
2015 2014

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια

Ακίνητα 38.195,90 0,00

Λοιπός εξοπλισμός 29.142,03 7.526,68

Σύνολο 67.337,93 7.526,68

Άυλα πάγια στοιχεία

Λοιπά άυλα 4.172,39 4.759,11

Σύνολο 4.172,39 4.759,11

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Δάνεια και απαιτήσεις 2.305,00 2.305,00

Σύνολο  2.305,00 2.305,00

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 73.815,32 14.590,79

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

Εμπορικές απαιτήσεις 88.962,76 138.776,26

Λοιπές απαιτήσεις 115.120,87 102.235,92

Προπληρωμένα έξοδα 31.119,00 0,00

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 48.686,35 74.962,38

Σύνολο    283.888,98 315.974,56

Σύνολο κυκλοφορούντων 283.888,98 315.974,56

Σύνολο ενεργητικού 357.704,30 330.565,35

Καθαρή θέση

Καταβλημένα κεφάλαια

Κεφάλαιο 200.000,00 200.000,00

Καταθέσεις ιδιοκτητών 155.000,00 170.000,00

Σύνολο     355.000,00 370.000,00

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποτελέσματα εις νέο (160.939,74) (268.218,12)

Σύνολο       (160.939,74) (268.218,12)

Σύνολο καθαρής θέσης 194.060,26 101.781,88

Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Εμπορικές υποχρεώσεις 78.045,00 107.308,89

Φόρος εισοδήματος 0,00 0,00

Λοιποί φόροι και τέλη 4.839,80 7.193,20

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 6.244,76 16.869,61

Λοιπές υποχρεώσεις 74.514,48 95.411,77

Έξοδα Χρήσεως δουλευμένα 0,00 2.000,00

Σύνολο          163.644,04 228.783,47

Σύνολο υποχρεώσεων 163.644,04 228.783,47

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 357.704,30 330.565,35

0,00 0,00

 Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις ( Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)

CRUISEWAY TRAVEL Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία

2η Εταιρική Χρήση  ( 01/01/2015 - 31/12/2015 ) , ΓΕ.Μ.Η.: 124312001000

Σημείωση: Ποσά σε μονάδες  ευρώ



Σημείωση 2015 2014

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 1.647.617,61 5.452.497,35

Κόστος πωλήσεων 1.468.904,65 5.002.098,90

Μικτό αποτέλεσμα 178.712,96 450.398,45

Λοιπά συνήθη έσοδα 0,00 0,00

. 178.712,96 450.398,45

Έξοδα διοίκησης 76.475,65 289.017,21

Έξοδα διάθεσης 95.516,94 416.993,16

Λοιπά έξοδα και ζημιές 0,00 1.037,86

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων 0,00 0,00

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) 0,00 0,00

Λοιπά έσοδα και κέρδη 105.000,00 0,00

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 111.720,37 (256.649,78)

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 23,47 367,35

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα 4.465,46 11.935,69

Αποτέλεσμα προ φόρων 107.278,38 (268.218,12)

Φόροι εισοδήματος 0,00 0,00

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 107.278,38 (268.218,12)

Η Πρόεδρος του Δ.Σ &

Διευθύνουσα Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος  ΔΣ &

Διευθύνων Σύμβουλος Ο Λογιστής

ΤΑΤΙΑΝΗ ΧΑΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ

Α.Δ.Τ. Χ723335 Α.Δ.Τ. Φ086402 ΑΜΟΕΕ 002804

ΑΔΤ Ρ659924

2η Εταιρική Χρήση  ( 01/01/2015 - 31/12/2015 ) , ΓΕ.Μ.Η.: 124312001000

Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2015

CRUISEWAY TRAVEL Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία



 Άρθρο 29 § 3α: Επωνυμία 

 Άρθρο 29 § 3β: Νομικός τύπος

 Άρθρο 29 § 3γ: Περίοδος αναφοράς

 Άρθρο 29 § 3δ: Διεύθυνση έδρας

 Άρθρο 29 § 3ε: Δημόσιο μητρώο

Άρθρο 29 § 3στ:  Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας;

Άρθρο 29 § 3ζ:  Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση;

Άρθρο 29 § 3η:  Κατηγορία της οντότητας (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία, μεγάλη, 

δημοσίου συμφέροντος), σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.( Άρθρο 2 )

Άρθρο 29 § 3θ:  Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε 

πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.

Άρθρο 29 § 4: 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

Άρθρο 29 § 6: Παρέκκλιση από την εφαρμογή μιας διάταξης του παρόντος νόμου για 

την εκπλήρωση της υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης 

παρουσίασης, η παρέκκλιση αυτή γνωστοποιείται και δικαιολογείται επαρκώς. Οι 

επιπτώσεις της παρέκκλισης στα περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στην καθαρή 

θέση και στα αποτελέσματα, παρατίθενται πλήρως στο προσάρτημα.

Άρθρο 29 § 7: Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μια υποχρέωση σχετίζεται με 

περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού, γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου 

αυτού με τα σχετιζόμενα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

CRUISEWAY TRAVEL Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία

CRUISEWAY TRAVEL Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία

Προσάρτημα (Σημειώσεις) (Μικρών επιχειρήσεων) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

της 31ης Δεκεμβρίου 2015 

(βάσει των διατάξεων του Άρθρου 29 του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει)

2η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2015)

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.

Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές 

πολιτικές.

1. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές 

(ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα ιδιοσχρησιμοποιούμενα κτίρια αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% που 

αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.

2. Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες 

απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα επενδυτικά κτίρια αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% που αντανακλά την 

εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.

3. Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις, και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές 

(ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα λοιπά ενσώματα πάγια αποσβένονται με τους παρακάτω συντελεστές απόσβεσης, που 

αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους:

α/α Περιγραφή Συντελεστής απόσβεσης

(1) Μηχανήματα, εξοπλισμός (εκτός Η/Υ και λογισμικού) 10%

(2) Μέσα μεταφοράς φορτίων 12%

(3) Μέσα μεταφοράς ατόμων 16%

(4) Εξοπλισμός Η/Υ 20%

(5) Λοιπά πάγια στοιχεία 10%

4. Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης:

α) τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες 

απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η απόσβεση των αύλων στοιχείων με συμβατικά 

καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός του χρόνου αυτού. Για τα στοιχεία χωρίς συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις 

διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.

β) Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, ή με ωφέλιμη οικονομική ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, 

επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις με συντελεστή απόσβεσης 10%, και μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές 

(ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.

5. Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία («Δάνεια και απαιτήσεις» και «Χρεωστικοί τίτλοι», επιμετρώνται στο κόστος 

κτήσης μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.

6. Κατά την διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας 

και τιμήματος διάθεσης αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

8. Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης.

9. 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.

10. Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη 

χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιμης αξίας.

12. Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για 

τον διακανονισμό τους.

13. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά. Όταν οι 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις εμπεριέχουν ή τεκμαίρεται ότι εμπεριέχουν σημαντικά ποσά που αφορούν τόκους ή/και διαφορές υπέρ 

ή υπό τα άρτιο ή/και αρχικά κόστη, οι εν λόγω χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη σταθερή 

μέθοδο. Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα ως χρηματοοικονομικό 

κόστος (τόκοι έξοδα).

14. Οι 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. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα 

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.

15. Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που 

αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.

16. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά τον διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.

17. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που 

προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις.

18. Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: (α) μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που 

συνδέονται με την κυριότητά τους, (β) τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και (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 και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της 

συναλλαγής. Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή 

υπηρεσιών επιμετρώνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του 

δουλευμένου. Tα μερίσματα ή το εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων, αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν 

εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους. Tα δικαιώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των σχετικών 

συμβατικών όρων.

19. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δουλευμένου.

20. Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται 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 κόστος κτήσεως, μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης. 

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.

21. 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 την 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.

22. 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.

23. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.

Ανώνυμη Εταιρεία

01/01/2015 - 31/12/2015

Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 193 & ΙΕΡΕΟΣ ΔΟΥΣΗ 24 15124 ΜΑΡΟΥΣΙ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ :  124312001000

Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας κατόπιν ενημέρωσης από το Δ.Σ.

Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση

Η οντότητα ανήκει στην κατηγορία Μικρές Οντότητες (Άρθρο 2 § 4)  

Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν. 4308/2014

Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που να θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως 

συνεχιζόμενη δραστηριότητα

Η οντότητα δεν παρέκλινε της υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16

Δεν υπάρχει κανένα περιουσιακό στοιχείο σε συσχέτιση με άλλα κονδύλια του ισολογισμού



Άρθρο 29 § 8: Πίνακας που παρουσιάζει για κάθε κονδύλι ενσώματων και άυλων 

πάγιων περιουσιακών στοιχείων:
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

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.

Γήπεδα και 

οικόπεδα

Κτίρια και 

τεχνικά έργα

Μηχανήματα 

και λοιπός 

εξοπλισμός

Μεταφορικά 

μέσα

Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισμός
Λοιπά άϋλα Σύνολα

β) Τις προσθήκες, τις μειώσεις και τις μεταφορές μεταξύ των κονδυλίων των παγίων 

κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Αξία κτήσεως 

γ) Τις αποσβέσεις και απομειώσεις αξίας που αφορούν την περίοδο. Υπόλοιπο 1.1.2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

δ) Τις σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις στην αρχή και στο τέλος της περιόδου.
Προσθήκες περιόδου

9.137,98 6.645,82 15.783,80

ε) Τις λοιπές μεταβολές των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων κατά την 

διάρκεια της περιόδου.

Κεφαλαιοποίηση τόκων
0,00

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.

Διαφορά 

αναπροσαρμογής 0,00

Μειώσεις περιόδου 0,00

Μεταφορές περιόδου 0,00

Υπόλοιπο 31.12.2014 0,00 0,00 0,00 0,00 9.137,98 6.645,82 15.783,80

Σωρευμένες αποσβέσεις 

και απομειώσεις

Υπόλοιπο 1.1.2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αποσβέσεις περιόδου 1.611,30 1.886,71 3.498,01

Διαφορά 

αναπροσαρμογής
0,00

Μειώσεις αποσβέσεων 

περιόδου
0,00

Απομειώσεις περιόδου
0,00

Αναστροφές 

απομειώσεων περιόδου 0,00

Μεταφορές περιόδου 0,00

Υπόλοιπο 31.12.2014 0,00 0,00 0,00 0,00 1.611,30 1.886,71 3.498,01

Καθαρή λογιστική αξία 

31.12.2014
0,00 0,00 0,00 0,00 7.526,68 4.759,11 12.285,79

Αξία κτήσεως 

Υπόλοιπο 1.1.2015 0,00 0,00 0,00 0,00 9.137,98 6.645,82 15.783,80

Προσθήκες περιόδου 39.513,00 24.287,00 63.800,00

Κεφαλαιοποίηση τόκων
0,00

Διαφορά 

αναπροσαρμογής
0,00

Μειώσεις περιόδου 0,00

Μεταφορές περιόδου 0,00

Υπόλοιπο 31.12.2015 0,00 39.513,00 0,00 0,00 33.424,98 6.645,82 79.583,80

Σωρευμένες αποσβέσεις 

και απομειώσεις

Υπόλοιπο 1.1.2015 0,00 0,00 0,00 0,00 1.611,30 1.886,71 3.498,01

Αποσβέσεις περιόδου 1.317,10 2.671,64 586,72 4.575,46

Διαφορά 

αναπροσαρμογής
0,00

Μειώσεις αποσβέσεων 

περιόδου
0,00

Απομειώσεις περιόδου
0,00

Αναστροφές 

απομειώσεων περιόδου 0,00

Μεταφορές περιόδου 0,00

Υπόλοιπο 31.12.2015 0,00 1.317,10 0,00 0,00 4.282,94 2.473,43 8.073,47

Καθαρή λογιστική αξία 

31.12.2015
0,00 38.195,90 0,00 0,00 29.142,04 4.172,39 71.510,33

Άρθρο 29 § 10: Σε περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία σύμφωνα με το άρθρο 

24, 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.

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 

χρηματοοροών.

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.

Δεν υπάρχουν

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.

Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές 

πολιτικές.

1. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές 

(ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα ιδιοσχρησιμοποιούμενα κτίρια αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% που 

αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.

2. Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες 

απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα επενδυτικά κτίρια αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% που αντανακλά την 

εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.

3. Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις, και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές 

(ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα λοιπά ενσώματα πάγια αποσβένονται με τους παρακάτω συντελεστές απόσβεσης, που 

αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους:

α/α Περιγραφή Συντελεστής απόσβεσης

(1) Μηχανήματα, εξοπλισμός (εκτός Η/Υ και λογισμικού) 10%

(2) Μέσα μεταφοράς φορτίων 12%

(3) Μέσα μεταφοράς ατόμων 16%

(4) Εξοπλισμός Η/Υ 20%

(5) Λοιπά πάγια στοιχεία 10%

4. Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης:

α) τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες 

απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η απόσβεση των αύλων στοιχείων με συμβατικά 

καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός του χρόνου αυτού. Για τα στοιχεία χωρίς συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις 

διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.

β) Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, ή με ωφέλιμη οικονομική ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, 

επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις με συντελεστή απόσβεσης 10%, και μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές 

(ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.

5. Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία («Δάνεια και απαιτήσεις» και «Χρεωστικοί τίτλοι», επιμετρώνται στο κόστος 

κτήσης μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.

6. Κατά την διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας 

και τιμήματος διάθεσης αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

8. Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης.

9. 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.

10. Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη 

χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιμης αξίας.

12. Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για 

τον διακανονισμό τους.

13. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά. Όταν οι 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις εμπεριέχουν ή τεκμαίρεται ότι εμπεριέχουν σημαντικά ποσά που αφορούν τόκους ή/και διαφορές υπέρ 

ή υπό τα άρτιο ή/και αρχικά κόστη, οι εν λόγω χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη σταθερή 

μέθοδο. Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα ως χρηματοοικονομικό 

κόστος (τόκοι έξοδα).

14. Οι 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. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα 

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.

15. Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που 

αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.

16. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά τον διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.

17. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που 

προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις.

18. Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: (α) μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που 

συνδέονται με την κυριότητά τους, (β) τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και (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 και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της 

συναλλαγής. Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή 

υπηρεσιών επιμετρώνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του 

δουλευμένου. Tα μερίσματα ή το εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων, αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν 

εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους. Tα δικαιώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των σχετικών 

συμβατικών όρων.

19. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δουλευμένου.

20. Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται 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 κόστος κτήσεως, μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης. 

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.

21. 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 την 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.

22. 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.

23. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.

Ειδικότερα, σημειώνεται ότι το κονδύλι του ισολογισμού «Λοιπά άυλα» λογιστικής (αναπόσβεστης) αξίας € 4.172,39 κατά την 31.12.2015

(€ 4.759,11 την 31.12.2014) ποσό ευρώ 3.074,82 αφορά λογισμικά προγράμματα.

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της οντότητας δεν επιμετρήθηκαν μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης στην ευλογή αξία 

τους.

Άρθρο 29 § 13: Το συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται με εξασφαλίσεις που 

παρέχονται από την οντότητα, με ένδειξη της φύσης και της μορφής της εξασφάλισης.



Άρθρο 29 § 14: Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά 

μετά από πέντε έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού.

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία

Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.

Εγγυητική επιστολή ποσού ευρώ 5.000,00 υπέρ ΕΟΤ

Επιταγή ALPHA BANK ποσού ευρώ 10.000 σε AMATHUS HELLAS ATE

Λοιπές προβλέψεις

Πρόβλεψη ανέλεγκτων φορολογικών χρήσεων 

Δεν έχουν χορηγηθεί  δάνεια ή πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων

Υπόλοιπα 

31/12/2014

Χορηγήσεις 

2015
Τόκοι 2015

Επιστροφές 

2015

Υπόλοιπα 

31/12/2015

Σε μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σε διευθυντικά στελέχη 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αρθρο 29, § 23: Για τους απασχολούμενους στην οντότητα κατά τη διάρκεια περιόδου 

παρέχονται οι εξής πληροφορίες:

α) O μέσος όρος των απασχολούμενων. Ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την περίοδο 2015 ανήλθε σε 2 απασχολούμενους (προηγούμενη χρήση 4).

 Υπάρχουν σημαντικά κονδύλια εσόδων και εξόδων στην περίοδο που επηρεάζουν τα αποτελέσματα και είναι τα εξής :

Αρθρο 29, § 18: Tο ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος 

απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 20.

Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της 

αρχής της πιστής εικόνας

Αρθρο 37,  § 7:  Μέθοδος μετάβασης στα ΕΛΠ και επιπτώσεις στα κονδύλια των 

καταστάσεων.                                                                                                                        

Η μέθοδος μετάβασης στον παρόντα νόμο, καθώς και οι επιπτώσεις σε κάθε ένα 

κονδύλι των χρηματοοικονομικών καταστάσεων γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ιδιαίτερα γνωστοποιείται ενδεχόμενη χρήση της 

παραγράφου 5 [5. Κονδύλια του ισολογισμού που δεν πληρούν τα κριτήρια 

αναγνώρισης του παρόντος νόμου, αλλά αναγνωρίζονταν με το προηγούμενο λογιστικό 

πλαίσιο, δύναται να συνεχίσουν να εμφανίζονται στον ισολογισμό μετά την 31η 

Δεκεμβρίου 2014 και μέχρι την ολοσχερή απόσβεσή τους, βάσει των κείμενων 

φορολογικών διατάξεων ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο διάθεσή τους ] του παρόντος 

άρθρου, καθώς και τα σχετικά ποσά του ισολογισμού και της κατάστασης 

αποτελεσμάτων ).

Μαρούσι, 10 Ιουνίου 2016

Η Πρόεδρος του Δ.Σ &

Διευθύνουσα Σύμβουλος

ΤΑΤΙΑΝΗ ΧΑΜΠΑ

Α.Δ.Τ. Χ723335

Ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 20 του N. 

4308/2014 δεν υπάρχουν 

Άρθρο 29 § 13: Το συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται με εξασφαλίσεις που 

παρέχονται από την οντότητα, με ένδειξη της φύσης και της μορφής της εξασφάλισης.

Δεν υπάρχουν ποσά υποχρεώσεων της οντότητας που να καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε έτη

Άρθρο 29 § 16: Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή 

ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (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 σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυόμενου προσωπικού, ακολουθουμένης παγίως της αρχές 

επιβάρυνσης κάθε χρήσης με τα εντός αυτής καταβαλλόμενα ποσά αποζημιώσεων.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 1η υπερδωδεκάμηνης χρήσεως 

2014 (25.2.2013 έως 31.12.2014) και τη χρήση 2015. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί 

οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε 

μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση.  Δεν αναμένεται να 

προσδιορισθούν σημαντικά ποσά φόρων και προσαυξήσεων για τις ανέλεγκτες χρήσεις .

Άρθρο 29 § 25: Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων 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 τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, 

με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε 

κατηγορία των προσώπων αυτών.

Αρθρο 29, § 17: Tο ποσό και τη φύση των επιμέρους στοιχείων των εσόδων ή των 

εξόδων που είναι ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας. Iδιαίτερα, στην 

περίπτωση που από τον παρόντα νόμο προβλέπεται συμψηφισμός εσόδων και εξόδων 

γνωστοποιούνται τα σχετικά κονδύλια και οι αξίες αυτών προ του συμψηφισμού. – Το κονδύλι της κατάστασης αποτελεσμάτων "Λοιπά έσοδα και κέρδη" ποσού ευρώ 105.000,00 αφορά καταθέσεις της εταιρείας  

ORANGE TRAVEL GROUP (OTG) που έγιναν προκειμένου να συμμετάσχει στην επικείμενη αυξήση του μετοχικού κεφαλαίου της 

εταιρείας και στην συνέχεια αποχώρησε χωρίς να διεκδικήσει την επιστροφή των κατατειθεμένων από αυτή ποσών. 

Α.Δ.Τ. Φ086402 ΑΜΟΕΕ 002804

ΑΔΤ Ρ659924

Τα ποσά προορισμένα για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου στον Ισολογισμό της 31/12/2015 ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 155.000,00 

ενόψει λήψης σχετικής απόφασης από την Γενική συνέλευση για την κεφαλαιοποίηση τους.

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε την 31/12/2015, είναι οι πρώτες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες 

έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014. Για τις περιόδους που έληξαν 

έως και την 31/12/2014 η Εταιρεία παρουσίασε τις οικονομικές της καταστάσεις με βάση τα λογιστικά πρότυπα που προδιαγραφόταν από 

την ελληνική νομοθεσία (Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο - ΕΓΛΣ). Η παρούσα σημείωση επεξηγεί τις κύριες 

προσαρμογές/αναταξινομήσεις που έγιναν από την Εταιρεία κατά την αναπροσαρμογή των οικονομικών της καταστάσεων σύμφωνα με τα 

ΕΛΠ.

Δεν έγιναν προσαρμογές/αναταξινομήσεις  από την Εταιρεία κατά την αναπροσαρμογή των οικονομικών της καταστάσεων σύμφωνα με τα 

ΕΛΠ γιατί δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ &

Διευθύνων Σύμβουλος Ο Λογιστής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ


