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UNION 3 FASHION AΝΩΝΥΜΟΣ EΤΑΙΡΕΙΑ 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Δηλώνεται και βεβαιώνεται με την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουμε: 

1. Oι ετήσιες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας με επωνυμία «UNION 3 
FASHION ANΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για την χρήση από 01.01.2015 -  31.12.2015 οι 
οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και εγκρίθηκαν 
στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 20/07/2016  παρουσιάζουν εύλογα, τα αναγνωριζόμενα 
περιουσιακά στοιχεία (στοιχεία του ενεργητικού), τις υποχρεώσεις, την καθαρή θέση, τα 
στοιχεία εσόδων, εξόδων, κερδών και ζημιών της περιόδου αναφοράς. 
 

2. Η συνηµµένη Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την 
εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής 
των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.  

 

Για την «UNION 3 FASHION ANΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  

Θεσσαλονίκη, 30/06/2016 

 
 

Ο    Πρόεδρος &  
Διευθύνων Σύμβουλος 

Το Μέλος 

 
 
 
 
 
 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ   
ΜΙΧΑΗΛ 

 

                                          
 
 
 
 
 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 
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EKΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ 

«UNION 3 FASHION Α.Ε.» 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2015 

Κύριοι Μέτοχοι, 
 

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας 
για την χρήση που έληξε στις 31.12.2015 και αφορά την 18η διαχειριστική χρήση και 
καλύπτει την χρονική περίοδο από 01.01.2015 μέχρι 31.12.2015.    

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας 

Κατά την χρήση που πέρασε , τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνέχισαν με πολύ 
ενδιαφέρον και ζήλο τις προσπάθειές τους για να επιτύχουν τα καλύτερα δυνατά 
αποτελέσματα σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της εταιρείας μας . Κατά την 
ημερομηνία του Ισολογισμού, τα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού είναι 
μεγαλύτερα από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η εταιρεία έχει την στήριξη των 
μετόχων της και η Διοίκηση της εταιρείας φροντίζει για την ομαλή ανταπόκριση της 
στις υποχρεώσεις της καθώς και στην λήψη μέτρων για την βελτίωση της σχέσης Ιδίων 
Κεφαλαίων προς Μετοχικό Κεφάλαιο. 

2. Οικονομική θέση της εταιρείας 

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2015 κρίνεται  αρκετά 
ικανοποιητική σημειώνοντας  αύξηση των κερδών της σε σχέση με την προηγούμενη 
χρήση. 

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2015 και 2014 
έχουν ως εξής:  
 

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης   
 

 

 31/12/2015   31/12/2014  
Κυκλοφορούν 
ενεργητικό 

3.243.762,75 88,17%  2.047.976,57 80,44% 

Σύνολο ενεργητικού 3.678.784,30   2.545.810,75  
      

Πάγιο ενεργητικό 435.021,55 11,83%  497.834,18 19,55% 
Σύνολο ενεργητικού 3.678.784,30   2.545.841,94  

      
Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό. 
 

 
 

     

Ίδια κεφάλαια 1.694.764,56 86,11%  1.482.067,80 141,43% 
Σύνολο υποχρεώσεων 1.968.222,20   1.047.945,21  

      
Ο παραπάνω δείκτης  δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.  



UNION 3 FASHION AΝΩΝΥΜΟΣ EΤΑΙΡΕΙΑ 

      
Σύνολο υποχρεώσεων 1.968.222,20 53,50%  1.047.945,21 41,16% 
Σύνολο παθητικού 3.678.784,30   2.545.841,94  

      
Ίδια κεφάλαια 1.694.764,56 46,07%  1.482.067,80 58,22% 
Σύνολο παθητικού 3.678.784,30   2.545.841,94  

      
Οι παραπάνω δείκτες  δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας  

      
Ίδια κεφάλαια 1.694.764,56 389,58%  1.482.067,80 297,70% 
Πάγιο ενεργητικό 435.021,55   497.834,18  

      
Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια. 

      
Κυκλοφορούν 
ενεργητικό 

3.243.762,75 164,81%  2.047.976,57 195,43% 

Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

1.968.222,00   1.047.945,21  

      
Ο δείκτης αυτός  δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία 
του κυκλοφορούντος ενεργητικού. 

      
Κεφάλαιο κινήσεως 1.275.540,75 39,32%  1.000.031,36 48,83% 
Κυκλοφορούν 
ενεργητικό 

3.243.762,75   2.047.976,57  

      
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται 
από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων). 

 

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 
 

   

 31/12/2015   31/12/2014   
Καθαρά αποτελέσματα 
εκμεταλλεύσεως 

699.712,38 4,76%  419.567,92 3,39%  

Πωλήσεις αποθεμάτων & 
υπηρεσιών 

14.701.112,92   12.394.131,73   

       
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και 
ανόργανων αποτελεσμάτων. 

  
 
 

     

Καθαρά αποτελέσματα 
χρήσεως προ φόρων 

688.580,78 4,67%  413.756,63 3,32%  

Σύνολο εσόδων 14.747.106,43   12.480.937,24   
       

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα 
 

       
Καθαρά αποτελέσματα 
χρήσεως προ φόρων 

688.580,78 40,63%  413.756,63 27,92%  

Ίδια κεφάλαια 1.694.764,56   1.482.067,80   
       

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.  
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Μικτά αποτελέσματα 1.160.806,04 7,90%  840.651,67 6,78%  
Πωλήσεις αποθεμάτων & 
υπηρεσιών(Κ.Ε.) 

14.701.112,92   12.394.131,73   

       
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας. 

 

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι 

Η Διοίκηση αναμένει ότι  η πορεία των εργασιών της εταιρείας κατά την χρήση 2016 θα 
είναι στα ίδια επίπεδα με την χρήση 2015, παρόλη την υπάρχουσα οικονομική κρίση.  
 
Κίνδυνος ρευστότητας: Οι ανάγκες ρευστότητας της εταιρείας παρακολουθούνται 
κυρίως σε μηναία βάση. Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι περιορισμένος. Κίνδυνος 
ρευστότητας θα προκαλούνταν μόνο στην περίπτωση αναποτελεσματικής διαχείρισης. 
 
Πιστωτικός Κίνδυνος: Ο κίνδυνος ζημίας λόγω αθέτησης συμβατικών υποχρεώσεων 
στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία είναι σημαντικά αυξημένος σε σχέση με 
προηγούμενα έτη. Η Διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί εντατικά τους πελάτες που 
έχουν υπερβεί τα πιστωτικά όρια και θέτει σε εφαρμογή διαδικασίες για την εξασφάλιση 
των απαιτήσεων της εταιρείας. 
 
Κίνδυνος επιτοκίου: Η εταιρεία δεν διατηρεί έντοκες δανειακές συμβάσεις. Ο κίνδυνος 
περιορίζεται στην μείωση των αποδόσεων των επενδυμένων κεφαλαίων της λόγω 
πτώσης των επιτοκίων.  
 
Συναλλαγματικός κίνδυνος: Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικό συναλλαγματικό 
κίνδυνο λόγω του μικρού ύψους των χρηματικών διαθεσίμων σε ξένο νόμισμα. 
 
Κίνδυνος αγοράς: Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικό κίνδυνο αγοράς.  
 
4.  Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης 

Η εταιρεία δεν δραστηριοποιείται στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης.  
 

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα 

Η εταιρεία κατέχει χρηματικά διαθέσιμα σε USD.  
 

6. Υποκαταστήματα εταιρείας 

 
Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα. 
 
7.  Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την 

ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης. 

 
Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο 
γεγονός,    που θα  μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την 
πορεία της εταιρίας. 
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Θεσσαλονίκη, 30/06/2016 

 
Ο    Πρόεδρος &  

Διευθύνων Σύμβουλος 
Το Μέλος 

 
 
 
 
 
 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ   
ΜΙΧΑΗΛ 

                                          
 
 
 
 
 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

 
Η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελείται από τέσσερις (4) σελίδες, 
είναι αυτή στην οποία αναφέρομαι στην με ημερομηνία 22 Ιουλίου 2016, έκθεση ελέγχου 
μου. 

 
Αθήνα, 22 Ιουλίου 2016 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
NEXIA EUROSTATUS A.E. 

Αμβροσίου Φραντζή 34 
Ν. Κόσμος Αθήνα 

Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ. 141 
Α.Μ. ΕΛΤΕ 12 

 
 

Member of Δελημάνης Ιωάννης 
NEXIA INTERNATIONAL Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 29211  
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Προς τους Μετόχους  της Εταιρείας 

 
«ΓΙΟΥΝΙΟΝ 3 ΦΑΣΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, «ΓΙΟΥΝΙΟΝ 3 
ΦΑΣΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 
31ης Δεκεμβρίου 2015, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.  
 
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως 
και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε 
να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων 
από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
 
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με 
κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό 
την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών 
τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή 
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά 
τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές 
δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών 
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης 
επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος 
περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και 
μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη 
διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και 
κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 

 



UNION 3 FASHION AΝΩΝΥΜΟΣ EΤΑΙΡΕΙΑ 

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 

Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για πρόσθετους 
φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 2010 όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 5γ του Προσαρτήματος. Ως εκ τούτου τα φορολογικά 
αποτελέσματα της χρήσης  αυτής δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχει 
προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν 
καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική 
πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε 
αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που 
τυχόν απαιτείται. Για τη χρήση 2015 η εταιρία έχει υπαχθεί σε έλεγχο Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του ν. 
4174/2013 για την χρήση 2015. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και η έκθεση 
φορολογικής συμμόρφωσης προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των 
οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2015. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού 
ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις, εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα 
έχουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Γνώμη με Επιφύλαξη 
 
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από την επίπτωση του θέματος που μνημονεύεται στην 
παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι συνημμένες χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της 
Εταιρείας «ΓΙΟΥΝΙΟΝ 3 ΦΑΣΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2015, τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
 
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της συνημμένης  
Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. 

 
 

 Αθήνα, 22 Ιουλίου 2016 
 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

NEXIA EUROSTATUS A.E  
Αμ. Φραντζή 34  

Ν. Κόσμος Αθήνα  
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 141  

Member of Ιωάννης Δελημάνης 
NEXIA INTERNATIONAL Α.Μ ΣΟΕΛ 29211 
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Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της  
UNION 3 FASHION ANΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ του 2015 
 
Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της UNION 3 FASHION 
ANΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ της 31.12.2015 
 
UNION 3 FASHION AΝΩΝΥΜΟΣ 
EΤΑΙΡΕΙΑ Σημείωση 2015 2014 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      
Ενσώματα πάγια      
Ακίνητα 4.1 110.494,55  116.630,14  
Μηχανολογικός εξοπλισμός 4.1 248.860,35  283.092,10  
Λοιπός εξοπλισμός 4.1 74.379,14  96.824,43  
Σύνολο  433.734,04  496.546,67  
Άυλα πάγια στοιχεία      
Λοιπά άυλα 4.1 150,57  150,57  
Σύνολο  150,57  150,57  
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία      
Δάνεια και απαιτήσεις  1.136,94  1.136,94  
Σύνολο  1.136,94  1.136,94  
Σύνολο Μη κυκλοφορούντων  435.021,55  497.834,18  
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      
Αποθέματα      
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα  374.184,92  325.768,99  
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά  276.526,45  374.326,41  
Προκαταβολές για αποθέματα  75.939,80  55.495,42  
Σύνολο  726.651,17  755.590,82  
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές      
Εμπορικές απαιτήσεις  752.252,54  633.419,43  
Δουλευμένα έσοδα περιόδου  0,00  31,19  
Λοιπές απαιτήσεις  119.431,70  122.339,42  
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία  183.705,34  0,00  
Προπληρωμένα έξοδα  39.036,87  11.600,98  
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  1.422.685,13  524.994,73  
Σύνολο  2.517.111,58  1.292.385,75  
       
Σύνολο κυκλοφορούντων  3.243.762,75  2.047.976,57  
       
Σύνολο ενεργητικού   3.678.784,30  2.545.810,75  
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  Σημείωση 2015 2014 
Καθαρή θέση      
Καταβλημένα κεφάλαια      
Κεφάλαιο  1.118.880,00  1.118.880,00  
Σύνολο  1.118.880,00  1.118.880,00  
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο      
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού  54.462,33  39.265,05  
Αφορολόγητα αποθεματικά  32.746,78  32.746,78  
Αποτελέσματα εις νέο  488.675,45  291.175,97  
Σύνολο  575.884,56  363.187,80  
Σύνολο καθαρής θέσης  1.694.764,56  1.482.067,80  
Προβλέψεις      
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 4.2 15.797,74  15.797,74  
Σύνολο  15.797,74  15.797,74  
Υποχρεώσεις      
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις      
Τραπεζικά δάνεια  0,01  5,45  
Εμπορικές υποχρεώσεις  1.559.402,29  882.359,14  
Φόρος εισοδήματος  200.884,02  119.653,23  
Λοιποί φόροι και τέλη  3.809,08  2.486,83  
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης  13.166,91  11.209,67  
Λοιπές υποχρεώσεις  160.934,21  23.470,40  
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα  30.025,48  8.760,49  
Έσοδα επόμενων χρήσεων      
Σύνολο  1.968.222,00  1.047.945,21  
       
Σύνολο υποχρεώσεων  1.968.222,00  1.047.945,21  
      
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και 
υποχρεώσεων   3.678.784,30  2.545.810,75  
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων της UNION 3 FASHION ANΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ της 
περιόδου 2015 

UNION 3 FASHION AΝΩΝΥΜΟΣ 
EΤΑΙΡΕΙΑ Σημείωση 2015 2014 

Κύκλος εργασιών (καθαρός)   14.701.112,92 12.394.131,73 
Κόστος πωλήσεων   (13.540.306,88) (11.553.480,06) 
Μικτό αποτέλεσμα   1.160.806,04 840.651,67 
Λοιπά συνήθη έσοδα   6.257,83 7.128,21 
    1.167.063,87 847.779,88 
Έξοδα διοίκησης   (257.215,43) (257.004,54) 
Έξοδα διάθεσης   (231.735,74) (256.535,89) 
Λοιπά έξοδα και ζημιές   (24.110,18) 0,00 
Λοιπά έσοδα και κέρδη   45.709,86 85.328,47 
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων   699.712,38 419.567,92 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα   283,65 1.477,04 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   (11.415,25) (7.288,33) 
Αποτέλεσμα προ φόρων   688.580,78 413.756,63 
Φόροι εισοδήματος   (200.884,02) (122.672,55) 
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους   487.696,76 291.084,08 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ UNION 3 FASHION ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ 2015 
Ν. Ευκαρπία Αγίου Αθανασίου 4, 56430, Δήμος Παύλου Μελά–  

Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 038359405000. 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01/01/2015 - 
31/12/2015 (άρθρο 29 του Ν.4308/14) 
 
1. Πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία  
 
Επωνυμία: «ΓΙΟΥΝΙΟΝ 3 ΦΑΣΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 
Νομικός τύπος: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Περίοδος αναφοράς: 1 Ιανουαρίου 2015 -  31 Δεκεμβρίου 2015 
Έδρα: Δήμος Παύλου Μελά, Θεσσαλονίκη. 
Διεύθυνση έδρας:Ν. Ευκαρπία, Αγίου Αθανασίου 4, Δήμος Παύλου Μελά, 
Θεσσαλονίκη  
Δημόσιο μητρώο: Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.  038359405000 
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα: Η εταιρεία λειτουργεί ως δρώσα οικονομική μονάδα 
και οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της περιόδου έχουν συνταχθεί με την 
παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.  
Εκκαθάριση: Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση. 
Κατηγορία οντότητας: Η εταιρεία βάσει των κριτηρίων των Ελληνικών Λογιστικών 
Προτύπων ανήκει στις Μικρές Οντότητες.  
Λογιστική βάση κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων: Οι 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Ελληνικά 
Λογιστικά Πρότυπα και σε πλήρη συμφωνία με τον Νόμο 4308/2014. 
Νόμισμα μέτρησης και αναφοράς: Το νόμισμα μέτρησης και αναφοράς της οντότητας 
από ενάρξεως είναι το Ευρώ.  
Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων: Οι ετήσιες ατομικές οικονομικές καταστάσεις 
της Εταιρείας (εφεξής οι οικονομικές καταστάσεις) εγκρίθηκαν από το Διοικητικό 
Συμβούλιο στις  30/06/2016 
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2. Σύνοψη των σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων 
 
Στα πλαίσια αναφορών και γνωστοποιήσεων που απαιτούνται από τα Ελληνικά 
Λογιστικά Πρότυπα  που προδιαγράφονται στα κεφάλαια 4 έως 8 του Ν.4308/2014, 
παρουσιάζονται οι ακολουθούμενες λογιστικές πολιτικές και αναλύσεις στοιχείων  των 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2015, στο βαθμό που αφορούν την 
εταιρεία, παραθέτοντας τις σχετικές παραγράφους του άρθρου 29 του Ν.4308/2014 που 
αναφέρεται στο Προσάρτημα.  
 
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.  
 
Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των 
παγίων, την απομείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίμηση της εύλογης 
αξίας εφόσον επιλέγεται η εφαρμογή της. 
 
Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν για την κατάρτιση αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων διατυπώνονται παρακάτω:  
 
Βάση κατάρτισης 
 
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Ελληνικά 
Λογιστικά Πρότυπα (εφεξής ΕΛΠ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στο Νόμο 
4308/2014.  
 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με σαφήνεια σύμφωνα με τις θεμελιώδεις 
αρχές του δουλευμένου και της συνέχισης της δραστηριότητας καθώς και τις ακόλουθες 
γενικές αρχές: 
 

1. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης 
της δραστηριότητας η οποία έχει αξιολογηθεί για διάστημα 12 μηνών από την 
ημερομηνία του ισολογισμού και δεν υπάρχουν  ορατοί παράγοντες που θέτουν 
σε κίνδυνο την προοπτική της εταιρείας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

2. Όλα τα στοιχεία του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων 
αναγνωρίζονται με βάση την αρχή του δουλευμένου. 

3. Δεν έχουν γίνει συμψηφισμοί μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 
ή μεταξύ εσόδων και εξόδων.  

4. Δεν υπήρξε παρέκκλιση από την εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4308/2014 περί 
εύλογης παρουσίασης. 

5. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού 
κόστους. 

6. Η εταιρεία βάσει των κριτηρίων των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων ανήκει 
στις Μικρές Οντότητες ( άρθρο 1 παρ.2α και 2β Ν. 4308/2014). 

7. Το νόμισμα μέτρησης και αναφοράς της οντότητας από ενάρξεως είναι το Ευρώ. 
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Όλα τα υπόλοιπα στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις είναι εκφρασμένα σε 
Ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στις επιμέρους σημειώσεις. 

8. Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με 
περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού. 

9. Η εταιρεία δεν είναι υπό εκκαθάριση. 
 
Βασικές Λογιστικές Πολιτικές 
 
1. Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία. 

 
α. Αρχική Αναγνώριση: 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. 
 
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 και ζημίες απομειώσεως).Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων 
παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους, η οποία 
εκτιμήθηκε ως ακολούθως: 

 
- Κτίρια και τεχνικά έργα: 25 έτη. 
- Μηχανήματα και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός: 10 έτη. 
- Μεταφορικά μέσα επιβατικά 6,25 έτη. 
- Μεταφορικά μέσα φορτηγά κ.λπ. 8,33 έτη. 
- Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων 10 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. 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 
5%, 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. 

  
2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία. 

 
Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν άδειες – παραχωρήσεις - 
δικαιώματα, λογισμικά προγράμματα, εμπορικές επωνυμίες και εμπορικά σήματα. Η 
αξία των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωμάτων περιλαμβάνει το κόστος κτήσεως των 
εν λόγω στοιχείων, καθώς και κάθε δαπάνη που έχει μεταγενέστερα πραγματοποιηθεί 
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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. Σημαντικές μεταγενέστερες δαπάνες 
κεφαλαιοποιούνται στα λογισμικά προγράμματα όταν προσαυξάνουν την απόδοση τους 
πέραν των αρχικών προδιαγραφών. 
  
Η απόσβεση των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής 
μεθόδου αποσβέσεως εντός της περιόδου ισχύος τους. Η απόσβεση των λογισμικών 
προγραμμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου αποσβέσεως σε 5 έτη. 
 
Τα εμπορικά σήματα δεν αποσβένονται καθώς θεωρείται ότι δεν έχουν ορισμένη 
διάρκεια ωφέλιμης ζωής, υπόκεινται όμως σε ετήσιο έλεγχο απομειώσεως της αξίας 
τους. 

 
Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων. 
 

3. Λοιπά Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά στοιχεία  
 

Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία («Δάνεια και απαιτήσεις» και 
«Χρεωστικοί τίτλοι», επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης, όταν 
κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. 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. 

 
4. Αποθέματα  

 
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. 
 
Τα πάσης φύσεως αποθέματα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας 
κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων 
προσδιορίζεται με την μέθοδο FIFO. Οι ζημία που προκύπτει από την επιμέτρηση των 
αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όταν αυτή είναι μικρότερη του 
κόστους κτήσης, αναγνωρίζεται στις ζημίες απομείωσης και επιβαρύνει το κόστος 
πωλήσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση ιδιαίτερα αυξημένων 
ζημιών απομείωσης αποθεμάτων, τα σχετικά ποσά εμφανίζονται στο κονδύλι 
«Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)» στην Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων με σκοπό την εύλογη παρουσίαση.  
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5. Εμπορικές Απαιτήσεις  

 
Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης 
μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης. 
 

6. 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 αναγνωρίζονται αρχικά στο 
κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους 
κτήσης και ανακτήσιμης αξίας. 
 

7. Προβλέψεις  
 

Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό 
ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους, εκτός αν η αποτίμηση 
στην παρούσα αξία του ποσού που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους 
έχει σημαντική επίδραση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
 
Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την 
υπηρεσία, που προκύπτουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών, καταχωρίζονται 
και αποτιμούνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την 
ημερομηνία του ισολογισμού. 

 
8. Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις  

 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται 
μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά. 

 
9. Μη χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις  

 
Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται 
μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό 
τους. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά τον 
διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 

 
10. Φόρος Εισοδήματος και αναβαλλόμενοι φόροι. 

 
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 
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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. 
 
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. 

 
11. Έσοδα και Έξοδα 

 
Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν:  
 
(α) μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που 
συνδέονται με την κυριότητά τους,  
(β) τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και  
(γ) τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και 
θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα.  
 
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. 

 
12. Στοιχεία της καθαρής θέσης  

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

13. Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα  
 

Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο 
νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας με 
την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη συναλλαγή. Στο τέλος κάθε περιόδου 
αναφοράς: (α) τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος της 
ημερομηνίας του ισολογισμού, (β) τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο 
νόμισμα και επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως, μετατρέπονται με την ισοτιμία της 
αρχικής αναγνώρισης. Oι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το 
διακανονισμό νομισματικών στοιχείων ή από τη μετατροπή τους με ισοτιμία 
διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά τη 
σύνταξη προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα 
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αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν. 
 

14. Ενδεχόμενα Περιουσιακά Στοιχεία και 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. 

 
15. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του 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.  

 
 

16. 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. 
 

Φόρος εισοδήματος  
 

Προκειμένου να προσδιοριστεί η πρόβλεψη της εταιρείας για το φόρο εισοδήματος 
απαιτείται σημαντική υποκειμενική κρίση.  Κατά την κανονική ροή των εργασιών της 
εταιρείας λαμβάνουν χώρα πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο 
ακριβής υπολογισμός του φόρου είναι αβέβαιος. Για την χρήση 2010 η Εταιρία δεν έχει 
ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής 
πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξεταστούν και θα 
οριστικοποιηθούν, το ύψος των οποίων δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί από τη Διοίκηση. 
Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν μετά από τους φορολογικούς 
ελέγχους είναι διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές 
αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος και τις προβλέψεις για  φόρους της  χρήσης 
που ο προσδιορισμός των φορολογικών διαφορών λάβει χώρα. 

 
Ωφέλιμες ζωές των ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων   
 

Επιπλέον, η Διοίκηση προβαίνει σε ορισμένες εκτιμήσεις αναφορικά με την ωφέλιμη 
ζωή των αποσβέσιμων στοιχείων.  

 
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις   
 

Η ύπαρξη ενδεχόμενων υποχρεώσεων απαιτεί από τη Διοίκηση τη συνεχή διενέργεια 
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παραδοχών και αξιολογικών κρίσεων αναφορικά με την πιθανότητα μελλοντικά 
γεγονότα να συμβούν ή να μη συμβούν καθώς και την επίδραση που τα γεγονότα αυτά 
μπορεί να έχουν στη δραστηριότητα της εταιρείας. 

 
Παραδοχή συνέχισης δραστηριότητας 
 

Η εταιρεία έχει την στήριξη των μετόχων της και η Διοίκηση της εταιρείας φροντίζει για 
την ομαλή ανταπόκριση της στις υποχρεώσεις της.  
 

17. Μεταβολή λογιστικών πολιτικών και διορθώσεις λαθών. 
 

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. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά 
τον εντοπισμό τους.  Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής.    

 
18. Μεταβολή λογιστικών εκτιμήσεων 

 
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. 

 
19. 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 περίοδο 2015 δεν εντοπίστηκε 
σφάλμα προηγούμενης περιόδου. 
 

3. 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 για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως 
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την 
παρέκκλιση αυτή. 
 
Η πλήρης αναδρομική αναπροσαρμογή των κονδυλίων του ισολογισμού της 
επιχείρησης κατά την ημερομηνία μετάβασης (01.01.2014) σύμφωνα με την παράγραφο 
2 του άρθρου 37 του νόμου, δεν είναι εφικτή λόγω πρακτικών δυσχερειών και 
αυξημένου κόστους καθώς πολλά περιουσιακά στοιχεία ανάγονται σε μακρινή περίοδο 
στο παρελθόν και δεν είναι ευχερώς διαθέσιμες οι σχετικές πληροφορίες. Ως εκ τούτου, 
και σύμφωνα με την παράγραφο 3(α1) του άρθρου 37 του νόμου, η επιχείρηση 
υιοθέτησε τις λογιστικές αξίες του ισολογισμού της ημερομηνίας μετάβασης ως το 
τεκμαρτό κόστος των σχετικών στοιχείων για τη εφαρμογή των ΕΛΠ.  
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Ειδικότερα, σημειώνεται ότι το κονδύλι του ισολογισμού «Λοιπά άυλα» λογιστικής 
(αναπόσβεστης) αξίας € 150,57 κατά την 31.12.2015 ( € 150,57 την 31.12.2014) ποσό 
αξίας κτήσεως € 2.859,18 αφορά στα κονδύλια «έξοδα κτήσεως ιδρύσεως και πρώτης 
εγκατάστασης» και «Έξοδα Κτήσεως ακινητοποιήσεων», βάσει των προβλέψεων του 
προηγούμενου λογιστικού πλαισίου. Το σχετικό κονδύλι δεν αναγνωρίζεται στο 
λογιστικό πλαίσιο των ΕΛΠ αλλά παραμένει στον ισολογισμό δυνάμει της παραγράφου 
5 του άρθρου 37 του νόμου, μέχρι την ολοσχερή του απόσβεση του. 
 

4. Αναλύσεις Κονδυλίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων  
 

1. Eνσώματα, άυλα και βιολογικά πάγια  
 

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη 
συμφωνία των λογαριασμών των ενσωμάτων παγίων  και των αύλων παγίων. 
 
Πίνακας μεταβολών ενσώματων παγίων  
 

Πίνακας μεταβολών 
ενσώματων πάγιων στοιχείων 

ιδιοχρησιμοποιούμενων 

Γήπεδα - 
Οικόπεδα Κτίρια Μηχανολογικός 

εξοπλισμός 
Λοιπός 

εξοπλισμός Σύνολο 

Αξία κτήσεως 
Υπόλοιπο 1.1.2014 34.230,36   530.644,12   2.511.284,65   594.178,80   3.670.337,93   

Προσθήκες περιόδου 0,00   0,00   65.600,00   4.604,98   70.204,98   
Μειώσεις περιόδου 0,00   0,00   -800,00   -381,51   -1.181,51   

Υπόλοιπο 31.12.2014 34.230,36   530.644,12   2.576.084,65   598.402,27   3.739.361,40   
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 

Υπόλοιπο 1.1.2014 0,00   442.108,75   2.193.948,46   470.603,82   3.106.661,03   
Αποσβέσεις περιόδου 0,00   6.135,59   99.044,09   31.355,52   136.535,20   
Απομειώσεις περιόδου 0,00   0,00   0,00   -381,50   -381,50   
Υπόλοιπο 31.12.2014 0,00   448.244,34   2.292.992,55   501.577,84   3.242.814,73   

Καθαρή λογιστική αξία 
31.12.2014 34.230,36   82.399,78   283.092,10   96.824,43   496.546,67   

Αξία κτήσεως 
Υπόλοιπο 1.1.2015 34.230,36   530.644,12   2.576.084,65   598.402,27   3.739.361,40   

Προσθήκες περιόδου 0,00   0,00   57.869,44   10.893,85   68.763,29   
Μειώσεις περιόδου 0,00   0,00   0,00   -13,00   -13,00   

Υπόλοιπο 31.12.2015 34.230,36   530.644,12   2.633.954,09   609.283,12   3.808.111,69   
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 

Υπόλοιπο 1.1.2015 0,00   448.244,34   2.292.992,55   501.577,84   3.242.814,73   
Αποσβέσεις περιόδου 0,00   6.135,59   92.101,19   33.326,14   131.562,92   

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
Υπόλοιπο 31.12.2015 0,00   454.379,93   2.385.093,74   534.903,98   3.374.377,65   

Καθαρή λογιστική αξία 
31.12.2015 34.230,36   76.264,19   248.860,35   74.379,14   433.734,04   
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Πίνακας μεταβολών άυλων παγίων περιόδου. 
 

Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων Λοιπά άυλα στοιχεία 
Αξία κτήσεως 

Υπόλοιπο 1.1.2014 46.375,11  
Προσθήκες περιόδου 0,00  
Υπόλοιπο 31.12.2014 46.375,11  

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 
Υπόλοιπο 1.1.2014 46.224,54  
Αποσβέσεις περιόδου 0,00  
Υπόλοιπο 31.12.2014 46.224,54  
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2014 150,57  

Αξία κτήσεως 
Υπόλοιπο 1.1.2015 46.375,11  
Προσθήκες περιόδου 0,00  
Υπόλοιπο 31.12.2015 46.375,11  

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 
Υπόλοιπο 1.1.2015 46.224,54  
Αποσβέσεις περιόδου 0,00  
Υπόλοιπο 31.12.2015 46.224,54  
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015 150,57  

 
2.  Προβλέψεις  
 
Οι δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία αφορούν 
τις προβλέψεις για αποζημίωση βάσει των προβλέψεων του νόμου 2112/20. 
 
3. Εμπράγματες εγγυήσεις επί ακινήτων της εταιρείας. 

 
Δεν υφίστανται εμπράγματες εγγυήσεις επί ακινήτων της εταιρείας. 
 
4. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες μετά από 5 έτη  

 
Δεν υφίστανται μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες μετά από 5 έτη. 
 
5. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις 

(ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού  
 
α).Χρηματοοικονομικές Δεσμεύσεις:  Δεν υπάρχουν 
β). Εγγυήσεις: Δεν υπάρχουν 
γ). Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  
 
Η εταιρεία έχει υπαχθεί σε έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από 
τις διατάξεις του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013 για την χρήση 2015. Ο έλεγχος αυτός 
βρίσκεται σε εξέλιξη και η έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης προβλέπεται να 
χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2015. Αν μέχρι 
την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές 
υποχρεώσεις, εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές για 
τη  χρήση 2010. Για τις χρήσεις 2011 έως και 2014, οι σχετικές εκθέσεις φορολογικής 
συμμόρφωσης έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στις φορολογικές αρχές. 
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6. Μέσος όρος προσωπικού  
 

Ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την περίοδο 2015 ανήλθε σε  
 
 2015 2014 
Μέσος όρος  προσωπικού 21 18 
Εξωτερικοί Συνεργάτες  2 2 
Γενικός μέσος όρος απασχολούμενων 23 20 

 
Το συνολικό κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού αναλύεται στον παρακάτω πίνακα. 
 
 2015 2014 
Μισθοί και ημερομίσθια (μικτά ποσά) 215.499,33 190.434,11 
Κοινωνικές επιβαρύνσεις (εργοδοτικές εισφορές) 53.803,29 49.941,37 
Αποζημιώσεις Απολυομένων 17.728,25 4.444,42 
Σύνολο κόστους μισθοδοσίας περιόδου 287.030,87 244.819,90 

 
7. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και 

εποπτικών οργάνων. 
 
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 
 
8. Μεταγενέστερα γεγονότα 
 
Δεν υπάρχουν γεγονότα μετά το κλείσιμο του φορολογικού έτους που να επηρέασαν 
ουσιωδώς την πορεία της εταιρείας και να πρέπει να αναφερθούν στο παρών 
προσάρτημα. 
 

9. Πρώτη εφαρμογή  
 
Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων αποτιμήσεως και συντάξεως χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και μεθόδων. 
 
Η εταιρεία έκρινε ότι οι αναδρομικές προσαρμογές δεν είναι πρακτικά ευχερείς και 
βάσει των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 37 του Ν.4308/2014 δεν θα εφαρμόσει 
αναδρομικά τα Ε.Λ.Π.. Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 
συγκριτικής περιόδου ταξινομήθηκαν, σύμφωνα με τα υποδείγματα των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Ν.4308/2014. Στον παρακάτω πίνακα 
γνωστοποιούνται συνοπτικά οι επιπτώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων από τη 
χρήση απαλλαγών:  
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Γνωστοποίηση χρήσεως απαλλαγών κατά τη μετάβαση 

Κονδύλι Επίπτωση Επί του Ισολογισμού σε € 
Επίπτωση Επί των Αποτελεσμάτων 

σε € Απαλλαγή 
2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Έξοδα Ιδρύσεως και 
Πρώτης Εγκατάστασης 

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

Δύναται να 
συνεχίσουν να 

εμφανίζονται στον 
Ισολογισμό μετά 

την 31η Δεκεμβρίου 
2014 και μέχρι την 

ολοσχερή 
απόσβεσή τους, 

βάσει των κείμενων 
φορολογικών 

διατάξεων ή την 
καθ'οιονδήποτε 

τρόπο διάθεσή τους, 
καθώς και σχετικά 

ποσά του 
Ισολογισμού και 
της Κατάστασης 
Αποτελεσμάτων 

 
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά την επίδραση των εγγραφών 
προσαρμογής επί των ιδίων κεφαλαίων για την 1.1.2014 και την 31.12.2014, οι οποίες 
εφαρμόσθηκαν επί των καταστατικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, 
προκειμένου αυτές να προσαρμοστούν στα Ε.Λ.Π.: 
 
Συμφωνία Καθαρής Θέσεως κατά την πρώτη εφαρμογή 31/12/2014 31/12/2013 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ε.Γ.Λ.Σ. 1.207.067,80 1.252.589,69 
Αναταξινόμηση κρατικής επιχορήγησης στις υποχρεώσεις 0,00 -61.605,97 
Διαγραφή μερισμάτων από τις υποχρεώσεις λόγω διανομής 275.000,00 232.000,00 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ε.Λ.Π. 1.482.067,80 1.422.983,72 

 
Θεσσαλονίκη, 30/06/2016 

 
Ο Πρόεδρος &  

Διευθύνων Σύμβουλος 
Το Μέλος Ο Λογιστής  
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