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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
<< ΟΠΤΕΥΣΙΣ ΑΝ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>>

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τ Ν ΜΕΤΟΧ Ν

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/15-31/12/15

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύ φωνα  ε το Νό ο και το Καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζου ε τη
δραστηριότητα της εταιρείας κατά την δωδέκατη εταιρική χρήση από 01.01.15 – 31.12.15

Η χρήση που έκλεισε ήταν για την εταιρεία  ας περίοδος διατήρησης στο χώρο  καθώς
και στην δη ιουργία των προϋποθέσεων  για ανάκα ψη  της επιχείρησης στις επό ενες
χρήσεις.

Στην  χρήση αυτή η εταιρεία  ας κατάφερε να αυξήσει τον  τζίρο της ο οποίος ανέρχεται
σε 169.549,01 ευρώ και να προσδιορίσει  κέρδη χρήσης 12.207,26€

Η επιχείρηση κατάφερε στο χρονικό διάστη α της οικονο ικής κρίσης στην χώρα να
διατηρήσει τους συνεργάτες της καθώς και το έ πειρο προσωπικό της για να  πορέσει να
παρα είνει στην αγορά.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016

Οι προοπτικές  ας για το 2016 είναι η  συνεχό ενη αύξηση του τζίρου  που θα έχει και ως
αποτέλεσ α  εγαλύτερη κερδοφορία  ε ταυτόχρονη εκ ετάλλευση όλων των ευκαιριών
προς όφελος της εταιρίας.

Μετά από τα την παραπάνω έκθεση κ.κ. Μέτοχοι, το  ιοικητικό Συ βούλιο ευελπιστεί ότι το
 εν, θέλετε να τις χρη ατοοικονο ικές καταστάσεις το δε, θέλετε ν’ απαλλάξει τούτο από
πάσης ευθύνης εγκρίνοντας τα πεπραγ ένα της κλειό ενης χρήσης.

Αθήνα 28/04/16
Το  ιοικητικό Συ βούλιο

Ακριβέ  Αντίγραφο
Εκ του βιβλίου των Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ τη  31/12/2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Μηχανολογικό  εξοπλισμό 6.1 0,01 0,01
Λοιπό  εξοπλισμό 6.1 2,53 2,52
Σύνολο 2,54 2,54
 υλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα 6.4 0,19 0,19
Σύνολο 0,19 0,19

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσει 7.1 2.272,00 2.272,00
Σύνολο 2.272,00 2.272,00

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 2.274,73 2.274,72

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορεύματα 28.341,71 23.346,11
Σύνολο 28.341,71 23.346,11
Χρηματοοικονομικά στοιχεία
Εμπορικέ  απαιτήσει 55.554,08 47.792,00
Προπληρωμένα έξοδα 3.066,26 300,00
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 31.118,16 38.442,28
Σύνολο 89.738,50 86.534,28

Σύνολο κυκλοφορούντων 118.080,21 109.880,39

Σύνολο Ενεργητικού 120.354,94 112.155,11

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο 60.000,00 60.000,00
Σύνολο 60.000,00 60.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα ει  νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 11.888,05 11.454,69
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποτελέσματα ει  νέο 23.846,26 13.072,36
Σύνολο 35.734,31 24.527,05

Σύνολο καθαρή  θέση 95.734,31 84.527,05
Προβλέψει 
Προβλέψει  για παροχέ  σε εργαζομένου 8.1 1.423,05 1.423,05
Σύνολο 1.423,05 1.423,05
Υποχρεώσει 
Βραχυπρόθεσμε  Υποχρεώσει 
Εμπορικέ  υποχρεώσει 9.1.1 13.048,30 17.790,21
Λοιποί φόροι και τέλη 5.761,44 5.761,44
Οργανισμοί κοινωνική  ασφάλιση 787,84 1.472,33
Λοιπέ  υποχρεώσει 9.1.2 3.600,00 1.259,10
Σύνολο 23.197,58 26.205,01
Σύνολο Υποχρεώσεων 23.197,58 26.205,01
Σύνολο Καθαρή  Θέση , Προβλέψεων και Υποχρεώσεων 120.354,94 112.155,11
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Σημ. 31/12/2015 31/12/2014

Κύκλο  εργασιών 169.549,01 119.237,77
Κόστο  πωλήσεων -131.663,90 -107.271,89
Μικτό Αποτέλεσμα 37.885,11 11.965,88

 λλα έσοδα

 ξοδα διάθεση -8.040,86 -13.633,41
 ξοδα διοίκηση -12.061,29 -10.480,12
 λλα έξοδα και ζημιέ -4.242,10 -5.374,22
 λλα κέρδη 58,44 4,83
Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων 13.599,30 27.517,04

Πιστωτικοί τόκοι
Χρεωστικοί τόκοι -1.392,04 -977,46
Αποτέλεσμα προ φόρων 12.207,26 28.494,50
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρου 12.207,26 28.494,50
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Προσάρτημα (σημειώσει ) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων τη  31η  Δεκεμβρίου
2015

1. Πληροφορίε  σχετικέ  με την Εταιρεία
α) Επωνυμία: ΟΠΤΕΥΣΙΣ Α.Ε.

β) Νομικό  τύπο : Ανώνυμη εταιρεία.

γ) Περίοδο  αναφορά : 1.1.2015 - 31.12.2015

δ) Διεύθυνση τη  έδρα : Ελ.Βενιζέλου 135-137,Καλλιθέα.

ε) Α.Μ.Α.Ε.: 53916/01/Β/03/50

ΓΕ.ΜΗ.: 122348401000

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή τη  συνεχιζόμενη  δραστηριότητα  είναι ενδεδειγμένη για την
κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ζ) Η εταιρεία  ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρή οντότητα.

η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικέ  καταστάσει  έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία
με τον παρόντα νόμο.

θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το
λειτουργικό νόμισμα τη  Εταιρεία .

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτό  αν αναφέρεται διαφορετικά.

2. Παράγοντε  που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική τη  Εταιρεία  ω  συνεχιζόμενη 
δραστηριότητα 

Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντε  που θέτουν σε κίνδυνο την
προοπτική τη  ω  συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

3. Λογιστικέ  αρχέ  και μέθοδοι
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίση  και την διενέργεια

εκτιμήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών, τα
αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων.
Αυτέ  οι εκτιμήσει  και παραδοχέ  βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντο  και σε λοιπού  παράγοντε 
που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τι  περιστάσει . Τα πραγματικά γεγονότα όμω , μπορεί να διαφέρουν από
αυτέ  τι  εκτιμήσει . Οι εκτιμήσει  και οι σχετικέ  παραδοχέ  επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση.

Οι λογιστικέ  εκτιμήσει  γίνονται κυρίω  για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των  παγίων, τι 
συμμετοχέ , την απομείωση των απαιτήσεων, τι  προβλέψει  και την εκτίμηση τη  εύλογη  αξία  εφόσον
επιλέγεται η εφαρμογή τη .

3.1. Ακολουθούμενε  λογιστικέ  αρχέ  και μέθοδοι
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Η εταιρεία για τα επιμέρου  στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τι  ακόλουθε 
λογιστικέ  αρχέ  και μεθόδου , στα πλαίσια τη  βασική  αρχή  του δουλευμένου1.

3.1.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

α) Αρχική καταχώριση

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστο  κτήσεω , το οποίο
περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή
επιδιωκόμενη χρήση.

Ειδικότερα το κόστο  των ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων,  περιλαμβάνει το κόστο  πρώτων υλών,
αναλώσιμων υλικών, εργασία  και άλλο κόστο  που σχετίζεται άμεσα με το εν λόγω πάγιο στοιχείο.
Επιπλέον περιλαμβάνει μια εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με
το ιδιοπαραγόμενο πάγιο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο κατασκευή ή
παραγωγή .

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση

Μεταγενέστερα τη  αρχική  καταχωρίσεω  πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο αποσβέσιμο
κόστο  (αρχικό κόστο  κτήσεω , πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισμό του
περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένε  αποσβέσει  και ζημίε  απομειώσεω ).

Οι αποσβέσει  των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή
του , η οποία εκτιμήθηκε ω  ακολούθω :

� Μηχανήματα - Τεχνικέ  εγκαταστάσει  και λοιπό  μηχανολογικό  εξοπλισμό 10 έτη.

�  πιπλα και εξοπλισμό  γραφείων 5 έτη.

Οι λογιστικέ  αξίε  των πάγιων περιουσιακών στοιχείων τη  Εταιρεία  ελέγχονται για απομείωση όταν
υπάρχουν ενδείξει  ότι οι λογιστικέ  αξίε  του  είναι μεγαλύτερε  από τι  ανακτήσιμε . Στην περίπτωση αυτή
υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικέ  αξίε  υπερβαίνουν
την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ω ζημία απομείωση  στην κατάσταση
αποτελεσμάτων. Το ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το μεγαλύτερο μεταξύ τη  εύλογη 
αξία  (μείον τα απαιτούμενα για την πώληση έξοδα) και τη  αξία  χρήσεω  αυτών.

Μεταγενέστερα τη  αρχική  καταχωρίσεω τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, τα επενδυτικά ακίνητα
και τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στην εύλογη αξία του , ω  ακολούθω :

3.1.2.  υλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Ταάυλαπάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν λογισμικά προγράμματα

Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστο  αγορά  λογισμικών προγραμμάτων
καθώ  και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτά να τεθούν σε καθεστώ  λειτουργία ,
μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν απομειώσεων τη  αξία  του . Σημαντικέ 
μεταγενέστερε  δαπάνε  κεφαλαιοποιούνται στα λογισμικά προγράμματα όταν προσαυξάνουν την απόδοση
του  πέραν των αρχικών προδιαγραφών.

Η απόσβεση των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

1: Η παράθεση είναι ενδεικτική και θα πρέπει να προσαρμόζεται στι  περιστάσει .
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3.1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

3.1.3.1. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

α) Αρχική καταχώριση

 λα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστο  κτήσεω ,
δηλαδή στο κόστο  που απαιτήθηκε για την απόκτηση του . Το κόστο  κτήσεω  περιλαμβάνει το σύνολο των
ταμειακών διαθεσίμων ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματο  που διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον
δαπάνε  αγορά .

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση

Μεταγενέστερα τη  αρχική  καταχωρίσεω , τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται
στο κόστο  κτήσεώ  του  μείον τυχόν ζημίε  απομειώσεω ,

γ) Διαγραφή

 να χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και μόνον όταν εκπνεύσουν τα
συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή μεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι
και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού.

3.1.4. Αποθέματα

α) Αρχική καταχώριση

Τα αποθέματα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστο  κτήσεω , το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που
απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεμάτων στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη
χρήση.

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση

Μεταγενέστερα τη  αρχική  καταχωρίσεω , τα αποθέματα αποτιμούνται στην κατ’ είδο  χαμηλότερη
τιμή μεταξύ του κόστου  κτήσεω  και τη  καθαρή  ρευστοποιήσιμη  αξία  του . Το κόστο  κτήσεω 
προσδιορίζεται με τη μέθοδο τη  σειρά  εξαντλήσεω  (F.I.F.O.). Στην περίπτωση αποτιμήσεω  στην καθαρή
ρευστοποιήσιμη αξία, η ζημία απομειώσεω  καταχωρίζεται ω  κόστο  πωληθέντων, εκτό  αν είναι
σημαντική, οπότε ενσωματώνεται στο κονδύλι «απομειώσει  περιουσιακών στοιχείων».

3.1.5. Προκαταβολέ  και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Οι προκαταβολέ  δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστο  κτήσεω  (καταβαλλόμενα ποσά) και
αποτιμούνται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστο  κτήσεω , μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει τη  αρχή 
του δουλευμένου και τυχόν ζημίε  απομειώσεω . Η απομείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται
στην περίπτωση στην οποία ο λήπτη  του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την
δέσμευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού.

Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστο  κτήσεω 
και αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστου  κτήσεω  και ανακτήσιμη  αξία ,
δηλαδή του ποσού που αναμένεται να ληφθεί.

3.1.6. Προβλέψει 
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Οι προβλέψει  καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που
αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό του , εκτό  αν η αποτίμηση στην παρούσα αξία του ποσού που
αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό του  έχει σημαντική επίδραση στα ποσά των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Ειδικότερα, οι προβλέψει  για παροχέ  σε εργαζομένου  μετά την έξοδο από την υπηρεσία, που
προκύπτουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών, καταχωρίζονται και αποτιμούνται στα προκύπτοντα
από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

3.1.7.  σοδα και έξοδα

Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.

Ειδικότερα:

� Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντό  τη  περιόδου στην οποία καθίστανται
δουλευμένα και εφόσον πληρούνται όλε  οι παρακάτω προϋποθέσει :

� Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την
κυριότητά του .

� Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή.

� Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα και θεωρείται
σφόδρα πιθανή η εισροή του  στην οντότητα.

� Τα έσοδααπό παροχή υπηρεσιών καταχωρίζονται με τη μέθοδο του ποσοστού ολοκληρώσεω .

3.1.8. Στοιχεία τη  καθαρή  θέσεω 

Τα κονδύλια τη  καθαρή  θέσεω  καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στα
ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.

3.1.9. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενε  υποχρεώσει 

Δεν συντρέχουν τέτοιε  περιπτώσει .

3.1.10. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού

Δεν συντρέχουν τέτοιε  περιπτώσει .

3.1.11. Σημαντικέ  λογιστικέ  εκτιμήσει  και παραδοχέ 

Οι εκτιμήσει  και οι παραδοχέ  αξιολογούνται διαρκώ  και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε
άλλου  παράγοντε , συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που, υπό τι  παρούσε 
συνθήκε , αναμένεται να πραγματοποιηθούν.

3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολέ  λογιστικών εκτιμήσεων και διόρθωση
σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων

3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων
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Οι μεταβολέ  λογιστικών αρχών και μεθόδων, καταχωρίζονται με αναδρομική επαναδιατύπωση των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τι  καταστάσει  τη 
τρέχουσα  περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόμενα κονδύλια να είναι συγκρίσιμα.

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοια  μεταβολή .

4. Παρεκκλίσει  από τι  διατάξει  του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

 ταν, σε εξαιρετικέ  περιπτώσει , η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρμογή μια  διατάξεω  του νόμου
για να εκπληρώσει την υποχρέωση τη  εύλογη  παρουσιάσεω  των χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώ  την παρέκκλιση αυτή.

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοια  παρεκκλίσεω .

5. Σχέσει  ενό  περιουσιακού στοιχείου ή μια  υποχρεώσεω  με περισσότερα από ένα κονδύλια
του ισολογισμού

Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσει  που σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια
του ισολογισμού.

6. Πληροφορίε  σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

6.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Πίνακα  μεταβολών ενσώματων
πάγιων στοιχείων
ιδιοχρησιμοποιούμενων

Μηχανολογικό 
εξοπλισμό 

Λοιπό 
εξοπλισμό 

Αξία κτήσεω 
Υπόλοιπο 1.1.2014 142,30 11.122,79
Προσθήκε  περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2014 142,30 11.122,79
Σωρευμένε  αποσβέσει  και
απομειώσει 
Υπόλοιπο 1.1.2014 142,29 11.120,27
Αποσβέσει  περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2014 142,29 11.120,27
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2014 0,01 2,52
Αξία κτήσεω 
Υπόλοιπο 1.1.2015 142,30 11.122,79
Προσθήκε  περιόδου 700,00
Υπόλοιπο 31.12.2015 142,30 11.822,79
Σωρευμένε  αποσβέσει  και
απομειώσει 
Υπόλοιπο 1.1.2015 142,29 11.120,27
Αποσβέσει  περιόδου 699,99
Υπόλοιπο 31.12.2015 0,01 11.820,26
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015 0,01 2,53
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6.2.  υλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Πίνακα  μεταβολών άυλων πάγιων
στοιχείων

Λοιπά άυλα
στοιχεία

Αξία κτήσεω 
Υπόλοιπο 1.1.2014 2.957,88
Προσθήκε  περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2014 2.957,88

Σωρευμένε  αποσβέσει  και απομειώσει 
Υπόλοιπο 1.1.2014 2.957,69

Αποσβέσει  περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2014 2.957,69

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2014 0,19

Αξία κτήσεω 
Υπόλοιπο 1.1.2015 2.957,88

Υπόλοιπο 31.12.2015 2.957,88

Σωρευμένε  αποσβέσει  και απομειώσει 
Υπόλοιπο 1.1.2015 2.957,69
Αποσβέσει  περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2015 0,19

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015 0,19

7. Κατηγορίε και αμοιβέ  προσωπικού

Ο μέσο  όρο  των απασχολούμενων ανά κατηγορίαανέρχεται σε άτομα:

31/12/2015 31/12/2014
Διοικητικό προσωπικό 1 2
Σύνολο 1 2

Η εταιρεία σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξή  ποσά:

31/12/2015 31/12/2014
Μισθοί και ημερομίσθια 19.104,69 43.647,56
Κοινωνικέ  επιβαρύνσει 4.739,29 9.191,02
Σύνολο 23.843,98 43.647,56




