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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή  
 

Προς τους Μετόχους της εταιρείας 
  

«ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
 
 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 
Γνώµη µε Επιφύλαξη  
Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 
31ης Δεκεµβρίου 2017 και  την κατάσταση αποτελεσµάτων που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και 
το σχετικό προσάρτηµα. 
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέµατος 1-2 και τις πιθανές επιπτώσεις του θέµατος 3 
που µνηµονεύονται  στην παράγραφο της έκθεσής µας “Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη”, οι συνηµµένες 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική 
θέση της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά 
την 31η Δεκεµβρίου 2017, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία 
αυτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει. 
 
Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη 
Από τον έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: 1) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται 
από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν σχηµατίζεται πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεµβρίου 2017, το συνολικό ύψος της µη σχηµατισθείσας 
πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 113 χιλ. περίπου µε συνέπεια οι προβλέψεις για παροχές σε 
εργαζοµένους να εµφανίζονται µειωµένες κατά 113 χιλ. ευρώ, η Καθαρή θέση να εµφανίζεται αυξηµένη 
κατά ευρώ 113 χιλ. περίπου, τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων και της κλειόµενης να 
εµφανίζονται αυξηµένα κατά ευρώ 106 χιλ. και 7 χιλ. περίπου, αντίστοιχα. 2) Στο λογαριασµό των 
βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων «Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης» περιλαµβάνονται ληξιπρόθεσµες 
υποχρεώσεις συνολικού ποσού ευρώ 151.598,37. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που 
προβλέπονται, από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχουν λογισθεί οι  αναλογούσες προσαυξήσεις 
ποσού ευρώ 27 χιλ. περίπου, µε συνέπεια οι υποχρεώσεις αυτές να εµφανίζονται ισόποσα µειωµένες, τα 
ίδια κεφάλαια ισόποσα αυξηµένα και τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων και της κλειόµενης 
να εµφανίζονται αυξηµένα κατά 14,7 χιλ. ευρώ και 12,3 χιλ. περίπου, αντίστοιχα.3) Οι φορολογικές 
υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2012 έως και 
2017. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσµατα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η 
εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίµηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν 
καταλογιστούν σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηµατίσει σχετική 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. 
 
Διενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν 
ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία. Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά περιγράφονται 
περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής µας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των 
Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων”. Είµαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύµφωνα µε τον Κώδικα 
Δεοντολογίας για Επαγγελµατίες Ελεγκτές του Συµβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας 
Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας 
που σχετίζονται µε τον έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουµε 
εκπληρώσει τις δεοντολογικές µας υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας 
και του προαναφερόµενου Κώδικα Δεοντολογίας. 
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Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν 
βάση για γνώµη µε επιφύλαξη. 
 
Ευθύνες της Διοίκησης επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις δικλίδες 
εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη 
είτε σε λάθος. 
Κατά την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την 
αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου 
συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέµατα που σχετίζονται µε τη συνεχιζόµενη δραστηριότητα και τη 
χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόµενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε 
προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη 
ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 
 
Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 
Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη 
είτε σε λάθος και να εκδώσουµε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Η εύλογη 
διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που 
διενεργείται σύµφωνα µε τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, θα 
εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλµα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλµατα δύναται να προκύψουν από απάτη 
ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, µεµονωµένα ή αθροιστικά, θα µπορούσε εύλογα να 
αναµένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που λαµβάνονται µε βάση αυτές 
τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν 
ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, ασκούµε επαγγελµατική κρίση και διατηρούµε επαγγελµατικό 
σκεπτικισµό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

• Εντοπίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος στις χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας 
ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούµε ελεγκτικά 
τεκµήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώµη µας. Ο κίνδυνος 
µη εντοπισµού ουσιώδους σφάλµατος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που 
οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη µπορεί να εµπεριέχει συµπαιγνία, πλαστογραφία, 
εσκεµµένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαµψη των δικλίδων εσωτερικού 
ελέγχου. 

• Κατανοούµε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται µε τον έλεγχο, µε σκοπό το 
σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την 
διατύπωση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της 
Εταιρείας. 

• Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν 
και το εύλογο των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη 
Διοίκηση.  

• Αποφαινόµαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της 
συνεχιζόµενης δραστηριότητας και µε βάση τα ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτήθηκαν για το εάν 
υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά µε γεγονότα ή συνθήκες που µπορεί να υποδηλώνουν 
ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. 
Εάν συµπεράνουµε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είµαστε υποχρεωµένοι στην έκθεση 
ελεγκτή να επιστήσουµε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουµε τη γνώµη 
µας. Τα συµπεράσµατά µας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτώνται µέχρι την 
ηµεροµηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, µελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν 
ως αποτέλεσµα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα. 
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• Αξιολογούµε τη συνολική παρουσίαση, τη δοµή και το περιεχόµενο των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείµενες συναλλαγές και τα γεγονότα µε 
τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

Μεταξύ άλλων θεµάτων, κοινοποιούµε στη διοίκηση, το σχεδιαζόµενο εύρος και το χρονοδιάγραµµα 
του ελέγχου, καθώς και σηµαντικά ευρήµατα του ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένων όποιων σηµαντικών 
ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουµε κατά τη διάρκεια του ελέγχου µας. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του 
Διοικητικού Συµβουλίου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (µέρος Β) του 
Ν. 4336/2015, σηµειώνουµε ότι: 
 
α) Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί σύµφωνα 

µε τις ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις των άρθρων 43α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόµενο αυτής 
αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 
31.12.2017. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά τον έλεγχό µας, για την εταιρεία «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει 
ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συµβουλίου. 

 
 

                         Αθήνα, 9 Ιουλίου 2018 
 
 
 

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓ. ΚΟΤΣΙΚΑΣ 

  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

  Α.Μ. ΣΟΕΛ 29481 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές A.E. 
Μέλος της Crowe Horwath International 
Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2017 
 
 

   Ποσά σε Ευρώ 
 

   
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 31/12/2017 31/12/2016 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

 
    

Ενσώµατα πάγια 
 

    
Ακίνητα 6.1 76.162,03  80.044,75  
Μηχανολογικός εξοπλισµός 6.1 238.520,59  201.105,01  
Λοιπός εξοπλισµός 6.1 54.790,31  41.019,98  
Σύνολο 

 
369.472,93  322.169,74  

  
 

    
Άυλα πάγια στοιχεία 

 
    

Λοιπά άυλα 6.2 0,05  0,05  
Σύνολο 

 
0,05  0,05  

  
 

    
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

 
    

Λοιπά 
 

7.108,00  5.364,00  
Σύνολο 

 
7.108,00  5.364,00  

  
 

    
Σύνολο µη κυκλοφορούντων 

 
376.580,98  327.533,79  

  
 

    
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

 
    

Αποθέµατα 
 

    
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 

 
83.931,86  105.442,44  

Σύνολο 
 

83.931,86  105.442,44  

  
 

    
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές 

 
    

Εµπορικές απαιτήσεις 7.1.1 1.019.581,95  894.356,37  
Λοιπές απαιτήσεις 7.1.2 302.667,02  365.327,66  
Προπληρωµένα έξοδα 

 
135,00  135,00  

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 

63.590,95  334.352,18  
Σύνολο 

 
1.385.974,92  1.594.171,21  

  
 

    
Σύνολο κυκλοφορούντων 

 
1.469.906,78  1.699.613,65  

  
 

    
Σύνολο Ενεργητικού   1.846.487,76  2.027.147,44  
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σηµ. 31/12/2017 31/12/2016 
Καθαρή θέση       
Καταβληµένα κεφάλαια       
Κεφάλαιο   474.660,00  474.660,00  
Σύνολο   474.660,00  474.660,00  
        
Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο       
Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού   72.358,15  72.358,15  
Αποτελέσµατα εις νέο 3.2.3 (107.476,17) (160.013,51) 
Σύνολο   (35.118,02) (87.655,36) 
Σύνολο καθαρής θέσης   439.541,98  387.004,64  
        
Προβλέψεις       
Λοιπές προβλέψεις   254.772,08  376.677,41  
Σύνολο   254.772,08  376.677,41  
        
Υποχρεώσεις       
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις       
Εµπορικές υποχρεώσεις 8.1.1 437.692,57  460.864,35  
Λοιποί φόροι και τέλη   70.951,82  80.351,80  
Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης   232.553,78  240.286,24  
Λοιπές υποχρεώσεις 8.1.2 410.975,53  481.963,00  
Σύνολο   1.152.173,70  1.263.465,39  
        
Σύνολο Υποχρεώσεων   1.152.173,70  1.263.465,39  

Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων   1.846.487,76  2.027.147,44  
 
  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Ποσά σε Ευρώ 

     Σηµ. 31/12/2017 31/12/2016 
        
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 9 3.506.219,66  3.329.555,55  
Κόστος πωλήσεων 9 (3.212.746,74) (2.997.248,17) 
Μικτό Αποτέλεσµα   293.472,92  332.307,38  
        
Λοιπά συνήθη έσοδα   5.400,00  4.400,00  
        
Έξοδα διοίκησης 9 (438.019,28) (558.572,85) 
Λοιπά έξοδα και ζηµίες   (4.851,71) (10.530,92) 
Λοιπά έσοδα και κέρδη   201.098,20  72,63  
Αποτέλεσµα προ τόκων και φόρων   57.100,13  (232.323,76) 
        
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα   0,00  0,00  
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   (4.562,79) (5.306,38) 
Αποτέλεσµα προ φόρων   52.537,34  (237.630,14) 
        
Φόροι εισοδήµατος   0,00  0,00  
Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους   52.537,34  (237.630,14) 
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Προσάρτηµα (σηµειώσεις) επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων  

της 31ης Δεκεµβρίου 2017 
 (Σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014) 

 
1. Πληροφορίες σχετικές µε την Εταιρεία 

 

α) Επωνυµία: «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

β) Νοµικός τύπος: Ανώνυµη εταιρεία. 

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2017 - 31.12.2017 

δ)  Διεύθυνση της έδρας: Λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου 65, Πειραιάς, 18535 

ε) ΑΡ..Μ.Α.Ε.: 39123/002/Β/97/0123 

ΓΕ.ΜΗ.: 44416507000 

στ’) Η διοίκηση εκτιµά ότι η παραδοχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγµένη για την 
κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.  

ζ) Η εταιρεία  ανήκει στην κατηγορία µικρή οντότητα. 

η)  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 εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόµενης 
δραστηριότητας 
 

Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την 
προοπτική της ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα. 

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 επανεκτιµώνται σε συνεχή βάση.   

Οι λογιστικές εκτιµήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισµό των αποσβέσεων των  παγίων, την 
αποµείωση των απαιτήσεων και τις προβλέψεις. 

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.  
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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.  

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: 

! Μηχανήµατα και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 10 έτη. 

! Μεταφορικά µέσα επιβατικά 6 έτη. 

! Μεταφορικά µέσα φορτηγά 8 έτη. 

! Έπιπλα και εξοπλισµός γραφείων 10 έτη. 

! Εξοπλισµός Η/Υ 5έτη 

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.  

Για την εκτίµηση της αξίας χρήσεως, οι εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές ροές προεξοφλούνται στην 
παρούσα αξία τους µε την χρήση ενός προ φόρου προεξοφλητικού επιτοκίου, το οποίο αντανακλά τις τρέχουσες 
εκτιµήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήµατος και για τους κινδύνους που σχετίζονται µε αυτά τα 
περιουσιακά στοιχεία.  

γ) Διαγραφή 

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. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

3.1.2.1. Λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

α) Αρχική καταχώριση 

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 
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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 κτήσεως τους (ονοµαστικά ποσά) µείον τυχόν ζηµίες αποµειώσεως, εκτός από τα έντοκα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεως τους ή το επιτόκιο είναι 
σηµαντικά, αποτιµούνται στο αποσβέσιµο κόστος 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) Διαγραφή 

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. 

3.1.3. Φόροι εισοδήµατος 

3.1.3.1. Τρέχων φόρος 

Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος περιλαµβάνει: 

! Τον φόρο εισοδήµατος που προκύπτει µε βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής 
νοµοθεσίας. 

! Τον φόρο εισοδήµατος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο.  

Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων της 
χρήσεως, κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την 
Εταιρεία. 

 

3.1.3.2. Αναβαλλόµενοι φόροι 

Αναβαλλόµενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιµες) διαφορές µεταξύ 
λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισµού.  
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Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόµενων φόρων. 

 

 

3.1.4. 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». 

3.1.5. 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. 

3.1.6. 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) Διαγραφή 

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.  

3.1.7. 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. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά 
την επανεκτίµησή είτε κατά το διακανονισµό των µη χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων καταχωρίζονται ως 
κέρδη ή ζηµίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.  



 12 

β) Διαγραφή 

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.  

3.1.8. 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, όταν διενεργούνται, καταχωρίζονται και αποτιµώνται 
στα προκύπτοντα από τη νοµοθεσία ονοµαστικά ποσά κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

3.1.9. 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 από παροχή υπηρεσιών καταχωρίζονται µε τη µέθοδο της ολοκληρωµένης συµβάσεως.   

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

" Οι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας µε τη σταθερή µέθοδο.  

" Τα δικαιώµατα βάσει των σχετικών συµβατικών όρων. 

3.1.10. Στοιχεία της καθαρής θέσεως 

Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στα ονοµαστικά 
ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί. 

3.1.11. 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. 

3.1.12. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού 
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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 Διοικητικό Συµβούλιο. Τα µη διορθωτικά, µετά την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σηµαντικά, στις σηµειώσεις των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

 

3.1.13. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 

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. Διόρθωση 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.  

Δεν υπάρχουν. 

4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόµου προκειµένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 
 

Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρµογή µιας διατάξεως του νόµου για 
να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, γνωστοποιεί 
και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή.  

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως. 

5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας υποχρεώσεως µε περισσότερα από ένα κονδύλια του 
ισολογισµού 
 
Δεν υπάρχουν. 
 
 
 
6. Πληροφορίες σχετικά µε ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία 
 
 
6.1. Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα  πάγια περιουσιακά στοιχεία 
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Πίνακας µεταβολών πάγιων στοιχείων 	  	   	  	  

  Ενσώµατα πάγια στοιχεία ιδιοχρησιµοποιούµενα 
      Λοιπός εξοπλισµός 	  	  

  Κτίρια Μηχανολογικός 
εξοπλισµός 

Μεταφορικά 
µέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός 
(Η/Υ, κλπ) 

Σύνολο 

Αξία κτήσεως            
Υπόλοιπο 1.1.2016 265.368,35 552.536,27 4.500,00 444.417,50 1.266.822,12 
Προσθήκες περιόδου 0,00 31.170,71 0,00 36.980,79 68.151,50 
Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
Υπόλοιπο 31.12.2016 265.368,35 583.706,98 4.500,00 481.398,29 1.334.973,62 
Σωρευµένες αποσβέσεις 
και αποµειώσεις           

Υπόλοιπο 1.1.2016 181.440,88 335.547,62 975,00 402.304,15 920.267,65 
Αποσβέσεις περιόδου 3.882,72 47.054,35 450,00 41.149,16 92.536,23 
Υπόλοιπο 31.12.2016 185.323,60 382.601,97 1.425,00 443.453,31 1.012.803,88 
Καθαρή λογιστική αξία 
31.12.2016 80.044,75 201.105,01 3.075,00 37.944,98 322.169,74 

Αξία κτήσεως            
Υπόλοιπο 1.1.2017 265.368,35 583.706,98 4.500,00 481.398,29 1.334.973,62 
Προσθήκες περιόδου   0,00  98.486,30 0,00  44.666,10 143.152,40 
Μειώσεις περιόδου                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Υπόλοιπο 31.12.2017 265.368,35 682.193,28 4.500,00 526.064,39 1.478.126,02 
Σωρευµένες αποσβέσεις 
και αποµειώσεις           

Υπόλοιπο 1.1.2017 185.323,60 382.601,97 1.425,00 443.453,31 1.012.803,88 
Αποσβέσεις περιόδου 3.882,72 61.070,72 450,00 30.445,77 95.849,21 
Μειώσεις αποσβέσεων 
περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2017 189.206,32 443.672,69 1.875,00 473.899,08 1.108.653,09 
Καθαρή λογιστική αξία 
31.12.2017 76.162,03 238.520,59 2.625,00 52.165,31 369.472,93 

 
6.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
Πίνακας µεταβολών πάγιων στοιχείων 

Άυλα πάγια στοιχεία 
  Λοιπά άυλα στοιχεία 
Αξία κτήσεως    
Υπόλοιπο 1.1.2016 4.026,21 
Προσθήκες περιόδου 0,00 
Μειώσεις περιόδου 0,00 
Υπόλοιπο 31.12.2016 4.026,21 
Σωρευµένες αποσβέσεις    
Υπόλοιπο 1.1.2016 4.026,16 
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 
Υπόλοιπο 31.12.2016 4.026,16 
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2016 0,05 
Αξία κτήσεως    
Υπόλοιπο 1.1.2017 4.026,21 
Προσθήκες περιόδου 0,00 
Μειώσεις περιόδου 0,00 
Υπόλοιπο 31.12.2017 4.026,21 
Σωρευµένες αποσβέσεις    
Υπόλοιπο 1.1.2017 4.026,16 
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00 
Υπόλοιπο 31.12.2017 4.026,16 
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2017 0,05 
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7. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
 
7.1 Αποτίµηση στο κόστος κτήσεως 

7.1.1 Εµπορικές απαιτήσεις 

Οι εµπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Εµπορικές απαιτήσεις 31/12/2017 31/12/2016 
Απαιτήσεις από πελάτες 1.014.044,09 888.818,51 
Γραµµάτια σε καθυστέρηση 5.537,86 5.537,86 
Σύνολο 1.019.581,95 894.356,37 

 
7.1.2 Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές απαιτήσεις 31/12/2017 31/12/2016 
Απαιτήσεις από Δηµόσιο 257.567,84 318.609,20 
Λοιπές απαιτήσεις 45.099,18 46.718,46 
Σύνολο 302.667,02 365.327,66 

 
8. Υποχρεώσεις 
 
8.1 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

8.1.1 Εµπορικές υποχρεώσεις 

Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Εµπορικές υποχρεώσεις 31/12/2017 31/12/2016 
Προµηθευτές 339.166,35 353.779,71 
Αξιόγραφα εµπορικών υποχρεώσεων 98.526,22 107.084,64 

Σύνολο 437.692,57 460.864,35 
 
8.1.2 Λοιπές υποχρεώσεις 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές υποχρεώσεις 31/12/2017 31/12/2016 

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 108.246,37 53.730,57 

Λοιπές Υποχρεώσεις 302.729,16 428.232,43 
Σύνολο 410.975,53 481.963,00 

 
9. Έσοδα και έξοδα σηµαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σηµασίας 
 

Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες: 

Έσοδα 31/12/2017 31/12/2016 

Πωλήσεις από παροχή υπηρεσιών  3.506.219,66 3.327.555,55 

Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων & άχρ. υλικών 0,00 2.000,00 

Έσοδα παρεπόµενων ασχολιών 5.400,00 4.400,00 
Σύνολο 3.511.619,66 3.333.955,55 
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Έξοδα 31/12/2017 31/12/2016 
Κόστος Αποθεµάτων 937.187,02 816.824,35 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.499.190,62 1.326.915,78 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 723.950,03 829.349,83 
Παροχές τρίτων 277.755,05 378.430,00 
Φόροι και τέλη 47.558,89 46.353,52 
Διάφορα Έξοδα 69.275,20 65.411,31 
Τόκοι και συναφή έξοδα 4.562,79 5.306,38 
Αποσβέσεις 95.849,21 92.536,23 
Σύνολο 3.655.328,81 3.561.127,40 

 

10. Λογιστικός χειρισµός ζηµιών περιόδου 
 

Η κλειόµενη χρήση παρουσίασε κερδοφόρο αποτέλεσµα. 

11. Αναβαλλόµενοι φόροι 
 

Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόµενων φόρων. 

12. Κατηγορίες και αµοιβές προσωπικού 
 

Ο µέσος όρος των απασχολούµενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτοµα: 

  31/12/2017 31/12/2016 
Διοικητικό προσωπικό 15  15 
Υπαλληλικό προσωπικό           73 55 
Σύνολο 88 70 

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

  31/12/2017 31/12/2016 
Αµοιβές έµµισθου προσωπικού 1.157.240,27 1.044.277,15 
Κοινωνικές επιβαρύνσεις 308.950,12 277.905,46 
Παροχές µετά την έξοδο από την 
υπηρεσία 33.000,23 4.733,17 

Σύνολο 1.499.190,62 1.326.915,78 
 

 
13.  Προκαταβολές και πιστώσεις σε µέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 
 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

14. 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. 

15. Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που δεν 
εµφανίζονται στον ισολογισµό 
 

α) Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις  

Δεν υπάρχουν. 
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β) Ενδεχόµενες υποχρεώσεις  

Η Εταιρία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση 2010. Κατ’ εφαρµογή σχετικών 
φορολογικών διατάξεων: α) της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 2238/1994 (ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας 
εισοδήµατος), β) της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 2859/2000 (ανέλεγκτες υποθέσεις Φ.Π.Α. και γ) της παρ. 5 του 
άρθρου 9 του ν. 2523/1997 (επιβολή προστίµων για υποθέσεις φορολογίας εισοδήµατος), το δικαίωµα του 
Δηµοσίου για την επιβολή του φόρου για τις ανέλεγκτες  χρήσεις από τις φορολογικές αρχές  µέχρι και το 2011 
έχει παραγραφεί µέχρι την 31/12/2017, µε την επιφύλαξη ειδικών ή εξαιρετικών διατάξεων που τυχόν 
προβλέπουν µεγαλύτερη προθεσµία παραγραφής και υπό τις προϋποθέσεις που αυτές ορίζουν.  Πέραν αυτών, 
κατά πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων, ελλείψει υφισταµένης 
στον Κώδικα Νόµων περί Τελών Χαρτοσήµου διατάξεως περί παραγραφής, η σχετική αξίωση του Δηµοσίου για 
την επιβολή τελών χαρτοσήµου υπόκειται στην κατά το άρθρο 249 του Αστικού Κώδικα εικοσαετή παραγραφή. 
 

Οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2012 έως και 2017 δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές 
αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που 
θα εξεταστούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο 
παρόν στάδιο και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε 
το θέµα αυτό. 
 
 
16. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 
 

Δεν συνέβησαν τέτοια γεγονότα. 

 

Πειραιάς,  29 Ιουνίου 2018 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ 
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ 
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