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(α) οι ετήσιες εταιρικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της << ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

για την εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015 έως 31.12.2015), οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα

ισχύοντα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν.4308/2014), απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και
του παθητικού, την καθαρή θέση, τα αποτελέσµατα και τις χρηµατορροές της Εταιρίας, και

(β) Η Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση
της Εταιρείας συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζει.

Ηράκλειο, 29 Ιουλίου 2016
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΕΙΡΑΚΑΚΗΣ

Α.∆.Τ. ΑΚ 476125

Α.∆.Τ. Τ 400190

Α.∆.Τ. Ξ 936918
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Α. . Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2015, τις καταστάσεις
αποτελεσµάτων και µεταβολών καθαρής θέσης της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό
προσάρτηµα.

Ευθύνη της ∆ιοίκησης 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.

∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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.
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 προέκυψαν τα εξής θέµατα:
1) Στις εµπορικές απαιτήσεις από πελάτες περιλαµβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από τις προηγούµενες
χρήσεις, συνολικού ποσού ευρώ 41.500. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί αποµείωση επί των απαιτήσεων αυτών, κατά την εκτίµησή µας ποσού ευρώ
41.500. Λόγω του γεγονότος αυτού η αξία των εµπορικών απαιτήσεων από πελάτες και τα ίδια κεφάλαια εµφανίζονται
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αυξηµένα κατά ευρώ 41.500 και τα αποτελέσµατα της κλειόµενης και της προηγούµενης χρήσης αυξηµένα κατά 21.250
και 20.250 αντίστοιχα.
2) Στις «Λοιπές απαιτήσεις» περιλαµβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από τις προηγούµενες χρήσεις, συνολικού
ποσού ευρώ 20.000. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,
δεν έχει διενεργηθεί αποµείωση επί των απαιτήσεων αυτών, κατά την εκτίµησή µας ποσού ευρώ 20.000. Λόγω του
γεγονότος αυτού η αξία των λοιπών απαιτήσεων και τα ίδια κεφάλαια εµφανίζονται αυξηµένα κατά ευρώ 20.000 και τα
αποτελέσµατα της κλειόµενης και της προηγούµενης χρήσης αυξηµένα κατά 14.600 και 5.400 αντίστοιχα.
3) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν σχηµατίζεται
πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2015, το συνολικό
ύψος της µη σχηµατισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 26.200, µε συνέπεια οι προβλέψεις για παροχές σε
εργαζοµένους να εµφανίζονται µειωµένες κατά 26.200 ευρώ , τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά ευρώ
26.200 και τα αποτελέσµατα της κλειόµενης και της προηγούµενης χρήσης αυξηµένα κατά 10.750 και 3.800 αντίστοιχα.
4) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2011
έως 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. 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 ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την 31η ∆εκεµβρίου
2015 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα.

Θέµα Έµφασης
Εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 23 του προσαρτήµατος όπου γίνεται αναφορά ότι το σύνολο της αξίας των
βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων και τα ίδια
κεφάλαια της εταιρείας είναι αρνητικά . Μέχρι την ηµεροµηνία της παρούσας Έκθεσης Ελέγχου δεν έχουν ληφθεί από
τους µετόχους της εταιρείας, τα απαραίτητα µέτρα, ώστε να αποκατασταθούν τόσο η απαιτούµενη από τον
Κ.Ν.2190/1920 σχέση των Ιδίων Κεφαλαίων προς το Μετοχικό Κεφάλαιο, όσο και η ρευστότητα της εταιρείας. Τα
παραπάνω γεγονότα και συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που µπορεί να εγείρει σηµαντική
αµφιβολία για την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά της. Στη γνώµη µας δεν
διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό.
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Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις
συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.
Ηράκλειο, 29 Αυγούστου 2016
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Κωνσταντίνος Ε.Κανακαράκης
Αρ .Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 30371
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Β. Γενικές Πληροφορίες για την οντότητα
Η εταιρεία ιδρύθηκε το έτος 2010. Σκοπός της εταιρείας είναι οι ξενοδοχειακές και τουριστικές και γενικότερα οι εµπορικές
επιχειρήσεις και ειδικότερα: 1) Η κράτηση και έκδοση πάσης φύσεως εισιτήριων (αεροπορικών, ατµοπλοϊκών κλπ.), 2) Η
διενέργεια εκδροµών τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό καθώς επίσης και πάσης φύσεως κρουαζιέρων είτε µε
ιδιόκτητα λεωφορεία είτε µε λεωφορεία που θα µισθώνει από τρίτους, 3) Οι κρατήσεις ξενοδοχείων και λοιπών
καταλυµάτων, 4) Η ίδρυση και εκµετάλλευση ξενοδοχείων ή και κάθε άλλης ξενοδοχειακής επιχειρήσεως, όπως
επιπλωµένων διαµερισµάτων κ.λ.π. µε την ανέγερση, αγορά ή µίσθωση ξενοδοχείων, ξενώνων, θερινών διαµονών,
τουριστικών περιπτέρων και εγκαταστάσεων 5) Η ίδρυση και εκµετάλλευση κέντρων . Έδρα της είναι ο δήµος Ηρακλείου
και τα κεντρικά γραφεία της βρίσκονται στην οδό Αβέρωφ 23. Η οντότητα είναι καταχωρηµένη στο Γενικό Εµπορικό
Μητρώο µε αριθµό 77616027000.

Οι συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις (στο εξής «οικονοµικές καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Νόµος 4308/2014).

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2015 εγκρίθηκαν από το διοικητικό συµβούλιο της Εταιρείας στη
συνεδρίαση της 29ης Ιουλίου 2016.

Γ. Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Οι θεµατικές ενότητες της εκθέσεως και το περιεχόµενο αυτής, βάσει του Άρθρου 43α του ΚΝ 2190/1920 και της
περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του Ν.4308/2014, έχουν ως ακολούθως:
ΕΝΟΤΗΤΑ Α. Εξέλιξη και επιδόσεις της οντότητας
ΕΝΟΤΗΤΑ Β. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ. Λοιπά Θέµατα
ΕΝΟΤΗΤΑ ∆. Προοπτικές επόµενης χρήσης
ΕΝΟΤΗΤΑ Ε. Σηµαντικά γεγονότα µέχρι σήµερα
ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ. Πρόταση διανοµής κερδών
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α. Εξέλιξη και επιδόσεις της Οντότητας
1. Οικονοµική Θέση της Εταιρείας
Τα αθροίσµατα της Κατάστασης Χρηµατοοικονοµικής Θέσης της Εταιρείας έχουν ως εξής:
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

31/12/2015

31/12/2014

Ενσώµατα πάγια

247.044

301.470

Ασώµατα πάγια

29.413

36.792

4.630

4.630

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές

890.086

465.046

1.171.173

807.938

31/12/2015

31/12/2014

350.000

350.000

Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο

(460.381)

(483.669)

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

1.281.555

941.607

Σύνολο Παθητικού

1.171.173

807.938

Σύνολο Ενεργητικού
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Καταβληµένα κεφάλαια

2. Εξέλιξη των εργασιών
Όπως προκύπτει από τις οικονοµικές καταστάσεις που επισυνάπτονται, ο κύκλος εργασιών στη χρήση 2015 ανήλθε σε €
3.390.026 έναντι € 1.760.072 κατά την προηγούµενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 92,61 % .
Τα αποτελέσµατα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη € 23.288 έναντι ζηµιών € 51.419 κατά την προηγούµενη χρήση. Η
βελτίωση των αποτελεσµάτων οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κύκλου εργασιών.
3. Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες
Βασικοί ∆είκτες

31/12/2015

31/12/2014

0,7

0,5

-0,09

-0,14

-391.468

-476.561

EBITDA

89.504

-4.526

EBITDA / Κύκλο Εργασιών (Ebitda Margin)

2,64%

-0,26%

EBITDA / Χρηµατοοικονοµικό κόστος

13,22

-0,82

Έξοδα λειτουργίας / Κύκλο εργασιών

10,59%

17,10%

Μικτό περιθώριο εκµετάλλευσης / Κύκλο εργασιών

10,93%

13,49%

1206,04%

513,30%

Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρ. Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια / Ξένα κεφάλαια
Κεφάλαιο κίνησης

Κύκλος εργασιών / Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Πιστωτικός κίνδυνος: Ο πιστωτικό κίνδυνος της εταιρείας θεωρείται µέτριος . Οι πωλήσεις της αφορούν κυρίως
πωλήσεις τοις µετρητοίς µε εξαίρεση τις πωλήσεις προς την µητρική εταιρεία «ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΕ» ,
σηµαντικό µέρος των οποίων έχει προκαταβληθεί.
Κίνδυνος ρευστότητας: Ο κίνδυνος ρευστότητας για την εταιρεία είναι υψηλός λόγω του αρνητικού κεφαλαίου κίνησης .
Ωστόσο οι πωλήσεις της είναι οµαλές και χρηµατοδοτούν χωρίς προβλήµατα τις υποχρεώσεις της .
Κίνδυνος διακυµάνσεων επιτοκίων: Η εταιρεία δεν έχει υποχρεώσεις σε δάνεια συνεπώς δεν υφίσταται τέτοιος
κίνδυνος.
Συναλλαγµατικός κίνδυνος: Η εταιρεία δεν διατηρεί συµβάσεις σε ξένο νόµισµα και οι συναλλαγές του διακανονίζονται
ως επί τω πλείστο σε ευρώ. Ως εκ τούτου δεν υφίστανται συναλλαγµατικός κίνδυνος.
Ανταγωνισµός / Θέση στην αγορά :Η εταιρεία καλείτε να ανταπεξέλθει στον αυξανόµενο ανταγωνισµό του κλάδου για
να µπορέσει να εδραιωθεί στον χώρο της.
Μακροοικονοµικές συνθήκες στην Ελλάδα - Περιορισµοί στην διακίνηση κεφαλαίων : Η τραπεζική αργία που
έλαβε χώρα εντός του πρώτου εικοσαήµερου του Ιουλίου 2015, η συνεχιζόµενη επιβολή διαφόρων περιορισµών στη
διακίνηση κεφαλαίων και η προσφυγική κρίση ενέτειναν την οικονοµική αβεβαιότητα, καθώς και τις πιέσεις στο
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και στα δηµοσιονοµικά µεγέθη.
Η διοίκηση εκτιµά ότι οι επιπτώσεις στις δραστηριότητες και τις ταµειακές ροές της εταιρείας είναι περιορισµένες.
Ειδικότερα:
i.

δεν αναµένονται ουσιώδεις επιπτώσεις στα έσοδα της εταιρείας.

ii.

η εταιρεία έχει εξασφαλίσει ικανή ρευστότητα ώστε να εξυπηρετείται η απρόσκοπτη λειτουργία της.

iii. οι εισπράξεις και πληρωµές της εταιρείας έως σήµερα διευθετούνται οµαλά.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ. Λοιπά Θέµατα
Περιβάλλον: ∆εν υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την δραστηριότητα της Εταιρείας.
Εργασιακά θέµατα: Η εταιρεία απασχολεί κατά µέσο όρο 19 άτοµα προσωπικό σε συνεχή βάση . Η εταιρεία τηρεί µε
συνέπεια τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας.
Έρευνα - Ανάπτυξη: Στη κλειόµενη χρήση η Εταιρεία δεν διέθεσε κονδύλια για την έρευνα και την ανάπτυξη.
Υποκαταστήµατα: Η οντότητα διαθέτει 2 υποκαταστήµατα ένα στην Περιοχή Λιµένος Ηρακλείου και το δεύτερο στην
Περιοχή Λάγκος στον Άγιο Νικόλαο.

ΕΝΟΤΗΤΑ ∆. Προοπτικές επόµενης χρήσης
Οι στόχοι της διοίκησης για την χρήση 2016 είναι : α) η αύξηση του κύκλου εργασιών , β) η βελτίωση του µικτού
περιθωρίου κέρδους και γ) η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών µε απώτερο στόχο την βελτίωση της ρευστότητας
και την αύξηση της κερδοφορίας της εταιρείας .
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ε. Σηµαντικά γεγονότα µέχρι σήµερα
∆εν υπάρχουν άλλα µεταγενέστερα γεγονότα για τα οποία να απαιτείται γνωστοποίηση βάσει των διατάξεων της
παραγράφου 9 του Άρθρου 29 του Ν.4308/2014.

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ. Πρόταση διανοµής κερδών
∆εν υπάρχουν κέρδη προς διανοµή.
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∆. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 1/1/2015 – 31/12/2015
1. Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σηµείωση

31/12/2015

31/12/2014

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια
Λοιπός εξοπλισµός

1

Σύνολο

247.044
247.044

301.470
301.470

Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα

2

Σύνολο

29.413
29.413

36.792
36.792

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά

4.630

Σύνολο
Σύνολο µη κυκλοφορούντων

4.630

4.630
4.630

281.087

342.892

768.593
5.442

356.055
0

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές
Εµπορικές απαιτήσεις

3

∆ουλευµένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις

4

38.860

44.900

Προπληρωµένα έξοδα

5

59.667

19.808

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

6

17.525

Σύνολο

890.086

44.284
465.046

Σύνολο κυκλοφορούντων

890.086

465.046

1.171.173,33

807.938

Σύνολο ενεργητικού

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Σηµείωση

31/12/2015

31/12/2014

Καθαρή θέση
Καταβληµένα κεφάλαια
Κεφάλαιο

7

Σύνολο

350.000
350.000

350.000
350.000

Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο
Αποτελέσµατα εις νέο

-460.381

Σύνολο

Σύνολο καθαρής θέσης

8

-460.381

-483.669
-483.669

-110.381

-133.669

11

Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Εµπορικές υποχρεώσεις

9

580.809

550.281

Λοιποί φόροι και τέλη

10

66.661

8.500

18.812

16.708

613.953

359.608

1.320

Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις

11

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
Σύνολο

1.281.555

6.510
941.607

Σύνολο υποχρεώσεων

1.281.555

941.607

1.171.173,33

807.938

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων
2. Κατάσταση Αποτελεσµάτων

Kατά λειτουργεία

01/01/201531/12/2015
3.390.026
(3.019.589)
370.437
14.581
385.018
(87.738)
(271.141)
(663)
4.583
30.059
(6.771)
23.288
23.288

Σηµείωση

Κύκλος Εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό Αποτέλεσµα
Λοιπά συνήθη έσοδα

12
13

Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζηµιές
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσµα προ φόρων
Φόροι Εισοδήµατος
Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους

15
16

14

01/01/201431/12/2014
1.760.072
(1.522.625)
237.448
20.440
257.888
(86.899)
(214.127)
(3.545)
796,81
(45.887)
(5.532)
(51.419)
(51.419)

3. Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης

Κατάσταση µεταβολών καθαρής θέσης
Υπόλοιπα 31.12.2013 ΕΓΛΣ

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Αποτελέσµατα
εις νέον

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων

350.000

(432.250)

(82.250)

350.000

(432.250)

(82.250)

-

(51.419)

(51.419)

Εσωτερικές µεταφορές
Υπόλοιπα 31.12.2013
Κέρδη /ζηµίες χρήσεως µετά από φόρους

-

Μεταβολές λογιστικών πολιτικών
Εγγραφές µετάβασης σε ΕΛΠ - 2014
Υπόλοιπα 31.12.2014

350.000

(483.669)

(133.669)

350.000

23.288
(460.381)

23.288
(110.381)

Εσωτερικές µεταφορές
Κέρδη /ζηµίες χρήσεως µετά από φόρους
Υπόλοιπα 31.12.2015
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Παρ.7

Παρ.6

Παρ.5

Παρ.4

Παρ.3

∆ιάταξη Άρθρου 29

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.

Όπου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η οντότητα έχει παρεκκλίνει από την εφαρµογή µιας διάταξης του παρόντος νόµου για να
εκπληρώσει την υποχρέωση 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.

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, στους λόγους που οδήγησαν στην αλλαγή ή τη διόρθωση, και γνωστοποιούνται επαρκώς οι σχετικές επιπτώσεις στα
κονδύλια των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.

Εάν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα, γνωστοποιείται η-0
φύση αυτών των παραγόντων, καθώς και τα µέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιµετώπισή τους.

Περίληψη
Πληροφορίες σχετικά µε:
α) Την επωνυµία της οντότητας.
β) Το νοµικό τύπο της οντότητας.
γ) Την περίοδο αναφοράς.
δ) Τη διεύθυνση της έδρας της οντότητας.
ε) Το δηµόσιο µητρώο στο οποίο είναι εγγεγραµµένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση.
στ) Εάν η οντότητα λειτουργεί µε την παραδοχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας.
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση.
η) Την κατηγορία της οντότητας (πολύ µικρή, µικρή, µεσαία, µεγάλη, δηµοσίου συµφέροντος), σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο.
θ) ∆ήλωση ότι οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συµφωνία µε τον παρόντα νόµο.

Ε. Σηµειώσεις επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων βάσει του Άρθρου 29 του Ν.4308/2014

∆εν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
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∆εν υφίστανται περιπτώσεις παρέκκλισης στα περιουσιακά στοιχεία, στις
υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση και στα αποτελέσµατα.

Οι παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόµενη
δραστηριότητα είναι οι εξής:
α) Αρνητικό κεφάλαιο Κίνησης,
β) Αρνητικά ίδια κεφάλαια
Βλέπε σχετική σηµείωση 23 ενότητας Ζ.
Ακολουθεί η ενότητα ΣΤ. Λογιστικές Πολιτικές βάσει του Κεφαλαίου 5 του
Ν.4308/2014

α) Επωνυµία: ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
β) Νοµικός Τύπος: Ανώνυµη Εταιρεία
γ) Περίοδος Αναφοράς: 01/01/2015 - 31/12/2015
δ) ∆ιεύθυνση: Αβέρωφ 23 , Ηράκλειο Κρήτης
ε) Γ.Ε.Μ.Η.: 77616027000
στ) Η οντότητα λειτουργεί µε την παραδοχή της συνεχιζόµενης
δραστηριότητας
ζ) Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση
η) Κατηγορία οντότητας: Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία "Μικρή"
σύµφωνα µε το Άρθρο 2 του Ν.4308/2014
θ) Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη
συµφωνία µε το Άρθρο 16 του Ν.4308/2014.

Απάντηση

∆εν υφίστανται.
Μέσος όρος προσωπικού : 19 άτοµα

Για τους απασχολούµενους στην οντότητα κατά τη διάρκεια περιόδου παρέχονται οι εξής πληροφορίες:
α) Ο µέσος όρος των απασχολούµενων. .

Παρ.23

Βλέπε σχετικές σηµειώσεις στην Ενότητα Ζ.
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Υφίσταται εγγυητικές επιστολές ποσού 31.000 ευρώ εκδόσεως ΑLPHA Τράπεζας.
Οι δεσµεύσεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία
αφορούν την αποζηµίωση βάσει των προβλέψεων του νόµου 2112/20.

∆εν υφίστανται.

∆εν υφίστανται.

∆εν συντρέχει για την οντότητα.

Το ποσό τόκων της περιόδου µε το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε το άρθρο 20.

Το συνολικό ποσό των χρηµατοοικονοµικών δεσµεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόµενων επιβαρύνσεων (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 οντότητες οµίλου ή συγγενείς οντότητες,
γνωστοποιείται ξεχωριστά.
Το ποσό και τη φύση των επιµέρους στοιχείων των εσόδων ή των εξόδων που είναι ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή
σηµασίας. Ιδιαίτερα, στην περίπτωση που από τον παρόντα νόµο προβλέπεται συµψηφισµός εσόδων και εξόδων γνωστοποιούνται
τα σχετικά κονδύλια και οι αξίες αυτών προ του συµψηφισµού.

Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά µετά από πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία του ισολογισµού.

Το συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται µε εξασφαλίσεις που παρέχονται από την οντότητα, µε ένδειξη της φύσης και της
µορφής της εξασφάλισης.

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
χρηµατοροών.
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.

Ο σχετικός πίνακας επισυνάπτεται παρακάτω στην ενότητα Ζ. 1.Ενσώµατα πάγια.

Παρ.18

Παρ.17

Παρ.16

Παρ.14

Παρ.13

Παρ.10

Παρ.8

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

Παρ.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.

∆εν υφίστανται τέτοια κονδύλια
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Άρθρο 18 Ενσώµατα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

25
10
6,25
8,33
5
10

Μέσα µεταφοράς εµπορευµάτων
Εξοπλισµός Η/Υ κύριος και περιφερειακός

Λοιπά πάγια οντότητας

Ωφέλιµη ζωή παγίων

Κτίρια
Μηχανήµατα
Μέσα µεταφοράς ατόµων

Κατηγορία Παγίου

10%

12%
20%

4%
10%
16%

Συντελεστής Απόσβεσης
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1. Ενσώµατα, βιολογικά και άυλα πάγια στοιχεία
Τα στοιχεία αυτά αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και µεταγενέστερα επιµετρώνται στο αποσβέσιµο κόστος κτήσεως. Ειδικότερα, στα πάγια περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων:
α) Η υπεραξία, ως άυλο στοιχείο.
β) Οι δαπάνες βελτίωσης παγίων.
γ) Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης, µόνο όταν εµπίπτουν στον ορισµό του περιουσιακού στοιχείου. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι σχετικές δαπάνες αναγνωρίζονται ως έξοδο, σύµφωνα µε το
άρθρο 25.
δ) Οι δαπάνες ανάπτυξης, οι οποίες αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο όταν, και µόνον όταν, πληρούνται όλες οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
δ1) Υπάρχει πρόθεση και τεχνική δυνατότητα εκ µέρους της οντότητας να ολοκληρώσει τα σχετικά στοιχεία, ούτως ώστε να είναι διαθέσιµα προς χρήση ή διάθεση.
δ2) Εκτιµάται ως σφόδρα πιθανό ότι τα στοιχεία αυτά θα αποφέρουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη.
δ3) Υπάρχει αξιόπιστο σύστηµα επιµέτρησης των αποδοτέων σε αυτά ποσών κόστους.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, η σχετική δαπάνη αναγνωρίζεται ως έξοδο, σύµφωνα µε το άρθρο 25.
ε) Το κόστος αποσυναρµολόγησης, αποµάκρυνσης ή αποκατάστασης ενσώµατων πάγιων στοιχείων, όταν η σχετική υποχρέωση γεννάται για την επιχείρηση ως αποτέλεσµα της εγκατάστασης του
παγίου ή της χρήσης του στη διάρκεια µιας συγκεκριµένης περιόδου, για σκοπούς άλλους από την παραγωγή αποθεµάτων στη διάρκεια αυτής της περιόδου. Όταν το εν λόγω κόστος σχετίζεται µε την
παραγωγή αποθεµάτων στη διάρκεια µιας συγκεκριµένης περιόδου, το κόστος αυτό επιβαρύνει τα παραχθέντα αποθέµατα.
2. Η οντότητα δεν διαθέτει ιδιοπαραγόµενα πάγια στοιχεία
3. Προσαρµογή αξιών
α) Αποσβέσεις
α.1) Η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιορισµένη ωφέλιµη ζωή υπόκειται σε απόσβεση. Η απόσβεση αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιµο για τη χρήση για την
οποία προορίζεται και υπολογίζεται µε βάση την εκτιµώµενη ωφέλιµη οικονοµική ζωή του.
α.2) Η διοίκηση της οντότητας έχει την ευθύνη επιλογής της κατάλληλης µεθόδου απόσβεσης για τη συστηµατική κατανοµή της αξίας του παγίου στην ωφέλιµη οικονοµική ζωή του.
α.3) Η απόσβεση διενεργείται µε τη σταθερή µέθοδο.
α.4) Η γη δεν υπόκειται σε απόσβεση. Ωστόσο, βελτιώσεις αυτής µε περιορισµένη ωφέλιµη ζωή υπόκεινται σε απόσβεση.
α.5) Έργα τέχνης, αντίκες, κοσµήµατα και άλλα πάγια στοιχεία που δεν υπόκεινται σε φθορά ή αχρήστευση, δεν αποσβένονται.
α.6) Η υπεραξία και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία µε απεριόριστη ζωή δεν υπόκεινται σε απόσβεση. Στην περίπτωση αυτή τα εν λόγω στοιχεία υπόκεινται σε ετήσιο έλεγχο αποµείωσης της αξίας
τους.
α.7) Η υπεραξία, οι δαπάνες ανάπτυξης και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία µε ωφέλιµη ζωή που δεν µπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα υπόκεινται σε απόσβεση, µε περίοδο απόσβεσης τα δέκα (10)
έτη.
Ο ωφέλιµος χρόνος ζωής των παγίων στοιχείων έχει ως εξής:
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β) Αποµείωση
β.1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που επιµετρώνται στο κόστος ή στο αποσβέσιµο κόστος υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. Ζηµίες
αποµείωσης προκύπτουν όταν η ανακτήσιµη αξία ενός παγίου καταστεί µικρότερη από τη λογιστική του αξία. Η αναγνώριση της ζηµίας αποµείωσης γίνεται όταν εκτιµάται ότι η αποµείωση είναι
µόνιµου χαρακτήρα.
β.2) Ενδείξεις αποµείωσης, µεταξύ άλλων, αποτελούν: (i) η µείωση της αξίας ενός στοιχείου πέραν του ποσού που θα αναµενόταν ως αποτέλεσµα του χρόνου ή της κανονικής χρήσης του, (ii)
δυσµενείς µεταβολές στο τεχνολογικό, οικονοµικό και νοµικό περιβάλλον της οντότητας, (iii) η αύξηση των επιτοκίων της αγοράς ή άλλων ποσοστών αποδόσεων µιας επένδυσης που είναι
πιθανόν να οδηγήσει σε σηµαντική µείωση της ανακτήσιµης αξίας του στοιχείου και (iv) απαξίωση ή φυσική βλάβη ενός στοιχείου.
β.3) Οι ζηµίες αποµείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα ως έξοδο.
β.4) Οι ζηµίες αποµείωσης αναστρέφονται στα αποτελέσµατα, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν παύουν να υφίστανται.
β.5) Ειδικά, η αποµείωση υπεραξίας δεν αναστρέφεται.
β.6) Η λογιστική αξία ενός παγίου µετά την αναστροφή της ζηµίας αποµείωσης δεν µπορεί να υπερβεί τη λογιστική αξία που θα είχε το πάγιο εάν δεν είχε αναγνωριστεί η ζηµία αποµείωσης.
4. Παύση αναγνώρισης παγίων
α) Ένα πάγιο στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται στον ισολογισµό όταν το στοιχείο αυτό διατίθεται ή όταν δεν αναµένονται πλέον µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεσή του.
β) Το κέρδος ή ζηµία που προκύπτει από την παύση αναγνώρισης παγίου στοιχείου προσδιορίζεται ως η διαφορά µεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης, αν υπάρχει, και της λογιστικής
αξίας του στοιχείου.
γ) Το κέρδος ή η ζηµία από την παύση αναγνώρισης παγίου στοιχείου περιλαµβάνεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων στο χρόνο που το στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται, εκτός εάν
προβλέπεται διαφορετικά από τον παρόντα νόµο.
5. Η οντότητα δεν έχει χρηµατοδοτικές µισθώσεις.
6. Λειτουργική µίσθωση
α) Ο εκµισθωτής παγίων παρουσιάζει στον ισολογισµό του τα εκµισθωµένα σε τρίτους περιουσιακά στοιχεία βάσει λειτουργικής µίσθωσης, σύµφωνα µε τη φύση του κάθε περιουσιακού
στοιχείου. Τα µισθώµατα αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσµατα µε τη σταθερή µέθοδο σε ολόκληρη τη διάρκεια της µίσθωσης, εκτός εάν µία άλλη συστηµατική µέθοδος είναι περισσότερο
αντιπροσωπευτική για την κατανοµή του εσόδου των µισθωµάτων στη διάρκεια της µίσθωσης.
β) Ο µισθωτής παγίων βάσει λειτουργικής µίσθωσης αναγνωρίζει τα µισθώµατα ως έξοδα στα αποτελέσµατα µε τη σταθερή µέθοδο σε όλη τη διάρκεια της µίσθωσης, εκτός εάν µία άλλη
συστηµατική µέθοδος είναι περισσότερο αντιπροσωπευτική για την κατανοµή του εξόδου των µισθωµάτων στη διάρκεια της µίσθωσης.

Άρθρο 19. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
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1. Όλα τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος.
2. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως µείον ζηµίες αποµείωσης.
3. Ειδικότερα, µεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης τα έντοκα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία επιµετρώνται στο αποσβέσιµο κόστος µε τη χρήση της µεθόδου του πραγµατικού
επιτοκίου ή µε τη σταθερή µέθοδο, αντί του κόστους της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, εάν η µέθοδος του αποσβέσιµου κόστους έχει σηµαντική επίπτωση στα ποσά των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. H µέθοδος του αποσβέσιµου κόστους κτήσης χρησιµοποιείται µόνο κατά την επιµέτρηση έντοκων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Ως
έντοκα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται και τα στοιχεία εκείνα που τεκµαίρεται ότι εµπεριέχουν σηµαντικά ποσά τόκων, έστω και εάν αυτό δεν ορίζεται ρητά.
4. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις.
5. Ενδείξεις αποµείωσης θεωρείται ότι υφίστανται όταν:
α) Υπάρχουν προφανείς, σοβαρές χρηµατοοικονοµικές δυσκολίες του εκδότη ή του υπόχρεου των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ή
β) η λογιστική αξία είναι σηµαντικά υψηλότερη από την εύλογη αξία αυτών των στοιχείων (όταν η εύλογη αξία υπάρχει) ή
γ) δυσµενείς τοπικές, εθνικές ή διεθνείς συνθήκες αυξάνουν την πιθανότητα αθέτησης βασικών δεσµεύσεων που απορρέουν από τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία.
6. Ζηµία αποµείωσης προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι µεγαλύτερη από το ποσό που η οντότητα εκτιµά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό.
7. Το ποσό που η οντότητα εκτιµά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο είναι το µεγαλύτερο από:
α) Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιµάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, υπολογιζόµενη µε τη χρήση του αρχικού πραγµατικού επιτοκίου ή
β) την εύλογη αξία του στοιχείου, µειωµένη µε το απαιτούµενο κόστος πώλησης.
8. Οι ζηµίες αποµείωσης αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων και αναστρέφονται ως κέρδη σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή
γίνεται µέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε αναγνωριστεί ζηµία αποµείωσης. Ειδικότερα, για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του µη κυκλοφορούντος ενεργητικού οι ζηµίες
αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν εκτιµάται ότι η αποµείωση είναι µόνιµου χαρακτήρα.
9. Η οντότητα 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.
10. Κατά την παύση αναγνώρισης ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου αναγνωρίζεται ως κέρδος ή ζηµία στα αποτελέσµατα, η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας και του
ανταλλάγµατος που λαµβάνεται (συµπεριλαµβανοµένου κάθε νέου περιουσιακού στοιχείου που αποκτάται µείον κάθε νέα υποχρέωση που αναλαµβάνεται).
11. 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.

Άρθρο 20. Επιµέτρηση αποθεµάτων και υπηρεσιών

Άρθρο 21. Προκαταβολές δαπανών και
λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία

1. 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.
2. Τα λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιµετρώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσης και
ανακτήσιµης αξίας.

19

1. Τα αποθέµατα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης.
2. Το κόστος κτήσης των αποθεµάτων περιλαµβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση και κατάστασή τους.
3. 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.
4. Τα κόστη διανοµής και διοίκησης δεν επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής.
5. Όταν απαιτείται σηµαντική περίοδος χρόνου για να καταστούν τα αποθέµατα έτοιµα για την προοριζόµενη χρήση ή πώλησή τους, το κόστος των αποθεµάτων µπορεί να επιβαρύνεται µε
τόκους εντόκων υποχρεώσεων, κατά το µέρος που οι τόκοι αυτοί αναλογούν στα εν λόγω αποθέµατα και για την προαναφερθείσα περίοδο.
6. Μετά την αρχική αναγνώριση, τα αποθέµατα επιµετρώνται στην κατ’ είδος χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας.
7. Το κόστος κτήσης του τελικού αποθέµατος:
α) Προσδιορίζεται, σύµφωνα µε τη µέθοδο του µέσου σταθµικού όρου.
β) Η ίδια µέθοδος χρησιµοποιείται για όλα τα αποθέµατα που έχουν παρόµοια φύση και χρήση από την οντότητα. Για αποθέµατα µε διαφορετική φύση ή χρήση διαφορετικές µέθοδοι µπορεί
να δικαιολογούνται.
γ) Το κόστος αποθεµάτων που δεν είναι συνήθως αντικαταστατά, καθώς και των αγαθών ή υπηρεσιών που παράγονται και προορίζονται για ειδικά έργα, προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του
εξατοµικευµένου κόστους.
8. Οι αγορές αναλώσιµων υλικών που δεν είναι σηµαντικές για το µέγεθος της οντότητας µπορούν να αντιµετωπίζονται ως έξοδα της περιόδου.

Οι κρατικές επιχορηγήσεις, είτε αφορούν απόκτηση περιουσιακών στοιχείων είτε επιχορήγηση εξόδων, αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην
περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους, και µε την προϋπόθεση ότι είναι σφόδρα πιθανό ότι θα εισπραχθούν
1. Η οντότητα δεν έχει κρατικές επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων .
2. Κρατικές επιχορηγήσεις εξόδων. 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.
3. Αναβαλλόµενοι φόροι. Η ∆ιοίκηση της οντότητας έχει λάβει απόφαση περί µη αναγνώρισης αναβαλλόµενου φόρο εισοδήµατος στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της.

20

1. Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις. Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο οφειλόµενο ποσό τους.
2. Ποσά που αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση, καθώς και το κόστος που σχετίζεται άµεσα µε την ανάληψη των υποχρεώσεων αντιµετωπίζονται ως έξοδα ή έσοδα της περιόδου στην
οποία οι υποχρεώσεις αναγνωρίσθηκαν αρχικά.
3. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις επιµετρώνται στα οφειλόµενα ποσά.
4. Αντί της εφαρµογής των παραγράφων 1 έως 3 του παρόντος άρθρου, οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται µεταγενέστερα στο αποσβέσιµο κόστος
µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου ή τη σταθερή µέθοδο, εάν η επιµέτρηση µε τον κανόνα της παρούσας παραγράφου έχει σηµαντική επίπτωση στα ποσά των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων.
5. Ειδικότερα, για την επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, η αρχική αναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών
υποχρεώσεων γίνεται στο καθαρό ποσό που αναλαµβάνεται, λαµβανοµένων υπόψη των ποσών που αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση, τόκους, καθώς και το κόστος που σχετίζεται άµεσα
µε την ανάληψη αυτών.
6. Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα στα αποτελέσµατα, εκτός εάν βαρύνουν το κόστος περιουσιακών στοιχείων βάσει των
προβλέψεων του άρθρου 18 παράγραφος 2.δ και 20 παράγραφος 5 του παρόντος νόµου.
7. Η οντότητα παύει να αναγνωρίζει µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση όταν, και µόνον όταν, η συµβατική δέσµευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει.
8. 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.
9. 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.
10. Μη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις. Οι µη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να
απαιτηθεί για το διακανονισµό τους.
11. Προβλέψεις. Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους.
12. Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται µεταγενέστερα στην παρούσα αξία των ποσών που αναµένεται να απαιτηθούν για το διακανονισµό τους, αντί της επιµέτρησης της
παραγράφου 11, εάν η επιµέτρηση µε βάση την παρούσα αξία αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση στα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, έναντι της επιµέτρησης µε βάση το
ονοµαστικό ποσό.
13. Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία, αναγνωρίζονται και επιµετρώνται στα προκύπτοντα από τη νοµοθεσία (Ν.2112/20) ονοµαστικά
ποσά.
14. ∆ιαφορές 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.

Άρθρο 22. Υποχρεώσεις

Άρθρο 23. Κρατικές
επιχορηγήσεις και
αναβαλλόµενοι φόροι

Άρθρο 24. Επιµέτρηση περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία

∆εν συντρέχει για την οντότητα.
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Αρθρο 25. Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσµάτων

22

1. Τα στοιχεία του παρόντος άρθρου αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων στο ενδεδειγµένο κατά περίπτωση κονδύλι και βάσει των παραγράφων 2 έως 14 κατωτέρω.
2. Τα έσοδα αναγνωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται δουλευµένα.
3. Τα έσοδα από πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν πληρούνται όλα τα παρακάτω:
α) Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται µε την κυριότητά τους.
β) Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή.
γ) Τα οικονοµικά οφέλη από τη συναλλαγή µπορούν να επιµετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα.
4. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται µε βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης (µέθοδος του ποσοστού ολοκλήρωσης) και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του
οικονοµικού οφέλους της συναλλαγής.
5. Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους αναγνωρίζονται ως εξής:
α) Oι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου ή τη σταθερή µέθοδο.
β) Tα µερίσµατα ή παρόµοιας φύσης εισόδηµα από τη συµµετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων όταν εγκρίνονται από το αρµόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανοµή τους.
γ) Tα δικαιώµατα βάσει των σχετικών συµβατικών όρων.
6. Τα έσοδα των παραγράφων 3 έως 4 του παρόντος άρθρου επιµετρώνται σε ποσά καθαρά από κάθε επιστροφή, έκπτωση ή φόρο επί των πωλήσεων.
7. Τα έσοδα των παραγράφων 3 έως 5 του παρόντος άρθρου αναγνωρίζονται διακεκριµένα από τα σχετικά έξοδα.
8. Τα κέρδη από επιµετρήσεις περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των κερδών από αναστροφές προβλέψεων και αποµειώσεων, αναγνωρίζονται βάσει των
ρυθµίσεων του παρόντος νόµου.
9. Τα κέρδη που προκύπτουν από τη διαγραφή περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων αναγνωρίζονται όταν τα περιουσιακά στοιχεία ή οι υποχρεώσεις διαγράφονται από τις
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.
10. Κάθε άλλο έσοδο ή κέρδος αναγνωρίζεται βάσει των ρυθµίσεων του παρόντος νόµου στην κατάσταση αποτελεσµάτων.
11. Τα κέρδη παρουσιάζονται κατάλληλα στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε το καθαρό ποσό τους.
12. Τα έξοδα περιλαµβάνουν:
α) Tα έξοδα ίδρυσης.
β) Tο κόστος κτήσης ή κόστος παραγωγής, κατά περίπτωση, των πωληθέντων αγαθών ή υπηρεσιών.
γ) Τις πάσης φύσεως δαπάνες µισθοδοσίας εργαζοµένων, περιλαµβανοµένων των προβλέψεων για µελλοντικές παροχές.
δ) Tα έξοδα έρευνας.
ε) Tα έξοδα ανάπτυξης.
στ) Τις επισκευές και συντηρήσεις.
ζ) Τις αποσβέσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων.
η) Τις προβλέψεις για λοιπούς κινδύνους και έξοδα.
θ) Τους τόκους και τα συναφή έξοδα.
ι) Τα έξοδα και τις ζηµίες που προκύπτουν από την επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο.
ια) Τις ζηµίες που προκύπτουν από τη διαγραφή περιουσιακών στοιχείων.
ιβ) Τις λοιπές προκύπτουσες ζηµίες που παρουσιάζονται µε το καθαρό ποσό τους.
ιγ) Το φόρο εισοδήµατος της περιόδου, τρέχοντα και αναβαλλόµενο, κατά περίπτωση.
ιδ) Κάθε άλλο έξοδο που έχει προκύψει και δεν περιλαµβάνεται στις προηγούµενες κατηγορίες.
13. Κάθε δαπάνη της παραγράφου 12 αναγνωρίζεται και ταξινοµείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε κατάλληλο τρόπο, εκτός εάν η δαπάνη αυτή καλύπτει τον ορισµό του περιουσιακού
στοιχείου, βάσει των ρυθµίσεων του παρόντος νόµου.
14. Όταν συµφωνίες για αγορά ή πώληση περιλαµβάνουν όρους για αναβολή της πληρωµής, είναι πιθανόν το σχετικό ποσό να ενσωµατώνει τόκο. Το αντίστοιχο έσοδο ή κόστος επιµετράται
στο αποσβέσιµο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου ή τη σταθερή µέθοδο, αντί της επιµέτρησης στο ονοµαστικό ποσό, εάν το αποσβέσιµο κόστος εκτιµάται ότι έχει σηµαντική
επίπτωση στα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
Στην περίπτωση αυτή, το ποσό του προκύπτοντος τόκου αναγνωρίζεται κατάλληλα στα αποτελέσµατα.

Άρθρο 26. Στοιχεία της καθαρής θέσης

Άρθρο 27. Συναλλαγές και στοιχεία
σε ξένο νόµισµα
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1. Τα στοιχεία της καθαρής θέσης περιλαµβάνουν:
α) Το καταβληθέν από τους ιδιοκτήτες κεφάλαιο της οντότητας, συµπεριλαµβανοµένου:
α.1) του υπέρ το άρτιο ποσού αυτού και
α.2) οποιασδήποτε εισφοράς των ιδιοκτητών εφόσον υπάρχει ανέκκλητη δέσµευση κεφαλαιοποίησής της και υποχρέωση της οντότητας για έκδοση µετοχών ή άλλων συµµετοχικών τίτλων
προς τους συνεισφέροντες εντός δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία της εισφοράς.
β) Τα αποθεµατικά που σχηµατίζονται βάσει διατάξεων της φορολογικής ή άλλης νοµοθεσίας ή του καταστατικού.
γ) Τα αποτελέσµατα εις νέον.
δ) Τις διαφορές από την επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, που αναγνωρίζονται κατευθείαν ως στοιχεία της καθαρής θέσης βάσει των
προβλέψεων του παρόντος νόµου.
ε) Τους ιδίους τίτλους καθαρής θέσης της οντότητας, όταν συντρέχει περίπτωση που παρουσιάζονται ως ξεχωριστό στοιχείο αφαιρετικά της καθαρής θέσης.
στ) Κέρδη και ζηµίες από τη διάθεση ή ακύρωση ιδίων τίτλων καθαρής θέσης, όταν συντρέχει περίπτωση, που αναγνωρίζονται κατευθείαν στην καθαρή θέση ως ξεχωριστό στοιχείο,
προσθετικά ή αφαιρετικά αναλόγως.
2. Τα κονδύλια της καθαρής θέσης της παραγράφου 1α και 1ε του παρόντος άρθρου αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται µεταγενέστερα στα ονοµαστικά τους ποσά, που έχουν ληφθεί ή
καταβληθεί.
3. Κόστος που σχετίζεται άµεσα µε στοιχείο της καθαρής θέσης παρακολουθείται αφαιρετικά του στοιχείου αυτού της καθαρής θέσης, εφόσον είναι σηµαντικό για τις χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση το εν λόγω ποσό αναγνωρίζεται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά.
4. Κέρδη από την επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία, που αναγνωρίζονται στην καθαρή θέση, δεν µπορούν να κεφαλαιοποιηθούν πριν
πραγµατοποιηθούν.
1.Μία συναλλαγή σε ξένο νόµισµα µετατρέπεται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόµισµα στο οποίο καταρτίζονται οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της οντότητας µε την ισχύουσα
συναλλαγµατική ισοτιµία κατά τη συναλλαγή.
2. Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς:
α) Τα νοµισµατικά στοιχεία µετατρέπονται µε την ισοτιµία κλεισίµατος της ηµεροµηνίας του ισολογισµού.
β) Τα µη νοµισµατικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα και επιµετρώνται στο ιστορικό κόστος, µετατρέπονται µε την ισοτιµία της αρχικής αναγνώρισης.
γ) Τα µη νοµισµατικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα και επιµετρώνται στην εύλογη αξία, µετατρέπονται µε την ισοτιµία της ηµέρας στην οποία η εύλογη αξία προσδιορίστηκε. Οι
διαφορές που προκύπτουν αντιµετωπίζονται λογιστικά µε τον ίδιο τρόπο που αντιµετωπίζονται οι µεταβολές της εύλογης αξίας, σύµφωνα µε το άρθρο 24.
3. 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.
4. Η συναλλαγµατική διαφορά που προκύπτει από νοµισµατικό στοιχείο το οποίο αποτελεί µέρος της καθαρής επένδυσης σε αλλοδαπή δραστηριότητα, αναγνωρίζεται κατευθείαν ως στοιχείο
(διαφορά) στην καθαρή θέση. Το στοιχείο αυτό της καθαρής θέσης µεταφέρεται στα αποτελέσµατα κατά τη διάθεση της αλλοδαπής δραστηριότητας.

Άρθρο 28. Μεταβολές λογιστικών
πολιτικών και εκτιµήσεων και
διόρθωση λαθών
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1. Οι µεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών αναγνωρίζονται αναδροµικά µε τη διόρθωση:
α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης, για τη σωρευτική επίδραση της µεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής και της
τρέχουσας περιόδου, και
β) των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζηµιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών µεγεθών της συγκριτικής περιόδου.
2. 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.
3. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άµεσα κατά τον εντοπισµό τους.

Ζ. Λοιπές γνωστοποιήσεις για τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων

1. Ενσώµατα Πάγια
Η κίνηση των ενσώµατων παγίων της χρήσης 2015 για την οντότητα αναλύεται ως εξής:
Μηχ/κός
εξοπλισµός

Μεταφ. Μέσα

Έπιπλα κλπ
εξοπλισµός

Σύνολα

Κόστος ή εκτίµηση 31.12.2014
Προσθήκες Χρήσης
Πωλήσεις χρήσης
Μεταφορές
Σύνολα 31.12.2015
Αποσβέσεις 31.12.2014
Αποσβέσεις Χρήσης
Αποσβέσεις πωληθέντων
Μεταφορές
Σύνολα 31.12.2015

110
-

329.587

41.709
1.560

110
110
-

329.587
41.100
52.734

43.269
28.727
3.252

110

93.834

31.979

371.406
1.560
372.967
69.937
55.986
125.923

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2015

0

235.753

11.291

247.044

Μισθωτικά
δικαιώµατα
17.648
-

Λοιπά άυλα
31.998

17.648
3.107
2.424

31.998
9.746
4.956

5.531

14.702

Σύνολο
49.646
49.646
12.854
7.379
20.233

12.117

17.296

29.413

31/12/2015

31/12/2014

Πελάτες

341.300

245.050

Γραµµάτια
Εισπρακτέες επιταγές πελατών

10.372
416.921

10.372
100.633

Σύνολο

768.593

356.055

2.

Λοιπά άυλα

Κόστος ή εκτίµηση 31.12.2014
Προσθήκες Χρήσεως
Μειώσεις χρήσεως
Μεταφορές
Σύνολα 31.12.2015
Αποσβέσεις 31.12.2014
Αποσβέσεις Χρήσεως
Μειώσεις αποσβέσεων
Μεταφορές
Σύνολα 31.12.2015
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2015

3. Εµπορικές Απαιτήσεις
Ανάλυση
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4. Λοιπές Απαιτήσεις
Ανάλυση

31/12/2015

31/12/2014

Ελληνικό ∆ηµόσιο
Προκαταβολές στο προσωπικό

11.019
14.040

20.032
10.752

Λοιπές απαιτήσεις

13.801

14.117

Σύνολο

38.860

44.900

31/12/2015

31/12/2014

3.505
55.710

3.075
16.444

5. Προπληρωµένα έξοδα
Ανάλυση
Τέλη κυκλοφορίας
Προκαταβολές σε προµηθευτές
Λοιπά
Σύνολο

451

289

59.667

19.808

31/12/2015

31/12/2014

10.750

15.185

6.775

29.098

17.525

44.284

6. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Ανάλυση
Ταµείο
Καταθέσεις Όψεως
Σύνολο

Η οντότητα δεν διαθέτει διαθέσιµα σε ξένο νόµισµα.

7. Κεφάλαιο
Το κεφάλαιο του Εταιρείας αναλύεται ως εξής:
Μετοχικό Κεφάλαιο
Μετοχικό Κεφάλαιο

31/12/2015

31/12/2014

350.000

350.000

10

10

35.000

35.000

Αριθµός Μετοχών
Αξία ανά µετοχή

∆εν υπήρξε µεταβολή του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά την κλειόµενη χρήση.

8. Καθαρή Θέση
Η καθαρή θέση της εταιρείας κατά την 31.12.2015 και κατά την 31.12.2014 έχει ως εξής:
Καθαρή θέση

31/12/2015

31/12/2014

Μετοχικό Κεφάλαιο
Αποτέλεσµα εις Νέον

350.000
-460.381

350.000
(483.669)

Σύνολο

-110.381

(133.669)

31/12/2015

31/12/2014

580.809

520.341

0

29.940

580.809

550.281

9. Εµπορικές υποχρεώσεις
Ανάλυση
Προµηθευτές
Γραµµάτια πληρωτέα
Σύνολο
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10. Λοιποί φόροι τέλη
Ανάλυση
ΦΠΑ
Φόρος αµοιβών ελεύθερων επαγγελµατιών
Φόρος µισθωτών υπηρεσιών
Λοιποί Φόροι Τέλη
Σύνολο

31/12/2015

31/12/2014

62.404
300

4.589
621

3.587
369

3.290
-

66.661

8.500

31/12/2015

31/12/2014

32.663
567.731

19.077
328.738

13.559

11.794

613.953

359.608

01/01/2015-31/12/2015

01/01/201431/12/2014

3.121.579

1.577.528

268.447

182.544

3.390.026

1.760.072

11. Λοιπές υποχρεώσεις
Ανάλυση
Αµοιβές προσωπικού
Προκαταβολές πελατών
Λοιπές Υποχρεώσεις
Σύνολο

12. Πωλήσεις
Κατηγορία
Έσοδα υπηρεσιών τουριστικού πρακτορείου
Έσοδα από προµήθειες & µεσιτείες
Σύνολο

13. Κόστος πωλήσεων
Η φύση των δαπανών του κόστους πωληθέντων της Εταιρείας έχει ως εξής :
Κατηγορία
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - Τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Σύνολο

01/01/2015-31/12/2015

01/01/201431/12/2014

134.207

102.302

133.471
2.578.661

84.353
1.202.514

3.717
116.799

104.164

52.734

29.292

3.019.589

1.522.625

01/01/2015-31/12/2015

01/01/201431/12/2014

14. Λοιπά συνήθη έσοδα
Κατηγορία
Εσοδα από χρεώση κινητής τηλεφωνίας
Προµήθειες από πωλήσεις για λογαριασµό
τρίτων
Λοιπα έσοδα

2.709

2.048

11.561
312

17.709
683

Σύνολο

14.581

20.440
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15. Έξοδα διοίκησης
01/01/2015-31/12/2015

01/01/201431/12/2014

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

48.645

45.794

Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων

13.164
6.432

16.564
7.644

6.021
5.503

1.851
8.735

Κατηγορία

Φόροι - Τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Αποσβέσεις

7.973

6.311

87.738

86.899

01/01/2015-31/12/2015

01/01/201431/12/2014

225.573
35.431

164.250
39.156

Φόροι - Τέλη
∆ιάφορα έξοδα

371
7.108

345
7.367

Αποσβέσεις

2.658

3.010

271.141

214.127

Σύνολο

16. Έξοδα ∆ιάθεσης
Κατηγορία
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Παροχές τρίτων

Σύνολο

17. Απασχολούµενο Προσωπικό
Προσωπικό 2015
Μέσος Όρος Απασχολούµενων

Υπάλληλοι

Σύνολο

19

19

Μισθοί και ηµεροµίσθια

326.510

326.510

Κοινωνικές επιβαρύνσεις

80.959

80.959

956

956

Λοιπές παροχές
Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία

-

18. Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη
Οι συναλλαγές της εταιρείας µε τα συνδεµένα µέρη για τη χρήση 2015 έχουν ως εξής:

19. Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις – εγγυήσεις - Ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Εµπράγµατες εξασφαλίσεις

∆εν υφίστανται.
Λοιπές δεσµεύσεις - εγγυήσεις

Η εταιρεία έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέµατα που προκύπτουν
στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. ∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις
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ενδεχόµενες υποχρεώσεις. Υφίστανται εγγυητικές επιστολές εκδόσεως Τράπεζα ALPHA συνολικού ποσού 31.000
ευρώ.
Ενδεχόµενες υποχρεώσεις

Η εταιρεία έχει, από το νόµο, υποχρέωση να καταβάλλει στους εργοδοτουµένους της συγκεκριµένα χρηµατικά οφέλη
κατά το χρόνο της αφυπηρέτησής τους. Η αξία των δεδουλευµένων αυτών υποχρεώσεων κατά την 31/12/2015,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2112/1920, υπολογίσθηκε σε 26.200 € περίπου.
.

20. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή
ενδέχεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στη χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρείας.

21. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2011
µέχρι 2015. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσµατα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά.

22. Προσαρµογές µετάβασης
Η πρώτη εφαρµογή των κανόνων επιµέτρησης και σύνταξης χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων αντιµετωπίζεται ως
αλλαγή λογιστικών πολιτικών, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Ν.4308/14. Κατά την µετάβαση στα ΕΛΠ , δεν
πραγµατοποιήθηκαν εγγραφές προσαρµογής.
Τα στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της συγκριτικής περιόδου ταξινοµήθηκαν, σύµφωνα µε τα
υποδείγµατα των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων του Ν.4308/2014.
Βάση της παρ.5 του άρθρου 37 του ν.4308/2014 τα έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης δύναται να
εµφανίζονται στο ισολογισµό µετά την 31/12/2014 και µέχρι την ολοσχερή απόσβεση τους βάσει των κείµενων
φορολογικών διατάξεων.

23. Συνέχιση δραστηριότητας
Στην τρέχουσα περίοδο ο κίνδυνος ρευστότητας της εταιρείας είναι σηµαντικός λόγω κυρίως του αρνητικού κεφαλαίου
κίνησης. Η εταιρεία εµφανίζει αρνητικό κεφάλαιο κίνησης 391.468 ευρώ και τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας είναι
αρνητικά. Παρά το γεγονός ότι οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας για την
ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά της η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι µε την εκπόνηση νέου
επιχειρηµατικού σχεδίου ανάπτυξης των εργασιών της εταιρείας και την µείωση των λειτουργικών της δαπανών η
εταιρεία θα συνεχίσει κανονικά την δραστηριότητα της. Στο πλαίσιο αυτό αναµένεται η συνέχιση της κερδοφορίας και
η επαναφορά της χρηµατοοικονοµική ισορροπίας .
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24. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού
∆εν υπάρχουν άλλα µεταγενέστερα γεγονότα για τα οποία να απαιτείται γνωστοποίηση βάσει των διατάξεων της
παραγράφου 9 του Άρθρου 29 του Ν.4308/2014.

Ηράκλειο, 29/07/2016

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ & ∆/ΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΑΧΛΙΟΥΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΥ∆ΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

Α.∆.Τ. ΑΚ 476125

Α.∆.Τ. Τ 400190

Α.∆.Τ. AΙ 453560
Αρ.Αδείας Ο.Ε.Ε 7926 Α ΤΑΞΗΣ
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