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IΣOΛOΓIΣMOΣ ΤΗΣ 31ης ΔEKEMBPIOY 2018
2018
Μη κυκλοφορούντα περιουσικά στοιχεία
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Σύνολο
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσικά στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Προκαταβολές για αποθέματα
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού

Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις

2017

1.372.460,51 1.433.386,07
71.033,58
76.955,10
10.661,73
11.925,27
1.454.155,82 1.522.266,44
2.980,76
431,76
2.980,76
431,76
1.457.136,58 1.522.698,20

760.752,24
2.610,27
6.135,05
769.497,56

503.810,84
2.207,65
1.526,84
507.545,33

1.467.107,28
193.323,76
5.349,68
401.860,37
2.067.641,09
2.837.138,65
4.294.275,23

1.493.004,58
205.484,63
3.637,73
142.171,26
1.844.298,20
2.351.843,53
3.874.541,73

2018

2017

1.367.970,48 1.367.970,48
1.367.970,48 1.367.970,48

421.585,98
421.585,98
22.301,77
22.301,77
1.525.594,65 1.514.779,26
1.969.482,40 1.958.667,01
3.337.452,88 3.326.637,49
105.677,42
105.677,42

122.292,50
122.292,50

713.597,42

323.488,48
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Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και
υποχρεώσεων

75.665,23
32.018,73
23.426,67
6.436,88
851.144,93
851.144,93

54.720,89
31.181,30
12.737,70
3.483,37
425.611,74
425.611,74

4.294.275,23 3.874.541,73

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

2018

2017

Κυκλος εργασιων (Καθαρός)

4.842.140,30

3.757.659,41

Κόστος πωλήσεων

2.966.351,23

2.297.443,05

Μικτό αποτελεσματα

1.875.789,07

1.460.216,36

Λοιπά συνήθη έσοδα

5.477,05

2.217,07

1.881.266,12

1.462.433,43

Εξοδα διοίκησης

392.014,74

374.772,73

Εξοδα διάθεσης

1.479.935,99

1.077.073,44

Λοιπά έξοδα και ζημίες

731,65

1.734,13

Λοιπά έσοδα και κέρδη

4.655,74

987,56

13.239,48

9.840,69

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

32,11

36,74

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα

2.456,20

2.213,62

10.815,39

7.663,81

0,00

0,00

10.815,39

7.663,81

Συνολο

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

Αποτελέσματα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ( Μικρών Οντοτήτων )
Άρθρο 29 Ν.4308/2014: Προσάρτηµα επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
1. Πληροφορίες σχετικά µε:
α) Την επωνυµία της οντότητας.
β) Το νοµικό τύπο της οντότητας.
γ) Την περίοδο αναφοράς.
δ) Τη διεύθυνση της έδρας της οντότητας.
ε) Το δηµόσιο µητρώο στο οποίο είναι εγγεγραµµένη
η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά
περίπτωση.
η) Την κατηγορία της οντότητας (πολύ µικρή, µικρή,
µεσαία, µεγάλη, δηµοσίου συµφέροντος), σύµφωνα µε
τον παρόντα νόµο.
θ) ∆ήλωση ότι οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν
καταρτιστεί σε πλήρη συµφωνία µε τον παρόντα νόµο.
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ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν
καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα
νόμο.

2. Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που
ακολουθεί η οντότητα
για τα επιµέρους στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών της
καταστάσεων. Σε περίπτωση αλλαγών λογιστικών πολιτικών,
αλλαγών λογιστικών εκτιµήσεων ή διόρθωσης λαθών, γίνεται
αναφορά στο γεγονός, στους λόγους που οδήγησαν στην
αλλαγή ή τη διόρθωση, και γνωστοποιούνται επαρκώς οι
σχετικές επιπτώσεις στα κονδύλια των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων.

Δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στις λογιστικές πολιτικές
που ακολουθεί η οντότητα.

3. Όπου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η οντότητα έχει
παρεκκλίνει από την εφαρµογή µιας διάταξης του παρόντος
νόµου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της παραγράφου 2
του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης, η παρέκκλιση αυτή
γνωστοποιείται και δικαιολογείται επαρκώς. Οι επιπτώσεις της
παρέκκλισης στα περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στην
καθαρή θέση και στα αποτελέσµατα, παρατίθενται πλήρως στο
προσάρτηµα.

Δεν έγινε καμία παρέκκλιση

4.Εάν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την
προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα,
γνωστοποιείται η φύση αυτών των παραγόντων, καθώς και τα
µέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιµετώπισή τους.

Εάν η οντότητα λειτουργεί µε την παραδοχή της
συνεχιζόµενης δραστηριότητας.
Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση.
5.β) Οι πληροφορίες επί των κονδυλίων των
χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων παρατίθενται µε τη σειρά µε την οποία τα
κονδύλια αυτά παρουσιάζονται στις χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις.
5.δ) Όταν πληροφορίες του παρόντος άρθρου παρατίθενται
στους πίνακες των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, οι
πληροφορίες αυτές µπορεί να µην επαναλαµβάνονται στο
προσάρτηµα.
6. Το προσάρτηµα περιλαµβάνει, κατ’ ελάχιστον, τις
επεξηγηµατικές πληροφορίες και αναλύσεις των παραγράφων 3
έως 34 του παρόντος άρθρου, εκτός και εάν προβλέπεται
απαλλαγή βάσει του παρόντος νόµου.

Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την
προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη
δραστηριότητα.
Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
Η οντότητα δ ε ν είναι υπό εκκαθάριση.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Το προσάρτημα περιλαμβάνει, ό λ ε ς τις
πληροφορίες και αναλύσεις των παραγράφων 3 έως
34 του παρόντος άρθρου, και δεν υπάρχει απαλλαγή
βάσει του παρόντος νόμου.
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7. Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή µία υποχρέωση σχετίζεται
µε περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισµού,
γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου αυτού µε τα σχετιζόµενα
κονδύλια των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.

8. Πίνακα που παρουσιάζει για κάθε κονδύλι των
ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων:
α) Το κόστος κτήσης ή το κόστος παραγωγής ή την εύλογη
αξία (του άρθρου 24) σε περίπτωση που έχει εφαρµοστεί
επιµέτρηση στην εύλογη αξία, στην αρχή και στο τέλος της
περιόδου για κάθε κονδύλι.
β) Τις προσθήκες, τις µειώσεις και τις µεταφορές µεταξύ των
κονδυλίων των παγίων κατά τη διάρκεια της περιόδου
γ) Τις αποσβέσεις και αποµειώσεις αξίας που αφορούν την
περίοδο.
δ) Τις σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις στην αρχή και
στο τέλος της περιόδου.
ε) Τις λοιπές µεταβολές των σωρευµένων αποσβέσεων και
αποµειώσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου.
στ) Το ποσό µε το οποίο προσαυξήθηκε η αξία κτήσης
πάγιων περιουσιακών στοιχείων λόγω κεφαλαιοποίησης
τόκων στην περίοδο, σύµφωνα µε την παράγραφο 2δ
του άρθρου 18.
ζ) Λοιπές µεταβολές.

9. Το ποσό τόκων της περιόδου µε το οποίο αυξήθηκε το
κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε το
άρθρο 20.

ΝΑΙ

Δεν έχει εφαρμοστεί η επιμέτρηση στην εύλογη αξία.

Επισυνάπτεται ο πίνακας των παγίων στοιχείων

Δεν υπάρχουν τόκοι της περιόδου που προσάυξησαν
το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών

10. Το συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται µε
εξασφαλίσεις που παρέχονται από την οντότητα, µε ένδειξη της
φύσης και της µορφής της εξασφάλισης.

Δεν υπάρχει χρέος της οντότητας που καλύπτεται με
εξασφαλίσεις.

11. Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται
απαιτητά µετά από πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία του
ισολογισµού.

Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις της οντότητας που
καθίστανται απαιτητές μετά από πέντε (5) έτη από
την ημερομηνία του ισολογισμού.

12. Για τους απασχολούµενους στην οντότητα κατά τη
διάρκεια περιόδου παρέχονται οι εξής πληροφορίες:
α) Ο µέσος όρος των απασχολούµενων.

Ο μέσος όρος των απασχολούμενων είναι 17 άτομα.

13. Το ποσό και τη φύση των επιµέρους στοιχείων των εσόδων
ή των εξόδων που είναι ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης
συχνότητας ή σηµασίας. Ιδιαίτερα, στην περίπτωση που από
τον παρόντα νόµο προβλέπεται συµψηφισµός εσόδων και
εξόδων γνωστοποιούνται τα σχετικά κονδύλια και οι αξίες
αυτών προ του συµψηφισµού.

∆εν υπάρχουν έσοδα ή έξοδα που είναι ιδιαίτερου
ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σηµασίας»
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14.α) Σαφής δήλωση ότι έχει γίνει χρήση της δυνατότητας
επιµέτρησης στην εύλογη αξία, καθώς και τα κονδύλια των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων που έχουν επιµετρηθεί στην
εύλογη αξία.
14.β) Περιγραφή των σηµαντικών υποθέσεων στις οποίες
βασίζονται τα υποδείγµατα και οι τεχνικές επιµέτρησης.
14.γ) Ανά κονδύλι στοιχείων του ισολογισµού: η εύλογη
αξία, οι µεταβολές της που έχουν αναγνωριστεί στα
αποτελέσµατα, καθώς και οι µεταβολές αυτής που έχουν
αναγνωριστεί απευθείας στην καθαρή θέση (διαφορές
εύλογης αξίας).
14.δ) Πίνακας στον οποίο παρουσιάζεται η κίνηση των
διαφορών εύλογης αξίας κατά τη διάρκεια της περιόδου, µε
ανάλυση σε µικτό ποσό και αναβαλλόµενο φόρο
εισοδήµατος, όταν αναγνωρίζεται αναβαλλόµενη
φορολογία.
14.ε) Για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηµατοοικονοµικών
µέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση τους,
συµπεριλαµβανόµενων των όρων και των συνθηκών που
µπορεί να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και την πιθανότητα
µελλοντικών χρηµατοροών.
14.στ) Για πάγια στοιχεία, η λογιστική αξία των παγίων αυτών
που θα αναγνωρίζονταν στον ισολογισµό, εάν τα εν λόγω
στοιχεία δεν είχαν επιµετρηθεί στην εύλογη αξία τους, σύµφωνα
µε το άρθρο 24.

15. Το συνολικό ποσό των χρηµατοοικονοµικών δεσµεύσεων,
εγγυήσεων ή ενδεχόµενων επιβαρύνσεων (ενδεχόµενες
υποχρεώσεις) που δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό, µε
ένδειξη της φύσης και της µορφής των σχετικών εξασφαλίσεων
που έχουν παρασχεθεί.
Κάθε δέσµευση που αφορά παροχές σε εργαζόµενους µετά την
έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες οµίλου ή συγγενείς
οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά.

16. Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν
στα µέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών
συµβουλίων, µε µνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και
των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν
εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσµεύσεις που
αναλήφθηκαν για λογαριασµό τους, µε οποιαδήποτε εγγύηση.
Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε
κατηγορία των προσώπων αυτών.

∆εν έχει γίνει επιµέτρηση στην εύλογη αξία.

∆εν υπάρχουν δεσµεύσεις ή εγγυήσεις ή επιβαρύνσεις
που δεν εµφανίζονται στον Ισολογισµό.

Υπάρχουν ποσά ύψους 105.677,42 € που αφορούν
την πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία.

∆εν υπάρχουν ποσά προκαταβολών και πιστώσεων
που χορηγήθηκαν στα µέλη διοικητικών,
διαχειριστικών και εποπτικών συµβουλίων.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΓΙΩΝ 31.12.2018

Αξία κτήσεως
Αξια κτήσεως 01.01.2017

540.424,88

Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου

1.914.453,00
-

-

Υπόλοιπο 31.12.2017
Σωρευµένες
αποσβέσεις και
αποµειώσεις

540.424,88

Υπόλοιπο 01.01.2017

-

Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων
περιόδου

-

Υπόλοιπο 31.12.2017
Καθαρή λογιστική αξία
31.12.2017

-

374.759,23
-

376.962,10
-

6.278,55

-

-

1.914.453,00

374.759,23

383.240,65

960.566,25

290.835,42

356.004,99

60.925,56

-

6.968,71

15.310,39

-

540.424,88

1.021.491,81

297.804,13

371.315,38

892.961,19

76.955,10

11.925,27

Αξία κτήσεως
Αξια κτήσεως 01.01.2018
Προσθήκες περιόδου

540.424,88
-

Μειώσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2018
Σωρευµένες
αποσβέσεις και
αποµειώσεις

1.914.453,00
-

-

540.424,88

Υπόλοιπο 01.01.2018

1.914.453,00

-

Υπόλοιπο 31.12.2018
Καθαρή λογιστική αξία
31.12.2018

-

1.021.491,81
60.925,56

383.240,65
9.569,16

-

-

Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων
περιόδου

374.759,23

4.186,79

374.759,23

297.804,13
5.921,52

388.623,02

371.315,38
10.832,65

-

540.424,88

4.186,75
1.082.417,37
832.035,63

303.725,65
71.033,58

377.961,28
10.661,74

Aθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2019
Ο Aντιπρόεδρος
& διευθύνων Σύµβουλος
ΠΕΤΡΟΣ ∆ΡΑΝΙΑΣ
Α.∆.Τ. Χ611659

Το Μέλος ∆.Σ.

ALESSANDRO DEL PIO
Αρ.∆ιαβατ.
AV1213127

Η Προϊσταµένη
του Λογιστηρίου
ΘΩΜΑΙΣ ΚΑΣΤΑΝΗ
Α.∆.Τ. ΑΒ630624
Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 44896

7

