣΩΡΕΥ
ΜΕΤΑ
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ΑΠΟΜ
ΜΕΙΩΣ
ΒΟΛΕ
ΑΠΟΜ ΒΕΣΕΙ
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0,00
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ΟΣ
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21,26
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ΑΠΟΜ
ΕΙΩΣΕΙ
Σ
ΠΕΡΙΟ
ΔΟΥ

ΠΡΟΣ
ΑΥΞΗΣ
Η
ΛΟΙΠΕΣ
(ΑΡΘΡ ΜΕΤΑΒ
Ο 18,
ΟΛΕΣ
ΠΑΡ.
ΠΕΡΙΟ
2δ)
ΔΟΥ
ΠΕΡΙΟ
ΔΟΥ

0,00

50.47
1,94

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
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359,6
7

ΛΟΙΠΕΣ ΣΩΡΕΥ
ΜΕΤΑΒ ΜΕΝΕ
ΟΛΕΣ
Σ
ΑΠΟΜ ΑΠΟΣ
ΕΙΩΣΕΩ ΒΕΣΕΙ
Ν
Σ
ΠΕΡΙΟ 31/12
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0,00
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13
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εξοπλισμός
Μεταφορικά μέσα

15

Λοιπός εξοπλισμός

16

Επενδύσεις σε
ακίνητα
Πάγια βιολογικά
περιουσιακά
στοιχεία
Άυλα

17

18

Λ
Ο
Γ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

10

Γη

11

Διαμορφώσεις γης
υποκείμενες σε
απόσβεση
Κτήρια - τεχνικά
έργα

12
13
14

Μηχανολογικός
εξοπλισμός
Μεταφορικά μέσα

15

Λοιπός εξοπλισμός

16

Επενδύσεις σε
ακίνητα
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περιουσιακά
στοιχεία
Άυλα

17
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2,35
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384.34
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0,00

0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
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8

ΑΝΑΠ
ΟΣΒΕΣ
ΤΗ
ΑΞΙΑ
31/12/
2015
417.02
1,26

ΑΝΑΠ
ΟΣΒΕΣ
ΤΗ
ΑΞΙΑ
31/12/
2014
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1,26

0,00
286.86
7,62

0,00
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9,56
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0,05
27.467
,61
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,62
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00

255,8
0

0,00

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

0,00
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