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Έκθερη Αμενάοςηςξσ Οοκχςξύ Δλεγκςή Λξγιρςή 
 

Ποξπ ςξσπ Μεςόυξσπ ςηπ Δςαιοείαπ «ΤΠΔΡΑΣΙΚΟ Κ.Σ.Δ.Λ. ΝΟΜΟΤ ΛΑΡΙΑ – ΑΝΩΝΤΜΗ 

ΜΔΣΑΥΟΡΙΚΗ, ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» 
 

Έκθερη Δλέγυξσ επί ςχμ Φοημαςξξικξμξμικώμ Καςαρςάρεχμ 

 

Δλέγναμε ςιπ ρσμημμέμεπ υοημαςξξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ςηπ Δςαιοείαπ «ΤΠΔΡΑΣΘΙΟ Ι.Σ.Δ.Κ. ΜΟΛΟΤ 

ΚΑΡΘΑ – ΑΜΩΜΤΛΖ ΛΔΣΑΥΟΡΘΙΖ, ΣΟΤΡΘΣΘΙΖ ΙΑΘ ΔΛΠΟΡΘΙΖ ΔΣΑΘΡΔΘΑ», ξι ξπξίεπ απξςελξύμςαι από 

ςξμ ιρξλξγιρμό ςηπ 31ηπ Δεκεμβοίξσ 2016, ςιπ καςαρςάρειπ απξςελερμάςχμ, μεςαβξλώμ καθαοήπ θέρηπ 

και ςαμειακώμ οξώμ ςηπ υοήρεχπ πξσ έληνε ςημ ημεοξμημία ασςή, καθώπ και ςξ ρυεςικό ποξράοςημα.  

 

Δσθύμη ςηπ Διξίκηρηπ για ςιπ Φοημαςξξικξμξμικέπ Καςαρςάρειπ 
 

Ζ διξίκηρη έυει ςημ εσθύμη για ςημ καςάοςιρη και εύλξγη παοξσρίαρη ασςώμ ςχμ υοημαςξξικξμξμικώμ 

καςαρςάρεχμ ρύμτχμα με ςα Δλλημικά Κξγιρςικά Ποόςσπα, όπχπ και για εκείμεπ ςιπ ερχςεοικέπ 

δικλίδεπ πξσ η διξίκηρη καθξοίζει χπ απαοαίςηςεπ ώρςε μα καθίρςαςαι δσμαςή η καςάοςιρη 

υοημαςξξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ απαλλαγμέμχμ από ξσριώδη αμακοίβεια, πξσ ξτείλεςαι είςε ρε 

απάςη είςε ρε λάθξπ. 
 

Δσθύμη ςξσ Δλεγκςή 
 

Ζ δική μαπ εσθύμη είμαι μα εκτοάρξσμε γμώμη επί ασςώμ ςχμ υοημαςξξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ με 

βάρη ςξμ έλεγυό μαπ. Διεμεογήραμε ςξμ έλεγυό μαπ ρύμτχμα με ςα Διεθμή Ποόςσπα Δλέγυξσ, πξύ 

έυξσμ εμρχμαςχθεί ρςημ Δλλημική Μξμξθερία (ΥΔΙ/Β'/2848/23.10.2012). Σα ποόςσπα ασςά απαιςξύμ 

μα ρσμμξοτχμόμαρςε με καμόμεπ δεξμςξλξγίαπ, καθώπ και μα ρυεδιάζξσμε και διεμεογξύμε ςξμ έλεγυξ 

με ρκξπό ςημ απόκςηρη εύλξγηπ διαρτάλιρηπ για ςξ εάμ ξι υοημαςξξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ είμαι 

απαλλαγμέμεπ από ξσριώδη αμακοίβεια. 

 

Ο έλεγυξπ πεοιλαμβάμει ςη διεμέογεια διαδικαριώμ για ςημ απόκςηρη ελεγκςικώμ ςεκμηοίχμ, ρυεςικά με 

ςα πξρά και ςιπ γμχρςξπξιήρειπ ρςιπ υοημαςξξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ. Οι επιλεγόμεμεπ διαδικαρίεπ 

βαρίζξμςαι ρςημ κοίρη ςξσ ελεγκςή πεοιλαμβαμξμέμηπ ςηπ εκςίμηρηπ ςχμ κιμδύμχμ ξσριώδξσπ 

αμακοίβειαπ ςχμ υοημαςξξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ, πξσ ξτείλεςαι είςε ρε απάςη είςε ρε λάθξπ. Ιαςά 

ςη διεμέογεια ασςώμ ςχμ εκςιμήρεχμ κιμδύμξσ, ξ ελεγκςήπ ενεςάζει ςιπ ερχςεοικέπ δικλίδεπ πξσ 

ρυεςίζξμςαι με ςημ καςάοςιρη και εύλξγη παοξσρίαρη ςχμ υοημαςξξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ ςηπ 

εςαιοείαπ, με ρκξπό ςξ ρυεδιαρμό ελεγκςικώμ διαδικαριώμ καςάλληλχμ για ςιπ πεοιρςάρειπ, αλλά όυι με 

ρκξπό ςημ έκτοαρη γμώμηπ επί ςηπ απξςελερμαςικόςηςαπ ςχμ ερχςεοικώμ δικλίδχμ ςηπ εςαιοείαπ. Ο 

έλεγυξπ πεοιλαμβάμει επίρηπ ςημ ανιξλόγηρη ςηπ καςαλληλόςηςαπ ςχμ λξγιρςικώμ αουώμ και μεθόδχμ 

πξσ υοηριμξπξιήθηκαμ και ςξσ εύλξγξσ ςχμ εκςιμήρεχμ πξσ έγιμαμ από ςη διξίκηρη, καθώπ και 

ανιξλόγηρη ςηπ ρσμξλικήπ παοξσρίαρηπ ςχμ υοημαςξξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ. 

Πιρςεύξσμε όςι ςα ελεγκςικά ςεκμήοια πξσ έυξσμε ρσγκεμςοώρει είμαι επαοκή και καςάλληλα για ςη 

θεμελίχρη ςηπ ελεγκςικήπ μαπ γμώμηπ. 

 

 

Βάρη για Γμώμη με Δπιτύλανη 
 

Από ςξμ έλεγυξ μαπ ποξέκσφαμ ςα ενήπ: 

1) Ιαςά παοέκκλιρη ςχμ λξγιρςικώμ αουώμ, πξσ ποξβλέπξμςαι από ςα Δλλημικά Κξγιρςικά Ποόςσπα, 

δεμ ρυημαςίζεςαι ποόβλεφη για απξζημίχρη ποξρχπικξύ λόγχ ενόδξσ από ςημ σπηοερία. Ιαςά ςημ 31η 

Δεκεμβοίξσ 2016, ςξ ρσμξλικό ύφξπ ςηπ μη ρυημαςιρθείραπ ποόβλεφηπ αμέουεςαι ρε € 183 υιλ. 

πεοίπξσ, με ρσμέπεια ξι ποξβλέφειπ για παοξυέπ ρε εογαζξμέμξσπ μα εμταμίζξμςαι μειχμέμεπ καςά € 

183 υιλ. πεοίπξσ και ςα ίδια κετάλαια μα εμταμίζξμςαι ιρόπξρα ασνημέμα. 

2) Οι τξοξλξγικέπ σπξυοεώρειπ ςηπ εςαιοίαπ δεμ έυξσμ ενεςαρςεί από ςιπ τξοξλξγικέπ αουέπ για ςιπ 

υοήρειπ 2010 και 2016. Ωπ εκ ςξύςξσ ςα τξοξλξγικά απξςελέρμαςα ςχμ υοήρεχμ ασςώμ δεμ έυξσμ 

καςαρςεί ξοιρςικά. Ζ εςαιοία δεμ έυει ποξβεί ρε εκςίμηρη ςχμ ποόρθεςχμ τόοχμ και ςχμ 

ποξρασνήρεχμ πξσ πιθαμόμ μα καςαλξγιρςξύμ ρε μελλξμςικό τξοξλξγικό έλεγυξ και δεμ έυει 
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ρυημαςίρει ρυεςική ποόβλεφη για ασςή ςημ εμδευόμεμη σπξυοέχρη. Από ςξμ έλεγυό μαπ, δεμ έυξσμε 

απξκςήρει εύλξγη διαρτάλιρη ρυεςικά με ςημ εκςίμηρη ςξσ ύφξσπ ςηπ ποόβλεφηπ πξσ ςσυόμ απαιςείςαι. 

 

 

Γμώμη με Δπιτύλανη 

 

Ιαςά ςη γμώμη μαπ, εκςόπ από ςιπ επιπςώρειπ ςχμ θεμάςχμ πξσ μμημξμεύξμςαι ρςημ παοάγοατξ ‘Βάρη 

για Γμώμη με Δπιτύλανη’, ξι ρσμημμέμεπ υοημαςξξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ παοξσριάζξσμ εύλξγα, από 

κάθε ξσριώδη άπξφη, ςημ ξικξμξμική θέρη ςηπ Δςαιοείαπ «ΤΠΔΡΑΣΘΙΟ Ι.Σ.Δ.Κ. ΜΟΛΟΤ ΚΑΡΘΑ – 

ΑΜΩΜΤΛΖ ΛΔΣΑΥΟΡΘΙΖ, ΣΟΤΡΘΣΘΙΖ ΙΑΘ ΔΛΠΟΡΘΙΖ ΔΣΑΘΡΔΘΑ» καςά ςημ 31η Δεκεμβοίξσ 2016, ςη 

υοημαςξξικξμξμική ςηπ επίδξρη και ςιπ ςαμειακέπ οξέπ ςηπ για ςη υοήρη πξσ έληνε ςημ ημεοξμημία 

ασςή, ρύμτχμα με ςα Δλλημικά Κξγιρςικά Ποόςσπα. 

 
 

Έκθερη επί Άλλχμ Νξμικώμ και Καμξμιρςικώμ Απαιςήρεχμ 

 

Καμβάμξμςαπ σπόφη όςι η διξίκηρη έυει ςημ εσθύμη για ςημ καςάοςιρη ςηπ Έκθερηπ Διαυείοιρηπ ςξσ 

Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ, κας’ εταομξγή ςχμ διαςάνεχμ ςηπ παοαγοάτξσ 5 ςξσ άοθοξσ 2 (μέοξπ Β) ςξσ 

Μ. 4336/2015, ρημειώμξσμε όςι: 

α) Ιαςά ςη γμώμη μαπ η Έκθερη Διαυείοιρηπ ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ έυει καςαοςιρθεί ρύμτχμα με 

ςιπ ιρυύξσρεπ μξμικέπ απαιςήρειπ ςξσ άοθοξσ 43α ςξσ Ιχδ. Μ. 2190/1920 και ςξ πεοιευόμεμξ ασςήπ 

αμςιρςξιυεί με ςιπ ρσμημμέμεπ υοημαςξξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ςηπ υοήρηπ πξσ έληνε ςημ 31/12/2016. 

β) Λε βάρη ςη γμώρη πξσ απξκςήραμε καςά ςξ έλεγυό μαπ, για ςημ Δςαιοεία «ΤΠΔΡΑΣΘΙΟ Ι.Σ.Δ.Κ. 

ΜΟΛΟΤ ΚΑΡΘΑ – ΑΜΩΜΤΛΖ ΛΔΣΑΥΟΡΘΙΖ, ΣΟΤΡΘΣΘΙΖ ΙΑΘ ΔΛΠΟΡΘΙΖ ΔΣΑΘΡΔΘΑ» και ςξ πεοιβάλλξμ 

ςηπ, δεμ έυξσμε εμςξπίρει ξσριώδειπ αμακοίβειεπ ρςημ Έκθερη Διαυείοιρηπ ςξσ Διξικηςικξύ ςηπ 

σμβξσλίξσ. 
 
 

 

 
Αθήμα, 8 Θξσμίξσ 2017 

 
Ο Οοκχςόπ Δλεγκςήπ Κξγιρςήπ 
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Λέλξπ ςηπ Morison KSi  

Θτιγεμείαπ 81 & Βελικξπξύλξσ, 142 31 Αθήμα 

Α.Λ. ΟΔΚ 152 
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ΙΟΛΟΓΙΜΟ ςηπ 31/12/2016 

 

 
 

ημ. 31.12.2016 31.12.2015

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

Μη κσκλξτξοξύμςα ρςξιυεία

Δμρώμαςα πάγια

Ακίμηςα 6.1.1     2.206.431     2.194.835 

Ληυαμξλξγικόπ ενξπλιρμόπ 6.1.1            1.902            1.902 

Κξιπόπ ενξπλιρμόπ 6.1.1        442.454        435.232 

ύμξλξ    2.650.787    2.631.969 

Άσλα πάγια ρςξιυεία

Κξιπά άσλα 6.1.2          71.671          75.793 

ύμξλξ         71.671         75.793 

Φοημαςξξικξμξμικά πεοιξσριακά ρςξιυεία

σμμεςξυέπ ρε θσγαςοικέπ, ρσγγεμείπ και κξιμξποανίεπ 6.2.1        955.550        919.200 

Κξιπά          10.670          10.670 

ύμξλξ       966.220       929.870 

ύμξλξ μη κσκλξτξοξύμςχμ    3.688.679    3.637.631 

Κσκλξτξοξύμςα πεοιξσριακά ρςξιυεία

Φοημαςξξικξμξμικά ρςξιυεία και ποξκαςαβξλέπ

Δμπξοικέπ απαιςήρειπ 6.2.2     1.564.145     1.219.994 

Κξιπέπ απαιςήρειπ 6.2.3     1.935.130     1.395.679 

Κξιπά υοημαςξξικξμξμικά ρςξιυεία 6.2.4        261.798        236.118 

Ποξπληοχμέμα ένξδα 6.2.5          44.748          46.613 

Σαμειακά διαθέριμα και ιρξδύμαμα 6.2.6        479.063        405.673 

ύμξλξ    4.284.885    3.304.079 

ύμξλξ κσκλξτξοξύμςχμ    4.284.885    3.304.079 

ύμξλξ εμεογηςικξύ    7.973.564    6.941.710 
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ημ. 31.12.2016 31.12.2015

ΠΑΘΗΣΙΚΟ

ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ

Καςαβλημέμα κετάλαια

Ιετάλαιξ 6.3     2.808.000     2.481.840 

ύμξλξ    2.808.000    2.481.840 

Απξθεμαςικά και απξςελέρμαςα ειπ μέξ

Απξθεμαςικά μόμχμ ή καςαρςαςικξύ 6.3        397.340        359.857 

Απξςελέρμαςα ειπ μέξ       (483.494)       (478.460)

ύμξλξ       (86.154)     (118.603)

ύμξλξ καθαοήπ θέρηπ    2.721.846    2.363.237 

Τπξυοεώρειπ

Μακοξποόθερμεπ Τπξυοεώρειπ

Δάμεια 6.5.1.1 827.577 978.046

ύμξλξ       827.577       978.046 

Βοαυσποόθερμεπ Τπξυοεώρειπ

Σοαπεζικά δάμεια 6.5.1.1     1.192.275        655.906 

Βοαυσποόθερμξ μέοξπ μακοξποξθέρμχμ δαμείχμ 6.5.1.1        149.480        149.480 

Δμπξοικέπ σπξυοεώρειπ 6.5.2.1     2.364.177     2.107.679 

Κξιπξί τόοξι και ςέλη          70.953          61.680 

Οογαμιρμξί κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ        106.440        103.512 

Κξιπέπ σπξυοεώρειπ 6.5.2.2        536.020        516.344 

Ένξδα υοήρεχπ δξσλεσμέμα            4.794            5.826 

ύμξλξ    4.424.140    3.600.427 

ύμξλξ σπξυοεώρεχμ    5.251.717    4.578.473 

ύμξλξ καθαοήπ θέρηπ, ποξβλέφεχμ και σπξυοεώρεχμ    7.973.564    6.941.710 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΚΑΣΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 
 

 

 

 

 

ημ.
01.01-

31.12.2016

01.01-

31.12.2015

Ιύκλξπ εογαριώμ (καθαοόπ) 6.13     10.515.904     11.068.013 

Ιόρςξπ πχλήρεχμ 6.6     (9.250.166)     (9.780.330)

Μικςό Απξςέλερμα     1.265.738     1.287.683 

Κξιπά ρσμήθη έρξδα 6.6          297.830          303.480 

    1.563.568     1.591.163 

Ένξδα διξίκηρηπ 6.6        (595.714)        (596.371)

Ένξδα διάθερηπ 6.6        (836.054)        (877.541)

Κξιπά ένξδα και ζημιέπ 6.6                 (39)               (737)

Κξιπά έρξδα και κέοδη 6.6             3.749                102 

Απξςελέρμαςα ποξ ςόκχμ και τόοχμ        135.509        116.616 

Πιρςχςικξί ςόκξι και ρσματή έρξδα                  42                    8 

Φοεχρςικξί ςόκξι και ρσματή ένξδα        (135.551)        (119.885)

Απξςέλερμα ποξ τόοχμ                    0           (3.262)

Υόοξι ειρξδήμαςξπ            (5.034)          (66.466)

Απξςέλερμα πεοιόδξσ μεςά από τόοξσπ           (5.034)         (69.727)
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ 

 

 
 

Κετάλαιξ

Απξθεμαςικά 

μόμχμ & 

κας/κξύ

Τπόλξιπξ 

Απξςελερμάςχμ Διπ 

Νέξ

σμξλικά ίδια 

κετάλαια

Τπόλξιπα 1/1/2015   2.171.880            364.257              (408.733)      2.127.404 

Λεςαβξλέπ ρςξιυείχμ ρςημ πεοίξδξ                  -               (4.400)                           -            (4.400)

Αύνηρη Λεςξυικξύ Ιεταλαίξσ       309.960                        -                           -          309.960 

Απξςελέρμαςα πεοιόδξσ                  -                        -                 (69.727)           (69.727)

σμξλική μεςαβξλή Ιδίχμ Κεταλαίχμ πεοιόδξσ      309.960              (4.400)                (69.727)         235.833 

Τπόλξιπξ 31/12/2015   2.481.840            359.857              (478.460)      2.363.237 

Τπόλξιπα 1/1/2016   2.481.840            359.857              (478.460)      2.363.237 

Δρχςεοικέπ μεςατξοέπ                  -               37.483                           -            37.483 

Αύνηρη Λεςξυικξύ Ιεταλαίξσ       326.160                        -                           -          326.160 

Απξςελέρμαςα πεοιόδξσ                  -                        -                   (5.034)            (5.034)

σμξλική μεςαβξλή Ιδίχμ Κεταλαίχμ πεοιόδξσ      326.160              37.483                  (5.034)         358.609 

Τπόλξιπξ 31/12/2016   2.808.000            397.340              (483.494)      2.721.846 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΦΡΗΜΑΣΟΡΟΩΝ (Έμμερη Μέθξδξπ) 
 

 

 

 

 

01.01-

31.12.2016

01.01-

31.12.2015

Φοημαςξοξέπ από λειςξσογικέπ δοαρςηοιόςηςεπ   

Απξςέλερμα ποξ τόοχμ 0  (3.262)

Πλέξμ ή μείξμ ποξραομξγέπ για:

Απξρβέρειπ και απξμειώρειπ εμρώμαςχμ και άσλχμ πάγιχμ 122.039  118.571  

Φοεχρςικξί και πιρςχςικξί ςόκξι (καθαοό πξρό) 135.509  119.878  

257.548  235.187  

Πλέξμ ή μείξμ μεςαβξλέπ λξγαοιαρμώμ κεταλαίξσ κίμηρηπ

Λεςαβξλή απαιςήρεχμ (871.067) 718.828  

Λεςαβξλή σπξυοεώρεχμ 247.093  (669.677)

Μείξμ:

Πληοχμέπ για υοεχρςικξύπ ςόκξσπ (135.551) (119.885)

ύμξλξ (501.977) 164.453  

Φοημαςξοξέπ από επεμδσςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ

Πληοχμέπ (ειρποάνειπ) για απόκςηρη (πώληρη) παγίχμ (136.736) (196.008)

Σόκξι ειρποαυθέμςεπ 42 8

Σαμειακέπ εκοξέπ για επεμδσςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ (136.694) (196.000)

Φοημαςξοξέπ από υοημαςξδξςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ

Διρποάνειπ (πληοχμέπ) από αύνηρη (μείχρη) κεταλαίξσ       326.160        309.960 

Διρποάνειπ (πληοχμέπ) από δάμεια       385.901       (875.557)

ύμξλξ 712.061  (565.597)

σμτχμία μεςαβξλήπ διαθερίμχμ

Καθαοή μεςαβξλή ρςα ςαμειακά διαθέριμα και ιρξδύμαμα ςηπ 

υοήρηπ
73.389  (597.145)

Σαμειακά διαθέριμα και ιρξδύμαμα ρςημ αουή ςηπ πεοιόδξσ 405.673  1.002.819  

Σαμειακά διαθέριμα και ιρξδύμαμα ρςξ ςέλξπ ςηπ πεοιόδξσ 479.063 405.673
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Ποξράοςημα (ρημειώρειπ) επί ςχμ υοημαςξξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμςηπ31ηπ Δεκεμβοίξσ 2016 

(ύμτχμα με όρα ποξβλέπξμςαι ρςξ άοθοξ 29 ςξσ Ν.4308/2014) 

 
 
1. Πληοξτξοίεπ ρυεςικέπ με ςημ Δςαιοεία(παο. 3 άοθοξσ 29) 

α) Δπχμσμία: ΤΠΔΡΑΣΘΙΟ Ι.Σ.Δ.Κ. ΚΑΡΘΑ Α.Δ. 

β) Μξμικόπ ςύπξπ: Αμώμσμη εςαιοεία 

γ) Πεοίξδξπ αματξοάπ: 1.1.2016 - 31.12.2016 

δ)  Διεύθσμρη ςηπ έδοαπ: Γεχογιάδξσ & Ολύμπξσ, Σ.Ι. 41221, Κάοιρα 

ε) Α.Λ.Α.Δ.: 55286/31/Β/03/27 

ΓΔ.ΛΖ.: 026580540000 

ρς) Ζ διξίκηρη εκςιμά όςι η παοαδξυή ςηπ ρσμευιζόμεμηπ δοαρςηοιόςηςαπ είμαι εμδεδειγμέμη για ςημ 

καςάοςιρη ςχμ υοημαςξξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ 

ζ) Ζ εςαιοεία αμήκει ρςημ καςηγξοία «μεραία ξμςόςηςα» 

η)  Ζ διξίκηρη δηλώμει όςι ξι υοημαςξξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ έυξσμ καςαοςιρςεί ρε πλήοη ρσμτχμία 

με ςξμ Μ. 4308/2014 

θ) Σα πξρά ςχμ υοημαςξξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ εκτοάζξμςαι ρε εσοώ, πξσ απξςελεί ςξ 

λειςξσογικό μόμιρμα ςηπ Δςαιοείαπ 

ι) Σα πξρά δεμ έυξσμ ρςοξγγσλξπξιηθεί εκςόπ αμ αματέοεςαι διατξοεςικά 

 

Οι αμχςέοχ εςήριεπ υοημαςξξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ςηπ 31/12/2016 εγκοίθηκαμ από ςξ Διξικηςικό 

σμβξύλιξ ςηπ εςαιοείαπ ςημ 30/05/2017,ατξοξύμ ςημ εςαιοική υοήρη1.1-31.12.2016 και έυξσμ ρσμςαυθεί 

ρύμτχμα με ςα Δλλημικά Κξγιρςικά Ποόςσπα (ΔΚΠ) Μ.4308/2014.  

Οι παοξύρεπ Φοημαςξξικξμξμικέπ Ιαςαρςάρειπ έυξσμ ρσμςαυθεί με βάρη ςημ αουή ςξσ ιρςξοικξύ κόρςξσπ, 

ςημ αουή ςηπ ρσμέυιρηπ ςηπ δοαρςηοιόςηςαπ και είμαι ρύμτχμεπ με ςιπ διαςάνειπ ςξσ Μ. 4308/2014 Δλλημικά 

Κξγιρςικά Ποόςσπα. Ζ καςάοςιρη ςχμ Φοημαςξξικξμξμικώμ Ιαςαρςάρεχμ ρύμτχμα με ςξ Μ. 4308/2014 

Δλλημικά Κξγιρςικά Ποόςσπα, απαιςεί ςη υοήρη αμαλσςικώμ λξγιρςικώμ εκςιμήρεχμ και κοίρεχμ ρςη 

διαδικαρία εταομξγήπ ςχμ λξγιρςικώμ πξλιςικώμ, πξσ επηοεάζξσμ ςα σπόλξιπα ςχμ πεοιξσριακώμ 

ρςξιυείχμ και σπξυοεώρεχμ, ςη γμχρςξπξίηρη εμδευξμέμχμ απαιςήρεχμ και σπξυοεώρεχμ καςά ςημ 

ημεοξμημία ςχμ Φοημαςξξικξμξμικώμ Ιαςαρςάρεχμ καθώπ και ςα παοξσριαζόμεμα πξρά ερόδχμ και 

ενόδχμ καςά ςιπ σπό ενέςαρη πεοιόδξσπ. Παοά ςξ γεγξμόπ όςι ξι εκςιμήρειπ βαρίζξμςαι ρςημ καλύςεοη 

δσμαςή γμώρη ςηπ Διξίκηρηπ ςηπ εςαιοίαπ, ςα ποαγμαςικά απξςελέρμαςα εμδέυεςαι ςελικά μα διατέοξσμ από 

ςιπ εκςιμήρειπ ασςέπ. Βάρει ςξσ Μ. 4308/2014 Δλλημικά Κξγιρςικά Ποόςσπα, ξι εςαιοίεπ είμαι σπξυοεχμέμεπ 

μα παοξσριάρξσμ ρσγκοιςικέπ Φοημαςξξικξμξμικέπ Ιαςαρςάρειπ, ςξσλάυιρςξμ για μία πεοίξδξ. 

2. Παοάγξμςεπ πξσ θέςξσμ ρε κίμδσμξ ςημ ποξξπςική ςηπ Δςαιοείαπ χπ ρσμευιζόμεμηπ 

δοαρςηοιόςηςαπ(παο. 4 άοθοξσ 29) 

Ζ Δςαιοεία διεμήογηρε ρυεςική ανιξλόγηρη και δεμ εμςόπιρε παοάγξμςεπ πξσ θέςξσμ ρε κίμδσμξ ςημ 

ποξξπςική ςηπ χπ ρσμευιζόμεμη δοαρςηοιόςηςα. 
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3. Λξγιρςικέπ πξλιςικέπ και εκςιμήρειπ (παο. 5 άοθοξσ 29) 

Ζ ρύμςανη ςχμ ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ ποξϋπξθέςει ςημ άρκηρη κοίρηπ και ςημ διεμέογεια εκςιμήρεχμ 

από ςημ διξίκηρη, ςα ξπξία επηοεάζξσμ ςημ εταομξγή ςχμ λξγιρςικώμ πξλιςικώμ, ςα αμαγμχοιζόμεμα πξρά 

ςχμ ερόδχμ, ενόδχμ, πεοιξσριακώμ ρςξιυείχμ, σπξυοεώρεχμ και γμχρςξπξιήρεχμ. Ασςέπ ξι εκςιμήρειπ και 

παοαδξυέπ βαρίζξμςαι ρςημ εμπειοία ςξσ παοελθόμςξπ και ρε λξιπξύπ παοάγξμςεπ πξσ θεχοείςαι όςι είμαι 

εύλξγα για ςιπ πεοιρςάρειπ. Σα ποαγμαςικά γεγξμόςα όμχπ, μπξοεί μα διατέοξσμ από ασςέπ ςιπ εκςιμήρειπ. 

Οι εκςιμήρειπ και ξι ρυεςικέπ παοαδξυέπ επαμεκςιμξύμςαι ρε ρσμευή βάρη. 

Οι λξγιρςικέπ εκςιμήρειπ γίμξμςαι κσοίχπ για ςξμ σπξλξγιρμό ςχμ απξρβέρεχμ ςχμ παγίχμ, ςιπ ρσμμεςξυέπ, 

ςημ απξμείχρη ςχμ απαιςήρεχμ, ςιπ ποξβλέφειπ και ςημ εκςίμηρη ςηπ εύλξγηπ ανίαπ ετόρξμ επιλέγεςαι η 

εταομξγή ςηπ. 

 

3.1. Ακξλξσθξύμεμεπ λξγιρςικέπ πξλιςικέπ 

Ζ εςαιοεία για ςα επιμέοξσπ ρςξιυεία ςχμ υοημαςξξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ εταομόζει ςιπ ακόλξσθεπ 

λξγιρςικέπ πξλιςικέπ, ρςα πλαίρια ςηπ βαρικήπ αουήπ ςξσ δξσλεσμέμξσ.  

 

3.1.1. Δμρώμαςα πάγια πεοιξσριακά ρςξιυεία 

α) Αουική καςαυώοιρη 

Σα εμρώμαςα πάγια πεοιξσριακά ρςξιυεία, πεοιλαμβάμξσμ ςα ιδιξυοηριμξπξιξύμεμα ακίμηςα, ςα επεμδσςικά 

ακίμηςα και ςα βιξλξγικά πεοιξσριακά ρςξιυεία καςαυχοίζξμςαι αουικά ρςξ κόρςξπ κςήρεχπ, ςξ ξπξίξ 

πεοιλαμβάμει κάθε δαπάμη πξσ απαιςείςαι για μα έλθει ςξ ρςξιυείξ ρςημ παοξύρα καςάρςαρη ή θέρη ή 

επιδιχκόμεμη υοήρη.  

Διδικόςεοα ςξ κόρςξπ ςχμ ιδιξπαοαγόμεμχμ πάγιχμ ρςξιυείχμ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ βιξλξγικώμ, 

πεοιλαμβάμει ςξ κόρςξπ ποώςχμ σλώμ, αμαλώριμχμ σλικώμ, εογαρίαπ και άλλξ κόρςξπ πξσ ρυεςίζεςαι 

άμερα με ςξ εμ λόγχ πάγιξ ρςξιυείξ. Δπιπλέξμ πεοιλαμβάμει μια εύλξγη αμαλξγία ρςαθεοώμ και 

μεςαβληςώμ ενόδχμ πξσ ρυεςίζξμςαι έμμερα με ςξ ιδιξπαοαγόμεμξ πάγιξ ρςξιυείξ, ρςξ βαθμό πξσ ςα πξρά 

ασςά αματέοξμςαι ρςημ πεοίξδξ καςαρκεσήπ ή παοαγχγήπ. Ζ εςαιοεία δεμ επιβαούμει ςξ κόρςξπ ςχμ 

ιδιξπαοαγόμεμχμ πάγιχμ ρςξιυείχμ μακοάπ πεοιόδξσ καςαρκεσήπ ή παοαγχγήπ με ςόκξσπ εμςόκχμ 

σπξυοεώρεχμ καςά ςξ μέοξπ πξσ αμαλξγξύμ ρε ασςό. 

β) Μεςαγεμέρςεοη απξςίμηρη 

Λεςαγεμέρςεοα ςηπ αουικήπ καςαυχοίρεχπ ςα πάγια πεοιξσριακά ρςξιυεία απξςιμξύμςαι ρςξ απξρβέριμξ 

κόρςξπ (αουικό κόρςξπ κςήρεχπ, πλέξμ κάθε μεςαγεμέρςεοη δαπάμη πξσ πληοξί ςξμ ξοιρμό ςξσ 

πεοιξσριακξύ ρςξιυείξσ, μείξμ ρχοεσμέμεπ απξρβέρειπ και ζημίεπ απξμειώρεχπ). 

Οι απξρβέρειπ ςχμ εμρχμάςχμ παγίχμ σπξλξγίζξμςαι με ςημ ρςαθεοή μέθξδξ με ςξσπ ακόλξσθξσπ 

ρσμςελερςέπ απόρβερηπ, ξι ξπξίξι αμςαμακλξύμ ςημ εκςιμώμεμη χτέλιμη ξικξμξμική ζχή ςξσπ: 

α/α Πεοιγοατή σμςελερςήπ απόρβερηπ Δκςιμώμεμη ξικξμξμική ζχή 

(1) Ιςίοια και ςευμικά έογα 4% 25 έςη 

(2) Ληυαμξλξγικόπ ενξπλιρμόπ 10% 10 έςη 

(3) Λεςατξοικά μέρα επιβαςικά 16% 6 έςη 

(4) Λέρα μαζικήπ μεςατξοάπ 5% 20 έςη 

(5) Δνξπλιρμόπ Ζ/Τ 20% 5 έςη 
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(6) Έπιπλα και λξιπόπ ενξπλιρμόπ 10% 10 έςη 

(7) Βιξλξγικά πεοιξσριακά ρςξιυεία 10% 10 έςη 

 

Εημία απξμειώρεχπ αμαγμχοίζεςαι όςαμ εκςιμάςαι όςι η λξγιρςική ανία ςξσ ρςξιυείξσ έυει σπεοβεί ςημ 

αμακςήριμη ανία ςξσ. 

Οι λξγιρςικέπ ανίεπ ςχμ πάγιχμ πεοιξσριακώμ ρςξιυείχμ ςηπ Δςαιοείαπ ελέγυξμςαι για απξμείχρη όςαμ 

σπάουξσμ εμδείνειπ όςι ξι λξγιρςικέπ ανίεπ ςξσπ είμαι μεγαλύςεοεπ από ςιπ αμακςήριμεπ ή όςαμ κοίμεςαι όςι 

ξι ζημίεπ απξμείχρηπ είμαι μόμιμξσ υαοακςήοα. ςημ πεοίπςχρη ασςή σπξλξγίζεςαι η αμακςήριμη ανία ςχμ 

πάγιχμ πεοιξσριακώμ ρςξιυείχμ και αμ ξι λξγιρςικέπ ανίεπ σπεοβαίμξσμ ςημ εκςιμώμεμη αμακςήριμη ανία, η 

ρυεςική διατξοά καςαυχοίζεςαι χπ ζημία απξμείχρηπ ρςημ καςάρςαρη απξςελερμάςχμ. 

γ) Διαγοατή 

Σα εμρώμαςα πάγια ρςξιυεία διαγοάτξμςαι καςά ςημ πώληρή ςξσπ ή αμ η Δςαιοεία δεμ αμαμέμει μελλξμςικά 

ξικξμξμικά ξτέλη από ςη υοηριμξπξίηρή ςξσπ ή ςημ πώληρή ςξσπ.  

3.1.2. Άσλα πάγια πεοιξσριακά ρςξιυεία  

Σα άσλα πάγια πεοιξσριακά ρςξιυεία πεοιλαμβάμξσμ κσοίχπ άδειεπ, παοαυχοήρειπ, δικαιώμαςα, λξγιρμικά 

ποξγοάμμαςα, εμπξοικέπ επχμσμίεπ, και λξιπά ένξδα πξλσεςξύπ απόρβερηπ. 

Ζ ανία ςχμ λξγιρμικώμ ποξγοαμμάςχμ πεοιλαμβάμει ςξ κόρςξπ αγξοάπ λξγιρμικώμ ποξγοαμμάςχμ καθώπ 

και κάθε δαπάμη πξσ έυει ποαγμαςξπξιηθεί ποξκειμέμξσ ασςά μα ςεθξύμ ρε καθερςώπ λειςξσογίαπ, 

μειχμέμη καςά ςξ πξρό ςχμ ρχοεσμέμχμ απξρβέρεχμ και ςσυόμ απξμειώρεχμ ςηπ ανίαπ ςξσπ. ημαμςικέπ 

μεςαγεμέρςεοεπ δαπάμεπ κεταλαιξπξιξύμςαι ρςα λξγιρμικά ποξγοάμμαςα όςαμ ποξρασνάμξσμ ςημ απόδξρη 

ςξσπ πέοαμ ςχμ αουικώμ ποξδιαγοατώμ.  

Σα άσλα πάγια πεοιξσριακά ρςξιυεία αμαγμχοίζξμςαι αουικά ρςξ κόρςξπ κςήρηπ. 

Λεςαγεμέρςεοα ςηπ αουικήπ αμαγμώοιρηπ: 

α) Σα άσλα ρςξιυεία με πεοιξοιρμέμη χτέλιμη ξικξμξμική ζχή επιμεςοώμςαι ρςξ κόρςξπ κςήρηπ μείξμ 

απξρβέρειπ και μείξμ ζημίεπ απξμείχρηπ, όςαμ κοίμεςαι όςι ασςέπ (ζημίεπ απξμείχρηπ) είμαι μόμιμξσ 

υαοακςήοα. Ζ απόρβερη ςχμ αύλχμ ρςξιυείχμ με ρσμβαςικά καθξοιζόμεμξ υοόμξ υοήρηπ γίμεςαι εμςόπ ςξσ 

υοόμξσ ασςξύ. Για ςα ρςξιυεία υχοίπ ρσμβαςικά καθξοιζόμεμξ υοόμξ υοήρηπ, ξι απξρβέρειπ διεμεογξύμςαι 

με βάρη ςημ εκςιμώμεμη χτέλιμη ξικξμξμική ζχή ςξσπ. 

β)Σα άσλα ρςξιυεία με απεοιόοιρςη χτέλιμη ξικξμξμική ζχή, ή με χτέλιμη ξικξμξμική ζχή πξσ δεμ μπξοεί 

μα ποξρδιξοιρςεί ανιόπιρςα, επιμεςοώμςαι ρςξ κόρςξπ κςήρηπ μείξμ απξρβέρειπ με ρσμςελερςή απόρβερηπ 

10%, και μείξμ ζημίεπ απξμείχρηπ όςαμ κοίμεςαι όςι ασςέπ (ζημίεπ απξμείχρηπ) είμαι μόμιμξσ υαοακςήοα. 

 

3.1.3. Φοημαςξξικξμξμικά πεοιξσριακά ρςξιυεία 

3.1.3.1. σμμεςξυέπ 

Οι ρσμμεςξυέπ παοακξλξσθξύμςαι ρςξ κόρςξπ κςήρεχπ σπξκείμεμεπ ρε έλεγυξ απξμειώρεχπ ςηπ ανίαπ ςξσπ 

όςαμ σπάουξσμ εμδείνειπ ή γεγξμόςα πξσ σπξδεικμύξσμ όςι η λξγιρςική ανία ςξσπ εμδέυεςαι μα μημ είμαι 

αμακςήριμη. Εημίεπ απξμειώρεχπ καςαυχοίζξμςαι όςαμ η λξγιρςική ανία ςχμ ρσμμεςξυώμ σπεοβαίμει ςημ 

αμακςήριμη ανία ςξσπ. Ωπ αμακςήριμη ανία θεχοείςαι η ανία υοήρεχπ πξσ είμαι η παοξύρα ανία ςχμ 

αμαμεμόμεμχμ μελλξμςικώμ υοημαςξοξώμ από ςημ ρσμμεςξυή, ρςημ επόμεμη πεμςαεςία και ςηπ 

σπξλειμμαςικήπ ςηπ ανίαπ ρςξ ςέλξπ ςηπ πεμςαεςίαπ. 



Δςήριεπ Φοημαςξξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ςηπ πεοιόδξσ 1/1/2016 - 31/12/2016 
 

 14 

Λεοίρμαςα από ςιπ εμ λόγχ επεμδύρειπ αμαγμχοίζξμςαι χπ έρξδα ρςα απξςελέρμαςα, καςά ςξ υοόμξ πξσ 

εγκοίμξμςαι από ςα αομόδια όογαμα ασςώμ. 

3.1.3.2. Λξιπά υοημαςξξικξμξμικά πεοιξσριακά ρςξιυεία 

α) Αουική καςαυώοιρη 

Όλα ςα υοημαςξξικξμξμικά πεοιξσριακά ρςξιυεία καςαυχοίζξμςαι αουικά ρςξ κόρςξπ κςήρεχπ, δηλαδή ρςξ 

κόρςξπ πξσ απαιςήθηκε για ςημ απόκςηρη ςξσπ. Σξ κόρςξπ κςήρεχπ πεοιλαμβάμει ςξ ρύμξλξ ςχμ ςαμειακώμ 

διαθερίμχμ (ή ςαμειακώμ ιρξδύμαμχμ) ή ςημ εύλξγη ανία άλλξσ αμςαλλάγμαςξπ πξσ διαςέθηκε για ςημ 

απόκςηρη, πλέξμ δαπάμεπ αγξοάπ. 

β) Μεςαγεμέρςεοη απξςίμηρη 

Λεςαγεμέρςεοα ςηπ αουικήπ καςαυχοίρεχπ, ςα υοημαςξξικξμξμικά πεοιξσριακά ρςξιυεία απξςιμξύμςαι ρςξ 

κόρςξπ κςήρεώπ ςξσπ (ξμξμαρςικά πξρά) μείξμ ςσυόμ ζημίεπ απξμειώρεχπ, εκςόπ από ςα έμςξκα 

υοημαςξξικξμξμικά πεοιξσριακά ρςξιυεία, ςα ξπξία, όςαμ ςα πξρά, ξ υοόμξπ λήνεώπ ςξσπ ή ςξ επιςόκιξ 

είμαι ρημαμςικά, απξςιμξύμςαι ρςξ απξρβέριμξ κόρςξπ με ςη μέθξδξ ςξσ ποαγμαςικξύ επιςξκίξσ (ή με ςη 

ρςαθεοή μέθξδξ). 

Εημία απξμειώρεχπ ποξκύπςει όςαμ η λξγιρςική ανία ςξσ ρςξιυείξσ είμαι μεγαλύςεοη από ςξ πξρό πξσ η 

ξμςόςηςα εκςιμά όςι θα αμακςήρει από ςξ ρςξιυείξ ασςό. 

Σξ πξρό πξσ η ξμςόςηςα εκςιμά όςι θα αμακςήρει από έμα υοημαςξξικξμξμικό πεοιξσριακό ρςξιυείξ είμαι ςξ 

μεγαλύςεοξ από: 

 Σημ παοξύρα ανία ςξσ πξρξύ πξσ εκςιμάςαι όςι θα λητθεί από ςξ πεοιξσριακό ρςξιυείξ, σπξλξγιζόμεμη 

με ςη υοήρη ςξσ αουικξύ ποαγμαςικξύ επιςξκίξσ. 

 Σημ εύλξγη ανία ςξσ ρςξιυείξσ, μειχμέμη με ςξ απαιςξύμεμξ κόρςξπ πχλήρεχπ. 

Οι ζημίεπ απξμειώρεχπ καςαυχοίζξμςαι ρςημ καςάρςαρη απξςελερμάςχμ και αμαρςοέτξμςαι χπ κέοδη ρε 

ασςή, όςαμ ξι ρσμθήκεπ πξσ ςιπ ποξκάλεραμ πάφξσμ μα στίρςαμςαι. Αμαρςοξτή γίμεςαι μέυοι ςηπ ανίαπ πξσ 

θα είυε ςξ ρςξιυείξ, εάμ δεμ είυε καςαυχοιρςεί ζημία απξμειώρεχπ.  

Σα δάμεια και ξι απαιςήρειπ πξσ εκτοάζξμςαι ρε νέμξ μόμιρμα απξςιμξύμςαι με ςημ ιρξςιμία ςξσ νέμξσ 

μξμίρμαςξπ καςά ςημ ημεοξμημία ςξσ ιρξλξγιρμξύ. Οι ρυεςικέπ ρσμαλλαγμαςικέπ διατξοέπ καςαυχοίζξμςαι 

ρςα απξςελέρμαςα.  

γ) Διαγοατή 

Έμα υοημαςξξικξμξμικό πεοιξσριακό ρςξιυείξ διαγοάτεςαι όςαμ και μόμξμ όςαμ εκπμεύρξσμ ςα ρσμβαςικά 

δικαιώμαςα επί ςχμ ςαμιακώμ οξώμ ςξσ ρςξιυείξσ ή μεςαβιβαρςξύμ ξσριαρςικά όλξι ξι κίμδσμξι και ςα 

ξτέλη πξσ ποξκύπςξσμ από ςημ κσοιόςηςα ςξσ ρςξιυείξσ ασςξύ. 

3.1.4. Υόοξι ειρξδήμαςξπ 

3.1.4.1. Σοέυχμ τόοξπ 

Ο ςοέυχμ τόοξπ ειρξδήμαςξπ πεοιλαμβάμει: 

 Σξμ τόοξ ειρξδήμαςξπ πξσ ποξκύπςει με βάρη ςιπ διαςάνειπ ςηπ εκάρςξςε ιρυύξσραπ τξοξλξγικήπ 

μξμξθερίαπ. 

 Σξμ τόοξ ειρξδήμαςξπ και ςιπ ποξρασνήρειπ πξσ ποξκύπςξσμ από ςξμ τξοξλξγικό έλεγυξ.  

Οι διατξοέπ ςξσ τξοξλξγικξύ ελέγυξσ, αμαγμχοίζξμςαι ρςημ καςάρςαρη απξςελερμάςχμ ςηπ υοήρεχπ, ςη 

υοήρη καςά ςημ ξπξία βεβαιώμξμςαι από ςιπ τξοξλξγικέπ αουέπ και γίμξμςαι απξδεκςέπ από ςημ Δςαιοεία. 
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3.1.4.2. Αμαβαλλόμεμξι τόοξι 

Αμαβαλλόμεμξι τόοξι ποξκύπςξσμ όςαμ σπάουξσμ ποξρχοιμέπ (αμαρςοέφιμεπ) διατξοέπ μεςανύ λξγιρςικήπ 

ανίαπ και τξοξλξγικήπ βάρεχπ ρςξιυείχμ ςξσ ιρξλξγιρμξύ. 

Ζ εςαιοεία δεμ έυει επιλένει ςημ καςαυώοιρη αμαβαλλόμεμχμ τόοχμ. 

3.1.5. Απξθέμαςα 

α) Αουική καςαυώοιρη 

Σα απξθέμαςα καςαυχοίζξμςαι αουικά ρςξ κόρςξπ κςήρεχπ, ςξ ξπξίξ πεοιλαμβάμει κάθε δαπάμη πξσ 

απαιςείςαι για μα έλθει κάθε ρςξιυείξ ςχμ απξθεμάςχμ ρςημ παοξύρα καςάρςαρη ή θέρη ή επιδιχκόμεμη 

υοήρη.  

Διδικόςεοα ςξ κόρςξπ ςχμ ιδιξπαοαγόμεμχμ απξθεμάςχμ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ βιξλξγικώμ, 

πεοιλαμβάμει ςξ κόρςξπ ποώςχμ σλώμ, αμαλώριμχμ σλικώμ, εογαρίαπ και άλλξ κόρςξπ πξσ ρυεςίζεςαι 

άμερα με ςα εμ λόγχ ρςξιυεία. Δπιπλέξμ πεοιλαμβάμει μια εύλξγη αμαλξγία ρςαθεοώμ και μεςαβληςώμ 

ενόδχμ πξσ ρυεςίζξμςαι έμμερα με ςξ ιδιξπαοαγόμεμξ ρςξιυείξ, ρςξ βαθμό πξσ ςα πξρά ασςά αματέοξμςαι 

ρςημ πεοίξδξ παοαγχγήπ. Ζ εςαιοεία δεμ επιβαούμει ςξ κόρςξπ ςχμ ιδιξπαοαγόμεμχμ απξθεμάςχμ μακοάπ 

πεοιόδξσ παοαγχγήπ ή χοιμάμρεχπ με ςόκξσπ εμςόκχμ σπξυοεώρεχμ καςά ςξ μέοξπ πξσ αμαλξγξύμ ρε 

ασςά. 

β) Μεςαγεμέρςεοη απξςίμηρη 

Λεςαγεμέρςεοα ςηπ αουικήπ καςαυχοίρεχπ, ςα απξθέμαςα απξςιμξύμςαι ρςημ κας' είδξπ υαμηλόςεοη ςιμή 

μεςανύ ςξσ κόρςξσπ κςήρεχπ και ςηπ καθαοήπ οεσρςξπξιήριμηπ ανίαπ ςξσπ. Σξ κόρςξπ κςήρεχπ ςχμ 

απξθεμάςχμ ποξρδιξοίζεςαι με ςημ μέθξδξ ςξσ μέρξσ ρςαθμικξύ όοξσ, ή καςά πεοίπςχρη με ςη μέθξδξ ςηπ 

ρειοάπ εναμςλήρεχπ (F.I.F.O.).ςημ πεοίπςχρη απξςιμήρεχπ ρςημ καθαοή οεσρςξπξιήριμη ανία, η ζημία 

απξμειώρεχπ καςαυχοίζεςαι χπ κόρςξπ πχληθέμςχμ, εκςόπ αμ είμαι ρημαμςική, ξπόςε εμρχμαςώμεςαι ρςξ 

κξμδύλι «απξμειώρειπ πεοιξσριακώμ ρςξιυείχμ». 

3.1.6. Ποξκαςαβξλέπ και λξιπά μη υοημαςξξικξμξμικά πεοιξσριακά ρςξιυεία 

Οι ποξκαςαβξλέπ δαπαμώμ καςαυχοίζξμςαι αουικά ρςξ κόρςξπ κςήρεχπ (καςαβαλλόμεμα πξρά) και 

απξςιμξύμςαι μεςαγεμέρςεοα ρςξ αουικό κόρςξπ κςήρεχπ, μείξμ ςα υοηριμξπξιηθέμςα πξρά βάρει ςηπ αουήπ 

ςξσ δξσλεσμέμξσ και ςσυόμ ζημίεπ απξμειώρεχπ. Ζ απξμείχρη ςχμ ποξκαςαβξλώμ δαπαμώμ αματέοεςαι 

ρςημ πεοίπςχρη ρςημ ξπξία ξ λήπςηπ ςξσ ρυεςικξύ πξρξύ δεμ είμαι ρε θέρη ξύςε μα εκπληοώρει ςημ 

δέρμεσρη πξσ αμέλαβε ξύςε μα επιρςοέφει ςξ σπόλξιπξ ςξσ πξρξύ. 

Σα λξιπά μη υοημαςξξικξμξμικά πεοιξσριακά ρςξιυεία καςαυχοίζξμςαι αουικά ρςξ κόρςξπ κςήρεχπ και 

απξςιμξύμςαι μεςαγεμέρςεοα ρςη υαμηλόςεοη ανία μεςανύ κόρςξσπ κςήρεχπ και αμακςήριμηπ ανίαπ, δηλαδή 

ςξσ πξρξύ πξσ αμαμέμεςαι μα λητθεί. 

Οι εμπξοικέπ απαιςήρειπ και ξι λξιπέπ απαιςήρειπ επιμεςοώμςαι ρςξ κόρςξπ κςήρηπ μείξμ ςιπ εκςιμώμεμεπ 

ζημίεπ απξμείχρηπ. 

3.1.7. Φοημαςξξικξμξμικέπ σπξυοεώρειπ 

α) Αουική καςαυώοιρη και μεςαγεμέρςεοη απξςίμηρη 

Οι υοημαςξξικξμξμικέπ σπξυοεώρειπ, ςόρξ καςά ςημ αουική καςαυώοιρη, όρξ και μεςαγεμέρςεοα, 

απξςιμξύμςαι ρςα ξμξμαρςικά πξρά ςξσπ, εκςόπ από ςιπ μακοξποόθερμηπ λήνεχπ, ξι ξπξίεπ απξςιμξύμςαι 

ρςξ απξρβέριμξ κόρςξπ με ςη μέθξδξ ςξσ ποαγμαςικξύ επιςξκίξσ (ή με ςη ρςαθεοή μέθξδξ). Οι 

υοημαςξξικξμξμικέπ σπξυοεώρειπ πξσ εκτοάζξμςαι ρε νέμξ μόμιρμα απξςιμξύμςαι με ςημ ιρξςιμία ςξσ νέμξσ 

μξμίρμαςξπ καςά ςημ ημεοξμημία ςξσ ιρξλξγιρμξύ. Οι ρυεςικέπ ρσμαλλαγμαςικέπ διατξοέπ καςαυχοίζξμςαι 

ρςα απξςελέρμαςα. 
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β) Διαγοατή 

Λια υοημαςξξικξμξμική σπξυοέχρη διαγοάτεςαι όςαμ και μόμξμ όςαμ η ρσμβαςική δέρμεσρη εκπληοώμεςαι, 

ακσοώμεςαι ή εκπμέει, δηλαδή όςαμ η ρσμβαςική δέρμεσρη πξσ ςημ δημιξύογηρε δεμ στίρςαςαι πλέξμ.  

 
3.1.8. Μη υοημαςξξικξμξμικέπ σπξυοεώρειπ 

α) Αουική καςαυώοιρη και μεςαγεμέρςεοη απξςίμηρη 

Οι μη υοημαςξξικξμξμικέπ σπξυοεώρειπ καςαυχοίζξμςαι αουικά και απξςιμξύμςαι μεςαγεμέρςεοα ρςξ 

ξμξμαρςικό πξρό πξσ αμαμέμεςαι μα απαιςηθεί για ςξ διακαμξμιρμό ςξσπ. Διατξοέπ πξσ ποξκύπςξσμ είςε 

καςά ςημ επαμεκςίμηρή είςε καςά ςξ διακαμξμιρμό ςχμ μη υοημαςξξικξμξμικώμ σπξυοεώρεχμ 

καςαυχοίζξμςαι χπ κέοδη ή ζημίεπ ςηπ πεοιόδξσ ρςημ ξπξία ποξκύπςξσμ.  

β) Διαγοατή 

Λια μη υοημαςξξικξμξμική σπξυοέχρη διαγοάτεςαι όςαμ και μόμξμ όςαμ η ρσμβαςική δέρμεσρη 

εκπληοώμεςαι, ακσοώμεςαι ή εκπμέει, δηλαδή όςαμ η ρσμβαςική δέρμεσρη πξσ ςημ δημιξύογηρε δεμ 

στίρςαςαι πλέξμ.  

 
3.1.9. Ποξβλέφειπ 

Οι ποξβλέφειπ καςαυχοίζξμςαι αουικά και απξςιμξύμςαι μεςαγεμέρςεοα ρςξ ξμξμαρςικό πξρό πξσ 

αμαμέμεςαι μα απαιςηθεί για ςξ διακαμξμιρμό ςξσπ, εκςόπ αμ η απξςίμηρη ρςημ παοξύρα ανία ςξσ πξρξύ 

πξσ αμαμέμεςαι μα απαιςηθεί για ςξ διακαμξμιρμό ςξσπ έυει ρημαμςική επίδοαρη ρςα πξρά ςχμ 

υοημαςξξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ. 

Διδικόςεοα, ξι εμδευόμεμεπ σπξυοεώρειπ για παοξυέπ ρε εογαζξμέμξσπ μεςά ςημ ένξδξ από ςημ σπηοερία, 

πξσ ποξκύπςξσμ από ςημ εογαςική μξμξθερία (Μ. 2112/1920), δεμ αμαγμχοίζξμςαι ρςιπ υοημαςξξικξμξμικέπ 

καςαρςάρειπ ςηπ 31/12, αλλά καςαυχοξύμςαι όςαμ καςαρςξύμ ξοιρςικέπ. 

 
3.1.10. Κοαςικέπ επιυξοηγήρειπ 

Οι κοαςικέπ επιυξοηγήρειπ πξσ ατξοξύμ πεοιξσριακά ρςξιυεία αμαγμχοίζξμςαι αουικά χπ σπξυοεώρειπ 

ρςημ πεοίξδξ πξσ ειρποάςςξμςαι ή ρςημ πεοίξδξ πξσ καθίρςαςαι ξοιρςική η έγκοιρή ςξσπ και σπάουει 

βεβαιόςηςα όςι θα ειρποαυθξύμ. Οι κοαςικέπ επιυξοηγήρειπ αμαγμχοίζξμςαι με ςα πξρά πξσ ειρποάςςξμςαι ή 

εγκοίμξμςαι ξοιρςικά. Λεςαγεμέρςεοα ςηπ αουικήπ αμαγμώοιρηπ, ξι κοαςικέπ επιυξοηγήρειπ απξρβέμξμςαι 

με ςη μεςατξοά ςξσπ ρςα απξςελέρμαςα χπ έρξδα, ρςημ ίδια πεοίξδξ και με ςοόπξ αμςίρςξιυξ ςηπ 

μεςατξοάπ ρςα απξςελέρμαςα ςηπ λξγιρςικήπ ανίαπ ςξσ ρςξιυείξσ πξσ επιυξοηγήθηκε. Οι κοαςικέπ 

επιυξοηγήρειπ πξσ ατξοξύμ ένξδα αμαγμχοίζξμςαι αουικά χπ σπξυοεώρειπ ρςημ πεοίξδξ πξσ 

ειρποάςςξμςαι ή ρςημ πεοίξδξ πξσ καθίρςαςαι ξοιρςική η έγκοιρή ςξσπ και σπάουει βεβαιόςηςα όςι θα 

ειρποαυθξύμ. Οι κοαςικέπ επιυξοηγήρειπ πξσ ατξοξύμ ένξδα μεςατέοξμςαι ρςα απξςελέρμαςα χπ έρξδα 

ρςημ πεοίξδξ ρςημ ξπξία ςα επιυξοηγηθέμςα ένξδα βαούμξσμ ςα απξςελέρμαςα. 

3.1.11. Έρξδα και ένξδα 

Ζ εςαιοεία καςαυχοίζει ςα έρξδα και ςα ένξδα, όςαμ ασςά καθίρςαμςαι δξσλεσμέμα. 

Διδικόςεοα: 

 Σα έρξδα από πώληρη αγαθώμ καςαυχοίζξμςαι εμςόπ ςηπ πεοιόδξσ ρςημ ξπξία καθίρςαμςαι 

δξσλεσμέμα και ετόρξμ πληοξύμςαι όλεπ ξι παοακάςχ ποξϋπξθέρειπ: 

 Λεςαβιβάζξμςαι ρςξμ αγξοαρςή ξι ξσριαρςικξί κίμδσμξι και ςα ξτέλη πξσ ρσμδέξμςαι με ςημ 

κσοιόςηςά ςξσπ. 
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 Σα αγαθά γίμξμςαι απξδεκςά από ςξμ αγξοαρςή. 

 Σα ξικξμξμικά ξτέλη από ςη ρσμαλλαγή μπξοξύμ μα απξςιμηθξύμ ανιόπιρςα και θεχοείςαι ρτόδοα 

πιθαμή η ειροξή ςξσπ ρςημ ξμςόςηςα. 

 Σα έρξδα από παοξυή σπηοεριώμ και καςαρκεσαρςικά ρσμβόλαια καςαυχοίζξμςαι με ςη μέθξδξ ςξσ 

πξρξρςξύ ξλξκληοώρεχπ και ετόρξμ θεχοείςαι ρτόδοα πιθαμή η ειροξή ςξσ ξικξμξμικξύ ξτέλξσπ ςηπ 

ρσμαλλαγήπ. Δμαλλακςικά και όςαμ δεμ σπάουει ξσριώδηπ επίπςχρη ρςιπ υοημαςξξικξμξμικέπ 

καςαρςάρειπ, ςα έρξδα από παοξυή σπηοεριώμ επιμεςοώμςαι με ςημ μέθξδξ ςηπ ξλξκληοχμέμηπ 

ρύμβαρηπ. 

 Σα έρξδα πξσ ποξέουξμςαι από ςη υοήρη πεοιξσριακώμ ρςξιυείχμ ςηπ ξμςόςηςαπ από ςοίςξσπ 

καςαυχοίζξμςαι χπ ενήπ: 

 Σα έρξδα από ςόκξσπ λξγίζξμςαι βάρει ςηπ αουήπ ςξσ δξσλεσμέμξσ. 

 Σα μεοίρμαςα ή παοόμξιαπ τύρεχπ ειρόδημα από ςη ρσμμεςξυή ρςημ καθαοή θέρη άλλχμ 

ξμςξςήςχμ όςαμ εγκοίμξμςαι από ςξ αομόδιξ όογαμξ πξσ απξταρίζει ςη διαμξμή ςξσπ. 

  Σα δικαιώμαςα βάρει ςχμ ρυεςικώμ ρσμβαςικώμ όοχμ. 

 Σα ένξδα αμαγμχοίζξμςαι ρςημ καςάρςαρη απξςελερμάςχμ βάρει ςηπ αουήπ ςξσ δξσλεσμέμξσ. 

3.1.12. σμαλλαγέπ ρε νέμξ μόμιρμα 

Οι ρσμαλλαγέπ ρε νέμξ μόμιρμα μεςαςοέπξμςαι καςά ςημ αουική αμαγμώοιρη ρςξ μόμιρμα ρςξ ξπξίξ 

καςαοςίζξμςαι ξι υοημαςξξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ςηπ ξμςόςηςαπ με ςημ ιρυύξσρα ρσμαλλαγμαςική ιρξςιμία 

καςά ςη ρσμαλλαγή. ςξ ςέλξπ κάθε πεοιόδξσ αματξοάπ: (α) ςα μξμιρμαςικά ρςξιυεία μεςαςοέπξμςαι με ςημ 

ιρξςιμία κλειρίμαςξπ ςηπ ημεοξμημίαπ ςξσ ιρξλξγιρμξύ, (β) ςα μη μξμιρμαςικά ρςξιυεία πξσ εκτοάζξμςαι ρε 

νέμξ μόμιρμα και επιμεςοώμςαι ρςξ κόρςξπ κςήρεχπ, μεςαςοέπξμςαι με ςημ ιρξςιμία ςηπ αουικήπ 

αμαγμώοιρηπ. Οι ρσμαλλαγμαςικέπ διατξοέπ πξσ ποξκύπςξσμ από ςξ διακαμξμιρμό μξμιρμαςικώμ ρςξιυείχμ 

ή από ςη μεςαςοξπή ςξσπ με ιρξςιμία διατξοεςική από ςημ ιρξςιμία μεςαςοξπήπ καςά ςημ αουική αμαγμώοιρη 

ή καςά ςη ρύμςανη ποξγεμέρςεοχμ υοημαςξξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ, αμαγμχοίζξμςαι ρςα απξςελέρμαςα 

ςηπ πεοιόδξσ πξσ ποξκύπςξσμ. 

 

3.1.13. ςξιυεία ςηπ καθαοήπ θέρεχπ 

Σα κξμδύλια ςηπ καθαοήπ θέρεχπ καςαυχοίζξμςαι αουικά και απξςιμξύμςαι μεςαγεμέρςεοα ρςα ξμξμαρςικά 

πξρά, πξσ έυξσμ λητθεί ή καςαβληθεί. 

3.1.14. Δμδευόμεμα πεοιξσριακά ρςξιυεία και εμδευόμεμεπ σπξυοεώρειπ  

Σα ρςξιυεία ασςά ατξοξύμ εμδευόμεμα δικαιώμαςα και δερμεύρειπ αμςίρςξιυα, ςα ξπξία ποξκύπςξσμ από 

γεγξμόςα ςξσ παοελθόμςξπ και η ύπαονή ςξσπ θα επιβεβαιχθεί μόμξ από ςξ αμ ρσμβξύμ ή δεμ ρσμβξύμ έμα 

ή πεοιρρόςεοα αβέβαια μελλξμςικά γεγξμόςα, ςα ξπξία δεμ είμαι πλήοχπ σπό ςξμ έλεγυξ ςηπ Δςαιοείαπ. Σα 

ρςξιυεία ασςά γμχρςξπξιξύμςαι ρςιπ ρημειώρειπ ςχμ υοημαςξξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ. 

 

3.1.15. Γεγξμόςα μεςά ςημ ημεοξμημία ιρξλξγιρμξύ 

Οι ανίεπ ςχμ πεοιξσριακώμ ρςξιυείχμ και ςχμ σπξυοεώρεχμ καςά ςημ ημεοξμημία ςξσ ιρξλξγιρμξύ, 

ποξραομόζξμςαι, εάμ σπάουει αμςικειμεμική έμδεινη όςι διξοθχςικά γεγξμόςα μεςά ςημ ημεοξμημία ασςή 

επιβάλλξσμ ποξραομξγέπ ςηπ ανίαπ ςξσπ. Οι ποξραομξγέπ ασςέπ γίμξμςαι για ςέςξια γεγξμόςα, χπ ςημ 

ημεοξμημία εγκοίρεχπ ςχμ ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ από ςξ Διξικηςικό σμβξύλιξ. Σα μη διξοθχςικά, 

μεςά ςημ ημεοξμημία ςξσ ιρξλξγιρμξύ γεγξμόςα, γμχρςξπξιξύμςαι ετόρξμ είμαι ρημαμςικά, ρςιπ ρημειώρειπ 

ςχμ υοημαςξξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ. 
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3.1.16. ημαμςικέπ λξγιρςικέπ εκςιμήρειπ και παοαδξυέπ 

Οι εκςιμήρειπ και ξι παοαδξυέπ ανιξλξγξύμςαι διαοκώπ και βαρίζξμςαι ρςημ ιρςξοική εμπειοία και ρε άλλξσπ 

παοάγξμςεπ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ αμαμεμόμεμχμ μελλξμςικώμ γεγξμόςχμ πξσ, σπό ςιπ παοξύρεπ 

ρσμθήκεπ, αμαμέμεςαι μα ποαγμαςξπξιηθξύμ. 

 

3.2. Μεςαβξλή λξγιρςικώμ πξλιςικώμ, μεςαβξλέπ λξγιρςικώμ εκςιμήρεχμ και διόοθχρη ρταλμάςχμ 

ποξηγξύμεμχμ πεοιόδχμ 

3.2.1. Μεςαβξλή λξγιρςικώμ πξλιςικώμ 

Οι μεςαβξλέπ λξγιρςικώμ πξλιςικώμ, καςαυχοίζξμςαι μεαμαδοξμική επαμαδιαςύπχρη ςχμ 

υοημαςξξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ όλχμ ςχμ πεοιόδχμ πξσ δημξριξπξιξύμςαι μαζί με ςιπ καςαρςάρειπ ςηπ 

ςοέυξσραπ πεοιόδξσ, ώρςε ςα παοξσριαζόμεμα κξμδύλια μα είμαι ρσγκοίριμα. 

ςημ παοξύρα πεοίξδξ δεμ ποξέκσφε αμάγκη ςέςξιαπ μεςαβξλήπ. 

 
3.2.2 Μεςαβξλέπ λξγιρςικώμ εκςιμήρεχμ 

Οι μεςαβξλέπ ςχμ λξγιρςικώμ εκςιμήρεχμ καςαυχοίζξμςαι ρςημ πεοίξδξ, ρςημ ξπξία διαπιρςώμεςαι όςι 

ποξκύπςξσμ και επηοεάζξσμ ασςή ςημ πεοίξδξ και μελλξμςικέπ πεοιόδξσπ, καςά πεοίπςχρη. Οι μεςαβξλέπ 

ασςέπ δεμ αμαγμχοίζξμςαι αμαδοξμικά. 

 

3.2.3. Διόοθχρη ρταλμάςχμ ποξηγξύμεμχμ πεοιόδχμ 

Οι διξοθώρειπ ρταλμάςχμ καςαυχοίζξμςαι με ςημ αμαδοξμική διόοθχρη ςχμ υοημαςξξικξμξμικώμ 

καςαρςάρεχμ όλχμ ςχμ πεοιόδχμ πξσ δημξριξπξιξύμςαι μαζί με ςιπ καςαρςάρειπ ςηπ ςοέυξσραπ πεοιόδξσ.  

ςημ παοξύρα πεοίξδξ δεμ εμςξπίρςηκε ρτάλμα ποξηγξύμεμηπ πεοιόδξσ. 

 

4. Παοεκκλίρειπ από ςιπ διαςάνειπ ςξσ μόμξσ ποξκειμέμξσ μα επιςεσυθεί εύλξγη παοξσρίαρη ςχμ 

υοημαςξξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ (παο. 6 άοθοξσ 29) 

Όςαμ, ρε εναιοεςικέπ πεοιπςώρειπ, η εςαιοεία παοεκκλίμει από ςημ εταομξγή μιαπ διαςάνεχπ ςξσ μόμξσ για 

μα εκπληοώρει ςημ σπξυοέχρη ςηπ εύλξγηπ παοξσριάρεχπ ςχμ υοημαςξξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ, 

γμχρςξπξιεί και αιςιξλξγεί επαοκώπ ςημ παοέκκλιρη ασςή.  

ςημ παοξύρα πεοίξδξ δεμ ποξέκσφε αμάγκη ςέςξιαπ παοεκκλίρεχπ. 

 

5. υέρειπ εμόπ πεοιξσριακξύ ρςξιυείξσ ή μιαπ σπξυοεώρεχπ με πεοιρρόςεοα από έμα κξμδύλια ςξσ 

ιρξλξγιρμξύ (παο. 7 άοθοξσ 29) 

ςξμ λξγαοιαρμό ςχμ μακοξποόθερμχμ σπξυοεώρεχμ «Δάμεια» πεοιλαμβάμεςαι ςξ μακοξποόθερμξ ςμήμα € 

827.577 σπξυοεώρεχπ από δάμειξ ποξπ ςημ ςοάπεζα ALPHABANK. Σξ αμςίρςξιυξ βοαυσποόθερμξ ςμήμα € 

149.480 πεοιλαμβάμεςαι ρςξμ λξγαοιαρμό ςχμ βοαυσποόθερμχμ σπξυοεώρεχμ «Βοαυσποόθερμξ μέοξπ 

μακοξποξθέρμχμ δαμείχμ». 

 



Δςήριεπ Φοημαςξξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ςηπ πεοιόδξσ 1/1/2016 - 31/12/2016 
 

 19 

6. Αμαλύρειπ κξμδσλίχμ υοημαςξξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ 

6.1. Πληοξτξοίεπ ρυεςικά με εμρώμαςα,άσλα και βιξλξγικά πάγια πεοιξσριακά ρςξιυεία(παο. 8 άοθοξσ 

29) 

ςξσπ πίμακεπ πξσ ακξλξσθξύμ ρςιπ επόμεμεπ παοαγοάτξσπ παοξσριάζξμςαι ξι πληοξτξοίεπ πξσ ατξοξύμ 

ςημ κίμηρη και ςη ρσμτχμία ςχμ λξγαοιαρμώμ ςχμ εμρχμάςχμ παγίχμκαι ςχμ άσλχμ παγίχμ. 

 
6.1.1.Ιδιξυοηριμξπξιξύμεμα εμρώμαςα πάγια πεοιξσριακά ρςξιυεία 

 

 

Πίμακαπ μεςαβξλώμ εμρώμαςχμ 

πάγιχμ ρςξιυείχμ 

ιδιξυοηριμξπξιξύμεμχμ

Γήπεδα Κςίοια 
Μηυαμξλξγικόπ 

ενξπλιρμόπ

Μεςατξοικά 

μέρα

Έπιπλα & 

λξιπόπ 

ενξπλιρμόπ

Ανία κςήρεχπ 

Τπόλξιπξ 1.1.2015     1.916.963     1.410.094                17.332         223.759          728.765 

Ποξρθήκεπ πεοιόδξσ                  -                  -                     698           87.926          107.383 

Τπόλξιπξ 31.12.2015   1.916.963   1.410.094               18.030        311.685         836.148 

χοεσμέμεπ απξρβέρειπ και 

απξμειώρειπ

Τπόλξιπξ 1.1.2015                  -     1.075.818                15.430           48.321          607.886 

Απξρβέρειπ πεοιόδξσ                  -          56.404                     698           10.443            45.952 

Τπόλξιπξ 31.12.2015                  -   1.132.222               16.128          58.763         653.838 

Καθαοή λξγιρςική ανία 

31.12.2015
1.916.963  277.872  1.902  252.922  182.310  

Ανία κςήρεχπ 

Τπόλξιπξ 1.1.2016     1.916.963     1.410.094                18.030         311.685          836.148 

Ποξρθήκεπ πεοιόδξσ                  -          68.000                         -           39.000            29.736 

Τπόλξιπξ 31.12.2016   1.916.963   1.478.094               18.030        350.685         865.884 

χοεσμέμεπ απξρβέρειπ και 

απξμειώρειπ

Τπόλξιπξ 1.1.2016                  -     1.132.222                16.128           58.763          653.838 

Απξρβέρειπ πεοιόδξσ                  -          56.404                         -           11.566            49.947 

Τπόλξιπξ 31.12.2016                  -   1.188.626               16.128          70.330         703.786 

Καθαοή λξγιρςική ανία 

31.12.2016
1.916.963  289.468  1.902  280.355  162.098  
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6.1.2. Άσλα πάγια πεοιξσριακά ρςξιυεία 

 

 

6.2. Φοημαςξξικξμξμικά πεοιξσριακά ρςξιυεία (παο. 11 άοθοξσ 29) 

 

6.2.1Φοημαςξξικξμξμικά πεοιξσριακά ρςξιυεία ρςξ κόρςξπ κςήρεχπ 

α) Παοάγχγα υοημαςξπιρςχςικά μέρα 

Δεμ στίρςαμςαι παοάγχγα υοημαςξπιρςχςικά μέρα. 

β) Μη κσκλξτξοξύμςα υοημαςξξικξμξμικά ρςξιυεία ςα ξπξία εμταμίζξμςαι με πξρό πξσ σπεοβαίμει ςημ 

εύλξγη ανία ςξσπ 

ςξμ πίμακα πξσ ακξλξσθεί παοξσριάζξμςαι ξι ρσμμεςξυέπ ςηπ εςαιοείαπ ρε θσγαςοικέπ, ρσγγεμείπ και 

κξιμξποανίεπ: 

 

Πίμακαπ μεςαβξλώμ άσλχμ πάγιχμ 

ρςξιυείχμ

Λξιπά άσλα 

ρςξιυεία

Ανία κςήρεχπ 

Τπόλξιπξ 1.1.2015        709.824 

Ποξρθήκεπ πεοιόδξσ                  - 

Τπόλξιπξ 31.12.2015      709.824 

χοεσμέμεπ απξρβέρειπ και απξμειώρειπ

Τπόλξιπξ 1.1.2015        628.957 

Απξρβέρειπ πεοιόδξσ           5.074 

Τπόλξιπξ 31.12.2015      634.031 

Καθαοή λξγιρςική ανία 31.12.2015        75.793 

Ανία κςήρεχπ 

Τπόλξιπξ 1.1.2016        709.824 

Ποξρθήκεπ πεοιόδξσ                  - 

Τπόλξιπξ 31.12.2016      709.824 

χοεσμέμεπ απξρβέρειπ και απξμειώρειπ

Τπόλξιπξ 1.1.2016        634.031 

Απξρβέρειπ πεοιόδξσ           4.121 

Τπόλξιπξ 31.12.2016      638.152 

Καθαοή λξγιρςική ανία 31.12.2016        71.671 

Δπχμσμία εςαιοείαπ Νξμική μξοτή Καςηγξοία
Πξρξρςό 

σμμεςξυήπ
Ανία κςήρηπ

Ανία 

απξμείχρηπ

Ανία μεςά απξμείχρηπ με 

βάρη ςημ Καθαοή Θέρη 

31.12.2016

Παοαπξμπή

TITANAS TRAVEL ΣΟΤΡΘΣΘΙΖ 

ΛΟΜΟΠΡΟΩΠΖ ΔΠΔ
ΔΠΔ θσγαςοική 100% 950.600,00 -456.787,60 493.812,40 (i)

ΔΙΛΔΣΑΚΚΔΤΖ ΙΟΘΜΟΤ 

ΑΙΘΜΖΣΟΤ ΤΠΔΡ ΣΑΗΛΟΤ 
IKE θσγαςοική 99% 4.950,00 0,00 4.950,00 (ii)

σμξλική ανία κςήρηπ 955.550,00 -456.787,60 498.762,40
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i) Ζ λξγιρςική ανία και η ανία ςηπ ρσμμεςξυήπ (βάρη ςηπ καθαοήπ θέρηπ 31.12.2016) ρςη 

θσγαςοική εςαιοεία «TITANAS TRAVEL ΣΟΤΡΘΣΘΙΖ ΛΟΜΟΠΡΟΩΠΖ ΔΠΔ» αμέουξμςαι αμςιρςξίυχπ 

ρε € 950.600,00 και € 493.812,40. 

ii) Ζ λξγιρςική ανία και η ανία ςηπ ρσμμεςξυήπ (βάρη ςηπ καθαοήπ θέρηπ 31.12.2016) ρςη 

θσγαςοική εςαιοεία «ΔΙΛΔΣΑΚΚΔΤΖ ΙΟΘΜΟΤ ΑΙΘΜΖΣΟΤ ΤΠΔΡ ΣΑΗΛΟΤ ΙΣΔΚ ΚΑΡΘΑ Θ.Ι.Δ» 

αμέουξμςαι ρε € 4.950,00. 

Ζ απξμείχρη ςηπ λξγιρςικήπ ανίαπ ξτείλεςαι ρςημ ρσρρώοεσρη ζημιώμ πξσ ποαγμαςξπξίηρε ςα ςελεσςαία 

έςη η εςαιοεία «TITANAS TRAVEL ΣΟΤΡΘΣΘΙΖ ΛΟΜΟΠΡΟΩΠΖ ΔΠΔ», καθώπ βοιρκόςαμ ρε έμα ρσμευέπ πλάμξ 

αμάπςσνηπ. Δεμ κοίθηκε ρκόπιμξ από ςημ διξίκηρη  μα καςαυχοηθεί η αμχςέοχ ζημία απξμειώρεχπ ςηπ 

λξγιρςικήπ ανίαπ, δεδξμέμξσ όςι βάρη μελέςηπ ποξενξτλήρεχπ ςχμ μελλξμςικώμ ςαμειακώμ οξώμ 

ποξκύπςει μελλξμςική κεοδξτξοία ςηπ εςαιοείαπ ασςήπ και, καςά ρσμέπεια η αμχςέοχ λξγιρςική  

απξμείχρη (€456.787,6) δεμ είμαι μόμιμξσ υαοακςήοα. 

 

6.2.2. Δμπξοικέπ απαιςήρειπ 

 
Οι εμπξοικέπ απαιςήρειπ αμαλύξμςαι ρςξμ καςχςέοχ πίμακα: 

 

6.2.3. Λξιπέπ απαιςήρειπ 

 
Οι λξιπέπ απαιςήρειπ αμαλύξμςαι ρςξμ καςχςέοχ πίμακα: 

 

 
6.2.4. Λξιπά υοημαςξξικξμξμικά ρςξιυεία 

 

 

Σξ παοαπάμχ κξμδύλι ατξοά ποξκαςαβξλέπ ρε ρσμεογαζόμεμα ποακςξοεία όπχπ ποακςξοεία Αιδηφξύ, 

Βόλξσ, Γιάμμεμα, Ιαοδίςραπ κςλ. 

 

Δμπξοικέπ απαιςήρειπ 31/12/2016 31/12/2015

Απαιςήρειπ από πελάςεπ    1.361.044    1.193.797 

Απαιςήρειπ από ρσμδεδεμέμεπ       176.904                 - 

Δπιςαγέπ ειρποακςέεπ υαοςξτσλακίξσ        25.757        25.757 

Γοαμμάςια ειρποακςέα             440             440 

ύμξλξ  1.564.145  1.219.994 

Λξιπέπ απαιςήρειπ 31/12/2016 31/12/2015

Φοεώρςεπ διάτξοξι  1.854.880    1.200.343   

Ποξκαςαβλημέμξι τόοξι ειρξδήμαςξπ      80.251       195.335   

ύμξλξ  1.935.130  1.395.679 

Λξιπά υοημαςξξικξμξμικά ρςξιυεία 31/12/2016 31/12/2015

Κξγαοιαρμξί διαυείοηρηπ 

ποξκαςαβξλώμ και πιρςώρεχμ
    261.798       236.118   

ύμξλξ     261.798     236.118 
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6.2.5. Ποξπληοχμέμα ένξδα και Δξσλεσμέμα έρξδα πεοιόδξσ 

Σα ποξπληοχμέμα ένξδα και ςα δξσλεσμέμα έρξδα αμαλύξμςαι ρςξμ καςχςέοχ πίμακα: 

 

6.2.6.Σαμειακά διαθέριμα και ιρξδύμαμα 

Σα ςαμειακά διαθέριμα και ιρξδύμαμα αμαλύξμςαι ρςξμ καςχςέοχ πίμακα: 

 
 

 
6.3. Λξγαοιαρμξί καθαοήπ θέρηπ(παο. 12 άοθοξσ 29) 

Σξ εγκεκοιμέμξ κετάλαιξ ςηπ εςαιοείαπ αμέουεςαι ρε 108.000 μεςξυέπ ξμξμαρςικήπ ανίαπ € 26 η κάθε μία, 

και είμαι ξλξρυεοώπ καςαβλημέμξ. Ζ μεςαβξλή ςξσ αοιθμξύ ςχμ μεςξυώμ, παοξσριάζεςαι ρςξμ παοακάςχ 

πίμακα: 

 

 

Σξ κξμδύλι «Απξθεμαςικά μόμχμ ή καςαρςαςικξύ» ςηπ καθαοήπ θέρηπ αμαλύεςαι ρύμτχμα με ςξμ παοακάςχ 

πίμακα: 

 

Σξ παοαπάμχ απξθεμαςικό ατξοά σπόλξιπξ πξρό από ςξ ρυημαςιρμό ειδικξύ απξθεμαςικξύ Μ.2963/2001 

(5%). Οσριαρςικά ατξοά ςξ εμαπξμείμαμ απξθεμαςικό για έογα σπξδξμήπ ςξσ ΙΣΔΚ ςξ ξπξίξ αμςιρςξιυεί ρςξ 

1% ςξσ αμχςέοχ απξθεμαςικξύ.  

Ζ εςαιοεία δε ρυημαςίζει ςακςικό απξθεμαςικό ρύμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 44 ςξσ κ.μ. 2190/1920 

λόγχ ςχμ ρσρρχοεσμέμχμ ζημιώμ.  

 

Ποξπληοχμέμα ένξδα 31/12/2016 31/12/2015

Δνξδα επόμεμχμ υοήρεχμ      44.748        46.613   

ύμξλξ       44.748       46.613 

Σαμειακά διαθέριμα και ιρξδύμαμα 31/12/2016 31/12/2015

Σαμείξ      74.793       104.574   

Ιαςαθέρειπ όφεχπ     404.270       301.100   

ύμξλξ     479.063     405.673 

Αοιθμόπ μεςξυώμ 31/12/2016 31/12/2015

Αοιθμόπ μεςξυώμ ρε κσκλξτξοία ρςημ 

αουή ςξσ έςξσπ
      108.000       108.000 

Δκδξθείρεπ μεςξυέπ ρςη διάοκεια ςξσ                 -                 - 

Ακσοχθείρεπ μεςξυέπ ρςη διάοκεια ςξσ 

έςξσπ
                -                 - 

ύμξλξ     108.000     108.000 

Απξθεμαςικά μόμχμ ή καςαρςαςικξύ 31/12/2016 31/12/2015

Τπόλξιπξ ρςημ αουή ςξσ έςξσπ 

01.01.2015
      359.857       364.257 

Ιοάςηρη ρςη διάοκεια ςξσ έςξσπ        37.483         (4.400)

ύμξλξ     397.340     359.857 



Δςήριεπ Φοημαςξξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ςηπ πεοιόδξσ 1/1/2016 - 31/12/2016 
 

 23 

6.4. Ποξβλέφειπ 

6.4.1.Ποξβλέφειπ για παοξυέπ ρε εογαζξμέμξσπ 

Οι εμδευόμεμεπ σπξυοεώρειπ για παοξυέπ ρε εογαζξμέμξσπ μεςά ςημ ένξδξ από ςημ σπηοερία, πξσ 

ποξκύπςξσμ από ςημ εογαςική μξμξθερία (Μ. 2112/1920), δεμ αμαγμχοίζξμςαι ρςιπ υοημαςξξικξμξμικέπ 

καςαρςάρειπ ςηπ 31/12, αλλά καςαυχοξύμςαι όςαμ καςαρςξύμ ξοιρςικέπ. 

 

6.5. Τπξυοεώρειπ 

6.5.1. Μακοξποόθερμεπ Τπξυοεώρειπ 

6.5.1.1. Δάμεια 

α) Δναρταλίρειπ δαμείχμ(παο. 13 άοθοξσ 29) 

Ζ εςαιοεία έυει ρσμάφει εικξραεςέπ ςοαπεζικό δάμειξ με ςημ ALPHA BANK, ρςημ ξπξία μεςαβιβάρςηκε ςξ 
δάμειξ πξσ είυε ρσματθεί ςξ 2003 με ςημ ΟΛΔΓΑ BANK. Για ςξ εμ λόγχ δάμειξ, στίρςαςαι ποξρημείχρη 
σπξθήκηπ ςξσ ακιμήςξσ ςηπ εςαιοίαπ ύφξσπ € 6.085.400,00. 
 
(β) Φοόμξπ λήνεχπ δαμειακώμ σπξυοεώρεχμ(παο. 14 άοθοξσ 29) 

 

6.5.2. Βοαυσποόθερμεπ Τπξυοεώρειπ 

6.5.2.1. Δμπξοικέπ σπξυοεώρειπ 

Οι εμπξοικέπ σπξυοεώρειπ αμαλύξμςαι ρςξμ καςχςέοχ πίμακα: 

 

 

Τπόλξιπξ λήνεχπ
Σοαπεζικά 

δάμεια
ύμξλξ

Βοαυσποόθερμξ ςμήμα:

Έχπ 1 έςξπ  1.341.756      1.341.756   

ύμξλξ Βοαυσποόθερμξσ ςμήμαςξπ  1.341.756    1.341.756 

Μακοξποόθερμξ ςμήμα:

1 έχπ 2 έςη     149.480         149.480   

2 έχπ 5 έςη     448.440         448.440   

Άμχ ςχμ 5 εςώμ     229.656         229.656   

ύμξλξ μακοξποόθερμξσ ςμήμαςξπ      827.577       827.577 

Γεμικό ύμξλξ  2.169.333    2.169.333 

Δμπξοικέπ σπξυοεώρειπ 31/12/2016 31/12/2015

Τπξυοεώρειπ ρε ποξμηθεσςέπ     709.416    1.261.435   

Τπξυοεώρειπ ρε ρσμδεδεμέμεπ        5.613        62.633   

Δπιςαγέπ πληοχςέεπ  1.489.309       731.160   

Ποξκαςαβξλέπ Πελαςώμ           233             138   

Ποξκαςαβξλέπ από ρσμδεδεμέμεπ     159.606        52.314   

ύμξλξ  2.364.177  2.107.679 
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6.5.2.2. Λξιπέπ σπξυοεώρειπ 

Οι λξιπέπ σπξυοεώρειπ αμαλύξμςαι ρςξμ καςχςέοχ πίμακα: 

 
 
 
6.6.Έρξδα και ένξδα ρημαμςικξύ πξρξύ ή ιδιαίςεοηπ ρσυμόςηςαπ ή ρημαρίαπ (παο. 17 άοθοξσ 29) 

 
Ακξλξσθεί αμάλσρη ασςώμ ςχμ ερόδχμ και ενόδχμ ρςξσπ παοακάςχ πίμακεπ: 

 
 
 

 
 

 
 

Λξιπέπ σπξυοεώρειπ 31/12/2016 31/12/2015

Απξδξυέπ ποξρχπικξύ πληοχςέεπ     167.549       164.753   

Πιρςχςέπ διάτξοξι     368.472       351.590   

ύμξλξ     536.020     516.344 

Κόρςξπ πχλήρεχμ 31/12/2016 31/12/2015

Αμξιβέπ και ένξδα ποξρχπικξύ      895.181        870.568   

Κξιπέπ αμξιβέπ και ένξδα ςοίςχμ         1.460           1.800   

Παοξυέπ ςοίςχμ   7.543.890     7.980.191   

Ένξδα από τόοξσπ και ςέλη        50.146        101.072   

Κξιπά ένξδα      687.685        752.387   

Ένξδα απξρβέρεχμ        71.805          74.312   

ύμξλξ   9.250.166   9.780.330 

Ένξδα διξίκηρηπ 31/12/2016 31/12/2015

Αμξιβέπ και ένξδα ποξρχπικξύ      363.975        327.623   

Κξιπέπ αμξιβέπ και ένξδα ςοίςχμ      142.796        131.250   

Παοξυέπ ςοίςχμ        13.852          18.745   

Ένξδα από τόοξσπ και ςέλη        37.896          49.193   

Διάτξοα ένξδα        32.974          59.525   

Απξρβέρειπ         4.222          10.035   

ύμξλξ      595.714      596.371 

Ένξδα διάθερηπ 31/12/2016 31/12/2015

Αμξιβέπ και ένξδα ποξρχπικξύ      168.350        164.940   

Κξιπέπ αμξιβέπ και ένξδα ςοίςχμ      457.712        474.427   

Παοξυέπ ςοίςχμ      104.555        115.216   

Ένξδα από τόοξσπ και ςέλη         6.083          24.842   

Διάτξοα ένξδα        53.342          60.028   

Απξρβέρειπ        46.012          38.086   

ύμξλξ      836.054      877.541 
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6.7. Σόκξι πξσ εμρχμαςώθηκαμ ρςημ ανία πεοιξσριακώμ ρςξιυείχμ ρςημ πεοίξδξ (παο. 18 άοθοξσ 29) 

ςη διάοκεια ςηπ πεοιόδξσ δεμ εμρχμαςώθηκαμ ςόκξι ρςημ ανία καςαρκεσαζόμεμχμ πεοιξσριακώμ 

ρςξιυείχμ. 

 

6.8. Ποξςειμόμεμη διάθερη κεοδώμ (παο. 19 άοθοξσ 29) 

Σξ διξικηςικό ρσμβξύλιξ εμημεοώμει ςημ ποξρευή ςακςική γεμική ρσμέλεσρη ςχμ μεςόυχμ όςι δεμ στίρςαςαι 

διάθερη ςχμ απξςελερμάςχμ καθώπ η εςαιοεία παοξσριάζει ρσρρχοεσμέμεπ ζημιέπ από ποξηγξύμεμεπ 

υοήρειπ ξι ξπξίεπ εμιρυύξμςαι και με ςξ ζημιξγόμξ απξςέλερμα ςηπ υοήρηπ 2016. 

 

6.9. Καςαβληθέμςα μεοίρμαςα ρςημ πεοίξδξ (παο. 20 άοθοξσ 29) 

ςημ κλειόμεμη πεοίξδξ δεμ καςαβλήθηκαμ μεοίρμαςα. 

 
6.10. Λξγιρςικόπ υειοιρμόπ ζημιώμ πεοιόδξσ (παο. 21 άοθοξσ 29) 

Οι ζημίεπ ςηπ πεοιόδξσ μεςατέοθηκαμ ρςημ καθαοή θέρη χπ ζημίεπ ειπ μέξ, ποξκειμέμξσ μα καλστθξύμ με 

κέοδη επόμεμχμ υοήρεχμ. 

 

6.11. Αμαβαλλόμεμξι τόοξι (παο. 22 άοθοξσ 29) 

Ζ εςαιοεία δεμ έυει επιλένει ςημ καςαυώοιρη αμαβαλλόμεμχμ τόοχμ. 

 

6.12.Πληοξτξοίεπ για ςξ ποξρχπικό και ςιπ ρυεςικέπ δαπάμεπ ςηπ πεοιόδξσ (παο. 23 άοθοξσ 29) 

Ο μέρξπ όοξπ ποξρχπικξύ ςηπ εςαιοείαπ καςά ςημ πεοίξδξ 2016 εμταμίζεςαι καςχςέοχ: 

Λξιπά ρσμήθη έρξδα 31/12/2016 31/12/2015

Έρξδα ποξμηθειώμ      181.948        179.069   

Δμξίκια        86.061          90.398   

Κξιπά έρξδα        29.821          34.013   

ύμξλξ      297.830      303.480 

Λξιπά ένξδα και ζημιέπ 31/12/2016 31/12/2015

Έκςακςα και αμόογαμα ένξδα              39              737   

ύμξλξ                39              737 

Λξιπά έρξδα και κέοδη 31/12/2016 31/12/2015

Έκςακςα και αμόογαμα έρξδα         3.749              102   

ύμξλξ          3.749              102 
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Σξ ρσμξλικό κόρςξπ μιρθξδξρίαπ ςξσ ποξρχπικξύ αμαλύεςαι ρςξμ παοακάςχ πίμακα: 

 

 
6.13. Αμάλσρη ςξσ κύκλξσ εογαριώμ αμά καςηγξοίεπ δοαρςηοιόςηςαπ (παο. 24 άοθοξσ 29) 

Ο κύκλξπ εογαριώμ αμαλύεςαι χπ ενήπ: 

 

 
 
6.14. Ποξκαςαβξλέπ και πιρςώρειπ ρε μέλη διξικηςικώμ, διαυειοιρςικώμ και επξπςικώμ ξογάμχμ (παο. 

25 άοθοξσ 29) 

Δεμ σπάουξσμ ςέςξια κξμδύλια. 

 
6.15. σμμεςξυέπ ρε εςαιοείεπ με απεοιόοιρςη εσθύμη ςχμ εςαίοχμ (παο. 26 άοθοξσ 29) 

Ζ εςαιοεία ρσμμεςέυει ρςιπ καςχςέοχ εςαιοείεπ: 

31/12/2016 31/12/2015

Διξικηςικό ποξρχπικό             32               37   

Δογαςξςευμικό ποξρχπικό             37               35   

ύμξλξ              69              72 

31/12/2016 31/12/2015

Λιρθξί και ημεοξμίρθια  1.129.449    1.075.491   

Ιξιμχμικέπ επιβαούμρειπ     235.725       220.443   

ύμξλξ  1.365.174  1.295.934 

Κύκλξπ εογαριώμ 31/12/2016 31/12/2015

Παοξυή σπηοεριώμ

Έρξδα εκδξςηοίχμ    6.367.105      6.772.434   

Έρξδα καθ’ ξδώμ         51.930         106.021   

Έρξδα μαθηςικά    1.706.767      1.688.852   

Έρξδα ποξπληοχμέμα-κάοςεπ          4.992            3.643   

Έρξδα από μηυ. ξδηγώμ    1.072.943      1.054.041   

Έρξδα ποόμξιαπ       140.847         144.732   

Έρξδα από Τπξσογ. Παιδείαπ       191.096         283.186   

Έρξδα πξλύςεκμχμ         21.350          21.365   

Έρξδα ρςοαςιχςικώμ κας/χμ         27.896          20.666   

Έρξδα από αγκαζέ         60.249          64.931   

Έρξδα απξθήκηπ       636.231         656.283   

Έρξδα από διατξοέπ εκκ/ρεχμ       234.499         251.857   

ύμξλξ  10.515.904  11.068.013 
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Ζ ρσμμεςξυή ρςημ εςαιοεία TITANAS TRAVEL ΣΟΤΡΘΣΘΙΖ ΛOΜOΠΡΟΩΠΖ ΔΠΔ αμέουεςαι ςημ 31/12/2016 ρε 
€ 950.600. 

 
6.16.ςξιυεία ςηπ εςαιοείαπ πξσ καςαοςίζει εμξπξιημέμεπ υοημαςξξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ςξσ ςελικξύ 

ρσμόλξσ επιυειοήρεχμ, μέοξπ ςξσ ξπξίξσ απξςελεί η εςαιοεία χπ θσγαςοική (παο. 27 άοθοξσ 29) 

Ζ εςαιοεία δεμ αμήκει ρε ςελικό ρύμξλξ επιυειοήρεχμ για ςξμ ξπξίξ μα σπάουει σπξυοέχρη ρύμςανηπ 

εμξπξιημέμχμ ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ. 

 

6.17. ςξιυεία ςηπ εςαιοείαπ πξσ καςαοςίζει εμξπξιημέμεπ υοημαςξξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ μεοικξύ 

ρσμόλξσ επιυειοήρεχμ, μέοξπ ςξσ ξπξίξσ απξςελεί η εςαιοεία χπ θσγαςοική (παο. 28 άοθοξσ 29) 

Ζ εςαιοεία δεμ αμήκει ρε μεοικό ρύμξλξ επιυειοήρεχμ για ςξ ξπξίξ καςαοςίζξμςαι εμξπξιημέμεπ ξικξμξμικέπ 

καςαρςάρειπ. 

 

6.18. Σόπξπ ρςξμ ξπξίξ διαςίθεμςαι ξι εμξπξιημέμεπ υοημαςξξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ (παο. 29 άοθοξσ 

29) 

Δεμ ρσμςοέυει πεοίπςχρη. 

 

6.19. Αμξιβέπ ρε μέλη διξικηςικώμ διαυειοιρςικώμ και επξπςικώμ ξογάμχμ(παο. 30 άοθοξσ 29) 

Ζ Δςαιοεία επιβαούμθηκε με ςα καςχςέοχ πξρά: 

 
 
 
6.20. σμαλλαγέπ με ρσμδεμέμα μέοη(παο. 31 άοθοξσ 29) 

 
Ζ εςαιοεία έυει ποαγμαςξπξιήρει ςιπ καςχςέοχ ρσμαλλαγέπ με ρσμδεμέμα μέοη και ρςξ ςέλξπ ςηπ υοήρεχπ 

έυει ςα καςχςέοχ σπόλξιπα απαιςήρεχμ ή σπξυοεώρεχμ από και ποξπ ρσμδεμέμα μέοη: 

Δπχμσμία Νξμική μξοτή Έδοα
Πξρξρςό 

σμμεςξυήπ

TITANAS TRAVEL ΛΟΜΟΠΡ. ΔΠΔ ΠΑΣΡΟΙΚΟΤ 19, 41221, ΚΑΡΘΑ 100%

ΔΙΛΔΣΑΚΚΔΤΖ ΙΟΘΜΟΤ ΑΙΘΜΖΣΟΤ ΤΠΔΡ 

ΣΑΗΛΟΤ ΙΣΔΚ ΚΑΡΘΑ Θ.Ι.Δ
IKE

ΓΔΩΡΓΘΑΔΟΤ & ΟΚΤΛΠΟΤ, 

41221 ΚΑΡΘΑ
99%

Αμξιβέπ
Κξιμχμικέπ 

επιβαούμρειπ

Δερμεύρειπ για παοξυέπ 

μεςά ςημ ένξδξ από ςημ 

σπηοερία

ε μέλη ςξσ διξικηςικξύ ρσμβξσλίξσ για ςη 

ρσμμεςξυή ςξσπ ρςιπ ρσμεδοιάρειπ διξικηςικξύ 

ρσμβξσλίξσ

       76.921                   -                                    -   

ε μέλη ςξσ διξικηςικξύ ρσμβξσλίξσ πξσ 

αρκξύμ διεσθσμςικά καθήκξμςα
               -                   -                                    -   

ε διεσθσμςικά ρςελέυη                -                   -                                    -   

ύμξλξ        76.921                   -                                    - 
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6.21. Διακαμξμιρμξί (ρσμτχμίεπ) πξσ δεμ εμταμίζξμςαι ρςξμ ιρξλξγιρμό με ρημαμςικέπ θεςικέπ ή 

αομηςικέπ επιπςώρειπ επί ςηπ εςαιοείαπ (παο. 15 άοθοξσ 29) 

Δεμ στίρςαμςαι ςέςξιξι διακαμξμιρμξί.  

 

6.22. Φοημαςξξικξμξμικέπ δερμεύρειπ, εγγσήρειπ, και εμδευόμεμεπ σπξυοεώρειπ πξσ δεμ εμταμίζξμςαι 

ρςξμ ιρξλξγιρμό(παο. 16 άοθοξσ 29) 

 

α) Φοημαςξξικξμξμικέπ δερμεύρειπ 

Θσγαςοικέπ, ρσγγεμείπ, 

κξιμξποανίεπ

Πχλήρειπ - 

Έρξδα ποξπ:

Αγξοέπ - 

Ένξδα από:

Απαιςήρειπ 

από:

Τπξυοεώρειπ 

ρε:

TITANAS TRAVEL             249        16.562     120.464         159.606   

ΔΙΛΔΣΑΚΚΔΤΖ ΙΟΘΜΟΤ 

ΑΙΘΜΖΣΟΤ ΤΠΔΡ ΣΑΗΛΟΤ 

ΙΣΔΚ ΚΑΡΘΑ Θ.Ι.Δ

       85.821        28.958       56.440            5.613   

ύμξλξ         86.070       45.520    176.904       165.219 

Θσγαςοικέπ, ρσγγεμείπ, 

κξιμξποανίεπ

Πχλήρειπ - 

Έρξδα ποξπ:

Αγξοέπ - 

Ένξδα από:

Απαιςήρειπ 

από:

Τπξυοεώρειπ 

ρε:

TITANAS TRAVEL             145        97.134                -         114.946   

ύμξλξ              145       97.134                -       114.946 

1/1/2015 - 31/12/2015 31/12/2015

1/1/2016 - 31/12/2016 31/12/2016

Λξιπά ρσμδεδεμέμα μέοη
Πχλήρειπ - 

Έρξδα ποξπ:

Αγξοέπ - 

Ένξδα από:

Απαιςήρειπ 

από:

Τπξυοεώρειπ 

ρε:

Λέλη Διξικηςικξύ 

σμβξσλίξσ
                -        76.921                -               203   

ύμξλξ                   -       76.921                -               203 

Λξιπά ρσμδεδεμέμα μέοη
Πχλήρειπ - 

Έρξδα ποξπ:

Αγξοέπ - 

Ένξδα από:

Απαιςήρειπ 

από:

Τπξυοεώρειπ 

ρε:

Λέλη Διξικηςικξύ 

σμβξσλίξσ
                -        76.207                -               201   

ύμξλξ                   -       76.207                -               201 

1/1/2015 - 31/12/2015 31/12/2015

1/1/2016 - 31/12/2016 31/12/2016
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Ζ Δςαιοεία έυει ρσμάφει μη ακσοώριμεπ ρσμβάρειπ λειςξσογικώμ μιρθώρεχμ πξσ ατξοξύμ ςημ εμξικίαρη 

ακιμήςχμ ξι ξπξίεπ λήγξσμ ρε διάτξοεπ ημεοξμημίεπ έχπ και ςξ έςξπ 2026.  

Οι ελάυιρςεπ πληοχμέπ εμξικίχμ λειςξσογικώμ μιρθώρεχμ ακιμήςχμ έυξσμ χπ ακξλξύθχπ: 

 

β) Δγγσήρειπ  

Ζ Δςαιοεία έυει υξοηγήρει εγγσηςικέπ επιρςξλέπ ποξπ διάτξοξσπ ςοίςξσπ, αμάλσρη ςχμ ξπξίχμ παοαςίθεςαι 

ρςξμ ακόλξσθξ πίμακα: 

 
 
 

γ) Δμδευόμεμεπ σπξυοεώρειπ  

Οι τξοξλξγικέπ σπξυοεώρειπ ςηπ εςαιοίαπ δεμ έυξσμ ενεςαρςεί από ςιπ τξοξλξγικέπ αουέπ για ςιπ υοήρειπ 

2010 και 2016. Ωπ εκ ςξύςξσ ςα τξοξλξγικά απξςελέρμαςα ςχμ υοήρεχμ ασςώμ δεμ έυξσμ καςαρςεί 

ξοιρςικά. Ζ εςαιοία δεμ έυει ποξβεί ρε εκςίμηρη ςχμ ποόρθεςχμ τόοχμ και ςχμ ποξρασνήρεχμ πξσ 

πιθαμόμ μα καςαλξγιρςξύμ ρε μελλξμςικό τξοξλξγικό έλεγυξ και δεμ έυει ρυημαςίρει ρυεςική ποόβλεφη για 

ασςή ςημ εμδευόμεμη σπξυοέχρη. 

 

6.23. Γεγξμόςα μεςά ςημ ημεοξμημία ςξσ ιρξλξγιρμξύ(παο. 9 άοθοξσ 29) 

Δεμ σπάουξσμ γεγξμόςα μεςαγεμέρςεοα ςηπ ημεοξμημίαπ ιρξλξγιρμξύ ςηπ 31.12.2016 πξσ μα επηοεάζξσμ 

ξσριχδώπ ςιπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ςηπ εςαιοείαπ. 

 
 

Κάοιρα, 30 Λαΐξσ 2017 

 

Ο Ποόεδοξπ Ο Διεσθύμχμ ύμβξσλξπ Ο Γεμικόπ Διεσθσμςήπ Ο Τπεύθσμξπ Κξγιρςηοίξσ 

    

ΛΑΜΔΖΚΑ ΒΑΘΚΔΘΟ  ΔΑΛΑΚΑ ΔΤΑΓΓΔΚΟ ΜΔΦΑΚΘΩΣΖ ΒΑΘΚΔΘΟ ΙΑΚΟΓΖΡΟ ΒΑΘΚΔΘΟ 

 

31/12/2016 31/12/2015

Έως 1 έτος       69.121         67.635   

Από 1 έως και 5 έτη     276.486       270.541   

Πάνω από 5 έτη     414.729       405.812   

Σύνολο 760.336  743.989  

31/12/2016 31/12/2015

Καλής εκτέλεσης έργου               -                 -   

Λοιπές εγγυήσεις σε τρίτους       80.000         10.000   

Σύνολο 80.000  10.000  



Δςήριεπ Φοημαςξξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ςηπ πεοιόδξσ 1/1/2016 - 31/12/2016 
 

 30 

 
 

 

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟ

Μη κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία Καθαρή θζςη

Ενςώματα πάγια Καταβλθμζνα κεφάλαια

Ακίνθτα              2.650.787              2.631.969 Κεφάλαιο        2.808.000        2.481.840 

Σφνολο              2.650.787              2.631.969 Κατακζςεισ ιδιοκτθτών                         -                         - 

Σφνολο        2.808.000        2.481.840 

Άυλα πάγια ςτοιχεία

Λοιπά άυλα                    71.671                    75.793 Αποκεματικά και αποτελζςματα εισ νζο

Σφνολο                    71.671                    75.793 Αποκεματικά νόμων ι καταςτατικοφ            397.340            359.857 

Αποτελζςματα εισ νζο         (483.494)         (478.460)

Σφνολο            (86.154)         (118.603)

φνολο καθαρήσ θζςησ        2.721.846        2.363.237 

Χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία

Συμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ, ςυγγενείσ και κοινοπραξίεσ                 955.550                 919.200 Τποχρεϊςεισ

Λοιποί ςυμμετοχικοί τίτλοι                    10.670                    10.670 Μακροπρόκεςμεσ υποχρεώςεισ

Σφνολο                 966.220                 929.870 Δάνεια            827.577            978.046 

φνολο μη κυκλοφοροφντων              3.688.679              3.637.631 Σφνολο            827.577            978.046 

Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεώςεισ

Τραπεηικά δάνεια        1.192.275            655.906 

Βραχυπρόκεςμο μζροσ μακροπροκζςμων δανείων            149.480            149.480 

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία και προκαταβολζσ Εμπορικζσ υποχρεώςεισ        2.364.177        2.107.679 

Εμπορικζσ απαιτιςεισ              1.564.145              1.219.994 Λοιποί φόροι και τζλθ              70.953              61.680 

Λοιπζσ απαιτιςεισ              1.935.130              1.395.679 Οργανιςμοί κοινωνικισ αςφάλιςθσ            106.440            103.512 

Λοιπά χρθματοοικονομικά ςτοιχεία                 261.798                 236.118 Λοιπζσ υποχρεώςεισ            536.020            516.344 

Προπλθρωμζνα ζξοδα                    44.748                    46.613 Ζξοδα χριςεωσ δουλευμζνα                4.794                5.826 

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα                 479.063                 405.673 Ζςοδα επόμενων χριςεων                         -                         - 

Σφνολο              4.284.885              3.304.079 Σφνολο        4.424.140        3.600.427 

φνολο κυκλοφοροφντων              4.284.885              3.304.079 φνολο υποχρεϊςεων        5.251.717        4.578.473 

φνολο ενεργητικοφ              7.973.564              6.941.710 φνολο καθαρήσ θζςησ, προβλζψεων και υποχρεϊςεων        7.973.564        6.941.710 

KATATAH ΧΡΗΜΑΣΟΡΟΩΝ  XPHEΩ TH 31ησ ΔEKEMBPIOY 2016 (1/1-31/12/2016)

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

Χρηματοροζσ από λειτουργικζσ δραςτηριότητεσ

Κφκλοσ εργαςιών (κακαρόσ)           10.515.904           11.068.013 Αποτζλεςμα προ φόρων                         0              (3.262)

Κόςτοσ πωλιςεων           (9.250.166)           (9.780.330) Πλζον ι μείον προςαρμογζσ για:

Μικτό αποτζλεςμα              1.265.738              1.287.683 Αποςβζςεισ και απομειώςεισ ενςώματων και άυλων πάγιων            122.039            118.571 

Λοιπά ςυνικθ ζςοδα                 297.830                 303.480 Χρεωςτικοί και πιςτωτικοί τόκοι (κακαρό ποςό)            135.509            119.878 

             1.563.568              1.591.163            257.548            235.187 
Πλζον ι μείον μεταβολζσ λογαριαςμών κεφαλαίου κίνθςθσ

Ζξοδα διοίκθςθσ               (595.714)               (596.371) Μεταβολι απαιτιςεων         (871.067)            718.828 

Ζξοδα διάκεςθσ               (836.054)               (877.541) Μεταβολι υποχρεώςεων            247.093         (669.677)

Λοιπά ζξοδα και ηθμιζσ                          (39)                       (737)         (366.426)            284.338 

Λοιπά ζςοδα και κζρδθ                      3.749                          102 Μείον:

Αποτελζςματα προ τόκων και φόρων                 135.509                 116.616 Πλθρωμζσ για χρεωςτικοφσ τόκουσ         (135.551)         (119.885)

Πιςτωτικοί τόκοι και ςυναφι ζςοδα                            42                              8 Πλθρωμζσ για φόρο ειςοδιματοσ                         -                         - 

Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα               (135.551)               (119.885) Σφνολο         (501.977)            164.453 

Αποτζλεςμα προ φόρων                              0                    (3.262)

Φόροι ειςοδιματοσ                    (5.034)                 (66.466) Χρηματοροζσ από επενδυτικζσ δραςτηριότητεσ

Αποτζλεςμα περιόδου μετά από φόρουσ                    (5.034)                 (69.727) Πλθρωμζσ (ειςπράξεισ) για απόκτθςθ (πώλθςθ) παγίων ςτοιχείων        (136.736)         (196.008)
Τόκοι ειςπραχκζντεσ                      42                         8 

Αποτελζςματα προ τόκων, φόρων και αποςβζςεων (EBITDA)                 257.548                 235.187 Σφνολο         (136.694)         (196.000)

Χρηματοροζσ από χρηματοδοτικζσ δραςτηριότητεσ

Ειςπράξεισ (πλθρωμζσ) από αφξθςθ (μείωςθ) κεφαλαίου            326.160            309.960 
Ειςπράξεισ (πλθρωμζσ) από δάνεια            385.901         (875.557)
Σφνολο            712.061         (565.597)

31.12.2016 31.12.2015 υμφωνία μεταβολήσ διαθεςίμων

Κακαρι μεταβολι ςτα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα τθσ χριςθσ             73.389         (597.145)
Τπόλοιπο 01.01 2.363.237           2.127.404           Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ςτθν αρχι τθσ περιόδου            405.673        1.002.819 
Αποτελζςματα περιόδου                    (5.034)                 (69.727) Σαμειακά διαθζςιμα και ιςοδφναμα ςτο τζλοσ τησ περιόδου            479.063            405.673 
Αφξθςθ Μετοχικοφ Κεφαλαίου                 326.160                 309.960 
Μεταβολζσ ςτοιχείων ςτθν περίοδο                               -                    (4.400)
Λοιπζσ μεταβολζσ                    37.483                               - 
Τπόλοιπο 31.12              2.721.846              2.363.237 

Λάριςα, 30 Μαΐου 2017

ΕΣΑΙΡΕΙΑ "ΤΠΕΡΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΝΟΜΟΤ ΛΑΡΙΑ – ΑΝΩΝΤΜΗ ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΗ, ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ"

ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2016 (Χρήςη 01.01.2016 - 31.12.2016)

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 55286/31/Β/03/27, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 026580540000

KATATAH AΠOTEΛEMATΩN  XPHEΩ TH 31ησ ΔEKEMBPIOY 2016 (1/1-31/12/2016)

KATATAH ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ TH 31ησ ΔEKEMBPIOY 2016 (1/1-31/12/2016)

Ο Πρόεδροσ του Δ.. 

ΜΑΝΔΗΛΑ ΒΑΙΛΕΙΟ 
Α.Δ.Σ. ΑΕ 315270

Ο Δ/νων φμβουλοσ

ΔΑΜΑΛΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ
Α.Δ.Σ. ΑΑ 427375

Ο Γενικόσ Διευθυντήσ

ΝΕΧΑΛΙΩΣΗ ΒΑΙΛΕΙΟ
Α.Δ.Σ. ΑΖ 263077

Ο Τπεφθυνοσ του λογιςτηρίου

ΚΑΛΟΓΗΡΟ ΒΑΙΛΕΙΟ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑ 29842 Αϋ ΣΑΞΗ


