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1. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 
 

  

Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας 

 «ΑΧΑΪΑ Α.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. 
 

Προς την τακτική Γενική Συνέλευση της 20/07/2017   

Κύριοι μέτοχοι, 

το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, θέτει υπό την κρίση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 

έκθεση του επί του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως 2016, με τις αναγκαίες διευκρινήσεις 

και πληροφορίες που απαιτούνται. 

 

   1.Δραστηριότητες-Αποτελέσματα χρήσεως 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται ως ανώνυμη αναπτυξιακή εταιρεία Ο.Τ.Α. Κατά την κρινόμενη χρήση 

2016 ο συνολικός κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των ευρώ 69.000,00 έναντι ποσού ευρώ 

442.694,36 της προηγούμενης χρήσεως, παρουσιάζοντας μείωση κατά  ποσό 373.694,36 ευρώ .                                                  

• Τα καθαρά αποτελέσματα της χρήσης ήταν ζημιογόνα και ανήλθαν στα 126.860,24 ευρώ έναντι 

23.070,88 ευρώ της προηγούμενης χρήσεως. 

 

 

2. Χρηματοοικονομικοί Δείκτες

Αριθμοδείκτες οικονομικής Διάρθρωσης

31/12/2016 31/12/2015
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 310.373,34 713.474,11 99,93%

Σύνολο Ενεργητικού 310.540,75 713.999,11

 Πάγιο Ενεργητικό 3,51 3,51 0,00%

Σύνολο Ενεργητικού 310.540,75 713.999,11

Καθαρή Θέση 235.222,19 319.855,50 81,15%

Σύνολο Υποχρεώσεων 75.318,56 394.143,61

Σύνολο Υποχρεώσεων 75.318,56 394.143,61 55,20%

Σύνολο Παθητικού 310.540,75 713.999,11

Καθαρή Θέση 235.222,19 319.855,50 44,80%

Σύνολο Παθητικού 310.540,75 713.999,11

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 310.373,34 713.474,11 181,02%

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 75.318,56 394.143,61

Κεφάλαιο Κίνησης 235.054,78 319.330,50 44,76%

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 310.373,34 713.474,11

Οι βασικότεροι χρηματοοικονομικοί δείκτες με βάση τις οικονομικές καταστάσεις της παρούσας χρήσεως 2016 

και της προηγούμενης 2015 έχουν ως εξής:

99,95%

0,00%

312,30%

24,25%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχουν διατεθεί σε κυκλοφορούν και πάγιο 

ενεργητικό.

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρείας.

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας.

Ο δείκτης αυτός δείχνει τη δυνατότητα της εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με 

στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του κυκλοφορούντος ενεργητικού, το οποίο 

χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων και μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων.

75,75%

412,08%

75,73%
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3. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 

3.1 Πιστωτικός Κίνδυνος 

Η εταιρεία διαχειρίζεται Ευρωπαϊκά προγράμματα (CLLD/LEADER, INTERREG) και τα έσοδά της 

αντιπροσωπεύουν αποκλειστικά προμήθειες από τη διαχείριση αυτών των προγραμμάτων. Κατά 

συνέπεια ο πιστωτικός κίνδυνος είναι περιορισμένος. 

3.2 Συναλλαγματικός κίνδυνος 

 Το σύνολο των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας είναι σε Ευρώ με αποτέλεσμα η έκθεση 

της σε συναλλαγματικό κίνδυνο να είναι ανύπαρκτη. 

3.3 Κίνδυνος επιτοκίων 

 Η εταιρεία δεν έχει τραπεζικό δανεισμό και επομένως δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο επιτοκίων. 

3.4  Κίνδυνος τιμών 

Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε απότομες μεταβολές τιμών.  

3.5 Κίνδυνος ρευστότητας  

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού 

ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. Η Εταιρία διαχειρίζεται τους κινδύνους 

που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα 

εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. 

4. Λοιπές πληροφορίες 

• Η εταιρεία έχει ιδρύσει και λειτουργεί, από το έτος 2011, ένα υποκατάστημα στη πόλη της 

Πάτρας.  

• Από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης 2016 μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης, δεν 

συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός που χρήζει αναφοράς. 

 

Η ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., έχει την ευθύνη παρακολούθησης και διαχείρισης 66 έργων του 

ΠΑΑ 2007-2013, τα οποία αποτελούν συνεχιζόμενες πράξεις στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020, 

συνολικού προϋπολογισμού 6,8 εκ. € και Δ.Δ. 4,2 εκ. € περίπου.  

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

Καθαρά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης 15.054,12 17.545,84 3,96%

Πωλήσεις Αποθ.& Υπηρεσιών 69.000,00 442.694,36

Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως προ φόρων -126.860,24 23.070,88 3,32%

Σύνολο Εσόδων 242.720,64 695.844,51

Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως προ φόρων -126.860,24 23.070,88 7,21%

Καθαρή Θέση 235.222,19 319.855,50

Μικτά Αποτελέσματα -156.213,02 -77.090,33 -17,41%

Πωλήσεις Αποθ.& Υπηρεσιών 69.000,00 442.694,36

21,82%

-52,27%

-53,93%

-226,40%

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

ανόργανων αποτελεσμάτων.

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

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.
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Παράλληλα, η εταιρεία εγκρίθηκε για την υλοποίηση του νέου προγράμματος CLLD της 5ης 

προγραμματικής περιόδου 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού Δ.Δ. 10.150.000,00€ . Επιπλέον, 

αναμένεται η αξιολόγηση 6 διακρατικών προτάσεων INTERREG που έχει υποβάλλει η ΑΧΑΪΑ – 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., στο πλαίσιο του Προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG 

μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, συνολικού προϋπολογισμού 1.243.248,00€. 

Πιστεύοντας ότι η πορεία της Εταιρίας κρίνεται ικανοποιητική, λαμβάνοντας υπόψη και τις 

διαμορφούμενες συνθήκες της αγοράς, καλούμε την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις Οικονομικές 

καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016 και να απαλλάξει το Διοικητικό 

Συμβούλιο και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή. 

 

Καλάβρυτα, 22 Ιουνίου 2017 

 

Με τιμή, 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

 

Λαζουράς Γεώργιος 

Πρόεδρος 
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2. Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

 

 

 
 

 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας 

«ΑΧΑΪΑ Α.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» 

με διακριτικό «ΑΧΑΪΑ Α.Ε.» 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΑΧΑΪΑ Α.Ε.-

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» με διακριτικό τίτλο «ΑΧΑΪΑ A.E.», οι οποίες 

αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2016, την κατάσταση αποτελεσμάτων της 

χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.  

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές 

δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε 

απάτη είτε σε λάθος. 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με 

βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα 

πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και 

διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος 

περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά 

και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται 

στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια 
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αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την 

κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το 

σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις  

 

 

περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών 

δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 

λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν 

από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και 

κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 

Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής θέματα: 1. Η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη ποσού € 

55 χιλ. για αποζημίωση του συνόλου του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για 

συνταξιοδότηση, διότι κατά πάγια τακτική κάθε χρήση επιβαρύνεται με το ποσό της αποζημίωσης που 

καταβάλλεται για την αποζημίωση του προσωπικού της, κατ’ εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας. 

Λόγω μη σχηματισμού αυτής της πρόβλεψης, η καθαρή θέση της εταιρείας εμφανίζεται  αυξημένη κατά 

€ 55 χιλ., ενώ  τα αποτελέσματα της παρούσας και της προηγούμενης χρήσης βελτιωμένα κατά  € 7 χιλ. 

και 5 χιλ. αντίστοιχα. 2. Το σύνολο των εμπορικών απαιτήσεων ποσού € 100 χιλ. αντιπροσωπεύει 

απαιτήσεις κατά Ο.Τ.Α και κατά ανωνύμου εταιρείας ελεγχόμενης από Ο.Τ.Α των οποίων καθυστερεί η 

είσπραξη. Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη απομείωσης από την εταιρεία για  ενδεχόμενη ζημία από την 

μη είσπραξη αυτών των απαιτήσεων, το ύψος της οποίας δεν είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε 

αξιόπιστα.  3. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας από τη χρήση 2010 μέχρι τη χρήση 2016 δεν 

έχουν εξετασθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Ως εκ τούτου οι φορολογικές δηλώσεις των 

χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικές. Στο παρόν στάδιο δεν κατέστη εφικτό να εκτιμηθεί 

αξιόπιστα η έκβαση ενός μελλοντικού φορολογικού ελέγχου και για τον λόγο τούτο δεν έχει 

σχηματιστεί οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις για ενδεχόμενες φορολογικές 

επιβαρύνσεις των ανέλεγκτων φορολογικά διαχειριστικών χρήσεων. 

Γνώμη με Επιφύλαξη 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του πρώτου θέματος και τις πιθανές επιπτώσεις του 

δεύτερου και τρίτου θέματος που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι 

συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την 

οικονομική θέση της Εταιρείας «ΑΧΑΪΑ Α.Ε. -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» 

κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 και τη χρηματοοικονομική  
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της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα. 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού 

Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τις 

διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

Αθήνα,  10 Ιουλίου 2017 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

Πατησίων 81 

104 34 Αθήνα 

Γεώργιος Ι. Κουτρουμάνης 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 170 

Α.Μ. ΕΛΤΕ   40 

 Α.Μ. ΣΟΕΛ 13611 
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3. Ισολογισμός της 31/12/2016 

 

 

 

 

 

 

31/12/2016 31/12/2015

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σημ. 

Ενσώματα πάγια 1

Λοιπός εξοπλισμός 3,51 3,51

Σύνολο 3,51 3,51

Άυλα πάγια στοιχεία 1

Λοιπά άυλα 163,90 521,49

Σύνολο 163,90 521,49

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 167,41 525,00

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

Εμπορικές απαιτήσεις 100.121,99 198.864,07

Δουλευμένα έσοδα περιόδου 173.615,76 0,00

Λοιπές απαιτήσεις 11.412,71 41.663,30

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 25.222,88 472.946,74

Σύνολο 310.373,34 713.474,11

Σύνολο κυκλοφορούντων 310.373,34 713.474,11

Σύνολο ενεργητικού 310.540,75 713.999,11

Καθαρή θέση

Καταβλημένα κεφάλαια

Κεφάλαιο 616.873,50 574.653,24

Σύνολο 616.873,50 574.653,24

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 3.153,24 3.146,57

Αποτελέσματα εις νέο -384.804,55 -257.944,31

Σύνολο -381.651,31 -254.797,74

Σύνολο καθαρής θέσης 235.222,19 319.855,50

Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Εμπορικές υποχρεώσεις 21.421,31 45.882,13

Λοιποί φόροι και τέλη 7.226,71 61.726,84

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 11.375,37 0,00

Λοιπές υποχρεώσεις 35.295,17 286.534,64

Σύνολο 75.318,56 394.143,61

Σύνολο υποχρεώσεων 75.318,56 394.143,61

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 310.540,75 713.999,11

Ποσά σε €

"ΑΧΑΪΑ Α.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016-19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 39487/22/Β/97/42
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4. Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία  01/01/2016-31/12/2016 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/2016 31/12/2015

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 69.000,00 442.694,36

Κόστος πωλήσεων -225.213,02 -519.784,69

Μικτό αποτέλεσμα -156.213,02 -77.090,33

Λοιπά συνήθη έσοδα 173.615,76 236.421,07

17.402,74 159.330,74

Έξοδα διοίκησης -139.818,97 -126.039,30

Έξοδα διάθεσης -1.327,00 -7.700,00

Λοιπά έξοδα και ζημιές -873,27 -11.204,04

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) 0,00 0,00

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων 0,00 0,00

Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία 0,00 0,00

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων 0,00 0,00

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας 0,00 0,00

Λοιπά έσοδα και κέρδη 0,00 16.729,08

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων -124.616,50 31.116,48

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 104,88 0,00

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -2.348,62 -8.045,60

Αποτέλεσμα προ φόρων -126.860,24 23.070,88

Φόροι εισοδήματος 0,00 0,00

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους -126.860,24 23.070,88

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Σημειώσεις) 

Επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31/12/2016 

 

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

   α) Επωνυμία: ΑΧΑΪΑ Α.Ε.-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. 

   β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη Εταιρεία 

   γ) Περίοδος αναφοράς: 01/01/2016-31/12/2016 

   δ) Διεύθυνση της έδρας: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, Καλάβρυτα 

   ε) Αρ. Μητρώου Α.Ε.: 39487/22/Β/97/42 

              στ) Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 035020016000 

  ζ)  Η  εταιρεία λειτουργεί με την παραδοχή  της  συνεχιζόμενης  δραστηριότητας.    

  η) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρ. 2     

                 Ν.4308/2014 

  θ) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε 

πλήρη συμφωνία  με τον νόμο 4308/2014.  

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

αποτελεί  το  λειτουργικό νόμισμα της εταιρείας.    

Β. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ( παρ.5 άρθρου 29 Ν.4308/2014) 

Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η 

εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές. 

1. Ακίνητα η εταιρεία δε διαθέτει. Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος 

κτήσης μείον αποσβέσεις, και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες 

απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα λοιπά ενσώματα πάγια, τα οποία κατά την 

31/12/2015 είχαν αποσβεστεί ολοσχερώς, αποσβένονται με τους παρακάτω συντελεστές 

απόσβεσης, που αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους: 

α/α Περιγραφή Συντελεστής απόσβεσης 

(1) Μηχανολογικός εξοπλισμός 10% 

(2) Μεταφορικά μέσα 12% 

(3) Εξοπλισμός Η/Υ 20% 

 

2. Πάγια βιoλογικά περιουσιακά στοιχεία δεν υπάρχουν.  
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3. Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. 

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης: 

α) τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρούνται στο 

κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι 

αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η απόσβεση των αύλων 

στοιχείων με συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός του χρόνου 

αυτού. Για τα στοιχεία χωρίς συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις 

διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους. 

β) τα άυλα στοιχεία με ωφέλιμη οικονομική ζωή που δε μπορεί να προσδιοριστεί 

αξιόπιστα, επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις με συντελεστή 

απόσβεσης 10%. 

 γ)    η υπεραξία και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη ζωή δεν υπόκεινται σε               

απόσβεση. Στην περίπτωση αυτή τα εν λόγω στοιχεία υπόκεινται σε ετήσιο έλεγχο 

απομείωσης της αξίας τους. 

4.  Επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες καθώς και λοιποί συμμετοχικοί 

τίτλοι δεν υπάρχουν.  

5. Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία («Δάνεια και απαιτήσεις» και 

«Χρεωστικοί τίτλοι»), επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης, όταν 

κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. 

6. Αποθέματα η εταιρεία λόγω του αντικειμένου δραστηριότητας δε διαθέτει. 

7. Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον 

τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης. 

8. Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). 

Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα 

ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης. 

9. Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία να αναγνωρίζονται αρχικά στο 

κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους 

κτήσης και ανακτήσιμης αξίας. 

10.  Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους κατά την έξοδο από την υπηρεσία δεν 

αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, αλλά αναγνωρίζονται κατά το 

χρόνο εξόδου από την υπηρεσία, όπως ορίζει η φορολογική νομοθεσία 
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11. Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο 

ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους. 

12. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται 

μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά. Όταν οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

εμπεριέχουν ή τεκμαίρεται ότι εμπεριέχουν σημαντικά ποσά που αφορούν τόκους ή/και 

διαφορές υπέρ ή υπό τα άρτιο ή/και αρχικά κόστη, οι εν λόγω χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη σταθερή μέθοδο. Οι 

προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσματα ως χρηματοοικονομικό κόστος (τόκοι έξοδα). 

13. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά ως 

υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η 

έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις 

αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται οριστικά. Μεταγενέστερα 

της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά τους 

στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς 

στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Οι κρατικές 

επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο 

που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει 

βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα 

μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα 

έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα. 

14. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

και περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής 

νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος και 

προσαυξήσεις. 

15. Έσοδα από πωλήσεις αγαθών δεν υπάρχουν. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών 

αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή 

η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει 

ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή 

υπηρεσιών επιμετρώνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα από 

τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου. Μερίσματα ή το εισόδημα από τη 
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συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων, δεν υπάρχουν. Τα δικαιώματα 

αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων. 

16. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του 

δουλευμένου. 

17. Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, αν υπάρξουν, μετατρέπονται κατά την αρχική 

αναγνώριση στο νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

της οντότητας με την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη συναλλαγή. Στο τέλος 

κάθε περιόδου αναφοράς: (α) τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία 

κλεισίματος της ημερομηνίας του ισολογισμού, (β) τα μη νομισματικά στοιχεία που 

εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως, μετατρέπονται με 

την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης. Oι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν 

από το διακανονισμό νομισματικών στοιχείων ή από τη μετατροπή τους με ισοτιμία 

διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά τη 

σύνταξη προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν. 

18. Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται 

αναδρομικά με τη διόρθωση: 

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

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

λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και 

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

λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου. 

19. Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία 

διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές 

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

20. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους. 
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Γ. Αναλύσεις Κονδυλίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων  

1. Ενσώματα και άυλα πάγια (παρ.8 άρθρου 29 Ν.4308/2014) 

Στο τέλος του προσαρτήματος παρατίθεται σχετικός πίνακας μεταβολών ενσώματων και  

άυλων παγίων στοιχείων περιόδου 01/01/2016-31/12/2016. 

2. Μέσος όρος προσωπικού (παρ. 23α άρθρου 29 Ν.4308/2014) 

Ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την περίοδο 2016 ανήλθε σε 7 απασχολούμενους 

(προηγούμενη χρήση 2015  7 εργαζόμενοι). 

3. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 25 

άρθρου 29 Ν.4308/2014) 

 Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπάρχουν. 

4. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις 

(ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29 του Ν.4308/2014) 

Οι εγγυητικές επιστολές την 31/12/2016 ανέρχονται σε € 235.081,30 και αναλύονται ως εξής: 

 

Κωδικός Περιγραφή Υπόλοιπο 

02.16.00.0001 EE 3188110012423 105.000,00 

02.18.00.0001 

ΕΕ 3188110014740 ΚΑΛΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΞ 3 130.081,30 

 

Σύνολο 235.081,30 

Μέθοδος μετάβασης στα ΕΛΠ και επιπτώσεις στα κονδύλια των καταστάσεων 

Η πλήρης αναδρομική αναπροσαρμογή των κονδυλίων του ισολογισμού της επιχείρησης κατά 

την ημερομηνία μετάβασης (01.01.2014) σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 37 του 

νόμου, δεν ήταν εφικτή λόγω πρακτικών δυσχερειών και αυξημένου κόστους καθώς πολλά 

περιουσιακά στοιχεία ανάγονται σε μακρινή περίοδο στο παρελθόν και δεν ήταν ευχερώς 

διαθέσιμες οι σχετικές πληροφορίες. Ως εκ τούτου και σύμφωνα με την παράγραφο 3(α1) του 

άρθρου 37 του νόμου, η επιχείρηση υιοθέτησε τις λογιστικές αξίες του ισολογισμού της 

ημερομηνίας μετάβασης ως το τεκμαρτό κόστος των σχετικών στοιχείων για την εφαρμογή 

των ΕΛΠ. 
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Καλάβρυτα, 22 Ιουνίου 2017 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                 Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ                Ο υπεύθυνος λογιστής 

 

 

 

 

Λαζουράς Γεώργιος                     Παναγόπουλος Αθανάσιος          Ζησιμόπουλος Κωνσταντίνος 

      ΑΒ 309924                                         Φ218665                                       ΑΗ707199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα: Πίνακας Μεταβολών Ενσωμάτων και Άυλων στοιχείων περιόδου 01/01/2016-

31/12/2016 
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ΑΧΑΪΑ Α.Ε. -  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 

Πίνακας μεταβολών Ενσώματων και Άυλων Παγίων στοιχείων 

(1/1/16 - 31/12/16) 

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 39487/22/Β/97/42 

  

  Λοιπός εξοπλισμός     
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Αξία κτήσης 
  

Συντελεστής απόσβεσης 10% 10%   

Κόστος κτήσης 1/1/2015 188.193,29 37.407,30 225.600,59 

Προσθήκες 2015 (31.12.2015) 3.386,72 149,99 3.536,71 

Μειώσεις 2015 (31.12.2015) 0,00 0,00 0,00 

Κόστος κτήσης 31/1/2015 191.580,01 37.557,29 229.137,30 

Προσθήκες 2016 (31.12.2016) 0,00 0,00 0,00 

Μειώσεις 2016 (31.12.2016) 0,00 0,00 0,00 

Κόστος κτήσης 31/1/2016 191.580,01 37.557,29 229.137,30 

Αποσβέσεις 
    0,00 

Σωρευμένες αποσβέσεις 
01.01.2015 188.189,82 36.528,22 224.718,04 

Αποσβέσεις 2015 3.386,68 507,58 3.894,26 

Μειώσεις αποσβέσεων 2015 0,00 0,00 0,00 

Σωρευμένες αποσβέσεις 

31.12.2015 191.576,50 37.035,80 228.612,30 

Αποσβέσεις 2016 0,00 357,59 357,59 

Μειώσεις αποσβέσεων 2016 0,00 0,00 0,00 

Σωρευμένες αποσβέσεις 

31.12.2016 191.576,50 37.393,39 228.969,89 

Λογιστική αξία 31.12.15 
3,51 521,49 525,00 

Λογιστική αξία 31.12.16 
3,51 163,90 167,41 

 

 

 

 

 

 


