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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016 

 

 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 31/12/2016   31/12/2015   

           

   
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία 

      

   Ενσώματα πάγια       
    Ακίνητα  4.990,30  5.370,81   
    Λοιπός εξοπλισμός  8.134,76  10.079,13   
   Σύνολο  13.125,06  15.449,94   

           
   Άυλα πάγια στοιχεία  

     
    Λοιπά άυλα  

0,06 
 

0,06   
   Σύνολο  0,06  0,06   

           

   
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία 

      

    Δάνεια και απαιτήσεις  3.805,00  3.805,00   
   Σύνολο  3.805,00  3.805,00   

           
   Σύνολο μη κυκλοφορούντων  16.930,12  19.255,00   

           

   
Κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία 

      

   Αποθέματα       

    Εμπορεύματα  20.665,91  25.499,64   
    Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά  2.154,86  5.057,74   

   Προκαταβολές για αποθέματα  12.734,50  0,00  
   Σύνολο  35.555,27  30.557,38   

           

   
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και 
προκαταβολές 

      

    Εμπορικές απαιτήσεις  500.881,46  537.819,07   
    Λοιπές απαιτήσεις   81.278,71  80.378,36   
    Προπληρωμένα έξοδα  15.387,35  246,63   
    Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

159.803,59 
 

126.394,10   
   Σύνολο  757.351,11  744.838,16   

           
   Σύνολο κυκλοφορούντων  792.906,38  775.395,54   

           
   Σύνολο ενεργητικού  809.836,50  794.650,54   
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημείωση 31/12/2016   31/12/2015 

  Καθαρή θέση     

  Καταβλημένα κεφάλαια     

   Κεφάλαιο  60.000,00  60.000,00 

  Σύνολο  60.000,00  60.000,00 

        

  Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο     

   Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού  4.554,57  3.778,97 

   Αποτελέσματα εις νέο  
109.011,90 

 
41.439,46 

  Σύνολο  113.566,47  45.218,43 

     
 

 
 

  Σύνολο καθαρής θέσης  173.566,47  105.218,43 

        

  Υποχρεώσεις     

  Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     

   Δάνεια  0,00  1.818,20 

  Σύνολο  0,00  1.818,20 

        

  Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     

   Τραπεζικά δάνεια  215.541,47  228.125,74 

   Βραχυπρόθεσμο μέρος 
μακροπρόθεσμων δανείων 

 1.885,23  3.791,18 

   Εμπορικές υποχρεώσεις  301.690,37  379.613,87 

   Φόρος εισοδήματος   24.470,47  1.445,37 

   Λοιποί φόροι και τέλη  70.611,84  55.673,45 

   Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης  11.028,63  7.635,29 

   Λοιπές υποχρεώσεις  8.916,25  9.071,28 

   Έξοδα χρήσεως δουλευμένα  2.125,77  2.257,73 

  Σύνολο  636.270,03  687.613,91 

        

  Σύνολο υποχρεώσεων  
636.270,03 

 
689.432,11 

        

  
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων 
και υποχρεώσεων 

 809.836,50  794.650,54 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 

             
  Σημείωση 31/12/2016   31/12/2015    
      

   
Κύκλος εργασιών (καθαρός)  1.784.578,48  1.665.562,30    
Κόστος πωλήσεων  

-1.340.161,27 
 

-1.318.129,24    
Μικτό αποτέλεσμα  444.417,21  347.433,06    

      
   

Έξοδα διοίκησης  -44.885,42  -43.535,74    
Έξοδα διάθεσης  -267.178,81  -245.296,75    
Λοιπά έξοδα και ζημιές  -1.006,68  -3.713,29    
Λοιπά έσοδα και κέρδη  

125,69 
 

1,73    
   

 
 

    
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων  131.471,99  54.889,01    

      
   

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  1,67  1,82    
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  

-31.381,32 
 

-32.141,59    
   

 
 

    
Αποτέλεσμα προ φόρων  100.092,34  22.749,24    

      
   

Φόροι Εισοδήματος  
-31.744,30 

 
-7.237,33    

   
 

 
    

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους  68.348,04  15.511,91    
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ 

 

        Ποσά σε Ευρώ 

  Κεφάλαιο 
Αποθεματικά νόμων και 

κατ/κού 
Αποτελέσματα εις νέο Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2015 60.000,00 3.778,97 25.927,55 89.706,52 

Αποτελέσματα περιόδου     15.511,91 15.511,91 

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 
31/12/2015 

60.000,00 3.778,97 41.439,46 105.218,43 

          

Υπόλοιπο 1/1/2016 60.000,00 3.778,97 41.439,46 105.218,43 

Μεταβολές στοιχείων στην 
περίοδο 

  775,60 -775,60 0,00 

Αποτελέσματα περιόδου     68.348,04 68.348,04 

Υπόλοιπο 31/12/2016 60.000,00 4.554,57 109.011,90 173.566,46 
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Προσάρτημα (σημειώσεις) 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:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

β) Νομικός τύπος: Ε.Π.Ε. 

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2016 - 31.12.2016 

δ)  Διεύθυνση της έδρας: Διεύθυνση Μ. Αλέξανδρου 5, Αθήνα, Τ.Κ. 17122 

ε) ΓΕ.ΜΗ.: 8518801000. 

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. 

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 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. 

 

 



«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». 

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 8518801000 
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2016, ποσά σε Ευρώ 

 

8 

 

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.  

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: 12 έτη ή 1 έτος. 

 Μεταφορικά μέσα φορτηγά κ.λπ. 8,33 έτη. 

 Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων 10 έτη ή 1 έτος. 

 Η/Υ και λογισμικά προγράμματα 5 έτη. 

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) 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. 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. 
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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 σε 5 έτη.  

Τα εμπορικά σήματα δεν αποσβένονται καθώς θεωρείται ότι δεν έχουν ορισμένη διάρκεια ωφέλιμης 

ζωής, υπόκεινται όμως σε ετήσιο έλεγχο απομειώσεως της αξίας τους.  

Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

3.1.4. Φόροι εισοδήματος 

3.1.4.1. 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.  

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. 

3.1.4.2. 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. 

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.  

Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών, 
περιλαμβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, 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 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 αποτιμούνται στην κατ' είδος χαμηλότερη 
τιμή μεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το κόστος κτήσεως 
προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου ετήσιου σταθμικού κόστους. Στην περίπτωση αποτιμήσεως στην 
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καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, η ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται ως κόστος πωληθέντων, εκτός αν είναι 
σημαντική, οπότε ενσωματώνεται στο κονδύλι «απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων». 

  

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 μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 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.  

 
3.1.8. 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. 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.  

 

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.  

 
3.1.9. Έσοδα και έξοδα 

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

 

 

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.  

Στην παρούσα περίοδο 2015 δεν εντοπίστηκε σφάλμα προηγούμενης περιόδου. 

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 περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια 

του ισολογισμού. 
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6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

6.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων 

στοιχείων ιδιοχρησιμοποιούμενων 
Κτίρια  

Λοιπός 

εξοπλισμός 

Αξία κτήσεως      

Υπόλοιπο 1.1.2015 12.090,57 40.252,04 

Προσθήκες περιόδου 0,00 3.054,68 

Κεφαλαιοποίηση τόκων 0,00 0,00 

Διαφορά αναπροσαρμογής 0,00 0,00 

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 

Μεταφορές περιόδου 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2015 12.090,57 43.306,72 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις     

Υπόλοιπο 1.1.2015 6.339,25 29.153,95 

Αποσβέσεις περιόδου 380,51 4.073,64 

Διαφορά αναπροσαρμογής 0,00 0,00 

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00 0,00 

Απομειώσεις περιόδου 0,00 0,00 

Αναστροφές απομειώσεων περιόδου 0,00 0,00 

Μεταφορές περιόδου 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2015 6.719,76 33.227,59 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015 5.370,81 10.079,13 

Αξία κτήσεως      

Υπόλοιπο 1.1.2016 12.090,57 43.306,72 

Προσθήκες περιόδου 0,00 1.403,21 

Κεφαλαιοποίηση τόκων 0,00 0,00 

Διαφορά αναπροσαρμογής 0,00 0,00 

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 

Μεταφορές περιόδου 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2016 12.090,57 44.709,93 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις     

Υπόλοιπο 1.1.2016 6.719,76 33.227,59 

Αποσβέσεις περιόδου 380,51 3.347,58 

Διαφορά αναπροσαρμογής 0,00 0,00 

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00 0,00 

Απομειώσεις περιόδου 0,00 0,00 

Αναστροφές απομειώσεων περιόδου 0,00 0,00 

Μεταφορές περιόδου 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2016 7.100,27 36.575,17 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2016 4.990,30 8.134,76 
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6.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων 
Λοιπά άυλα 

στοιχεία 

Αξία κτήσεως    

Υπόλοιπο 1.1.2015 10.106,05 

Προσθήκες περιόδου 0,00 

Κεφαλαιοποίηση τόκων 0,00 

Μειώσεις περιόδου 0,00 

Μεταφορές περιόδου 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2015 10.106,05 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις   

Υπόλοιπο 1.1.2015 10.105,99 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00 

Απομειώσεις περιόδου 0,00 

Αναστροφές απομειώσεων περιόδου 0,00 

Μεταφορές περιόδου 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2015 10.105,99 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015 0,06 

Αξία κτήσεως    

Υπόλοιπο 1.1.2016 10.106,05 

Προσθήκες περιόδου 0,00 

Κεφαλαιοποίηση τόκων 0,00 

Μειώσεις περιόδου 0,00 

Μεταφορές περιόδου   

Υπόλοιπο 31.12.2016 10.106,05 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις   

Υπόλοιπο 1.1.2016 10.105,99 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00 

Απομειώσεις περιόδου 0,00 

Αναστροφές απομειώσεων περιόδου 0,00 

Μεταφορές περιόδου 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2016 10.105,99 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2016 0,06 
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7. Υποχρεώσεις 
 
  7.1 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

  7.1.1 Δάνεια 

     α) Εξασφαλίσεις δανείων 

          Δεν συντρέχει περίπτωση. 

β) Χρόνος λήξεως δανειακών υποχρεώσεων   

Υπόλοιπο λήξεως 
Τραπεζικά 

δάνεια 
Σύνολο 

Βραχυπρόθεσμο τμήμα:     

Έως 1 έτος 1.885,23 1.885,23 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμου τμήματος 1.885,23 1.885,23 

Μακροπρόθεσμο τμήμα: 0,00 0,00 

1 έως 2 έτη 0,00 0,00 

2 έως 5 έτη 0,00 0,00 

Άνω των 5 ετών 0,00 0,00 

Σύνολο μακροπρόθεσμου τμήματος 0,00 0,00 

Γενικό Σύνολο 1.885,23 1.885,23 

 

7.2.1 Εμπορικές υποχρεώσεις 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Εμπορικές υποχρεώσεις 31/12/2016 31/12/2015 

Προμηθευτές 301.585,23 379.613,87 

Προκαταβολές πελατών 105,14 0,00 

Σύνολο 301.690,37 379.613,87 

 

7.2.2 Λοιπές υποχρεώσεις 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές υποχρεώσεις 31/12/2016 31/12/2015 

Πιστωτές Διάφοροι 8.916,25 9.071,28 

Σύνολο 8.916,25 9.071,28 
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8. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας 
 

Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες: 

Έσοδα 31/12/2016 31/12/2015 

Πωλήσεις εμπορευμάτων 1.784.578,48 1.665.562,30 

Πωλήσεις  υπηρεσιών 0,00 0,00 

Έσοδα κεφαλαίων 1,67 1,82 

Σύνολο 1.784.580,15 1.665.564,12 

 

Έξοδα 31/12/2016 31/12/2015 

Κόστος πωλήσεων -1.340.161,27 -1.318.129,24 

Έξοδα διοίκησης -44.885,42 -43.535,74 

Έξοδα διάθεσης -267.178,81 -245.296,75 

Λοιπά έξοδα και ζημιές -1.006,68 -3.713,29 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -31.381,32 -32.141,59 

Σύνολο -1.684.613,50 -1.642.816,61 

 

9. Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο 
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.  

 

10. Προτεινόμενη διάθεση κερδών 

Η προσεχής τακτική γενική συνέλευση των μετόχων θα αποφασίσει  για τυχόν διάθεση  των 

καθαρών μετά από φόρους κερδών. 

 

11. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού 
 

Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα: 

  31/12/2016 31/12/2015 

Διοικητικό προσωπικό 7 7 

Εργατοτεχνικό προσωπικό 2 2 

Σύνολο 9 9 

 

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

  31/12/2016 31/12/2015 

Μισθοί και ημερομίσθια 117.038,90 111.585,74 

Κοινωνικές επιβαρύνσεις 30.572,72 28.864,41 

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 0,00 134,59 

Σύνολο 147.611,62 140.584,74 
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12.  Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών 
οργάνων 
 
 

Έχουν χορηγηθεί τα παρακάτω δάνεια ή πιστώσεις : 

 Υπόλοιπα 

31/12/2015 

Χορηγήσεις 

2016 

Τόκοι 2016 Επιστροφές 

2016 

Υπόλοιπα 

31/12/2016 

Σε διαχειριστή  60.000,00 21.000,00 0,00 0,00 81.000,00 

Σύνολο 60.000,00 21.000,00 0,00 0,00 81.000,00 

 
 
 

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

εμφανίζονται στον ισολογισμό 
 

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις 

-Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

β) Εγγυήσεις  

-Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις 

χρήσεις από 2010 μέχρι 2016. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν 

καταστεί οριστικά. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που 

πιθανόν θα καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για 

αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση.  

 

 
Νέα Σμύρνη   05.09.2017 

 

 

              Ο  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ                        Ο  ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 

 

 
 

           

          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ                                                         ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 


