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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Της Διαχειριστή της εταιρείας  

"ΑΝΘΟΥΛΑΚΗΣ Ε.Π.Ε – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ " 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016-31/12/2016 

 
 
Κύριοι Εταίροι, 
 
Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης  
1/1-31/12/2016 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις. 
 
 
1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας 
 
 
Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας κατά τη λήξη της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου ανέρχεται σε   
€ 5.712.541,88 έναντι € 6.025.110,64 της προηγούμενης χρήσης ενώ τα μικτά αποτελέσματα σε   
€ 754.085,61 έναντι € 844.634,83 ευρώ το 2015. 
     
 
2. Οικονομική θέση της εταιρείας      
 
 
Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2016 κρίνεται  ικανοποιητική καθώς επίσης και 
το ύψος  των καθαρών αποτελεσμάτων κατά την τρέχουσα χρήση 
Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2016 ανέρχονται σε ποσό € 1.420.085.33, έναντι € 1.054.430.24 της 
προηγούμενης χρήσεως. 
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2016 και 2015 έχουν ως εξής: 
 
 
 

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 

   
31/12/2016 

 
31/12/2015   

Καθαρή θέση 1.374.624,53 
48,21% 

1.054.430,24 
44,30% 

Σύνολο υποχρεώσεων 2.851.560,52 2.380.104,78 

    

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.   

  
    

  

Σύνολο υποχρεώσεων 2.851.560,52 
67,47% 

2.380.104,78 
69,30% 

Σύνολο παθητικού 4.226.185,05 3.434.535,02 

  
   

  

Καθαρή θέση 1.374.624,53 
32,53% 

1.054.430,24 
30,70% 

Σύνολο παθητικού 4.226.185,05 3.434.535,02 

  
  

Οι παραπάνω δείκτες  δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της Εταιρείας. 

  
    

  

Κυκλοφορούν ενεργητικό 3.794.337,33 
89,78% 

2.831.850,32 
82,45% 

Σύνολο ενεργητικού 4.226.185,05 3.434.535,02 
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Ο παραπάνω δείκτης απεικονίζει την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί στο κυκλοφορούν ενεργητικό. 

            

Αριθμοδείκτης ρευστότητας 

   
31/12/2016 

 
31/12/2015   

Κυκλοφορούν ενεργητικό 3.794.337,33 
135,22% 

2.831.850,32 
121,30% 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.806.099,72 2.334.643,98 

  
   

  

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της 
με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. 

            

Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας 

  
 

31/12/2016 
 

31/12/2015   

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων   462.199,54 
33,62% 

325.108,09 
30,83% 

Καθαρή θέση 1.374.624,53 1.054.430,24 

  
    

  

Ο παραπάνω δείκτης απεικονίζει την κερδοφόρα δυναμικότητα μιας επιχείρησης και παρέχει ένδειξη του 
κατά πόσο  επιτεύχθηκε ο στόχος πραγματοποίησης ενός ικανοποιητικού αποτελέσματος από τη χρήση των 
κεφαλαίων των μετόχων. 

  
 

31/12/2016 
 

31/12/2015   

Μικτά αποτελέσματα       754.085,61 
13,20% 

844.634,83 
14,02% 

Κύκλος εργασιών 5.712.541,88 6.025.110,64 

  
    

  

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα μιας επιχείρησης  

 

 
 
3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι 
        
Από τα οικονομικά στοιχεία του έτους προκύπτει ότι η εταιρία έχει σταθεροποιήσει τη θέση της στην 
αγορά και η πορεία της στο μέλλον θα είναι ανοδική.      
   
    
4.  Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης 
     
 Δεν υφίστανται.      
   
    
5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα 
 
H επιχείρηση δεν διαθέτει λογαριασμούς σε ξένο νόμισμα.    
   
    
6. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα 
  
Η επιχείρηση δεν έχει στην κατοχή της χρεόγραφα.      
 
 
7. Ακίνητα της εταιρίας 
        
Η εταιρεία δεν διαθέτει ακίνητα την 31/12/2016      
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8. Υποκαταστήματα εταιρείας 
     
Η εταιρία δεν διατηρεί υποκαταστήματα   
 
     
      
9. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία 
υποβολής της παρούσας έκθεσης. 
       
Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα 
μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας.  
     
   
    
Κύριοι Εταίροι,       
       
Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της 
χρήσεως 2016.      
 
 
 

Θεσσαλονίκη 20/06/2017 
 

Η Διαχειριστής                                                           Προϊστάμενος Λογιστηρίου 
 
 
 
 

             Μαρία Ανθουλάκη                                                                 Νικόλαος Ράπτης  
              Α.Δ.Τ. ΑΖ 692773                                                                 Α.Δ.Τ. ΑΚ 287814 
                                                                                                         Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 7235 Ά Τάξης 

 
 

 
 

                                           
 
 



 

 

 
Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 
Προς τους Εταίρους της Εταιρείας  

«ΑΝΘΟΥΛΑΚΗΣ Ε.Π.Ε – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΑΝΘΟΥΛΑΚΗΣ Ε.Π.Ε – 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης 

Δεκεμβρίου 2016 και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το 

σχετικό προσάρτημα. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

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

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

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

χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε 

απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

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

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

έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β’/2848/23.10.2012).  Τα πρότυπα αυτά 

απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε 

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

καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά 

με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες 

διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων 

ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 

λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές 

δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις 

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

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

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

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

καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 

θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 

 

 



   

 

8 

 

 

Βάση για γνώμη με επιφύλαξη 

Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής θέματα: 

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 2016, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ποσό € 22 

χιλ. περίπου, με συνέπεια οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους να εμφανίζονται μειωμένες 

κατά € 22 χιλ. περίπου, τα ίδια κεφάλαια ισόποσα αυξημένα και τα αποτελέσματα χρήσης αυξημένα 

κατά € 2 χιλ. περίπου.  

 

2.Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί 

από  τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2009 έως και την κλειόμενη χρήση 2016. Ως εκ τούτου τα 

φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2009 έως και της  31η 

Δεκεμβρίου 2016 δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων 

φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογιστούν και δεν έχει σχηματίσει σχετική 

πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να 

αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 

 

Γνώμη με Επιφύλαξη 

Κατά τη γνώμη μας, των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο στην παράγραφο ‘Βάση για 

Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 

κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΑΝΘΟΥΛΑΚΗΣ Ε.Π.Ε – ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 και τη χρηματοοικονομική της 

επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του 

Διαχειριστή, 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 Διαχειριστή έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις 

ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής 

αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2016. 
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β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την «ΑΝΘΟΥΛΑΚΗΣ Ε.Π.Ε – 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει 

ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διαχειριστή. 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 31 Αυγούστου 2017 
 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

  

MAZARS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
 

Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε. 

  

Λεωφόρος Αμφιθέας 14, 175 64 Δημήτρης Κων. Πρωτογερόπουλος 

 Παλαιό Φάληρο Αθήνα Α.Μ. ΕΛΤΕ: 2327 
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Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 
 

Ποσά σε € Σημ. 31/12/2016 31/12/2015 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
  

 

Ενσώματα πάγια 
  

 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 5.1 2.889,81 3.518,71 

Λοιπός εξοπλισμός 5.1 408.377,01 487.199,18 

Σύνολο   411.266,82 490.717,89 

Άυλα πάγια στοιχεία 
  

 

Λοιπά άυλα 5.1 19.304,03 110.364,94 

Σύνολο   19.304,03 110.364,94 

Λοιπά 6 1.276,87 1.601,87 

Σύνολο   1.276,87 1.601,87 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων   431.847,72 602.684,70 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
  

 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές 
  

 

Εμπορικές απαιτήσεις 7.1 1.568.169,17 1.568.964,29 

Λοιπές απαιτήσεις 7.2 43.493,84 - 

Προπληρωμένα έξοδα 7.3 10.957,23 21.866,42 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7.4 2.171.717,09 1.241.019,61 

Σύνολο   3.794.337,33 2.831.850,32 

Σύνολο κυκλοφορούντων   3.794.337,33 2.831.850,32 

Σύνολο ενεργητικού   4.226.185,05 3.434.535,02 

Καθαρή θέση 
  

 

Καταβλημένα κεφάλαια 
  

 

Κεφάλαιο 8.1 568.320,00 568.320,00 

Σύνολο   568.320,00 568.320,00 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο 
  

 

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 8.2 62.850,89 62.850,89 

Αποτελέσματα εις νέο 
 

743.453,64 423.259,35 

Σύνολο   806.304,53 486.110,24 

Σύνολο καθαρής θέσης   1.374.624,53 1.054.430,24 

Υποχρεώσεις 
  

 

   
 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
  

 

Κρατικές επιχορηγήσεις 
 

45.460,80 45.460,80 

Σύνολο   45.460,80 45.460,80 

   
 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
  

 

Εμπορικές υποχρεώσεις 9.1 2.564.980,46 2.090.581,40 

Φόρος εισοδήματος 
 

39.200,08 80.232,49 

Λοιποί φόροι και τέλη 9.2 42.434,34 2.467,55 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 9.3 20.251,89 18.393,03 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 9.4 130.304,19 131.985,19 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 9.5 9.216,76 10.984,32 

Σύνολο   2.806.387,72 2.334.643,98 

Σύνολο υποχρεώσεων   2.851.560,52 2.380.104,78 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων   4.226.185,05 3.434.535,02 

 
 
 

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 12 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά Λειτουργία 

 

Ποσά σε € Σημ. 31/12/2016 31/12/2015 

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 10 5.712.541,88 6.025.110,64 

Κόστος πωλήσεων 
 

(4.958.456,27) (5.180.475,81) 

Μικτό αποτέλεσμα   754.085,61 844.634,83 

Λοιπά συνήθη έσοδα 11 26.394,18 57.920,10 

    780.479,79 902.554,93 

Έξοδα διοίκησης 12 (300.375,35) (306.981,70) 

Έξοδα διάθεσης 12 (12.301,93) (15.388,43) 

Λοιπά έξοδα και ζημιές 13 (5.269,46) (77.860,55) 

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) 
 

- (191.131,36) 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 14 1.079,82 15.502,00 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων   463.612,87 326.694,89 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 
 

3,99 3,78 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 15 (1.417,32) (1.590,58) 

Αποτέλεσμα προ φόρων   462.199,54 325.108,09 

Φόροι εισοδήματος 16 (142.005,25) (102.805,17) 

Αποτέλεσμα χρήσης μετά από φόρους   320.194,29 222.302,92 

Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 12 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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για τη χρήση 2016 

Προσάρτημα επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2016.  

(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014) 

 

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία 

α) Επωνυμία: ΑΝΘΟΥΛΑΚΗΣ Ε.Π.Ε – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

β) Νομικός τύπος: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης. 

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2016 - 31.12.2016 

δ) Διεύθυνση της έδρας: Λαχαναγοράς 12 , Θεσσαλονίκη 

ε) ΓΕ.ΜΗ.: 057211404000 

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την 

κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

ζ) Η εταιρεία ανήκει στις μικρές οντότητες βάσει του Ν.4308/2014. 

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. 

 

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. 

 

2. 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, τις 

συμμετοχές, την απομείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίμηση της εύλογης αξίας 

εφόσον επιλέγεται η εφαρμογή της. 

 

2.1 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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2.1.1 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 αποτιμώνται 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. Οι συντελεστές αποσβέσεων που χρησιμοποιούνται είναι αυτές που ορίζονται από τις 

διατάξεις του Ν.4172/2013 άρθρο 24 

 

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.  

 

2.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν άδειες – παραχωρήσεις - δικαιώματα, λογισμικά 

προγράμματα, εμπορικές επωνυμίες και εμπορικά σήματα.  

 

Η αξία των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωμάτων περιλαμβάνει το κόστος κτήσεως των εν λόγω 

στοιχείων, καθώς και κάθε δαπάνη που έχει μεταγενέστερα πραγματοποιηθεί για την επέκταση της 

διάρκειας της ισχύος τους, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων 

της αξίας τους. 

 

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 αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου 

αποσβέσεως εντός της περιόδου ισχύος τους. Η απόσβεση των λογισμικών προγραμμάτων λογίζεται 

βάσει της σταθερής μεθόδου αποσβέσεως από 5 έτη έως 10 έτη. 

  

Τα εμπορικά σήματα δεν αποσβένονται καθώς θεωρείται ότι δεν έχουν ορισμένη διάρκεια ωφέλιμης 
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ζωής, υπόκεινται όμως σε ετήσιο έλεγχο απομειώσεως της αξίας τους. 

  

Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 

 

2.1.3 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

 
2.1.3.1 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 διαθεσίμων (ή ταμειακών ισοδύναμων) ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που 

διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς. 

 

2.1.4 Φόροι εισοδήματος 

 
2.1.4.1 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. 

 

2.1.4.2 Αναβαλλόμενοι φόροι 

Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές μεταξύ 

λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισμού. 

  

Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων. 

 

2.1.5. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

 
2.1.5. 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. Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών, περιλαμβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, 
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εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με τα εν λόγω στοιχεία. Επιπλέον περιλαμβάνει μια 

εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το ιδιοπαραγόμενο 

στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο παραγωγής. Η εταιρεία δεν 

επιβαρύνει το κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων μακράς περιόδου παραγωγής ή 

ωριμάνσεως με τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το μέρος που αναλογούν σε αυτά. 

 

 

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέματα αποτιμώνται 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». 

 
 
2.1.6. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

 
α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 

 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και μεταγενέστερα, 

αποτιμώνται στα ονομαστικά ποσά τους, εκτός από τις μακροπρόθεσμης λήξεως, οι οποίες 

αποτιμώνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Οι 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμώνται 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.  

 

 

2.1.7 Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

 

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 

 

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμώνται 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. 
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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. 

 

2.1.8 Προβλέψεις 

 

Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμώνται 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 αποτιμώνται στα 

προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

 

 

2.1.9 Κρατικές επιχορηγήσεις 

 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαμβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων καταχωρίζονται ως 

αναβαλλόμενα έσοδα (έσοδα επόμενων περιόδων) και μεταφέρονται τμηματικά στα αποτελέσματα ως 

έσοδα κατ' αναλογία των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων για τα οποία ελήφθησαν, ενώ αυτές που 

λαμβάνονται για κάλυψη εξόδων καταχωρίζονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην ίδια περίοδο που 

καταχωρίζονται και τα αντίστοιχα έξοδα. 

 

 

2.1.10 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. 
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Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών καταχωρίζονται με τη μέθοδο του ποσοστού ολοκληρώσεως και 

εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά 

και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από 

παροχή υπηρεσιών επιμετρώνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. 

 

Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου. 

 

Tα μερίσματα ή το εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων, αναγνωρίζονται 

ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους. 

 

Tα δικαιώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων. 

 
 
 
2.1.11 Στοιχεία της καθαρής θέσεως 

 

Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμώνται μεταγενέστερα στα 

ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί. 

 

2.1.12 Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα  

 

Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόμισμα στο οποίο 

καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας με την ισχύουσα συναλλαγματική 

ισοτιμία κατά τη συναλλαγή. Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς:  

 

(α) τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του 

ισολογισμού,  

 

(β) τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρούνται στο κόστος 

κτήσεως, μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης.  

 

Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισμό νομισματικών στοιχείων ή από 

τη μετατροπή τους με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση 

ή κατά τη σύνταξη προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν. 

 

2.1.13 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 
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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. 

 

2.1.14 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 Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μη 

διορθωτικά, μετά την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι 

σημαντικά, στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 
 
2.1.15 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. 

 

 

2.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και 

διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων. 

 

2.2.1. 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. Πέραν του γεγονότος της 

αναμόρφωσης των κονδυλίων του Ισολογισμού της χρήσης 2014 λόγω πρώτης εφαρμογής των 

Ε.Λ.Π. όπου έγιναν οι κατάλληλες μεταβολές ώστε τα κονδύλια να είναι συγκρίσιμα .  

 

 

 

3. 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 
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για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή. 

Στην παρούσα περίοδο δεν  έγινε παρέκκλιση. 

 

4. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα 

κονδύλια του ισολογισμού. 

 
Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που συσχετίζονται με περισσότερα από ένα 

κονδύλια του ισολογισμού 

 

 

5. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία. 

 
5.1 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία. 

 
Τα Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναλύονται στον κατωτέρω 

πίνακα: 

 

Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 

Ποσά σε € 
Μηχανολογικός 

εξοπλισμός 
Λοιπός 

εξοπλισμός 
Λοιπά άυλα Σύνολα 

Αξία κτήσης την 1η Ιανουαρίου 2015 7.959,55 1.272.915,71 639.180,00 1.920.055,26 

Προσθήκες χρήσης - 173.196,44 - 173.196,44 

Εκποίηση/ διαγραφές ενσώματων παγίων - (123.875,81) - 
 

(123.875,81) 

Αξία κτήσης την 31η Δεκεμβρίου 2015 7.959,55 1.322.236,34 639.180,00 1.969.375,89 

Αξία κτήσης την 1η Ιανουαρίου 2016 7.959,55 1.322.236,34 639.180,00 1.969.375,89 

Προσθήκες χρήσης - 16.548,05 - 16.548,05 

Αξία κτήσης την 31η Δεκεμβρίου 2016 7.959,55 1.338.784,39 639.180,00 1.985.923,94 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 1η Ιανουαρίου 
2015 

2.731,94 696.873,40 477.556,36 1.177.161,70 

Αποσβέσεις χρήσης 2015 628,90 99.441,55 91.060,91 191.131,36 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 31η 
Δεκεμβρίου 2015 

3.360,84 796.314,95 568.617,27 1.368.293,06 

Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου 2015 4.598,71 525.921,39 70.562,73 601.082,83 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 1η Ιανουαρίου 
2016 

4.440,84 835.037,16 528.815,06 1.368.293,06 

Αποσβέσεις χρήσης 2016 628,90 95.370,22 91.060,91 187.060,03 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 31η 
Δεκεμβρίου 2016 

5.069,74 930.407,38 619.875,97 1.555.353,09 

Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου 2016 2.889,81 408.377,01 19.304,03 430.570,85 

 

5.2 Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και 

υπηρεσιών. 

Δεν υπήρξε ποσό τόκων με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών. 
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6. Λοιπά 

 
Το κονδύλι λοιπά ανάλύεται στον παρακάτω πίνακα ως εξής: 
 

Ποσά σε € 31/12/2016 31/12/2015 

Δοσμένες Εγγυήσεις 776,87 1276,87 
Εγγύηση Watt + Volt 400,00                                       - 
Ε.Y.A.Θ. ΑΕ 100,00 100,00 
Εγγύηση Διοδίων                                    - 225,00 

Σύνολο 1276,87 1601,87 

 

 
 
7. Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές 

 
7.1 Εμπορικές Απαιτήσεις  

 

Το κονδύλι του Ισολογισμού «Εμπορικές απαιτήσεις» αναλύεται ως εξής: 

 

                              Ποσά σε € 31/12/2016 31/12/2015 

Πελάτες μη συνδεδεμένες οντότητες - ονομαστικό ποσό 1.174.893.67 1.317.910,09 

Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων μη συνδεδεμένων οντοτήτων - ονομαστικό 
ποσό 

393.275,50 251.054,20 

  1.568.169.17 1.568.964,29 

μείον: απομείωση εμπορικών απαιτήσεων - - 

Σύνολο εμπορικών απαιτήσεων 1.568.169.17 1.568.964,29 

 
 
7.2 Λοιπές Απαιτήσεις  

Το κονδύλι του Ισολογισμού «Λοιπές απαιτήσεις» αναλύεται ως εξής: 
 

Ποσά σε € 31/12/2016 31/12/2015 

Προσωπικό-λογ/σμοί προς απόδοση 2.723,00 1.890 

Λοιπές προκαταβολές σε προμηθευτές 11.345,59 13.912,70 

Λοιποί χρεώστες διάφοροι σε ευρώ 786,50                          - 

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος προηγούμενης χρήσης - 102.805,17 

Λοιποί παρακρατούμενοι φόροι 28.638,75 14.543,27 

Φόρος προστιθέμενης Αξίας - 544,19 

Σύνολο λοιπών απαιτήσεων 43.493,84 133.695,33 

 
 
7.3 Προπληρωμένα ‘Εξοδα 

 
Τα προπληρωμένα έξοδα της εταιρείας αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
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Ποσά σε € 31/12/2016 31/12/2015 

Ασφάλιστρα προπληρωθέντα 10.493,61 12.730,40 

Έξοδα ταξιδίων προπληρωθέντα 463,62 - 

Φόροι-τέλη αυτοκινήτων προπληρωθέντα - 9.136,02 

Σύνολο 10.957,23 21.866,42 

 
 
7.4 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 

 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

Ποσά σε € 31/12/2016 31/12/2015 

Ταμείο 5.097,17 4.738,46 

Καταθέσεις όψεως 2.166.619,92 1.236.281,15 

Σύνολο 2.171.717,09 1.241.019,61 

 

8. Λογαριασμοί Καθαρής Θέσεως 

 
8.1 Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 18.944 εταιρικά μερίδια ονομαστικής 

αξίας € 30,00 το κάθε ένα και ανέρχεται σε € 568.320,00 

 

Ποσά σε € 31/12/2016 31/12/2015 

Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο 568.320,00 568.320,00 

Σύνολο 568.320,00 568.320,00 

 

 
8.2 Τακτικό Αποθεματικό 

Το τακτικό αποθεματικό ύψους € 62.850,89 σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του 

Κ.Ν. 2190/1920. 

 

9. Υποχρεώσεις (Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) 

 

9.1  Εμπορικές Υποχρεώσεις  

Το κονδύλι του Ισολογισμού «Εμπορικές υποχρεώσεις» αναλύεται ως εξής: 

 

Ποσά σε € 31/12/2016 31/12/2015 

Προμηθευτές - μη συνδεδεμένες οντότητες 2.333.121,98 1.916.805,61 

Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων - μη συνδεδεμένες 
οντότητες 

228.674,75 173.775,79 

Προκαταβολές Πελατών 3.183,73 - 

Σύνολο 2.564.980,46 2.090.581,40 

 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/31


   

 

22 

 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση  

για τη χρήση 2016 

 

9.2  Λοιποί Φόροι Τέλη 

Οι λοιποί φόροι τέλη της χρήσης αναλύονται ως ακολούθως: 

                               Ποσά σε €                       31/12/2016 31/12/2015 

Λοιποί φόροι και τέλη                        42.146,34 2.467,55 

Σύνολο                        42.146,34 2.467,55 

 

 

9.3 Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 

Οι υποχρεώσεις της εταιρείας προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης αναλύονται ως ακολούθως: 

 

Ποσά σε € 31/12/2016 31/12/2015 

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 
κύριας ασφάλισης 

20.251,89 18.393,03 

Σύνολο 20.251,89 18.393,03 

 
 

 

9.4 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

                           Ποσά σε € 31/12/2016 31/12/2015 

Άλλες υποχρεώσεις προς μη συνδεδεμένες οντότητες - 1.681,00 

Άλλες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες οντότητες 130.304,19 130.304,19 

Σύνολο 130.304,19 131.985,19 

 

 

9.5 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 

  Το κονδύλι του Ισολογισμού «Έξοδα χρήσεως δουλευμένα» αναλύεται ως ακολούθως: 

                              Ποσά σε €      31/12/2016 31/12/2015 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα         9.216,76 10.984,32 

Σύνολο         9.216,76 10.984,32 

 

 

10. Κύκλος εργασιών 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

           Ποσά σε € 31/12/2016 31/12/2015 

Πωλήσεις υπηρεσιών           5.712.541,88 6.025.110,64 

Σύνολο 5.712.541,88 6.025.110,64 
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11. Λοιπά συνήθη έσοδα 

Τα λοιπά συνήθη έσοδα αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € 31/12/2016 31/12/2015 

Άλλα λειτουργικά έσοδα (Άλλες προμήθειες) 26.394,18 57.920,10 

Σύνολο 26.394,18 57.920,10 

 

 

12. Έξοδα διοίκησης & διάθεσης 

Η ανάλυση των εξόδων της εταιρείας ανά κέντρο κόστους έχει ως εξής: 

Έξοδα Διοίκησης 
 

Ποσά σε € 31/12/2016 31/12/2015 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 109.358,56 79.538,42 

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 16.795,25 6.358,00 

Παροχές τρίτων 134.862,85 180.578,77 

Λοιποί Φόροι - Τέλη  1.211,10 19.076,53 

Διάφορα λειτουργικά έξοδα 18.632,73 9.029,50 

Αποσβέσεις 19.514,86 12.400,48 
Σύνολο 300.375,35 306.981,70 

 
Έξοδα Διάθεσης 
 

Ποσά σε € 31/12/2016 31/12/2015 

Διάφορα λειτουργικά έξοδα 12.301,93 15.388,43 

Σύνολο 12.301,93 15.388,43 

 

 

13. Λοιπά έξοδα και ζημιές 

                 Ποσά σε € 31/12/2016 31/12/2015 

Πρόστιμα, προσαυξήσεις και ποινές - 55.650,40 

Άλλα ασυνήθη έξοδα και ζημίες 5.269,46 22.210,15 

Σύνολο 5.269.46 77.860.55 

 

 

14. Λοιπά έσοδα και κέρδη  

Τα λοιπά έσοδα και κέρδη αναλύονται ως εξής: 

 

       Ποσά σε € 31/12/2016 31/12/2015 

Λοιπά έκτακτα κέρδη 1.079,82 15.502,00 

Σύνολο 1.079,82 15.502,00 
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15. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 

     Ποσά σε € 31/12/2016 31/12/2015 

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 1.417,32 1.590,58 

Σύνολο 1.417,32 1.590,58 

 
 
16. Φόροι Εισοδήματος 

Ο φόρος εισοδήματος της τρέχουσας χρήσης που έχει καταλογισθεί στα αποτελέσματα της χρήσης, 
έχει υπολογισθεί χρησιμοποιώντας συντελεστή φορολογίας 29% και ανέρχεται σε € 142.005,25. Ο 
αντίστοιχος φόρος την προηγούμενη χρήση ανερχόταν σε € 102.805,17. Σε απεικόνιση πίνακα για τις 
παρουσιαζόμενες χρήσεις: 

 
  Ποσά σε € 31/12/2016 31/12/2015 

Τρέχων φόρος εισοδήματος 
  

Φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών χρήσης 142.005,25 102.805,17 

Σύνολο τρέχων φόρου εισοδήματος 142.005,25 102.805,17 

 
 
 
17. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού. 

Η εταιρεία, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, δεν έχει παράσχει εγγυήσεις και δεσμεύσεις 

εκτός ισολογισμού.  

 

18. Διανομή Κερδών 

 

18.1 Προτεινόμενη Διάθεση Κερδών  

Η εταιρεία για την χρήση 2016 δεν έχει προχωρήσει σε προτεινόμενη διάθεση κερδών. 
 

18.2 Λογιστικός Χειρισμός Κερδών 

Τα κέρδη της περιόδου μεταφέρθηκαν στην καθαρή θέση ως κέρδη εις νέο. 

 

19. Αναβαλλόμενοι Φόροι  

Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων. 

 

20. Πληροφορίες για το προσωπικό και τις σχετικές δαπάνες της περιόδου. 

Ο μέσος αριθμός προσωπικού για τις δύο παρουσιαζόμενες χρήσεις είναι ο εξής:  

   Πλήθος ατόμων 31/12/2016 31/12/2015 

Μισθωτοί 18 18 

Ημερομίσθιοι 2 2 

Σύνολο 20 20 
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Τα έξοδα που αναγνωρίστηκαν για παροχές σε εργαζομένους αναλύονται ως ακολούθως: 

    Ποσά σε € 31/12/2016 31/12/2015 

Μισθοί, ημερομίσθια & επιδόματα 338.440,62 268.871,98 

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 78.783,88 71.257,39 

Αποζημιώσεις απόλυσης 2.468,67 - 

Σύνολο 419.693,17 340.129,37 

 

 

21. Προκαταβολές και Πιστώσεις προς τους Εταίρους. 

 
Δεν υπάρχουν προκαταβολές και πιστώσεις προς τους διαχειριστές της εταιρείας. 

 

22. Αμοιβές προς τους Εταίρους  

Οι αμοιβές για τους εταίρους Ανθουλάκη Μαρία και Ανθουλάκη Αθανάσιο ανέρχονται σε ετήσια βάση 

σε € 22.988,52 έκαστος. 

 

23. Διακανονισμοί (συμφωνίες) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με σημαντικές θετικές ή 

αρνητικές επιπτώσεις επί της εταιρείας. 

 
Δεν υφίστανται διακανονισμοί που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.  

 
 

24. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν 

εμφανίζονται στον ισολογισμό. 

 

α) Εγγυήσεις 

Η Εταιρεία δεν έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους 

 
 
β) Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις  
 
Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από  τις φορολογικές αρχές για τις 

χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2009 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016. Ως εκ τούτου τα 

φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2009 έως και την 31η 

Δεκεμβρίου 2016 δεν έχουν καταστεί οριστικά.  

 

25. Γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού. 

Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει εξετάσει την ύπαρξη γεγονότων μεταγενέστερων της ημερομηνίας της 

κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική 

κατάσταση ή λειτουργία της. 
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Δεν υπάρχουν γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης 

που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. 

 

 
Θεσσαλονίκη 20/06/2017 

 
 
 

Η Διαχειριστής                                                           Προϊστάμενος Λογιστηρίου 
 
 
 
 

             Μαρία Ανθουλάκη                                                             Νικόλαος Ράπτης 
              Α.Δ.Τ. ΑΖ 692773                                                              Α.Δ.Τ. ΑΚ 287814 
                                                                                                 Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 7235 Ά Τάξης 

 
 

 
 

                                           


