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Α. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας JPA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 
 
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας JPA ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηµατοοικονοµικής 
θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2015 (Λήξη Εκκαθάρισης), τις καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως 
και συνολικών εσόδων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που 
έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων 
και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη των Εκκαθαριστών για τις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις 
Οι εκκαθαριστές έχουν την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 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 χρηµατοοοικονοµικών 
καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
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 τους εκκαθαριστές, 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. 
 
 
Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη 

Από τον έλεγχό µας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν 
εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2009-2010 (α΄ υπερδωδεκάµηνη),2014  και 
2015. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσµατα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί 
οριστικά. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίµηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων 
που πιθανόν καταλογιστούν σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηµατίσει σχετική 
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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. 
 
Γνώµη µε Επιφύλαξη 

Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις 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 JPA 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ 
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2015  και τη 
χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την 
ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Έµφαση Θέµατος 

Εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 1.3 των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, όπου 
περιγράφεται µεταξύ άλλων το θέµα ότι µε την από 29/01/2016 συνέλευση των εκκαθαριστών 
αποφασίσθηκε η σύγκλιση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης µε θέµα -µεταξύ άλλων-   και την 
ολοκλήρωση της εκκαθάρισης της εταιρείας και τη διαγραφή της από το µητρώο ΓΕΜΗ. Η γενική 
συνέλευση αναµένεται ότι µε τις αποφάσεις που θα λάβει θα οδηγήσει στην οριστική παύση και 
λύση της εταιρείας. Στην ίδια παράγραφο αναφέρεται ότι η 31η ∆εκεµβρίου 2015 είναι η 
ηµεροµηνία λήξης της περιόδου εκκαθάρισης της εταιρείας  και ότι οι συνηµµένες 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση τη ρευστοποιήσιµη αξία . Στη γνώµη 
µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό. 
 
 
 
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης 
των Εκκαθαριστών µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων 
από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2016 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

Βασίλης ∆ρούλιας 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 30941 
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Β. ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 

ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 1η ΧΡΗΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ (1/1/2015-31/12/2015) ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 

 
 
Κύριοι µέτοχοι,  

Οι εκκαθαριστές της JPA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ παρουσιάζουν µε την παρούσα 

έκθεση στους µετόχους τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για την πρώτη χρήση 

εκκαθάρισης 1/1/2015-31/12/2015 οι οποίες αποτελούν και τις οικονοµικές καταστάσεις της 

λήξης της εκκαθάρισης. 

Οι εκκαθαριστές είναι υπεύθυνοι για την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων µε τρόπο 
ώστε αυτές να δίνουν ακριβή εικόνα της οικονοµικής κατάστασης ,της περιουσιακής 
διάρθρωσης ,των αποτελεσµάτων και ταµειακών ροών της υπό εκκαθάρισης Εταιρείας. 

 
Κατά συνέπεια τα όργανα εκκαθάρισης είναι υπεύθυνα να: 
 
• Επιλέγουν τις λογιστικές αρχές σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆.Λ.Π.) και 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) που αρµόζουν στην περίσταση. 

• Επιλέγουν τις κατάλληλες λογιστικές αρχές οι οποίες συµβάλλουν στην ακριβοδίκαιη 
παρουσίαση της οικονοµικής κατάστασης ,της περιουσιακής διάρθρωσης, των 
αποτελεσµάτων και των ταµειακών ροών της , όπου κάποιο θέµα δεν καλύπτεται από 
κάποιο πρότυπο ή διερµηνεία. 

• ∆ιενεργούν λογιστικές εκτιµήσεις όπου απαιτείται. 

• Συντάσσουν τις οικονοµικές καταστάσεις λαµβάνοντας υπόψη ότι η Εταιρεία τελεί υπό 
καθεστώς εκκαθάρισης 

Η παρούσα έκθεση διαχείρισης των εκκαθαριστών εµπεριέχει όλα τα σηµαντικά γεγονότα 
που διαδραµατίστηκαν στη χρήση 1/1/2015 έως και την 31/12/2015 , ηµεροµηνία λήξης 
της εκκαθάρισης. 

 
Ανασκόπηση σηµαντικών γεγονότων 

• Την 29/08/2015 πραγµατοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση µε την οποία 

εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2014 (έναρξη 

εκκαθάρισης). 

• Στην από 8/12/2014 συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λήφθηκε οµόφωνη 

απόφαση για διάλυση και θέση της Εταιρείας σε εκκαθάριση. Συγκεκριµένα, η Εταιρεία είναι 

Ανώνυµη Εταιρεία ειδικού σκοπού και αποκλειστικός σκοπός και αντικείµενο της σύµφωνα µε το 

άρθρο 4 του Καταστατικού της είναι η ανάληψη και εκτέλεση του έργου «Μελέτη, 

χρηµατοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση του ∆ιοικητηρίου της Νοµαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης Τρικάλων µε Σ∆ΙΤ» . Το εν λόγω έργο τελικώς δεν πρόκειται να υλοποιηθεί από 

την εταιρεία για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ευθύνης της εταιρείας. 
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Με την από 31/12/2014 οµόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων ,η 

εταιρεία τέθηκε σε εκκαθάριση µε ηµεροµηνία έναρξης εκκαθάρισης την 31/12/2014 και 

ορίστηκαν οι εκκαθαριστές κκ Αθανάσιος Μυγδάλης και Κωνσταντίνος Μιτζάλης. 

Οι εκκαθαριστές έχουν επίσης συντάξει και υποβάλει στις αρµόδιες αρχές οικονοµικές 

καταστάσεις και την προσωρινή δήλωση φορολογίας εισοδήµατος για την χρήση που έληξε την 

31/12/2014. 

 

• Οι εκκαθαριστές στην από29/1/2016 συνεδρίαση τους ενέκριναν τις οικονοµικές 

καταστάσεις της 1/1/2015-31/12/2015 (1η χρήση εκκαθάρισης και λήξη εκκαθάρισης) και  

αποφάσισαν να συγκληθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 15/3/2016 ηµέρα 

Τρίτη και ώρα 14:30 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 

1) Περάτωση εκκαθάρισης Εταιρείας και έγκριση ισολογισµού λήξης εκκαθάρισης, µετά των 

επ’αυτών Εκθέσεων των εκκαθαριστών και των ελεγκτών. 

2) Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των ελεγκτών και των εκκαθαριστών. 

3) ∆ιαγραφή της εταιρείας από τα µητρώα των ανωνύµων εταιρειών και από το µητρώο 

ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ. 

4) Λοιπά θέµατα και διάφορες ανακοινώσεις. 

 

Ανάλυση κονδυλίων Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης 31/12/2015 (Λήξη 

εκκαθάρισης) 

Κυκλοφορούντα στοιχεία του Ενεργητικού:  Ανέρχονται σε ποσό € 105 το οποίο αφορά 

στο σύνολό του Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα. 

 
Ίδια κεφάλαια: Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας  στις 31/12/2015 ανέρχεται σε 

€ 105 και αναλύεται σε Μετοχικό Κεφάλαιο € 60.000 και Λογαριασµός Ελλείµµατος Εκκαθάρισης 

€ 59.985. 

Οικονοµικά Αποτελέσµατα 1ης χρήσης εκκαθάρισης και λήξης εκκαθάρισης 
1/1/2015-31/12/2015 
Τα αποτελέσµατα της 1ης χρήσης εκκαθάρισης και λήξης εκκαθάρισης της Εταιρείας παρατίθενται 
ως ακολούθως: 
 
Oκύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε € 0. 
 
Τα λοιπά έξοδα ανήλθαν σε € 461 (2014:€ 0). 
 
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν στο ποσό των € 485 (2014:€ 3.654). 
 
Toχρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) ανήλθε σε € 35 (2014:€ 11). 
 
Oφόρος εισοδήµατος ανήλθε  σε € 1.000 (2014: € 1.000). 
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Τα αποτελέσµατα µετά φόρων ανήλθαν σε ζηµιές € 1.910 (2014: € 4.643). 
 
Εκτιµήσεις και Προοπτικές της Εταιρείας 

Με την από 31/12/2014 οµόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων περί 

διάλυσης της εταιρείας ,από την 31/12/2014 η εταιρεία τέθηκε σε διαδικασία εκκαθάρισης. Οι 

οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2015 αποτελούν τις οικονοµικές καταστάσεις λήξης της 

περιόδου εκκαθάρισης σύµφωνα µε την από 29/1/2016 απόφαση των εκκαθαριστών. Η περίοδος 

εκκαθάρισης είχε διάρκεια από 31/12/2014-31/12/2015. 

Ο µοναδικός µέτοχος J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. κατά την σύσταση της εταιρείας είχε καταβάλει ως µετοχικό 

κεφάλαιο το ποσό των 60.000 ευρώ. Την ηµεροµηνία λήξης της εκκαθάρισης 31/12/2015 το 

έλλειµµα εκκαθάρισης της Εταιρείας προσδιορίζεται σε 59.895 ευρώ ήτοι θα επιστραφεί στην 

εταιρεία το ποσό των 105 ευρώ και ταυτόχρονα η µητρική εταιρεία αναλαµβάνει να καταβάλει το 

τέλος επιτηδεύµατος ποσού 1.000 ευρώ µε την υποβολή της προσωρινής δήλωσης 1/1/2015-

31/12/2015. 

Η εταιρεία θεωρείται περατωθείσα κατά την 31/12/2015 και δεν υπάρχουν πλέον υποχρεώσεις της 

εταιρείας προς τρίτους ούτε και άλλες εκκρεµότητες. 

 

∆ιαχείριση Κινδύνων 

Η εταιρεία παρουσιάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της 1ης χρήσης εκκαθάρισης και λήξης 

εκκαθάρισης.∆εν έχει εκτεθεί µέχρι σήµερα σε κινδύνους αγοράς όπως συναλλαγµατικό κίνδυνο 

και κίνδυνο επιτοκίου. Επίσης δεν έχει εκτεθεί σε υψηλό βαθµό πιστωτικού κινδύνου (καθώς τα 

κύρια στοιχεία που εκτίθενται στο κίνδυνο αυτό είναι τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα τα 

οποία ανέρχονται σε 105 ευρώ και βρίσκονται στο χρηµατοκιβώτιο της εταιρείας). 

Την 31/12/2015 δεν υφίστανται κίνδυνοι και αβεβαιότητες για την εταιρεία λόγω του ότι λήφθηκε 

απόφαση για λήξη της εκκαθάρισης µε ηµεροµηνία 29/1/2016 και συνεπώς διαγραφή της 

εταιρείας. 

 

 
Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη  

Την 31/12/2015 η Εταιρεία εµφανίζει στα λογιστικά της βιβλία υποχρέωση προς τη µητρική της 

Εταιρεία ποσό ευρώ 20.717.Η σχετική υποχρέωση µεταφέρθηκε στον λογαριασµό ελλείµµατος 

εκκαθάρισης.  

∆εν υπάρχουν απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη. 

∆εν υπάρχουν δεσµεύσεις µε συνδεδεµένα µέρη. 

Κατά τη διάρκεια της 1ηςχρήσης εκκαθάρισης 1/1/2015-31/12/2015 και λήξης εκκαθάρισης δεν 

υπάρχουν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη όπως αυτά ορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των 



JPA ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΕ-ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ,  Αµαρουσίου  Χαλανδρίου 16 , Τ.Κ. 15 125  Μαρούσι Αττικής 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την 1
η
 χρήση εκκαθάρισης 

από 1
η
 Ιανουαρίου 2015 έως 31

η
 Δεκεμβρίου 2015 και λήξης εκκαθάρισης 

-9- 

∆ΠΧΑ, µε εξαίρεση την ύπαρξη ιδιωτικού συµφωνητικού µεταξύ της Εταιρείας και της µητρικής 

«J&P - ΑΒΑΞ Α.Ε.», διάρκειας 01/01/2010-31/12/2019 για την παραχώρηση δωρεάν χώρου 

επιφανείας 15 τµ  στο 2ο όροφο του κτιρίου που βρίσκεται στην οδό Αµαρουσίου Χαλανδρίου 

16 και είναι κυριότητας της µητρικής εταιρείας «J&P - ΑΒΑΞ Α.Ε.». 

∆εν υπάρχουν παροχές σε εκκαθαριστές και διευθυντικά στελέχη της εταιρείας. 

Μεταγενέστερα Γεγονότα 

∆εν υπάρχουν γεγονότα που σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ να απαιτείται η γνωστοποίηση ή η 

τροποποίηση των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

 

Μαρούσι, 29 Ιανουαρίου 2016 

 

ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΓ∆ΑΛΗΣ                                                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΤΖΑΛΗΣ 

Α.∆.Τ. Σ165201                                                                          Α.∆.Τ. Ξ547337 
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Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2015 

 

Οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις που αφορούν την 1ηχρήση εκκαθάρισης(1/1/2015-

31/12/2015) και λήξης εκκαθάρισης εγκρίθηκαν από τους εκκαθαριστές της «JPA ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»την29/1/2016 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτηση τους 

στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.jpa-trikala.gr, όπου θα παραµείνουν στην διάθεση του 

επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία της 

σύνταξης και δηµοσιοποίησής τους.  

Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιοποιηθέντα οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν 

από τις Οικονοµικές Καταστάσεις στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη µια γενική 

ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας, αλλά δεν 

παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης των χρηµατοοικονοµικών επιδόσεων 

και των ταµειακών ροών της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς.  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015(ΛΗΞΗ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ) 

(Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ) 

 

 

 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµειώσεις 31/12/2015 31/12/2014

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 7 105               105               

105             105             

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων Ενεργητικού 105             105             

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο 8 60.000          60.000          

Κέρδη (ζηµίες) εις νέον -               (78.701)         

Λογαριασµός ελλείµατος εκκαθάρισης 9 (59.895)         -               

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 105             (18.701)       

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 10 -               18.807          

Σύνολο υποχρεώσεων -              18.807        

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 105 105
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ 1η ΧΡΗΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 

Από 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 έως 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015  

(Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ) 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ  ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 

31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

(Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ) 

 

 

 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων 

Σηµειώσεις
1/1/2015-

31/12/2015

1/1/2014-

31/12/2014

Κύκλος Εργασιών 11 -               -               

Μικτό Κέρδος -               -               

Λοιπά έσοδα έξοδα (καθαρά) 12 (461)             -               

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 13 (485)             (3.654)           

Λειτουργικό αποτέλεσµα (945)            (3.654)         

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) 14 35                11                

Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων (910)            (3.643)         

Φόρος εισοδήµατος 16 (1.000)           (1.000)           

Κέρδη (ζηµιές) χρήσης µετά από φόρους (1.910)         (4.643)         

Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε ευρώ) -               -               

Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων,χρηµατοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 

αποσβέσεων
(945)            (3.654)         

Κατανεµηµένα σε:

Ιδιοκτήτες της µητρικής (1.910)           (4.643)           

Μη ελέγχουσες συµµετοχές -               -               

1/1/2015-

31/12/2015

1/1/2014-

31/12/2014

Κέρδη (ζηµιές) χρήσης µετά από φόρους (1.910)         (4.643)         

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης,καθαρά από φόρους -              -              

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης µετά φόρων (1.910)         (4.643)         

Κατανεµηµένα σε:

Ιδιοκτήτες της µητρικής (1.910)           (4.643)           

Μη ελέγχουσες συµµετοχές -               -               
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ) 

 

 
 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων 

 
  

Σηµ.

Αριθµός Μετοχών
Μετοχικό 

κεφάλαιο

Αποτελέσµατα 

εις Νέον

Λογαριασµός 

ελλείµατος 

εκκαθάρισης

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1/1/2014 12.000                60.000   (74.058)         -                (14.058)         

Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες -        -                -                -                

 Κέρδη (ζηµιές) χρήσης µετά από φόρους (4.643)           -                (4.643)           

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης καθαρά από φόρους -        -                -                

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης µετά φόρων
(4.643)           (4.643)           

Υπόλοιπο την 31/12/2014 12.000 60.000   (78.701)         -                (18.701)         

Σηµ.

Αριθµός Μετοχών
Μετοχικό 

κεφάλαιο

Αποτελέσµατα 

εις Νέον

Λογαριασµός 

ελλείµατος 

εκκαθάρισης

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1/1/2015 12.000                60.000   (78.701)         -                (18.701)         

Κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων 9 20.717 20.717

Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες -        -                20.717          20.717          

 Αποτελέσµατα 1ης χρήσης εκκαθάρισης και λήξης 

εκκαθάρισης 1/1/2015-31/12/2015 (1.910)           -                (1.910)           

 Μεταφορά σε λογαριασµό ελλείµατος εκκαθάρισης 80.611          (80.611)         -                

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης καθάρα από φόρους -        78.701          (80.611)         (1.910)           

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης µετά φόρων
78.701          (59.894)         18.807          

Υπόλοιπο την 31/12/2015 12.000 60.000   -                (59.894)         105               
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ) 

 

 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων 

 

 

  

31/12/2015 31/12/2014

Ταµειακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων

Κέρδη/ (Ζηµιές) προ φόρων (910)            (3.643)         

Πλέον/µείον προσαρµογές για:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -               4                  

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (35)               (15)               

Μη ταµειακά έξοδα 0 2.614            

Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης

(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων -               -               

Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων 1.910            1.978

Ταµειακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων 965             938             

Πληρωθέντες τόκοι και συναφή έξοδα -               (4)                 
Φόροι εισοδήµατος πληρωθέντες (1.000)           (1.000)           

Καθαρές ταµειακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων (α) (35)              (66)              

Ταµειακές ροές επενδυτικών δραστηριοτήτων (β)

Πιστωτικοί τόκοι  και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 35                15                

35               15               

Ταµειακές ροές χρηµατοοικονοµικών δραστηριοτήτων

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου -              -              

-              -              

Καθαρές ταµειακές ροές χρηµατοοικονοµικών 

δραστηριοτήτων (γ)                  -                    -   

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 

ισοδύναµα (α)+(β)+(γ) (0)                (51)              

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης 105               156               
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στη λήξη της χρήσης 105             105             



JPA ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΕ-ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ,  Αµαρουσίου  Χαλανδρίου 16 , Τ.Κ. 15 125  Μαρούσι Αττικής 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την 1
η
 χρήση εκκαθάρισης 

από 1
η
 Ιανουαρίου 2015 έως 31

η
 Δεκεμβρίου 2015 και λήξης εκκαθάρισης 

-15- 

∆. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

1. Γενικές πληροφορίες 

1.1 Επωνυµία, έδρα, διοίκηση και εξέλιξη εταιρείας 

Η Εταιρεία JPA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, µε διακριτικό τίτλο 

JPA ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΕ-ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ  ιδρύθηκε το 2009  και η καταστατική της διάρκεια έχει 

οριστεί σε 30 έτη, µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2040.  

 

Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο δήµο Αµαρουσίου Αττικής  επί της Αµαρουσίου Χαλανδρίου 

16. 

Κατά την διάρκεια της χρήσης του 2011 µε την από 28/6/2011 απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης των µετόχων εκλέχθηκε νέο ∆.Σ. που θα διοικήσει την εταιρεία µέχρι και την 

30/6/2015.Η σύνθεση του ∆.Σ. είχε  ως εξής: 

 

Χρήστος Ιωάννου  (Πρόεδρος) 

Στέλιος Γεωργαλλίδης(Αντιπρόεδρος) 

Αθανάσιος Μυγδάλης  (∆ιευθύνων Σύµβουλος) 

Κωνσταντίνος Μιτζάλης  (Σύµβουλος) 

Αθηνά Ηλιάδη  (Σύµβουλος) 

 

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας  JPA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

την 31/12/2012 είχε καταστεί αρνητικό και ίσχυαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων 

του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920, περί συνέχισης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Για 

το λόγο αυτό, την 31/12/2012πραγµατοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων, 

στην οποία αποφασίστηκε η διάλυση της εταιρείας, καθώς η εταιρεία είχε συσταθεί µε 

αποκλειστικό σκοπό και αντικείµενο  την ανάληψη και εκτέλεση του έργου µελέτη, 

χρηµατοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση του ∆ιοικητηρίου της Νοµαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης Τρικάλων µε Σ∆ΙΤ το οποίο έργο δεν πρόκειται να υλοποιηθεί για λόγους  που 

βρίσκονται εκτός της σφαίρας  επιρροής και ευθύνης της και εξ αυτής της αιτίας δεν είναι πλέον 

αναγκαία η διατήρηση της Εταιρείας. Αντιθέτως επιβάλλεται η διάλυση της προκειµένου να µην 

επιβαρύνεται µε άσκοπα έξοδα διατήρησης. Αποφασίστηκε η Εταιρεία θα τεθεί σε εκκαθάριση µε 

ηµεροµηνία έναρξης εκκαθάρισης την 1/1/2014 και ως εκκαθαριστές ορίστηκαν οι κκ Μυγδάλης 

Αθανάσιος και Μιτζάλης Κωνσταντίνος. 
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Με την από 15/3/2013 συνεδρίαση του συµβουλίου των εκκαθαριστών αποφασίστηκε πρόσκληση  

ΓΣ των µετόχων για την ανάκληση της απόφασης διάλυσης της εταιρείας και αναβίωση αυτής- 

ανάκληση των εκκαθαριστών και εκλογή νέου διοικητικού συµβουλίου, καθώς η εταιρεία δύναται 

να χρησιµοποιηθεί για τις ανάγκες άλλου έργου πέραν αυτού για τον οποίο συστάθηκε, µε απλή 

τροποποίηση του υφιστάµενου σκοπού της εταιρείας χωρίς υποχρέωση υποβολής του µετόχου σε 

νέα έξοδα για τη σύσταση νέας εταιρείας ειδικού σκοπού. Ως ηµεροµηνία για την σύγκλιση της 

Γενικής συνέλευσης των µετόχων, µοναδικός µέτοχος είναι η J&PAΒAΞ ΑΕ, ορίστηκε η 8/4/2013. 

Με την από 8/4/2013 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων, λόγω θετικής εξέλιξης της 

διαγωνιστικής διαδικασίας  του έργου:  «ΜΕΛΕΤΗ, ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 10 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ Σ∆ΙΤ»  που έχει 

δηµοπρατηθεί από τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. (Ο.Σ.Κ. Α.Ε.) και στον οποίο 

προσωρινή µειοδότρια έχει ανακηρυχθεί η  «J&P-ΑΒΑΞ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», µε 

δ.τ. «J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε.», µοναδικός µέτοχος της Εταιρείας, οδηγούν την εταιρεία σε αναθεώρηση 

της απόφασής της για τη διάλυσή της και θέση της σ’ εκκαθάριση και σε αναβίωση αυτής. Εκλέγει  

παµψηφεί το  νέο  ∆ιοικητικό  Συµβούλιο, µε διετή θητεία  µέχρι την 30/6/2015. Η σύνθεση του 

νέου ∆.Σ. εν ισχύ, έχει ως εξής: 

 Χρήστος Ιωάννου, Πρόεδρος 

 Στέλιος Γεωργαλλίδης, Αντιπρόεδρος 

 Αθανάσιος Μυγδάλης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 Κωνσταντίνος Μιτζάλης, Σύµβουλος 

Αθηνούλλα ∆ηµητρίου-Ηλιάδη, Σύµβουλος 

 

Στις 28/4/2014 συστάθηκε από τον µοναδικό µέτοχο της Εταιρείας («J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε.»), νέα 

εταιρεία για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου «ΜΕΛΕΤΗ, ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 10 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ Σ∆ΙΤ µε 

αποτέλεσµα η εταιρεία JPA ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΕ να µην ενεργοποιηθεί. 

Στην από 8/12/2014 συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λήφθηκε οµόφωνη απόφαση για 

διάλυση και θέση της Εταιρείας σε εκκαθάριση. Συγκεκριµένα, η Εταιρεία είναι Ανώνυµη Εταιρεία 

ειδικού σκοπού και αποκλειστικός σκοπός και αντικείµενο της σύµφωνα µε το άρθρο 4 του 

Καταστατικού της είναι η ανάληψη και εκτέλεση του έργου «Μελέτη, χρηµατοδότηση, κατασκευή 

και τεχνική διαχείριση του ∆ιοικητηρίου της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων µε Σ∆ΙΤ» . Το 

εν λόγω έργο τελικώς δεν πρόκειται να υλοποιηθεί για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας 

επιρροής και ευθύνης της εταιρείας και εξ αυτής της αιτίας δεν είναι πλέον αναγκαία η διατήρηση 

της εταιρείας. Εποµένως επιβάλλεται η διάλυση της προκειµένου να µην επιβαρύνεται ο µέτοχος 

µε άσκοπα έξοδα διατήρησης της εταιρείας στη ζωή. Στην ίδια συνεδρίαση το ∆Σ αποφάσισε να 
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παραπέµψει το θέµα της διάλυσης και εκκαθάρισης της εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των 

µετόχων, µόνη αρµόδια για τη λήψη της απόφασης στο θέµα αυτό, σύµφωνα και µε άρθρο 

25.1.ε) του καταστατικού, προς την οποία εισηγήθηκε την διάλυση της εταιρείας και τον ορισµό 

εκκαθαριστών. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίστηκε για την 31/12/2014. 

Την 31/12/2014 πραγµατοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση µετόχων και οµόφωνα ενέκρινε 

την διάλυση της εταιρείας και θέση της σε εκκαθάριση και τον διορισµό των εξής εκκαθαριστών: 

α. Αθανάσιο Μυγδάλη και β. Κωνσταντίνο Μιτζάλη. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε τους 

εκκαθαριστές να προβούν σε όλες τις ενέργειες για την εκκαθάριση και ρευστοποίηση της 

περιουσίας της εταιρείας αποφασίζοντας από κοινού επί των θεµάτων που ανακύπτουν και να 

εκπροσωπούν και δεσµεύουν την εταιρεία ο καθένας µόνος µε την υπογραφή του τιθέµενη κάτω 

από την επωνυµία της εταιρείας που θα φέρει την ένδειξη «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ». Τέλος η Γενική 

Συνέλευση αποφάσισε ότι η ηµεροµηνία της έναρξης εκκαθάρισης της εταιρείας θα είναι η 

31/12/2014. Ο ισολογισµός της χρήσης µε ηµεροµηνία 31/12/2014 ήταν και Ισολογισµός έναρξης 

εκκαθάρισης.  

Σύµφωνα µε την από 29/1/2016 συνεδρίαση των εκκαθαριστών αποφασίστηκε η λήξη της 

εκκαθάρισης της εταιρείας µε ηµεροµηνία 31/12/2015. 

Οι εκκαθαριστές στην από 29/1/2016 συνεδρίαση τους αποφάσισαν να συγκληθεί Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων την 15/3/2016ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:30 µ.µ. στα γραφεία της 

εταιρείας επί της οδού Αµαρουσίου-Χαλανδρίου αρ.16 ,Μαρούσι, προς συζήτηση και λήψη 

αποφάσεων µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 

• Περάτωση της εκκαθάρισης της Εταιρείας και έγκριση Ισολογισµού Λήξης Εκκαθάρισης 

,µετά των επ’αυτών Εκθέσεων των Εκκαθαριστών και των Ελεγκτών. 

• Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των Ελεγκτών και των Εκκαθαριστών  

• ∆ιαγραφή της Εταιρείας από τα Μητρώα των Ανωνύµων Εταιρειών και από το Μητρώο 

ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ. 

• Λοιπά θέµατα και διάφορες ανακοινώσεις 

Στις 31/12/2015 η Εταιρεία δεν απασχολούσε προσωπικό µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας. 

Οι παραπάνω εκκαθαριστές έχουν εγκρίνει την 29/1/2016 τις οικονοµικές καταστάσεις της 1ης  

χρήσης εκκαθάρισης 1/1/2015-31/12/2015 όπου η 31/12/2015 συµπίπτει µε την λήξη της 

εκκαθάρισης καθώς και την κατάσταση οικονοµικής θέσης λήξης εκκαθάρισης 31/12/2015 και τα  

αποτελέσµατα της πρώτης χρήσης εκκαθάρισης από 1/1/2015-31/12/2015. 

Την 29/8/2015 πραγµατοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση µε την οποία εγκρίθηκαν 

οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2014. 
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Εποπτεύουσα αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ∆/ΝΣΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΠ.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.  

Αριθµός φορολογικού µητρώου: 998384466 

Αρµόδια ∆.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 

Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 66005/01ΑΤ/Β/09/424 

Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ.: 9132201000 

1.2 Αντικείµενο δραστηριότητας 

Αποκλειστικός σκοπός και αντικείµενο της Εταιρείας είναι η ανάληψη και εκτέλεση του έργου 

«Μελέτη, Χρηµατοδότηση Κατασκευή και Τεχνική ∆ιαχείριση του ∆ιοικητηρίου της Νοµαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης Τρικάλων µε Σ∆ΙΤ, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης σύµπραξης µεταξύ 

της Εταιρίας και της ΝΑ. Η Εταιρεία µέχρι την 31/12/2015 δεν έχει αναπτύξει τη κύρια 

δραστηριότητα της. 

 

1.3 Πληροφορίες επί των Οικονοµικών της Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας της 31ης ∆εκεµβρίου 2015 που καλύπτουν την 1η 

χρήση εκκαθάρισης και λήξης εκκαθάρισης, από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως και την 31η 

∆εκεµβρίου 2015: 

 

- ∆εν έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going 

concern) δεδοµένης της από 31/12/2014 οµόφωνης απόφασης της Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης των µετόχων περί διάλυσης της Εταιρείας και θέση της σε εκκαθάριση και 

τον διορισµό των εξής εκκαθαριστών: α. Αθανάσιο Μυγδάλη και β. Κωνσταντίνο 

Μιτζάλη. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε τους εκκαθαριστές να προβούν σε όλες τις 

ενέργειες για την εκκαθάριση και ρευστοποίηση της περιουσίας της εταιρείας 

αποφασίζοντας από κοινού επί των θεµάτων που ανακύπτουν και να εκπροσωπούν και 

δεσµεύουν την εταιρεία ο καθένας µόνος µε την υπογραφή του τιθέµενη κάτω από την 

επωνυµία της εταιρείας που θα φέρει την ένδειξη «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ». 

- Συστάθηκαν µε λογιστικές αρχές οι οποίες είναι συνεπείς µε αυτές που 

χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της προηγούµενης 

χρήσης. 

- Καταρτίστηκαν µε βάση την «ρευστοποιήσιµη αξία» σύµφωνα µε την οποία η ανάκτηση 

των στοιχείων του ενεργητικού και ο διακανονισµός των υποχρεώσεων θα 

πραγµατοποιηθεί έπειτα από τη ρευστοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού στο 

σύντοµο µέλλον και όχι στο πλαίσιο των συνήθων εµπορικών της δραστηριοτήτων. 

Όπου αυτό δεν αντιβαίνει στην προαναφερθείσα βάση παρουσίασης, έχει γίνει χρήση 
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λογιστικών πολιτικών οι οποίες απορρέουν από τα ∆ΠΧΑ. 

- Σύµφωνα µε την από 29/01/2016 συνέλευση των εκκαθαριστών αποφασίσθηκε η 

σύγκλιση της γενικής συνέλευσης µε θέµατα µεταξύ άλλων  και την ολοκλήρωση της 

εκκαθάρισης και τη διαγραφή από το µητρώο ΓΕΜΗ. Η γενική συνέλευση αναµένεται ότι 

µε τις αποφάσεις που θα λάβει θα οδηγήσει στην οριστική παύση της εταιρείας.  

- Ο ισολογισµός της χρήσης µε ηµεροµηνία 31/12/2015 θα είναι και ο ισολογισµός λήξης 

εκκαθάρισης. 

- Eίναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) που 

έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των 

διερµηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων 

(I.F.R.I.C.) και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

- Το λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας, δηλαδή το νόµισµα του πρωτεύοντος 

οικονοµικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία είναι το Ευρώ. Όλα 

τα ποσά παρουσιάζονται σε ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Πρέπει να 

σηµειωθεί  ότι τα πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες που δηµοσιεύονται στον τύπο 

(συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις) είναι σε ευρώ και λόγω στρογγυλοποιήσεων, τα 

πραγµατικά αθροίσµατα των ποσών που παρουσιάζονται στις συνοπτικές οικονοµικές 

καταστάσεις, ενδέχεται να µην είναι ακριβώς ίσα µε τα αθροίσµατα που παρουσιάζονται 

στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις.  

- Έχουν εγκριθεί οµόφωνα από τους εκκαθαριστές της εταιρείας στις 29/1/2016. 

- Περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. 

(µητρική εταιρεία), µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης. ΗJ&P-ΑΒΑΞ Α.Ε., έχει έδρα 

στην Ελλάδα και κατέχει στις 31/12/2015  ποσοστό 100% του µετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρείας. 

2. Πλαίσιο κατάρτισης Οικονοµικών Καταστάσεων 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας  δεν έχουν καταρτιστεί µε βάση την αρχή της 

συνέχισης της δραστηριότητας (going concern), δεδοµένης της από 31/12/2014 απόφασης της 

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων περί διάλυσης της και θέση αυτής σε εκκαθάριση µε 

ηµεροµηνία 31/12/2014. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας της 31/12/2015, έχουν 

συνταχθεί µε βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα σε ρευστοποιήσιµες αξίες και είναι σύµφωνες 

µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) τα οποία έχουν εκδοθεί από την 

Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους, οι οποίες 

έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB και τα οποία έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Η IASB έχει εκδόσει µια σειρά από πρότυπα τα οποία αναφέρονται ως «IFRS Stable Platform 

2005». Η Εταιρεία εφαρµόζει το IFRS Stable Platform 2005 από την 11/12/2009  (ηµεροµηνία 

σύστασης της).  

Η Εταιρεία συνέταξε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα Πρότυπα και 

∆ιερµηνείες τα οποία είχαν εκδοθεί και υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την 

ηµεροµηνία σύνταξης τους και η ηµεροµηνία εφαρµογής τους συνέτεινε µε την περίοδο έκδοσης  

των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας. 

Οι σχετικές λογιστικές αρχές, περίληψη των οποίων παρουσιάζεται παρακάτω στη σηµείωση 3, 

έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια.  

Η σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) απαιτεί από τη ∆ιοίκηση το σχηµατισµό κρίσεων, 

εκτιµήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα στοιχεία του ενεργητικού και τις 

υποχρεώσεις, τις γνωστοποιήσεις των ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων καθώς και τα 

έσοδα και έξοδα κατά της παρουσιαζόµενες περιόδου. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται 

να διαφέρουν από αυτά που έχουν εκτιµηθεί. Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην 

εµπειρία του παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων και των 

προσδοκιών για µελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά στις συγκεκριµένες συνθήκες, 

ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς βάσει όλων των διαθέσιµων πληροφοριών. 

Οι βασικές κρίσεις και εκτιµήσεις που πραγµατοποιεί η ∆ιοίκηση της εταιρείας και που έχουν την 

σηµαντικότερη επίδραση στα ποσά που αναγνωρίζονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις 

σχετίζονται κυρίως: 

• Προβλέψεις 

• Ενδεχόµενα Στοιχεία του Ενεργητικού και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις 

3. Αλλαγή στις λογιστικές αρχές 

Οι λογιστικές αρχές για την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων είναι ίδιες µε αυτές µε αυτές 

των οικονοµικών καταστάσεων για τη χρήση 2014 που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2014 εκτός  

α. από την αρχή του ιστορικού κόστους καθώς οι οικονοµικές καταστάσεις την 31/12/2015 

συντάχθηκαν σε ρευστοποιήσιµες αξίες λόγω της απόφασης για έναρξη εκκαθάρισης (την 

προηγούµενη χρήση είχαν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους)  και β. από τις 

νέες τροποποιήσεις προτύπων και των νέων διερµηνειών  που έχουν τεθεί σε ισχύ από την 

ηµεροµηνία έναρξης της χρήσης και έχουν υιοθετηθεί από την  Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Η επίδραση της εφαρµογής των νέων τροποποιήσεων και διερµηνειών αναλύεται στις ενότητες 

3.1 και 3.2.  
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3.1 Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάµενων 

Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και ∆ιερµηνείες των ∆ΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση  και η εφαρµογή 

τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2015 ή µεταγενέστερα. 

• Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2011-2013 (για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2015) 

 

Το IASB προχώρησε τον ∆εκέµβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ιεθνών 

Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Κύκλος 2011 - 2013», το οποίο αποτελείται από µία 

σειρά προσαρµογών σε 4 Πρότυπα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες 

βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονοµικές οντότητες επιτρέπεται να τις 

εφαρµόσουν νωρίτερα. Τα θέµατα που περιλαµβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: 

∆ΠΧΑ 1: Η έννοια των υφιστάµενων ∆ΠΧΑ, ∆ΠΧΑ 3: Εξαιρέσεις για κοινοπραξίες, ∆ΠΧΑ 13: 

Πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 52 (εξαίρεση χαρτοφυλακίου), και ∆ΛΠ 40: Αποσαφήνιση 

της αλληλεξάρτησης του ∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ∆ΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα 

κατά την ταξινόµηση των ακινήτων ως επενδύσεις σε ακίνητα ή ως ιδιοχρησιµοποιούµενα 

ακίνητα. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές 

Καταστάσεις , αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. 

• Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 19: «Πρόγραµµα Καθορισµένων Παροχών: Εισφορές 

εργαζοµένων» (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 

01/07/2014) 

 

Το Νοέµβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισµένου σκοπού στο 

∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους» µε τίτλο Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών: Εισφορές 

Εργαζοµένων (Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 19). Η παρούσα τροποποίηση έχει εφαρµογή σε 

εισφορές εργαζοµένων ή τρίτων µερών αναφορικά µε προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Ο 

σκοπός της τροποποίησης είναι να απλοποιήσει την λογιστική αντιµετώπιση για τις εισφορές που 

είναι ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας των εργαζοµένων, όπως είναι για παράδειγµα, οι 

εισφορές που υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό επί της µισθοδοσίας. Η τροποποίηση δεν έχει 

επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

• Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2010-2012 (για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2014) 

Το IASB προχώρησε τον ∆εκέµβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ιεθνών 

Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Κύκλος 2010 - 2012», το οποίο αποτελείται από µία 
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σειρά προσαρµογών σε 8 Πρότυπα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες 

βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονοµικές οντότητες επιτρέπεται να τις 

εφαρµόσουν νωρίτερα. Τα θέµατα που περιλαµβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι οι εξής: ∆ΠΧΑ 

2: Ορισµός των προϋποθέσεων κατοχύρωσης, ∆ΠΧΑ 3: Λογιστική αντιµετώπιση ενός 

ενδεχόµενου ανταλλάγµατος σε συνενώσεις επιχειρήσεων, ∆ΠΧΑ 8: Συνάθροιση λειτουργικών 

τοµέων, ∆ΠΧΑ 8: Συµφωνία του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού των προς παρουσίαση 

τοµέων µε τα στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης, ∆ΠΧΑ 13: Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις 

και υποχρεώσεις, ∆ΛΠ 7: Καταβληθέντες τόκοι που κεφαλαιοποιούνται, ∆ΛΠ 16/∆ΛΠ 38: 

Μέθοδος αναπροσαρµογής – αναλογική αναδιατύπωση των συσσωρευµένων αποσβέσεων και 

∆ΛΠ 24: Βασικά ∆ιευθυντικά Στελέχη. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω 

στις Οικονοµικές Καταστάσεις. 

• Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 27: «Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατοµικές 

Οικονοµικές Καταστάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 

την ή µετά την 01/01/2016): 

Τον Αύγουστο του 2014, το IASB έκδωσε περιορισµένου σκοπού τροποποίηση στο ∆ΛΠ 27 

«Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Με την παρούσα 

τροποποίηση, µία εταιρεία έχει την επιλογή να επιµετρήσει τις επενδύσεις της σε θυγατρικές, 

κοινοπραξίες και συγγενείς βάσει της µεθόδου της καθαρής θέσης στις ατοµικές Οικονοµικές 

Καταστάσεις της, κάτι το οποίο έως και την έκδοση της συγκεκριµένης τροποποίησης, δεν ίσχυε. 

Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

• Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2012-2014 (για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 

Το IASB προχώρησε τον Σεπτέµβριο του 2014 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ιεθνών 

Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Κύκλος 2012 - 2014», το οποίο αποτελείται από µία 

σειρά προσαρµογών σε 4 Πρότυπα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες 

βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016, αν και οι οικονοµικές οντότητες επιτρέπεται να τις 

εφαρµόσουν νωρίτερα. Τα θέµατα που περιλαµβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: 

∆ΠΧΑ 5: Αλλαγές στις µεθόδους της Πώλησης, ∆ΠΧΑ 7: Συµβάσεις υπηρεσίας και εφαρµογή των 

απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ 7 στις Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις, ∆ΛΠ 19: Επιτόκιο 

προεξόφληση, και ∆ΛΠ 34: Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην ενδιάµεση οικονοµική αναφορά. 

Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις , αν και 

δεν αναµένεται να έχει καµία. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 16 και στο ∆ΛΠ 41: «Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες» 

(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 

Το Ιούνιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων µέσω των οποίων αλλάζει η 
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χρηµατοοικονοµικά αναφορά καρποφόρων φυτειών. Με την τροποποίηση αυτή, αποφασίστηκε 

ότι οι καρποφόρες φυτείες που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την αύξηση της παραγωγής, 

θα πρέπει να λογιστικοποιούνται µε το ίδιο τρόπο όπως τα ενσώµατα πάγια (∆ΛΠ 16). Συνεπώς 

οι τροποποιήσεις συµπεριλαµβάνουν τις καρποφόρες φυτείες στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 16 

αντί του ∆ΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις καρποφόρες φυτείες παραµένει στο πεδίο 

εφαρµογής του ∆ΛΠ 41. Οι τροποποιήσεις δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 11:  «Λογιστικός χειρισµός των αποκτήσεων 

συµµετοχών σε από κοινού λειτουργίες» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 

Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΠΧΑ 11. Οι εν λόγω 

τροποποιήσεις προσθέτουν νέες οδηγίες σχετικά µε την λογιστική αντιµετώπιση της απόκτησης 

συµµετοχής σε µία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί µία οικονοµική οντότητα και 

διευκρινίζουν το κατάλληλο λογιστικό χειρισµό για τέτοιες αποκτήσεις. Η τροποποίηση δεν έχει 

επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων»(εφαρµόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 

Τον ∆εκέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΛΠ 1. Οι εν λόγω 

τροποποιήσεις έχουν ως στόχο την επίλυση θεµάτων που αφορούν στις υφιστάµενες 

απαιτήσεις παρουσίασης και γνωστοποίησης και τη διασφάλιση της ικανότητας άσκησης κρίσης 

από τις οικονοµικές οντότητες κατά την κατάρτιση των Οικονοµικών Καταστάσεων. Η εταιρεία 

θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις, αν και δεν 

αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 16 και στο ∆ΛΠ 38: «∆ιευκρινήσεις αναφορικά µε 

Αποδεκτές Μεθόδους Αποσβέσεων»(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 

Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38. Το 

∆ΛΠ 16 και το ∆ΛΠ 38 καθιερώνουν τις αρχές προκειµένου να διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον 

οποίο αντιµετωπίζονται οι αποσβέσεις στο ρυθµό της αναµενόµενης ανάλωσης των 

µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Το IASB 

έχει διευκρινίσει ότι η χρήση των µεθόδων που βασίζονται στα έσοδα για τον υπολογισµό της 

απόσβεσης ενός περιουσιακού στοιχείου δεν είναι κατάλληλη, διότι τα έσοδα που 

δηµιουργούνται από µια δραστηριότητα που περιλαµβάνει τη χρήση ενός περιουσιακού 

στοιχείου γενικά αντανακλούν άλλους παράγοντες και όχι την ανάλωση των µελλοντικών 

οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Οι τροποποιήσεις δεν 

έχουν επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 
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3.2 Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάµενων 

Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες ∆ιερµηνείες για 

τα υπάρχοντα Πρότυπα, έχουν δηµοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόµη τεθεί σε ισχύ είτε δεν 

έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριµένα:  

 
• ∆ΠΧΑ 14 Μεταβατικοί λογαριασµοί Ρυθµιζόµενων ∆ραστηριοτήτων ( 

εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
01/01/2016) 

 
Τον Ιανουάριο του 2014, εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ∆ΠΧΑ 14. Στόχος του ενδιάµεσου αυτού 

προτύπου είναι η ενίσχυση της συγκρισιµότητας των χρηµατοοικονοµικών αναφορών των 

εταιρειών  που έχουν ρυθµιζόµενες δραστηριότητες. Σε πολλές χώρες υπάρχουν κλάδοι που 

υπόκεινται σε ειδική ρύθµιση, σύµφωνα µε την οποία οι κυβερνητικές αρχές ρυθµίζουν την 

παροχή και την τιµολόγηση  των συγκεκριµένων τύπων δραστηριοτήτων οικονοµικής 

οντότητας. Η διερµηνεία δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 10 και στο ∆ΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές 

Στοιχείων του Ενεργητικού µεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της 

Κοινοπραξίας του» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

µετά την 01/01/2016) 

 

Το Σεπτέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση περιορισµένου σκοπού «Πωλήσεις ή 

Εισφορές Στοιχείων του Ενεργητικού µεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της 

Κοινοπραξίας» (τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 10 και ∆ΛΠ 28). Η τροποποίηση θα εφαρµόζεται από 

τις οικονοµικές οντότητες µελλοντικά για πωλήσεις ή εισφορές στοιχείων του ενεργητικού που 

πραγµατοποιούνται στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016. 

Προγενέστερη εφαρµογή επιτρέπεται, µε απαραίτητη τη σχετική γνωστοποίηση αυτής στις 

Οικονοµικές  Καταστάσεις. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28: «Επενδυτικές οντότητες: 

Εφαρµόζοντας την εξαίρεση από την Ενοποίηση»(εφαρµόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 

 

Τον ∆εκέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού 

στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28. Οι εν λόγω τροποποιήσεις εισάγουν επεξηγήσεις αναφορικά 

µε τις απαιτήσεις λογιστικοποίησης των επενδυτικών οντοτήτων, ενώ παρέχουν εξαιρέσεις σε 

συγκεκριµένες περιπτώσεις, οι οποίες θα µειώσουν τα κόστη που σχετίζονται µε την εφαρµογή 



JPA ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΕ-ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ,  Αµαρουσίου  Χαλανδρίου 16 , Τ.Κ. 15 125  Μαρούσι Αττικής 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την 1
η
 χρήση εκκαθάρισης 

από 1
η
 Ιανουαρίου 2015 έως 31

η
 Δεκεμβρίου 2015 και λήξης εκκαθάρισης 

-25- 

των προτύπων. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. Τα 

ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 12 Αναβαλλόµενη Φορολογία “ Η αναγνώριση της 

αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης για µη πραγµατοποιηµένες ζηµιές” 

(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 

01/01/2017) 

 

Το Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση περιορισµένου σκοπού στο ∆ΛΠ 12. Ο 

στόχος των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί το λογιστικό χειρισµό των 

αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων για τις µη πραγµατοποιηθείσες ζηµίες από χρεόγραφα 

που αποτιµώνται στην εύλογη αξία. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές 

καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες» (εφαρµόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2017) 

Τον Μάιο του 2014 το IASB εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ∆ΠΧΑ 15. Το εν λόγω πρότυπο είναι 

πλήρως εναρµονισµένο µε τις απαιτήσεις όσον αφορά την αναγνώριση των εσόδων τόσο κάτω 

από τις αρχές των ∆ΠΧΑ όσο και των Αµερικάνικων λογιστικών αρχών (US GAAP).  Το νέο 

πρότυπο έρχεται να αντικαταστήσει το ∆ΛΠ 18  Έσοδα, ∆ΛΠ 11 Κατασκευαστικές συµβάσεις και 

κάποιες διερµηνείες που είναι σχετιζόµενες µε τα έσοδα. Το πρότυπο δεν έχει επίδραση στις 

οικονοµικές καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» (εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018) 

Τον Ιούλιο του 2014 το IASB εξέδωσε την τελική έκδοση του ∆ΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που 

επέφερε το νέο πρότυπο αφορούν την ύπαρξης ενός λογικού µοντέλου για την ταξινόµηση και 

την επιµέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό µοντέλο για αναµενόµενες ζηµιές από αποµείωση και 

επίσης µια ουσιαστικά αναµορφωµένη προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθµισης Το πρότυπο 

δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• ∆ΠΧΑ 16 “Μισθώσεις” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 
ή µετά την 01/01/2019) 

Τον Ιανουάριο του 2016,  το IASB δηµοσίευσε το νέο Πρότυπο, ∆ΠΧΑ 16. Ο σκοπός του έργου 

του IASB  ήταν η ανάπτυξη νέου Προτύπου για µισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες 

εφαρµόζουν  και τα δύο µέρη σε µια σύµβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο µισθωτή») και ο 

προµηθευτής («ο εκµισθωτής») - για την παροχή πληροφοριών για τις µισθώσεις µε τον τρόπο 

που πιστά καταγράφει αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ο µισθωτής 
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θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 

µίσθωση. Το πρότυπο δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

3.3 Σύνοψη των λογιστικών αρχών 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις και 

τις οποίες συστηµατικά εφαρµόζει η Εταιρεία είναι οι ακόλουθες: 

3.3.1 Ιδιοκτησία, Εγκαταστάσεις και Εξοπλισµός (∆.Λ.Π. 16) 

Η διοίκηση επέλεξε για όλες τις κατηγορίες λειτουργικών παγίων στοιχείων (περιλαµβανοµένων 

και των λειτουργικών ακινήτων), να χρησιµοποιήσει τη βασική µέθοδο (αποτίµηση στο κόστος 

κτήσης µειωµένο µε τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις σωρευµένες αποµειώσεις) σύµφωνα µε 

το ∆.Λ.Π. 16. 

Σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς η ∆ιοίκηση κατ’εφαρµογή του ∆.Λ.Π. 36 «Αποµείωση 

Περιουσιακών Στοιχείων (Impairment of Assets)», εκτιµά κατά πόσο υπάρχει ένδειξη για 

αποµείωση των στοιχείων του ενεργητικού της, συγκρίνοντας το ανακτήσιµο ποσό για κάθε 

στοιχείο ξεχωριστά µε την λογιστική του αξία. 

Μεταγενέστερες δαπάνες σε ήδη καταχωρηµένο στοιχείο προστίθενται στη λογιστική αξία του 

στοιχείου, µόνο αν αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη του παγίου στοιχείου. Κάθε 

µεταγενέστερη δαπάνη η οποία δεν προσαυξάνει τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη του παγίου 

στοιχείου, βαρύνει τα έξοδα της χρήσης στην οποία πραγµατοποιούνται. 

Κόστη σηµαντικής επισκευής ή επιθεώρησης ενός παγίου στοιχείου καταχωρούνται στα έξοδα 

της χρήσεως στην οποία πραγµατοποιούνται εκτός και αν αυξάνουν τα οικονοµικά οφέλη του 

παγίου στοιχείου οπότε προσαυξάνουν το κόστος του παγίου στοιχείου. 

Οι αποσβέσεις των στοιχείων των ενσώµατων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν 

αποσβένονται) υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο βάσει της ωφέλιµης ζωής τους. Οι 

υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση 

σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώµατων ακινητοποιήσεων 

υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο 

στα αποτελέσµατα. 

Κατά την πώληση ενσώµατων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που 

λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες  στα αποτελέσµατα. 

Οι ιδιοπαραγόµενες ενσώµατες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως 

των ενσώµατων ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαµβάνουν το άµεσο κόστος µισθοδοσίας 

του προσωπικού, που συµµετέχει στην κατασκευή (συµπεριλαµβανοµένων των αντίστοιχων 

εργοδοτικών εισφορών), κόστος αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά άµεσα κόστη. 
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Την 31/12/2015 και 31/12/2014 η Εταιρεία δεν έχει αποκτήσει ενσώµατα πάγια περιουσιακά 

στοιχεία του ενεργητικού. 

 

3.3.2 Άυλα στοιχεία ενεργητικού (∆.Λ.Π. 38) 

Έξοδα τα οποία ικανοποιούν τα κριτήρια του ∆.Λ.Π. 38.18 κεφαλαιοποιούνται (όπως οι δαπάνες 

λογισµικών προγραµµάτων). Κατά την εφαρµογή των IFRS, τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης που 

δεν ικανοποιούν το 38.18, έχουν διαγραφεί. 

Την 31/12/2015και 31/12/2014η Εταιρεία δεν έχει αποκτήσει άυλα στοιχεία του ενεργητικού. 

 

3.3.3 Αποµείωση Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού (∆.Λ.Π. 36) 

Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται και 

υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η 

λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται 

υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία 

τους δεν θα ανακτηθεί.  

Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα 

πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και 

προσχωρούν οικειοθελώς, µετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης 

του στοιχείου ενεργητικού, ενώ αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων 

µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από την χρήση 

ενός στοιχείου ενεργητικού και από την πώλησή του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής 

του. 

Σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς η ∆ιοίκηση εκτιµά κατά πόσο υπάρχει ένδειξη για αποµείωση 

ενός στοιχείου του ενεργητικού βάσει του ∆.Λ.Π. 36, σύµφωνα µε το οποίο διασφαλίζεται ότι τα 

στοιχεία του ενεργητικού λογιστικοποιούνται σε αξία που δεν υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό, 

όπου ανακτήσιµο ποσό ενός στοιχείου ενεργητικού είναι το µεγαλύτερο µεταξύ της δίκαιης αξίας 

(µειωµένης κατά τα κόστη πώλησης) και της αξίας χρήσης. 

Στην αξιολόγηση αυτή λαµβάνονται υπόψη πληροφορίες από διάφορες εσωτερικές και 

εξωτερικές πηγές πληροφόρησης. Ο έλεγχος περί αποµείωσης στοιχείων του ενεργητικού 

εφαρµόζεται για όλα τα στοιχεία πλην αποθεµάτων, κατασκευαστικών συµβολαίων, 

αναβαλλόµενων φορολογικών στοιχείων ενεργητικού, χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 

που εµπίπτουν στο ∆ΛΠ 39, στα ακίνητα προς επένδυση και τα µη κυκλοφορούντα στοιχεία 

ενεργητικού που έχουν ταξινοµηθεί ως κατεχόµενα προς πώληση. 

Η ζηµιά αποµείωσης καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. 



JPA ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΕ-ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ,  Αµαρουσίου  Χαλανδρίου 16 , Τ.Κ. 15 125  Μαρούσι Αττικής 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την 1
η
 χρήση εκκαθάρισης 

από 1
η
 Ιανουαρίου 2015 έως 31

η
 Δεκεμβρίου 2015 και λήξης εκκαθάρισης 

-28- 

3.3.4 Αποθέµατα (∆.Λ.Π. 2) 

Την ηµεροµηνία του ισολογισµού, τα αποθέµατα αποτιµώνται στο χαµηλότερο του κόστους ή 

την καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµηµένη τιµή 

πώλησης στην συνηθισµένη πορεία των εργασιών της επιχείρησης µείον οποιαδήποτε σχετικά 

έξοδα πώλησης. Το κόστος των αποθεµάτων δεν περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικά έξοδα.  

Την 31/12/2015και 31/12/2014 η Εταιρεία δεν έχει αποθέµατα. 

 

3.3.5 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση (∆.Λ.Π. 39) 

Το πρότυπο αναπτύσσει τις αρχές για την αναγνώριση και την επιµέτρηση χρηµατοοικονοµικών 

µέσων, χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων και κάποιων συµβολαίων αγοράς ή πώλησης µη 

χρηµατοοικονοµικών µέσων. Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά 

την ηµεροµηνία της συναλλαγής που είναι και η ηµεροµηνία που η Εταιρεία δεσµεύεται να 

αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους 

πλέον των άµεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, µε εξαίρεση όσον αφορά τις άµεσα 

επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, για τα στοιχεία εκείνα που αποτιµώνται στην εύλογη αξία 

τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις 

ταµειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και η Εταιρεία έχει µεταβιβάσει 

ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταµοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 

Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα της Εταιρείας ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση 

την ουσία της σύµβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. 

 

i) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία/υποχρεώσεις αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους 

µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης 

Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία/υποχρεώσεις, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις 

παρακάτω προϋποθέσεις: 

• Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία/υποχρεώσεις που κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς  

• Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιµάται στην 

εύλογη αξία, µε αναγνώριση των µεταβολών στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης. 

 

Τα πραγµατοποιηµένα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις 

µεταβολές της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού αποτιµώµενα 

στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της 

περιόδου που προκύπτουν. 

 

ii) ∆άνεια και απαιτήσεις 
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Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή 

προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. Στην 

κατηγορία αυτή (∆άνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαµβάνονται: 

• απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, 

• απαιτήσεις που έχουν να κάνουν µε δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί 

νοµοθετικά από το κράτος, 

• οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύµβαση ώστε να δίνει δικαίωµα στην επιχείρηση για λήψη 

µετρητών  άλλων χρηµατοοικονοµικών παγίων στοιχείων. 

 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε 

λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα τελευταία 

συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. 

Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού η Εταιρεία εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να 

οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί 

αποµείωση.  

Τα δάνεια και απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του 

πραγµατικού επιτοκίου.  Το ποσό της ζηµιάς θα πρέπει να επιβαρύνει άµεσα και στο σύνολό του 

τα αποτελέσµατα της χρήσης. 

Ο έλεγχος µείωσης της αξίας γίνεται ξεχωριστά για τις σηµαντικής αξίας απαιτήσεις, ενώ µπορεί 

να γίνει συνολική εκτίµηση για τα ποσά που δεν είναι σηµαντικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι 

απαιτήσεις θα πρέπει να οµαδοποιούνται µε κριτήριο τον πιστωτικό τους κίνδυνο (δηλαδή, 

δηµιουργούνται οµάδες απαιτήσεων που παρουσιάζουν τον ίδιο πιστωτικό κίνδυνο). 

Εάν σε επόµενες περιόδους η ζηµιά λόγω µείωσης της αξίας έχει περιοριστεί (µε βάση τις 

αντικειµενικές ενδείξεις), τότε γίνεται αναστροφή η οποία και αναγνωρίζεται άµεσα στα 

αποτελέσµατα. Το ποσό της αναστροφής δεν µπορεί να δίνει αναπόσβεστο κόστος το οποίο να 

ξεπερνά το ποσό που θα είχε η απαίτηση κατά την ηµεροµηνία που γίνεται η αναστροφή, εάν 

δεν υπήρχε η ζηµιά µείωσης της αξίας. 

 

iii) Επενδύσεις κατεχόµενες ως την λήξη 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή 

προσδιορισµένες πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία η Εταιρεία έχει την πρόθεση και 

την δυνατότητα να τα κρατήσει ως την λήξη τους. Τα στοιχεία αυτής της κατηγορίας αρχικά 

αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία και µεταγενέστερα επιµετρούνται στο αποσβεσµένο κόστος µε 

τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 

 

iv) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 
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Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε 

προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις 

ανωτέρω. 

Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην εύλογη 

αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζηµιές καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων 

µέχρι τα στοιχεία αυτά να πωληθούν ή να χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα. 

Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα, τα κέρδη ή οι ζηµιές µεταφέρονται 

στα αποτελέσµατα. Ζηµιές αποµείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσµατα δεν 

αντιστρέφονται µέσω αποτελεσµάτων. 

Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού ή χρηµατοοικονοµικών 

υποχρεώσεων που είναι διαπραγµατεύσιµες σε ενεργό αγορά προσδιορίζονται από τις τρέχουσες 

τιµές ζήτησης. Για τα µη διαπραγµατεύσιµα µέσα οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε την χρήση 

τεχνικών αποτίµησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων στοιχείων που 

διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών ροών. Οι µη διαπραγµατεύσιµοι σε ενεργό 

αγορά συµµετοχικοί τίτλοι που έχουν ταξινοµηθεί στην κατηγορία διαθέσιµα προς πώληση 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και των οποίων η εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί 

µε αξιοπιστία αποτιµώνται στο κόστος κτήσης τους. Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού ο Όµιλος 

εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί αποµείωση. Για µετοχές εταιρειών 

που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, τέτοια ένδειξη 

συνιστά ή σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος 

κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται αποµείωση, η σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά που είναι η 

διαφορά µεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. 

Η Εταιρεία την 31/12/2015 δεν κατέχει διαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του 

ενεργητικού. 

 

3.3.6 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποίηση και παρουσίαση (∆ΛΠ 32) 

Οι αρχές του παρόντος προτύπου συµπληρώνουν τις αρχές για την αναγνώριση και επιµέτρηση 

των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 

του ∆ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση. 

Το πρότυπο ασχολείται µε την κατάταξη των χρηµατοοικονοµικών µέσων ως χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία, χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις  και συµµετοχικούς τίτλους και την 

κατάταξη των σχετικών τόκων, µερισµάτων, ζηµιών και κερδών και τις συνθήκες υπο τις οποίες 

τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις πρέπει να 

συµψηφίζονται. 
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Ως χρηµατοοικονοµικό µέσο ορίζεται κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ταυτόχρονα ένα 

χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο για µία οικονοµική οντότητα και µια 

χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή έναν συµµετοχικό τίτλο για µία άλλη οικονοµική οντότητα. 

Χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο είναι κάθε περιουσιακό στοιχείο που αφορά : 

(α)  ταµειακά διαθέσιµα, 

(β)  συµµετοχικό τίτλο άλλης οικονοµικής οντότητας , 

(γ)  συµβατικό δικαίωµα : 

(i) για παραλαβή µετρητών ή άλλου χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου από µια 

άλλη οικονοµική οντότητα ή  

(ii) για την ανταλλαγή χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων µε µία 

άλλη οικονοµική οντότητα υπό όρους δυνητικά ευνοϊκούς για την οικονοµική οντότητα 

ή 

(δ)  συµβόλαιο που δύναται να ή θα διακανονιστεί µε τους συµµετοχικούς τίτλους της ίδιας 

οικονοµικής οντότητας και είναι : 

(i) µη παράγωγο για το οποίο η οικονοµική οντότητα υποχρεούται ή µπορεί να 

υποχρεούται να λάβει µεταβλητή ποσότητα των ιδίων συµµετοχικών τίτλων της 

οικονοµικής οντότητας ή 

(ii) παράγωγο που θα ήµπορεί να διακανονιστεί εκτός από την ανταλλαγή συγκεκριµένου 

ποσού µετρητών ή άλλου χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου µε συγκεκριµένη 

ποσότητα των ιδίων συµµετοχικών τίτλων της οικονοµικής οντότητας. Για το σκοπό 

αυτόν στους ίδιους συµµετοχικούς τίτλους της οικονοµικής οντότητας δεν 

συµπεριλαµβάνονται µέσα τα οποία είναι τα ίδια συµβόλαια για τη µελλοντική παραλαβή 

ή παράδοση των ιδίων συµµετοχικών τίτλων της οικονοµικής οντότητας . 

 

Χρηµατοοικονοµική υποχρέωση είναι κάθε υποχρέωση που αφορά : 

 

(α) συµβατικό δικαίωµα : 

(i) για παράδοση µετρητών ή άλλου χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου σε µια 

άλλη οικονοµική οντότητα ή 

(ii) την ανταλλαγή χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων µε µία 

άλλη οντότητα υπό όρους δυνητικά δυσµενείς για την οικονοµική οντότητα ή  

(β) συµβόλαιο που δύναται να ή θα διακανονιστεί µε τους συµµετοχικούς τίτλους  της ίδιας της 

οικονοµικής οντότητας και είναι : 

(i) µη παράγωγο για το οποίο η οικονοµική οντότητα υποχρεούται ή µπορεί να 

υποχρεούται να παραδώσει µεταβλητή ποσότητα των ιδίων συµµετοχικών τίτλων της 

οικονοµικής οντότητας ή  
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(ii) παράγωγο που θα ή µπορεί να διακανονιστεί εκτός από την  ανταλλαγή συγκεκριµένου 

ποσού µετρητών ή άλλου χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου µε συγκεκριµένη 

ποσότητα των ιδίων συµµετοχικών τίτλων της οικονοµικής οντότητας. Για το σκοπό 

αυτόν στους ίδιους συµµετοχικούς τίτλους της οικονοµικής οντότητας δεν 

συµπεριλαµβάνονται µέσα τα οποία είναι τα ίδια συµβόλαια για τη µελλοντική παραλαβή 

ή παράδοση των ιδίων συµµετοχικών τίτλων της οικονοµικής οντότητας. 

 

Συµµετοχικός τίτλος είναι κάθε σύµβαση που αποδεικνύει ένα δικαίωµα στο  υπόλοιπο που 

αποµένει, εάν, από τα περιουσιακά στοιχεία µιας οικονοµικής οντότητας αφαιρεθούν οι 

υποχρεώσεις της. 

 

Εύλογη αξία είναι το ποσό µε το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα µπορούσε να ανταλλαγεί ή 

µια υποχρέωση να διακανονισθεί µεταξύ δύο µερών που ενεργούν µε τη θέλησή τους  και µε 

πλήρη γνώση των συνθηκών της αγοράς , στα πλαίσια µιας  συναλλαγής που διεξάγεται σε 

καθαρά εµπορική βάση. 

 

3.3.7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις (∆.Π.Χ.Α. 7) 

Το ∆ΠΧΑ 7 αναφέρεται σε όλους τους κινδύνους που προκύπτουν από όλα τα 

χρηµατοοικονοµικά µέσα, εκτός από εκείνα που αποκλείονται ειδικά. Σκοπός των 

γνωστοποιήσεων είναι η παροχή µίας εικόνας για την χρήση των χρηµατοοικονοµικών µέσων 

από την Εταιρεία και την έκθεσή του στους κινδύνους που αυτά προκαλούν. Η έκταση των 

γνωστοποιήσεων που απαιτούνται εξαρτάται από την έκταση της χρήσης των 

χρηµατοοικονοµικών µέσων από την Εταιρεία και από την έκθεσή της σε κινδύνους.  

 

3.3.8 Προβλέψεις (∆.Λ.Π. 37) 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νοµικές ή τεκµηριωµένες 

υποχρεώσεις ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω 

εκροών όρων και η εκτίµηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης µπορεί να πραγµατοποιηθεί 

µε αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ηµεροµηνία σύνταξης κάθε ισολογισµού 

και προσαρµόζονται προκειµένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που 

αναµένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν 

αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα 

εκροών πόρων οι οποίοι ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες 
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απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η 

εισροή οικονοµικών οφελών είναι πιθανή. 

3.3.9 Επιχορηγήσεις (∆.Λ.Π. 20) 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής 

κριτήρια: α) υπάρχει τεκµαιρόµενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συµµορφωθεί ή πρόκειται 

να συµµορφωθεί µε τους όρους της επιχορήγησης και β) πιθανολογείται ότι το ποσό της 

επιχορήγησης θα εισπραχθεί. Καταχωρούνται στην εύλογη αξία και αναγνωρίζονται µε τρόπο 

συστηµατικό στα έσοδα, µε βάση την αρχή του συσχετισµού των επιχορηγήσεων µε τα 

αντίστοιχα κόστη τα οποία και επιχορηγούν. 

Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις ως αναβαλλόµενα έσοδα (έσοδα επόµενων χρήσεων) και αναγνωρίζονται 

συστηµατικά στα έσοδα κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του παγίου στοιχείου του 

ενεργητικού. 

Η Εταιρεία µέχρι την 31/12/2015 δεν έχει λάβει  κρατικές επιχορηγήσεις. 

 

3.3.10 Μετατροπή ξένου νοµίσµατος (∆.Λ.Π. 21) 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος 

του κύριου οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα») δηλαδή 

σε Ευρώ. 

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε την χρήση των 

ισοτιµιών που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. 

Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση 

τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την µετατροπή των νοµισµατικών 

στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία 

ισολογισµού, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Οι συναλλαγµατικές διαφορές από µη 

νοµισµατικά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τµήµα της 

εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας. 

3.3.11 Μετοχικό κεφάλαιο (∆.Λ.Π. 33) 

Έξοδα τα οποία πραγµατοποιήθηκαν για την έκδοση µετοχών εµφανίζονται µετά την αφαίρεση 

του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Τα έξοδα τα οποία 

σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο 

κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. 
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3.3.12 ∆ιανοµή Μερισµάτων (∆.Λ.Π. 18) 

Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις 

οικονοµικές καταστάσεις την ηµεροµηνία κατά την οποία η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική 

Συνέλευση των µετόχων. 

3.3.13 Φορολογία εισοδήµατος & αναβαλλόµενος φόρος (∆.Λ.Π. 12) 

Η επιβάρυνση της χρήσης µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους, 

τους αναβαλλόµενους φόρους και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων. 

 

Τρέχουσα Φορολογία Εισοδήµατος 

Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους, που ισχύουν στην 

Ελλάδα. Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήµατος περιλαµβάνει τον φόρο εισοδήµατος, που 

προκύπτει βάσει των κερδών της Εταιρείας, όπως αναµορφώνεται στις φορολογικές της 

δηλώσεις και προβλέψεις για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά 

χρήσεις και υπολογίζεται σύµφωνα µε τους θεσµοθετηµένους ή ουσιαστικά θεσµοθετηµένους 

φορολογικούς συντελεστές. 

Αναβαλλόµενη Φορολογία Εισοδήµατος 

Αναβαλλόµενοι φόροι είναι οι φόροι ή οι φορολογικές ελαφρύνσεις, που σχετίζονται µε τα 

οικονοµικά βάρη ή οφέλη που προκύπτουν στην χρήση αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα 

καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές χρήσεις.  Ο αναβαλλόµενος φόρος 

εισοδήµατος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο της υποχρέωσης, που προκύπτει από τις προσωρινές 

διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του 

ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν 

προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή υποχρέωσης σε συναλλαγή, 

εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το 

λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµιά. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιµώνται µε βάση τους 

φορολογικούς συντελεστές, που αναµένεται να εφαρµοστούν στη χρήση, κατά την οποία θα 

διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές 

(και φορολογικούς νόµους), που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν µέχρι την 

ηµεροµηνία αναφοράς της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης.  Σε περίπτωση αδυναµίας σαφούς 

προσδιορισµού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών εφαρµόζεται ο 
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φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την επόµενη της ηµεροµηνίας της Κατάστασης 

Οικονοµικής Θέσης, χρήση. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση, στην οποία θα 

υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για τη χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς, που 

δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση, ενώ επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία 

αναφοράς και µειώνονται κατά την έκταση, που δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα είναι διαθέσιµο 

επαρκές φορολογητέο κέρδος για να επιτρέψει την αξιοποίηση της ωφέλειας µέρους ή του 

συνόλου αυτής της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης. 

3.3.14 Ωφελήµατα προσωπικού (∆.Λ.Π. 19) 

Βραχυπρόθεσµες παροχές:  

Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζόµενους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής 

σχέσης) σε χρήµατα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες. 

Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη 

καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό 

ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) µόνο κατά την έκταση που η 

προπληρωµή θα οδηγήσει σε µείωση µελλοντικών πληρωµών ή σε επιστροφή. 

Παροχές κατά την έξοδο από την υπηρεσία: Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

περιλαµβάνουν πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών καθώς και πρόγραµµα καθορισµένων 

παροχών. 

Πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών:  

Με βάση το πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, η υποχρέωση της επιχείρησης (νοµική) 

περιορίζεται στο ποσό που έχει συµφωνηθεί να συνεισφέρει στον φορέα (ασφαλιστικό ταµείο) 

που διαχειρίζεται τις εισφορές και χορηγεί τις παροχές (συντάξεις, ιατροφαρµακευτική 

περίθαλψη, κλπ). 

Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο 

στην περίοδο που αφορά. 

Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών:  

Η υποχρέωση της εταιρίας (νοµική) αφορά τα ωφελήµατα τερµατισµού υπηρεσιών τα οποία 

είναι πληρωτέα ως αποτέλεσµα απόφασης της εταιρίας να τερµατίσει τις υπηρεσίες ενός 

υπαλλήλου πριν την κανονική ηµεροµηνία αφυπηρέτησης, καθώς επίσης και για ωφελήµατα τα 

οποία είναι πληρωτέα κατά την αφυπηρέτηση ενός υπαλλήλου (ωφελήµατα συνταξιοδότησης τα 

οποία δηµιουργούνται βάσει νοµοθεσίας). 

Για τον υπολογισµό της παρούσας αξίας της υποχρέωσης καθορισµένου ωφελήµατος, του 

σχετικού τρέχοντος κόστους υπηρεσιών, του κόστους προηγούµενων υπηρεσιών, 

χρησιµοποιείται η Μέθοδος Προβολής Πίστωσης Μονάδας (ProjectedUnitCreditMethod) η οποία 
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είναι η µέθοδος δεδουλευµένης παροχής υπηρεσιών που αναλογεί σε υπηρεσία, σύµφωνα µε 

την οποία αποδίδονται τα οφέλη στις περιόδους κατά τις οποίες δηµιουργείται η υποχρέωση για 

καταβολή ωφεληµάτων µετά την αφυπηρέτηση. Η υποχρέωση δηµιουργείται καθώς ο 

υπάλληλος παρέχει τις υπηρεσίες του οι οποίες του δίνουν και το δικαίωµα για ωφελήµατα κατά 

την αφυπηρέτηση. 

Άρα η Μέθοδος Προβολής Πίστωσης Μονάδας απαιτεί όπως αποδοθούν οφέλη, τόσο στην 

τρέχουσα περίοδο (για να υπολογιστεί το τρέχον κόστος υπηρεσιών) όσο και στην τρέχουσα και 

στις προγενέστερες περιόδους (για να υπολογιστεί η παρούσα αξία της υποχρέωσης 

καθορισµένων ωφεληµάτων). 

Παρόλο ότι τα ωφελήµατα έχουν ως προϋπόθεση µελλοντική εργοδότηση (δηλαδή δεν είναι 

κατοχυρωµένα), υπολογίζεται η υποχρέωση βάσει αναλογιστικών υποθέσεων ως εξής:  

∆ηµογραφικές Υποθέσεις: «Κίνηση Προσωπικού» (Αποχώρηση Προσωπικού / Απόλυση 

προσωπικού) και 

Χρηµατοοικονοµικές Υποθέσεις: προεξοφλητικός συντελεστής, µελλοντικά επίπεδα µισθού 

(συντελεστές απόδοσης κυβερνητικών χρεογράφων µε παρόµοια διάρκεια) και εκτιµώµενες 

µελλοντικές µεταβολές, στο επίπεδο οποιονδήποτε κρατικών παροχών που επηρεάζουν τα 

καταβλητέα οφέλη. 

Την 31/12/2015 η Εταιρεία δεν απασχολούσε κανένα εργαζόµενο µε σχέση εξαρτηµένης 

εργασίας  (2014 :0 εργαζόµενοι). 

 

3.3.15 Αναγνώριση εσόδων (∆.Λ.Π. 18) 

Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά 

από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται 

ως εξής: 

Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά 

στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι 

εύλογα εξασφαλισµένη. 

Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται 

οι υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το 

σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε 

την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει αποµείωση των απαιτήσεων, η λογιστική 

αξία αυτών µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των 

αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών προεξοφλουµένων µε το αρχικό πραγµατικό 

επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι µε το ίδιο επιτόκιο επί της αποµειωµένης (νέας 

λογιστικής) αξίας. 
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3.3.16 Μισθώσεις (∆.Λ.Π. 17) 

Οι µισθώσεις παγίων κατά τις οποίες µεταβιβάζονται στην Εταιρεία όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη 

που έχουν σχέση µε την κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, ανεξάρτητα από την τελική 

µεταβίβαση ή µη του τίτλου κυριότητας του στοιχείου αυτού, αποτελούν τις 

χρηµατοοικονοµικές µισθώσεις. 

Οι µισθώσεις αυτές κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της 

εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε 

µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ της υποχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων έτσι ώστε 

να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Οι 

αντίστοιχες υποχρεώσεις από µισθώµατα, καθαρές από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, 

απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το µέρος του χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά σε 

χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της 

µίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση αποσβένονται στη µικρότερη 

περίοδο µεταξύ της ωφέλιµης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας µίσθωσής τους. 

Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει µέχρι σήµερα συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης.  

 

Συµφωνίες µισθώσεων όπου ο εκµισθωτής µεταβιβάζει το δικαίωµα χρήσης ενός στοιχείου του 

ενεργητικού για µια συµφωνηµένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να µεταβιβάζει και τους 

κινδύνους και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, ταξινοµούνται ως λειτουργικές 

µισθώσεις. Οι πληρωµές οι οποίες γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές από τυχόν 

κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης 

αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 

Πάγια που εκµισθώνονται µε λειτουργικές µισθώσεις περιλαµβάνονται στις ενσώµατες 

ακινητοποιήσεις του ισολογισµού και αποσβένονται κατά τη διάρκεια της αναµενόµενης 

ωφέλιµης ζωής τους σε βάση συνεπή µε παρόµοιες ιδιόκτητες ενσώµατες ακινητοποιήσεις. Το 

έσοδο του ενοικίου (καθαρό από τυχόν κίνητρα που δόθηκαν στους µισθωτές) αναγνωρίζεται µε 

τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου της µίσθωσης.  

Η Εταιρεία δεν εκµισθώνει πάγια µε την µέθοδο της χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 

 

3.3.17 Κόστος δανεισµού (∆.Λ.Π. 23) 

Το κόστος δανεισµού είναι οι τόκοι που απορρέουν από τον δανεισµό, καθώς και τα λοιπά έξοδα 

που πραγµατοποιούνται από µία επιχείρηση για τη λήψη των δανείων. 

Στην έννοια του κόστους δανεισµού περιλαµβάνονται: 
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 - Τόκοι βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων τραπεζικών δανείων, καθώς και τόκοι 

υπεραναλήψεων. 

 - Απόσβεση της διαφοράς υπό το άρτιο οµολογιακών δανείων, 

 - Απόσβεση συµπληρωµατικών εξόδων που πραγµατοποιήθηκαν για την λήψη των δανείων, 

 - Χρηµατοοικονοµικές επιβαρύνσεις από χρηµατοοικονοµικές µισθώσεις, οι οποίες 

παρακολουθούνται  σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 17, 

 - Συναλλαγµατικές διαφορές δανείων σε ξένο νόµισµα, κατά την έκταση που αυτές θεωρούνται     

   χρηµατοοικονοµικό έξοδο. 

Όλα τα κόστη δανεισµού που µπορεί να κατανεµηθούν άµεσα στην απόκτηση, κατασκευή ή 

παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου που πληροί τις προϋποθέσεις πρέπει να 

κεφαλαιοποιούνται. 

Η Εταιρεία µέχρι την 31/12/2015 δεν έχει προβεί σε δανεισµό. 

3.3.18 Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών (∆.Λ.Π. 24) 

Οι γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών καλύπτονται από το ∆.Λ.Π. 24 το οποίο αναφέρεται 

στις συναλλαγές µεταξύ µιας επιχείρησης που καταρτίζει οικονοµικές καταστάσεις και των 

συνδεδεµένων µε αυτή µερών και εφαρµόζεται υποχρεωτικά. Το πρωτεύον στοιχείο του είναι η 

οικονοµική ουσία και όχι ο νοµικός τύπος των συναλλαγών. 

Συνδεδεµένο µέρος θεωρείται µία επιχείρηση εάν: 

α) Άµεσα ή έµµεσα διαµέσου ενδιάµεσων µερών ελέγχει, ελέγχεται ή βρίσκεται κάτω από κοινό    

   έλεγχο µε την επιχείρηση. 

β) Κατέχει ένα ποσοστό µιας επιχείρησης και το ποσοστό αυτό της δίνει ουσιώδη επιρροή πάνω 

στην  επιχείρηση ή από κοινού έλεγχο πάνω στην επιχείρηση. 

γ) Είναι συγγενής επιχείρηση, όπως ορίζεται από το ∆ΛΠ 28. 

δ) Είναι µία κοινοπραξία, όπως ορίζεται από το ∆ΛΠ 31. 

ε) Είναι βασικό µέλος του διοικητικού προσωπικού της επιχείρησης ή της µητρικής της. 

ζ) Είναι κοντινό µέλος της οικογενείας οποιουδήποτε ατόµου της πρώτης και τέταρτης 

προαναφερθείσας περίπτωσης. 

η) Είναι µία επιχείρηση η οποία ελέγχεται είτε σε από κοινού έλεγχο είτε κάτω από ουσιώδη 

επιρροή, από ένα πρόσωπο που αναφέρεται στην τέταρτη και πέµπτη προαναφερθείσα 

περίπτωση.   

θ) Είναι ένα πρόγραµµα καθορισµένων παροχών προς τους εργαζοµένους της επιχείρησης µε 

σκοπό το οικονοµικό όφελός του ή όφελος των εργαζοµένων της επιχείρησης που αποτελεί 

συνδεδεµένο µέρος της επιχείρησης. 

Συναλλαγή συνδεδεµένων µερών είναι µια µεταφορά πόρων, υπηρεσιών ή υποχρεώσεων µεταξύ 

των συνδεδεµένων µερών, ανεξάρτητα από το εάν επιβάλλεται ένα τίµηµα ή όχι.   
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4. ∆ιαχείριση κινδύνων 

Η Εταιρεία παρουσιάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της 2ης χρήσης εκκαθάρισης. ∆εν έχει εκτεθεί 

µέχρι σήµερα σε κινδύνους αγοράς όπως συναλλαγµατικό κίνδυνο και κίνδυνο επιτοκίου. 

 

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την ∆ιοίκηση της Εταιρείας, η οποία προσδιορίζει, 

εκτιµά και αντισταθµίζει τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες που 

αντιµετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους.  Προ της διενέργειας σχετικών συναλλαγών λαµβάνεται 

έγκριση από τα στελέχη που έχουν το δικαίωµα δέσµευσης της Εταιρείας προς τους 

αντισυµβαλλόµενούς της. 

 

Την 31/12/2015 δεν υφίστανται κίνδυνοι και αβεβαιότητες για την Εταιρείας λόγω του ότι 

λήφθηκε απόφαση για λήξη εκκαθάρισης µε ηµεροµηνία την 31/12/2015 και συνεπώς διαγραφή 

της εταιρείας. 

4.1 Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία µέχρι την 31/12/2015δεν έχει πραγµατοποιήσει συναλλαγές σε Ξ.Ν. και συνεπώς δεν 

εκτίθεται σε αυτόν τον κίνδυνο αγοράς. 

4.2 Κίνδυνος επιτοκίου 

Οι αλλαγές στα επιτόκια µπορούν να επηρεάσουν το καθαρό εισόδηµα της Εταιρείας αυξάνοντας 

το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους που αναλαµβάνει για την χρηµατοδότηση των 

δραστηριοτήτων της και µειώνοντας τα έσοδα από πιστωτικούς τόκους. Η Εταιρεία δεν είναι 

εκτεθειµένη σε επίπεδα κινδύνου επιτοκίου, δεν προέβη σε τραπεζικό δανεισµό και δεν τηρεί 

τραπεζικούς λογαριασµούς  καταθέσεων. 

4.3Πιστωτικός κίνδυνος 

Πιστωτικός κίνδυνος είναι η πιθανή  µη έγκαιρη αποπληρωµή  προς την Εταιρεία των υφιστάµενων  

και ενδεχόµενων υποχρεώσεων των αντισυµβαλλοµένων. Τα στοιχεία του ενεργητικού που 

εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την ηµεροµηνία αναφοράς των οικονοµικών καταστάσεων  

αναλύονται ως εξής: 

 

4.4Κίνδυνος ρευστότητας 

Την 31/12/2015 η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο ρευστότητας. 

ποσά σε €
31/12/2015 31/12/2014

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 105               105               

Σύνολο 105 105
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5. Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου 

Οι στόχοι της Εταιρείας όσον αφορά στη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής:  

• να εξασφαλίσει τη διατήρηση της υψηλής πιστοληπτικής της διαβάθµισης  και των υγειών 

δεικτών κεφαλαίου 

• να  µεγιστοποιήσει την αξία των µετοχών της Εταιρείας.¨ 

Η Εταιρεία παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση του ποσού των ιδίων κεφαλαίων, µείον τα 

ταµειακά διαθέσιµα και τα ταµειακά ισοδύναµα όπως αυτά απεικονίζονται στην Κατάσταση 

Οικονοµικής Θέσης. Το κεφάλαιο για την 4η χρήση αναλύεται ως εξής: 

 

 

Η Εταιρεία ορίζει το ποσό του κεφαλαίου σε σχέση µε την συνολική κεφαλαιακή διάρθρωση, 

π.χ. ίδια κεφάλαια και χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις χωρίς να λαµβάνονται υπόψη τυχόν 

δάνεια µειωµένης εξασφάλισης. Η Εταιρεία διαχειρίζεται την κεφαλαιακή διάρθρωση και κάνει τις 

προσαρµογές κατά το χρόνο που η οικονοµική κατάσταση και τα χαρακτηριστικά των κινδύνων 

των υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων µεταβάλλονται.  

6. Παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

ανά κατηγορία 

Τα ποσά που αφορούν την Εταιρεία αναφορικά µε τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 

και χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που αναγνωρίστηκαν στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 

στις περιόδους που αναφέρονται µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως ακολούθως: 

 

ποσά σε €
31/12/2015 31/12/2014

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 105               (18.701)         

Πλέον: ∆άνεια µειωµένης εξασφάλισης -               -               

Μείον: Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 105               105               

Κεφάλαιο 0 (18.806)       

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων 105               (18.701)         

Πλέον: ∆άνεια -               -               

Σύνολο κεφαλαίων 105 (18.701)       

Κεφάλαιο προς Σύνολο Κεφαλαίων -               (1:0,99)

ποσά σε €
Σηµειώσεις 31/12/2015 31/12/2014

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 7 105               105               
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού 105 105

31/12/2015 31/12/2014

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 10 -               18.807          

Σύνολο υποχρεώσεων -              18.807        
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7. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα της Εταιρείας, αναλύονται ως εξής: 

 

Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στο ταµείο της εταιρίας. Κατά τις ανωτέρω 

ηµεροµηνίες δεν υπήρχαν υπεραναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασµούς. 

8. Μετοχικό κεφάλαιο 

Το καταστατικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας (ΦΕΚ 14393/16.12.2009)  ορίστηκε στο ποσό 

των € 60.000, διαιρούµενο σε 12.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας € 5 η κάθε µία. 

 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης δεν επήλθε καµία µεταβολή στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. 

Συνεπώς το µετοχικό κεφάλαιο, ανέρχεται σε 60.000 ευρώ διαιρούµενο σε 12.000 ονοµαστικές 

µετοχές ,ονοµαστικής αξίας 5 ευρώ η κάθε µία (ιδρυτικό κεφάλαιο).  

9. Λογαριασµός ελλείµµατος εκκαθάρισης 

 
 
Ο µοναδικός µέτοχος J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. κατά την σύσταση της εταιρείας είχε καταβάλει ως 

µετοχικό κεφάλαιο το ποσό των 60.000 ευρώ. Την ηµεροµηνία λήξης της εκκαθάρισης 

31/12/2015 το έλλειµµα εκκαθάρισης της Εταιρείας προσδιορίζεται σε 59.895 ευρώ ήτοι θα 

επιστραφεί στην εταιρεία το ποσό των 105 ευρώ και ταυτόχρονα η µητρική εταιρεία 

αναλαµβάνει να καταβάλει το τέλος επιτηδεύµατος ποσού 1.000 ευρώ µε την υποβολή της 

προσωρινής δήλωσης 1/1/2015-31/12/2015.  

10. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Το κονδύλι προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύεται ως εξής: 

ποσά σε €
31/12/2015 31/12/2014

Ταµείο 105               105               

105             105             

ποσά σε €
31/12/2015 31/12/2014

Καταβληµένο 60.000 60.000

12.000 µετοχές * € 5 η κάθε µία

Σύνολο 60.000 60.000

ποσά σε €
31/12/2015 31/12/2014

Λογαριασµός ελλείµατος εκκαθάρισης (59.895)         -               

Σύνολο (59.895)       -              
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11. Κύκλος εργασιών 

 Η εταιρεία δεν πραγµατοποίησε παραγωγική δραστηριότητα µε συνέπεια ο κύκλος εργασιών να 

είναι µηδενικός. 

12. Λοιπά έξοδα 

Η ανάλυση των λοιπών εξόδων της εταιρείας έχει ως εξής: 

 

13. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 

Η ανάλυση των λειτουργικών εξόδων της εταιρείας και η απεικόνισή τους στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων έχει ως εξής: 

 

14. Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) 

Το χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) για την Εταιρεία αναλύεται ως εξής: 

 

ποσά σε €
31/12/2015 31/12/2014

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις -               18.807          

Σύνολο -              18.807        

ποσά σε €
31/12/2015 31/12/2014

Λοιπά έξοδα 461               -               

Σύνολο 461             -              

ποσά σε €
31/12/2015 31/12/2014

Φόροι - Τέλη 141 2.424

∆ιάφορα Έξοδα 344 730

Αµοιβές και έξοδα τρίτων -               500

Σύνολο 485 3.654

ποσά σε €
31/12/2015 31/12/2014

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 35 15

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -               -4

Σύνολο 35 11
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15. Κόστος και αριθµός εργαζοµένων 

Η Εταιρεία, κατά την 31/12/2015 και 31/12/2014 δεναπασχολεί  άτοµα µε σχέση εξαρτηµένης 

εργασίας. 

16. Φόρος εισοδήµατος 

Από τα φορολογικά βιβλία της Εταιρείας και αφού γίνουν οι απαραίτητες αναµορφώσεις που 

αναφέρονται στο κώδικα φορολογίας εισοδήµατος, δεν προκύπτουν φορολογητέα κέρδη και 

υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήµατος για τη χρήση2015. 

 

17. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την πρώτη υπερδωδεκάµηνη χρήση 2009-2010,την 

χρήση 2014 και την κλειόµενη  2015. 

Για τη χρήση 2014 η Εταιρείαδεν υποχρεούταν να διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος από τους 

Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α παραγρ. 1 Ν. 

4174/2013. 

Για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2009-2010 ( α΄υπερδωδεκάµηνη χρήση), την χρήση 2014  και την 

κλειόµενη χρήση 2015 αν από τον έλεγχο προκύψουν  πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις 

εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

Συνεπώς η διοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι  δεν συντρέχουν λόγοι δηµιουργίας πρόβλεψης για 

την κάλυψη υποχρεώσεων που τυχόν θα προκύψουν από µελλοντικό φορολογικό έλεγχο και ως 

εκ τούτου, δεν έχει διενεργηθεί σχετική πρόβλεψη. 

Για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 η εταιρεία είχε υπαχθεί στον φορολογικό έλεγχο των 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παράγρ. 5 Ν. 

2238/1994, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού 

εκδοθείσας Υπουργικής Απόφασης ΠΟΛ 1159/2011. Ο έλεγχος των χρήσεων αυτών 

ολοκληρώθηκε και εκδόθηκαν τα σχετικά φορολογικά πιστοποιητικά  χωρίς  επιφύλαξη. 

18. Λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις 

∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να 

έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.  

ποσά σε €
31/12/2015 31/12/2014

Τέλος Επιτηδεύµατος 1.000 1.000

Σύνολο 1.000          1.000          
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∆εν υπάρχουν  λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις ή απαιτήσεις της Εταιρείας. 

19. Εµπράγµατα βάρη 

∆εν υπάρχουν υποθήκες και προσηµειώσεις ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων 

στοιχείων του ενεργητικού.  

20. ∆εσµεύσεις 

∆εν υπάρχουν δεσµεύσεις µε συνδεδεµένα µέρη. 

21. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

Την 31/12/2015 η Εταιρεία εµφανίζει στα λογιστικά της βιβλία υποχρέωση προς τη µητρική της 

Εταιρεία πριν τον ισολογισµό ελλείµµατος εκκαθάρισης ποσό ευρώ 20.717(2014: € 16.306). ∆εν 

υπάρχουν απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη. ∆εν υπάρχουν δεσµεύσεις µε συνδεδεµένα µέρη. 

Κατά τη διάρκεια της 1ηςχρήσης εκκαθάρισης και λήξης εκκαθάρισης 1/1/2015-31/12/2015 δεν 

υπάρχουν συναλλαγές όπως αυτές ορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των ∆ΠΧΑ, µε εξαίρεση 

την ύπαρξη ιδιωτικού συµφωνητικού µεταξύ της Εταιρείας και της µητρικής «J&P - ΑΒΑΞ Α.Ε.», 

διάρκειας 01/01/2010-31/12/2019 για την παραχώρηση δωρεάν χώρου επιφανείας 15 τµ  στο 

2ο όροφο του κτιρίου που βρίσκεται στην οδό Αµαρουσίου Χαλανδρίου 16 και είναι κυριότητας 

της µητρικής εταιρείας «J&P - ΑΒΑΞ Α.Ε.». 

Εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται και στη σηµείωση 22 δεν υπάρχουν άλλες 

συναλλαγές τη χρήση 2015 και υπόλοιπα απαιτήσεων /υποχρεώσεων και δεσµεύσεων µε  

συνδεδεµένα µέρη όπως αυτά ορίζονται  σύµφωνα µε τις διατάξεις των ∆ΠΧΑ.  

22. Συναλλαγές µε εκκαθαριστές& διευθυντικά στελέχη 

∆εν υπάρχουν παροχές προς τους εκκαθαριστές και τα διευθυντικά στελέχη και υπόλοιπα 

απαιτήσεων-υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία αναφοράς των οικονοµικών καταστάσεων. 

Εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στις σηµειώσεις 21 και 22 δεν υπάρχουν άλλες 

συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη τη χρήση της λήξης της εκκαθάρισης και υπόλοιπα 

απαιτήσεων/υποχρεώσεων και δεσµεύσεων την 31/12/2015 µε συνδεδεµένα µέρη όπως αυτά 

ορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των ∆ΠΧΑ. 
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23. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

∆εν έλαβαν χώρα γεγονότα που να επηρεάζουν τις οικονοµικές καταστάσεις  από τη λήξη της 

χρήσης 31/12/2015 και µέχρι τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης. 

 

Μαρούσι, 29 Ιανουαρίου 2016 

 

 

 

                        Οι Εκκαθαριστές                                              Η Προϊσταµένη Λογιστηρίου 
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