ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)
ΑΡ.Μ.Α.Ε 14670/80/Β/87/19 ΑΦΜ 094093617
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
2016
Ενσώµατα πάγια
Ακίνητα
0,00
Μηχανολογικός εξοπλισµός
71.455,59
Λοιπός εξοπλισµός
2.155.901,50
Επενδύσεις σε ακίνητα
0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
0,00
Λοιπά περιουσικα στοιχεια
0,00
Σύνολο
2.227.357,09
Άυλα πάγια στοιχεία
Δαπάνες ανάπτυξης
14.437,51
Υπεραξία
0,00
Λοιπά άυλα
4.052,42
Σύνολο
18.489,93
Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 2.245.847,02
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
0,00
Δάνεια και απαιτήσεις
0,00
Χρεωστικοί τίτλοι
0,00
Συµµετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
0,00
Λοιποί συµµετοχικοί τίτλοι
20.500,00
Λοιπά
0,00
Σύνολο
20.500,00
Αναβαλλόµενοι φόροι
0,00
Σύνολο µη κυκλοφορούντων
2.266.347,02
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Έτοιµα και ηµιτελή προϊόντα
0,00
Εµπορεύµατα
0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
0,00
Προκαταβολές για αποθέµατα
0,00
Λοιπά αποθέµατα
0,00
Σύνολο
0,00
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές
Εµπορικές απαιτήσεις
778.668,31
Δουλευµένα έσοδα περιόδου
0,00
Λοιπές απαιτήσεις
35.782,05
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
0,00
Προπληρωµένα έξοδα
0,00
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
367.408,27
Σύνολο
1.181.858,63
Σύνολο κυκλοφορούντων
1.181.858,63
Σύνολο ενεργητικού
3.448.205,65
Καθαρή θέση
Καταβληµένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
1.104.990,00
Υπέρ το άρτιο
0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών
-239,45
Ίδιοι τίτλοι
0,00
Σύνολο
1.104.750,55
Διαφορές εύλογης αξίας
Διαφορές αξίας ενσωµάτων παγίων
0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιµων για πώληση
0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθµισης ταµειακών ροών
0,00
Σύνολο
0,00
Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο
Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού
62.620,37
Αφορολόγητα αποθεµατικά
739.327,95
Αποτελέσµατα εις νέο
-173.315,52
Σύνολο
628.632,80
Συναλλαγµατικές διαφορές
Σύνολο καθαρής θέσης
1.733.383,35
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους
0,00
Λοιπές προβλέψεις
616.319,50
Σύνολο
616.319,50
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Δάνεια
0,00
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις
0,00
Αναβαλλόµενοι φόροι
0,00
Σύνολο
0,00
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
0,74
Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπροθέσµων δανείων
0,00
Εµπορικές υποχρεώσεις
265.534,37
Φόρος εισοδήµατος
0,00
Λοιποί φόροι και τέλη
315.001,00
Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης
206.500,39
Λοιπές υποχρεώσεις
311.466,30
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
0,00
Έσοδα επόµενων χρήσεων
Σύνολο
1.098.502,80

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

1.098.502,80
3.448.205,65

2015
0,00
81.688,09
1.944.829,01
0,00
0,00
0,00
2.026.517,10
18.436,25
0,00
7.021,42
25.457,67
2.051.974,77
0,00
0,00
0,00
0,00
20.500,00
0,00
20.500,00
0,00
2.072.474,77

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900.768,53
0,00
23.736,23
0,00
0,00
242.554,57
1.167.059,33
1.167.059,33
3.239.534,10

1.104.990,00
0,00
-239,45
0,00
1.104.750,55
0,00
0,00
0,00
0,00
62.620,37
739.327,95
-175.387,39
626.560,93
1.731.311,48
0,00
616.319,50
616.319,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,74
0,00
80.720,23
0,00
336.831,47
225.586,90
248.763,78
0,00
891.903,12

891.903,12
3.239.534,10

Κατάστασης Αποτελεσµάτων κατά λειτουργία – Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
2.016
2.015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
1.248.869,44
1.494.331,01
Κόστος πωλήσεων
2.333.322,03
2.660.482,96
Μικτό αποτέλεσµα
-1.083.113,27
-1.166.151,95
Λοιπά συνήθη έσοδα
1.406.162,69
1.412.416,03
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζηµιές
Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)
Κέρδη και ζηµίες από διάθεση µη κυκλοφορούντων στοιχείων
Κέρδη και ζηµίες από επιµέτρηση στην εύλογη αξία
Έσοδα συµµετοχών και επενδύσεων
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τµήµατος σε τιµή ευκαιρίας
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσµα προ φόρων
Φόροι εισοδήµατος
Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους

244.978,88
51.132,49
16.143,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,64
10.808,26
11,31
8.747,70
2.071,87
0,00
2.071,87

276.813,58
70.715,48
5.280,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
281,94
-106.263,56
15,20
6.835,01
-113.083,37
0,00
-113.083,37
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ΑΝΩΝΤΜΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΤΜΝΟΤ
ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΣΗ 31.12.2016

1.Πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τθν Εταιρεία
α) Επωνυμία: Ανϊνυμοσ Ναυτιλιακι Εταιρεία Καλφμνου
β) Νομικόσ τφποσ: Ανϊνυμθ Εταιρεία
γ) Περίοδοσ αναφοράσ: 1,1,2016 – 31,12,2016
δ) Διεφκυνςθ τθσ ζδρασ: Άγιοσ Νικόλαοσ Κάλυμνοσ
ε) Α.Μ.Α.Ε.: 14670/80/Β/87/19
ςτ) Θ διοίκθςθ εκτιμά ότι θ παραδοχι τθσ ςυνεχιηόμενθσ δραςτθριότθτασ είναι
ενδεδειγμζνθ για τθν κατάρτιςθ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων.
η) Θ εταιρεία ανικει ςτθν κατθγορία μικρι οντότθτα
θ) Θ διοίκθςθ δθλϊνει ότι οι χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν καταρτιςτεί
ςε
πλιρθ ςυμφωνία με τον παρόντα νόμο.
κ) Σα ποςά των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων εκφράηονται ςε ευρϊ, που
αποτελεί
το λειτουργικό νόμιςμα τθσ Εταιρείασ.
ι) Σα ποςά δεν ζχουν ςτρογγυλοποιθκεί εκτόσ αν αναφζρεται διαφορετικά
2. Παράγοντεσ που κζτουν ςε κίνδυνο τθν προοπτικι τθσ Εταιρείασ ωσ
ςυνεχιηόμενθσ δραςτθριότθτασ
Θ Εταιρεία διενιργθςε ςχετικι αξιολόγθςθ και δεν εντόπιςε παράγοντεσ που
κζτουν ςε
κίνδυνο τθν προοπτικι τθσ ωσ ςυνεχιηόμενθ δραςτθριότθτα
3. Λογιςτικζσ αρχζσ και μζκοδοι
Θ ςφνταξθ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων ζγινε ςφμφωνα με τισ
παραδεδεγμζνεσ λογιςτικζσ αρχζσ και μζκοδοι

3.1. Ακολουκοφμενεσ λογιςτικζσ αρχζσ και μζκοδοι

Θ εταιρεία για τα επιμζρουσ ςτοιχεία των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων
εφαρμόηει τισ ακόλουκεσ λογιςτικζσ αρχζσ και μεκόδουσ, ςτα πλαίςια τθσ βαςικισ
αρχισ του δουλευμζνου
3.1.1. Ενςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία
α) Αρχικι καταχϊριςθ
Σα ενςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία καταχωρίηονται αρχικά ςτο κόςτοσ
κτιςεωσ, το οποίο περιλαμβάνει κάκε δαπάνθ που απαιτείται για να ζλκει το
ςτοιχείο ςτθν παροφςα κατάςταςθ ι κζςθ ι επιδιωκόμενθ χριςθ.
β) Μεταγενζςτερθ αποτίμθςθ
Μεταγενζςτερα τθσ αρχικισ καταχωρίςεωσ πάγια περιουςιακά ςτοιχεία
αποτιμοφνται ςτο αποςβζςιμο κόςτοσ (αρχικό κόςτοσ κτιςεωσ, πλζον κάκε
μεταγενζςτερθ δαπάνθ που πλθροί τον οριςμό του περιουςιακοφ ςτοιχείου, μείον
ςωρευμζνεσ αποςβζςεισ και ηθμίεσ απομειϊςεωσ).
Οι αποςβζςεισ των ενςωμάτων παγίων υπολογίηονται με τθν ςτακερι μζκοδο
μζςα ςτθν ωφζλιμθ ηωι τουσ ςφμφωνα με το Νόμο
β.1) Ιδιοχρθςιμοποιοφμενα ακίνθτα
Δεν υπάρχουν ακίνθτα
β.2) Επενδυτικά ακίνθτα
Δεν υπάρχουν ακίνθτα
β.3) Βιολογικά περιουςιακά ςτοιχεία
Δεν υπάρχουν
γ) Διαγραφι
Σα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία διαγράφονται κατά τθν πϊλθςι τουσ ι αν θ
Εταιρεία δεν αναμζνει μελλοντικά οικονομικά οφζλθ από τθ χρθςιμοποίθςι τουσ ι
τθν πϊλθςι τουσ.
3.1.2. Άυλα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία
Σα άυλα
προγράμματα,.

πάγια

περιουςιακά

ςτοιχεία

περιλαμβάνουν,

λογιςμικά

Θ αξία των λογιςμικϊν προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόςτοσ αγοράσ
λογιςμικϊν προγραμμάτων κακϊσ και κάκε δαπάνθ που ζχει πραγματοποιθκεί
προκειμζνου αυτά να τεκοφν ςε κακεςτϊσ λειτουργίασ, μειωμζνθ κατά το ποςό των
ςωρευμζνων αποςβζςεων και τυχόν απομειϊςεων τθσ αξίασ τουσ. θμαντικζσ
μεταγενζςτερεσ δαπάνεσ κεφαλαιοποιοφνται ςτα λογιςμικά προγράμματα όταν
προςαυξάνουν τθν απόδοςθ τουσ πζραν των αρχικϊν προδιαγραφϊν.
3.1.3. Χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία

3.1.3.1. υμμετοχζσ
Δεν υπάρχουν
3.1.3.2. Λοιπά χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία
α) Αρχικι καταχϊριςθ
Όλα τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία καταχωρίηονται αρχικά ςτο
κόςτοσ κτιςεωσ, δθλαδι ςτο κόςτοσ που απαιτικθκε για τθν απόκτθςθ τουσ. Σο
κόςτοσ κτιςεωσ περιλαμβάνει το ςφνολο των ταμειακϊν διακεςίμων (ι ταμειακϊν
ιςοδφναμων) ι τθν εφλογθ αξία άλλου ανταλλάγματοσ που διατζκθκε για τθν
απόκτθςθ, πλζον δαπάνεσ αγοράσ.
β) Μεταγενζςτερθ αποτίμθςθ
Μεταγενζςτερα τθσ αρχικισ καταχωρίςεωσ, τα χρθματοοικονομικά
περιουςιακά ςτοιχεία αποτιμοφνται ςτο κόςτοσ κτιςεϊσ τουσ (ονομαςτικά ποςά)
μείον τυχόν ηθμίεσ απομειϊςεωσ, εκτόσ από τα ζντοκα χρθματοοικονομικά
περιουςιακά ςτοιχεία, τα οποία, όταν τα ποςά, ο χρόνοσ λιξεϊσ τουσ ι το επιτόκιο
είναι ςθμαντικά, αποτιμοφνται ςτο αποςβζςιμο κόςτοσ με τθ μζκοδο του
πραγματικοφ επιτοκίου (ι με τθ ςτακερι μζκοδο).
Ηθμία απομειϊςεωσ προκφπτει όταν θ λογιςτικι αξία του ςτοιχείου είναι
μεγαλφτερθ από το ποςό που θ οντότθτα εκτιμά ότι κα ανακτιςει από αυτό
γ) Διαγραφι
Ζνα χρθματοοικονομικό περιουςιακό ςτοιχείο διαγράφεται όταν και μόνον όταν
εκπνεφςουν τα ςυμβατικά δικαιϊματα επί των ταμιακϊν ροϊν του ςτοιχείου ι
μεταβιβαςτοφν ουςιαςτικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφζλθ που προκφπτουν από τθν
κυριότθτα του ςτοιχείου αυτοφ
3.1.4. Φόροι ειςοδιματοσ
3.1.4.1. Σρζχων φόροσ
Μθδζν
3.1.4.2. Αναβαλλόμενοι φόροι
Θ εταιρεία δεν ζχει επιλζξει τθν καταχϊριςθ αναβαλλόμενων φόρων.
3.1.5. Αποκζματα
α) Αρχικι καταχϊριςθ
Δεν υπάρχουν αποκζματα
β) Μεταγενζςτερθ αποτίμθςθ
Δεν υπάρχουν αποκζματα
3.1.6. Προκαταβολζσ και λοιπά μθ χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία
Δεν υπάρχουν τζτοια ποςά

3.1.8. Μθ χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ
α) Αρχικι καταχϊριςθ και μεταγενζςτερθ αποτίμθςθ
Οι μθ χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ καταχωρίηονται αρχικά και
αποτιμοφνται μεταγενζςτερα ςτο ονομαςτικό ποςό που αναμζνεται να απαιτθκεί
για το διακανονιςμό τουσ. Διαφορζσ που προκφπτουν είτε κατά τθν επανεκτίμθςι
είτε κατά το διακανονιςμό των μθ χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων
καταχωρίηονται ωσ κζρδθ ι ηθμίεσ τθσ περιόδου ςτθν οποία προκφπτουν.
β) Διαγραφι
Μια μθ χρθματοοικονομικι υποχρζωςθ διαγράφεται όταν και μόνον όταν θ
ςυμβατικι δζςμευςθ εκπλθρϊνεται, ακυρϊνεται ι εκπνζει, δθλαδι όταν θ
ςυμβατικι δζςμευςθ που τθν δθμιοφργθςε δεν υφίςταται πλζον.
3.1.9. Προβλζψεισ
Οι προβλζψεισ καταχωρίηονται αρχικά και αποτιμοφνται μεταγενζςτερα ςτο
ονομαςτικό ποςό που αναμζνεται να απαιτθκεί για το διακανονιςμό τουσ, εκτόσ αν
θ αποτίμθςθ ςτθν παροφςα αξία του ποςοφ που αναμζνεται να απαιτθκεί για το
διακανονιςμό τουσ ζχει ςθμαντικι επίδραςθ ςτα ποςά των χρθματοοικονομικϊν
καταςτάςεων.
3.1.10. Κρατικζσ επιχορθγιςεισ
Οι κρατικζσ επιχορθγιςεισ που λαμβάνομε
για κάλυψθ εξόδων
καταχωρίηονται ςτα αποτελζςματα ωσ ζςοδα ςτθν ίδια περίοδο που
καταχωρίηονται και τα αντίςτοιχα ζξοδα.
3.1.11. Ζςοδα και ζξοδα
Θ εταιρεία καταχωρίηει τα ζςοδα τθσ και τα ζξοδα τθσ, όταν αυτά κακίςτανται
δουλευμζνα.
3.1.12. τοιχεία τθσ κακαρισ κζςεωσ
Σα κονδφλια τθσ κακαρισ κζςεωσ καταχωρίηονται αρχικά και αποτιμοφνται
μεταγενζςτερα ςτα ονομαςτικά ποςά, που ζχουν λθφκεί ι καταβλθκεί.
3.1.13. Ενδεχόμενα περιουςιακά ςτοιχεία και ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ
Δεν υφίςτανται τζτοια ενδεχόμενα δικαιϊματα και δεςμεφςεισ πάντωσ αν
υπάρξουν κα γνωςτοποιθκοφν ςθμειϊςεισ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων.
3.1.14. Γεγονότα μετά τθν θμερομθνία ιςολογιςμοφ
Δεν υφίςτανται τζτοια γεγονότα μετά τθ ςφνταξθ του ιςολογιςμοφ πάντωσ αν
υπάρξουν κα γνωςτοποιθκοφν ςθμειϊςεισ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων
3.1.15. θμαντικζσ λογιςτικζσ εκτιμιςεισ και παραδοχζσ
Δεν ζγιναν τζτοιεσ εκτιμιςεισ για μελλοντικά γεγονότα που, υπό τισ παροφςεσ
ςυνκικεσ, αναμζνεται να πραγματοποιθκοφν.
3.2. Μεταβολι λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων, μεταβολζσ λογιςτικϊν
εκτιμιςεων και διόρκωςθ ςφαλμάτων προθγοφμενων περιόδων
3.2.1. Μεταβολι λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων
τθν παροφςα περίοδο δεν προζκυψε ανάγκθ τζτοιασ μεταβολισ.
3.2.2 Μεταβολζσ λογιςτικϊν εκτιμιςεων

τθν παροφςα περίοδο δεν προζκυψε ανάγκθ τζτοιασ μεταβολισ
3.2.3. Διόρκωςθ ςφαλμάτων προθγοφμενων περιόδων
τθν παροφςα περίοδο 2016 δεν εντοπίςτθκε ςφάλμα προθγοφμενθσ
περιόδου.
4. Παρεκκλίςεισ από τισ διατάξεισ του νόμου προκειμζνου να επιτευχκεί εφλογθ
παρουςίαςθ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων
τθν παροφςα περίοδο δεν προζκυψε ανάγκθ τζτοιασ παρεκκλίςεωσ.
5. χζςεισ ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου ι μιασ υποχρεϊςεωσ με περιςςότερα από
ζνα κονδφλια του ιςολογιςμοφ
Δεν υπάρχουν περιουςιακά ςτοιχεία ι υποχρεϊςεισ που ςχετίηεται με
περιςςότερα από ζνα κονδφλια του ιςολογιςμοφ.
6. Πλθροφορίεσ ςχετικά με ενςϊματα και άυλα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία

6.1. Ιδιοχρθςιμοποιοφμενα ενςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία
Πίνακασ μεταβολϊν
ενςϊματων πάγιων ςτοιχείων
ιδιοχρθςιμοποιοφμενων
Αξία κτιςεωσ
Τπόλοιπο 1.1.2015

Γιπεδα

Κτίρια

Μθχανολογικ
όσ εξοπλιςμόσ

138.683,71

Λοιπόσ
εξοπλιςμόσ

Λοιπά
ενςϊματα
πάγια

3.588.090,15
125.807,0
6

Προςκικεσ περιόδου

4.739,04
21.785,77

Κεφαλαιοποίθςθ τόκων
Διαφορά αναπροςαρμογισ
Μειϊςεισ περιόδου
Μεταφορζσ περιόδου
Τπόλοιπο 31.12.2014

143.422,75

3.588,090,15

147.592,8
3

46.472,63

1.474,788,20

113.602,0
7

ωρευμζνεσ αποςβζςεισ και
απομειϊςεισ
Τπόλοιπο 1.1.2015

Αποςβζςεισ περιόδου

15.262,03

177.994,22
24.469,48

Διαφορά αναπροςαρμογισ
Μειϊςεισ αποςβζςεων
περιόδου
Απομειϊςεισ περιόδου
Αναςτροφζσ απομειϊςεων
περιόδου
Μεταφορζσ περιόδου
Τπόλοιπο 31.12.2015

61.734,66

1652,782,42

138.071,5
5

Κακαρι λογιςτικι αξία
31.12.2015

81.688,09

1.935.307,73

9.521,28

143.422,75

3.588.090,15

Αξία κτιςεωσ
Τπόλοιπο 1.1.2016

147.592,8
3
Προςκικεσ περιόδου

2.886,75

393.617,22
25.449,21

Κεφαλαιοποίθςθ τόκων
Διαφορά αναπροςαρμογισ
Μειϊςεισ περιόδου
Μεταφορζσ περιόδου
Τπόλοιπο 31.12.2016

146.309,50

3.981.707,37

173.042,0
4

Τπόλοιπο 1.1.2016

61.734,66

1.652.782,42

138.071,5
5

Αποςβζςεισ περιόδου

13.119,25

182.914,43

ωρευμζνεσ αποςβζςεισ και
απομειϊςεισ

25.079,51
Διαφορά αναπροςαρμογισ

Μειϊςεισ αποςβζςεων
περιόδου
Απομειϊςεισ περιόδου
Αναςτροφζσ απομειϊςεων
περιόδου
Μεταφορζσ περιόδου
Τπόλοιπο 31.12.2016

74.853,91

1.835.696,85

Κακαρι λογιςτικι αξία
31.12.2016

71.455,59

2.146.010,52

163.151,0
6

9.890,98

6.2. Επενδυτικά ακίνθτα
Δεν υπάρχουν

6.3. Βιολογικά περιουςιακά ςτοιχεία
Δεν υπάρχουν

6.4. Άυλα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία
Πίνακασ μεταβολϊν άυλων πάγιων
ςτοιχείων
Αξία κτιςεωσ
Τπόλοιπο 1.1.2015
Προςκικεσ περιόδου
Κεφαλαιοποίθςθ τόκων
Μειϊςεισ περιόδου
Μεταφορζσ περιόδου
Τπόλοιπο 31.12.2015
ωρευμζνεσ αποςβζςεισ και
Τπόλοιπο
1.1.2015
απομειϊςεισ
Αποςβζςεισ περιόδου
Μειϊςεισ αποςβζςεων περιόδου
Απομειϊςεισ περιόδου
Αναςτροφζσ απομειϊςεων περιόδου
Μεταφορζσ περιόδου

Δαπάνεσ
αναπτφξεωσ

Λοιπά άυλα
ςτοιχεία

48.898,85

15.220,17
520,00

48.898,85

15.740,17

26.463,86
3.998,74

6.199,75
2.969,00

Τπόλοιπο 31.12.22015
Κακαρι λογιςτικι αξία 31.12.2015
Αξία κτιςεωσ
Τπόλοιπο 1.1.2016
Προςκικεσ περιόδου
Κεφαλαιοποίθςθ τόκων
Μειϊςεισ περιόδου
Μεταφορζσ περιόδου
Τπόλοιπο 31.12.2016
ωρευμζνεσ αποςβζςεισ και
Τπόλοιπο
1.1.2016
απομειϊςεισ
Αποςβζςεισ περιόδου
Μειϊςεισ αποςβζςεων περιόδου
Απομειϊςεισ περιόδου
Αναςτροφζσ απομειϊςεων περιόδου
Μεταφορζσ περιόδου
Τπόλοιπο 31.12.2016

30.462,60
18.436,25

9.168,75
6.571,42

48.898,85

15740,17

48,898,85

15.740,17

30.462,60
3.998,74

9.168,75
2.969,00

Κακαρι λογιςτικι αξία 31.12.2015

14.437,51

Τπεραξία

34.461,34

6.5. Προκαταβολζσ και μθ κυκλοφοροφντα ςτοιχεία υπό καταςκευι
Δεν υπάρχου τζτοια ςτοιχεία

12.137,75
3.602,42

7. Χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία
7.1 Αποτίμθςθ ςτθν εφλογθ αξία
Δεν υπάρχουν τζτοια ςτοιχεία

7.2 Αποτίμθςθ ςτο κόςτοσ κτιςεωσ

7.2.1 Εμπορικζσ απαιτιςεισ
Οι εμπορικζσ απαιτιςεισ αναλφονται ςτον κατωτζρω πίνακα:
Εμπορικζσ απαιτιςεισ
Πελάτεσ……………….
Επιςφαλείσ Πελάτεσ και χρεϊςτεσ
………………….
φνολο

31/12/2016
162.348,81
616.319,50

31/12/2015
284.449,03
616.319,50

778.668,31

900.768,53

7.2.2 Λοιπζσ απαιτιςεισ
Οι λοιπζσ απαιτιςεισ αναλφονται ςτον κατωτζρω πίνακα:
Λοιπζσ απαιτιςεισ
Χρεϊςτεσ Διάφοροι……………….
……………….
……………….
φνολο

31/12/2016
35.782,02

31/12/2015
23.736,23

36.782,02

23.736,23

7.2.3 Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα
Σα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα αναλφονται ςτον κατωτζρω πίνακα:
Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα
Σαμείο
Κατακζςεισ όψεωσ
Κατακζςεισ προκεςμίασ
φνολο

31/12/2016
31/12/2015
2.453,95 …….2.241,49
364.951,32 …240.313,08
367.408,27

242.554,57

Όπου κρίνεται ςκόπιμο αναφζρεται το εξισ:
Σα υπόλοιπα των κατακζςεων όψεωσ και προκεςμίασ τθσ εταιρείασ κατά το τζλοσ
τθσ κλειόμενθσ χριςεωσ είναι κατατεκειμζνα ςε ελλθνικζσ τράπεηεσ κατά ποςοςτό
100.% και ςε τράπεηεσ του εξωτερικοφ κατά ποςοςτό 0%.

9. Προβλζψεισ
9.1 Πρόβλεψθ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ λόγω αποχωριςεωσ από τθν υπθρεςία
Δεν ζγινε πρόβλεψθ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ λόγω αποχωριςεωσ από
τθν υπθρεςία
9.2 Λοιπζσ προβλζψεισ
Οι λοιπζσ προβλζψεισ αναλφονται ςτον κατωτζρω πίνακα:
Πρόβλεψθ ανζλεγκτων φορολογικϊν χριςεων
Πρόβλεψθ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ
……………….
φνολο

31/12/2016

31/12/2015

0,00

0,00

10. Τποχρεϊςεισ
10,1 Μακροπρόκεςμεσ Τποχρεϊςεισ
Δεν υπάρχουν Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
10.2 Βραχυπρόκεςμεσ Τποχρεϊςεισ
10.2.1 Εμπορικζσ υποχρεϊςεισ
Οι εμπορικζσ υποχρεϊςεισ αναλφονται ςτον κατωτζρω πίνακα:
Εμπορικζσ υποχρεϊςεισ
Προμθκευτζσ……………….
Σραπεηικοί λογαριαςμοί……………….
Γραμμάτια πλθρωτζα……………….
Επιταγζσ
πλθρωτζεσ
ΕΕ
φνολο

31/12/2015
145.988,05
0,74
20.000,00
99.546,32
265.535,11

31/12/2014
80.720,23
0,74
0,00
0,00
80.720,97

φνολο
10.2.2 Λοιπζσ υποχρεϊςεισ
Οι λοιπζσ υποχρεϊςεισ αναλφονται ςτον κατωτζρω πίνακα:
Λοιπζσ υποχρεϊςεισ
Προςωπικό και αμοιβζσ τρίτων……………….

31/12/2016

31/12/2015

311.466,30

248.763,78

315.001,00

336.831,47

206.500,39

225.586,90
811.182,15

Φόροι - Σζλθ……………….
Αςφαλιςτικοί οργανιςμοί……………….
φνολο
832.967,69

11. Ζςοδα και ζξοδα ςθμαντικοφ ποςοφ ι ιδιαίτερθσ ςυχνότθτασ ι ςθμαςίασ
Ακολουκεί ανάλυςθ αυτϊν των εςόδων και εξόδων ςτουσ παρακάτω πίνακεσ:
Ζςοδα
Από ζκδοςθ ειςιτθρίων
Επιδοτιςεισ γραμμϊν Δθμοςίου……………….
…………….
φνολο

31/12/2016
1.248.869,44
1.395.346,02

31/12/2015
1.494.331,01
1.405.376,03

2.644.215,46

2.899.707,04

Ζξοδα
Αμοιβζσ Προςωπικοφ
Πετρζλαια λιπαντικά .
Παροχζσ τρίτων
Λοιπά ζξοδα……………….
φνολο

31/12/2016
1.087.312,15
487.081,74
525.822.88
152.070,65
2.252.287,42

31/12/2015
1.139.362,73
462.496,62
826.853,81
162.847,00
2.591.568,16

Ζςοδα και ζξοδα ςυμψθφιςμζνα
Απομείωςεισ και αναςτροφζσ απομειϊςεων.
……………….
……………….
φνολο

31/12/2016

31/12/2015

12. Σόκοι που ενςωματϊκθκαν ςτθν αξία περιουςιακϊν ςτοιχείων ςτθν περίοδο
Δεν υπάρχουν τζτοια ποςά.
17. Κατθγορίεσ και αμοιβζσ προςωπικοφ
Ο μζςοσ όροσ των απαςχολοφμενων ανά κατθγορία ανζρχεται ςε άτομα:
Διοικθτικό προςωπικό
Αξιωματικοί
Κατϊτερο πλιρωμα
φνολο

31/12/2016
6
6
10
22

31/12/2015
5
6
10
21

Θ εταιρεία ςε ςχζςθ με το απαςχολοφμενο προςωπικό επιβαρφνκθκε με τα
εξισ ποςά:
31/12/2016
958.731,98
128.580,17

31/12/2015
1.001.726,08
137.636,65

Μιςκοί και θμερομίςκια
Κοινωνικζσ επιβαρφνςεισ
Παροχζσ μετά τθν ζξοδο από τθν υπθρεςία
φνολο
1.087.312,15 1.139.362.73
19. Προκαταβολζσ και πιςτϊςεισ ςε μζλθ διοικθτικϊν, διαχειριςτικϊν και
εποπτικϊν οργάνων

Δεν υπάρχουν τζτοια κονδφλια.
30. Χρθματοοικονομικζσ δεςμεφςεισ, εγγυιςεισ, και ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ
που δεν εμφανίηονται ςτον ιςολογιςμό
α) Χρθματοοικονομικζσ δεςμεφςεισ
Θ Εταιρεία ζχει ςυνάψει μθ ακυρϊςιμεσ ςυμβάςεισ λειτουργικϊν μιςκϊςεων
που αφοροφν τθν ενοικίαςθ ακινιτων οι οποίεσ λιγουν ςε διάφορεσ θμερομθνίεσ
ζωσ και το ζτοσ 20Χ8.
Οι ελάχιςτεσ πλθρωμζσ ενοικίων λειτουργικϊν μιςκϊςεων ακινιτων ζχουν ωσ
ακολοφκωσ:

Ζωσ 1 ζτοσ
Από 1 ζωσ και 5 ζτθ
Πάνω από 5 ζτθ
φνολο

31/12/2015
0,00
0,00
7.324,00
7.324

31/12/2014
0,00
0,00
7.324,00
7.324

β) Εγγυιςεισ
Θ Εταιρεία ζχει χορθγιςει εγγυθτικζσ επιςτολζσ προσ διάφορουσ τρίτουσ,
ανάλυςθ των οποίων παρατίκεται ςτον ακόλουκο πίνακα:

Καλισ εκτζλεςθσ ζργου
Λοιπζσ εγγυιςεισ ςε τρίτουσ
φνολο

31/12/2016
35.129,06
19.760,00
55.889,06

31/12/2015
107.080,00
102.960,00
210.040,00

γ) Ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ
Κατά τθσ εταιρείασ ζχει αςκθκεί αγωγι και διεκδικείται το ποςό των € ΧΧΧ ωσ
αποηθμίωςθ για …………………………………. Θ διοίκθςθ εκτιμά ότι θ αγωγι αυτι δεν κα
ευδοκιμιςει υπζρ του αντιδίκου διότι ………………………………….. Για το λόγο αυτό δεν
κρίκθκε αναγκαίοσ ο ςχθματιςμόσ οποιαςδιποτε προβλζψεωσ ςτισ οικονομικζσ
καταςτάςεισ για το γεγονόσ αυτό.

32. Πρϊτθ εφαρμογι
Θ πρϊτθ εφαρμογι των κανόνων αποτιμιςεωσ και ςυντάξεωσ
χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων αντιμετωπίηεται ωσ αλλαγι λογιςτικϊν αρχϊν
και μεκόδων.
Θ εταιρεία ζκρινε ότι οι αναδρομικζσ προςαρμογζσ δεν είναι πρακτικά
ευχερείσ και βάςει των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρκρου 37 του Ν.4308/2014 δεν
κα εφαρμόςει αναδρομικά τα Ε.Λ.Π.. Σα ςτοιχεία των χρθματοοικονομικϊν

καταςτάςεων τθσ ςυγκριτικισ περιόδου ταξινομικθκαν, ςφμφωνα με τα
υποδείγματα των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων του Ν.4308/2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ

Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ

ΙΩΑΝΝΘ ΔΙΑΜΑΝΣΘ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΘ

Ο ΛΟΓΙΣΘ
ΡΟΤΟ ΑΧΙΛΛΕΑ

