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II. Ισολογισμός 
 

Ποσά σε Ευρώ    31.12.2016 

 

31.12.2015 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

         

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
   Ενσώματα πάγια 
   

 
Ακίνητα 

 
57.660,19 61.554,33 

 
Μηχανολογικός εξοπλισμός 

 
2.254,72 5.467,43 

 
Λοιπός εξοπλισμός 

 
849,48 923,43 

Σύνολο 
 

60.764,39 67.945,19 

     Άυλα πάγια στοιχεία 
   

 
Λοιπά άυλα 

 
0,03 53,07 

Σύνολο 
 

0,03 53,07 

     Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα  στοιχεία υπό κατασκευή  
 

0,00 0,00 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
   

 
Συμμετοχές σε θυγατρικές , συγγενείς και κοινοπραξίες 

 
0,00 0,00 

 
Λοιπά 

 
362,00 362,00 

Σύνολο 
 

362,00 362,00 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 
 

61.126,42 68.360,26 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
   Αποθέματα 
   

 
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα 

 
0,00 0,00 

 
Λοιπά αποθέματα 

 
53.246,25 53.246,25 

 
Προκαταβολές για αποθέματα 

 
37.904,28 20.075,52 

Σύνολο 
 

91.150,53 73.321,77 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές 
   

 
Εμπορικές απαιτήσεις 

 
25.403,31 25.403,31 

 
Λοιπές απαιτήσεις 

 
104.741,58 109.820,23 

 
Προπληρωμένα έξοδα 

 
0,00 0,00 

 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 
55.737,75 68.100,29 

Σύνολο 
 

185.882,64 203.323,83 

 
Σύνολο κυκλοφορούντων 

 
277.033,17 276.645,60 

     

 
Σύνολο ενεργητικού 

 
338.159,59 345.005,86 
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Ποσά σε Ευρώ       31.12.2016   31.12.2015 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

 

Καθαρή θέση 
 

2016       
 

2015 

Καταβλημένα κεφάλαια 
    

 
Κεφάλαιο 

 
252.000,00 

 
252.000,00 

      Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο 
    

 
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 

 
37.204,01 

 
37.204,01 

 
Αφορολόγητα αποθεματικά 

 
0,00 

 
0,00 

 
Αποτελέσματα εις νέο 

 
6.775,94 

 
-9.430,86 

Σύνολο 
 

43.979,95 
 

27.773,15 

Σύνολο καθαρής θέσης 
 

295.979,95 
 

279.773,15 

      

 
Προβλέψεις 

    

 
Λοιπές προβλέψεις 

 
0,00 

 
0,00 

 
Σύνολο 

 
0,00 

 
0,00 

      Υποχρεώσεις 
    Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
    

 
Τραπεζικά δάνεια 

 
0,00 

 
0,00 

 
Εμπορικές υποχρεώσεις 

 
7.513,36 

 
26.143,70 

 
Φόρος εισοδήματος 

 

-
332.985,40 

 

-
332.985,40 

 
Λοιποί φόροι και τέλη 

 
333.415,40 

 
333.954,40 

 
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 

 
0,00 

 
303,95 

 
Λοιπές υποχρεώσεις 

 
34.236,28 

 
37.816,06 

Σύνολο 
 

42.179,64 
 

65.232,71 

Σύνολο υποχρεώσεων 
 

42.179,64 
 

65.232,71 

      

      

      

      

      

      Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 338.159,59 
 

345.005,86 
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IIΙ. Κατάσταση Αποτελεσμάτων 
 

Ποσά σε Ευρώ   31.12.2016   31.12.2015 

  
 

        

    Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 

        α)Εταιρείας 52.852,34 52.852,34 1.120,00 1.120,00 

    β)Κοινοπραξιών 0,00 
 

0,00 
 

 

52.852,34 
 

1.120,00 
 Κόστος πωλήσεων 

 
-17.271,97 

 
-17.271,97 

Μικτό αποτέλεσμα 
 

35.580,37 
 

-16.151,97 

Λοιπά συνήθη έσοδα 

 
2.191,45 

 
0,00 

  
37.771,82 

 

-16.151,97 

Έξοδα διοίκησης 

 
-15.850,79 

 
-15.850,79 

Λοιπά έξοδα και ζημιές 

 
-2.052,00 

 
-569,89 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 

 
0,00 

 
4.448,53 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 
 

19.869,03 
 

-28.124,12 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 

 
13,56 

 
13,56 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 

 
-3.675,79 

 
-3.675,79 

Αποτέλεσμα προ φόρων 
 

16.206,80 
 

-31.786,35 

Φόροι εισοδήματος 

 
0,00 

 
0,00 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 
 

16.206,80 
 

-31.786,35 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 
ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «» 
για τη χρήση 1.1.2016 – 31.12.2016 

βάσει των διατάξεων του Ν.4308/2014 
 

Γενικές πληροφορίες 
 
(Άρθρο 29 § 3) Γενικές πληροφορίες: 

α) Επωνυμία οντότητας Ανώνυμος, Εμπορική, Τεχνική και 

Κατασκευαστική Εταιρεία 

ΑΝΑΒΑΣΙΣ Α.Ε. 

   

β) Νομικός τύπος οντότητας Ανώνυμη Εταιρεία    

γ) Περίοδος αναφοράς 1.1.2016 - 31.12.2016    

δ) Διεύθυνση έδρας οντότητας Αχαρνών 284 ,11253, Αθήνα   

ε) Αριθμός δημοσίου μητρώου ή αντίστοιχες 
πληροφορίες 

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:  47287/01B/00/624 

ΑΡ. ΓΕ.Μ.Η. 3986201000 

   

στ) Εάν λειτουργεί η οντότητα υπό την 
παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας 

Η εταιρεία λειτουργεί με την παραδοχή της 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας. 

 

ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση Η εταιρεία δεν είναι υπό εκκαθάριση.  

η) Κατηγορία οντότητας βάσει Ν.4308/2014 Πολύ Μικρή   

θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη 
συμφωνία με τον Ν.4308/2014 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί 
σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014, πλην όσων 
περιπτώσεων αναφέρονται στις επόμενες 
παραγράφους. 

  Όλα τα στοιχεία του ισολογισμού και της κατάστασης 
αποτελεσμάτων, που προκύπτουν στην τρέχουσα 
περίοδο, αναγνωρίζονται στην περίοδο αυτή βάσει της 
αρχής του δουλευμένου.   

Βάσει του άρθρου 29 § 1.β οι πληροφορίες επί των κονδυλίων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
παρατίθενται με τη σειρά με την οποία τα κονδύλια αυτά παρουσιάζονται στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις. 

 

(Άρθρο 29 § 1.γ) Απαιτούμενες πληροφορίες για την κατανόηση συντομεύσεων, διαγραμμάτων και συμβόλων. 
Χρησιμοποιηθείσα μονάδα μέτρησης και επίπεδο στρογγυλοποίησης αριθμών. 

 
Χρησιμοποιήθηκαν οι εξής συντομεύσεις και σύμβολα: 

Συντόμευση / Σύμβολο Πληροφορίες 

……………………. ……………………… 

Μονάδα μέτρησης: Ευρώ 

Επίπεδο στρογγυλοποίησης:  Ευρώ  

 
 

(Άρθρο 29 § 1.δ) Όταν πληροφορίες του παρόντος άρθρου παρατίθενται στους πίνακες των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων, οι πληροφορίες αυτές μπορεί να μην επαναλαμβάνονται στο προσάρτημα. 

 
Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή . 
 

(Άρθρο 29 § 2) Το προσάρτημα περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, τις επεξηγηματικές πληροφορίες και αναλύσεις των 
παραγράφων 3 έως 34 του άρθρου 29 του Ν.4308/2014, εκτός και εάν προβλέπεται απαλλαγή βάσει του ως άνω 
νόμου. 

 
Έχουν περιληφθεί οι προβλεπόμενες πληροφορίες και αναλύσεις . 
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(Άρθρο 29 § 6) Αιτιολογία παρέκκλισης από την εφαρμογή μιας διάταξης του παρόντος νόμου λόγω εκπλήρωσης 
της υποχρέωσης της § 2 του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης. Πλήρης παράθεση επιπτώσεων της 
παρέκκλισης στα περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση και στα αποτελέσματα. 

Δεν έγινε . 
 

(Άρθρο 29 § 7) Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μια υποχρέωση σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του 
ισολογισμού, γνωστοποίηση της σχέσης του στοιχείου αυτού με τα σχετιζόμενα κονδύλια των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 

Δεν συντρέχει περίπτωση .  
 

2. Λογιστικές πολιτικές στην αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων & 
στοιχείων καθαρής θέσης και στην αναγνώριση εσόδων, κερδών & εξόδων – Μεταβολές 
λογιστικών πολιτικών & εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών 
 

(Άρθρο 29 § 5) Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία 
των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. Σε περίπτωση αλλαγών λογιστικών πολιτικών, αλλαγών λογιστικών 
εκτιμήσεων ή διόρθωσης λαθών, γίνεται αναφορά στο γεγονός και γνωστοποιούνται οι σχετικές επιπτώσεις στα 

κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 
1) Τα ενσώματα, βιολογικά και άυλα πάγια στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και μεταγενέστερα 
επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος κτήσεως.  
Ειδικότερα, στα πάγια περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: 
α) Η υπεραξία, ως άυλο στοιχείο. 
β) Οι δαπάνες βελτίωσης παγίων. 
γ) Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης, μόνο όταν εμπίπτουν στον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου. Σε κάθε 
άλλη περίπτωση, οι σχετικές δαπάνες αναγνωρίζονται ως έξοδο, σύμφωνα με το άρθρο 25. 
δ) Οι δαπάνες ανάπτυξης, αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο όταν, και μόνον όταν, πληρούνται όλες οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 18, του ν.4308/2014. 
ε) Το κόστος αποσυναρμολόγησης, απομάκρυνσης ή αποκατάστασης ενσώματων πάγιων στοιχείων, όταν η 
σχετική υποχρέωση γεννάται για την επιχείρηση ως αποτέλεσμα της εγκατάστασης του παγίου ή της χρήσης του 
στη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου, για σκοπούς άλλους από την παραγωγή αποθεμάτων στη διάρκεια 
αυτής της περιόδου. Όταν το εν λόγω κόστος σχετίζεται με την παραγωγή αποθεμάτων στη διάρκεια μιας 
συγκεκριμένης περιόδου, το κόστος αυτό επιβαρύνει τα παραχθέντα αποθέματα. 
 
2) Αποσβέσεις παγίων  
Η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή υποβλήθηκε σε απόσβεση. Η 
απόσβεση αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιμο για τη χρήση για την οποία προορίζεται και 
υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή του. Οι αποσβέσεις διενεργήθηκαν με τη σταθερή 
μέθοδο με συντελεστές τους οποίους η διοίκηση της οντότητας επέλεξε με βάση την ωφέλιμη οικονομική ζωή του 
παγίου. Η γη δεν υπόκειται σε απόσβεση. Ωστόσο, βελτιώσεις αυτής με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή υπόκεινται σε 
απόσβεση. 
 
3) Η υπεραξία και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη ζωή δεν υπάρχουν.  
Η υπεραξία, οι δαπάνες ανάπτυξης και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με ωφέλιμη ζωή που δεν μπορεί να 
προσδιοριστεί αξιόπιστα δεν υπάρχουν.  
4) Απομείωση παγίων  
Τα ως άνω πάγια περιουσιακά στοιχεία που επιμετρούνται στο κόστος ή στο αποσβέσιμο κόστος υπόκεινται σε 
έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. 
Ζημίες απομείωσης δεν προέκυψαν. 
Δεν αναστράφηκαν ζημίες απομείωσης προηγούμενων περιόδων.  
 
5) Παύση αναγνώρισης παγίων  
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία κατά τη διάρκεια της περιόδου διατέθηκαν ή δεν αναμένονται πλέον 
μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεσή τους έπαυσαν να αναγνωρίζονται στον ισολογισμό και το 
κέρδος ή ζημία που προέκυψε από την ανωτέρω παύση προσδιορίσθηκε ως η διαφορά μεταξύ του καθαρού 
προϊόντος της διάθεσης και της λογιστικής αξίας του στοιχείου και το οποίο περιλαμβάνεται στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων στο χρόνο που το στοιχείο έπαυσε να αναγνωρίζεται (εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τον 
παρόντα νόμο). 
 
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 
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6) Χρηματοδοτική μίσθωση 
Πληροφορίες από πλευράς μισθωτή: Δεν περιήλθαν στην οντότητα περιουσιακά στοιχεία με χρηματοδοτική 
μίσθωση . 
Πληροφορίες από πλευράς εκμισθωτή: Δεν υπήρξαν περιουσιακά στοιχεία τα οποία εκμισθώθηκαν σε τρίτους 
δυνάμει χρηματοδοτικής μίσθωσης .  
Πώληση περιουσιακών στοιχείων που στη συνέχεια επαναμισθώνονται με χρηματοδοτική μίσθωση δεν υπήρξε . 
 
7) Λειτουργική μίσθωση 
Πληροφορίες από πλευράς εκμισθωτή: Μισθώσεις παγίων με λειτουργική μίσθωση δεν υπήρξαν .                                                                         
Πληροφορίες από πλευράς μισθωτή: Μισθώσεις παγίων με λειτουργική μίσθωση δεν υπήρξαν . 
 
8) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
Όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, 
τα χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον ζημίες απομείωσης. Τα έντοκα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης επιμετρώνται στο αποσβέσιμο 
κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή μέθοδο). 
Απομείωση: Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης, όταν υπάρχουν 
σχετικές ενδείξεις. 
Ζημίες απομείωσης δεν υπήρξαν.  
Παύση αναγνώρισης χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου: Η οντότητα παύει να αναγνωρίζει ένα 
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν και μόνον όταν:  
α) Εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του στοιχείου ή 
β) μεταβιβάσει όλους ουσιαστικά τους κινδύνους και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου 
αυτού. 
Παύση αναγνώρισης περιουσιακού στοιχείου δεν υπήρξε. 
Εμφάνιση στον ισολογισμό: Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στον ισολογισμό ως μη 
κυκλοφορούντα ή ως κυκλοφορούντα, ανάλογα με τις προθέσεις της διοίκησης της οντότητας και το συμβατικό ή 
εκτιμώμενο χρόνο διακανονισμού τους. 
 
9) Αποθέματα και υπηρεσίες  
Τα αποθέματα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων περιλαμβάνει το 
σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση και κατάστασή τους. Το κόστος 
παραγωγής προϊόντος ή υπηρεσίας προσδιορίζεται με μία από τις γενικά αποδεκτές μεθόδους κοστολόγησης και 
περιλαμβάνει: α) Το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα 
με το εν λόγω στοιχείο και 
β) μία εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το εν λόγω στοιχείο, στο 
βαθμό που τα έξοδα αυτά αναφέρονται στην περίοδο παραγωγής. Τα κόστη διανομής και διοίκησης δεν 
επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής. 
Επιμέτρηση μετά την αρχική αναγνώριση: Μετά την αρχική αναγνώριση, τα αποθέματα επιμετρώνται στην κατ’ 
είδος χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. 
Το κόστος κτήσης του τελικού αποθέματος: 
α) Προσδιορίζεται, σύμφωνα με  τη μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου                        .   
β) Η ίδια μέθοδος χρησιμοποιείται για όλα τα αποθέματα που έχουν παρόμοια φύση και χρήση από την οντότητα. 
Για αποθέματα με διαφορετική φύση ή χρήση διαφορετικές μέθοδοι μπορεί να δικαιολογούνται. 
γ) Το κόστος αποθεμάτων που δεν είναι συνήθως αντικαταστατά, καθώς και των αγαθών ή υπηρεσιών που 
παράγονται και προορίζονται για ειδικά έργα, προσδιορίζεται με τη μέθοδο του εξατομικευμένου κόστους. 
Οι αγορές αναλώσιμων υλικών που δεν είναι σημαντικές για το μέγεθος της οντότητας αντιμετωπίσθηκαν ως έξοδα 
της περιόδου ή αντιμετωπίσθηκαν όπως τα υπόλοιπα αποθέματα. 
13) Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά).  
Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του 
δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης.  
Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα 
επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιμης αξίας. 
 
10) Υποχρεώσεις 
10.1. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο οφειλόμενο ποσό τους. Ποσά που αφορούν υπέρ 
ή υπό το άρτιο έκδοση, καθώς και το κόστος που σχετίζεται άμεσα με την ανάληψη των υποχρεώσεων δεν 
υπήρξαν.  
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Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται στα οφειλόμενα 
ποσά. 
Τόκοι χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων: Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
αναγνωρίζονται ως έξοδα στα αποτελέσματα. 
Τόκοι που βαρύνουν το κόστος περιουσιακών στοιχείων δεν υπήρξαν. 
Παύση αναγνώρισης χρηματοοικονομικής υποχρέωσης: Η οντότητα παύει να αναγνωρίζει μια χρηματοοικονομική 
υποχρέωση όταν, και μόνον όταν, η συμβατική δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει.  
Τροποποίηση των όρων υφιστάμενης χρηματοοικονομικής υποχρέωσης δεν υπήρξε 
10.2. Προβλέψεις 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να 
απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. 
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία: Ειδικότερα, οι προβλέψεις για 
παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, αναγνωρίζονται και επιμετρώνται στα προκύπτοντα 
από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού . 
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 
 10.3. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή, είτε κατά το διακανονισμό των μη 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες 
της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 
 Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 
11. Κρατικές επιχορηγήσεις 
11.1. Κρατικές επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων: Κρατικές επιχορηγήσεις δεν υπήρξαν.  
11.2. Κρατικές επιχορηγήσεις εξόδων: Κρατικές επιχορηγήσεις εξόδων δεν υπήρξαν .  
12. Αναβαλλόμενοι φόροι 
Μη αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας: Η οντότητα δεν αναγνωρίζει αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της. 
13. Έσοδα και κέρδη 
Τα έσοδα αναγνωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται δουλευμένα. 
Τα έσοδα από πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν πληρούνται όλα τα παρακάτω:   
α) Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους.   
β) Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή. 
γ) Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η 
εισροή τους στην οντότητα. 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης (μέθοδος του ποσοστού 
ολοκλήρωσης) και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. 
Εναλλακτικά, μπορεί να εφαρμόζεται η μέθοδος της ολοκληρωμένης σύμβασης, όταν δεν επηρεάζονται σημαντικά 
τα μεγέθη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.   
Έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους  δεν υπήρξαν. 
Τα έσοδα επιμετρώνται σε ποσά καθαρά από κάθε επιστροφή, έκπτωση ή φόρο επί των πωλήσεων. 
Τα έσοδα αναγνωρίζονται διακεκριμένα από τα σχετικά έξοδα. 
Κέρδη από επιμετρήσεις περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των κερδών από 
αναστροφές προβλέψεων και απομειώσεων, δεν υπήρξαν.  
 
Τα κέρδη που προκύπτουν από τη διαγραφή περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων αναγνωρίζονται όταν τα 
περιουσιακά στοιχεία ή οι υποχρεώσεις διαγράφονται από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.   
Κάθε άλλο έσοδο ή κέρδος αναγνωρίζεται βάσει των ρυθμίσεων του παρόντος νόμου στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων.   
Τα κέρδη παρουσιάζονται κατάλληλα στην κατάσταση αποτελεσμάτων με το καθαρό ποσό τους.   
14. Έξοδα 
Τα έξοδα περιλαμβάνουν:   
α) Tα έξοδα ίδρυσης.   
β) Tο κόστος κτήσης ή κόστος παραγωγής, κατά περίπτωση, των πωληθέντων αγαθών ή υπηρεσιών.   
γ) Τις πάσης φύσεως δαπάνες μισθοδοσίας εργαζομένων, περιλαμβανομένων των προβλέψεων για μελλοντικές 
παροχές. 
δ) Tα έξοδα έρευνας.   
ε) Tα έξοδα ανάπτυξης.   
στ) Τις επισκευές και συντηρήσεις.   
ζ) Τις αποσβέσεις ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων.   
η) Τις προβλέψεις για λοιπούς κινδύνους και έξοδα.   
θ) Τους τόκους και τα συναφή έξοδα.   
ι) Τα έξοδα και τις ζημίες που προκύπτουν από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, 
σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. 
ια) Τις ζημίες που προκύπτουν από τη διαγραφή περιουσιακών στοιχείων.   
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ιβ) Τις λοιπές προκύπτουσες ζημίες που παρουσιάζονται με το καθαρό ποσό τους.   
ιγ) Το φόρο εισοδήματος της περιόδου, τρέχοντα και αναβαλλόμενο, κατά περίπτωση.   
ιδ) Κάθε άλλο έξοδο που έχει προκύψει και δεν περιλαμβάνεται στις προηγούμενες κατηγορίες.   
Κάθε ως άνω δαπάνη αναγνωρίζεται και ταξινομείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων με κατάλληλο τρόπο, εκτός 
εάν η δαπάνη αυτή καλύπτει τον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου. 
Όταν συμφωνίες για αγορά ή πώληση περιλαμβάνουν όρους για αναβολή της πληρωμής, είναι πιθανόν το σχετικό 
ποσό να ενσωματώνει τόκο. Το αντίστοιχο έσοδο ή κόστος επιμετράται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του 
πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή μέθοδο, αντί της επιμέτρησης στο ονομαστικό ποσό, εάν το αποσβέσιμο 
κόστος εκτιμάται ότι έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Στην περίπτωση 
αυτή, το ποσό του προκύπτοντος τόκου αναγνωρίζεται κατάλληλα στα αποτελέσματα.   
 
15. Στοιχεία της καθαρής θέσης 
Τα στοιχεία της καθαρής θέσης περιλαμβάνουν:   
α) Το καταβληθέν από τους ιδιοκτήτες κεφάλαιο της οντότητας. 
β) Τα αποθεματικά που σχηματίζονται βάσει διατάξεων της φορολογικής ή άλλης νομοθεσίας ή του καταστατικού.   
γ) Τα αποτελέσματα εις νέον.   
Τα ως άνω κονδύλια της καθαρής θέσης αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά 
τους ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.   
 
16. Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα 
Μία συναλλαγή σε ξένο νόμισμα μετατρέπεται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας με την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη συναλλαγή. 
Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς:   
α) Τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του ισολογισμού.   
β) Τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρώνται στο ιστορικό κόστος, 
μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης.   
γ) Τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρώνται στην εύλογη αξία, μετατρέπονται 
με την ισοτιμία της ημέρας στην οποία η εύλογη αξία προσδιορίστηκε. Οι διαφορές που προκύπτουν 
αντιμετωπίζονται λογιστικά με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζονται οι μεταβολές της εύλογης αξίας, σύμφωνα με το 
άρθρο 24.   
Oι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισμό νομισματικών στοιχείων ή από τη μετατροπή 
τους με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη 
προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που 
προκύπτουν.   
Η συναλλαγματική διαφορά που προκύπτει από νομισματικό στοιχείο το οποίο αποτελεί μέρος της καθαρής 
επένδυσης σε αλλοδαπή δραστηριότητα, αναγνωρίζεται κατευθείαν ως στοιχείο (διαφορά) στην καθαρή θέση. Το 
στοιχείο αυτό της καθαρής θέσης μεταφέρεται στα αποτελέσματα κατά τη διάθεση της αλλοδαπής δραστηριότητας.  
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 
 
17. Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών 
Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών αναγνωρίζονται αναδρομικά με τη διόρθωση:   
α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης, για τη 
σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και   
β) των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών μεγεθών της 
συγκριτικής περιόδου. 
Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν 
και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν 
αναγνωρίζονται αναδρομικά. 
Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.  
 
Στην κλειόμενη χρήση δεν προέκυψαν  μεταβολές και διορθώσεις: 
 
 
 

(Άρθρο 37 § 5) Η εταιρεία   έκανε  χρήση των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 37.  

 
 

(Άρθρο 29 § 10) Σε περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.4308/2014, 
παρατίθεται: 
α) Σαφής δήλωση ότι έχει γίνει χρήση της δυνατότητας επιμέτρησης στην εύλογη αξία καθώς και τα κονδύλια των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν επιμετρηθεί στην εύλογη αξία. 
β) Περιγραφή των σημαντικών υποθέσεων στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές επιμέτρησης. 
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γ) Ανά κονδύλι στοιχείων του ισολογισμού: η εύλογη αξία, οι μεταβολές της που έχουν αναγνωριστεί στα 
αποτελέσματα, καθώς και οι μεταβολές αυτής που έχουν αναγνωριστεί απευθείας στην καθαρή θέση (διαφορές 
εύλογης αξίας). 
δ) Πίνακας στον οποίο παρουσιάζεται η κίνηση των διαφορών εύλογης αξίας κατά τη διάρκεια της περιόδου, με 
ανάλυση σε μικτό ποσό και αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος, όταν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογία. 
ε) Για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση τους, 
συμπεριλαμβανόμενων των όρων και των συνθηκών που μπορεί να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και την 
πιθανότητα μελλοντικών χρηματορροών. 
στ) Για πάγια στοιχεία, η λογιστική αξία των παγίων αυτών που θα αναγνωρίζονταν στον ισολογισμό, εάν τα εν 
λόγω στοιχεία δεν είχαν επιμετρηθεί στην εύλογη αξία τους σύμφωνα με το άρθρο 24. 

 
Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της οντότητας δεν επιμετρήθηκαν μεταγενέστερα της αρχικής τους 
αναγνώρισης στην εύλογη αξία τους . 
 
 

3. Πάγιο Ενεργητικό 
(Άρθρο 29 § 8) Πίνακας μεταβολών ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων εμφαίνων: 
α) Το κόστος κτήσης ή το κόστος παραγωγής, ή την εύλογη αξία (του άρθρου 24) σε περίπτωση που έχει 
εφαρμοστεί επιμέτρηση στην εύλογη αξία, στην αρχή και στο τέλος της περιόδου για κάθε κονδύλι. 
β) Τις προσθήκες, τις μειώσεις και τις μεταφορές μεταξύ των κονδυλίων των παγίων κατά τη διάρκεια της περιόδου. 
γ) Τις αποσβέσεις και απομειώσεις αξίας που αφορούν την περίοδο. 
δ) Τις σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις στην αρχή και στο τέλος της περιόδου. 
ε) Τις λοιπές μεταβολές των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων κατά την διάρκεια της περιόδου. 
στ) Το ποσό με το οποίο προσαυξήθηκε η αξία κτήσης πάγιων περιουσιακών στοιχείων λόγω κεφαλαιοποίησης 
τόκων στην περίοδο, σύμφωνα με την παράγραφο 2(δ) του άρθρου 18. 
ζ) Λοιπές μεταβολές. 

Παρατίθεται   συνημμένος ο Πίνακας 1. 
 

4. Προβλέψεις και υποχρεώσεις 
 

(Άρθρο 29 § 13) Συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται με εξασφαλίσεις που παρέχονται από την οντότητα, 
με ένδειξη της φύσης και της μορφής της εξασφάλισης. 

 
Δεν συντρέχει περίπτωση . 
 
 

(Άρθρο 29 § 14) Υποχρεώσεις της οντότητας που καθίστανται απαιτητές μετά από πέντε έτη από την ημερομηνία 
του ισολογισμού. 

 
Δεν συντρέχει περίπτωση. 
 

(Άρθρο 29 § 16) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενα περιουσιακά 
στοιχεία ή ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και της μορφής 
των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά 
την έξοδο από τη υπηρεσία ή συνδεδεμένες ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά. 

 
Δεν υπάρχουν.  
 

5. Αμοιβές προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης 
 
(Άρθρο 29 § 25) Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και 
εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, 
διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό 
τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων 
αυτών. 

 
Δεν συντρέχει περίπτωση  
 
6. Αποτελέσματα χρήσης 
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(Άρθρο 29 § 23) Πληροφορίες για τους απασχολούμενους στην οντότητα κατά τη διάρκεια της περιόδου: 
α) Ο μέσος όρος των απασχολούμενων. 

 
 Μέσος όρος απασχολουμένων: 0 άτομα 
 

(Άρθρο 29 § 17) Το ποσό και τη φύση των επιμέρους στοιχείων των εσόδων ή των εξόδων που είναι ιδιαίτερου 
ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας.  Ιδιαίτερα, στην περίπτωση που από τον παρόντα νόμο προβλέπεται 
συμψηφισμός εσόδων και εξόδων γνωστοποιούνται τα σχετικά κονδύλια και οι αξίες αυτών προ του συμψηφισμού. 

 
Δεν συντρέχει περίπτωση. 

 
(Άρθρο 29 § 18) Ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών 
σύμφωνα με το άρθρο 20. 

 
Δεν συντρέχει περίπτωση . 

  
 
7. Λοιπές πληροφορίες 
 

(Άρθρο 29 § 4) Εάν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη 
δραστηριότητα, γνωστοποιείται η φύση αυτών των παραγόντων, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την 
αντιμετώπισή τους. 

 
Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 
 

 

 
 

Αθήνα , 30 Απριλίου 2017 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                Το μέλος  του ΔΣ                   Η Υπεύθυνη Οικονομικών 

Και Διευθύνων Σύμβουλος 
 

 

Δημήτριος Σφέτσιος                           …………………………………….   Ζαχαρίου Σταυρούλα 

  Α.Δ.Τ ……                                      Α.Δ.Τ….   Α.ΑΔ.Ο.Ε 99008 Α' ΤΑΞΗΣ  

                                                                                                                                     ΑΔΤ Χ 156594                 

 

Βεβαιώνεται  ότι  το  ανωτέρω  προσάρτημα  που  αποτελείται  από οκτώ  (8)  σελίδες και ένα 

επισυναπτόμενο πίνακα παγίων, είναι  αυτό  που  αναφέρεται  στην έκθεση  ελέγχου  που  χορηγήσαμε  

με  ημερομηνία  9 Μαΐου  2017.     

 

 

 

 

 

Αθήνα, 9 Μαΐου 2017  

 

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

Ζαχαρίου Σταυρούλα 

.ΑΔ.Ο.Ε 99008 Α' ΤΑΞΗΣ 

ΑΔΤ Χ 156594 
 

 


