
        

   
ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ 

   ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

7η εταιρική χρήση 01/01/2015-31/12/2015 

                    
Α.Φ.Μ 998383690         Αρ.ΓΕΜΗ  88965010000 

        

      

2015 2014 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
    Ενσώματα πάγια 

      

 
Ακίνητα 

    
39,820.12 0 

 
Μηχανολογικός Εξοπλισμός  

  
13,122.46 10,790.74 

 
Λοιπός Εξοπλισμός  

   
43,621.65 21,238.96 

Σύνολο 
     

96,564.23 32,029.70 

Άυλα πάγια στοιχεία 
      

 
Λοιπά Άυλα  

   
161,244.53 257,233.07 

Σύνολο 
     

161,244.53 257,233.07 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 
   

257,808.76 289,262.77 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
    Αποθέματα 

      

 
Προκαταβολές για αποθέματα  

  
3,726.08 0 

Σύνολο 
     

3,726.08 0 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές 
   

 
Εμπορικές απαιτ. 

   
1,748,745.91 1,222,639.33 

 
Λοιπές απαιτήσεις  

   
165,109.18 135,370.17 

 
Προπληρωμένα έξοδα  

  
1,258.99 0 

 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

 
87,073.77 82,236.46 

Σύνολο 
     

2,002,187.85 1,440,245.96 

Σύνολο κυκλοφορούντων 
   

2,005,913.93 1,440,245.96 

Σύνολο ενεργητικού       2,263,722.69 1,729,508.73 

        Καθαρή θέση 
      Καταβλημένα κεφάλαια 

     

 
Κεφάλαιο 

    
465,000.00 465,000.00 

Σύνολο 
     

465,000.00 465,000.00 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο 
    

 
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού  

 
5,502.47 3,110.88 

 
Αποτελέσματα εις νέο  

  
21,543.89 65,685.85 

Σύνολο 
     

27,046.36 68,796.73 

Σύνολο καθαρής θέσης 
   

492,046.36 533,796.73 

Υποχρεώσεις 
      Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

     

 
Εμπορικές υποχρεώσεις  

  
1,837,899.80 1,144,728.95 

 
Φόρος εισοδήματος  

   
13,228.79 13,496.70 

 
Λοιποί φόροι-τέλη  

   
-137,256.89 -39,132.36 

 
Λοιπές υποχρεώσεις  

   
50,524.28 62,970.99 

 
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης  

 
7,280.35 13,647.72 

Σύνολο 
     

1,771,676.33 1,195,712.00 

Σύνολο υποχρεώσεων 
   

1,771,676.33 1,195,712.00 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων & υποχρ.   2,263,722.69 1,729,508.73 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. &   
Δ/νων Σύμβουλος 
Ιωάννης Λαζάρου 
ΑΔΤ. Λ/374021 

 

Η Αντιπρόεδρος Δ.Σ. &  
Δ/νουσα Σύμβουλος 

Μαρία Αθανασοπούλου 
ΑΔΤ AK682598 

 

Η Λογίστρια  
Κουλουλία Άννα  
ΑΔΤ AK559923  

ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 23067 Α΄Τάξης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

7η εταιρική χρήση 01/01/2015-31/12/2015 

A.Φ.Μ 998383690 

Αρ.ΓΕΜΗ  88965010000 

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης ΣΕ ΕΥΡΩ) 

        ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΠΑΤΕΛ 31/12/2015 

                         
      

     

2015 2014 
 Κύκλος εργασιών 

   
4,235,914.45 2,953,875.87 

 Κόστος Πωλήσεων 
   

894,360.83 688,980.53 
 Μικτό αποτέλεσμα 

   

3,341,553.62 2,264,895.34 
 Λοιπά συνήθη έσοδα  

  
1,576.07 4,800.00 

 

     

3,343,129.69 2,269,695.34 
 Έξοδα Διοίκησης 

   
424,545.48 169,818.30 

 Έξοδα Διάθεσης 
   

2,852,714.20 2,029,974.80 
 Λοιπά έξοδα και ζημιές  

  
16,699.34 1,531.66 

 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  
 

1,587.29 4,268.09 
 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  

 
   1,211.28 €  8,001.05 

 Αποτέλεσμα προ φόρων 
  

 49,546.68 €  64,637.62 
 Φόρος εισοδήματος 

   
31,297.05 19,068.26 

 
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 

 

  18,249.63 €  45,569.36 
      

     



ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

 

ΚΑΠΑΤΕΛ(σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. μικρών επιχειρήσεων) 

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρία   

α) Επωνυμία: ΚΑΠΑ ΤΕΛ ΑΕ  

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη Εταιρία.  

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2015 - 31.12.2015  

δ)  Διεύθυνση της έδρας: ΠΗΓΑΣΟΥ 2 & ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 73 ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 15125 

ε) Α.Μ.Α.Ε.: 68362/01ΑΤ/Β/09/250, ΓΕ.ΜΗ.: 88965010000  

στ) Η διοίκηση της Εταιρίας εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι  

ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

ζ)Η Εταιρία δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση. 

η) Η Εταιρία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2 (α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται 

στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014. 

θ)  Η Διοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν 

καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο. 

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

λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.   

κ) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 

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

δραστηριότητας  

Η Εταιρία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε 

κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.  

3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι  

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  

Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημίες 

απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα 

στοιχεία αυτά αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4%, που αντανακλά την 

εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους. 



Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μείον αποσβέσεις και μείον 

ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.  

Τα λοιπά ενσώματα πάγια αποσβένονται με τους παρακάτω συντελεστές απόσβεσης, που 

αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους: 

 

α/α Περιγραφή Συντελεστής απόσβεσης 

(1) Μηχανολογικός εξοπλισμός 10% 

(2) Μεταφορικά μέσα 10% 

(3) Εξοπλισμός Η/Υ 20% 

 

3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία   

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν λοιπά δικαιώματα και λογισμικά 

προγράμματα. 

Η αξία των λοιπών δικαιωμάτων 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.  

Η απόσβεση των λοιπών δικαιωμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου αποσβέσεως 

εντός της περιόδου ισχύος τους. Η απόσβεση των λογισμικών προγραμμάτων λογίζεται 

βάσει της σταθερής μεθόδου αποσβέσεως.   

Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, ή με ωφέλιμη οικονομική ζωή 

που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον 

αποσβέσεις με συντελεστή απόσβεσης 10%. 

Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων.  

3.1.3. Φόροι εισοδήματος  

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και 

περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας 

και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις. 

Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές 

μεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισμού. Η Εταιρία δεν 

έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων.  



 

 

 

 

 

3.1.4 Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά 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 ζημίες απομείωσης. 

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.  

3.1.5. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις  

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση  

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

μεταγενέστερα, αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους. 

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.    

3.1.6. 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.    

3.1.7. Προβλέψεις  

Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο 

ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους. 

3.1.8. Έσοδα και έξοδα  



Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και 

εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. 

Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών επιμετρώνται με την μέθοδο της 

ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του 

δουλευμένου.  

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του 

δουλευμένου. 

3.1.9. Στοιχεία της καθαρής θέσεως 

Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα 

στα ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.  

3.1.10. 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  

Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται 

αναδρομικά με τη διόρθωση: 

α)    Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής 

θέσης, για την σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της 

συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και 

β)    Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των 

λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου. 

Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία 

διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές 

περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά. 

Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους. 

 

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

παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων   

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως. 

 

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

κονδύλια του ισολογισμού   

Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από 

ένα κονδύλια του ισολογισμού.  



 

 

 

 

 

 

 

6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

6.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία(στρογγυλοποιημένα 

ποσά) 

Εταιρία - Ποσά σε Εύρω Κτίρια
Μηχ/κός 

εξοπλισμός

Μεταφορικά 

μέσα

Έπιπλα και 

εξαρτήματα
Σύνολο

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 0 26.016 27.666 11.104 64.786

Προσθήκες 0 0 0 6.665 6.665

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 0 26.016 27.666 17.770 71.452

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 0 -14.919 -11.052 -9.489 -35.460

Αποσβέσεις περιόδου 0 -307 -2.767 -889 -3.962

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 0 -15.225 -13.819 -10.378 -39.422

Αναπόσβεστη αξία στις 31.12.2014 0 10.791 13.847 7.392 32.030

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 0 26.016 27.666 17.770 71.452

Προσθήκες 41.011 9.350 0 33.259 83.621

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 41.011 35.366 27.666 51.029 155.072

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 0 -15.225 -13.819 -10.378 -39.422

Αποσβέσεις περιόδου -1.191 -7.018 -6.916 -3.960 -19.086

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 -1.191 -22.244 -20.735 -14.338 -58.508

Αναπόσβεστη αξία στις 31.12.2015 39.820 13.122 6.931 36.691 96.564  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία (στρογγυλοποιημένα ποσά) 

Εταιρία - Ποσά σε Εύρω
Λοιπά 

Διακιώματα
Λογισμικό Σύνολο

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 731.075 0 731.075

Προσθήκες 0 0 0

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 731.075 0 731.075

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 -400.974 0 -400.974

Αποσβέσεις περιόδου -72.868 0 -72.868

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 -473.842 0 -473.842

Αναπόσβεστη αξία στις 31.12.2014 257.233 0 257.233

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 731.075 0 731.075

Προσθήκες 0 7.000 7.000

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 731.075 7.000 738.075

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 -473.842 0 -473.842

Αποσβέσεις περιόδου -101.367 -1.622 -102.989

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 -575.209 -1.622 -576.830

Αναπόσβεστη αξία στις 31.12.2015 155.866 5.378 161.245  

7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία   

7.1 Αποτίμηση στην εύλογη αξία 

Δεν υπάρχουν περιπτώσεις επιμέτρησης στην εύλογη αξία. 

 

8. Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις 

Δεν υπάρχουν. 

 

9. Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε 

(5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού 

Δεν υπάρχουν 

 

10. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις - εγγυήσεις 

Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις – εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις 

που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό 

 



11. Προβλέψεις 

11.1 Λοιπές προβλέψεις  

Οι λοιπές προβλέψεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές Προβλέψεις 31.12.2015 31.12.2014 

 
Πρόβλεψη επισφαλών πελατών 

 
5.070,17 

 
5.070,17 

 
Σύνολο 

 
5.070,17 

 
5.070,17 

 

12. Υποχρεώσεις   

12.1 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Δεν υπάρχουν. 

 

12.2 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  

12.2.1 Εμπορικές υποχρεώσεις  

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:  

Εμπορικές Υποχρεώσεις 31.12.2015 31.12.2014 

Προμηθευτές 1.753.525,50 1.059.657,5 

Προμηθευτές εξωτερ. 0,00 697,15 

Επιταγές πληρωτέες 84.374,30 84.374,3 

Σύνολο εμπορικών υποχρεώσεων 1.837.899,80 1.144.728,95 

 

12.2.2 Λοιπές υποχρεώσεις  

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές Υποχρεώσεις 31.12.2015 31.12.2014 

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 12.028,38 38.767,00 

Μερίσματα πληρωτέα 7.629,67 3.517,76 

Χρηματικές Εγγυήσεις 22.500,00 12.500,00 

Ενοίκια 8.274,23 7.674,23 

Οικονομικό Επιμελητήριο 92,00 92,00 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο 0,00 420,00 

Σύνολο λοιπών υποχρεώσεων 50.524,28 62.970,99 

 

13. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας 

Δεν υπάρχουν 

 

14. Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και 

υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 



Δεν υπάρχουν 

 

15. Μέσος όρος απασχολούμενων στην περίοδο 

Ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την περίοδο 2015 ανήλθε σε 8 

απασχολούμενους (προηγούμενη χρήση 8). 

 

16. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη του Δ.Σ 

Έχουν χορηγηθεί οι παρακάτω πιστώσεις : 

 Ποσά 

Υπόλοιπο 01.01.2014 96.195,11 

Χορήγηση 10.000,00 

Τόκοι περιόδου 4.120,94 

Επιστροφές (Κεφάλαιο + Τόκοι περιόδου) 72945,00 

Υπόλοιπο 31.12.2014 37.371,05 

  

Υπόλοιπο 01.01.2015 37.371,05 

Τόκοι περιόδου 1.471,33 

Επιστροφές  37.371,05 

Υπόλοιπο 31.12.2015 1.471,33 

 

Στις χορηγούμενες πιστώσεις έχει υπολογισθεί τόκος 4,5%, ο οποίος και έχει χρεωθεί στα 

αντίστοιχα μέλη του Δ.Σ. Επίσης για τους αντίστοιχους τόκους έχει κατατεθεί στην αρμόδια 

αρχή και ο φόρος των τόκων από την εταιρία. Κατά την σύνταξη του παρόντος σημειώματος 

- ισολογισμού έχει γίνει αποπληρωμή και του ποσού των 1.471,33. 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Η Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Η Λογίστρια 

Δ/νων Σύμβουλος Δ/νουσα Σύμβουλος  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΛΙΑ 

ΑΔΤ. Λ/374021 ΑΔΤ ΑΚ/682598 ΑΔΤ ΑΚ/559923 

  ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 23067 Α΄ ΤΑΞΗΣ 

   

   

 


