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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΦΑΛΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΑΔΤ. ΑΒ891524 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ 

ΓΚΑΛΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 

ΑΔΤ ΑΕ369177 

Ο  ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΑΔΤ Φ342269 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 

1. Πληροφορίες σχετικές με την εταιρία και δραστηριότητες. 
α) Επωνυμία: Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνηςμονομετοχική ΑΕ Ο.Τ.Α. 

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία. 

γ) Περίοδος αναφοράς: 01.01.2015 - 31.12.2015 

δ) Διεύθυνση της έδρας: Συκιά Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής Τ.Κ.63072 

ε) Έτος Ιδρύσεως:2009 

στ) Α.Μ.Α.Ε.: 67678/61/Β/09/02 

Γ.Ε.ΜΗ.: 122148657000 

ζ) Διαδικτυακός Ιστότοπος: δεν υφίσταται 

η) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για 
την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

θ) Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο και ανέρχονται 
σε 400.000 

ι) Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρίας αφορούν στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών και 
υπηρεσίες σφαγείου. 
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ια) Η εταιρία κατατάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 στις  πολύ μικρές 
οντότητες. 

ιβ) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη 
συμφωνία με τον παρόντα νόμο. (Ν. 4308/2014) 

2. Βάση σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. 
α) Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους. 
β) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το 
λειτουργικό νόμισμα της εταιρείας. 
γ) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

3. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της εταιρίας ως συνεχιζόμενη 
δραστηριότητα. 

Στην κλειόμενη χρήση η εταιρεία εντόπισε του ακόλουθους παράγοντες: 
α) Οι σωρευμένες ζημίες ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 221.217,30. 
β) Το σύνολο της καθαρής θέσης έχει γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου και 
ανέρχεται σε ευρώ 182.831,09. 
Για τους λόγους αυτούς και βάσει των διατάξεων του άρθρου 36 του Π.Δ. 409/1986 και του 
άρθρου 265 του Ν. 3463/2006 η εταιρεία καλείτε να προβεί σε υιοθέτηση μέτρων σχετικά με την 
δυνατότητα ομαλής συνέχισης των δραστηριοτήτων της.  
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος η διοίκηση, έχει εκπονήσει μελέτη των μελλοντικών 
ταμειακών ροών για την επόμενη πενταετία, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται θετική 
μελλοντική πορεία της εταιρείας.  
Στα πλαίσια αυτά η Διοίκηση της εταιρείας έχει ετοιμάσει σχέδιο αναδιάρθρωσης της εταιρίας 
το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, παράλληλα η διοίκηση θα εισηγηθεί στην 
προσεχή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με το 
ποσό των ευρώ 20.000. Ύστερα από τις προαναφερόμενες ενέργειες η Διοίκηση εκτιμά ότι θα 
εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση, ώστε να εξυπηρετηθούν οι χρηματοδοτικές και 
λειτουργικές ανάγκες της εταιρείας, στο άμεσο μέλλον.  
Κατά συνέπεια οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί στη βάση της 
δυνατότητας ομαλής συνέχισης των δραστηριοτήτων της εταιρείας και ως εκ τούτου δεν 
περιλαμβάνουν προσαρμογές, οι οποίες θα ήταν αποτέλεσμα της αδυναμίας ομαλής συνέχισης 
της δραστηριότητας της εταιρείας και σχετίζονται με την ανάκτηση και την ταξινόμηση των 
περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, με τα ποσά και την ταξινόμηση των υποχρεώσεων και 
με τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις.  
Παρά ταύτα, το ενδεχόμενο της μη επιτυχούς υλοποίησης τουσχεδίου χρηματοοικονομικής 
αναδιάρθρωσης και της μη ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου υποδηλώνει 
την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας σχετικά με την δυνατότητα ομαλής συνέχισης της 
δραστηριότητας της εταιρείας. 

4. Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών. 
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, 
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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 και τις προβλέψεις. 
4.1. Ακολουθούμενες λογιστικές πολιτικές 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. 
4.1.1. Ενσώματα πάγια στοιχεία 
α) 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 πρώτων 
υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλα κόστη που σχετίζονται 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. Η εταιρεία επιβαρύνει το κόστος των 
ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων μακράς περιόδου κατασκευής ή παραγωγής με τόκους 
εντόκων υποχρεώσεων κατά το μέρος που αναλογούν σε αυτό. 
β) 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). 
γ) Διαγραφή και αποχαρακτηρισμός 
Το κόστος κτήσης και οι σωρευμένες αποσβέσεις των ενσώματων παγίων που πωλούνται ή 
αποσύρονται, μεταφέρονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς τη στιγμή της πώλησης ή της 
απόσυρσης και οποιοδήποτε κέρδος ή ζημία που προκύπτει καταχωρείται στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων.  
Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο και ακολουθούν 
τους ενίοτε προκαθοριζόμενους φορολογικούς συντελεστές. 
4.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία  
Γενικά τα άυλα πάγια στοιχεία που αποκτώνται μεμονωμένα αναγνωρίζονται στο ιστορικό τους 
κόστος και μειωμένα κατά τις σωρευμένες αποσβέσεις ενώ εκείνα που αποκτώνται από 
εισφορά, συνένωση ή διάσπαση (πχ κατά την σύσταση) αποτιμώνται και αναγνωρίζονται στην 
εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία της εισφοράς, της συνένωσης ή της διάσπασης. 
Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν άδειες και λογισμικά προγράμματα.  
Η αξία των αδειών περιλαμβάνει το κόστος κτήσεως των εν λόγω στοιχείων, καθώς και κάθε 
δαπάνη που έχει μεταγενέστερα πραγματοποιηθεί για την επέκταση της διάρκειας της ισχύος 
τους, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων της αξίας τους. 
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. Καθώς και σημαντικές μεταγενέστερες δαπάνες 
κεφαλαιοποιούνται στα λογισμικά προγράμματα όταν προσαυξάνουν την απόδοση τους πέραν 
των αρχικών προδιαγραφών.  
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Η απόσβεση των αδειών λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου αποσβέσεως κα σύμφωνα με τα 
προαπαιτούμενα του Κ.Φ.Ε. σε 10 έτη. Η απόσβεση των λογισμικών προγραμμάτων λογίζεται 
βάσει της σταθερής μεθόδου αποσβέσεως σε 5 έτη.  
Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 
4.1.3. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόμενα ποσά) 
και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά 
βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομειώσεως. Η απομείωση των 
προκαταβολών δαπανών αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού 
δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την δέσμευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το 
υπόλοιπο του ποσού. 
4.1.4. Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές 
Οι απατήσεις αναγνωρίζονται στην αξία συναλλαγής, μεταγενέστερα αποτιμώνται και 
απεικονίζονται μειωμένες κατά τα ποσά που είναι πιθανό ότι δεν θα εισπραχθούν. Σε κάθε 
ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων, η εισπραξιμότητα των απαιτήσεων εκτιμάται 
ξεχωριστά ανά πελάτη και σχηματίζεται πρόβλεψη για απώλειες που είναι πιθανόν να συμβούν 
και μπορούν να ποσοτικοποιηθούν. Η σχηματισθείσα πρόβλεψη αναπροσαρμόζεται με 
επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της εκάστοτε χρήσης. Τυχόν διαγραφές απαιτήσεων 
πραγματοποιούνται μέσω της σχηματισθείσας πρόβλεψης.    
4.1.5. Φόροι εισοδήματος 
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. 
4.1.6. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
α) 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 σταθερή μέθοδο.  
β) 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.  
4.1.7. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
α) 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.  
β) 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. 
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4.1.8. Κρατικές επιχορηγήσεις 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαμβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων καταχωρίζονται ως 
αναβαλλόμενα έσοδα (έσοδα επόμενων περιόδων) και μεταφέρονται τμηματικά στα 
αποτελέσματα ως έσοδα κατ' αναλογία των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων για τα οποία 
ελήφθησαν, ενώ αυτές που λαμβάνονται για κάλυψη εξόδων καταχωρίζονται στα αποτελέσματα 
ως έσοδα στην ίδια περίοδο που καταχωρίζονται και τα αντίστοιχα έξοδα. 
4.1.9. Αναγνώριση Εσόδων και Εξόδων     
Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.  
Ειδικότερα: 
-Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών περιλαμβάνουν κυρίως τα έσοδα από τουριστικέςυπηρεσίες. 
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται στο χρονικό σημείο στο οποίο παρέχονται οι τουριστικές 
υπηρεσίες αυτές.  
- Oι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας με τη σταθερή μέθοδο.  
4.1.10. Στοιχεία της καθαρής θέσεως 
Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στα 
ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί. 
4.1.11. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις  
Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία 
προκύπτουν από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί μόνο από το αν 
συμβούν ή δεν συμβούν ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι 
πλήρως υπό τον έλεγχο της εταιρείας. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
4.1.12. 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.  
4.1.13. 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. 
4.2. Μεταβολή λογιστικών πολιτικών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και 
διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων 
4.2.1. 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.Στην παρούσα περίοδο 2015 δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής. 
4.2.2 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. 
4.2.3. Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων 
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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 περίοδο2015δεν εντοπίστηκε σφάλμα 
προηγούμενης περιόδου. 

5. Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4308/2014 προς εκπλήρωση 
της υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης. 

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 

6. Συσχέτιση ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρέωσης με περισσότερα από ένα 
κονδύλια του ισολογισμού. 

Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από ένα 
κονδύλια του ισολογισμού 

7. Ενσώματα και άυλα πάγια 
7.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Πίνακας μεταβολών μη 
κυκλοφορούντων ενσώματων 
στοιχείων χρήσης 

Κτίρια – 
Εγκαταστάσεις 

Κτιρίων 

Μηχανήματα 
– Τεχνικές 

Εγκαταστάσεις 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Λοιπός 
Εξοπλισμός 

Αξία κτήσης     

Υπόλοιπο 01.01.2014 361.807,93 78.642,44 124.591,00 23.679,98 

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μεταφορές περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2014 361.807,93 78.642,44 124.591,00 23.679,98 

Σωρευμένες αποσβέσεις      

Υπόλοιπο 01.01.2014 -108.791,13 -51.551,97 -91.046,04 -21.048,54 

Αποσβέσεις περιόδου -27.294,24 -10.056,86 -18.571,85 -1.950,75 

Μειώσεις αποσβεσθέντων 
περιόδου 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2014 -136.085,37 -61.608,83 -109.617,89 -22.999,29 

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2014 225.722,56 17.033,61 14.973,11 680,69 

 
Πίνακας μεταβολών μη 
κυκλοφορούντων ενσώματων 
στοιχείων χρήσης 

Κτίρια – 
Εγκαταστάσεις 

Κτιρίων 

Μηχανήματα 
– Τεχνικές 

Εγκαταστάσεις 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Λοιπός 
Εξοπλισμός 

Αξία κτήσης     

Υπόλοιπο 01.01.2015 361.807,93 78.642,44 124.591,00 23.679,98 

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μεταφορές περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2015 361.807,93 78.642,44 124.591,00 23.679,98 

Σωρευμένες αποσβέσεις      

Υπόλοιπο 01.01.2015 -136.085,37 -61.608,83 -109.617,89 -22.999,29 

Αποσβέσεις περιόδου -14.198,32 -7.169,71 -4.330,08 -211,56 

Μειώσεις αποσβεσθέντων 
περιόδου 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2015 -150.283,69 -68.778,54 -113.947,97 -23.210,85 

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2015 211.524,24 9.863,90 10.643,03 469,13 

7.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
Πίνακας μεταβολών μη κυκλοφορούντων άυλων στοιχείων χρήσης Λοιπά Άυλα 

Αξία κτήσης  

Υπόλοιπο 01.01.2014 9.170,60 

Προσθήκες περιόδου 0,00 

Μειώσεις περιόδου 0,00 

Μεταφορές περιόδου 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2014 9.170,60 

Σωρευμένες αποσβέσεις  

Υπόλοιπο 01.01.2014 -5.622,07 

Αποσβέσεις περιόδου -1.150,23 

Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2014 -6.772,30 

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2014 2.398,30 

 
 

Πίνακας μεταβολών μη κυκλοφορούντων άυλων στοιχείων χρήσης Λοιπά Άυλα 

Αξία κτήσης   

Υπόλοιπο 01.01.2015 9.170,60 

Προσθήκες περιόδου 0,00 

Μειώσεις περιόδου -2.000,00 

Μεταφορές περιόδου 0,00 
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Υπόλοιπο 31.12.2015 7.170,60 

Σωρευμένες αποσβέσεις  

Υπόλοιπο 01.01.2015 -6.772,30 

Αποσβέσεις περιόδου -318,57 

Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2015 -7.090,87 

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2015 79,73 

8. Υποχρεώσεις 
8.1 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
 Δεν υφίστανται  
8.2 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
8.2.1 Εμπορικές υποχρεώσεις 
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Εμπορικές Υποχρεώσεις 31/12/2015 31/12/2014 

Προμηθευτές εσωτερικού 49.142,23 34.660,59 

Επιταγές πληρωτέες 20.579,28 0,00 

Προκαταβολές πελατών 30.157,44 11.450,50 

Σύνολο 99.878,95 46.111,09 

8.2.2 Λοιπές υποχρεώσεις 
Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές Υποχρεώσεις 31/12/2015 31/12/2014 

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 1.217,66 4.479,96 

Δικαιούχοι αμοιβών 3.745,57 4.028,95 

Σύνολο 4.963,23 8.508,91 

8.2.3. Έσοδα επόμενων χρήσεων 
Δεν υφίστανται  

9. Συνολικό χρέος της εταιρίας καλυπτόμενο με εξασφαλίσεις. 
Δεν υπάρχουν χρέη καλυπτόμενα με εξασφαλίσεις. 

10. Ποσά των υποχρεώσεων της εταιρίας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε έτη. 
Δεν υφίστανται τέτοιες υποχρεώσεις. 

11. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν 
εμφανίζονται στον ισολογισμό. 

Δεν υπάρχουν. 
12. Ποσό και φύση επιμέρους στοιχείων των εσόδων ή των εξόδων που είναι ιδιαίτερου 

ύψους, ιδιαίτερης συχνότητας ή σημαίας. 
Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες: 
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Έσοδα 31/12/2015 31/12/2014 

ΈσοδαΤουριστικές υπηρεσίες 389.690,41 368.753,63 

Έσοδα από υπηρεσίες σφαγείου 10.015,95 13.344,50 

Σύνολο 399.706,36 382.098,13 

Έξοδα 31/12/2015 31/12/2014 

Αμοιβές έμμισθου προσωπικού 98.967,54 103.644,00 

Εργοδοτικές εισφορές 25.613,02 26.195,75 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 43.410,00 157.738,03 

Τηλεπικοινωνίες 4.540,94  5.020,79  

Ενοίκια 2.700,00  3.600,00  

Ασφάλιστρα 1.357,00  2.700,00  

Επισκευές και συντηρήσεις 8.199,59  4.751,37  

Υλικά άμεσης ανάλωσης 11.132,13 180,00 

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 26.228,24 59.023,93 

Σύνολο 222.148,46 362.853,87 

13. Ποσά τόκων της περιόδου με το οποίο επιβαρύνθηκε το κόστος απόκτησης 
αγαθών και υπηρεσιών. 

Δεν έγινε τέτοιου είδους επιβάρυνση. 
14. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού 

Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα: 
 31/12/2015 31/12/2014 

Προσωπικό 11 10 

Σύνολο 11 10 

Η εταιρεία σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής ποσά: 
 31/12/2015 31/12/2014 

Μισθοί και ημερομίσθια 98.967,54 103.644,00 

Κοινωνικές επιβαρύνσεις 25.613,02 26.195,75 

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 0,00 0,00 

Σύνολο 124.580,56 129.839,75 

15. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών 
οργάνων 
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 


