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1. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ  

 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας AON ΧΙΟΥΙΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 

 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας AON ΧΙΟΥΙΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2015, τις καταστάσεις 

αποτελεσµάτων, 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. 

 
 

Γνώµη 

 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 

άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας AON ΧΙΟΥΙΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κατά την 

31η ∆εκεµβρίου 2015, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα 

µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 
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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. 
 

Αθήνα, 31 Μαΐου 2016 
 

 
ΕCOVIS HELLAS SA  (Α.Μ. 155 )                                                     
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 9-11 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ  
 

 

 Ο Ορκωτός Ελεγκτής  Λογιστής 
 
 
 
 
 

Ζαχαριουδάκης Μιχαήλ 
Α.Μ. 13191 
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2. ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  

 ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2015 - 31/12/2015 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Έχουµε την τιµή να θέσουµε υπόψη σας για έγκριση τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-

31/12/2015 της εταιρείας µας και να σας δώσουµε τις παρακάτω επεξηγήσεις. 

 

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας 

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1.103.366€ έναντι 1.247.588€ της προηγούµενης χρήσης, ήτοι 

αρνητική µεταβολή 11,56 %. 

Αρνητική µεταβολή της τάξεως των 6,18 % ποσοστιαίων µονάδων περίπου, παρατηρείται και στον ετήσιο 

κύκλο εργασιών που ανέρχεται στο ποσό των 3.385.048€ έναντι 3.608.128€ της προηγούµενης χρήσεως. 

Παρατηρούµε ότι ο κύκλος εργασιών έχει µειωθεί και τα καθαρά κέρδη προ φόρων έχουν µειωθεί. 

Παρατηρούµε επίσης µείωση του κόστους πωληθέντων σε 1.986.436€ έναντι 2.053.725€ της προηγούµενης 

χρήσης, µείωση των εξόδων διοικητικής λειτουργίας σε 232.200€ έναντι 269.025€ της προηγούµενης 

χρήσης, µείωση των εξόδων λειτουργίας διαθέσεως σε 38.953€ έναντι 59.081€ της προηγούµενης χρήσης, 

καθώς και αύξηση των λοιπών εσόδων και κερδών σε 32.261€ έναντι 3.860€ της προηγούµενης χρήσης, 

αύξηση των λοιπών εξόδων και ζηµιών  σε 114.006€ έναντι 6.547€ . 

 

2. Οικονοµική θέση της εταιρείας  
 

Η οικονοµική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2015 κρίνεται ικανοποιητική. 

Το σύνολο της καθαρής θέσης κατά την 31/12/2015 ανέρχονται σε ποσό 1.783.071€ έναντι 1.994.782€ της 

προηγούµενης χρήσεως.  

Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2015 και 2014 έχουν ως εξής: 

 

Αριθµοδείκτες οικονοµικής διάρθρωσης 

 31/12/2015   31/12/2014  

Σύνολο  κυκλοφορούντων        2.785.132 98,77 %     2.780.864           98,89% 

Σύνολο ενεργητικού  2.819.666   2.812.200  

      

Σύνολο µη κυκλοφορούντων        34.534  1,22%  31.336  1,11% 

Σύνολο ενεργητικού         2.819.666   2.812.200  

      

Σύνολο καθαρής θέσης        1.783.071 188,47%           1.994.782 
           

270,83% 

Σύνολο υποχρεώσεων           946.078   736.545  
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Σύνολο υποχρεώσεων 946.078    33,55%  736.545   26,19% 

Σύνολο καθ.θέσης,προβλ. & υποχρ.  2.819.666   2.812.200  

      

Σύνολο καθαρής θέσης        1.783.071 
        

63,24%  1.994.782         70,93% 

Σύνολο καθ. θέσης,προβλ.& υποχρ.  2.819.666          2.812.200  

      

      

Σύνολο καθαρής θέσης        1.783.071 5.163,23% 1.994.782  6.365,78% 

Σύνολο µη κυκλοφορούντων            34.534   31.336  

      

      

Σύνολο κυκλοφορούντων 
                        

2.785.132 
                                              

294,39% 2.780.864 377,55% 

Σύνολο υποχρεώσεων 946.078   736.545  

      

      

Κεφάλαιο κινήσεως 1.839.054   65,22% 2.044.319 72,69% 

Σύνολο ενεργητικού        2.819.666   2.812.200  

      
 

 

Αριθµοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 

31/12/2015   31/12/2014  

      

      

Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων 1.103.366 32,59%  1.247.588 34,58% 

Σύνολο εσόδων       3.385.048           3.608.128  

      

      

Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων 1.103.366 61,88%  1.247.588 62,54% 

Σύνολο καθαρής θέσης 1.783.071   1.994.782  

      

      

      

Μικτά αποτελέσµατα 1.398.612 41,32%  1.554.403 43,08% 

Πωλήσεις  υπηρεσιών 3.385.048   3.608.128  

      
 

3. Προβλεπόµενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι 

Λαµβάνοντας υπόψη µας τις δυσχερείς οικονοµικές συνθήκες κυρίως στην ελληνική αγορά αλλά και την κρίσης 
στην ευρύτερη περιοχή, προκειµένου να διατηρηθεί η κερδοφορία τα επόµενα έτη, οι βασικοί άξονες στρατηγικής 
είναι οι εξής: 
 

• ∆ιατήρηση χαρτοφυλακίου αναλογιστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα 

• Βελτίωση αποτελεσµάτων υπηρεσιών Ανθρώπινου ∆υναµικού. 

• Μείωση εργασιών σε άλλους τοµείς και χώρες 
 

4. Υποκαταστήµατα εταιρείας 
 

Η εταιρεία έχει τα εξής υποκαταστήµατα: 

α) Υποκατάστηµα Τουρκίας  

β) Υποκατάστηµα Κύπρου 
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5. Λογιστικές Αρχές 

Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρεία για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων της 

χρήσεως 01.01-31.12.2015, καθώς και άλλες χρήσιµες πληροφορίες, αναφέρονται στο προσάρτηµα, το 

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο αυτής της Έκθεσης.   

 

6. ∆ιανοµή κερδών  

Τα καθαρά αποτελέσµατα περιόδου µετά από φόρους ανήλθαν στο ποσό των €781.589. Το ποσό αυτό 

€781.589 µεταφέρεται στην καθαρή θέση του Ισολογισµού της εταιρίας. 

 
7. Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της 

παρούσας έκθεσης. 

 

Μέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συµβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα 

µπορούσε να επηρεάσει σηµαντικά την οικονοµική θέση και την πορεία της εταιρίας. 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τον ισολογισµό και τα αποτελέσµατα της 

χρήσεως. Η εταιρία  θα διανείµει µερίσµατα ποσού 632.100 € από το υπόλοιπο κερδών εις νέον.     

 

ΑΘΗΝΑ, 27/05/2015 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.          Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

   

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΝΤΟΥΡΗΣ  «ΑΜΕΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΕ»  ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ 436 Α’ 

ΤΑΞΗ 

ΑΦΜ: 999215515 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Η ανωτέρω έκθεση του ∆.Σ. που αποτελείται από 5 σελίδες είναι εκείνη που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου 
που χορήγησα µε ηµεροµηνία 31/05/2016 

ΕCOVIS  HELLAS  S  A. (Α.Μ. 155 )                                                                                 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 9-11 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ 
 
 

                                                                               

 Ο Ορκωτός Ελεγκτής  Λογιστής 
 
 
 
 

Ζαχαριουδάκης Μιχαήλ  
Α.Μ. 13191 
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3. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ποσά σε Ευρώ) 

 
Σηµείωση 31/12/2015 

 
31/12/2014 

 
1/1/2014 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

      Ενσώµατα πάγια  

         Λοιπός εξοπλισµός 1 4.924 
 

1.716 
 

2.111 

Άυλα πάγια στοιχεία 
 

        Λοιπά άυλα 
 439 

 
983 

 
1 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

         ∆άνεια και απαιτήσεις 3 29.171 
 

28.637 
 

28.697 

Σύνολο µη κυκλοφορούντων  

 
34.534 

 
31.336 

 
30.809 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

      Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές 

         Εµπορικές απαιτήσεις 2 1.225.947 
 

1.465.733 
 

1.617.836 

   Λοιπές απαιτήσεις 3 600 
 

302 
 

11.861 

   Λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία  518.206  -  - 

   Προπληρωθέντα έξοδα 
 1.016 

 
1.138 

 
1.790 

   Φόρος Εισοδήµατος 
 250.644 

 
34.951 

 
- 

   Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 4 788.719 
 

1.278.740 
 

1.085.943 

Σύνολο 

 
2.785.132 

 
2.780.864 

 
2.717.430 

Σύνολο κυκλοφορούντων 

 
2.785.132 

 
2.780.864 

 
2.717.430 

Σύνολο ενεργητικού 

 
2.819.666 

 
2.812.200 

 
2.748.239 

Καθαρή θέση 

      Καταβληµένα κεφάλαια 

         Κεφάλαιο 5 90.300 
 

90.300 
 

90.300 

   Υπέρ το άρτιο 
 10.525 

 
10.525 

 
10.525 

Σύνολο 

 
100.825 

 
100.825 

 
100.825 

Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο 

         Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού 
 30.100 

 
30.100 

 
30.100 

   Αφορολόγητα αποθεµατικά 
 16 

 
16 

 
457 

   Αποτελέσµατα εις νέο 

 
1.652.130 

 
1.863.841 

 
1.622.134 

Σύνολο 

 
1.682.246 

 
1.893.957 

 
1.652.691 

Σύνολο καθαρής θέσης 

 
1.783.071 

 
1.994.782 

 
1.753.516 

Προβλέψεις 

         Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους 6 90.517 
 

80.873 
 

63.502 

Υποχρεώσεις 

      Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

         Εµπορικές υποχρεώσεις 7 192.922 
 

196.247 
 

363.621 

   Φόρος εισοδήµατος 
 - 

 
- 

 
45.421 

   Λοιποί φόροι τέλη 8 291.448 
 

274.595 
 

314.878 

   Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης 9 39.777 
 

42.168 
 

41.458 

   Λοιπές υποχρεώσεις 10 301.803 
 

105.020 
 

31.570 

   Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 
 120.128 

 
118.515 

 
134.273 

Σύνολο 

 
946.078 

 
736.545 

 

931.221 

Σύνολο υποχρεώσεων 

 

946.078 

 

736.545 

 

931.221 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 

 

2.819.666 

 

2.812.200 

 

2.748.239 

 



9 

 

4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Ποσά σε Ευρώ) 

 

 
Σηµείωση 

1.1.2015 έως 
31.12.2015  

1.1.2014 έως 
31.12.2014 

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 12 3.385.048 
 

3.608.128 

Κόστος πωλήσεων 13 (1.986.436) 
 

(2.053.725) 

Μικτό αποτέλεσµα 
 

1.398.612 
 

1.554.403 

Έξοδα διοίκησης 13 (232.200) 
 

(269.025) 

Έξοδα διάθεσης 13 (38.953) 
 

(59.081) 

Λοιπά έξοδα και ζηµιές 
 

(114.006) 
 

(6.547) 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 
 

32.261 
 

3.860 

Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων 

 
1.045.714 

 
1.223.609 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 
 

61.411 
 

29.092 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
 

(3.759) 
 

(5.113) 

Αποτέλεσµα προ φόρων 

 
1.103.366 

 
1.247.588 

Φόρος εισοδήµατος 
 

(321.777) 
 

(329.072) 

Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους 
 

781.589 
 

918.517 
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5. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ     

 

Α. Γενικά στοιχεία για την εταιρεία   

 

1) Η εταιρεία µε την επωνυµία AON ΧΙΟΥΙΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ είναι εγκατεστηµένη 

στην διεύθυνση Λ. Μεσογείων 2, 11527 Αθήνα. H εταιρεία τηρεί υποκατάστηµα αλλοδαπής µε λογιστική 

αυτοτέλεια σε Τουρκία και Κύπρο.        

 

2) Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν συνταχθεί µε την παραδοχή της συνέχισης της 

δραστηριότητας.  

 

3) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των µικρών οντοτήτων, σύµφωνα µε το Ν. 4308/2014 και οι 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της έχουν καταρτισθεί βάσει των προβλέψεων του νόµου 4308/2014 που 

αναφέρονται στη συγκεκριµένη κατηγορία οντοτήτων.  

 

Β. Λογιστικές πολιτικές που εφαρµόζει η εταιρεία  

 
1. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους µε σαφήνεια σύµφωνα 

µε τις θεµελιώδεις αρχές του δουλευµένου και της συνέχισης της δραστηριότητας καθώς και τις ακόλουθες 

γενικές πολιτικές:  

• Οι λογιστικές πολιτικές εφαρµόζονται µε συνέπεια από περίοδο σε περίοδο ώστε να 

διασφαλίζεται η συγκρισιµότητα των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών. H εταιρεία εφάρµοσε για 

πρώτη φορά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα βάσει του Νόµου 4308/2014 µε ηµεροµηνία πρώτης 

εφαρµογής την 1 Ιανουαρίου 2014. Οι επιπτώσεις που επήλθαν λόγω των µεταβολών των 

λογιστικών πολιτικών και εκτιµήσεων στα κονδύλια των δηµοσιευµένων Χρηµατοοικονοµικών 

Καταστάσεων της 31 ∆εκεµβρίου 2014 και 31 ∆εκεµβρίου 2013 αναφέρονται στη σηµείωση E. 19 

• ∆εν έχουν γίνει συµψηφισµοί µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ή µεταξύ εσόδων 

και εξόδων. 

•  ∆εν έχουν γίνει παρεκκλίσεις από την εφαρµογή των διατάξεων του Νόµου 4308/2014. 

• ∆εν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζονται µε περισσότερα από ένα 

κονδύλια του ισολογισµού 

 
2. Τα λοιπά ενσώµατα πάγια (βελτιώσεις σε ακίνητα, λοιπός εξοπλισµός), επιµετρώνται στο κόστος κτήσης 

µείζον αποσβέσεις, και ζηµίες αποµείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζηµίες αποµείωσης) είναι µόνιµου 

χαρακτήρα. Οι συντελεστές απόσβεσης προσδιορίζονται µε βάση την εκτιµώµενη ωφέλιµη οικονοµική ζωή 

τους και διαµορφώνονται ως εξής: 

α/α Περιγραφή Συντελεστής απόσβεσης 

(1) 
Βελτιώσεις σε 

µισθωµένα ακίνητα 

Ανάλογα µε το χρόνο 

µίσθωσης 

(2) Λοιπός εξοπλισµός 10% - 20% 
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3. Τα λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα της 

αρχικής αναγνώρισης 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 (συντελεστής απόσβεσης 20%) 

 
4. Οι επενδύσεις σε χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά που εντάσσονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία, επιµετρώνται στο κόστος κτήσης µείον ζηµίες αποµείωσης. Κατά την διάθεση των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά µεταξύ λογιστικής αξίας και τιµήµατος διάθεσης 

αυτών,  αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζηµία στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 

 
5. Οι εµπορικές απαιτήσεις, οι λοιπές απαιτήσεις, επιµετρώνται στο κόστος κτήσης µείον τις εκτιµώµενες 

ζηµίες αποµείωσης. Ειδικότερα οι έντοκες απαιτήσεις και τα δάνεια επιµετρώνται στο αποσβέσιµο κόστος 

κτήσης µείον τις εκτιµώµενες ζηµίες αποµείωσης. Το αποσβέσιµο κόστος κτήσης προσδιορίζεται µε την 

σταθερή µέθοδο. 

 

6. Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις  αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται µεταγενέστερα στα 

ονοµαστικά τους ποσά. Σε περίπτωση που διαφορές υπέρ και υπό τα άρτιο και αρχικά κόστη 

χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων είναι σηµαντικά οι 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). 

 

7. Οι µη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται µεταγενέστερα στο 

ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους. 

 

8. Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ποσό που 

αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους. Σε περίπτωση που τα ποσά είναι σηµαντικά, οι 

προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται µεταγενέστερα στην παρούσα αξία των ποσών που 

αναµένεται να απαιτηθούν για το διακανονισµό τους.  

 

9. Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία, αναγνωρίζονται αρχικά και 

επιµετρώνται µεταγενέστερα µε βάση αποδεκτή αναλογιστική µέθοδο (Projected Unit Credit Method). 

 

10. ∆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.  

 

11. 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 
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ελέγχου για φόρο εισοδήµατος και προσαυξήσεις. ∆εν αναγνωρίστηκε αναβαλλόµενη φορολογία στις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. 

 

12. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται µε βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον 

θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονοµικού οφέλους της συναλλαγής. 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. 

 

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

 

14. 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, (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 και οι  

διαφορές που προκύπτουν αντιµετωπίζονται λογιστικά µε τον ίδιο τρόπο που αντιµετωπίζονται οι µεταβολές 

της εύλογης αξίας. Oι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισµό νοµισµατικών 

στοιχείων ή από τη µετατροπή τους µε ισοτιµία διαφορετική από την ισοτιµία µετατροπής κατά την αρχική 

αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη προγενέστερων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσµατα της περιόδου που προκύπτουν. Η συναλλαγµατική διαφορά που προκύπτει από νοµισµατικό 

στοιχείο το οποίο αποτελεί µέρος της καθαρής επένδυσης σε αλλοδαπή δραστηριότητα, αναγνωρίζεται 

κατευθείαν ως στοιχείο (διαφορά) στην καθαρή θέση. Το στοιχείο αυτό της καθαρής θέσης µεταφέρεται στα 

αποτελέσµατα κατά τη διάθεση της αλλοδαπής δραστηριότητας. 

.  

Γ. Αλλαγές λογιστικών πολιτικών, αλλαγές λογιστικών εκτιµήσεων και διορθώσεις λαθών  

 
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.  

 

 

∆. Παρέκκλιση από την εφαρµογή διάταξης νόµου για εκπλήρωση της υποχρέωσης εύλογης 
παρουσίασης 

   

Η παρέκκλιση µπορεί να γίνει µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την  εκπλήρωση  της υποχρέωσης της  

εύλογης παρουσίασης. Στην περίπτωση αυτή αναφέρονται οι επιπτώσεις της παρέκκλισης στα περιουσιακά 

στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση και στα αποτελέσµατα.  
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Ε. Αναλύσεις κονδυλίων των οικονοµικών καταστάσεων 

 

1. Ενσώµατα πάγια και αύλα στοιχεία    

 

    
Βελτιώσεις 
σε ακίνητα 

  
Λοιπός 

εξοπλισµός 
  Σύνολο 

Κόστος κτήσης             

1 Ιανουαρίου 2014   36.243   122.934   159.176 

Προσθήκες   -   3.850   3.850 

Μειώσεις   -   (2.648)   (2.648) 

31 ∆εκεµβρίου 2014   36.243   124.136   160.379 

              

1 Ιανουαρίου 2015   36.243   124.136   160.379 

Προσθήκες   -   10.231   10.231 

31 ∆εκεµβρίου 2015   36.243   134.367   170.610 

              

Αποσβέσεις και αποµειώσεις             

Συσσωρευµένες αποσβέσεις             

1 Ιανουαρίου 2014   (36.243)   (120.822)   (157.065) 

Αποσβέσεις περιόδου   -   (4.245)   (4.246) 

Μειώσεις αποσβεσθέντων   -   2.648   2.648 

31 ∆εκεµβρίου 2014   (36.243)   (122.420)   (158.663) 

              

1 Ιανουαρίου 2015   (36.243)   (122.420)   (158.663) 

Αποσβέσεις περιόδου   -    (7.910)   (7.910) 

Μειώσεις αποσβεσθέντων   -    887   887 

31 ∆εκεµβρίου 2015   (36.243)   (129.443)   (165.685) 

              

Αναπόσβεστη αξία στις              

31 ∆εκεµβρίου 2014   -   1.716   1.716 

31 ∆εκεµβρίου 2015   -   4.924   4.924 
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2. Εµπορικές απαιτήσεις 

 

Οι εµπορικές απαιτήσεις  αναλύονται ως εξής : 
 

  31/12/2015  31/12/2014  1/1/2014 

Εµπορικές απαιτήσεις - µη συνδεδεµένες οντότητες  1.241.846  1.503.874  1.657.836 

µείον: αποµείωση εµπορικών απαιτήσεων  (15.899)  (38.141)  (40.000) 

Σύνολο εµπορικών απαιτήσεων  1.225.947  1.465.733  1.617.836 

 

3. Λοιπές Απαιτήσεις 

 

Οι λοιπές απαιτήσεις  αναλύονται ως εξής : 
 

  31/12/2015  31/12/2014  1/1/2014 

Άλλες απαιτήσεις από µη συνδεδεµένες οντότητες  68  97  885 

Εγγυήσεις  29.171  28.637  28.697 

Λοιπές προκαταβολές σε πιστωτές - µη 
συνδεδεµένες οντότητες 

 532  205  10.976 

Σύνολο λοιπών απαιτήσεων  29.771  28.939  40.558 

       

       

Μακροπρόθεσµο µέρος  29.171  28.637  28.697 

Βραχυπρόθεσµο µέρος  600  302  11.861 

Σύνολο   29.771  28.939  40.558 

 

 

4. Ταµειακά ∆ιαθέσιµα 

 

Τα ταµειακά διαθέσιµα  αναλύονται ως εξής: 
 

  31/12/2015  31/12/2014  1/1/2014 

∆ιαθέσιµα στο ταµείο   146  209  11 

∆ιαθέσιµα σε τράπεζες  788.573  1.278.531  1.085.932 

Σύνολο  788.719  1.278.740  1.085.943 
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5. Καθαρή θέση  

 

Το εγκεκριµένο κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 90.300 ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβληµένο. 

 

Το κεφάλαιο διαιρείται σε 90.300 µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1,00 ευρώ κάθε ένα. Εντός της περιόδου δεν 

εκδόθηκαν νέες µετοχές. 

 

Από τις διατάξεις περί νοµοθεσίας των Ανωνύµων Εταιρειών, Κ.Ν. 2190/1920, επιβάλλονται περιορισµοί σε 

σχέση µε τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής: 

 

� Η απόκτηση ιδίων µετοχών, µε εξαίρεση την περίπτωση της απόκτησης µε σκοπό την διανοµή τους 

στους εργαζοµένους, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και δεν 

µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την µείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από το ποσό του 

µετοχικού κεφαλαίου προσαυξηµένου µε τα αποθεµατικά για τα οποία η διανοµή τους απαγορεύεται 

από τον Νόµο. 

� Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το ½ του 

µετοχικού κεφαλαίου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, µέσα 

σε προθεσµία έξι µηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την 

υιοθέτηση άλλου µέτρου. 

� Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του µετοχικού 

κεφαλαίου και η Γενική Συνέλευση δεν λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα, η εταιρεία µπορεί να λυθεί µε 

δικαστική απόφαση µετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον. 

� Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηµατισµό του Τακτικού 

αποθεµατικού, το οποίο χρησιµοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανοµής 

µερίσµατος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού Αποτελέσµατα εις Νέον. Ο 

σχηµατισµός του αποθεµατικού αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το ύψος του φθάσει το 1/3 του 

µετοχικού κεφαλαίου. 

� Η καταβολή ετησίου µερίσµατος στους µετόχους σε µετρητά, και σε ποσοστό 35% τουλάχιστον των 

καθαρών κερδών, µετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού και του καθαρού αποτελέσµατος από 

την επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, είναι υποχρεωτική. 

Τούτο δεν έχει εφαρµογή, αν έτσι αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση των µετόχων µε πλειοψηφία 

τουλάχιστον 65% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, το µη διανεµηθέν 

µέρισµα µέχρι τουλάχιστον ποσοστού 35% επί των κατά τα ανωτέρω καθαρών κερδών, εµφανίζεται σε 

ειδικό λογαριασµό Αποθεµατικού προς κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας µε την έκδοση νέων µετοχών 

που παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους µετόχους. Τέλος, µε πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του 

καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση των µετόχων, µπορεί να αποφασίζει την µη 

διανοµή µερίσµατος. 

 

Η εταιρεία συµµορφώνεται πλήρως µε τις προβλέψεις του νόµου.  

 

 



16 

 

6. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους 

 

Οι προβλέψεις για τις παροχές σε εργαζοµένους έχουν ως εξής: 
 

  31/12/2015  31/12/2014 

Yπόλοιπο έναρξης χρήσης  80.873  63.502 

Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού χρήσεως  9.644  17.371 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης  90.517  80.873 

 

 

7. Εµπορικές υποχρεώσεις 

 

Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
 

    31/12/2015   31/12/2014   1/1/2014 

Προµηθευτές (εκτός από συνδεδεµένες οντότητες)   192.922   196.247   363.621 

 

 

8. Λοιποί φόροι-τέλη 

 

Οι λοιποί φόροι-τέλη αναλύονται ως εξής: 
 

  31/12/2015  31/12/2014  1/1/2014 

Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.)  131.086   175.451   210.225 

Παρακρατούµενος φόρος από µισθωτή εργασία και 
συντάξεις 

 149.427   93.011   90.649 

Παρακρατούµενος φόρος από επιχειρηµατική 
δραστηριότητα 

 9.976   4.340   10.090 

Λοιποί φόροι, τέλη και εισφορές  959   1.793   3.914 

Σύνολο  291.448   274.594   314.877 

       

 

9. Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης 

 

Οι υποχρεώσεις σε οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης αναλύονται ως εξής: 

 

  31/12/2015  31/12/2014  1/1/2014 

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισµούς 
κύριας ασφάλισης 

 34.708   37.860   37.825 

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισµούς 
επικουρικής ασφάλισης 

 5.069   4.308   3.633 

Σύνολο  39.777  42.168  41.458 
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10. Λοιπές υποχρεώσεις 

 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

 

  31/12/2015  31/12/2014  1/1/2014 

Προκαταβολές µη συνδεδεµένων πελατών  6.095   6.025   6.025 

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες  30.535   97.337   24.330 

Μερίσµατα πληρωτέα  264.081   -   - 

Άλλες υποχρεώσεις προς µη συνδεδεµένες 
οντότητες 

 1.092   1.658   1.215 

Σύνολο  301.802  105.019  31.569 

       

 

11. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις  

 

Η εταιρεία έχει οριστικοποιήσει τις φορολογικές της υποχρεώσεις µέχρι και τη χρήση 2009. Οι φορολογικές 

υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από τη χρήση 2010 έως τη χρήση 2015 

µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα 

διενεργηθεί ο φορολογικός έλεγχος, η έκβαση του οποίου δεν µπορεί να προβλεφθεί και ως εκ τούτου δεν έχει 

γίνει καµία πρόβλεψη στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό. 

 

12. Πωλήσεις 

 

    
1.1.2015 έως 
31.12.2015 

  
1.1.2014 έως 
31.12.2014 

Πωλήσεις υπηρεσιών   3.385.048   3.608.128 

 

Το σύνολο των πωλήσεων αφορά πωλήσεις στο εσωτερικό ποσού 1.948.565 ευρώ, πωλήσεις στο εξωτερικό 

ποσού 207.237 ευρώ, πωλήσεις υποκαταστήµατος Τουρκίας ποσού1.229.245 ευρώ. 
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13. Μερισµός εξόδων 

 

  
1.1.2015 έως 
31.12.2015 

 
1.1.2014 έως 
31.12.2014 

Παροχές στους εργαζόµενους  1.470.865  1.447.365 

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων  7.910  4.587 

Αµοιβές τρίτων  335.904  351.904 

Λοιπές αµοιβές τρίτων  209.205  297.798 

Τηλεπικοινωνίες  22.268  31.580 

Ενοίκια  99.008  95.019 

Ασφάλιστρα  280  322 

Επισκευές και συντηρήσεις  1.671  1.600 

Μισθώµατα  23.699  38.841 

∆ιάφοροι φόροι  5.846  3.593 

Έξοδα µεταφορών  5.198  7.586 

Έξοδα ταξιδίων  14.798  33.272 

Έξοδα διαφήµισης  12.896  17.201 

Συνδροµές   10.859  9.479 

∆ωρεές  1.000  - 

Αναλώσιµα  13.881  19.314 

∆ιάφορα λειτουργικά έξοδα   22.299  22.370 

Συνολικό κόστος πωλήσεων, εξόδων διοίκησης και 
διάθεσης 

 2.257.589  2.381.831 

     

Κατανοµή στις λειτουργίες     

Κόστος πωλήσεων  1.986.436  2.053.725 

Έξοδα διοίκησης  232.200  269.025 

Έξοδα διάθεσης  38.953  59.081 

  2.257.589  2.381.831 

     

Οι παροχές σε εργαζόµενους αναλύονται ως εξής     

  
1.1.2015 έως 
31.12.2015 

 
1.1.2014 έως 
31.12.2014 

Μισθοί και ηµεροµίσθια  1.142.935  1.110.099 

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης  174.259  193.138 

Παρεπόµενες παροχές  144.027  126.757 

Πρόβλεψη Αποζηµίωσης Προσωπικού  9.644  17.371 

  1.470.865  1.447.365 

 

Ο µέσος όρος των εργαζοµένων στο κεντρικό τη χρήση 2015 ανήλθε σε 15 άτοµα (2014: 15 άτοµα). Στο 
υποκατάστηµα της Τουρκίας κατά µέσο όρο εργάστηκαν 6 υπάλληλοι (2014: 5 άτοµα) και στο υποκατάστηµα της 
Κύπρου 0 υπάλληλοι (2014: 0 άτοµα).. 
 

Οι δεσµεύσεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία αφορούν τις προβλέψεις για 
αποζηµίωση µετά την έξοδο από την υπηρεσία  βάσει του νόµου 2112/20. Πέραν αυτής της νοµικής δέσµευσης 
δεν υπάρχουν άλλες.   
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14. Παροχές σε µέλη διοικητικών συµβουλίων 

 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης έχουν συναφθεί συµβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών και έχουν δοθεί µέσα 

στο 2015 αµοιβές σε ∆ιευθυντικά στελέχη συνολικού ποσού 303.000 ευρώ. Οι υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά 

στελέχη κατά την 31/12/2015 ήταν ποσού 45.360 ευρώ. 

 

15. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη  

 

Οι συναλλαγές εντός του 2015 και οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις µε τις εταιρίες του οµίλου κατά την 31 

∆εκεµβρίου 2015 έχουν ως εξής: 

 

 Έσοδα από υπηρεσίες Απαιτήσεις µε 31/12/2015 
AON HEWITT LIMITED (GB) 2.600 7.170 

AON HEWITT FRANCE 11.295 3.975 

AON HEWITT AUSTRIA GmbH 3.065 3.065 

AON HEWITT TURKEY 100.000 - 

AON HEWIIT CHICAGO 5.000 - 

AON HEWITT FRANCE 3.500 - 

 Έξοδα Υποχρεώσεις µε 31/12/2015 

AON BELGIUM BVBA/SPRL 2.070 2.070 

 

16. Λοιπές πληροφορίες  

 
(α) Τα µερίσµατα που δόθηκαν στην τρέχουσα περίοδο ανήλθαν σε 993.300 ευρώ. Στην προηγούµενη περίοδο 

τα µερίσµατα ανήλθαν σε 677.250 ευρώ. Το διοικητικό συµβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση 

διανοµή µερίσµατος ποσού 632.100 ευρώ. 

 

(β) Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας αποφάσισε το Μάιο του 2016 το κλείσιµο του υποκαταστήµατος και 

την ανάληψη των απαραίτητων ενεργειών για την διαγραφή του από τα µητρώα του εφόρου εταιρειών της 

Κύπρου. 

 

(γ) Οι αµοιβές των ελεγκτών για τη χρήση 2015 ανήλθαν σε 3.000 ευρώ για τον τακτικό έλεγχο. 
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17. Πίνακας µετάβασης 

 

  
Ηµεροµηνία µετάβασης στα ΕΛΠ 

(1/1/2014) 
Υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 

2014 

Ποσά σε € Σηµ. 

Υπόλοιπο  
βιβλίων 
βάσει 
Κ.Ν. 

2190/20 

Επίδραση 
µετάβασης  

στα ΕΛΠ 

Υπόλοιπο 
Έναρξης  

βάσει 
ΕΛΠ 

Υπόλοιπο  
βιβλίων 
βάσει 
Κ.Ν. 

2190/20 

Επίδραση 
µετάβασης  

στα ΕΛΠ 

Υπόλοιπο 
βάσει 
ΕΛΠ 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
       Ενσώµατα πάγια 
       Λοιπός εξοπλισµός 
 

2.111 - 2.111 1.716 - 1.716 
Άυλα πάγια στοιχεία 

       Λοιπά άυλα 
 

1 - 1 983 - 983 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

       ∆άνεια και απαιτήσεις 
 

28.697 - 28.697 28.637 - 28.637 

Σύνολο µη κυκλοφορούντων 
 

30.809 - 30.809 31.336 - 31.336 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
       Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές 
       Εµπορικές απαιτήσεις 
 

1.617.836 - 1.617.836 1.465.733 - 1.465.733 
Λοιπές απαιτήσεις 1 349.246 (337.385) 11.861 389.398 (389.096) 302 
Προπληρωµένα έξοδα 

 
1.790 - 1.790 1.138 - 1.138 

Φόρος εισοδήµατος 
 

- - - - 34.951 34.951 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

 
1.085.943 - 1.085.943 1.278.740 - 1.278.740 

Σύνολο 
 

3.054.815 (337.385) 2.717.430 3.135.009 (354.145) 2.780.864 

Σύνολο κυκλοφορούντων 
 

3.054.815 (337.385) 2.717.430 3.135.009 (354.145) 2.780.864 

Σύνολο ενεργητικού 
 

3.085.624 (337.385) 2.748.239 3.166.345 (354.145) 2.812.200 

Καθαρή θέση 
       Καταβληµένα κεφάλαια 
       Κεφάλαιο 
 

90.300 - 90.300 90.300 - 90.300 
Υπέρ το άρτιο 

 
10.525 - 10.525 10.525 - 10.525 

Σύνολο 
 

100.825 - 100.825 100.825 - 100.825 

Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο 
       Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού 
 

30.100 - 30.100 30.100 - 30.100 
Αφορολόγητα αποθεµατικά 

 
457 - 457 16 - 16 

Αποτελέσµατα εις νέο 2 944.884 677.250 1.622.134 870.540 993.300 1.863.841 

Σύνολο 
 

975.441 677.250 1.652.691 900.657 993.300 1.893.957 

Σύνολο καθαρής θέσης 
 

1.076.266 677.250 1.753.516 1.001.482 993.300 1.994.782 

Προβλέψεις 
       Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους 
 

63.502 - 63.502 80.873 - 80.873 

Λοιπές προβλέψεις 
 

130.831 (130.831) - 118.518 (118.518) - 

Σύνολο 
 

194.333 (130.831) 63.502 199.391 (118.518) 80.873 

Υποχρεώσεις 
       Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
       Εµπορικές υποχρεώσεις 1 248.717 114.904 363.621 55.297 140.950 196.247 

Προκαταβολές πελατών 1 6.025 (6.025) - 6.025 (6.025) - 
Φόρος εισοδήµατος 1 - 45.421 45.421 - - - 
Λοιποί φόροι και τέλη 1 697.683 (382.806) 314.878 628.738 (354.145) 274.595 
Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης 

 
41.458 - 41.458 42.168 - 42.168 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1 140.449 (108.879) 31.570 239.944 (134.925) 105.020 
Μερίσµατα 2 677.250 (677.250) - 993.300 (993.300) - 
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 1 3.443 130.831 134.273 - 118.518 118.515 

Σύνολο 
 

1.815.025 (883.803) 931.221 1.965.472 (1.228.927) 736.545 

Σύνολο υποχρεώσεων 
 

1.815.025 (883.803) 931.221 1.965.472 (1.228.927) 736.545 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 3.085.624 (337.385) 2.748.239 3.166.345 (354.144) 2.812.200 

 

Επίδραση στα ίδια Κεφάλαια 
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Ποσά σε € 1/1/2014 31/12/2014 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων βάσει Κ.Ν.2190/20 1.076.266 1.001.482 

Προσαρµογές λόγω µετάβασης στα ΕΛΠ   

Μετάθεση µερισµάτων στο χρόνο έγκρισης της καταβολής τους   677.250 993.300 

   

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων βάσει ΕΛΠ 1.753.516 1.994.782 
 

 

Επίδραση στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων 
 
 

 
Σηµ. Υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2014 

  

Υπόλοιπο  
βιβλίων 

βάσει Κ.Ν. 
2190/20 

Επίδραση 
µετάβασης  

στα ΕΛΠ 

Υπόλοιπο 
Έναρξης  

βάσει ΕΛΠ 

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 
 

3.608.128 - 3.608.128 

Κόστος πωλήσεων 
 

(2.053.725) - (2.053.725) 

Μικτό αποτέλεσµα 
 

1.554.403 - 1.554.403 

Έξοδα διοίκησης 
 

(269.025) - (269.025) 

Έξοδα διάθεσης 
 

(59.081) - (59.081) 

Λοιπά έξοδα και ζηµιές 1 (29.929) 23.381 (6.547) 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 1 27.241 (23.381) 3.860 

Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων 

 
1.223.609 - 1.223.609 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 
 

29.092 - 29.092 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
 

(5.113) - (5.113) 

Αποτέλεσµα προ φόρων 

 
1.247.588 - 1.247.588 

Φόρος εισοδήµατος 
 

- (329.072) (329.072) 

Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους 
 

1.247.588 (329.071) 918.517 

 
 

Η επίδραση από την µετάπτωση της Εταιρείας στα ΕΛΠ οφείλεται : 
 
1. Σε αναταξινοµήσεις κονδυλίων. 
2. Σε αναγνώριση µερισµάτων στο χρόνο έγκρισης της καταβολής τους. 
 

Αθήνα, 27/5/2016 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & 
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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