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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία 

 

    

Ενσώματα πάγια 

 

    

Ακίνητα 6.1 450.062,94 399.546,93 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 36.514,81 51.226,42 

Λοιπός εξοπλισμός 6.1 5.861,78 3.436,88 

Επενδύσεις σε ακίνητα 6.2 10.813.501,35 11.098.421,63 

Σύνολο 

 

11.305.940,88 11.552.631,86 

  

 

    

Άυλα πάγια στοιχεία 

 

    

Λοιπά άυλα 6.3 17.115,88 20.050,01 

Σύνολο 

 

17.115,88 20.050,01 

  

 

    

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία 

 

    

Λοιπά 

 

4.347,00 4.347,00 

Σύνολο 

 

4.347,00 4.347,00 

  

 

    

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 

 

11.327.403,76 11.577.028,87 

  

 

    

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

 

    

Αποθέματα 

 

    

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα 

 

68.502,19 74.546,68 

Εμπορεύματα 

 

123.511,85 128.061,50 

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 

 

180.160,88 185.194,03 

Σύνολο 

 

372.174,92 387.802,21 

  

 

    

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και 

προκαταβολές 

 

    

Εμπορικές απαιτήσεις 

 

342.272,39 283.935,27 

Δουλευμένα έσοδα περιόδου 

 

2.275,98 0,00 

Λοιπές απαιτήσεις 

 

5.700,41 3.892,41 

Προπληρωμένα έξοδα 

 

40.958,67 25.145,23 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 

89.544,22 25.432,00 

Σύνολο 

 

480.751,67 338.404,91 

  

 

    

Σύνολο κυκλοφορούντων 

 

852.926,59 726.207,12 

  

 

    

Σύνολο Ενεργητικού   12.180.330,35 12.303.235,99 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 

Καθαρή θέση 

 

    

Καταβλημένα κεφάλαια 

 

    

Κεφάλαιο 

 

8.034.000,00 8.034.000,00 

Σύνολο 

 

8.034.000,00 8.034.000,00 

  

 

    

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο 

 

    

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 

 

10.858,79 10.858,79 

Αφορολόγητα αποθεματικά 

 

3.447.048,37 3.447.048,37 

Αποτελέσματα εις νέο 

 

-857.401,20 -856.369,76 

Σύνολο 

 

2.600.505,96 2.601.537,40 

  

 

    

Σύνολο καθαρής θέσης 

 

10.634.505,96 10.635.537,40 

  

 

    

Υποχρεώσεις 

 

    

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 

    

Δάνεια 9.1.1 609.871,11 647.750,00 

Λοιπές μακροπρόθεσμες  υποχρεώσεις  9.1.2 344.564,39 387.219,55 

Σύνολο 

 

954.435,50 1.034.969,55 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 

    

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων 9.1.1 161.312,30 96.151,73 

Εμπορικές υποχρεώσεις 9.2.1 27.659,20 112.930,18 

Λοιποί φόροι και τέλη 9.2.2 151.358,12 132.880,56 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 

 

5.529,74 4.851,54 

Λοιπές υποχρεώσεις 9.2.3 243.273,75 264.511,52 

Έξοδα χρήσης δουλευμένα 

 

2.092,74 11.582,23 

Έσοδα επόμενων χρήσεων 

 

163,04 9.821,28 

Σύνολο 

 

591.388,89 632.729,04 

  

 

    

Σύνολο Υποχρεώσεων 

 

1.545.824,39 1.667.698,59 

  

 

    

Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων 12.180.330,35 12.303.235,99 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 

  Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 10 1.253.655,77 997.303,87 

Κόστος πωλήσεων 

 

-119.149,25 -114.410,96 

Μικτό αποτέλεσμα 

 

1.134.506,52 882.892,91 

  

 

    

Έξοδα διάθεσης 10 -113.471,26 -112.356,50 

Έξοδα διοίκησης 10 -884.664,59 -876.007,27 

Λοιπά έξοδα και ζημίες 

 

-479,35 -466,35 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 

 

28.097,93 11.946,42 

Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων 

 

163.989,25 -93.990,79 

  

 

    

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 

 

1,74 1,41 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 

 

-157.874,35 -158.291,29 

Αποτέλεσμα προ φόρων 

 

6.116,64 -252.280,67 

Φόροι εισοδήματος 

 

0,00 0,00 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους   6.116,64 -252.280,67 
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Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  

της 31ης Δεκεμβρίου 2015 

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

 
1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία 

 

α) Επωνυμία: ZEDA(ΖΕΝΤΑ)-ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη Εταιρία 

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2015 - 31.12.2015 

δ) Διεύθυνση της έδρας: Λ. Γεωργικής Σχολής 122, Τ.Θ 6301, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 57001. 

ε) Α.Μ.Α.Ε.: 44884/62/Β/99/0358 

 

  ΓΕ.ΜΗ.: 038190605000 

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την 

κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία μικρή οντότητα. 

η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το 

Ν.4308/2014. 

θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό 

νόμισμα της Εταιρείας. 

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόμενης 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. 
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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. 

3.1. 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.  

3.1.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά 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 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. Η εταιρεία δεν 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, τα 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 τυχόν ζημίες απομειώσεως). 

Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο, μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους, η 

οποία εκτιμήθηκε σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές του Ν.4172/2013: 

 Κτίρια και τεχνικά έργα: 25 έτη. 

 Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 10 έτη. 

 Μεταφορικά μέσα επιβατικά 6,25 έτη. 

 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός γραφείων 10 έτη. 

 Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός 5 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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Για την εκτίμηση της αξίας χρήσεως, οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλούνται στην 

παρούσα αξία τους, με την χρήση ενός προ φόρου προεξοφλητικού επιτοκίου ποσοστού 8%, το οποίο 

αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς, για την διαχρονική αξία του χρήματος και για τους 

κινδύνους που σχετίζονται με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία.  

γ) 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.  

3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία  

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν λογισμικά προγράμματα και 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. 

Οι αποσβέσεις επί των άυλων περιουσιακών στοιχείων διενεργούνται βάσει της σταθερής μεθόδου, μέσα 

στην ωφέλιμη ζωή τους, η οποία εκτιμήθηκε σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές του Ν.4172/2013.  

Τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης περιλαμβάνουν έξοδα αναδιοργάνωσης, έξοδα αύξησης κεφαλαίου και έξοδα 

μεταβίβασης, τα οποία έλαβαν χώρα σε παλαιότερες χρήσεις. Παρά το γεγονός ότι τα κονδύλια αυτά δεν 

πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης του 4308/2014, ενώ αναγνωρίζονταν με το προηγούμενο λογιστικό 

πλαίσιο, η εταιρία κάνει χρήση της παραγράφου 5, του άρθρου 37, του 4308/2014 και συνεχίζει να τα 

εμφανίζει στον ισολογισμό μετά την 31 Δεκεμβρίου 2014 και μέχρι την ολοσχερή απόσβεσή τους, βάσει των 

κείμενων φορολογικών διατάξεων. 

Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

3.1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

3.1.3.1. Συμμετοχές 

Δεν συντρέχει περίπτωση στην παρούσα χρήση. 

3.1.3.2. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

α) 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 (ή ταμειακών ισοδύναμων) ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που διατέθηκε για την 

απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς. 

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο 

κόστος κτήσεώς τους (ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν ζημίες απομειώσεως. 
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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. Κατά την παρούσα χρήση δε συντρέχει περίπτωση 

ζημίας απομειώσεως, των εν λόγω χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. 

γ) 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. 

3.1.4. Φόροι εισοδήματος 

3.1.4.1. 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. 

Κατά την παρούσα χρήση δεν συντρέχει περίπτωση τρέχοντος φόρου ή διαφορών φορολογικού ελέγχου. 

3.1.4.2. 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. 

3.1.5. Αποθέματα 

α) Αρχική καταχώριση 

Τα αποθέματα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που 
απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεμάτων στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη 
χρήση.  

Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων, περιλαμβάνει το κόστος πρώτων υλών, 
αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με τα εν λόγω στοιχεία. Επιπλέον, 
περιλαμβάνει μια εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων, που σχετίζονται έμμεσα με το 
ιδιοπαραγόμενο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο παραγωγής. Η εταιρεία 
δεν επιβαρύνει το κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων μακράς περιόδου παραγωγής ή ωριμάνσεως, με 
τόκους εντόκων υποχρεώσεων, κατά το μέρος που αναλογούν σε αυτά. 

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέματα αποτιμούνται στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή 
μεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το κόστος κτήσεως 
προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσο-σταθμικού κόστους. Στην περίπτωση αποτιμήσεως στην καθαρή 
ρευστοποιήσιμη αξία, η ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται ως κόστος πωληθέντων, εκτός αν είναι 
σημαντική, οπότε ενσωματώνεται στο κονδύλι «απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων». 
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3.1.6. 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. 

Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως και 
αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιμης αξίας, δηλαδή 
του ποσού που αναμένεται να ληφθεί. 

3.1.7. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και μεταγενέστερα, 
αποτιμούνται στα οφειλόμενα ποσά τους. 

β) Διαγραφή 

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση παύει να αναγνωρίζεται από την οντότητα, όταν και μόνον όταν, η 
συμβατική δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την 
δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον.  

3.1.8. 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.  

3.1.9. Προβλέψεις 

Δε συντρέχει περίπτωση στην παρούσα χρήση. 

3.1.10. Κρατικές επιχορηγήσεις 

Δε συντρέχει περίπτωση στην παρούσα χρήση. 

3.1.11. Έσοδα και έξοδα 

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

Ειδικότερα: 

 Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται δουλευμένα 
και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη, που συνδέονται με την 
κυριότητά τους. 

 Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή. 
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 Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα 
πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. 

 Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συμβόλαια καταχωρίζονται με τη μέθοδο του 
ποσοστού ολοκληρώσεως. 

 Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους 
καταχωρίζονται ως εξής: 

 Οι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή 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. 

3.1.12. Στοιχεία της καθαρής θέσεως 

Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά 
ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί. 

3.1.13. 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. 

3.1.14. 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. 

3.1.15. 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. 

3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και διόρθωση 
σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων 

3.2.1. 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 δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής. 

3.2.2 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. 
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3.2.3. 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 χρήση 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 

4308/2014, για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή. 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο και παρουσιάζουν εύλογα, τα 

αναγνωριζόμενα περιουσιακά στοιχεία (στοιχεία ενεργητικού), τις υποχρεώσεις, την καθαρή θέση, τα 

στοιχεία εσόδων και εξόδων, κερδών και ζημιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014. 

Η οντότητα δεν έχει παρεκκλίνει ως προς τις υποχρεώσεις τις σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 16 

του Ν.4308/2014, περί εύλογης παρουσίασης, με εξαίρεση, 

- το μη σχηματισμό πρόβλεψης για παροχές σε εργαζόμενους, μετά την έξοδο από την υπηρεσία, 

- το μη σχηματισμό πρόβλεψης, για ενδεχόμενη υποχρέωση, πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων που 

πιθανόν καταλογιστούν, σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο, 

- την αναγνώριση των εξόδων πολυετούς απόσβεσης προηγούμενων χρήσεων, μέχρι την ολοσχερή 

απόσβεσή τους, και 

- τη λογιστική απεικόνιση και παρακολούθηση των συμβάσεων πώλησης και επαναμίσθωσης παγίων 

στοιχείων (sale and lease back), που έχουν συναφθεί πριν την 1.1.2013 

Για τις ανωτέρω παρεκκλίσεις, η οντότητα έκανε χρήση, των προβλεπόμενων από τον Ν.4308/2014, 

απλοποιήσεων και απαλλαγών. 

Οι επιπτώσεις των ανωτέρω παρεκκλίσεων δεν αναμένεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις της οντότητας.  

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

του ισολογισμού 

Παρατίθεται σχετική ανάλυση του μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου μέρους των δανειακών 

υποχρεώσεων της οντότητας στον πίνακα 9.1.1. 

Επίσης, παρατίθεται σχετική ανάλυση των λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων στον πίνακα 9.1.2 καθώς 

και των λοιπών φόρων και τελών στον πίνακα 9.2.2. 
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6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 
Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη συμφωνία των 

λογαριασμών των ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων, των επενδυτικών 

ακινήτων καθώς και των άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 

6.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων 

στοιχείων ιδιοχρησιμοποιούμενων Γήπεδα Κτίρια 

Μηχανολογικός 

εξοπλισμός 

Λοιπός 

εξοπλισμός 

Αξία κτήσεως         

Υπόλοιπο 1.1.2014 301.886,11 135.319,70 481.837,92 208.352,56 

Προσθήκες περιόδου 65.883,26 0,00 0,00 1.725,98 

Υπόλοιπο 31.12.2014 367.769,37 135.319,70 481.837,92 210.078,54 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις         

Υπόλοιπο 1.1.2014 0,00 89.148,69 408.889,28 198.271,94 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 14.393,45 21.722,22 8.369,72 

Υπόλοιπο 31.12.2014 0,00 103.542,14 430.611,50 206.641,66 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2014 367.769,37 31.777,56 51.226,42 3.436,88 

Αξία κτήσεως          

Υπόλοιπο 1.1.2015 367.769,37 135.319,70 481.837,92 210.078,54 

Προσθήκες περιόδου 67.306,69 0,00 0,00 7.963,03 

Υπόλοιπο 31.12.2015 435.076,06 135.319,70 481.837,92 218.041,57 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις         

Υπόλοιπο 1.1.2015 0,00 103.542,14 430.611,50 206.641,66 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 16.790,68 14.711,61 5.538,13 

Υπόλοιπο 31.12.2015 0,00 120.332,82 445.323,11 212.179,79 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015 435.076,06 14.986,88 36.514,81 5.861,78 
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6.2. Επενδυτικά ακίνητα 

(Αποτίμηση στο αποσβέσιμο κόστος) 

Πίνακας μεταβολών επενδυτικών ακινήτων Γήπεδα Κτίρια  Σύνολο 

Αξία κτήσεως        

Υπόλοιπο 1.1.2014 2.243.445,28 9.911.784,42 12.155.229,70 

Προσθήκες περιόδου 8.745,09 620.937,52 629.682,61 

Υπόλοιπο 31.12.2014 2.252.190,37 10.532.721,94 12.784.912,31 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις       

Υπόλοιπο 1.1.2014 0,00 1.345.078,89 1.345.078,89 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 341.411,79 341.411,79 

Υπόλοιπο 31.12.2014 0,00 1.686.490,68 1.686.490,68 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2014 2.252.190,37 8.846.231,26 11.098.421,63 

Αξία κτήσεως        

Υπόλοιπο 1.1.2015 2.252.190,37 10.532.721,94 12.784.912,31 

Προσθήκες περιόδου 6.311,29 99.190,12 105.501,41 

Υπόλοιπο 31.12.2015 2.258.501,66 10.631.912,06 12.890.413,72 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις       

Υπόλοιπο 1.1.2015 0,00 1.686.490,68 1.686.490,68 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 390.421,69 390.421,69 

Υπόλοιπο 31.12.2015 0,00 2.076.912,37 2.076.912,37 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015 2.258.501,66 8.554.999,69 10.813.501,35 
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6.3. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων 

στοιχείων Υπεραξία 

Δαπάνες 

αναπτύξεως 

Λοιπά 

άυλα 

στοιχεία 

Αξία κτήσεως        

Υπόλοιπο 1.1.2014 0,00 0,00 224.651,03 

Υπόλοιπο 31.12.2014 0,00 0,00 224.651,03 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις       

Υπόλοιπο 1.1.2014 0,00 0,00 197.429,35 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 0,00 7.171,67 

Υπόλοιπο 31.12.2014 0,00 0,00 204.601,02 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2014 0,00 0,00 20.050,01 

Αξία κτήσεως        

Υπόλοιπο 1.1.2015 0,00 0,00 224.651,03 

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 4.850,00 

Υπόλοιπο 31.12.2015 0,00 0,00 229.501,03 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις       

Υπόλοιπο 1.1.2015 0,00 0,00 204.601,02 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 0,00 7.784,13 

Υπόλοιπο 31.12.2015 0,00 0,00 212.385,15 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015 0,00 0,00 17.115,88 
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7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

 
7.1 Αποτίμηση στην εύλογη αξία 

Η οντότητα δεν αποτιμά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία τους 

8. Προβλέψεις 

 

Δε συντρέχει περίπτωση στην παρούσα χρήση. 

 
9. Υποχρεώσεις 
 

9.1 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

9.1.1 Δάνεια 

α) Εξασφαλίσεις δανείων 

Το συνολικό χρέος της οντότητας αφορά τραπεζικά δάνεια και δάνεια χρηματοδοτικής μίσθωσης και 
ανέρχεται σε ποσό ευρώ 3.492.250,65. Για την εξασφάλιση του ανωτέρω συνολικού χρέους η οντότητα έχει 
παράσχει τις κάτωθι εξασφαλίσεις:  

- Επί των επενδυτικών ακινήτων της εταιρίας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις Α’ τάξης συνολικού ποσού 
ευρώ 1.800.000. 

- Έχουν συναφθεί συμβάσεις εκχωρήσεως/ενεχυριάσεως απαιτήσεων της οντότητας, από ιδιωτικά 
συμφωνητικά επαγγελματικών μισθώσεων. 

 

(β) Χρόνος λήξεως δανειακών υποχρεώσεων 

Υπόλοιπο λήξεως 

Ομολογιακά 

δάνεια 

Τραπεζικά 

δάνεια 

Δάνεια 

χρηματοδοτικής 

μισθώσεως Σύνολο 

Βραχυπρόθεσμο τμήμα:         

Έως 1 έτος 0,00 161.312,30 276.208,44 437.520,74 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμου 

τμήματος 

0,00 161.312,30 276.208,44 437.520,74 

Μακροπρόθεσμο τμήμα:         

1 έως 2 έτη 0,00 154.837,16 305.311,51 460.148,67 

2 έως 5 έτη 0,00 326.633,95 1.074.538,22 1.401.172,17 

Άνω των 5 ετών 0,00 128.400,00 1.065.009,07 1.193.409,07 

Σύνολο μακροπρόθεσμου 

τμήματος 

0,00 609.871,11 2.444.858,80 3.054.729,91 

Γενικό Σύνολο 0,00 771.183,41 2.721.067,24 3.492.250,65 
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9.1.2 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 31/12/2015 31/12/2014 

Μακροπρόθεσμο τμήμα ειδικού τέλους του Ν.4178/2013 306.061,90 387.219,55 

Λοιπές 38.502,49 0,00 

Σύνολο 344.564,39 387.219,55 

 

 
9.1.3 Κρατικές επιχορηγήσεις  

Δε συντρέχει περίπτωση στην παρούσα χρήση. 

9.2 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

9.2.1 Εμπορικές υποχρεώσεις 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Εμπορικές υποχρεώσεις 31/12/2015 31/12/2014 

Προμηθευτές 27.659,20 86.258,66 

Επιταγές πληρωτέες 0,00 26.671,52 

Σύνολο 27.659,20 112.930,18 

 

9.2.2 Λοιποί φόροι και τέλη 

Οι λοιποί φόροι και τέλη αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

Λοιποί φόροι και τέλη 31/12/2015 31/12/2014 

ΦΠΑ Δεκεμβρίου 5.526,91 2.150,66 

Φόροι και τέλη αμοιβών προσωπικού 1.966,61 1.784,37 

Φόροι και τέλη αμοιβών τρίτων 468,83 566,81 

Τέλη χαρτοσήμου και εισφορά ΟΓΑ από εκμίσθωση ακινήτων 39.399,56 31.329,77 

Τέλος επιτηδεύματος 800,00 800,00 

ΕΝΦΙΑ 15.720,26 3.213,48 

Βραχυπρόθεσμο τμήμα ειδικού τέλους του Ν.4178/2013 87.495,95 93.035,47 

Σύνολο 151.378,12 132.880,56 
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9.2.3 Λοιπές υποχρεώσεις 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές υποχρεώσεις 31/12/2015 31/12/2014 

Δικαιούχοι χρηματικών εγγυήσεων 178.161,38 175.308,79 

Αμοιβές προσωπικού πληρωτέες 5.036,19 11.072,44 

Προκαταβολές πελατών 19.480,88 0,00 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 40.595,30 78.130,49 

Σύνολο 243.273,75 264.511,72 

 

 
10. 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 

Πωλήσεις εμπορευμάτων 7.096,97 7.100,20 

Πωλήσεις προϊόντων 19.146,20 17.607,93 

Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων 0,00 6.281,52 

Πωλήσεις υπηρεσιών   85.488,66 88.096,19 

Έσοδα ενοικίων 1.141.923,94 878.218,03 

Σύνολο 1.253.655,77 997.303,87 

 

Έξοδα Διάθεσης 31/12/2015 31/12/2014 

Αμοιβές και προσωπικού 20.307,70 14.691,55 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 0,00 5.034,38 

Επισκευές - Συντηρήσεις 29.494,03 2.432,50 

Κοινόχρηστες δαπάνες 36.229,72 72.360,71 

Διάφορα έξοδα 27.439,81 17.837,35 

Σύνολο 113.471,26 112.356,49 

 

Έξοδα Διοίκησης 31/12/2015 31/12/2014 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 59.399,14 58.317,89 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 18.906,09 22.997,14 

Ενοίκια χρηματοδοτικών μισθώσεων 218.222,40 253.827,63 

Ασφάλιστρα 5.439,25 5.736,19 

Επισκευές - Συντηρήσεις 20.252,79 11.079,70 

Φόροι - Τέλη 112.033,79 119.239,30 

Αποσβέσεις 435.246,24 393.068,85 

Διάφορα έξοδα 15.164,90 11.740,57 

Σύνολο 884.664,60 876.007,27 
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11. Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο 
 

Δε συντρέχει περίπτωση στην παρούσα χρήση.  

12. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού 
 

Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα: 

  31/12/2015 31/12/2014 

Διοικητικό προσωπικό 2,00 2,00 

Εργατοτεχνικό προσωπικό 2,00 2,00 

Σύνολο 4,00 4,00 

 

Η εταιρεία σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής ποσά: 

  31/12/2015 31/12/2014 

Μισθοί και ημερομίσθια 90.619,94 100.788,35 

Κοινωνικές επιβαρύνσεις 22.313,46 25.864,89 

Σύνολο 112.933,40 126.653,24 

 

13.Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 
 

Δε συντρέχει περίπτωση στην παρούσα χρήση. 

 
14. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται 

στον ισολογισμό 
 

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις 

Δε συντρέχει περίπτωση στην παρούσα χρήση. 

β) Εγγυήσεις  

Δε συντρέχει περίπτωση στην παρούσα χρήση. 

γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Η οντότητα έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2010.  

 

15. Πρώτη εφαρμογή 
 

Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων αποτιμήσεως και συντάξεως χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και μεθόδων. 

Η οντότητα έκρινε ότι οι αναδρομικές προσαρμογές δεν είναι πρακτικά ευχερείς ή/και απαιτούν σημαντικό 

κόστος, καθώς η αρχική αναγνώριση στοιχείων του ισολογισμού έχει λάβει χώρα σε μακρινή περίοδο στο 

παρελθόν και επίσης η εύλογη αξία στοιχείων του ισολογισμού δεν είναι διαθέσιμη για τα χρονικά σημεία, 

όπως απαιτείται για την αναδρομική εφαρμογή της επιμέτρησης στην εύλογη αξία. Συνεπώς, βάσει των 

παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 37 του Ν.4308/2014 δεν εφαρμόζει αναδρομικά τα Ε.Λ.Π..  
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Τα κονδύλια της χρήσης του 2014, μεταφέρθηκαν στον ισολογισμό με 01.01.2015 όπως ήταν βάσει του 

ΕΓΛΣ, με ένταξη και ταξινόμησή τους, στα κατά περίπτωση νέα κονδύλια των ΕΛΠ, σύμφωνα με τα 

υποδείγματα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Ν.4308/2014. 

Η οντότητα κάνει χρήση της παραγράφου 9, του άρθρου 37, του Ν.4308/2014, περί μη εφαρμογής των 

οριζόμενων στην παράγραφο 7, του άρθρου 37, του Ν.4308/2014. 

 

Θεσσαλονίκη, 28 Ιουνίου 2016 

 

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων   Η Αντιπρόεδρος & Διευθύνουσα   Η Λογίστρια 

Σύμβουλος    Σύμβουλος  

 

 

 

 

         Γεώργιος Ζέζας                         Μυρτώ Δαδίδου            Άννα Καράμαλη 

          ΑΔΤ Σ 55075                    ΑΔΤ ΑΒ 700718         Αρ. Αδ. ΟΕΕ 101669 

  Α’Ταξης 


