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1.                   Δήλωση εκπροσώπου του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

     Βεβαιώνεται  ότι  οι  συνημμένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  της  εταιρείας  « 
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 
έως 31 Δεκεμβρίου 2015, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο 
της   «κατά  την συνεδρίαση  της 30/4/2016  οι οποίες  καταρτίσθηκαν σύμφωνα με  τα 
Eλληνικά  Λογιστικά  Πρότυπα  (Ν.4308/2014)  και  απεικονίζουν  κατά  τρόπο  αληθή  τα 
στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού , την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα 
χρήσεως της εταιρείας .  
                                            

 

                                                                  Για την εταιρεία                                       

                                                                Ο Πρόεδρος                        

                                                                   του Δ.Σ.                 

 

                                                                                             

                                                Παπαγεωργίου Επαμεινώνδας          

                                                                     

 

                                                                     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                           ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                                                     
                                                                             Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις  
                                                    Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου  2015  έως 31 Δεκεμβρίου 2015 

                                                           Σελίδα 4 από 49 

 
 
 
 
 
 
 

2 ΕΚΘΕΣΗ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 
 
                                         Προς τους Μετόχους της  
                                ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας « ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης 
Δεκεμβρίου 2015, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και μεταβολών καθαρής θέσης  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 έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα 
Διεθνή  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. 
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Πιστεύουμε  ότι  τα  ελεγκτικά  τεκμήρια  που  έχουμε  συγκεντρώσει  είναι  επαρκή  και 
κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 
 
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 
Από  τον  έλεγχο  μας  προέκυψε  ότι  α)  δεν  σχηματίζεται  πρόβλεψη  για  αποζημίωση 
προσωπικού  λόγω  εξόδου  από  την  υπηρεσία.  Κατά  την  31η  Δεκεμβρίου  2015,  το 
συνολικό ύψος  της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε  ευρώ 118  χιλ  ευρώ 
περίπου, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά 118 χιλ. ευρώ, τα 
Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα και τα κέρδη της χρήσης μειωμένα 
κατά 41,6 χιλ ευρώ περίπου. β) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν 
εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για την χρήση 2010.  Ως εκ τούτου τα φορολογικά 
αποτελέσματα  της  χρήσης  αυτής  δεν  έχουν  καταστεί  οριστικά.  Η  εταιρεία  δεν  έχει 
προβεί  σε  εκτίμηση  των  πρόσθετων  φόρων  και  των  προσαυξήσεων  που  πιθανόν 
καταλογιστούν  σε  μελλοντικό  φορολογικά  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 Επιφύλαξη 
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  « ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ  ΕΚΔΟΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  »  κατά  την  31η  Δεκεμβρίου 
2015,, τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, 
σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του 
Διοικητικού  Συμβουλίου  με  τις  συνημμένες  χρηματοοικονομικές  καταστάσεις,  στα 
πλαίσια των οριζόμενων από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. 

 
                                                     Αθήνα  27/ 6 / 2016           

                                   Ο  ΟΡΚΩΤΟΣ  ΕΛΕΓΚΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

                                                  

                                         Ιωάννης Α Ζαβίτσας       

                                                 Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.  13161 

                                                        Σ.Ο.Λ.α.ε.ο.ε 

                                         ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 

                                               Φωκ. Νέγρη 3 , Αθήνα 
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3      Κατάσταση Οικονομικής Θέσης  
 

 

   Σημ.  2015  2014 
       

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ          

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ          

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ          

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία  10.1  1.630.732,13  1.741.508,75 

Αυλα περιουσιακά στοιχεία  10.2  134.949,93  200.543,45 

Λοιπά μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά στοιχεία  10.3  30.465,58  30.465,58 

 Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων    1.796.147,64  1.972.517,78 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ       

Aποθέματα  10.4  920.095,31  1.011.256,52 

Απαιτήσεις από πελάτες  10.4  4.789.330,70  5.724.754,48 

Δάνεια και λοιπές απαιτήσεις  10.6  509.546,96  282.958,81 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  10.7  183.382,68  341.598,25 

Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων    6.402.355,65  7.360.568,06 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ    8.198.503,29  9.333.085,84 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ       

KΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ       

Μετοχικό κεφάλαιο   
10.8 
 

2.186.000,00  2.186.000,00 

Αποθεματικά  173.555,58  97.530,37 

Κέρδη/‐ζημίες εις νέο  790.712,02  695.339,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ    3.150.267,60  3.054.894,58 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       

Ομολογιακά δάνεια  10.9  600.000,00  600.000,00 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  10.10  53.041,43  87.768,41 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ    653.041,43  687.768,41 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  10.11  2.908.069,17  3.214.596,61 

Υποχρεώσεις από τρέχοντα φόρο εισοδήματος  10.12  64.307,36  104.471,43 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις  10.13  1.422.817,73  2.271.354,81 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ    4.395.194,26  5.590.422,85 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ    8.198.503,29  9.333.085,84 
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4 Στοιχεία κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως 

 

      2015  2014 
    Σημ.     

        

Κύκλος εργασιών  (Πωλήσεις)  10.14  5.881.095,68  7.435.389,24 

Κόστος πωλήσεων   10.15  ‐1.411.337,28  ‐1.619.442,48 

Μικτό κέρδος/‐ζημία    4.469.758,40  5.815.946,76 

Εξοδα διοικητικής λειτουργίας  10.16  ‐1.198.210,27  ‐1.313.205,22 

Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως  10.16  ‐2.886.436,97  ‐3.263.292,87 

Λοιπά έσοδα‐έξοδα  10.17  ‐37.426,70  ‐654.340,08 

Αποτελέσματα εκμετάλευσης (κέρδος/‐ζημία)    347.684,46  585.108,59 

Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων  10.18  ‐188.004,08  ‐264.625,33 

Κέρδος/‐ζημία προ φόρων    159.680,38  320.483,26 

Φόρος Eισοδήματος  10.19  ‐64.307,36  ‐104.471,43 

Καθαρά (κέρδη/‐ζημίες) μετά φόρων     95.373,02  216.011,83 
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5 Στοιχεία Κατάστασης μεταβολών Καθαρής θέσης 
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6 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

               Επί των Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 

                   από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 

Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920  και το Καταστατικό της 
Εταιρίας, σας υποβάλλουμε για την κλειόμενη χρήση από 01/01/2015 έως 31/12/2015 
την ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει, τις ελεγμένες 
εταιρικές  οικονομικές  καταστάσεις  και  τις  σημειώσεις  επί  των  οικονομικών 
καταστάσεων.  Στην  παρούσα  έκθεση  περιγράφονται  συνοπτικά  πληροφορίες    της 
εταιρίας  ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ  ΕΚΔΟΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ,    χρηματοοικονομικές 
πληροφορίες που στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση των μετόχων για την οικονομική 
κατάσταση και τα αποτελέσματα, τη συνολική πορεία και τις μεταβολές που επήλθαν 
κατά  τη  διάρκεια  της  κλειόμενης  εταιρικής  χρήσης  (1/1‐31/12/2015),  σημαντικά 
γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα και την επίδραση αυτών στις οικονομικές καταστάσεις 
της  ίδιας  περιόδου.  Επίσης  γίνεται  περιγραφή  των  κυριότερων  κινδύνων  και 
αβεβαιοτήτων  που  ενδέχεται  να  αντιμετωπίσει    η  Εταιρεία  στο  μέλλον  .Η  παρούσα 
Έκθεση  εμπεριέχει  κατά  τρόπο  σύντομο  πλην  όμως  ουσιαστικό  όλες  τις  σημαντικές 
επιμέρους  θεματικές  ενότητες,  οι  οποίες  είναι  απαραίτητες,  με  βάση  το  ως  άνω 
νομοθετικό πλαίσιο και απεικονίζει κατά τρόπο αληθή όλες τις σχετικές αναγκαίες κατά 
νόμο  πληροφορίες,  προκειμένου  να  εξαχθεί  μια  ουσιαστική  και  εμπεριστατωμένη 
ενημέρωση  για  την  δραστηριότητα  κατά  την  εν  λόγω  χρονική  περίοδο  της  Εταιρίας 
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ  ΕΚΔΟΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ,    (εφεξής  καλουμένη  για  λόγους 
συντομίας ως «Εταιρία».  
Η παρούσα Έκθεση συνοδεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της αυτής χρήσης 
(1/1‐31/12/2015) και περιλαμβάνεται αυτούσια μαζί με τις εν λόγω καταστάσεις καθώς 
και τις δηλώσεις των μελών του Δ.Σ. στην ετήσια οικονομική έκθεση που αφορά στη 
χρήση 2015 .  
Οι θεματικές ενότητες της Εκθέσεως και το περιεχόμενο αυτών έχουν ως ακολούθως: 
 
 

1.   Αναφορά των σημαντικών γεγονότων της οικονομικής χρήσης 1/1/2015 
έως  31/12/2015  και  καταγραφή  της  επίδρασής  των  στις  ετήσιες 
οικονομικές πληροφορίες 
 
Τα σημαντικότερα γεγονότα της υπό εξέταση οικονομικής χρήσης καθώς και η επίδραση 
αυτών στις ετήσιες οικονομικές πληροφορίες έχουν ως ακολούθως:  
 
Την  30/6/2015  συνήλθε  η  Τακτική  Γενική  Συνέλευση  των Μετόχων  της  Εταιρίας  και 
ενέκρινε  τις ετήσιες Οικονομικές Πληροφορίες  της χρήσης που έληξε  την 31/12/2014 
μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών τις πράξεις 
και  αποφάσεις  Δ.Σ.  για  τη  χρήση  2014,  την  απαλλαγή  των  μελών  του  Δ.Σ.  και  των 
Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα τη χρήσης 2014,  την 
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ανάθεση του ελέγχου της Εταιρικής Χρήσης 2015 (1/1/2015‐31/12/2015), στην ελεγκτική 
Εταιρία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία. 
    . 
Η προηγούμενη χρήση είχε μετά φόρων κέρδη 216.011,83 ευρώ και αποφασίσθηκε να 
διανεμηθούν ως εξης: 
 

 
 
 

2. Xρηματοοικονομικές πληροφορίες χρήσης 
 

Το Ενεργητικό της εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2015 ανέρχεται στα 8.198.503,29 ευρώ, έναντι 
9.333.085,84 ευρώ το 2014, με μειωμένα ταμειακά διαθέσιμα κατά 158.215,57  ευρώ , μειωμένα 
αποθέματα κατά 91.161,21 ευρώ και με μειωμένες τις εμπορικές απαιτήσεις κατά 935.423,78 
ευρώ . Στα Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (πλην δανειακών) 
ανέρχονται  σε  2.972.376,53  ευρώ  μειωμένες  κατά  346.691,51  ευρώ  σε  σχέση  με  την 
προηγούμενη χρήση . Ο καθαρός δανεισμός της εταιρείας μειώθηκε κατά 848.537,08 ευρώ .  
Τα αποτελέσματα της εταιρείας μετά φόρων κατέλειπαν κέρδος 95.373,02 ευρώ.  
Το Δ.Σ. της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της χρήσης 2015, τις ευρύτερες εν 
γένει κεφαλαιακές ανάγκες της Εταιρείας καθώς και το χρηματοοικονομικό περιβάλλον εντός 
του οποίου η Εταιρεία αναπτύσσει την δραστηριότητά της, προτίθεται να εισηγηθεί στην Ετήσια 
Τακτική Γενική των μετόχων την παρακάτω διανομή : 
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Συνοπτικά στοιχεία αποτελεσμάτων 

 

Aνάλυση Κύκλου Εργασιών 

Η μεταβολή του κύκλου εργασιών της εταιρείας σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 
έχει ως εξής: 
 

 

 

Κόστος‐δαπάνες λειτουργίας 

To λειτουργικό κόστος της εταιρείας σε σχέση με την προηγούμενη χρήση μειώθηκε κατά 
475.657,43 ευρώ ή -10,92%. 

 

 
 
 0,00 .  0,00 . 
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‐Λειτουργικά έξοδα προς Πωλήσεις 
 

 
 

Τα λειτουργικά έξοδα προς της πωλήσεις για την χρήση είναι ποσοστιαία 65,95% και το αντίστοιχο 
της προηγούμενης χρήσης 58,56% . 

 
Απομείωση στοιχείων ενεργητικού 

Από  τον  έλεγχο  απομείωσης  των  στοιχείων  του  ενεργητικού  που  διενήργησε  η 
Εταιρεία  κατά  την  31/12/2015  προέκυψαν  ζημίες  ευρώ  64.504,48  που 
καταλογίσθηκαν στα αποτελέσματα χρήσης . Το αντίστοιχο ποσό της προηγούμενης 
χρήσης ήταν  ευρώ. 

 
 

Καθαρά κέρδη/‐ζημίες προ φόρων 

 

 

 

Επενδύσεις σε πάγια και αυλα περιουσιακά στοιχεία 
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3. Χρηματοοικονομικοί δείκτες 
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4. Κίνδυνοι & αβεβαιότητες 
 
 
Oι  κυριότεροι  χρηματοοικονομικοί  κίνδυνοι  τους  οποίους  η  Εταιρεία  καλείται  να 
αντιμετωπίσει είναι ο πιστωτικός κίνδυνος,  ο συναλλαγματικός κίνδυνος , ο κίνδυνος 
επιτοκίου και ο κίνδυνος ρευστότητας. Οι πολιτικές διαχείρισης των σχετικών κινδύνων 
της  Εταιρείας  έχουν  ως  στόχο  την  ελαχιστοποίηση  των  αρνητικών  επιπτώσεων  που 
μπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στη χρηματοοικονομική θέση και απόδοσή της. Οι 
κυριότεροι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίσει την τρέχουσα χρήση 2015 
η Εταιρεία σχετίζονται με: 
 
Πιστωτικός κίνδυνος  
 
Αναφέρεται στο ενδεχόμενο να υποστεί ζημιά η Εταιρεία σε περίπτωση που κάποιος 
πελάτης δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την συναλλαγή της 
μεταβίβασης κυριότητας αποθεμάτων και υπηρεσιών. 
Το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων είναι χονδρικές πωλήσεις και πραγματοποιούνται 
επί πιστώσει. 
Εντούτοις, για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων των απαιτήσεων η Εταιρία προβαίνει 
στην  εφαρμογή  αυστηρών  διαδικασιών  πιστωτικού  ελέγχου  βάσει  των  οποίων 
εξετάζεται  και  όπου  κρίνεται  αναγκαίο αναθεωρείται,  η  πιστοληπτική  ικανότητα  και 
φερεγγυότητα κάθε νέου ή υφιστάμενου πελάτη.  
Η Εταιρεία προβαίνει σε πρόβλεψη επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων. Το συνολικό 
ποσό της σχηματισμένης  πρόβλεψης ανέρχεται σε 814.133,07 .  
Η  Διοίκηση  της  Εταιρείας,  σε  οποιαδήποτε  περίπτωση  θεωρεί  ότι  διατρέχει  υψηλό 
κίνδυνο  μη  εξασφάλισης  των  απαιτήσεων  του,  λαμβάνει  επαρκείς  εξασφαλίσεις  και 
διενεργεί προβλέψεις ώστε η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο να αντανακλάται 
από το ύψος κάθε στοιχείου του ενεργητικού.  
 
Συναλλαγματικός κίνδυνος  
 
Η  Εταιρεία  δεν  εκτίθεται  σε  συναλλαγματικό  κίνδυνο  καθώς  το  σύνολο  των 
περιουσιακών  της  στοιχείων  και  υποχρεώσεων  είναι  εκπεφρασμένο  σε  ευρώ.  Oι 
εμπορικές συναλλαγές που διενεργούνται σε νόμισμα διαφορετικό του λειτουργικού 
είναι αμελητέες .  
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Κίνδυνος επιτοκίου 
  
Στοιχεία ενεργητικού 

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικά έντοκα στοιχεία ενεργητικού και συνεπώς το εισόδημα 
και οι λειτουργικές ταμειακές ροές της είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις αλλαγές 
στην αγορά των επιτοκίων. 
Στοιχεία Παθητικού 
α.Μακροπρόθεσμα δάνεια 

H εταιρεία έχει μακροπρόθεσμα δάνεια το υπόλοιπο των οποίων είναι 600.000,00 .  
 
β.Βραχυπρόθεσμα δάνεια 
H εταιρεία έχει βραχυπρόθεσμα δάνεια το υπόλοιπο των οποίων είναι 1.422.817,73 Η 
διοίκηση της Εταιρίας προσπαθεί να επαναδιαπραγματευθεί τα περιθώρια με τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με στόχο να διατηρήσει όσο το δυνατόν αμετάβλητο το 
κόστος χρήματος. 
 
Η πορεία των επιτοκίων δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια, οπότε η Διοίκηση της 
Εταιρείας  παρακολουθεί  την  πορεία  των  επιτοκίων  και  προβαίνει  στις  απαραίτητες 
ενέργειες για να περιορίζει αυτόν τον κίνδυνο. 
 
Κίνδυνος ρευστότητας  
 
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στο ενδεχόμενο μη δυνατότητας εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεων στην ημερομηνία λήξης των. 
Η  Εταιρία  δεδομένης  της  έντασης  και  του  βάθους  της  κρίσης  παρακολουθεί  και 
αναπροσαρμόζει σε εβδομαδιαία βάση το ταμειακό πρόγραμμα ρευστότητας στη βάση 
των αναμενόμενων ταμειακών εισροών και εκροών. 
Το  σύνολο  των  υποχρεώσεων  προς  προμηθευτές  είναι  βραχυπρόθεσμες.  Στην  ίδια 
κατηγορία  περιλαμβάνονται  οι  λοιπές  βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις,  καθώς  και  οι 
υποχρεώσεις από φόρους. Με βάση τις ως άνω παραδοχές κατά την παρούσα χρονική 
στιγμή  και  για  την  επόμενη  χρήση,  ο  συγκεκριμένος  κίνδυνος  παρουσιάζεται  ως 
ελεγχόμενος,  στο  βαθμό  που  δε  θα  συνεχιστεί  η  επιδείνωση  των  οικονομικών 
συνθηκών η οποία αντανακλά ευθέως το ύψος των πωλήσεων. 
 
 
 
 
 
Διαχείριση Κεφαλαίου  
 
Οι στόχοι  της εταιρείας σε σχέση με  την διαχείριση κεφαλαίου,  είναι η απρόσκοπτη 
λειτουργία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, η διασφάλιση της χρηματοδότησης 
των επενδυτικών προγραμμάτων και η βέλτιστη κατανομή κεφαλαίου μειώνοντας έτσι 
το κόστος κεφαλαίου. Για τον σκοπό διαχείρισης κεφαλαίων η εταιρεία παρακολουθεί 
σε συστηματική βάση τον δείκτη: 
«Καθαρός τραπεζικός δανεισμός προς Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια» 
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O καθαρός τραπεζικός δανεισμός υπολογίζεται ως το σύνολο των βραχυπρόθεσμων και 
μακροπρόθεσμων  τοκοφόρων  δανειακών  υποχρεώσεων  μείον  το  σύνολο  των 
ταμειακών διαθεσίμων. 
Τα  συνολικά  απασχολούμενα  κεφάλαια  υπολογίζονται  ως  το  σύνολο  του  καθαρού 
δανεισμού πλέον του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων. 
Για τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2015   και 2014 αντίστοιχα οι δείκτες 
εξελίχθηκαν ως εξής: 
 

 
 
 
 

5. Υποκαταστήματα της εταιρείας 
 

ΑΠΟΘΗΚΗ  ΚΟΜΝΗΝΩΝ 2 & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΘΗΝΑ   

ΑΠΟΘΗΚΗ  ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 120   ΤΚ: 11472 ΑΘΗΝΑ 

 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  ΟΛΥΜΠΟΥ 81 & ΑΓΝ.ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ 1 –ΘΕΣ/ΚΗ  

 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18 , ΑΘΗΝΑ   

 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  ΠΑΤΙΛΗ 3 ΑΘΗΝΑ  

 
 
 

6. Ξένα νομίσματα 
 
 
Δεν υπάρχουν 

 
 

7. Ιδιόκτητα ακίνητα 
 
   Η εταιρεία έχει τα παρακάτω ιδιόκτητα ακίνητα 
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ή 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 
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Χ
Ω
Ρ
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ΑΘΗΝΩΝ 
(ΝΟΜΑΡΧΙΑ)  ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ ‐ 1 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 
118 

Υ 3.640 

  

2006 

100% 

ΑΘΗΝΩΝ 
(ΝΟΜΑΡΧΙΑ)  ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ ‐ 1 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 
118 

0 4.581 
  

2006 
100% 

ΑΘΗΝΩΝ 
(ΝΟΜΑΡΧΙΑ)  ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ ‐ 1 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 
118 

0 8.912 
  

2006 
100% 

ΑΘΗΝΩΝ 
(ΝΟΜΑΡΧΙΑ)  ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ ‐ 1 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 
118 

1 7.799 

  

2006 

100% 

ΑΘΗΝΩΝ 
(ΝΟΜΑΡΧΙΑ)  ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ ‐ 1 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 
118 

2 8.059 
  

2006 
100% 

ΑΘΗΝΩΝ 
(ΝΟΜΑΡΧΙΑ)  ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ ‐ 1 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 
118 

3 8.837 
  

2006 
100% 

ΑΘΗΝΩΝ 
(ΝΟΜΑΡΧΙΑ)  ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ ‐ 1 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 
118 

4 8.059 

  

2006 

100% 

ΑΘΗΝΩΝ 
(ΝΟΜΑΡΧΙΑ)  ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ ‐ 1 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 
118 

5 8.047 
  

2006 
100% 

ΑΘΗΝΩΝ 
(ΝΟΜΑΡΧΙΑ)  ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ ‐ 1 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 
118 

6 6.515 
  

2006 
100% 

ΑΘΗΝΩΝ 
(ΝΟΜΑΡΧΙΑ) 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ ‐ 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 

ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
56 

Υ 25.000     1972  100% 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΟΛΥΜΠΟΥ 81  0 8.587  5.854  1973  90% 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΟΛΥΜΠΟΥ 81  Υ 8.587     1973  90% 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΟΛΥΜΠΟΥ 81  Υ 4.065     1973  90% 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΟΛΥΜΠΟΥ 81  0 3.530  4.095  1973  90% 

 
 
 
 

8. Προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη 
 

Η  Ελληνική  Οικονομία  διανύει  το  έκτο  συνεχόμενο  έτος  επιβράδυνσης  του  ρυθμού 
ανάπτυξης της οικονομικής της δραστηριότητας με παράλληλη σημαντική μείωση της 
ιδιωτικής κατανάλωσης και σημαντική αύξηση της ανεργίας. Παράλληλα, η ευρωπαϊκή 
οικονομία  δεν  φαίνεται  να  έχει  κατορθώσει  να  δημιουργήσει  τις  προϋποθέσεις  για 
διατηρήσιμη και ισχυρή ανάκαμψη, με την υψηλή ανεργία, τα προγράμματα λιτότητας, 
τα  προβλήματα  στο  χρηματοπιστωτικό  σύστημα  και  την  εντεινόμενη  κρίση  του 
δημόσιου χρέους ορισμένων χωρών να διαχέει ανασφάλεια, ενώ σε διεθνές επίπεδο, 
οι πολεμικές συγκρούσεις προκαλούν έντονη ανησυχία και οικονομική αβεβαιότητα.  
Στο  πλαίσιο  αυτού  του  εξαιρετικά  δυσμενούς  οικονομικού  και  επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος,  η  Διοίκηση  της  Εταιρείας  λαμβάνει  υπόψη  τις  εγχώριες  και  διεθνείς 
οικονομικές  εξελίξεις  και  υιοθετεί  τα  απαιτούμενα  μέτρα  ώστε  να  περιορίσει  τις 
αρνητικές επιπτώσεις της προαναφερόμενης κρίσης.  
Σε συνέχεια των ανωτέρω η διοίκηση της εταιρείας υιοθετεί και πάλι μια συντηρητική 
προσέγγιση και διατυπώνει την επιφύλαξή της για κάθε είδους πρόβλεψη σχετικά με τα 
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αποτελέσματα  της  χρήσης  2016,  καθόσον,  εντός  του  υφισταμένου  ευρύτερου 
χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί πότε και με ποιες 
συνέπειες  θα  τελειώσει  η  κρίση  και  πότε  θα  ξεκινήσει  η  ανάπτυξη  στο  ευρύτερο 
οικονομικό  περιβάλλον,  και  συνακόλουθα  και  στο  ειδικότερο  περιβάλλον  που 
δραστηριοποιείται  η  εταιρεία  και  ως  εκ  τούτου  οιαδήποτε  σχετική  πρόβλεψη  και 
εκτίμηση κατά την παρούσα χρονική στιγμή θεωρείται ως ιδιαίτερα επισφαλής. 

 
 
 
9. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από την λήξη της χρήσης μέχρι την 
ημερομηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης 
 
      . 
Πέραν των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα των 
οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015 γεγονότα, που θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική θέση της Εταιρείας. 
 
 
 
 

7 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

7.1 Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία 

 

Επωνυμία  ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Διεύθυνση έδρας  Ιπποκράτους 118 - Αθήνα

Έτος ίδρυσης  2001

Νομικός τύπος  Ανώνυμη Εταιρεία

Δημόσιο μητρώο ΓΕ.Μ.Η.  4931101000

Α.Φ.Μ.  099325065

Βασική δραστηριότητα  Μεταποίηση

Αντικείμενο εργασιών  Παραγωγή Εμπορία Βιβλίων

Kατηγορία μεγέθους   Μεσαία Οντότητα

 
 
Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

 
Το Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας έχει ως εξης: 
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7.2 ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ      

 
7.2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Βασική αρχή κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων αποτελεί το ιστορικό κόστος . 
Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και την παρουσίαση 
των οικονομικών καταστάσεων είναι σύμφωνες με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για 
συγκρίσιμους λόγους και για την σύνταξη των οικονομικών πληροφοριών της Εταιρείας 
κατά την 31/12/2014 . Ειδικότερα: 
 

‐Όλα τα στοιχεία του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων που προκύπτουν 
αναγνωρίζονται βάσει της αρχής του δεδουλευμένου . 
‐Η αναγνώριση και η επιμέτρηση των στοιχείων του ισολογισμού και της κατάστασης 
αποτελεσμάτων γίνεται ξεχωριστά για κάθε στοιχείο. 
‐Όλες  οι  αρνητικές  προσαρμογές  της  αξίας  των  περιουσιακών  στοιχείων  και  των 
υποχρεώσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο που λαμβάνουν χώρα,ανεξάρτητα από το 
εάν το αποτέλεσμα της περιόδου είναι κέρδος ή ζημία. 
‐Όλα τα στοιχεία του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων που προέκυψαν 
σε  προηγούμενη  περίοδο,  αλλά  δεν  έχουν  αναγνωριστεί  κατάλληλα  βάσει  των 
προβλέψεων του Ν. 4308/2014 αναγνωρίζονται στην τρέχουσα περίοδο σύμφωνα με 
το άρθρο 28 (μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών). 
‐Με  την  επιφύλαξη  του  άρθρου  24  του  Ν.  4308/2014,  κέρδη  που  δεν  έχουν 
πραγματοποιηθεί την ημερομηνία του ισολογισμού, δεν αναγνωρίζονται. 

 

7.2.2 Βάση  κατάρτισης  των  οικονομικών  καταστάσεων    (Going 

concern) 

 

    Οι  ετήσιες  Οικονοµικές  Καταστάσεις,  για  την  περίοδο  1  Ιανουαρίου  έως  31 
∆εκεµβρίου    2015,  έχουν  καταρτιστεί  µε  βάση  την  αρχή  της  συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας.  Η  διοίκηση δεν  προτίθεται  να  την  ρευστοποιήσει,  ή  να παύσει  την 
δραστηριότητά της εταιρείας . 
     Κατά  συνέπεια,  οι  συνημμένες  οικονομικές  καταστάσεις  δεν  περιλαμβάνουν  
προσαρμογές  και  ανακατατάξεις  των  περιουσιακών  στοιχείων  και  υποχρεώσεων  οι 
οποίες  ενδέχεται να προκύπτανε στην περίπτωση που η εταιρεία δεν ήταν σε θέση να  
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εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  της  κατά  τη  συνήθη  πορεία  της  επιχειρηματικής  της  
δραστηριότητας.  
            
 

7.2.3  Συναλλαγματικές μετατροπές 

    
   α. Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 
   Τα  στοιχεία  των  οικονομικών  καταστάσεων  της  εταιρείας  επιμετρούνται  βάση  του 
νομίσματος  του  οικονομικού  περιβάλλοντος  ,  στο  οποίο  η  εταιρεία  λειτουργεί  .  Οι 
οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ που είναι το λειτουργικό νόμισμα 
και το νόμισμα παρουσίασης της εταιρείας. 
 
   β. Συναλλαγές και υπόλοιπα  
Οι  συναλλαγές  σε  ξένα  νομίσματα  μετατρέπονται  στο  λειτουργικό  νόμισμα  με  την 
χρήση των  ισοτιμιών που  ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και 
ζημίες  από  συναλλαγματικές  διαφορές  οι  οποίες  προκύπτουν  από  την  εκκαθάριση 
τέτοιων  συναλλαγών  κατά  την  διάρκεια  της  περιόδου  και  από  την  μετατροπή  των 
νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες 
κατά την ημερομηνία ισολογισμού καταχωρούνται στα αποτελέσματα .  
 
 

7.2.4  Ενσώματες και Αυλες πάγιες ακινητοποιήσεις 
     
   
‐Τα ενσώματα 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 του Ν. 4308 / 2014. 
‐Οι  δαπάνες  ανάπτυξης,  αναγνωρίζονται  ως  περιουσιακό  στοιχείο  όταν,  και  μόνον 
όταν, πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 18, του Ν. 4308 / 2014. 
‐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. 
‐Ιδιοπαραγόμενα  πάγια  στοιχεία  Το  κόστος  κτήσης  ενός  ιδιοπαραγόμενου  παγίου 
περιλαμβάνει: 
α) το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσει το στοιχείο στην κατάσταση 
λειτουργίας για την οποία προορίζεται. 
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β)  περιλαμβάνει  το  κόστος  πρώτων  υλών,  αναλώσιμων  υλικών,  εργασίας  και  άλλο 
κόστος που σχετίζεται άμεσα με το εν λόγω πάγιο στοιχείο και 
γ) μια εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με 
το εν λόγω πάγιο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο 
κατασκευής . 
‐Ημιτελή  ιδιοπαραγόμενα  πάγια  στοιχεία  επιμετρώνται  στο  κόστος  που  έχουν 
απορροφήσει κατά την ημερομηνία του ισολογισμού το οποίο περιλαμβάνει το κόστος 
πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με 
το εν λόγω πάγιο στοιχείο. 
‐Άυλα στοιχεία και υπεραξία. Με την εξαίρεση των δαπανών ανάπτυξης της παρ. 1 του 
άρθρου  18,  δεν  αναγνωρίστηκαν  εσωτερικώς  δημιουργούμενα  άυλα  στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένης και της υπεραξίας. 
‐Αποσβέσεις  παγίων.  Η  αξία  των  παγίων  περιουσιακών  στοιχείων  που  έχουν 
περιορισμένη ωφέλιμη  ζωή  υποβλήθηκε  σε  απόσβεση.  Η  απόσβεση  άρχισε  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  με  τη  σταθερή  μέθοδο  με  συντελεστές  τους 
οποίους η διοίκηση της 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. 
Ο χρόνος απόσβεσης των ενσώματων ακινητοποιήσεων έχει ως εξης: 
 

 
 
 
‐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). 
‐Απομείωση  παγίων.  Τα  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  
‐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 του 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 
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στοιχείου και το οποίο περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στο χρόνο που 
το στοιχείο έπαυσε να αναγνωρίζεται . 
‐Χρηματοδοτική  μίσθωση.  Δεν  περιήλθαν  στην  εταιρεία  περιουσιακά  στοιχεία  με 
χρηματοδοτική μίσθωση  
‐Πώληση  περιουσιακών  στοιχείων  που  στη  συνέχεια  επαναμισθώνονται  με 
χρηματοδοτική μίσθωση 
 δεν υπήρξε  
Λειτουργική μίσθωση: Μισθώσεις παγίων με λειτουργική μίσθωση δεν υπήρξαν  
 

7.2.5  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 . 
Απομείωση.  Τα  χρηματοοικονομικά  περιουσιακά  στοιχεία  υπόκεινται  σε  έλεγχο 
απομείωσης, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. 
Ζημίες απομείωσης δεν υπήρξαν  
Για  τα χρηματοοικονομικά στοιχεία  του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού οι  ζημίες 
απομείωσης αναγνωρίζονται όταν εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα. 
Παύση αναγνώρισης χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο Η εταιρεία παύει να 
αναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν και μόνον όταν: 
α) Εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή 
β) μεταβιβάσει όλους ουσιαστικά τους κινδύνους και τα οφέλη που προκύπτουν από 
την κυριότητα του στοιχείου αυτού. 
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. 
 
 

7.2.6 Προκαταβολές  δαπανών  και  λοιπά  μη  χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία μέσα και επενδύσεις 

 
 
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. 
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7.2.7   Αποθέματα 
 
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 εταιρεία.  
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 εταιρείας 
αντιμετωπίσθηκαν ως έξοδα της περιόδου. 
 
 

7.2.8 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 
Τα  ταμιακά  διαθέσιμα  και  ταμιακά  ισοδύναμα  περιλαμβάνουν  τα  μετρητά  τις 
καταθέσεις  όψεως  και  τις  βραχυπρόθεσμες  μέχρι  3  μήνες  επενδύσεις,  υψηλής 
ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου. 
      

7.2.9 Μετοχικό Κεφάλαιο 

 
Το μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης αποτελείται από κοινές ονομαστικές μετοχές . Η 
εταιρεία δεν προβαίνει σε αγορά ίδιων μετοχών. Άμεσα κόστη για την έκδοση μετοχών, 
εμφανίζονται  μετά  την  αφαίρεση  του  σχετικού  φόρου  εισοδήματος,  σε  μείωση  του 
προϊόντος  της  έκδοσης.  Η  διανομή μερισμάτων αναγνωρίζεται    αφαιρετικά  στα  ίδια 
κεφάλαια της εταιρείας , όταν εγκριθεί από τους μετόχους της εταιρείας . 

 
7.2.10  Κρατικές Επιχορηγήσεις 
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Κρατικές  επιχορηγήσεις  που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά 
ως  υποχρεώσεις  στην  περίοδο  που  εισπράττονται  ή  στην  περίοδο  που  καθίσταται 
οριστική  η  έγκρισή  τους  και  υπάρχει  βεβαιότητα  ότι  θα  εισπραχθούν.  Οι  κρατικές 
επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται οριστικά. 
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται με 
τη  μεταφορά  τους  στα  αποτελέσματα  ως  έσοδα,  στην  ίδια  περίοδο  και  με  τρόπο 
αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που 
επιχορηγήθηκε. 
 
 
 
Κρατικές επιχορηγήσεις εξόδων αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο 
που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει 
βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως 
έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα. 
 

7.2.11  Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις 
 
Οι  χρηματοοικονομικές  υποχρεώσεις  ταξινομούνται  στις  βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις , εκτός αν η εταιρεία έχει το δικαίωμα να μεταφέρει την αποπληρωμή της 
υποχρέωσης τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού. 
Οι  χρηματοοικονομικές  υποχρεώσεις  αναγνωρίζονται  αρχικά  στο  οφειλόμενο  ποσό 
τους.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. 
Παύση αναγνώρισης χρηματοοικονομικής υποχρέωσης 
Η εταιρεία παύει να αναγνωρίζει μια χρηματοοικονομική υποχρέωση όταν, και μόνον 
όταν, η συμβατική δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει. 
Τροποποίηση  των  όρων  υφιστάμενης  χρηματοοικονομικής  υποχρέωσης  είτε 
οφείλεται σε οικονομική δυσχέρεια του οφειλέτη είτε όχι αντιμετωπίζεται ως εξόφληση 
της αρχικής και αναγνώριση νέας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. 
Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που 
εξοφλείται  ή  μεταβιβάζεται  σε  ένα  τρίτο  μέρος  και  του  ανταλλάγματος  που 
καταβάλλεται,  συμπεριλαμβανομένης  της  λογιστικής  αξίας  τυχόν  άλλων,  εκτός 
μετρητών,  μεταβιβαζόμενων  περιουσιακών  στοιχείων  και  τυχόν  νέων  υποχρεώσεων 
που αναλαμβάνονται, αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 
 

7.2.12  Μη Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις 

 
Οι  μη  χρηματοοικονομικές  υποχρεώσεις  αναγνωρίζονται  αρχικά  και  επιμετρώνται 
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, αναγνωρίζονται ως κέρδη 
ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 
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7.2.13   Φόρος εισοδήματος  

 
Ο φόρος εισοδήματος της εταιρείας υπολογίζεται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία 
που ισχύει την ημερομηνία Ισολογισμού.  

 
7.2.14  Αναβαλλόμενοι Φόροι 

 
Η εταιρεία δεν αναγνωρίζει αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις της. 
 
 

7.2.15  Υποχρεώσεις παροχών συνταξιοδότησης 

 
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.  

 
7.2.16  Προβλέψεις 

 
Οι προβλέψεις καταχωρούνται όταν: 
‐ Υπάρχει μία παρούσα νόμιμη ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα γεγονότων 
του παρελθόντος, 
‐ Είναι πιθανόν ότι θ’ απαιτηθεί εκροή πόρων για διακανονισμό της δέσμευσης και, 
‐ Το απαιτούμενα ποσό μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. 
Οι  προβλέψεις  αναγνωρίζονται  αρχικά  και  επιμετρώνται  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,  συμπεριλαμβανομένων  των 
προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 
 
 

7.2.17  Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 
 
α) Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 
 
i) Έσοδα από πώληση αγαθών  
Ο  πωλήσεις  αγαθών  αναγνωρίζονται  όταν  η  επιχείρηση  παραδίδει  τα  αγαθά  στους 
πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι 
εύλογα εξασφαλισμένη.  
 
ii) Παροχή υπηρεσιών 
Τα  έσοδα  από  παροχή  υπηρεσιών  λογίζονται  με  βάση  το  στάδιο  ολοκλήρωσης  της 
υπηρεσίας σε σχέση με το εκτιμώμενο συνολικό κόστος της. 
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iii) Έσοδα από τόκους 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του 
πραγματικού επιτοκίου.  
β)Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση .  
 
 

7.2.18  Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων 

 
      Χρηματοοικονομικά  στοιχεία  ενεργητικού  και  παθητικού  συμψηφίζονται  και  το 
καθαρό  ποσό  παρουσιάζεται  στον  ισολογισμό,  όταν  υπάρχει  νομικό  δικαίωμα 
συμψηφισμού των ποσών που αναγνωρίστηκαν, και παράλληλα, υπάρχει η πρόθεση να 
γίνει διακανονισμός σε καθαρή βάση, ή η αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου και 
ο διακανονισμός της υποχρέωσης να γίνουν ταυτόχρονα. 
 

7.2.19   Χρήση της δυνατότητας επιμέτρησης στην εύλογη αξία 

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

 

7.2.20  Παρεκκλίσεις  που  έγιναν  χάριν  της  αρχής  της  εύλογης 
παρουσίασης 

 
Δεν έγιναν. 

 
 

7.2.21  Σχετιζόμενα κονδύλια 

 
Άρθρο  29,  παρ.  7,  Ν.  4308/2014:  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 

Κ.Α.  
Λογαριασμός 
ισοζυγίου  

Υπόλοιπα 
Ισοζυγίου μετα 

εγγραφές 
κλεισίματος 
(Χρεωστικά/‐
πιστωτικα)  Αποθέματα 

Απαιτήσεις 
από πελάτες 

Δάνεια και 
λοιπές 

απαιτησεις  Αποθεματικα 

Ομολογιακα 
Δάνεια & 
λοιπές 

μακρ.υποχρ. 

Λοιπές 
Μακροπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις 

Προμηθευτές 
και λοιπές 

Υποχρεώσεις 

Βραχυπρόθεσμες 
Δανειακές 

Υποχρεώσεις 

30  ΠΕΛΑΤΕΣ  2.862.972,19     3.127.991,59              ‐265.019,40    

33 
ΧΡΕΩΣΤΕΣ 
ΔΙΑΦΟΡΟΙ  2.320.056,09     2.077.348,77  242.707,32           0,00    

41 

ΑΠΟΘ/ΚΑ‐
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝ/ΓΗΣ‐
ΕΠΙΧ.ΕΠΕΝΔ.  ‐226.597,01           ‐173.555,58     ‐53.041,43       

   ΔΑΝΕΙΑ  ‐761.988,67              ‐600.000,00        ‐161.988,67 

50  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ  ‐696.106,94  32.023,90     76.628,93           ‐804.759,77    

53 
ΠΙΣΤΩΤΕΣ 
ΔΙΑΦΟΡΟΙ  ‐817.331,95     0,00  113.809,80           ‐931.141,75    
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7.2.22  Πληροφορίες  ενοποιημένων  χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων 

 
Η  εταιρεία  δεν  συντάσσει  ούτε  περιλαμβάνεται  σε  ενοποιημένες  Οικονομικές 
Καταστάσεις άλλης εταιρείας.  
 

 
8 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ  ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΚΡΙΣΕΙΣ  ΤΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 
         
 

8.1  Εκτιμήσεις σε στοιχεία Ενεργητικού‐Παθητικού  
 
         Κατά  τη διαδικασία εφαρμογής  των λογιστικών αρχών  της Εταιρίας, η Διοίκηση 
προβαίνει  σε  εκτιμήσεις  και  κρίσεις  που  επηρεάζουν  τα  ποσά  των  στοιχείων 
ενεργητικού και παθητικού που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις κατά τη 
διάρκεια  του  επόμενου  οικονομικού  έτους.  Οι  εκτιμήσεις    και  οι  παραδοχές 
επανεξετάζονται  διαρκώς  και  βασίζονται  σε  ιστορικά  δεδομένα  και  προσδοκίες  για 
μελλοντικά γεγονότα που αναμένεται να πραγματοποιηθούν .  
 
 

8.2   Φόρος εισοδήματος 
 
 
           α. 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. 

            β. 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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8.3  Απομείωση απαιτήσεων 
 
 
Η  Εταιρία  εξετάζει  διαρκώς  τα  χρεωστικά  υπόλοιπα  των  πελατών  και  των  λοιπών 
απαιτήσεων  για  να  αξιολογήσει  κατά  πόσο  έχουν  υποστεί  απομείωση.  Στον 
προσδιορισμό  αν  πρέπει  να  αναγνωριστεί  στην  κατάσταση  αποτελεσμάτων  ζημία 
απομείωσης, η Εταιρία, χρησιμοποιώντας την κρίση της, εξετάζει κατά πόσο υπάρχουν 
ενδείξεις που να καταδεικνύουν ότι υπάρχει προσδιορίσιμη μείωση στις αναμενόμενες 
ταμειακές  ροές  από  ένα  χαρτοφυλάκιο  πελατών,  πριν  η  μείωση  μπορέσει  να 
συσχετιστεί με ένα συγκεκριμένο υπόλοιπο πελάτη του χαρτοφυλακίου. Τέτοια ένδειξη 
δυνατόν να περιλαμβάνει δεδομένα που παρατηρήθηκαν και υποδηλώνουν ότι υπήρξε 
αρνητική  διαφοροποίηση  στη  δυνατότητα  αποπληρωμής  από  την  ομάδα  των 
πιστούχων,  ή  στις  εθνικές  ή  τοπικές  οικονομικές  συνθήκες,  που  σχετίζονται  με 
αθετήσεις  υποχρεώσεων  έναντι  ομάδας  περιουσιακών  στοιχείων.  Η  Διοίκηση 
χρησιμοποιεί  εκτιμήσεις,  που  βασίζονται  στην  ιστορική  εμπειρία  ζημιών  από 
περιουσιακά στοιχεία με παρόμοια χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου, και παρόμοια 
αντικειμενική ένδειξη απομείωσης  
 
 

9 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
 

Oι  κυριότεροι  χρηματοοικονομικοί  κίνδυνοι  τους  οποίους  η  Εταιρεία  καλείται  να 
αντιμετωπίσει είναι ο πιστωτικός κίνδυνος ,  ο συναλλαγματικός κίνδυνος , ο κίνδυνος 
επιτοκίου και ο κίνδυνος ρευστότητας. Οι πολιτικές διαχείρισης των σχετικών κινδύνων 
της  Εταιρείας  έχουν  ως  στόχο  την  ελαχιστοποίηση  των  αρνητικών  επιπτώσεων  που 
μπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στη χρηματοοικονομική θέση και απόδοσή της. Οι 
κυριότεροι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίσει την τρέχουσα χρήση 2015 
η Εταιρεία σχετίζονται με: 
 

9.1   Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 
 
9.1.1 Πιστωτικός κίνδυνος 

 
Αναφέρεται στο ενδεχόμενο να υποστεί ζημιά η Εταιρεία σε περίπτωση που κάποιος 
πελάτης δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την συναλλαγή της 
μεταβίβασης κυριότητας αποθεμάτων και υπηρεσιών. 
Το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων είναι χονδρικές πωλήσεις και πραγματοποιούνται 
επί πιστώσει. 
Εντούτοις, για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων των απαιτήσεων η Εταιρία προβαίνει 
στην  εφαρμογή  αυστηρών  διαδικασιών  πιστωτικού  ελέγχου  βάσει  των  οποίων 
εξετάζεται  και  όπου  κρίνεται  αναγκαίο αναθεωρείται,  η  πιστοληπτική  ικανότητα  και 
φερεγγυότητα κάθε νέου ή υφιστάμενου πελάτη.  
Η Εταιρεία προβαίνει σε πρόβλεψη επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων. Το συνολικό 
ποσό της σχηματισμένης  πρόβλεψης ανέρχεται σε 814.133,07 .  
Η  Διοίκηση  της  Εταιρείας,  σε  οποιαδήποτε  περίπτωση  θεωρεί  ότι  διατρέχει  υψηλό 
κίνδυνο  μη  εξασφάλισης  των  απαιτήσεων  του,  λαμβάνει  επαρκείς  εξασφαλίσεις  και 
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διενεργεί προβλέψεις ώστε η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο να αντανακλάται 
από το ύψος κάθε στοιχείου του ενεργητικού.  

 
   
9.1.2 Συναλλαγματικός κίνδυνος  

        
Η  Εταιρεία  δεν  εκτίθεται  σε  συναλλαγματικό  κίνδυνο  καθώς  το  σύνολο  των 
περιουσιακών  της  στοιχείων  και  υποχρεώσεων  είναι  εκπεφρασμένο  σε  ευρώ.  Oι 
εμπορικές συναλλαγές που διενεργούνται σε νόμισμα διαφορετικό του λειτουργικού 
είναι αμελητέες .  
 
 

9.1.3 Κίνδυνος επιτοκίου 

     
Στοιχεία ενεργητικού 

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικά έντοκα στοιχεία ενεργητικού και συνεπώς το εισόδημα 
και οι λειτουργικές ταμειακές ροές της είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις αλλαγές 
στην αγορά των επιτοκίων. 
Στοιχεία Παθητικού 
α.Μακροπρόθεσμα δάνεια 

H εταιρεία έχει μακροπρόθεσμα δάνεια το υπόλοιπο των οποίων είναι 600.000,00 .  
 
β.Βραχυπρόθεσμα δάνεια 
H εταιρεία έχει βραχυπρόθεσμα δάνεια το υπόλοιπο των οποίων είναι 1.422.817,73 Η 
διοίκηση  της  Εταιρίας  προσπαθεί  να  επαναδιαπραγματευθεί  τα  περιθώρια  με  τα 
χρηματοπιστωτικά  ιδρύματα με στόχο να διατηρήσει όσο το δυνατόν αμετάβλητο το 
κόστος χρήματος. 
 
Η πορεία των επιτοκίων δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια, οπότε η Διοίκηση της 
Εταιρείας  παρακολουθεί  την  πορεία  των  επιτοκίων  και  προβαίνει  στις  απαραίτητες 
ενέργειες για να περιορίζει αυτόν τον κίνδυνο. 
 

     
 

9.1.4 Κίνδυνος ρευστότητας 

 
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στο ενδεχόμενο μη δυνατότητας εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεων στην ημερομηνία λήξης των. 
Η  Εταιρία  δεδομένης  της  έντασης  και  του  βάθους  της  κρίσης  παρακολουθεί  και 
αναπροσαρμόζει σε εβδομαδιαία βάση το ταμειακό πρόγραμμα ρευστότητας στη βάση 
των αναμενόμενων ταμειακών εισροών και εκροών. 
Το  σύνολο  των  υποχρεώσεων  προς  προμηθευτές  είναι  βραχυπρόθεσμες.  Στην  ίδια 
κατηγορία  περιλαμβάνονται  οι  λοιπές  βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις,  καθώς  και  οι 
υποχρεώσεις από φόρους. Με βάση τις ως άνω παραδοχές κατά την παρούσα χρονική 
στιγμή  και  για  την  επόμενη  χρήση,  ο  συγκεκριμένος  κίνδυνος  παρουσιάζεται  ως 
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ελεγχόμενος,  στο  βαθμό  που  δε  θα  συνεχιστεί  η  επιδείνωση  των  οικονομικών 
συνθηκών η οποία αντανακλά ευθέως το ύψος των πωλήσεων. 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

10.1   Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

 

 

Η κίνηση των ενσώματων παγίων κατά τη διάρκεια της περιόδου έχει ως εξής: 
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     Eπί των ακινήτων της εταιρείας υφίστανται προσημειώσεις συνολικά ευρώ 900.000,00 για εξασφάλιση 
τραπεζικών δανείων το υπόλοιπο των οποίων ανέρχεται σε ευρώ 761.988,67 . 

   

10.2   Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 

 

Η κίνηση των άυλων  περιουσιακών στοιχείων  κατά τη διάρκεια της περιόδου έχει ως 
εξής: 
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10.3  Λοιπά μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά στοιχεία 

 

 

Οι  μακροπρόθεσμες  απαιτήσεις  αντιπροσωπεύουν  δοσμένες  εγγυήσεις  ενοικίων  και 
ΔΕΚΟ. 

   

 

10.4   Aποθέματα 

31/12/2015 31/12/2014

Υπόλοιπο Οικονομικής Κατάστασης 920.095,31 1.011.256,52  

 

Ανάλυση 

 

   2015 2014 

Αποθέματα εμπορευμάτων  79.508,99  136.587,73 
Αποθέματα Προιόντων  792.124,35  832.865,47 
Λοιπά αποθέματα  16.438,07  6.307,36 
Σύνολο  888.071,41  975.760,56 
Πλέον προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων  32.023,90  35.495,96 
Σύνολο  920.095,31  1.011.256,52 

 

Πίνακας κίνησης Aποθεμάτων 
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Σημειώνεται  ότι  τα  αποθέματα  κατά  το  κλείσιμο  της  χρήσης  αποτιμώνται  στην 
χαμηλότερη τιμή μεταξύ της αξίας κτήσης τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας 
τους.  Κατά  την  τρέχουσα  χρήση,  μέρος  των  αποθεμάτων αποτιμήθηκε  στην  καθαρή 
ρευστοποιήσιμη αξία τους με αποτέλεσμα την επιβάρυνση του κόστους πωληθέντων 
κατά ευρώ 236 χιλ. περίπου. 
 
 

10.5 Απαιτήσεις από πελάτες 

 

 

 
 
Ανάλυση 
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10.6   Δάνεια και λοιπές απαιτήσεις 

 

 

       Ανάλυση 

 

     

10.7    Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 

 

 

Τα ταμιακά διαθέσιμα της εταιρείας  αναλύονται ως ακολούθως: 
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10.8   Καθαρή Θέση 

   

 
  α. Μετοχικό Κεφάλαιο 
 

 
 
 
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά την 31/12/2015 ανερχόταν σε 2.186.000,00 
ευρώ, διαιρούμενο σε 218.600   μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστης, στο 
σύνολό τους ονομαστικές. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δεν διαφοροποιήθηκε 
κατά το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των 
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της κλειόμενης χρήσεως. 
 

 
 

‐δεν υφίσταται εγκεκριμένο και μη καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο 
‐δεν υφίστανται τίτλοι που αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο και εκδόθηκαν μέσα στην 
περίοδο, εντός των ορίων του εγκεκριμένου κεφαλαίου. 
‐Δεν υφίστανται πιστοποιητικά συμμετοχής, μετατρέψιμοι τίτλοι, δικαιώματα αγοράς 
τίτλων, δικαιωμάτων προαίρεσης ή παρόμοιων τίτλων . 
‐Δεν υφίστανται κατεχόμενοι ίδιοι τίτλοι της καθαρής θέσης 
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β. Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 

 

 

 

   ‐Tακτικό Αποθεματικό 
    Σύμφωνα  με  την  Ελληνική  εμπορική  νομοθεσία  η  εταιρεία  είναι  υποχρεωμένη  να 
παρακρατεί  από  τα  καθαρά  λογιστικά  της  κέρδη  ελάχιστο  ποσοστό  5%  ετησίως  ως 
τακτικό αποθεματικό. Η παρακράτηση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το σύνολο του 
τακτικού αποθεματικού υπερβεί το 1/3 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Το 
αποθεματικό  αυτό  είναι  φορολογημένο  και  δεν  μπορεί  να  διανεμηθεί  καθ’  όλη  τη 
διάρκεια της ζωής της εταιρείας και προορίζεται να καλύψει ζημιές. 
 
   ‐Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης 
 Το  ποσό  των  ευρώ  76.025,21  αφορά  την  υπεραξία  που  προέκυψε  από  την 
αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με τον Ν.2065/1992. 
Σύμφωνα  με  τον  νόμο  το  υπόλοιπο  αυτό  προορίζεται  για  αύξηση  του  Μετοχικού 
Κεφαλαίου της εταιρείας. 
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   ‐Κέρδη/‐ζημίες εις νέο 
 

  

 
 

Το Δ.Σ. της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της χρήσης 2015, τις ευρύτερες εν 
γένει κεφαλαιακές ανάγκες της Εταιρείας καθώς και το χρηματοοικονομικό περιβάλλον εντός 
του οποίου η Εταιρεία αναπτύσσει την δραστηριότητά της, προτίθεται να εισηγηθεί στην Ετήσια 
Τακτική Γενική των μετόχων την παρακάτω διανομή : 
 

                                                              

 
 
 
 

10.9 Ομολογιακά  δάνεια  και  λοιπές  υποχρεώσεις  προς  πιστωτικά     

…………..ιδρύματα 

 

 

Εξασφαλίσεις δανείων 

Η εταιρεία έχει συνάψει Ομολογιακό δάνειο το οποίο λήγει το 2018 . Το υπόλοιπο κατά 
την 31/12/2015 είναι 611.988,67 ευρώ . Για την εξασφάλιση του δανείου η εταιρεία έχει 
παραχωρήσει στους δανειστές προσημείωση επί των ακινήτων της συνολικού ποσού 
900.000 ευρώ .  
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Πίνακας ληκτότητας  

 

 

10.10 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 

 

Aνάλυση 
 
 

 
 
 
Tα  υπόλοιπα  του  λογαριασμού  αφορούν  επιδοτήσεις  για  τα  προγράμματα  α)  «DIGI 
CONTENT”  που  αφορούσε  στην  ενίσχυση  της  δημιουργίας  δυναμικού  ελληνικού 
ευρυζωνικού  περιεχομένου,  με  σκοπό  την  εμπορική  αξιοποίση.  Το  πρόγραμμα 
απευθυνόταν  σε  κλάδους  με  εκδοτικές  δραστηριότητες  (εκδόσεις  βιβλίων, 
επιστημονικών  και  Πανεπιστημιακών  συγγραμμάτων,  εκδοτικούς  οίκους,  εκδόσεις 
τύπου) καθώς και σε παρόχους ενημερωτικού περιεχομένου, σε εταιρίες διαχείρισης 
έντυπου κλπ. Σκοπός του ήταν να εμπλουτίσει το ελληνικό περιεχόμενο στο Διαδίκτυο, 
ενισχύοντας παράλληλα την ψηφιακή  του διάθεση μέσα από πολλαπλά τεχνολογικά 
κανάλια και β) “Μεταποίηση νέες συνθήκες” το οποίο επιδίωκε  τον μετασχηματισμό 
της  μεταποιητικής  παραγωγικής  βάσης  της  Ελληνικής  Οικονομίας  προς  νέα  ή 
διαφοροποιημένα προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες καθώς και την ενίσχυση της 
εξωστρεφούς  επιχειρηματικότητας,  ως  βασικής  επιλογής  για  την  παραγωγική 
αναβάθμιση  προς  αγαθά  και  υπηρεσίες  υψηλής  προστιθέμενης  αξίας,  με  ποιότητα, 
περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας. 
 
 

10.11 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
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Οι προμηθευτές και λοιποί πιστωτές αφορούν κυρίως αγορές και λειτουργικά κόστη και 
αναλύονται κατωτέρω: 

 

 

 

10.12 Υποχρεώσεις από τρέχοντα φόρο Εισοδήματος 

 

Ο φόρος  εισοδήματος  τρέχουσας  χρήσης  υπολογίσθηκε  με  συντελεστή  29%  για  την 
περίοδο  1/1–31/12/2015  και  με  συντελεστή  26%  για  την  συγκριτική  χρήση  1/1–
31/12/2014. 
 

 

 

10.13 Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύματα 

 

 

              Τα  βραχυπρόθεσμα  δάνεια  είναι  κυρίως  αλληλόχρεοι  λογαριασμοί  χωρίς  καθορισμένη 
ημερομηνία πληρωμών . 
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Πιστωτικό Ιδρυμα  31/12/2015  31/12/2014

Τράπεζα Πειραιώς  450.227,40  898.825,81

Alpha bank  150.933,62  281.766,29

Εθνική Τράπεζα  375.576,24  751.086,02

Τράπεζα Eurobank  284.091,80  39.676,69

   1.260.829,06  1.971.354,81

Πλέον : Βραχυπρόθεσμο μέρος Ομολογιακών Δανείων 161.988,67  300.000,00

Σύνολα  1.422.817,73  2.271.354,81

 
 

 

10.14 Κύκλος εργασιών 

 

 

Ανάλυση 

 

 

 

Ανάλυση ανά κατηγορία 
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10.15 Κόστος Πωλήσεων 

 

 

 

 

 

Το  κόστος  πωλήσεως  των  εμπορευμάτων  και  των  προϊόντων  έχει  επιβαρυνθεί  με  
42.384,19  ευρώ  και  194.180,46  ευρώ  αντίστοιχα  ως  αποτέλεσμα  απομείωσης  αξίας 
αποθεμάτων σε τιμές ρευστοποίησης κατά την 31/12/2015. 
 

10.16 Εξοδα κατ είδος 
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Αποσβέσεις 
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Παροχές στο προσωπικό 

 

 

 

 

10.17 Λοιπά έσοδα – έξοδα 
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10.18 Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων 

31/12/2015 31/12/2014

Σύνολο Οικονομικής Κατάστασης 188.004,08 264.625,33  

 

 

10.19 Φόρος εισοδήματος  

31/12/2015 31/12/2014

Φόρος Εισοδήματος 64.307,36 104.471,43

Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων 0,00 0,00

0,00 0,00

Σύνολα 64.307,36 104.471,43  

 
 

 
Με  το άρθρο 82§5  του  ν. 2238/94,  αρχής  γενομένης από  τη  χρήση 2011,  οι  νόμιμοι 
ελεγκτές  και  τα  ελεγκτικά  γραφεία  που  διενεργούν  υποχρεωτικούς  ελέγχους  σε 
ανώνυμες  εταιρίες  υποχρεούνται  στην  έκδοση  ετήσιου  πιστοποιητικού ως  προς  την 
εφαρμογή  των  φορολογικών  διατάξεων  σε  φορολογικά  αντικείμενα.  Το  εν  λόγω 
πιστοποιητικό υποβάλλεται αφενός μεν στην ελεγχόμενη εταιρία εντός 10 ημερών από 
την  υποβολή  της  δήλωσης  φόρου  εισοδήματος,  αφετέρου  δε  ηλεκτρονικά  στο 
Υπουργείο Οικονομικών το αργότερο σε 10 ημέρες από την ημερομηνία έγκρισης του 
Ισολογισμού από τη Γενική Συνέλευση».  
Ο  φορολογικός  έλεγχος  της  κλειόμενης  χρήσης  2015,  για  την  Εταιρεία,  διεξάγεται 
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.1  του  άρθρου  65α  του  Ν.  4174/2013,  από  τους 
Νόμιμους Ελεγκτές των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και βρίσκεται σε εξέλιξη. Η 
σχετική  έκθεση  φορολογικής  συμμόρφωσης  προβλέπεται  να  χορηγηθεί  μετά  την 
έγκριση  και  δημοσίευση  των  ετήσιων  οικονομικών  καταστάσεων  της  κλειόμενης 
χρήσεως  2015.  Σύμφωνα  με  εκτιμήσεις  της  Διοίκησης,  έχουν  ληφθεί  όλες  οι 
απαραίτητες  πρόνοιες  και  δεν  αναμένεται  με  την  ολοκλήρωση  του  φορολογικού 
ελέγχου  της  κλειόμενης  χρήσης  2015  να  προκύψουν  πρόσθετες  φορολογικές 
υποχρεώσεις  οι  οποίες  θα  έχουν  ουσιώδη  επίδραση  στις  οικείες  οικονομικές 
καταστάσεις. 
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11 ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

11.1 Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη 

   
 

   2015  2014 

α) Εσοδα  0,00  0,00 

β) Εξοδα  23.907,44  16.167,84 

γ) Απαιτήσεις  0,00  0,00 

δ) Υποχρεώσεις  4.869,20  4.454,80 

ε)  Συναλλαγές  και  αμοιβές  διευθυντικών 
στελεχών 

100.000,00  0,00 

 
 
 

11.2 Πληροφορίες  για  τις  αμοιβές  του  ελέγχου  (άρθρο  30  του 

Ν.3756/2009) 

 

 

Αμοιβή τακτικού ελέγχου ετήσιων οικονομικών καταστάσεων  6.732,00

Αμοιβή φορολογικού ελέγχου  8.900,00

 

 

11.3 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις 

 

α) Επίδικες υποθέσεις 
Κατά την 31/12/2015, υφίστανται επίδικες απαιτήσεις της Εταιρείας κατά της τεχνικής εταιρείας 
« ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συνολικού 
ποσού 2,8 εκατομμυρίων ευρώ περίπου . H αγωγή προέρχεται από σύμβαση έργου και 
αδικοπραξία. Επίσης υφίστανται λοιπές επίδικες απαιτήσεις κατά διαφόρων τρίτων 502 χιλ ευρώ 
περίπου και τρίτων κατά της εταιρείας 495 χιλ ευρώ περίπου . Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις 
δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη γιατί η έκβασή τους δεν μπορεί προς το παρόν να προβλεφθεί .  
 
β) Φορολογικά θέματα 
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 Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009. Για τις χρήσεις 2011 έως 
και 2012 ελέγχθηκε φορολογικά σύμφωνα με τις διατάξεις της  παρ. 5 του άρθρου 82 
του  Ν.2238/1994  .  Για  τις  χρήσεις  2013  και  2014  η  εταιρεία  ελέγχθηκε  φορολογικά 
σύμφωνα  τις διατάξεις της  παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και το άρθρο 65α 
του Ν.4174/2013. Η χρήση 2010 είναι ανέλεγκτη .  

Ο  φορολογικός  έλεγχος  της  κλειόμενης  χρήσης  2015,  για  την  Εταιρεία,  διεξάγεται 
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.1  του  άρθρου  65α  του  Ν.  4174/2013,  από  τους 
Νόμιμους Ελεγκτές των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και βρίσκεται σε εξέλιξη. Η 
σχετική  έκθεση  φορολογικής  συμμόρφωσης  προβλέπεται  να  χορηγηθεί  μετά  την 
έγκριση  και  δημοσίευση  των  ετήσιων  οικονομικών  καταστάσεων  της  κλειόμενης 
χρήσεως  2015.  Σύμφωνα  με  εκτιμήσεις  της  Διοίκησης,  έχουν  ληφθεί  όλες  οι 
απαραίτητες  πρόνοιες  και  δεν  αναμένεται  με  την  ολοκλήρωση  του  φορολογικού 
ελέγχου  της  κλειόμενης  χρήσης  2015  να  προκύψουν  πρόσθετες  φορολογικές 
υποχρεώσεις  οι  οποίες  θα  έχουν  ουσιώδη  επίδραση  στις  οικείες  οικονομικές 
καταστάσεις. 
 

γ) Εγγυήσεις  

Η  Εταιρεία  έχει  χορηγήσει  εγγυητική  επιστολή  προς  την  CORAL  Α.Ε.‐Νο 
1039000087‐ποσού 5.000,00 ευρώ.  

 

11.4 Yφιστάμενα χρέη της εταιρείας 

Συνολικό χρέος που καλύπτεται με εξασφαλίσεις 761.988,67

Προσημειώσεις σε ακίνητα της εταιρείας  900.000,00

 
 

11.5 Λογιστική  αξία  περιουσιακών  στοιχείων  που  πρόκειται  να 

διατεθούν 

Η διοίκηση της εταιρείας δεν έχει λάβει απόφαση να διαθέσει σημαντικής αξίας 
περιουσιακά στοιχεία. 

 

11.6 Υποχρεώσεις με λήξη άνω των 5 ετών 

 

Δεν υπάρχουν 

 

11.7 Προκαταβολές‐Πιστώσεις‐Αμοιβές στα μέλη της Διοίκησης 

Σε μέλη της Διοίκησης στην χρήση δόθηκαν 100.000,00 ευρώ ως αμοιβές. 
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11.8 Καταβολές μερισμάτων στην χρήση 

 

Στην χρήση κατεβλήθηκαν μερίσματα συνολικά ευρώ 73.232,44 

 

11.9 Συμμετοχές σε εταιρείες με απεριόριστη ευθύνη των εταίρων 

           Δεν υπάρχουν τέτοιες συμμετοχές 
 
 

11.10 Διακανονισμοί  της  εταιρείας  που  δεν  εμφανίζονται  στον    

………….ισολογισμό 

 
Δεν υπάρχουν.  

 

 

12 ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Η  πρώτη  εφαρμογή  των  κανόνων  αποτιμήσεως  και  συντάξεως  χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και μεθόδων. 

Η  εταιρεία  έκρινε  ότι  οι  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 τα Ε.Λ.Π..  
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13 ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

       
Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα , τα οποία 
να αφορούν την εταιρεία και για τα οποία να επιβάλλεται σχετική αναφορά . 

 

14 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

      
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας , η Έκθεση Ελέγχου  του ανεξάρτητου 
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και οι Εκθέσεις Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου 
είναι καταχωρημένες στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.metaixmio.gr. 
 

 

15 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Διεύθυνση διαδικτύου  www.metaixmio.gr                         Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Ημερομηνία  έγκρισης  από  το  Δ.Σ.  των Οικονομικών 
Καταστάσεων 

30/4/2016  Πρόεδρος Παπαγεωργίου Επαμεινώνδας

Νόμιμος Ελεγκτής  Ιωάννης Α Ζαβίτσας  ΑΜ.ΣΟΕΛ 13161 Αντιπρόεδρος Ελένη Παπαγεωργίου
Ελεγκτική Εταιρεία  Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές 

α.ε.ο.ε. Αρ Μ ΣΟΕΛ 125  
 

Μέλος Βασιλική Παπαγεωργίου

    Μέλος Αχιλλέας Κασούρας
    Μέλος Κωνσταντίνος Μιχαλόπουλος
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                                                                            Αθήνα 30 Απριλίου 2016 

             o  Πρόεδρος του Δ.Σ             o Αντιπρόεδρος  του Δ.Σ.                          Ο λογιστής

   

Παπαγεωργίου Επαμεινώνδας  Ελένη Παπαγεωργίου              Κωνσταντίνος Κούζας

Α.Δ.Τ. ΑΕ040039  Α.Δ.Τ ΑΚ048070             Αρ. Αδείας  Α τάξης 31353      

 

 

        Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις  είναι αυτές που αναφέρονται στην έκθεση Ελέγχου μας με 
ημερομηνία  27/6/2016.  

 

                                                     Αθήνα  27/6 /2016 

                                   Ο  ΟΡΚΩΤΟΣ  ΕΛΕΓΚΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

                                                  

 

                                                  Ιωάννης Α Ζαβίτσας 

                                                    Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.  13161 

                                                        Σ.Ο.Λ.α.ε.ο.ε   

                                         ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 

                                               Φωκ. Νέγρη 3 , Αθήνα  

                                                 

 


