ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤO ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ 5Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31/12/2017 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ»
Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουµε την τιµή να θέσουµε υπόψη σας για έγκριση τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης
1/1-31/12/2017 της εταιρείας µας και να σας δώσουµε τις παρακάτω επεξηγήσεις.
Οι οικονοµικές καταστάσεις συντάχθηκαν µε βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του
Ν.4308/2014.
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ κλειόµενης χρήσης
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισµός
Λοιπός εξοπλισµός
Επενδύσεις σε ακίνητα
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά ενσώµατα στοιχεία
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
∆απάνες ανάπτυξης
Υπεραξία
Λοιπά άυλα
Σύνολο
Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό
κατασκευή
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
∆άνεια και απαιτήσεις
Χρεωστικοί τίτλοι
∆ιακρατούµενες έως τη λήξη επενδύσεις
Συµµετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
Λοιποί συµµετοχικοί τίτλοι
∆ιαθέσιµα για πώληση
Στοιχεία προοριζόµενα για αντιστάθµιση
Λοιπά
Σύνολο
Αναβαλλόµενοι φόροι
Σύνολο µη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Έτοιµα και ηµιτελή προϊόντα
Εµπορεύµατα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (Αποθ.)
Προκαταβολές για αποθέµατα
Λοιπά αποθέµατα
Σύνολο
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές
Εµπορικές απαιτήσεις
∆ουλευµένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Μείον Προβλέψεις
Προπληρωµένα έξοδα
Εµπορικό χαρτοφυλάκιο
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο Ενεργητικού
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από 22 συνολικά

Σηµ.

2017

2016

6.1
6.1
6.1
6.2
6.3
6.1

1.234.405,46
2.066.663,23
48.436,90
0,00
0,00
0,00
3.349.505,59

1.279.774,47
2.260.346,66
27.219,34
0,00
0,00
0,00
3.567.340,47

6.4
6.4
6.4

0,00
0,00
615,45
615,45

0,00
0,00
1.228,10
1.228,10

6.5

0,00

0,00

7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1

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

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

16

0,00
3.350.121,04

0,00
3.568.568,57

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.854,97
28.854,97

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.312,28
12.312,28

233.712,33
0,00
1.367.042,85
(1.153.435,97)
0,00
0,00
364.530,63
811.849,84

450.829,56
0,00
1.009.281,68
(803.602,62)
0,00
0,00
364.223,74
1.020.732,36

840.704,81

1.033.044,64

4.190.825,85

4.601.613,21

7.2.2

7.2.1
7.2.2

7.1
7.2.3
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Καθαρή θέση
Καταβληµένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Καταθέσεις ιδιοκτητών
Ίδιοι τίτλοι
Σύνολο

Σηµ.

∆ιαφορές εύλογης αξίας
∆ιαφορές αξίας ενσωµάτων παγίων
∆ιαφορές αξίας διαθέσιµων για πώληση
∆ιαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθµισης ταµειακών ροών
Σύνολο
Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο
Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέο
Σύνολο
Συναλλαγµατικές διαφορές
Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
∆άνεια
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Κρατικές επιχορηγήσεις
Αναβαλλόµενοι φόροι
Σύνολο
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Τραπεζικά ∆άνεια
Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπροθέσµων δανείων
Εµπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήµατος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
Έσοδα επόµενων χρήσεων
Σύνολο
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων
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από 22 συνολικά

9.1
9.2

10.1.1
10.1.2
10.1.3
16

10.1.1
10.2.1

10.2.2

2017

2016

3.716.200,00
0,00
0,00
0,00
3.716.200,00

3.716.200,00
0,00
0,00
0,00
3.716.200,00

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

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

17.947,20
0,00
160.820,32
178.767,52

17.947,20
0,00
99.719,83
117.667,03

0,00

0,00

3.894.967,52

3.833.867,03

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
275.227,26
0,00
0,00
275.227,26

0,00
334.310,31
0,00
0,00
334.310,31

0,00
0,00
7.993,42
0,00
12.637,65
0,00
0,00
0,00
0,00
295.858,33

0,00
0,00
418.840,91
0,00
14.594,96
0,00
0,00
0,00
0,00
767.746,18

295.858,33

767.746,18

4.190.825,85

4.601.613,21

5

Σηµειώσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4308/2014

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Σηµ.
Κύκλος εργασιών

18

Κόστος πωλήσεων
Μικτό Αποτέλεσµα

Λοιπά συνήθη έσοδα

Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζηµιές
Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)

18

2017

2016

2.396.190,41

2.472.360,62

-2.495.334,42

-2.327.683,41

-99.144,01

144.677,21

0,00

4.458,04

-99.144,01

149.135,25

-186.163,03

-126.224,81

-1.138,06

-1.062,94

-29.953,63

-78.797,83

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

377.499,22

71.456,57

Αποτέλεσµα προ τόκων και φόρων

61.100,49

14.506,24

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

0,00

0,00

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

0,00

0,00

61.100,49

14.506,24

0,00

0,00

61.100,49

14.506,24

Λοιπά έσοδα και κέρδη

Αποτέλεσµα προ φόρων

Φόροι εισοδήµατος

Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΕΙ∆ΟΣ
Σηµ.
Κύκλος εργασιών

18

Μεταβολές αποθεµάτων (εµπορεύµατα, προϊόντα, ηµικατ/µένα)
Λοιπά συνήθη έσοδα

2017

2016

2.396.190,41

2.472.360,62

16.542,69

12.312,28

0,00

4.458,04

0,00

0,00

Αγορές εµπορευµάτων και υλικών

-347.527,32

-300.685,76

Παροχές σε εργαζόµενους

-535.358,57

-529.202,44

Αποσβέσεις

-271.154,19

-271.356,02

Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία

Λοιπά έξοδα και ζηµίες

18

-1.574.735,75

-1.444.093,96

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
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων

0,00

0,00

377.499,22

71.456,57

61.456,49

15.249,33

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

0,00

0,00

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

-356,00

-743,09

61.100,49

14.506,24

0,00

0,00

61.100,49

14.506,24

Αποτέλεσµα προ φόρων
Φόροι εισοδήµατος
Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους
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Προσάρτηµα (σηµειώσεις) επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
της ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ και ΙΘΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ αφορά περίοδο χρήσης
από 01/01/2017 έως 31/12/2017
(Σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

1. Πληροφορίες σχετικές µε την Εταιρεία

α) Επωνυµία: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ και ΙΘΑΚΗΣ
β) Νοµικός τύπος: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
γ) Περίοδος αναφοράς: από 01/01/2017 έως 31/12/2017
δ) ∆ιεύθυνση της έδρας: ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ & ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 5 28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
ε) Α.Μ.Α.Ε.: - ΓΕ.ΜΗ.: 122565134000
στ) Η οντότητα λειτουργεί µε την παραδοχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας, ή όχι ; ( Παρ. 3 (στ)
άρθρου 29 ) Η διοίκηση εκτιµά ότι η παραδοχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας είναι
ενδεδειγµένη για την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
ζ) Κατηγορία οντότητας ( Παρ. 3(η) άρθρου 29 ) Μικρή
η) Κατάρτιση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων ( Παρ. 3(θ) άρθρου 29 ) Η διοίκηση δηλώνει ότι
οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συµφωνία µε τον παρόντα
νόµο.
θ) Τα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το
λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας.
ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί.
κ) Εκκαθάριση ( Παρ. 3(ζ) άρθρου 29 ) Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
λ) Μέσος όρος απασχολουµένων ( Παρ. 23α άρθρου 29 ) : 23

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόµενης
δραστηριότητας
Η διοίκηση εκτιµά ότι η παραδοχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγµένη για την
κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
Eνδεικτικά αναφέρουµε τα οικονοµικά µεγέθη σύµφωνα µε τις οικονοµικές καταστάσεις που
απεικονίζουν την πραγµατική εικόνα της εταιρείας.
α) To σωρευµένo αποτέλεσµα ( κέρδος ) εις νέο ανέρχεται στο ποσό των € 160.820,32
β) Τα ίδια κεφάλαια έχουν διαµορφωθεί στο συνολικό ποσό των 3.894.967,52€ εκ των οποίων τα
συνολικά καταβληµένα κεφάλαια ανέρχονται στο ποσό των 3.716.200,00€ και τα συνολικά αποθεµατικά
πλέον του λογιστικού αποτελέσµατος εις νέο ανέρχονται σε 178.767,52€.
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γ) Η Εταιρεία έχει συνολικές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις προς, ασφαλιστικούς οργανισµούς
πιστωτικά ιδρύµατα και προµηθευτές - πιστωτές συνολικού ποσού 295.858,33€ να επισηµάνουµε ότι ο
τραπεζικός βραχυπρόθεσµος δανεισµός της εταιρείας ανέρχεται σε 0,00€ ενώ από τα µακροπρόθεσµα δάνεια
ύψους 0,00€ το βραχυπρόθεσµο µέρος των δανείων ανέρχεται σε 0,00€.
Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι θα εξασφαλίσει την επαρκή χρηµατοδότηση, ώστε να εξυπηρετηθούν οι
χρηµατοδοτικές και λειτουργικές ανάγκες της Εταιρείας, στο άµεσο µέλλον. Κατά συνέπεια οι παρούσες
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί στη βάση της δυνατότητας οµαλής συνέχισης των
δραστηριοτήτων της Εταιρείας και ως εκ τούτου δεν περιλαµβάνουν προσαρµογές, οι οποίες θα ήταν
αποτέλεσµα της αδυναµίας οµαλής συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας και σχετίζονται µε την
ανάκτηση και την ταξινόµηση των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, µε τα ποσά και την ταξινόµηση
των υποχρεώσεων και µε τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις.

3. Λογιστικές αρχές και µέθοδοι
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια
εκτιµήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών, τα
αναγνωριζόµενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων.
Αυτές οι εκτιµήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες
που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγµατικά γεγονότα όµως, µπορεί να διαφέρουν από
αυτές τις εκτιµήσεις. Οι εκτιµήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιµούνται σε συνεχή βάση.
Οι λογιστικές εκτιµήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισµό των αποσβέσεων των παγίων, τις
συµµετοχές, την αποµείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίµηση της εύλογης αξίας εφόσον
επιλέγεται η εφαρµογή της.

3.1. Ακολουθούµενες λογιστικές αρχές και µέθοδοι
Η εταιρεία για τα επιµέρους στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων εφαρµόζει τις ακόλουθες
λογιστικές αρχές και µεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευµένου.
3.1.1. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
α) Αρχική καταχώριση
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο
περιλαµβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή
επιδιωκόµενη χρήση.
Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόµενων πάγιων στοιχείων, περιλαµβάνει το κόστος πρώτων υλών,
αναλώσιµων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος 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 κατασκευής ή
παραγωγής. Η εταιρεία επιβαρύνει (δεν επιβαρύνει) το κόστος των ιδιοπαραγόµενων πάγιων στοιχείων
µακράς περιόδου κατασκευής ή παραγωγής µε τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το µέρος που αναλογούν
σε αυτό.
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β) Μεταγενέστερη αποτίµηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµούνται στο αποσβέσιµο
κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε µεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισµό του
περιουσιακού στοιχείου, µείον σωρευµένες αποσβέσεις και ζηµίες αποµειώσεως).
Οι αποσβέσεις των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή
τους, η οποία εκτιµήθηκε ως ακολούθως:


Κτίρια και τεχνικά έργα: 25 έτη ( 4% )



Μεταφορικά µέσα επιβατικά 10 έτη ( 10% ).



Μεταφορικά µέσα φορτηγά κ.λπ. 8,3 έτη. 12%



Μηχανήµατα και εξοπλισµός γραφείων ( εκτός Η/Υ και Λογισµικού ) : 10 έτη ( 10% ).



Υπολογιστές γραφείων και Λογισµικό : 5 έτη ( 20% ).



Λοιπά πάγια : 10 έτη ( 10% ).

Ζηµία αποµειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιµάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί την
ανακτήσιµη αξία του.
Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ελέγχονται για αποµείωση όταν
υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι µεγαλύτερες από τις ανακτήσιµες. Στην περίπτωση αυτή
υπολογίζεται η ανακτήσιµη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν
την εκτιµώµενη ανακτήσιµη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζηµία αποµείωσης στην κατάσταση
αποτελεσµάτων. Το ανακτήσιµο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το µεγαλύτερο µεταξύ της εύλογης
αξίας (µείον τα απαιτούµενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας χρήσεως αυτών.
γ) ∆ιαγραφή
Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν αναµένει
µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη χρησιµοποίησή τους ή την πώλησή τους.
3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν λογισµικά προγράµµατα.
Η αξία των λογισµικών προγραµµάτων περιλαµβάνει το κόστος αγοράς λογισµικών προγραµµάτων
καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγµατοποιηθεί προκειµένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας,
µειωµένη κατά το ποσό των σωρευµένων αποσβέσεων και τυχόν αποµειώσεων της αξίας τους. Σηµαντικές
µεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα λογισµικά προγράµµατα όταν προσαυξάνουν την απόδοση
τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών.
Η απόσβεση των ανωτέρω στοιχείων περιλαµβάνεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων.
3.1.3. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
3.1.3.1. Λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
α) Αρχική καταχώριση
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Όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως,
δηλαδή στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει το σύνολο των
ταµειακών διαθεσίµων (ή ταµειακών ισοδύναµων) ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγµατος που διατέθηκε
για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς.
β) Μεταγενέστερη αποτίµηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµούνται
στο κόστος κτήσεώς τους (ονοµαστικά ποσά) µείον τυχόν ζηµίες αποµειώσεως, εκτός από τα έντοκα
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεώς τους ή το επιτόκιο είναι
σηµαντικά, αποτιµούνται στο αποσβέσιµο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου (ή µε τη σταθερή
µέθοδο).
Ζηµία αποµειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι µεγαλύτερη από το ποσό που
η οντότητα εκτιµά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό.
Το ποσό που η οντότητα εκτιµά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο
είναι το µεγαλύτερο από:


Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιµάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο,
υπολογιζόµενη µε τη χρήση του αρχικού πραγµατικού επιτοκίου.



Την εύλογη αξία του στοιχείου, µειωµένη µε το απαιτούµενο κόστος πωλήσεως.

Οι ζηµίες αποµειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων και αναστρέφονται ως κέρδη
σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται µέχρι της αξίας
που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζηµία αποµειώσεως.
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα αποτιµούνται µε την ισοτιµία του ξένου
νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι σχετικές συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρίζονται
στα αποτελέσµατα.
γ) ∆ιαγραφή
Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και µόνον όταν εκπνεύσουν τα
συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµιακών ροών του στοιχείου ή µεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι
και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού.

3.1.4. Φόροι εισοδήµατος
3.1.4.1. Τρέχων φόρος
Η εταιρεία δεν εµπίπτει στις διατάξεις φόρου εισοδήµατος , καθώς ως φορέας γενικής κυβέρνησης
δεν διενεργεί φορολογητέες πράξεις
3.1.4.2. Αναβαλλόµενοι φόροι
Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόµενων φόρων.
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3.1.5. Αποθέµατα
α) Αρχική καταχώριση
Τα αποθέµατα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαµβάνει κάθε δαπάνη που
απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεµάτων στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόµενη
χρήση.
β) Μεταγενέστερη αποτίµηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέµατα αποτιµούνται στην κατ' είδος χαµηλότερη
τιµή µεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Το κόστος κτήσεως
προσδιορίζεται µε τη µέθοδο της σειράς εξαντλήσεως (F.I.F.O.). Στην περίπτωση αποτιµήσεως στην καθαρή
ρευστοποιήσιµη αξία, η ζηµία αποµειώσεως καταχωρίζεται ως κόστος πωληθέντων, εκτός αν είναι
σηµαντική, οπότε ενσωµατώνεται στο κονδύλι «αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων».

3.1.6. Προκαταβολές και λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόµενα ποσά) και
αποτιµούνται µεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, µείον τα χρησιµοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής
του δουλευµένου και τυχόν ζηµίες αποµειώσεως. Η αποµείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται
στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης 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 κόστος κτήσεως
και αποτιµούνται µεταγενέστερα στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιµης αξίας,
δηλαδή του ποσού που αναµένεται να ληφθεί.
3.1.7. Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
α) Αρχική καταχώριση και µεταγενέστερη αποτίµηση
Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και µεταγενέστερα,
αποτιµούνται στα ονοµαστικά ποσά τους, εκτός από τις µακροπρόθεσµης λήξεως, οι οποίες αποτιµούνται στο
αποσβέσιµο κόστος µε τη σταθερή µέθοδο). Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο
νόµισµα αποτιµούνται µε την ισοτιµία του ξένου νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι
σχετικές συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσµατα.
β) ∆ιαγραφή
Μια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση διαγράφεται όταν και µόνον όταν η συµβατική δέσµευση
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συµβατική δέσµευση που την δηµιούργησε δεν
υφίσταται πλέον.
3.1.8. Μη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
α) Αρχική καταχώριση και µεταγενέστερη αποτίµηση
Οι µη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στο
ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους. ∆ιαφορές που προκύπτουν είτε
κατά την επανεκτίµησή είτε κατά το διακανονισµό των µη χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων
καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζηµίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.
β) ∆ιαγραφή
Μια µη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση διαγράφεται όταν και µόνον όταν η συµβατική δέσµευση
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συµβατική δέσµευση που την δηµιούργησε δεν
υφίσταται πλέον.
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3.1.9. Προβλέψεις
Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ποσό που
αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους, εκτός αν η αποτίµηση στην παρούσα αξία του ποσού που
αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους έχει σηµαντική επίδραση στα ποσά των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία, που
προκύπτουν από προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καταχωρίζονται και αποτιµούνται µε βάση τον
υπολογισµό αποζηµίωσης όπως αυτή προκύπτει από το λογισµικό µισθοδοσίας της εταιρείας.
3.1.10. Έσοδα και έξοδα
Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευµένα.
Ειδικότερα:




Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται
δουλευµένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:


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



Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή.



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

Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους
καταχωρίζονται ως εξής:


Oι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου ή τη σταθερή
µέθοδο.



Τα µερίσµατα ή παρόµοιας φύσεως εισόδηµα από τη συµµετοχή στην καθαρή θέση άλλων
οντοτήτων όταν εγκρίνονται από το αρµόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανοµή τους.
Τα δικαιώµατα βάσει των σχετικών συµβατικών όρων.

3.1.11. Στοιχεία της καθαρής θέσεως
Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στα
ονοµαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.
3.1.12. Ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόµενα δικαιώµατα και δεσµεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν
από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί µόνο από το αν συµβούν ή δεν συµβούν
ένα ή περισσότερα αβέβαια µελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της Εταιρείας.
Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σηµειώσεις των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
3.1.13. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού
Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού,
προσαρµόζονται, εάν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αυτή
επιβάλλουν προσαρµογές της αξίας τους. Οι προσαρµογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την
ηµεροµηνία εγκρίσεως των οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Τα µη διορθωτικά,
µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σηµαντικά, στις σηµειώσεις
των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
3.1.14. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές
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Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εµπειρία και σε
άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων αναµενόµενων µελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες
συνθήκες, αναµένεται να πραγµατοποιηθούν.

3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και µεθόδων, µεταβολές λογιστικών εκτιµήσεων και διόρθωση
σφαλµάτων προηγούµενων περιόδων
3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και µεθόδων
Οι µεταβολές λογιστικών αρχών και µεθόδων, καταχωρίζονται µε αναδροµική επαναδιατύπωση των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δηµοσιοποιούνται µαζί µε τις καταστάσεις της
τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόµενα κονδύλια να είναι συγκρίσιµα.
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας µεταβολής.
3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιµήσεων
Οι µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία διαπιστώνεται ότι
προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και µελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι µεταβολές
αυτές δεν καταχωρίζονται αναδροµικά.

3.2.3. ∆ιόρθωση σφαλµάτων προηγούµενων περιόδων
Οι διορθώσεις σφαλµάτων καταχωρίζονται µε την αναδροµική διόρθωση των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων όλων των περιόδων που δηµοσιοποιούνται µαζί µε τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου.
Στην παρούσα περίοδο 2017 δεν εντοπίστηκε σφάλµα προηγούµενης περιόδου.

4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόµου προκειµένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση
των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.

5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας υποχρεώσεως µε περισσότερα από ένα κονδύλια
του ισολογισµού
∆εν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται µε περισσότερα από ένα κονδύλια
του ισολογισµού.

6. Πληροφορίες σχετικά µε ενσώµατα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
6.1. Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία κλειόµενης χρήσης (2017)
Πίνακας µεταβολών
ενσώµατων πάγιων
στοιχείων
ιδιοχρησιµοποιούµενων
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2017

Γήπεδα
920.256,11

∆ιαµορφώσεις
γης
υποκείµενες
σε απόσβεση

Κτίρια

0,00 1.134.225,36

Μηχανολογικός Μεταφορικά
εξοπλισµός
µέσα
7.044.364,45

297.953,14

Λοιπός
εξοπλισµός
485.849,56
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Προσθήκες περιόδου
Κεφαλαιοποίηση τόκων
∆ιαφορά
αναπροσαρµογής
Μειώσεις περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2017
Σωρευµένες αποσβέσεις
και αποµειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2017
Αποσβέσεις περιόδου
∆ιαφορά
αναπροσαρµογής
Μειώσεις αποσβέσεων
περιόδου
Αποµειώσεις περιόδου
Αναστροφές
αποµειώσεων περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2017
Καθαρή λογιστική αξία
31.12.2017

920.256,11
0,00

0,00
920.256,11

0,00 1.134.225,36

7.069.743,45

324.640,14

486.490,22

0,00

774.707,00

4.784.017,79

280.932,51

475.650,85

0,00

45.369,01

219.062,43

2.390,83

3.719,27

0,00
0,00

820.076,01
314.149,35

5.003.080,22
2.066.663,23

283.323,34
41.316,80

479.370,12
7.120,10

6.1. Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία προηγούµενης χρήσης (2016)
Πίνακας µεταβολών
ενσώµατων πάγιων
στοιχείων
ιδιοχρησιµοποιούµενων
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2016

Γήπεδα

∆ιαµορφώσεις
γης
υποκείµενες
σε απόσβεση

Κτίρια

Μηχανολογικός Μεταφορικά
εξοπλισµός
µέσα

Λοιπός
εξοπλισµός

920.256,11

0,00 1.134.225,36

6.983.593,25

279.878,14

485.849,56

920.256,11

0,00 1.134.225,36

7.044.364,45

297.953,14

485.849,56

0,00

729.337,99

4.567.772,40

279.878,13

471.206,81

0,00

45.369,01

216.245,39

1.054,38

4.444,04

Προσθήκες περιόδου
Κεφαλαιοποίηση τόκων
∆ιαφορά
αναπροσαρµογής
Μειώσεις περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2016
Σωρευµένες αποσβέσεις
και αποµειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2016
Αποσβέσεις περιόδου
∆ιαφορά
αναπροσαρµογής
Μειώσεις αποσβέσεων
περιόδου
Αποµειώσεις περιόδου
Αναστροφές
αποµειώσεων περιόδου

0,00
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Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.1etos]
Καθαρή λογιστική αξία
31.12.2016

0,00
920.256,11

0,00
0,00

774.707,00
359.518,36

4.784.017,79
2.260.346,66

280.932,51
17.020,63

475.650,85
10.198,71

6.4. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία κλειόµενης χρήσης (2017)

Πίνακας µεταβολών άυλων πάγιων
στοιχείων

Υπεραξία

∆απάνες
αναπτύξεως

Λοιπά άυλα
στοιχεία

Αξία κτήσεως
0,00

0,00

17.072,05

Υπόλοιπο 31.12.2017

0,00

0,00

17.072,05

Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις

0,00

0,00

15843,95

Υπόλοιπο 1.1.2017
Προσθήκες περιόδου
Κεφαλαιοποίηση τόκων
Μειώσεις περιόδου
Μεταφορές περιόδου

Υπόλοιπο 1.1.2017
612,65

Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου
Αποµειώσεις περιόδου
Αναστροφές αποµειώσεων περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2017

0,00

0,00

16.456,60

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2017

0,00

0,00

615,45

6.4. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία προηγούµενης χρήσης (2016)

Πίνακας µεταβολών άυλων πάγιων
στοιχείων

Υπεραξία

∆απάνες
αναπτύξεως

Λοιπά άυλα
στοιχεία

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2016

0,00

0,00

13.441,48
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Προσθήκες περιόδου
Κεφαλαιοποίηση τόκων
Μειώσεις περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2016

0,00

0,00

17.072,05

Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις

0,00

0,00

11.600,75

Υπόλοιπο 1.1.2016
4.243,20

Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου
Αποµειώσεις περιόδου
Αναστροφές αποµειώσεων περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2016

0,00

0,00

15.843,95

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2016

0,00

0,00

1.228,10

6.5. Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή
∆εν υπάρχουν στην τρέχουσα και την προηγούµενη χρήση αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία.

7. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
7.1 Αποτίµηση στην εύλογη αξία
Τα οικονοµικά µεγέθη αποτιµούνται στο κόστος κτήσης και αναλύονται στην παρακάτω ενότητα
7.2 Αποτίµηση στο κόστος κτήσεως
7.2.1 Εµπορικές απαιτήσεις
Οι εµπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Εµπορικές απαιτήσεις
Χρεωστικά υπόλοιπα εµπορικών απαιτήσεων
Λοιπά χρεωστικά υπόλοιπα
Σύνολο

Χρήση 2017
233.712,33
0,00
233.712,33

7.2.2 Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
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Λοιπές απαιτήσεις
Χρεωστικά υπόλοιπα χρεώστες διάφοροι
Χρεωστικά υπόλοιπα εµπορικών υποχρεώσεων
Χρεωστικά υπόλοιπα τραπεζικών υποχρεώσεων
Χρεωστικά πιστωτών
Χρεωστικά σε φόρους τέλη*
Χρεωστικά ασφαλιστικών οργανισµών
Χρεωστικά µεταβατικών παθητικού & προβλέψεων
Σύνολο

Χρήση 2017
0,00
6.323,47
0,00
0,00
1.367.042,85
0,00
0,00
1.367.042,85

7.2.3 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Υπόλοιπο του ταµείου
Υπόλοιπο στις καταθέσεις όψεως
Υπόλοιπο στις προθεσµιακές καταθέσεις
Σύνολο

Χρήση 2017
12,20
364.518,43
0,00
364.530,63

8. Λογαριασµοί καθαρής θέσεως
Οι λογαριασµοί καθαρής θέσης αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Καθαρή θέση
Καταβληµένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Καταθέσεις ιδιοκτητών
Ίδιοι τίτλοι
Σύνολο

3.716.200,00
0,00
0,00
0,00
3.716.200,00

∆ιαφορές εύλογης αξίας
∆ιαφορές αξίας ενσωµάτων παγίων
∆ιαφορές αξίας διαθέσιµων για πώληση
∆ιαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθµισης
ταµειακών ροών
Σύνολο

0,00
0,00

Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο
Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέο*
Σύνολο

17.947,20
0,00
160.820,32
178.767,52

Συναλλαγµατικές διαφορές
Σύνολο καθαρής θέσης

0,00
0,00

0,00
3.894.967,52
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* το αποτέλεσµα εις νέο αφορά ποσό από το ισοζύγιο ύψους 99.719,83€ πλέον του αποτελέσµατος
που προέκυψε από την κλειόµενη χρήση 2017, ποσό 61.100,49€ σύνολο 160.820,32€.
9. Προβλέψεις
9.1 Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία
Η εταιρεία δε σχηµατίζει προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία.
9.2 Λοιπές προβλέψεις
Οι λοιπές προβλέψεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Πιστωτικά υπόλοιπα λογαριασµών Λοιπών
προβλέψεων
Προβλέψεις για εκκρεµοδικίες
Προβλέψεις για δοσµένες εγγυήσεις
Προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος
Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου
Άλλες προβλέψεις
Λοιπές Προβλέψεις για συνδ/νες οντότητες
Σύνολο

Χρήση 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
1.153.435,97
0,00
1.153.435,97

10. Υποχρεώσεις
10.1 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
10.1.1 Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Πιστωτικά υπόλοιπα προµηθευτών
Πιστωτικά υπόλοιπα αξιόγραφων πληρωτέων
Πιστωτικά υπόλοιπα λοιπών υποχρεώσεων (ΙΚΑ)
Σύνολο

Χρήση 2017
0,00
0,00
275227,26
275227,26

10.1.2 Κρατικές επιχορηγήσεις
Η κίνηση του λογαριασµού σύµφωνα µε τα λογιστικά βιβλία της οντότητας ανέρχεται σε : 0,00 €.
10.2 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
10.2.1 Εµπορικές υποχρεώσεις
Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Εµπορικές υποχρεώσεις
Πιστωτικά υπόλοιπα προµηθευτών

Χρήση 2017
7.993,42
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Πιστωτικά υπόλοιπα αξιόγραφων πληρωτέων
Λοιπές εµπορικές υποχρεώσεις
Σύνολο

0,00
0,00
7.993,42

10.2.2 Λοιπές υποχρεώσεις
Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Λοιπές υποχρεώσεις
Προκαταβολές πελατών
Πιστωτικά υπόλοιπα στα αξιόγραφα εµπορικών
απαιτήσεων
Υπόλοιπα λοιπών υποχρεώσεων
Λοιποί φόροι – τέλη
Σύνολο

Χρήση 2017
0,00
0,00
0,00
12.637,65
12.637,65

11. Έσοδα και έξοδα σηµαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σηµασίας
Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες :
Έσοδα από :
Πωλήσεις εµπορευµάτων
Πωλήσεις από παραγωγική δραστηριότητα
Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων
Πωλήσεις υπηρεσιών
Επιχορηγήσεις και έσοδα παρεπόµενων ασχολιών
Έσοδα κεφαλαίων
Έσοδα από συναλλαγµατικές διαφορές
Έσοδα από συµµετοχές ( Μερίσµατα )
Έσοδα από πώληση περιουσιακών στοιχείων
Έσοδα από αναστροφή προβλέψεων και
αποµειώσεων
Έσοδα από επιµέτρηση στην εύλογη αξία
Λοιπά έσοδα
Σύνολο

Χρήση 2017
0,00
0,00
0,00
2.396.190,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Έξοδα από :
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Ζηµίες στην επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων
Έξοδα από συναλλαγµατικές διαφορές
Ζηµίες από διάθεση περιουσιακών στοιχείων
∆ιάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβέσεις
Ζηµιές Πρόστιµα – Ασυνήθη έξοδα
Προβλέψεις και φορολογικά έξοδα
Σύνολο

Χρήση 2017
535.358,57
0,00
0,00
0,00
1.195.304,77
356,00
271.154,19
29.597,63
349.833,35
2.381.604,51

0,00
377.499,22
2.773.689,63

12. Τόκοι που ενσωµατώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο
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∆εν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

13. Προτεινόµενη διάθεση κερδών
Το διοικητικό συµβούλιο προτείνει στην προσεχή τακτική γενική συνέλευση των µετόχων τη διάθεση
των καθαρών µετά από φόρους κερδών ως ακολούθως:

Προτεινόµενη διάθεση κερδών
Τακτικό αποθεµατικό
Πρώτο µέρισµα
Έκτακτο αποθεµατικό
Υπόλοιπο κερδών εις νέο
Σύνολο

Χρήση 2017
0,00
0,00
0,00
61.100,49
61.100,49

14. Αναβαλλόµενοι φόροι
Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόµενων φόρων.

15. Κατηγορίες και αµοιβές προσωπικού

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

Μικτές αποδοχές

Χρήση 2017
412.632,84

Εργοδοτικές εισφορές

110.648,89

Σύνολο

523.281,73

16. Ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές περιοχές
Ο κύκλος εργασιών και τα λοιπά έσοδα αναλύoνται ως εξής:
Ανάλυση κύκλου εργασιών

Χρήση 2017

Κατηγορίες δραστηριότητας
Βιοµηχανική δραστηριότητα
Εµπορική δραστηριότητα
Παροχή υπηρεσιών
Σύνολο

0,00
0,00
2.396.190,41
2.396.190,41

Γεωγραφικές αγορές
Εσωτερική αγορά
Ευρωπαϊκή αγορά
Αγορές τρίτων χωρών

2.396.190,41
0,00
0,00
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Σύνολο

Ανάλυση λοιπών εσόδων
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων
Επιχορηγήσεις τόκων
Επιχορηγήσεις λοιπών εξόδων
Άλλα λειτουργικά έσοδα
Άλλα λειτουργικά έσοδα από συνδ/νες οντότητες
Σύνολο

2.396.190,41

Χρήση 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

17. Προκαταβολές και πιστώσεις σε µέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών
οργάνων
∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

18. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόµου

Η Εταιρεία δεν ανήκει στην κατηγορία των πολύ µικρών οντοτήτων.

19. Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που δεν
εµφανίζονται στον ισολογισµό
∆εν συντρέχει περίπτωση καθώς δεν βρέθηκαν συµβάσεις λειτουργικών µισθώσεων και εγγυητικές
επιστολές προς διαφόρους τρίτους.
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