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Ισολογισμός 31/12/2015 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ σημ. 31/12/2015 31/12/2014 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Ενσώματα πάγια       

Ακίνητα   232.594,71 € 247.243,51 € 

Λοιπός εξοπλισμός   3.941,00 € 8.338,98 € 

Σύνολο   236.535,71 € 255.582,49 € 

Άυλα πάγια στοιχεία       

Λοιπά άυλα   11.322,53 € 16.541,36 € 

Σύνολο   11.322,53 € 16.541,36 € 

        

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία       

Λοιπά     491.800,00 € 0,00 € 

Σύνολο   491.800,00 € 0,00 € 

        

Σύνολο μη κυκλοφορούντων   739.658,24 € 272.123,85 € 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές       

Εμπορικές απαιτήσεις   30.699,46 € 39.274,84 € 

Λοιπές απαιτήσεις   153.984,68 € 319.374,63 € 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα   106.221,14 € 611.518,97 € 

Σύνολο   290.905,28 € 970.168,44 € 

Σύνολο κυκλοφορούντων   290.905,28 € 970.168,44 € 

Σύνολο ενεργητικού   1.030.563,52 € 1.242.292,29 € 

        

ΠΑΘΗΤΙΚΟ       

Καθαρή θέση       

Καταβλημένα κεφάλαια       

Κεφάλαιο   360.000,00 € 360.000,00 € 

Σύνολο   360.000,00 € 360.000,00 € 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο       

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού   82.589,92 € 82.589,92 € 

Αποτελέσματα εις νέο   60.320,95 € 110.776,73 € 

Σύνολο   142.910,87 € 193.366,65 € 

Συναλλαγματικές διαφορές   0,00 € 0,00 € 

Σύνολο καθαρής θέσης   142.910,87 € 193.366,65 € 

Σύνολο   502.910,87 € 553.366,65 € 

Υποχρεώσεις       

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       

Εμπορικές υποχρεώσεις   486.135,51 € 591.902,18 € 

Φόρος εισοδήματος   0,00 € 0,00 € 

Λοιποί φόροι και τέλη   18.738,67 € 10.124,58 € 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης   16.658,98 € 18.382,72 € 

Λοιπές υποχρεώσεις   6.119,49 € 68.516,16 € 

Σύνολο   527.652,65 € 688.925,64 € 

        

Σύνολο υποχρεώσεων   527.652,65 € 688.925,64 € 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και 
υποχρεώσεων 

  1.030.563,52 € 1.242.292,29 € 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
 

  31/12/2015 31/12/2014 
Κύκλος εργασιών 
(καθαρός) 

 252.712,29 290.958,63 

Λοιπά συνήθη έσοδα    
Έξοδα διάθεσης  5.717,95 9.254,25 
Έξοδα διοίκησης  274.375,50 337.053,84 
Αποσβέσεις παγίων & 
άυλων στοιχείων 

 22.730,14 26.134,71 

Λοιπά έξοδα και ζημιές  447,94 6.990,58 
Λοιπά έσοδα και ζημιές  0 0 
Πιστωτικοί τόκοι και 
συναφή έσοδα 

 1.231,79 17.290,53 

Χρεωστικοί τόκοι και 
συναφή έξοδα 

 1.128,33 1.583,85 

Αποτέλεσμα προ φόρων  -50.455,78 -72.768,07 
Φόρος εισοδήματος  0 0 
Αποτέλεσμα περιόδου 
μετά φόρους 

 -50.455,78 -72.768,07 
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Προσάρτημα (σημειώσεις) των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

της 31ης Δεκεμβρίου 2015 

(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014) 

 

1. Πληροφορίες για την Εταιρεία 

ΓΕΝΙΚΑ 

 Επωνυμία: ΛΑΝΟΒΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

 Διακριτικός τίτλος   LANOVA SA 

 Νομικός τύπος: Ανώνυμη Εταιρεία. 

 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015 – 31/12/2015 

 Διεύθυνση της έδρας: Ιασωνίδου 16- Ελληνικό , Τ.Κ. 167 77. 

 Α.Μ.Α.Ε.: 52477/05/Β/02/14 

 ΓΕ.ΜΗ.: 54882809000 

 Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι 

ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 Κατηγορία:  μικρή οντότητα. 

 Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί 

σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο. 

 Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί 

και εκφράζονται σε ευρώ. 

Η Ανώνυμη εταιρεία ΛΑΝΟΒΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ιδρύθηκε στον Πειραιά το 

2002. Η έδρα της εταιρείας είναι στο Ελληνικό επί της οδού Ιασωνίδου 16 και η 

ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι   www.lanova.gr  

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

εταιρείας στις 27/7/2016 και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

των μετόχων. 

 

 

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

Η εταιρεία διοικείται από 3/μελές διοικητικό συμβούλιο πενταετούς θητείας. Τα μέλη 

του είναι τα εξής: 

Αλεξάνδρα Μαυρικίδου  Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος 

Μαρία Κοντολέων   Αντιπρόεδρος 

Ευγενία Λουκέα  Μέλος 

 

http://www.lanova.gr/
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2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας 

Το οικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον της χώρας παραμένει δύσκολο 

παρά την υλοποίηση κάποιων θετικών ενεργειών εντός του 2015 όπως είναι η 

ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Η εφαρμογή κεφαλαιακών ελέγχων και οι 

χρονοβόρες συζητήσεις με τους θεσμούς σχετικά με την  αξιολόγηση του 

προγράμματος επιτείνουν τη συνεχιζόμενη αστάθεια όσον αφορά στις προοπτικές την 

ελληνικής οικονομίας.  

Η Εταιρεία παρακολουθεί στενά τους κινδύνους αυτούς και τις επιπτώσεις τους στη 

δραστηριότητά της με σκοπό να τροποποιεί όπου απαιτείται την επιχειρηματική 

στρατηγική της ή τη χρηματοοικονομική πολιτική της. 

Παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον οι οικονομικές καταστάσεις του 2015 

παραμένουν ισχυρές.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω παράγοντες θεωρεί 

ότι οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας μπορούν να συνταχθούν με βάση την 

αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας. 

Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν 

σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 

3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την 

διενέργεια εκτιμήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των 

λογιστικών πολιτικών, τα αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών 

στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. 

Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε 

λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα 

πραγματικά γεγονότα όμως, μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι 

εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση. 

Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των 

παγίων, τις συμμετοχές, την απομείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την 

εκτίμηση της εύλογης αξίας εφόσον επιλέγεται η εφαρμογή της. 
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Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι 

Η εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

εφαρμόζει τις ακόλουθες λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής 

αρχής του δουλευμένου. 

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Αρχική καταχώριση 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος 

κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο 

στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση. 

Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων, περιλαμβάνει το 

κόστος αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με το εν 

λόγω πάγιο στοιχείο. Επιπλέον περιλαμβάνει μια εύλογη αναλογία σταθερών και 

μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το ιδιοπαραγόμενο πάγιο στοιχείο, 

στο βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο κατασκευής ή παραγωγής.  

Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται 

στο αποσβέσιμο κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη 

που πληροί τον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις 

και ζημίες απομειώσεως). 

Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα 

στην ωφέλιμη ζωή τους, η οποία εκτιμήθηκε ως ακολούθως: 

 Κτίρια και τεχνικά έργα: 25 έτη. 

 Μεταφορικά μέσα επιβατικά 7 έτη. 

 Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων 5-10 έτη. 

Ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου 

έχει υπερβεί την ανακτήσιμη αξία του. 

Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ελέγχονται για 

απομείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι μεγαλύτερες 

από τις ανακτήσιμες. Στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία των 

πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν την 

εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζημία απομείωσης 

στην κατάσταση  αποτελεσμάτων. Το ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων 

είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης αξίας (μείον τα απαιτούμενα για την πώληση 

έξοδα) και της αξίας χρήσεως αυτών. 
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Διαγραφή 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν 

αναμένει μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους ή την πώλησή 

τους. 

Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν λογισμικά προγράμματα και 

λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης. 

Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών 

προγραμμάτων καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτά 

να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων 

αποσβέσεων και τυχόν απομειώσεων της αξίας τους. Σημαντικές μεταγενέστερες 

δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα λογισμικά προγράμματα όταν προσαυξάνουν την 

απόδοση τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών. 

Η αξία των λοιπών εξόδων πολυετούς απόσβεσης περιλαμβάνει το κόστος κτήσεως 

των εν λόγω στοιχείων, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και 

απομειώσεων της αξίας τους. Η απόσβεση των λοιπών εξόδων πολυετούς 

απόσβεσης λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου αποσβέσεως εντός περιόδου 10 

ετών. Η απόσβεση των λογισμικών προγραμμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής 

μεθόδου αποσβέσεως σε 5 έτη. 

Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων. 

 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Αρχική καταχώριση 

Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος 

κτήσεως, δηλαδή στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος 

κτήσεως περιλαμβάνει το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων πλέον δαπάνες αγοράς. 

Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία αποτιμούνται στο κόστος κτήσεώς τους (ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν 

ζημίες απομειώσεως, εκτός από τα έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, 

τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεώς τους ή το επιτόκιο είναι σημαντικά, 

αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη σταθερή μέθοδο. 

Ζημία απομειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη 

από το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό. 
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Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό 

περιουσιακό στοιχείο είναι το μεγαλύτερο από: 

 Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό 

στοιχείο, υπολογιζόμενη με τη χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου. 

 Την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πωλήσεως. 

Οι ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται 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 

καταχωριστεί ζημία απομειώσεως. 

Δάνεια και απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα δεν υπάρχουν.  

Διαγραφή 

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και μόνον όταν 

εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή 

μεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που προκύπτουν από την 

κυριότητα του στοιχείου αυτού. 

 

Φόροι εισοδήματος 

Τρέχων φόρος 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει: 

 Τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε 

ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας. 

 Τον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον  

φορολογικό έλεγχο. 

Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων της χρήσεως, κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές 

αρχές και γίνονται αποδεκτές από την Εταιρεία. 

 

Αναβαλλόμενοι φόροι 

Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) 

διαφορές μεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του 

ισολογισμού. 

Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων. 
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Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και 

μεταγενέστερα, αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους, εκτός από τις 

μακροπρόθεσμης λήξεως, οι οποίες αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη 

μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή μέθοδο).  

Διαγραφή 

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική 

δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση 

που την δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον. 

Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται 

μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το 

διακανονισμό τους. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά 

το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καταχωρίζονται ως 

κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 

Διαγραφή 

Μια μη χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική 

δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση 

που την δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον. 

 

Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο 

ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους, εκτός αν η 

αποτίμηση στην παρούσα αξία του ποσού που αναμένεται να απαιτηθεί για το 

διακανονισμό τους έχει σημαντική επίδραση στα ποσά των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. Ειδικότερα, οι προβλέψεις για αποζημίωση σε εργαζομένους λόγω 

εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση δεν προσδιορίζεται από αναλογιστική 

μελέτη αλλά υπολογίζεται κατά την ημερομηνία του ισολογισμού με βάση τις διατάξεις 

του Ν. 2112/1920. 

 

Έσοδα και έξοδα 

Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα. 

Ειδικότερα:. 
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 Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και προμήθειες καταχωρίζονται με τη μέθοδο 

της ολοκληρωμένης συμβάσεως. 

 Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας 

από τρίτους καταχωρίζονται ως εξής: 

 Oι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας με τη σταθερή μέθοδο. 

 Τα μερίσματα ή παρόμοιας φύσεως εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή 

θέση άλλων οντοτήτων όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη 

διανομή τους. 

 Τα δικαιώματα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων. 

 

Στοιχεία της καθαρής θέσεως 

Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται 

μεταγενέστερα στα ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί. 

 

Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού 

Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του 

ισολογισμού, προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά 

γεγονότα μετά την ημερομηνία αυτή επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους. Οι 

προσαρμογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την ημερομηνία εγκρίσεως των 

οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μη διορθωτικά, μετά την 

ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σημαντικά, 

στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική 

εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων 

μελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες συνθήκες, αναμένεται να 

πραγματοποιηθούν. 

 

Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και 

διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων 

Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων 

Οι μεταβολές λογιστικών αρχών και μεθόδων, καταχωρίζονται με αναδρομική 

επαναδιατύπωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που 

δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου, ώστε τα 

παρουσιαζόμενα κονδύλια να είναι συγκρίσιμα. 
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Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής. 

 

Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων 

Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία 

διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές 

περιόδους, κατά περίπτωση. Οι μεταβολές αυτές δεν καταχωρίζονται αναδρομικά. 

 

Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων 

Οι διορθώσεις σφαλμάτων καταχωρίζονται με την αναδρομική διόρθωση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί 

με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου. 

Στην παρούσα περίοδο 2015 δεν εντοπίστηκε σφάλμα προηγούμενης περιόδου. 

 

4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη 

παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας 

διατάξεως του νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την 

παρέκκλιση αυτή. 

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως. 

 

5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από 

ένα κονδύλια του ισολογισμού 

Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα 

από ένα κονδύλια του ισολογισμού. 

 

6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

6.1 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 

ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

  ΚΤΙΡΙΑ ΜΕΤΑΦ/ΚΑ 

ΜΕΣΑ 

ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Αξία κτήσεως     

Υπόλοιπο 1.1.2014  366.220,05 22.001,00 31.804,36 

Προσθήκες περιόδου  0 0     576,42 

Υπόλοιπο 31.12.2014  366.220,05 22.001,00 32.380,78 

Σωρευμένες αποσβέσεις     
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Υπόλοιπο 1.1.2014  104.327,74 13.567,17 26.208,55 

Αποσβέσεις Περιόδου    14.648,80   3.520,16   2.746,92 

Υπόλοιπο 31.12.2014  118.976,54 17.087,33 28.955,47 

Καθαρή λογιστική αξία 

31.12.2014 

 247.243,51   4.913,67   3.425,31 

     

Αξία κτήσεως     

Υπόλοιπο 1.1.2015  366.220,05 22.001,00 32.380,78 

Προσθήκες περιόδου  0  1.277,35     635,12 

Υπόλοιπο 31.12.2015  366.220,05 23.278,35 33.015,90 

Σωρευμένες αποσβέσεις     

Υπόλοιπο 01.01.2015  118.976,54 17.087,33 28.955,47 

Αποσβέσεις Περιόδου    14.648,80 5.102,01   1.208,44 

Υπόλοιπο 31.12.2015  133.625,34 22.189,34 30.163,91 

Καθαρή λογιστική αξία 

31.12.2015 

 232.594,71 1.089,01   2.851,99 

     

 

 

6.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΑΥΛΩΝ 

ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 ΛΟΙΠΑ ΑΥΛΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Αξία κτήσεως   

Υπόλοιπο 1.1.2014  42.187,64 

Προσθήκες περιόδου   5.290,97 

Υπόλοιπο 31.12.2014  47.478,61 

Σωρευμένες αποσβέσεις   

Υπόλοιπο 1.1.2014  25.718,42 

Αποσβέσεις Περιόδου    5.218,83 

Υπόλοιπο 31.12.2014  30.937,25 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2014   6.541,36 

   

Αξία κτήσεως   

Υπόλοιπο 1.1.2015  47.478,61 

Προσθήκες περιόδου  0 

Υπόλοιπο 31.12.2015  47.478,61 
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Σωρευμένες αποσβέσεις   

Υπόλοιπο 01.01.2015  30.937,25 

Αποσβέσεις Περιόδου    5.218,83 

Υπόλοιπο 31.12.2015  36.156,06 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015  11.322,53 

 

7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

7.1 Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 31.12.2015 31.12.2014 

Πελάτες 1.424,62 0,00 

Επιταγές σε καθυστέρηση 29.274,84 29.274,84 

Γραμμάτια εισπρακτέα 0,00 10.000,00 

Σ ύ ν ο λ ο 30.699,46 39.274,84 
 

 

7.1.2 Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 31.12.2015 31.12.2014 

Δικαιούχοι αμοιβών 2.536,15 0,00 

Λογαρ/σμοί τρίτων 199,42  

Λοιποί χρεώστες διάφοροι 5.920,99 88.869,50 

Πράκτορες και ασφαλειομεσίτες 130.527,44 230.505,13 

Χρεωστικό υπόλοιπο φόρου 1.089,85 0 

Χρεωστικό υπόλοιπο λοιπών 

φορολογικών υποχρεώσεων 

13.710,83 0 

Σ ύ ν ο λ ο 153.984,68 319.374,63 

 

8. Υποχρεώσεις-Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις-Εμπορικές υποχρεώσεις 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31.12.2015 31.12.2014 

Ασφαλιστικές εταιρείες 475.026,40 577.902,18 

Επιταγές πληρωτέες 6.000,00 14.000,00 

Λοιπές υποχρεώσεις 5.109,11 0,00 

Σ ύ ν ο λ ο 486.135,51 591.902,18 
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9. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας 

Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες: 

 

 

Έσοδα                                                                   31/12/2015                31/12/2014 

Έσοδα από προμήθειες                                         252.712,29            290.958,63 

 

Πιστωτικοί τόκοι                                                       1.231,79             17.290,53 

Σύνολο                                                                     253.944,08                308.249,16 

 

Έξοδα                                                                    31/12/2015                  31/12/2014 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού                        105.939,76           132.052,08 

Αμοιβές & έξοδα τρίτων                                159.411,21           194.093,33 

Φόροι-τέλη                                                    9.024,53             10.908,43 

Διάφορα έξοδα                                               5.717,95             9.254,25 

Τόκοι & συναφή έξοδα                                   11.28,33               1.583,85 

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων                       22.730,14             26.134,71 

Έκτακτα & ανόργανα έξοδα                               447,94               6.990,58 

Σύνολο                                                                     303.503,98                367.036,07 

 

10. Κατηγορίες προσωπικού 

Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανέρχεται σε 5 άτομα διοικητικού προσωπικού. 

 

11. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό 

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2009. Για τις 

χρήσεις 2010 έως και 2015 δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού 

ελέγχου που πιθανώς να προκύψουν. 

 

12. Πρώτη εφαρμογή 

Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων αποτιμήσεως και συντάξεως χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και μεθόδων. 

Η εταιρεία έκρινε ότι οι αναδρομικές προσαρμογές δεν είναι πρακτικά ευχερείς και 

βάσει των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 37 του Ν.4308/2014 δεν θα εφαρμόσει 

αναδρομικά τα Ε.Λ.Π.. Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 
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συγκριτικής περιόδου ταξινομήθηκαν, σύμφωνα με τα υποδείγματα των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Ν.4308/2014.  

 

 

 

Η πρόεδρος & δ/νουσα σύμβουλος       η Αντιπρόεδρος        ο Λογιστής 

 

 

       Αλεξάνδρα Μαυρικίδου        Μαρία Κοντολέων            Μάρκος Αυδής 

 


