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A. EK0EIH 1I10lKHTIKOYIYMBOYIIIOY

KUPlOlMETOXOl.

IUl'<I>wva1'£ TOVNOl'a Kal to KataotatlKO t~~ EtaLpla~, to IILaIK~tlKOIUI'~auAlO €x£l t~V tll'~ va una~ciMEl

uno t~V Kplo~ oa~ TOV loaAaYlOI'O Kal ta n£npaWEva t~~ 19" EtalPLK~~ Xp~o£w~, 6~Aa6~ Yla t~V n£pia6a

01.01.2016 - 31.12.2016.

Kata t~ OlapKEla t~~ XP~o~~ aut~~, Ol Opaat~plOt~tE~ t~, EtOlpEia, uTl~p~av OUI''''WVE,I'E t~V loxuouoa v0I'08wla

KUlIOut; OKonou<; Tile; orrwc; opil;ovral ana to KatamanKO T'le;.

a looAoYlOI'O, KOl ta ATlOtEAEol'ata xp~o~, t~, W, avw xP~o~, OTlW,O~1'00l£u8~KE KOl uTlO~aM£tOl at~ rEVlK~

IUVEAEUo~TlPOKUTltElaTlOto ~l~Ala KOlatOlxEla t~, EtOlpEla, KOlouVtax8~KE oUI''''wva 1'£ to EM~vLKa1I0YlatlKa

npOwTla oUI''''wva I'E TON. 4308/2014 .

6EV UTlapxOUvI'EtoYEvEatEpa y£yovOto aTlO t~V ~I'Epol'~vla tOU LOoAoYlol'OUEW, t~V ~I'Epol'~vla t~, EK8Eo~,

OLOXEiplo~,.

To 6l0lK~tlKO IUI'~ouAlO ETllXElpWvta~I'la YEVLK~TOTl08Et~o~ £TIl tWV EPyaOlwv t~~ EtOlpEla" tWV atOlXElwv TOU

looAoYlol'OUtWVATlOtEAEol'atWVt~~ KPlVOI'£V~~XP~o~~, oa, yvwpl~El to TlapaKatw:

• KIN6YNOI& nOlllTIKEI

It~v ayopa U"'latavtOl XP~l'atOOlKOVOl'lKOlKlvouVOl,oUI'TlEptAal'~aVOI'EVWVtWV KlVOUVWVouvaMaYl'anKWV

Laotl~uilv Kat ETUtOKiwv 1 TUmWllKWV KlVOUVWV KaL KlVOUVWV pEUCITcnrrruc;.

To oUVOAlKOTlpoypal'l'a OlaXElplo~~TOUKlVOUVOUolaXElpl~£tOl ~ 61OlKouoa ETlltpoTl~

ntaTWfLKOC; KivouvoC;

nlatWnKO~ Klvouvo~ ElvOl 0 KivOuvo, t~, I'~ EYKOlP~~~ t~, aOuval'la, Elonpa~~, aTlOlt~OEWV.H EtOlpEla
Olat~pEl tl'~l'a TllatWnKou EAEYXOUTlPOKElI'EVOUva TlapaKOAou8El n~ A~~mpo8EOI'E~ aTlOlt~oEl, KOl va
npo~aivEl ane; anapainrrec; KlV~aELC; VlQ tllV danpa~fl IOUe;. Eav to t~~~a mO"TWllKOU EhEVXOU
OlaTllatWVEluTloAoma ETllo"'aAOU,ElOTlpa~EW~,~ £tOlpEla Tlpo~alvEl oE OX~l'anol'o TlPO~AEljJ~~OXEnKaI'E
t~V ~~I'ia TlOUaVal'Ev£tOl va TlPOKUljJElaTlo t~V I'~ ElOTlpa~~ aTlOlt~oEWV.To uljJo, t~, EVAoyw TlPO~AEljJ~,
Kata t~v 31.12.2016 av~AeE oE 30.000 €.

o~ KivOuvo, PEUatOt~to, Opl~£tOl TO EVOEXOI'EVOaOuval'ia, t~, EtOlpia~ va aTlorrA~pwoEl TlMpw, ~
eYKaipwc; ne; rpExouoEC; KaL ~EMovnKEC; unoXPEtilOELC; Tile;. H avrl\..lETWmOIl IOU KlVOUVOU QUIQt) KptVHat on
ElvOl lKaVOTlOl~nK~Ka8w~ TO KUKAO"'OpouvEVEPy~nKo uTlEp~aivEl TO ~paxuTlpo8WIlO Tla8~nKO KUta
629.599 €, EVWTlapaM~Aa ~ EtOlpEla ola8EtEl o~l'avtlKa tollElaKa OL08Eoll'a WatE va E~ao"'aAl~El on OEV
ea aVT1I1ETWnioEL Kivouvo pEucrronl'rac;.

Kivouvo( auvaMaYlJanKWV fUOnlluiJv

H HaLpio 6lE~6.VEL to OUVOAO axe66v twV auvaUaywv tile; OE € KaL aUVETtWC;OEV EKtl8HaL OE

auvaAAQYjJ.OUKO Kivouvo.
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• EEi\I:::H KYK/lOYEPrAllON KAIAnOTE/lElMATA IIIAXEIPllHl

Kata t~v 6laX€lplutlK~ Xp~a~ 01.01.2016 - 31.12.2016 a KUKAO,Epyamwv EX€lw, E~~,:

01.01.2016 01.01.2015

EW, EW, METABO/IH

31.12.2016 31.12.2015

KUKAO,Epyamwv - npO~~e£l£, 89.596,80 88.615,56 981,24

Au~~a~ 1,11%

MilITO Ktp6a~

To ~lKtOKEPOO,t~, EtOlpEla, ~€lWe~KEOEOXEa~~E to 2015 Kata 9,26 %nou o"'EiAEtOl aE ~la ~Eiwa~ KOutOU,
nWA~eEvtwv Kata 6,98%, napa t~V au~~a~ tWVnwMaEwv Kata 1,11 %.

AnOrEAEoj.lata EKj.l£TclAAwatK

To anotEAEO~a EK~EtaM£ua~, t~, xp~a~, aVEPXEtOlaE -28.839,02 €, napouala~Ovta, ~la ~Eiwa~ Kata 12,88% (2015:
-25.548,25 f).

AnOrEAEoj.lara npo cpopwv

Ta Kaeapa anotEAEa~ata npo "'opwv r~, xp~a~, aVEPXOVtmaE -29.147,95 € (2015: ~~~lE, -16.916,26 f).

XpfJlJarOOLKOVOJJlKa anofEAiOlJara

Ta xp~~atoOlKovo~lKa anoI£AEa~ara ~£lWe~Kav aE OXEa~~E to 2015, aE anoAura noaa Kata 10 xtA.€ yEyovO, nou
O"'EiAEtOlut~V M~~ t~, npOeEO~laK~, KataeEa~, t~, EtOlpEia,.

fEVIKcl t{o6a iJlaXEipIO"~

Ta naa~, "'uaEW, YEvlKaE~ooa aV~Aeav auvoAlKa to 2016 (01.01.2016-31.12.2016) utO noaa tWV 118.864,82 EYPO

EVaVtl 115.651,61 t~, Xp~a~, to 2015 (01.01.2015-31.12.2015) au~~e~KOV o~Aa6~ Kata 3.213,21 EYPOaE noaouto

2,77%.

Karacrraa" AnOTEAEOlJarWV

Ol ~~~lE, t~, unoAoyou Xp~a~, aV~Aeav utO noaa tWV29.147,95EYPO.

nlO aUYKEKpl~EvaOl~~~lE, t~, Xp~a~, 2016 (01.01.2016-31.12.2016IOla~op"'We~Kav w, KatWtEpW :

MlK'tO AnotEi\EollQ

MElON :/loma "E~ooaKm~~~lE,

nI\EON: /loma 'Eaooa KOlKEp6~

MElON: TOKOlKOlauva"'~ KovouAla

AnOtEAEa~ata npo "'opwv

<DopOl

AnotEAtollQTa REPl060u IlEta ano 4Jopouc;

29.081,52

-57.920,54

0,00

-308,93

-29.147,95

-29.147,95
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• IIOInEI nllHPOlllOPIEI

KOIVWvtKO{ AnoAoY101'0{

H EtOlpELa Kani I~V t<AEl()~EV~xp~O~ artaOXOA~OE 1 aw~o.

AKivqra

H HOlpEia OEV KatEXEl UKlVllta.

YrroKaraurrlp.ara

H HOlpEla 6EV6la8EIEl UTlOKamm~~am.

• npOOnTlKEI riA TO 2017

ETll6lw~~ ~a~y,a I~V IpExouoa Xp~o~ 2017 ELVOl~ 6uva~lK~ Olj~~O~ IWV aKa8ap,mwv eo06wv ~a~KOl Kal' €TlEK1aO~

1~~ KEp60q,opla~.

r,a I~V €TllIEU~~ auwu IOU moxou ~E OUVEXEL~,€Tll~OVE~TlpoOTla8ElE~ KOl ~E pao~ TlpoKU80PlO~EVO npoypa~~a

lipao~~, ETll6l(;'KOU~E VEE~ ouvEpyaolE~ ~E aoq,aAlmlKOu~ TlpaK10pE~ KOl aoq,aAlmlKOU~ OU~POUAOU~, KU8w~ KOl

ouvEpyaolE~ ~E aoq,aAlmlKE~ E1OlplE~Yla Tlpow8~o~ Tlao~~ q,UOEW~aoq,aAlmlKwv TlPOiOV1WV.

Aoq,aAw~ Ol O~~EPlVE~ OUV8~KE~t~~ ayopa~ 6UOKOAEUOUVn~ TlpOOTla8ElE~~a~.El~amE o~w~0l0l060~0l on IEAlKa Ol

moxOl ~a~OEo~~aV1lKo pa8~0 8a ETlltEUX80uv.

A8~va, 28 ATlptAlou 2017

.•...• Ii. HAMOrIClPrm

AliT AH 043599

Ii. KAIIIIIQPAI

AliT AE 154450
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B. EK0EI:H ANEEAPTHTOY OPKnTOY EAErKTH AOrII:TH

neo:; TO'):;METOXOU:;Tl'j';Emed~:; l>EK,\EJAON ANQNYMH ETAIPEI,\ ME~ITQN A~cDAi\I~EQN

'ExesOll Ent twv OtXovoIJtXWV KcUexOtetOEWV

E).€y~~flE n:; O')vljflfl'VE:;Xeljfl~TOotX(JVofltX':;xn~odOEt:; Tlj:; ET~ted~:; l>EKAEJAON I\NQNYt\IJ-I ETAIPEIA
ME~ITQN A~cDAAI~EQN, Ot onoiE:; ~nOTEl.o,jVT~t~no TOVtoo),oytoflb Tlj:; 31lj:; llExEfl~eiou 2016, X~t n:;
z(XtCloreXOEH; '~1!OTEAEaJ.l:i!w\l 't"'l; XQ~aEW:; TID!)D.r;~E1'1\1 YjtJ.EQoJlYjvla O:'J7~.Y.a.Ow:; Xo:.( to axe'ttzo 7tuoaeXQ'tYJI..l::X'

H OtOlXr;al'] EXEt 'tYJv Eu6!ivYj yw. tYjv y.Ct:'to:enoYJ Act! €!ii,oyl'] 7tClQo'Jo[aoYj Cl'J'r<DV twV XQ."JlCltOotXOvoJltxwv y.:xt:xa't~aEwv
o,jWfwvCl JlE tC( E),),r;v~y.:xAoytatt%D: rIeoru7t(X, onw:; XCXt yt':1. Ei'tElve:; tt-; eowTeQtXec; Olit/Joee; nO'J Yj OlOtZr;OYj xC(eOQ[~Et

w:; Cl71:cxe:xlrYltEC; wan: vet x::x:OtarCXrClt ouvcxt~ r; XCltcXQTt07] XQ"iJ.lCltoOt,WV0tllXWV xcxtexOt:XOEWV cxrrcx/J.•.::xytlEVWV ':J,:rro
ouau.DoYj avC(y.et~w:x, no'J O'-.(ctAEtCl[ e[tS DE ::xn::itYj elte DE i..&Oo:;.

H OtX~ rex:; E'JO.;VYj elv::Xl vt/.. EY.~QtiOOlJtJ.E yvw~Yj En[ et:!Jtwv twv XQYJtJ.Ct:tOotY-ovoj.uxwv x:t.tet:oraOEWV tJ.E ~:XOYj tOY E/~EYXO
l-UX:;,~lEVEgy~O:tjJ.E tOY EJ..EYXO tJ.Ct::;O';W.pWV); tJ.E rex: ~tEOV~ ngowncx EJ.EYXO'). no'; EXOUV EVOWtJ.CXtWOEtonlv EiJ~Yjvtx-f]
N0floOEOi~ (cDEK/B' /2848/23.10.2012). T~ "eiJT,)"~ ~UT&~n~tm"v V~o')flfloe'fwvbfl~OTE fle X~VOVE:;owvm).oyb:;,
xa6w:; Xctt vet: 0XEth~~oUtJ.E ,-rxt OtEVEQyoUtJ.E tOY Et~EYXO ~E CT,wno tYjv ctrc6zn;oYj E'')AOYYl:; OtctO'.p::XAt011:; ytet: to E&.V at
XgYJtJ.cttOotXOV0tltXEt; xcttctOnXoEtt; EtVctt ClnClfJ~ClytlEvE:; et:rc;; oumwoYj et:VctZQi~Etrx.

a 6.AEyX0C, 1tEetf~:::q.l~':XVEttYj OtEvEgYElCl otw3tx:xotwV yt':t tYjv ct1tOXtYjoYj E/~EY/.ttXwV tEXtJ. "flglwv, 0XEnz:x llE tCl li:oo:x XCHn:;
yvwo'[(mot~OEt:; on:; xgYJtlClrOOtXOv0!-LlXE:; xctr,:xor:xoEt:;. Ot EmJ.EYOi..l.EVE:; OtrxOtXctOlE:; ~ctot~Ovr:tl onlv xQtoYj ro')
E).Ey"IC't~ nEetAClll~:tv0I-lEvYJ:; tYje; Exr!I-lYjOYje; tWV Xtvo',)vwv o'Jmwoouc; aVG(xQ!~Et::xC; nuv XQYJtJ.:xtomxovo!-LlXWV
xCHo:or:xoEwv, 1WU 0'fE1),EtC(t Ette OE an::XTr; EirE OE 1.&.00:;. Ket:ta rr; OtEvzgYEta Clurwv 'TWV Eznllr.oEwv %tVOUvou, 0
EAEyxT~C; E~Etci~Et ne; EOW!EQtXEC; OtZ/,tOEe; TIOU 0XErt~OVrcxt tJ.E 'tYjv z'X!aenOr; XCXt EU)~OY"'1 n:xgo'Jo10:ar; 7WV
XQYjtJ.:xroOtiWvotJ.l%WV XClTC,(QnxoEwv tYje; ETCXtQsbe;, I-lE CT/.01tO TO 0XEOlet:0tJ.0 Ei~EyxrtZWv OtrxOtXClmwv :i':GtfcXUYj)..wVyta ftC;
1tEQtOrcXOElC;, C()J..6:. 0Xt tiE oxono TYJV EZ'-?QctOYj YVWtJ."'1<;Ent t"fle; G(norE/,EOl..l.ctTtZOTYjTctC; !WV EOWtEQtXwV OtXAlOWV tYJ:;
ETcxleElcn;. a EAEYX0C; 1tEQl)..cxtJ.~:XVEtETItOYJ<;tYjV a~to),"oYYJml u;C; xClr:t./J.YlAo/.rj'!:Ct::; TWV /~oytO!tZWV ClQXWVzat tJ.EObowv no')
XQ"'10ttJ.01mt~OYjZctV Yo::xtrou EI,)AOYO') twv Exntl~oEwv noD E)'tWI.V :m6 rfl ototxYjar;. x:t.ew:; x::tt a~to).oyYjoYJ TYjC;OUV()~lX~C;
no:gouo[cxoYj:; tWV XQYjtJ.cxrootzOVO~lXWV zo:tClaraaEwv.

IltOrE'')OUl-lE on tCl E).EYXtlz6:. 1"EXtl~QtCXno') EXOUtlE auyzEV1"QWOEl elv:xt E7tCleX~ zat xCld:),)'"'1AC:XYlex !Yj OEfAE)~tWOYj1""'1<;
EAEy"lCn%~-; j..l.w; yvwtlYj:;.

KClt6:. rYl yvwtlYJ tJ.CXC;,Ot O')V)jl-lflEvEt; XQYltJ.CX100t;.WVOtJ.lZE<;zcxtaorciaEl:; 7tCleO'Jm:x~o'Jv E'')).OYO:, ano zeiOE o'JOtwoY] et:rro'~r;,
TljVOtXOVOfl"(~O,olj Tlj:; ET~teEb:; llEK,\EJi\ON ANQNYt\!H ETr\IPEIA t\IE~ITQN I\~cDAi\I~EQN. xn&
1"Yjv 31r; ~EXEj..l.~QtO'J 2016 XCll "C7J XQYjtJ.ClromXOvof.ltz~ tYj<;;EntOoaYj yt:x 1"YJxe~oYj no') Ei;'1~E tYjV YJtJ.E(]OtlYjvtc( ClU~Y;.
O',)Wfwv:x fAE1"0:EUYj\llX& Aoytartx:x neorunex.
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'Exeo",! Oll' 1\)).wv No,"x",v xau KlX'lov<""x",v AllCx't~aewv

A"fl~o<von,,<; un6<1>'1btl '1 &,ob,'10'1 EXet ''1V ouOuv'1 Y'" ''1V ""'O<Qtl0'1 ''1<; 'E"Oe0'1<; Ll.,,,xoiQ'O')<;toU Ll.,otx'1tlXOU
~Ufl~OUAiou, "",' otp"Qfloy~ ,wv &,,,,o<~ewv ''1<; n"Q"YQO<tpou5 toU O<QOQou 2 (flEQO<;Il) toU N. 4336/2015,
aYJf.letwvoui-ll~ Otl:
,,) K",o< ''1 yvo,fl'1 fl"<;'1 'E"Ooo'1 Ll.t"XeiQ'o'1<;tou Ll.tot"'1tl"ou ~uf'~ouAiou EXe,""'''(ltloOd oUf'tpwv" fle tl<; toxuouoe<;
VOfl'XE<;"n"tt~oe,<; tou O<(lO(lou43" toU Kwo. N. 2190/1920 "'" to ne(ltexbf'evo "u,~<; "nto'otxei fle tt<; ouv'1f'flEve<;
XQ'1fl"'OotXOvoflu'E<;"",,,o,o<oe,<; ''1<; XQ~O')<;lIOUEA'1~e''1V 31/12/2016.
~) Me ~0<0'1 ''1 yvo,O') lIOU "nox,~o"fle "",0< to EAeyx6 fl"<;, Y'" ''1V E''''Qei" Ll.EKAE<)AON ANQNYMH
ETAIPEIJ\ ME1:ITQN A~<!JAAI~E£2N "'" to lIeQ'~O<M.()V''1<;, &ev Exoufle enolltoe, ouoto,&et<;"v"x(lt~e,e<; "''1v
'E"Oe0'1 Ll.'''XeiQ'o'1<;toU Ll.totx'1tl"ou ''1<; ~Ufl~()UAiou

o 0Q"w,b<; EAeY"'~<; A()Yto,~<;
Nixo<; r"W"~<;

1\.:--1. ~.O.E.A. 25011

GrantThornton
An instinct for grovvth.
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r. KATAITAIHAnOTEIlEIMATClN

01.01.2016-31.12.2016 01.01.2015-31.12.2015

IuvE)(,~61'£V£~/lpaat~p,6t~t£~
KUKAO~£pyaOlwv (Ka8apo~)
Kooto~ nwMo£wv
MElKto KEp60~
'E~ooa OLOlK~O~~
AnOtEAEOl'ata £KI'£tclM£uo~~
XP£WotlKOitOKOlKat ouva4>~ E~ooa
nlotWnKOi TOKOlKat ouva4>~ Eoooa
KEpO~npo cjlopwv
(J)OPOl
Ka8apci KEPO~n£p,06ou

3
4

5

6
7

89.596,80
60.515,28
29.081,52
57.920,54

-28.839,02
429,00
120,07

-29.147,95
0,00

-29.147,95

88.615,56
56.566,02
32.049,54
57.597,79

-25.548,25
1.487,80

10.119,79
-16.916,26

0,00
-16.916,26

Ot OI1IJ.EU.lJOElc;one; oE1I.ioEC;9 Ewe; 20 onoTEAouV avanoanaato IlEPOC; aUTwv lWV OlKOVOlllKtiw KarocrraoEwv.
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6. KATAITAIH XPHMATOOIKONOMIKHI ElEIHI

laoAoVlal16~ 31.12.2016 31.12.2015
ENEPrHTIKO
M~ KUKAocj>opouvta nEplOUOlaKQ otmxEia
EvaWUOtEC oKlVDrOTtOujoElc

flmna, E~OnAlOI16, 0,01 0.01
IuvoAo 0,01 0,01
lUlvEla Kat arrUlT~aElC; 8 621,87 621,87
IuvoAo 621,87 621,87
IuvoAo 11~KUKAocj>opouvtWV 621,88 621,88
KUKAocj>opouvta nEplOUalaKQ otOlXEia
XpnUOTOotKOVOUlKCt O1OlxEia Kat TtooKataBOAEC
El1nOplKE, anatT~On, 9 128.993,69 193.508,35
flOmE, anaLT~on, 10 54.126,94 42.793,01
Tal1naKQ 6laeEOll1a Kat loo6Uval1a 11 659.964,80 694.834,55
IuvoAo KUKAoq,opOUVIWV 843.085,43 931.135,91

IuvoAo EVEPv~nKou 843.707,31 931.757,79

KAElAPH ElEIH
KamBEBAnuEva KEd>aAala
KEcj>MatO 12 1.014.000,00 1.014.000,00
IuvoAo 1.014.000,00 1.014.000,00
Ano8EUanKo. KaL anoTEAEOUata ElC vEo
ArrOeE~.LanK6. VOIJ.WV ~ KaraatOnKOU 13 8.621,06 8.621,06
AnOTEAE0lJ.ata Ele; vEo 14 -399.400,32 -370.252,37
IuvoAo -390.779,26 -361.631,31
IuvoAo Kaeap~, eEa~~ 623.220,74 652.368,69
npoBAEl/Jm
flomE~ npoBAEIjJEl~ 15 7.000.00 7.000.00
IuvoAo 7.000,00 7.000,00
Bpaxunp6eEal1E~ unoXPEwaEl~
El1nOplKE~unoxpEwon, 16 24.830,12 50.333,31
flmnol <papm TEA~ 17 1.011.87 1.097,44
Opyavl0l10l KmvwvlK~, aod>QALO~, 18 1.755.21 1.726,86
fIomE~ unoXPEwon, 19 185.889,37 219.231,49
IuvoAo 213.486,57 272.389,10
IuvoAo unoXPEwO'EWV 213.486,57 272.389,10

IuvoAo Kaeap~, eEa~~, npoBAEIjJEwv Kal 843.707,31 931.757,79
unoXPEwO'EWV

Ol arU.1EU':JOElC; one; OEAtOEC; 9 Ewe;20 arroTEAouV avanoanocrro llEPOC; auni.lv TWV OlKOVO\lLKWV KataaraoEwv.
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E. nPOIAPTHMA(lHMEIOIEll) Enl TON XPHMATOOIKONOMIKON KATAITAlEON

1. rENIKEI nJlHPO<l>OPIEI

H na<pEla «lIEKASJlON A.E. MEllTEI Al<DAJlIHON» TlapOUOla~El n~ OlKOVO~lK>\ T~~ Kam<ITaoEl~ ~a~i ~E n~
OIlI.l€lWOEl<; ETll aUTwv l'WV OlKOVOl.llKWV KataotaoEWV Ol OTlOiE<;QnOtEAOuV avanoanamo otOlXElO auni.lv Vla rrlv
XP~o~ 2016 (01.01- 31.12.2016) 6T1w~aun,~ EXOUVEVKPl8El aTl6 lILOlK~TlK6lU~~OUALOT~~ na<pEla~ T~V 28/04/2017.

H na<pEla lopu8~KE TO2004 <IT~VEAMoa Ka< ExEl T~V Eopa T~~ <IT~VA8~va ml T~~ ooou MEOOVElwv 71 & 'HAlOO~36.
H na<pEia EXEl apl8~6 ~~TPWOU avwvu~wv na<pElwv AP.M.A.E. 57775/01/B/04/292 (2008) Kal APl8~6 VEVlKOU
~~TPWOU rE.MH. 069207803000 Ka<AElTOUPVElou~"'wva ~E n~ OlaTa(El~ TOUN. 2190/1920.

H OlapKELQT~~ Emlpia~ opl~na< OE EVEv~vm EvvEa (99) ET~ Ka< apxi~El aTl6 T~V Kamxwp~o~ <ITOM~TPWO Avwvu~wv
Emlplwv aTl6 T~V ap~66la APX~ T~~ ATl6"'ao~~ Vla T~V Tlapox~ T~~ aoEla~ oU<ITao~~ T~~ Tlapouoa~ Emlpla~ Ka< T~V
EVKPLO~TOU Kam<ITanKOu. H OlapKEla T~~ ETa<pEla~ ~TlopEl va Tlapam8Ei ~ va ~Elw8El ~E TPoTloTlol~o~ TOU
Tlap6vTO~ ap8pou U<ITEpa aTl6 axEnK~ aTl6"'ao~ T~~ rEVlK~~ lUVEAEUO~~ TlOUAa~~avna< ~E aU(~~Ev~ aTlapTia Ka<
rtAELOLjJ~",ia.

lKOTl6~ T~~ na<pEla~ Elva< : H aOK~o~ T~~ opa<IT~pl6T~m~ TOUMEOlT~ ao"'aAioEwv, ou~"'wva ~E TO ap8po 15a TOU
N. 1569/85, a oTlolo~ EXElw~ aTlOKAEl<ITlK6EPVO, KaT' EVTOM TOU ao"'aAl~o~EVOU, xwpl~ va oEO~Euna< w~ TlPO~T~V
mtAOV~ T~~ aO"'aAl<ITlK~~, ~ aVTaO"'aAl<ITlK~~ ET1lXElp~o~~, Evavn Tlpo~~8Ela~ TlOU KaTa~aMna< aTl6 n~
aO"'aAl<ITlKE~ ~ aVTaO"'aAl<ITlKE~ ET1lXElP~OEl~ va "'EPEl OE ma"'~ ao"'aAl~o~EVOU~ ~ aVTaO"'aALO~EvoU~ Ka<
aO"'aAl<ITlKE~ ~ aVTaO"'aAl<ITlKE~ ET1lXElP~OEl~va Tlpo~aivEl OE 6AE~ n~ aVaVKalE~ TlpOTlapaOKEUa<ITlKE~EPvaolE~ Vla
T~ ouvaLjJ~ aO"'aAl<ITlKWV ~ aVTaO"'aAl<ITlKWV ou~~aoEwv, va Aa~~aVEl T~V aTlooox~ aTl6 T~V aO"'aAl<ITlK~ ~
aVTaO"'aAl<ITlK~ ET1lXElp~O~ Ka< T~V EVKPlO~ TOU ao"'aAl~o~EVOU ~ avmo"'aAt~O~EVOU Ka< va ~0~8aKaTa T~
olaxElpLO~ Ka<T~VEKTEAEO~TOU~loiw~ OETlEplmwo~ mEAEUo~~ TOUKlVOUVOU.

H OUV8EO~ TOUlIlolK~nKou lU~~OUAiou EXElw~ E(~~:
lTa~OVlWPVO~ lI~~~TPLO~ np6EOpO~ & lI/vwv lU~~OUAO~
MTlaxap6T1ouAO~ EAEU8EPlO~ AvnTlp6EOpO~
MTlQKOUO~~BaoiAELO~ MEAO~lI.l
KaMlwpa~ lI~~~TPLO~ MEAO~lI.l
rpa~~aTOTlOUAOU EuaVVEAla MEAO~lI.l

TaKtlKOL H.EYK't"tC;

H na<pEia EAEvxna< Tlpoa<pEnKa aTl6 OPKWTOU~EAEVKTE~- JlOVl<ITE~.Tov EAEVXOV,a T~V na<plK~ XP~o~ 2016 ~aoEl
TWVE8vlKWVJlOVl<ITlKWVnponJTlwv, OlEV~PV~OE a OPKWT6~ EAEVKT~~- JlOVl<IT~~K. NiKO~ rap~TI~~ (AM.LO.E.JI. 25011)
T~~ EAEVKnK~~na<pEia~ «GRANT THORNTON A.E».

2. BAIIKEI JlOnrnKEI APXEI

2.1. nAaiolo KatapnOI")<; tWVOlKOVOl.llKWV Kata~aa£wv

Ol OlKOVO~lKE~ Kam<ITaoEl~ EXOUV Kampn<ITEi ou~"'wva ~E TO N. 4308/2014 "NEa EM~vlKa JloVl<ITlKa
np6TUTla, ouva"'El~ pu8~loEl~ Ka<aME~ OlaTa(El~".

Ot OlKOVOl.llKE<; KarQcrraoElC; EXOUV ouvrax8EL j..1E l3ao'l TJ'lV apx~ TOU lcrtOPlKOU Komouc; Kat IlE lllV apx~ tile;
OUVEXl~6~EV~~opa<IT~pl6T~Ta~ (<<going concern»).

Ot OlKOVOlllKEC;KataateloElC; napouaui~ovtaL OE EUPW nou EiVaL TO V0l.ll0l.l0 aID onoio 6pamrlPwTlot€l'rat Il ETQlpdo.

Ta Tlooa OEVEXOUV<ITPOVVUAOTlOl~8EiEKT6~av ava"'Epna< ola"'opEnKa.
H ETa<pEla ou~"'wva ~E TO ap8po 2 TOUN. 4308/2014 KaT~VOpLOTlOlElml<ITl~TlOAU~lKPE~ oVT6T~TE~.

0, ET~OIE<;OlKOVOfIlKE, KaraoniaE', Yla nlv napouoa XP~o~ nEp,),a~pavouv miOll, aUYKptnKll n),11Po'l'6pI10~ ~
anoia t::lVUL :

r,a T~V KaTa<ITao~ OlKOVO~lK~~ SEa~~ ~ 31/12/2015
r,a T~V KaTa<ITaa~ lUVOAlKWVEa66wv (01/01/2015 - 31/12/2015)
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2.2. Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιηκών και εκημήσεων

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί όπως η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε σημαντικές
λογιστικές εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις που Επηρεάζουν τα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων και τις γνωστοποιήσεις, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων καθώς και
τα παρουσιαζόμενα έσοδα και έξοδα. Τα πραγμαηκά αποτελέσματα ενδέχεται να διαΦέρουν από ης εκτιμήοεις
αυτές. Οι σημαντικότερες λογιστικές πολιτικές, κρίσεις και εκτιμήοεις αναΦορικά με γεγονότα των οποίων η
εξέλιξη θα μπσρούσε να μεταβάλει ουσιωδώς τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων κατά την επόμενη
δωδεκάμηνη περίοδο είναι τα εξής:

2.2.1 Εvσώμαrα Πάγια

Αρχική αναννώριση
Κατά την αρχική αναγνώριση, τα πάγια στοιχεία επιμετρούνται στο κόστος κτήσης. Στο κόστος κτήσης των
παγίων περιλαμβάνονται και οι δαπάνες βελτίωσης τους. Οι δαπάνες επισκευών και συντηρήσεων
KεφαλαΙOΠOΙOύVΤαι όταν εμπίπτουν στον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου, διαφορετικά αναγνωρίζονται ως
έξοδο εντός της χρήσης στην οποία πραγματοποιούνται.

Μεταγενέστερη Επιμέτρησο
Μεταγενέστερα επιμετρούνται στο αποσβέσιμο κόστος κτήσεως (κόστος κτήσης μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις
και τυχόν απομειώσεις της αξίας τους) .

Τα πάγια στοιχεία που έχουν περιορισμένη ωΦέλιμη οικονομική ζωή υπόκεινται σε ετήσια απόοβεση της αξίας
τους η οποία υπολογίζεται με την μέθοδο της σταθερής απόσβεσης και με συντελεστή που αντανακλά τις
ωΦέλιμες ζωές των παγίων. ως εξής:

κτίρια & Τεχνικά έργα:
Μηχανήματα και Τεχνικές Εγκαταστάσεις
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός:

10 - 33 έτη
6 - 10 έτη
3 -5έτη

Η απόσβεση αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιμο για τη χρήση για την προορίζεται.

Η γη δεν υπόκειται σε απόσβεοη.

Οι ωφέλιμες ζωές. οι υπολειμματικές αξίες και μέθοδοι απόσβεσης των ενσώματων παγίων υπόκεινται ετησίως
σε Επανεξέταση καrά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων και αναπροσαρμόζονται σε μελλοντικές
χρήσεις, εάν κριθεί απαραίτητο.

Παύση αναwώρισης παγίων
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία κατά τη διάρκεια της περιόδου διατέθηκαν ή δεν αναμένονται πλέον
μελλοντικά οικονομικά οΦέλη από τη χρήση ή τη διάθεσή τους έπαυσαν να αναγνωρίζονται στον ισολογισμό και
το κέρδος ή ζημία που προέκυψε από την ανωτέρω παύση προσδιορίσθηκε ως η διαΦορά μεταξύ του καθαρού
προ"ίόντος της διάθεσης και της λογιστικής αξίας του στοιχείου και το οποίο περιλαμβάνεται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων στο χρόνο που το στοιχείο έπαυσε να αναγνωρίζεται.

2.2.1.1 Απομείωση παγίων περιουσιακών σroιxείων

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία (ενσώματα) που επιμετρούνται στο αποσβέσιμο κόστος υπόκεινται σε έλεγχο
απομείωσης της αξίας τους. όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις και εΦόσον εκτιμάται ότι η επίπτωση της
ενδεχόμενης απομείωσης στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι σημαντική. Ζημίες απομείωσης προκύπτουν
όtαν η ανακτήσιμη αξία του παγίου καταστεί μικρότερη από τη λογιστική του αξία. Ως ανακτήσιμη αξία ενός
περιουσιακού στοιχείου ορίζεται το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένης με το κόστος
διάθεσης ενός περιουσιακού στοιχείου και της αξίας χρήσης αυτού. Η αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των
μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να προκύψουν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου
και από τη διάθεσή του στο τέλος της ωΦέλιμης ζωής του.
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Υποχρέωση αναγνώρισης ζημίας απομείωσης υπάρχει μόνο όταν εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου
χαρακτήρα και είναι σημαντικού ποσού. Εάν κρίνεται ότι η απομείωση είναι παροδικού χαρακτήρα δεν
λογίζεται. Τυχόν ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσεως ως έξοδο. Οι ζημίες απομείωσης
αναστρέΦονται στα αποτελέσματα, όταν οι συνθήκες που ης προκάλεσαν παύουν να υΦίστανται.

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας έχουν αποσβεσθεί πλήρως την 31.12.2016 και συνεπώς δεν προέκυψε
ανάγκη απομείωσης αυτών.

2.2.2. Χρημαrσσικονομικά περιουσιακά σrOιxεία

ΑρΧικό αναwώρισn
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζΟνται αρχικά στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτησή τους. Το
κόστος κτήσης περιλαμβάνει το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων (ή ταμειακών ισοδύναμων) ή την εύλογη
αξία άλλου ανταλλάγματος που διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς.

Μεταγενέστερη Eπιuέτρηση
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης τα χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρούνται στο κόστος κτήσεως
μείον τυχόν ζημιών απομείωσης.

Ειδικά και αποκλειστικά τα έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μεταγενέστερα της αρχικής
αναγνώρισης επιμετρούνται στο αποσβέσιμο κόστος, είτε με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου
είτε με τη σταθερή μέθοδο. Η επιμέτρηση στο αποσβέσιμο κόστος, αντί της επιμέτρησης στο κόστος κτήσης,
εΦαρμόζεται όταν η μέθοδος του αποσβέσιμου κόστους έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

κάθε χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο (έντοκο ή μη) υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης, όταν
υπάρχουν οι σχετικές ενδείξεις που αναΦέρονται στην παράγραΦο 5 του άρθρου 19 του νόμου 4308/2014.
Ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται όταν η ανακτήσιμη αξία του στοιχείου υπολείπεται της λογιστικής του αξίας.
Ειδικά για τα μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά στοιχεία (μη κυκλοφορούν ενεργητικό), οι ζημίες απομείωσης
αναγνωρίζονται όταν εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα. Εάν κρίνεται ότι η απομείωση είναι
παροδικού χαρακτήρα δεν λογίζεται.
Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι το
μεγαλύτερο από:
α) την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληΦθεί από το περισυσιακό στοιχείο, υπολογΙζόμενη με τη
χρήση τσυ αρχικού πραγματικού Επιτοκίου ή
β) την εύλογη αξία του στοιχείου μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πώλησης.

Οι ζημιές απομείωσης των χρηματοοικονομικών στοιχείων αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα και αναστρέΦονται
ως κέρδη σε αυτά, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υΦίσταvται. Η αναστροφή γίνεται μέχρι της
αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε αναγνωριστεί ζημιά απομείωσης.

Παύση αναΥνώρισος
Ηοντότητα παύει να αναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν και μόνον όταν:

• Εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή

• μεταβιβάσει όλους ουσιαστικά τους κινδύνους και τα οΦέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του
στοιχείου αυτού.

2.3.1 Τρέχουσα και ανα6αλλόμενη φορσλογία

Τρέχουσα φορολΟΥία
Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις Φόρων εισοδήματος για την τρέχουσα περίοδο επιμετρούνται στο ποσό που
αναμένεται να ανακτηθεί από ή να πληρωθεί στις Φορολογικές αρχές. Τα ποσοστά του Φόρου και οι
Φορολογικοί νόμοι που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ποσού είναι εκείνα που έχουν θεσπιστεί ή
κατ' ουσία θεσπιστεί έως την ημερομηνία κατάστασης οικονομικής θέσης στις χώρα στην οποία λειτουργεί η
Εταιρεία και δημιουργεί Φορολογητέο εισόδημα.
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Η πρόβλεψη για Φόρο ειοοδήματος για την κλειόμενη χρήοη καθώς και για προηγούμενες χρήσεις υπολογίζεται
με βάση τα ποοά που εκτιμάται ότι θα καταβληθούν στις Φορολογικές αρχές, χρησιμοποιώντας τους
θεσμοθετημένους Φορολογικούς συντελεστές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Η πρόβλεψη Φόρου
εισοδήματος περιλαμβάνει τον τρέχοντα Φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση όπως προκύπτει από τη δήλωση
Φόρου εισοδήματος και τους εκτιμώμενους πρόσθετους Φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε Φορολογικούς
ελέγχους των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων, στη βάση ευρημάτων προηγούμενων Φορολογικών ελέγχων. Ως
εκ τούτου, η τελική εκκαθάριση των Φόρων εισοδήματος πιθανόν να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα οποία
έχουν καταχωρηθεί στις οικονομικές καταστάσεις.

Ο τρέχων Φόρος εισοδήματος που αΦορά στοιχεία που αναγνωρίζεται απευθείας στην καθαρή θέση
αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση και όχι στα Αποτελέσματα Χρήσης. Η διοίκηση αξιολογεί περιοδικά τη θέση που
έχει πάρει αναΦορικά με τη φορολογική δήλωση που σχετίζεται με υποθέσεις στις οποίες οι Φορολογικοί
κανονισμοί επιδέχονται ερμηνείας και Φτιάχνει σχετική πρόβλεψη όπου είναι απαραίτητο.

Αναβαλλόμενο Φορολογία

Δεν υιοθετήθηκε από την Εταιρεία καθώς είναι προαιρετική από τον Ν.4308/2014.

2.2.3. ΠροκαταΒολΙς δαπανών και λοιπά μηχρηματοοικονομικάπεριουσιακά στοιχεία

Οι προκαταβολές αναγνωρίζΟνται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). Μεταγενέστερα επιμετρώνται
στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημιές
απομείωσης.
Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα, επιμετρώνται
στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιμης αξίας.

2.2.4 ΤαμειακάδιαΟΙσιμα και ισοδύναμα

Τα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα, περιλαμβάνουν μετρητά στο ταμείο των γραΦείων της Εταιρείας
καθώς και καταθέσεις όψεως σε τράπεζες.

2.2.5 Μετοχικό κεφάλαιο
Οι κοινές ονομαστικές μετοχές καταχωρούνται ως στοιχεία της καθαρής θέσης. Κόστος που σχετίζεται άμεσα
με στοιχείο της καθαρής θέσης παρακολουθείται αΦαιρετικά του στοιχείου αυτού της καθαρής θέσης, εΦόσον
είναι σημαντικό για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση το EVλόγω ποσό αναγνωρίζεται
ως έξοδο στην περίοδο που αΦορά.

2.2.6 ΧρηματοοικονομικΙς υποχρεώσεις

ΑρΧική αναγνώριση
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο οΦειλόμενο ποσό τους. Ποσά που αΦορούν
υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση, καθώς και το κόστος που σχετίζεται άμεσα με την ανάληψη των υποχρεώσεων
αντιμετωπίζονται ως έξοδα ή έσοδα της περιόδου στην οποία οι υποχρεώσεις αναγνωρίσθηκαν αρχικά.

Μεταγενέστερη Επψέτρηση
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρούνται στα οΦειλόμενα ποσά.

Αντί της εΦαρμογής των ανωτέρω, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζΟνται αρχικά και
ΕπιμΗρούνται μεταγενέστερα στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή
μέθοδο, εάν η Επιμέτρηση με τον κανόνα της παρούσας παραγράφοu έχει σημαντική Επίπτωση στα ποσά των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ειδικότερα, κατά την αρχική αναγνώριση των χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που αΦορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοσή, τόκους καθώς και το
κόστος που σχετίζεται άμεσα με την ανάληψη αυτών.
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Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα στα αποτελέσματα.

Παύση αναγνώρισης
Η οντότητα παύει να αναγνωρίζει μια χρηματοοικονομική υποχρέωση όταν, και μόνον όταν, η συμβατική
δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή Εκπνέει.
Τροποποίηση των όρων υΦιστάμενης χρηματοοικονομικής υποχρέωσης (είτε οΦείλεται σε οικονομική δυσχέρεια
του οΦειλέτη είτε όχι) αντιμετωπίζεται ως εξόΦληση (αποαναγνώριση) της αρχικής υποχρέωσης και
αναγνώριση νέας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης.

Οι χρη ματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν εμπορικές υποχρεώσεις καθώς και λοιπές
μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι εμπορικές και οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
δεν είναι τοκοΦόροι λογαριασμοί και συνήθως διακανονίζΟνται σε διάστημα 90 έως 120 ημέρες για την Εταιρεία.

2.2.7 Μη ΧΡημαrοοικοvομικές υποχρεώσΕις

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό
ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.

2.2.8 ΠροΒλέψΕις και ΕνδΕχόμΕνΕς υΠΟΧΡΕώσΕις

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να
απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Το ποσό αυτό προσδισρίζεται ως η βέλτιστη εκτίμηση. Περαιτέρω, σε
περιπτώσεις προβλέψεων σημαντικού ποσού ή και χρόνου διακανονισμού που εκτιμάται ότι θα έχουν σημαντική
επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πραγματοποιείται προεξόΦληση του ονομαστικού ποσού της
πρόβλεΨης.

1. Μια πιθανή δέσμευση που προκύπτει από γεγονότα του παρελθόντος, η ύπαρξη της οποίας θα
επιβεβαιωθεί μόνο από το αν συμβεί ή δεν συμβεί ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα
οποία δεν είναι υπό τον πλήρη έλεγχο της οντότητας

2. Μια παρούσα δέσμευση που προκύπτει από γεγονότα του παρελθόντος για την οποία:
2α) δεν είναι σΦόδρα πιθανό ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οΦέλη
για τον διακανονισμό της, ή
2β) το ποσό της δέσμευσης δεν μπορεί να επιμετρηθεί με επαρκή αξιοπιστία.

2.2.9. Έσοδα

Τα έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται, βάσει της αρχής του δεδουλευμένου, στο χρόνο κατά τον
οποίο Εκπληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οΦέλη που συνδέονται με την
κυριότητά τους.

β) Τα αγαθά γίνονται απoδεκrά από τον αγοραστή.

γ) Τα οικονομικά οΦέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σΦόδρα πιθανή η
εισροή τους στην οντότητα.

Τα έσοδα επιμετρώνται σε ποσά καθαρά από κάθε επιστροΦή, έκπτωση ή Φόρο επί των πωλήσεων.

Ιδιαίτερα, το έσοδο αναγνωρίζεται εΦόσον μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα και κατά τη στιγμή της πώλησης
θεωρείται σΦόδρα πιθανή η εισροή του σχετικού τιμήματος στην οντότητα. Μεταγενέστερη αδυναμία του πελάτη
να εξοΦλήσει την υποχρέωσή του δεν αναιρεί την πώληση, αΦού κατά τον χρόνο που αυτή
πραγματοποιήθηκε, η προϋπόθεση της αναγνώρισης, δηλαδή η πολύ υψηλή πιθανότητα είσπραξης του
τιμήματος συνέτρεχε. Στην περίπτωση αυτή (δηλαδή της αδυναμίας είσπραξης της απαίτησης), αναγνωρίζεται
έξοδο από την απομείωση αυτής.
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Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συμβόλαια αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης
(μέθοδος του ποσοστού ολοκλήρωσης) και εφόσον θεωρείται σΦοδρά πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της
συναλλαγής. Εναλλακτικά, μπορεί να εφαρμόζεται η μέθοδος της ολοκληρωμένης σύμβασης, όταν δεν επηρεάζονται
σημαντικά τα μεγέθη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

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

α) Οι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας με τη μέθσδο του πραγμαηκού επιτοκίου ή τη σταθερή μέθοδο.

β) Τα μερίσματα ή παρόμοιας Φύσης ειοόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων όταν
εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που απσΦασίζει τη διανσμή τους (απόΦαση Γενικής Συνέλευσης)

γ) Τα δικαιώματα βάσει των σχετικών συμβαηκών όρων.
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3. ΚΥΚΛΟΣΕΡΓΑΣΙΩΝ(ΚΑΘΑΡΟΣ)

Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής:

- - - -
.. _. .... _ . __ " .. _ .._31.12.2016 31.12.2015_

Προμήθειες από ασφαλιστικές εργασίες

Σύνολο

4. ΚΟΠΟΣΠΩΛΗΣΕΩΝ

Το κόστοςπωλήσεων αναλύεται ως εξής:

89.596,80
89.596,80

88.615,56
88.615,56

_ • Γ _ • _ _ _~ _ ~ __ n __ ~_ • _

.. ~_. _ . . 31.12.2016 __ 31.12.2015.
Προμήθειες παραγωγής ασφαλιστικών εργαοιών

Σύνολο

5. ΕΞΟΔΑΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τα έξοδα της διοικητικής λειτουργίας αναλύονται ως εξής:

60.515,28
60.515,28

56.566,02
56.566,02

____ • _. _ _ _... _ _ _ _ ~ __ H _

___ _ ._ ._. • ~. ._. , .31.12.2016. __ 31.12.2015
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Φόροι Τέλη
Διάφορα έξοδα

Σύνολο

6. ΧΡΕΩΣΠΚΟΙΤΟΚΟΙΚAJΣΥΝΑΦΗΕΟΔΑ

Οι χρεωστικοί τόκοι και συναΦή έξοδα αναλύονται ως ακολούθως:

42.761,76
13.806,13

245,49
1.107,16

57.920,54

42.943,32
8.546,38
2.035,48
4.072,61

57.597,79

ν_~ _ _ _

• _ _ ._. •• _~ ~_~ .. _,~31.12.2016. __~31.12.2015
Διάφορα έξοδα τραπεζών

Σύνολο

7. ΠΙΠΩηκοl ΤΟΚΟΙΚΑΙΣΥΝΑΦΗΕΣΟΔΑ

Οι πιστωτικοί τόκοι και σuναΦή έσοδα αναλύονται ως εξής:

429,00
429,00

1.487,80
1.487,80

___ ο_ο' • __ ,, •• ,,_.~ ••• _~__ ____ .~. .31.12.2016 __ 31.12.2015.
Τόκοι καταθέσεων

Σύνολο
120,07
120,07

10.119,79
10.119,79
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8. ΔΑΝΕΙΑΚΑΙΑΠΑΠΗΣΕΙΙ

Τα δάνεια και απαιτήσεις αναλύσνται ως εξής:

- - -- --_.
_ _31.12.2016_3_1.12.2015_

Δσσμένες εγγυήσεις
Εγγύηση ΔΕΗ
Εγγύηση ενσικίου

Σύνολο

9. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣΑΠΑΠΗΣΕΙΙ

Οι εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

505.00
116,87
621,87

505,00
116,87
621,87

. . . -- -.. -.-
_ _ _ _ __ 31.12.2016 __ 31.12.2015_

Χρεώστες ασφαλίστρων
Κλάδου ζωής σε ευρώ
Χρεώστες ασφαλειών υγείας
Χρεώστες ασΦαλειών υγείας
Κλάδου ατυχημάτων σε ευρώ
Κλάδου πλοίων σε ευρώ
Κλάδου μεταφερόμενων εμπορευμάτων σε ευρώ
Κλάδου πυρκαγιάς και στοιχείων της φύσεως σε ευρώ
Κλάδου λοιπών ζημιών αγαθών σε ευρώ
Κλάδου αστικής ευθύνης αυτοκινήτων σε ευρώ
Κλάδου πιστώσεων σε ευρώ
Κλάδου νομικής προστασίας σε ευρώ
Κλάδου οδικής βοήθειας σε ευρώ
Απομείωση απαιτήσεων

Σύνολο

5.302,26
61,36

44.249,45
2.926,46
14.362,71

911,37
13.584,21
29.819,04
46.904,67

685,67
41,97
144,52

-30.000,00
128.993,69

7.279,74
2.498,96

44.249,45
2.091,46
14.896,59

664,07
23.548,06
72.716,15
51.625,55
3.814,58

41,97
81,77

-30.000,00
193.508,35

Η εταιρεία υπολογίζει την πρόβλεψη επιοφαλών απαιτήσεων βάση της αξιολόγησης του πραγματικού κινδύνου μη
εισπραξιμότητας τους.

10. ΛΟΙΠΕΣΑΠΑΠΗΣΕΙΙ

Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύΟνΙαι ως ακολούθως:

- - .- - .
31.12.2016 31.12.2015-- --- - --- --

Ελληνικό δημόσιο-Προκαταβεβλημένοι και παρακρατούμενοι Φόροι
Χρεωστικά υπόλοιπα λογαριασμών πληρωτέεων

Σύνολο

5.469,14
48.657,80
54.126,94

5.451,13
37.341,88
42.793,01
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11. ΤΑΜΕIΑΚΑΔIΑΘΕΙIΜΑ

Τα ταμειακά διαθέσιμα αναλύονται ως εξής:

------------------------------------------.-
______________________________ 31_._12_._20_1_6__ 3_1_.1_2._2_01_5_

Ταμείο
Καταθέσεις όψεως

Σύνολο

22.165.86
637.798,94
659.964,80

21.637,05
673.197,50
694.834,55

Οι καταθέσεις σης τράπεζες τοκίζονται με τα προσΦερόμενα Επιτόκια και τα έσοδα από τόκους των καταθέσεων
όψεως λογιστικοποιήθηκαν με την μέθοδο του δεδουλευμένου και περιλαμβάνονται στους πιστωτικούς τόκους
και συναΦή έσοδα (σημείωση 7).

12. ΜΕΤΟΧΙΚΟΚΕΦΑΜιΟ

Το μετοχικό κεΦάλαισ της εταιρείας είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και αναλύεται ως εξής:

•______________________________ 3_1_.1_2_.2_0_16__ 3_1_.1_2.2015

Αριθμός Κοινών Μετοχών
Ονομαστική Αξία Μετοχών

Σύνολο

13. AΠOΘEMAllΚANOMΩNΗ' ΚΑΤΑΣΤΑllΚΟΥ

Τα αποθεματικά αναλύονται ως ακολούθως:

16.900,00
60,00

1.014.000,00

16.900,00
60,00

1.014.000,00

.
______________________________ 3_1_.1_2._2016 31.12.201~

Τακτικό Αποθεματικό
Σύνολο

14. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΕΙΣΝΕΟΝ

Τα αποτελέσματα εις νέον αναλύονται ως ακολούθως:

8.621,06
8.621,06

8.621,06
8.621,06

-- ο - ---- ~

31.12.2016 31.12.2015
- - - - - - - ------ --- --

Αποτελέσματα εις νέον
ΔιαΦορά στα αποτελέσματα από την πρώτη εΦαρμογή

Σύνολο

15. ΛΟΙΠΕΙΠΡΟΒΛΕΨΕιΣ

Οι λοιπές προβλέψεις αναλύονται ως ακολούθως:

-245.734,12
-153.666,20
-399.400,32

-216.586,17
-153.666,20
-370.252,37

------------ -- - -------.
_ _ 3_1,~24016__.!1~~

Προβλέψεις για ανέλεγκτες χρήσεις

Σύνολο
7.000.00
7.000,00

7.000,00
7.000,00
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16. ΕΜΠΟPlΚΕΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως:

. -_.---..:...:....-.
Υποχρεώοεις σε αντασΦαλιστές

Σύνολο

17. ΛΟIΠΟIΦΟΡΟIΚΑΙ1ΈΛΗ

Οι λοιποί Φόροι και τέλη αναλύονται ως εξής:

24.830,12
24.830,12

50.333,31
50.333,31

. -.--cc-- ,,~.~-.~~~
-------~-~~--~ -- - - -- - . _ ..--
Φόροι τέλη αμοιβών προσωπικού

Σύνολο

18. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΑΙΦΑΛιΣΗΣ

Οι υποχρεώσεις προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασΦάλισης αναλύονται ως εξής:

1.011,87
1.011,87

1.097,44
1.097,44

~~""---~-:'~--~~~
~_.~'b::",'~31,12.2016 31.12.2015
ΙΚΑ
Επικουρικό ΑσΦαλιστικό Ταμείο

Σύνολο

19. ΛΟΙΠΕΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι λοιπές υποχρεώσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής:

1.582,73
172,48

1.755,21

1.554,38
172,48

1.726,86

Δικαιούχοι πρσμηf)ειών
Κλάδου ζωής
κλάδου υγείας
Κλάδου ατυχημάτων
Κλάδου μεταΦερόμενων εμπορευμάτων
Κλάδου πυρκαγιάς και στοιχείων της Φύσεως
Κλάδου λοιπών ζημιών αγαθών
Κλάδου αστικής ευθύνης αυτοκινήτων
Κλάδου αστικής ευθύνης πλοίων (σκαΦών)
Κλάδου πιστώσεων
Κλάδου νομικής προστασίας σε Ευρώ
Κλάδου οδικής βοήθειας σε ευρώ
Λογαριασμοί καταβλητέων προμηθειών επί ασΦαλίστρων
Εκκρεμή εμβάσματα πρακτόρων
Πιστωτικά υπόλοιπα ΧΡΕωστών ασΦαλίστρων
Προμηθευτές διαΦόρων ειδών
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώοεις σε δρχ.

Σύνολο

963,14
598,52
778,76
492,78

2.182,96
4.246,21
12.466,02

972,79
376,72
51,64
60,05

48.349,71
17,16

113.215,44
0,00

1.117,47
185.889,37

667,37
598,52
980,36
492,78

1.517,75
4.073,18
13.085,52

961,01
376,72
51,64
60,03

46.172,74
17,16

148.952,21
25,73

1.198,77
219.231,49
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20. ΣYNMMfΈΣΜΕΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑΜΕΡΗ

. _ _, , ._ 31/12/2016 __ 31/12/2015.

Αγορά αγαθών και υπηρεσιών
Απαιτήοεις σε συνδεμένα μέρη
γποχρεώσεις σε συνδεμένα μέρη
Έσοδα
Έξοδα

0,00
823,90

1,273,33
3.496,81
15.811,54

0,00
669,43
963,29

2,734,59
18.029,02

-
...._-------------~- - - -

21. ΑΡιΘΜΟΣΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥnPOffinlKOY

Ηεταιρεία κατά την 31.12.2016 και 31.12.2015 απασχολούσε ένα άτομο,

22. ΕΝΔΕΚΟΜΕΝΕΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ί) Δικαστικές Υποθέσεις

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας, καθώς και αποΦάσεις δικαστικών ή διαιτητικών
οργάνων που Ενδέχεται να έχουν σημαντική Επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.

ίί) Ανέλεγκτες ΦορολΟΥικά υποχρεώσεις:

Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2009 με βάση τον Ν.3888/2010.0ι Φορολογικές δηλώσεις
για τις διαχειριστικές χρήσεις 2010 έως 2016 δεν έχουν εξετασθεί από τις Φορολογικές αρχές, με συνέπεια να
υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξεταοθούν και θα
οριστικοποιηθούν, Για τις ανέλεγκτες χρήσεις η εταιρεία έχει σχηματίσει τις ανάλογες προβλέψεις βάσει εκτιμήσεων
από ιστορικά στοιχεία.

23. ΓΕΓΟΝΟΤΑΜΕΤΑΤΗΝΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΑΝΑΦΟΡΑΣ

Δεν υπάρχουν τέτοια γεγονότα.

Δ. Σταμογιώργος
Α.Δ.Τ,: Σ 022735

ΑΘΗΝΑ,28/04/2017

ΕΝΑΜΕΛΟΣ ΤΟΥΔ.Σ.

Ε, Γραμματοπούλου
Α.Δ.Τ,: Α2 621650

ΛOΓlΣTHΣ

-1
Δ. Καλλιώρας

Αριθ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 22565 Α' ΤΑΞΗΣ
Α.Δ,Τ:ΑΕ 154450
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