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1. Η εταιρεία λειτουργεί με βάςθ τθν αρχι τθσ
ςυνεχιηόμενθσ δραςτθριότθτασ

Εκκακάριςθ
ΟΧΙ
(Παρ. 3(η) άρκρου 29)
Κατθγορία οντότθτασ
(Παρ. 3(θ) άρκρου 29)
Κατάρτιςθ χρθματοοικονομικών καταςτάςεων

2. Η εταιρεία εμπίπτει ςτισ οντότθτεσ τθσ παραγράφου
2(α) του άρκρου 1 και κατατάςςεται ςτθν κατθγορία
των μικρϊν οντοτιτων του άρκρου 2 του νόμου
4308/2014.

(Παρ. 3(κ) άρκρου 29)

3. Οι παροφςεσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν
ςυνταχκεί ςε πλιρθ ςυμφωνία με το νόμο 4308/2014.

Παράγοντεσ που κζτουν ςε κίνδυνο τθν προοπτικι τθσ
οντότθτασ ωσ ςυνεχιηόμενθ δραςτθριότθτα

Δεν υπάρχουν

(Παρ. 4 άρκρου 29)

1

υνοπτικι αναφορά των λογιςτικϊν πολιτικϊν που ακολουκεί θ οντότθτα για τα
επιμζρουσ ςτοιχεία των χρθματοοικονομικϊν τθσ καταςτάςεων.(Παρ. 5 άρκρου 29)
Γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ε εηαηξεία
αθνινπζεί ηηο παξαθάησ ινγηζηηθέο πνιηηηθέο.
1.

Σα ελζώκαηα πάγηα επηκεηξνύληαη ζην θόζηνο θηήζεο, κείνλ απνζβέζεηο θαη κείνλ δεκίεο
απνκείσζεο, όηαλ θξίλεηαη όηη απηέο (δεκίεο απνκείσζεο) είλαη κόληκνπ ραξαθηήξα. Σα ινηπά
ελζώκαηα πάγηα απνζβέλνληαη κε ηνπο παξαθάησ ζπληειεζηέο απόζβεζεο, πνπ αληαλαθινύλ ηελ
εθηηκώκελε σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή ηνπο:
α/α

2.

Πεξηγξαθή

πληειεζηήο απόζβεζεο

Κηίξηα θαη ηερληθά έξγα

4%

Μεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο

10%

Μεηαθνξηθά κέζα

12%

Έπηπια & ινηπόο εμνπιηζκόο

10%

Εμνπιηζκόο Η/Τ

20%

Λνηπά Πάγηα

10%

Σα άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα , εκπνξηθά ζήκαηα,
επσλπκίεο θαη ινηπά, αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην θόζηνο θηήζεο. Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο
αλαγλώξηζεο:
α)

ηα άπια ζηνηρεία κε πεξηνξηζκέλε σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή επηκεηξώληαη ζην θόζηνο θηήζεο
κείνλ απνζβέζεηο θαη κείνλ δεκίεο απνκείσζεο, όηαλ θξίλεηαη όηη απηέο (δεκίεο απνκείσζεο)
είλαη κόληκνπ ραξαθηήξα. Η απόζβεζε ησλ αύισλ ζηνηρείσλ κε ζπκβαηηθά θαζνξηδόκελν ρξόλν
ρξήζεο γίλεηαη εληόο ηνπ ρξόλνπ απηνύ. Γηα ηα ζηνηρεία ρσξίο ζπκβαηηθά θαζνξηδόκελν ρξόλν
ρξήζεο, νη απνζβέζεηο δηελεξγνύληαη κε βάζε ηελ εθηηκώκελε σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή ηνπο.

β)

Σα άπια ζηνηρεία κε απεξηόξηζηε σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή, ή κε σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή πνπ
δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί αμηόπηζηα, επηκεηξώληαη ζην θόζηνο θηήζεο κείνλ απνζβέζεηο κε
ζπληειεζηή απόζβεζεο 10%, θαη κείνλ δεκίεο απνκείσζεο όηαλ θξίλεηαη όηη απηέο (δεκίεο
απνκείσζεο) είλαη κόληκνπ ραξαθηήξα.

3.

Οη επελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο, θαζώο θαη νη ινηπνί ζπκκεηνρηθνί ηίηινη
επηκεηξώληαη ζην θόζηνο θηήζεο, κείνλ δεκίεο απνκείσζεο όηαλ θξίλεηαη όηη απηέο (δεκίεο
απνκείσζεο) είλαη κόληκνπ ραξαθηήξα. Μεξίζκαηα από ηηο ελ ιόγσ επελδύζεηο αλαγλσξίδνληαη σο
έζνδα ζηα απνηειέζκαηα, θαηά ην ρξόλν πνπ εγθξίλνληαη από ηα αξκόδηα όξγαλα απηώλ.

4.

Σα ινηπά πάγηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία («Δάλεηα θαη απαηηήζεηο» θαη «Υξεσζηηθνί
ηίηινη», επηκεηξώληαη ζην θόζηνο θηήζεο κείνλ δεκίεο απνκείσζεο, όηαλ θξίλεηαη όηη απηέο (δεκίεο
απνκείσζεο) είλαη κόληκνπ ραξαθηήξα.

5.

Καηά ηελ δηάζεζε ησλ ελζώκαησλ, άπισλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ,
ε δηαθνξά κεηαμύ ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηηκήκαηνο δηάζεζεο απηώλ, αλαγλσξίδεηαη σο θέξδνο/δεκία
ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ.
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6.

Σα πάζεο θύζεσο απνζέκαηα (έηνηκα θαη εκηηειή, εκπνξεύκαηα, πξώηεο ύιεο θαη πιηθά, βηνινγηθά
απνζέκαηα) επηκεηξώληαη ζηε ρακειόηεξε αμία, κεηαμύ αμίαο θηήζεσο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο
αμίαο. Σν θόζηνο θηήζεο ησλ απνζεκάησλ πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνύ όξνπ
ή, θαηά πεξίπησζε, ηελ κέζνδν FIFO. Οη δεκία πνπ πξνθύπηεη από ηελ επηκέηξεζε ησλ
απνζεκάησλ ζηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία, όηαλ απηή είλαη κηθξόηεξε ηνπ θόζηνπο θηήζεο,
αλαγλσξίδεηαη ζηηο δεκίεο απνκείσζεο θαη επηβαξύλεη ην θόζηνο πσιήζεσλ ζηελ Καηάζηαζε
Απνηειεζκάησλ. ε πεξίπησζε ηδηαίηεξα απμεκέλσλ δεκηώλ απνκείσζεο απνζεκάησλ, ηα ζρεηηθά
πνζά εκθαλίδνληαη ζην θνλδύιη «Απνκεηώζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (θαζαξό πνζό)» ζηελ
Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ κε ζθνπό ηελ εύινγε παξνπζίαζε.

7.

Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο θαη νη ινηπέο απαηηήζεηο επηκεηξώληαη ζην θόζηνο θηήζεο κείνλ ηηο
εθηηκώκελεο δεκίεο απνκείσζεο.

8.

Οη πξνθαηαβνιέο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην θόζηνο θηήζεο (θαηαβαιιόκελα πνζά). Μεηαγελέζηεξα
επηκεηξώληαη ζην αξρηθό θόζηνο θηήζεο, κείνλ ηα ρξεζηκνπνηεζέληα πνζά βάζεη ηεο αξρήο ηνπ
δνπιεπκέλνπ θαη ηπρόλ δεκίεο απνκείσζεο.

9.

Οη ινηπέο πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά θαη επηκεηξώληαη κεηαγελέζηεξα ζην νλνκαζηηθό πνζό
πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ηνλ δηαθαλνληζκό ηνπο.

10.

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά θαη επηκεηξώληαη κεηαγελέζηεξα ζηα
νλνκαζηηθά ηνπο πνζά.

11.

Ο ηξέρσλ θόξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη
πεξηιακβάλεη ηνλ θόξν εηζνδήκαηνο πνπ πξνθύπηεη βάζεη ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη ηηο
δηαθνξέο θνξνινγηθνύ ειέγρνπ γηα θόξν εηζνδήκαηνο θαη πξνζαπμήζεηο.

12.

Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο είηε αθνξνύλ απόθηεζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ είηε επηρνξήγεζε
εμόδσλ αλαγλσξίδνληαη αξρηθά σο ππνρξέσζε ζηελ πεξίνδν πνπ εηζπξάηηνληαη ή ζηελ πεξίνδν
πνπ θαζίζηαηαη νξηζηηθή ε έγθξηζε ηνπο.

13.

Σα έζνδα από πσιήζεηο αγαζώλ αλαγλσξίδνληαη όηαλ: (α) κεηαβηβάδνληαη ζηνλ αγνξαζηή νη
νπζηαζηηθνί θίλδπλνη θαη ηα νθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θπξηόηεηά ηνπο, (β) ηα αγαζά γίλνληαη
απνδεθηά από ηνλ αγνξαζηή θαη (γ) ηα νηθνλνκηθά νθέιε από ηε ζπλαιιαγή κπνξνύλ λα
επηκεηξεζνύλ αμηόπηζηα θαη ζεσξείηαη ζθόδξα πηζαλή ε εηζξνή ηνπο ζηελ νληόηεηα. Σα έζνδα από
παξνρή ππεξεζηώλ αλαγλσξίδνληαη κε βάζε ην πνζνζηό νινθιήξσζεο θαη εθόζνλ ζεσξείηαη
ζθόδξα πηζαλή ε εηζξνή ηνπ νηθνλνκηθνύ νθέινπο ηεο ζπλαιιαγήο. Ελαιιαθηηθά θαη όηαλ δελ
ππάξρεη νπζηώδεο επίπησζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηα έζνδα από παξνρή
ππεξεζηώλ επηκεηξώληαη κε ηελ κέζνδν ηεο νινθιεξσκέλεο ζύκβαζεο. Σα έζνδα από ηόθνπο
ινγίδνληαη βάζεη ηεο αξρήο ηνπ δνπιεπκέλνπ. Tα κεξίζκαηα ή ην εηζόδεκα από ηε ζπκκεηνρή ζηελ
θαζαξή ζέζε άιισλ νληνηήησλ, αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα όηαλ εγθξίλνληαη από ην αξκόδην όξγαλν
πνπ απνθαζίδεη ηε δηαλνκή ηνπο. Tα δηθαηώκαηα αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα βάζεη ησλ ζρεηηθώλ
ζπκβαηηθώλ όξσλ.

14.

Σα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ βάζεη ηεο αξρήο ηνπ δνπιεπκέλνπ.
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Σα έμνδα πεξηιακβάλνπλ:
α) Tα έμνδα ίδξπζεο.
β) Tν θόζηνο θηήζεο ή θόζηνο παξαγσγήο, θαηά πεξίπησζε, ησλ πσιεζέλησλ αγαζώλ ή
ππεξεζηώλ.
γ) Σηο πάζεο θύζεσο δαπάλεο κηζζνδνζίαο εξγαδνκέλσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνβιέςεσλ γηα
κειινληηθέο παξνρέο.
δ) Tα έμνδα έξεπλαο.
ε) Tα έμνδα αλάπηπμεο.
ζη) Σηο επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο.
δ) Σηο απνζβέζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ πάγησλ ζηνηρείσλ.
ε) Σηο πξνβιέςεηο γηα ινηπνύο θηλδύλνπο θαη έμνδα.
ζ) Σνπο ηόθνπο θαη ηα ζπλαθή έμνδα.
η) Σα έμνδα θαη ηηο δεκίεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ επηκέηξεζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη
ππνρξεώζεσλ, ζύκθσλα κε ηνλ παξόληα λόκν.
ηα) Σηο δεκίεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηε δηαγξαθή πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ.
ηβ) Σηο ινηπέο πξνθύπηνπζεο δεκίεο πνπ παξνπζηάδνληαη κε ην θαζαξό πνζό ηνπο.
ηγ) Σν θόξν εηζνδήκαηνο ηεο πεξηόδνπ, ηξέρνληα θαη αλαβαιιόκελν(ζε πεξίπησζε πνπ
αλαγλσξίδεηαη αλαβαιιόκελε θνξνινγία), θαηά πεξίπησζε.
ηδ) Κάζε άιιν έμνδν πνπ έρεη πξνθύςεη θαη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο πξνεγνύκελεο θαηεγνξίεο.
15.

Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλν λόκηζκα κεηαηξέπνληαη θαηά ηελ αξρηθή αλαγλώξηζε ζην λόκηζκα ζην νπνίν
θαηαξηίδνληαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο νληόηεηαο κε ηελ ηζρύνπζα ζπλαιιαγκαηηθή
ηζνηηκία θαηά ηε ζπλαιιαγή. ην ηέινο θάζε πεξηόδνπ αλαθνξάο: (α) ηα λνκηζκαηηθά ζηνηρεία
κεηαηξέπνληαη κε ηελ ηζνηηκία θιεηζίκαηνο ηεο εκεξνκελίαο ηνπ ηζνινγηζκνύ, (β) ηα κε λνκηζκαηηθά
ζηνηρεία πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λόκηζκα θαη επηκεηξώληαη ζην θόζηνο θηήζεσο, κεηαηξέπνληαη κε
ηελ ηζνηηκία ηεο αξρηθήο αλαγλώξηζεο. Oη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ από ην
δηαθαλνληζκό λνκηζκαηηθώλ ζηνηρείσλ ή από ηε κεηαηξνπή ηνπο κε ηζνηηκία δηαθνξεηηθή από ηελ
ηζνηηκία κεηαηξνπήο θαηά ηελ αξρηθή αλαγλώξηζε ή θαηά

ηε

ζύληαμε πξνγελέζηεξσλ

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα

ηεο πεξηόδνπ πνπ

πξνθύπηνπλ.
16.

Οη κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ θαη νη δηνξζώζεηο ιαζώλ, αλαγλσξίδνληαη αλαδξνκηθά κε ηε
δηόξζσζε:
α)

Σσλ ινγηζηηθώλ αμηώλ ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, ησλ ππνρξεώζεσλ θαη ηεο θαζαξήο ζέζεο,
γηα ηελ ζσξεπηηθή επίδξαζε ηεο κεηαβνιήο θαηά ηελ έλαξμε θαη ιήμε ηεο ζπγθξηηηθήο θαη ηεο
ηξέρνπζαο πεξηόδνπ, θαη

β)

Σσλ εζόδσλ, θεξδώλ, εμόδσλ θαη δεκηώλ, όζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε επί ησλ ινγηζηηθώλ
κεγεζώλ ηεο ζπγθξηηηθήο πεξηόδνπ.

17.

Οη κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ αλαγλσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν ζηελ νπνία δηαπηζηώλεηαη όηη
πξνθύπηνπλ θαη επεξεάδνπλ απηή ηελ πεξίνδν θαη κειινληηθέο πεξηόδνπο, θαηά πεξίπησζε. Οη
αιιαγέο απηέο δελ αλαγλσξίδνληαη αλαδξνκηθά.

18.

Η δηόξζσζε ησλ ιαζώλ δηελεξγείηαη άκεζα θαηά ηνλ εληνπηζκό ηνπο.
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Παρεκκλίςεισ υποχρζωςθσ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 16 (Παρ. 6 άρκρου 29)
Δελ ππάξρνπλ

υςχζτιςθ περιουςιακοφ ςτοιχείου με περιςςότερα από ζνα κονδφλια του
ιςολογιςμοφ (Παρ. 7 άρκρου 29)
Δελ ππάξρεη

Πίνακασ ενςϊματων και άυλων παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων (Παρ. 8 άρκρου 29)
ηνλ θαησηέξσ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηελ θίλεζε θαη ηε ζπκθσλία
ησλ ινγαξηαζκώλ ησλ ελζσκάησλ παγίσλ, ησλ βηνινγηθώλ παγίσλ θαη ησλ άπισλ παγίσλ.

ΔΠΙΠΛΑ Κ ΛΟΙΠΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ
ΤΝΟΛΟ

ΚΙΝΗΗ ΠΑΓΙΩΝ 2018
ΑΓΟΡΕ
ΥΡΗΗ
2018
39.329,99
6.756,35
39.329,99
6.756,35

ΔΞΟΓΑ ΙΓΡΤΔΩ&Α' ΔΓΚ/ΔΩ
ΛΟΙΠΑ ΔΞΟΓΑ ΠΟΛΤΔΣΟΤ ΑΠΟΒΔΗ
ΤΝΟΛΟ

15.555,74
22.149,95
37.705,69

0
0
0

0
0
0

0
0,00
0,00

15.005,62
8.860,00
23.865,62

550,12
13.289,95
13.840,07

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

77.035,68

6.756,35

0,00

3.593,85

55.848,75

27.943,28

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΩΝ

ΑΞΙΑ ΚΣΗΗ

ΠΩΛΗΕΙ
ΥΡΗΗ
2018
0
0

2018
3.593,85
3.593,85

ΤΝΟΛΟ
ΑΠΟΒΕΕΩΝ
31.12.18
31.983,13
31.983,13

ΑΝΑΠ/ΣΗ
ΑΞΙΑ
31.12.18
14.103,21
14.103,21

ΑΠΟΒΕΕΙ

Περίπτωςθ επιμζτρθςθσ ςτθν εφλογθ αξία (Παρ. 10 άρκρου 29)
Δελ ζπλέηξεμε

Χρζοσ τθσ οντότθτασ που καλφπτεται από εξαςφαλίςεισ (Παρ. 13 άρκρου 29)
Δελ ππάξρεη
Σα ποςά των υποχρεϊςεων τθσ οντότθτασ που κακίςτανται απαιτθτά μετά από πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ.
(Παρ. 14 άρκρου 29)

Δελ ππάξρνπλ

Χρθματοοικονομικζσ δεςμεφςεισ-εγγυιςεισ (Παρ. 16 άρκρου 29)
Η εηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηηο ρξήζεηο 2010 - 2018 κε ζπλέπεηα λα ππάξρεη ην
ελδερόκελν επηβνιήο πξόζζεησλ θόξσλ θαη πξνζαπμήζεσλ όηαλ πξαγκαηνπνηεζεί ν έιεγρνο, ην ύςνο
ησλ νπνίσλ δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί.

Ζςοδα ι ζξοδα ιδιαιτζρου φψουσ ι ιδιαίτερθσ ςυχνότθτασ ι ςθμαςίασ (Παρ. 17 άρκρου 29)
Δελ ππάξρνπλ
Ποςό τόκων περιόδου με το οποίο αυξικθκε το κόςτοσ απόκτθςθσ αγακϊν και υπθρεςιϊν ςφμφωνα με το άρκρο 20
(Παρ. 18 άρκρου 29)

Δελ ππάξρεη
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Μζςοσ όροσ απαςχολοφμενων ςτθ περίοδο. (Παρ. 23α άρκρου 29)
Ο κέζνο όξνο πξνζσπηθνύ ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ πεξίνδν 2018 αλήιζε ζε 24 απαζρνινύκελνπο

Προκαταβολζσ και πιςτϊςεισ ςε μζλθ Δ..(Παρ. 25 άρκρου 29)
Δελ ππάξρνπλ

Αζήλα, 16/07/2019
Για την εταιρεία

Για το λογιστήριο

Αξγπξνύια Κνξηαινύ
Πξόεδξνο Δ & Δ/λσλ ύκβνπινο

Αληώληνο Μπισλάο
ΑΡ.ΑΔΕΙΑ 98618 Α' ΣΑΞΗ
ΑΔΣ. Φ 149933

Ισάλλεο Κνξηαιόο
Μέινο
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