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Πξνζάξηεκα (ζεκεηώζεηο) επί ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31εο
Γεθεκβξίνπ 2017
1. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηνλ πλεηαηξηζκό
2. Παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ πξννπηηθή ηνπ πλεηαηξηζκνύ σο ζπλερηδόκελεο
δξαζηεξηόηεηαο
3. Λνγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη



4. Παξεθθιίζεηο από ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί εύινγε
παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ



5. ρέζεηο ελόο πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ ή κηαο ππνρξεώζεσο κε πεξηζζόηεξα από έλα
θνλδύιηα ηνπ ηζνινγηζκνύ
6. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ελζώκαηα θαη άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
7. Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
8. Λνγαξηαζκνί θαζαξήο ζέζεσο
9. Πξνβιέςεηο
10. Τπνρξεώζεηο
11. Έζνδα θαη έμνδα ζεκαληηθνύ πνζνύ ή ηδηαίηεξεο ζπρλόηεηαο ή ζεκαζίαο
12. Σόθνη πνπ ελζσκαηώζεθαλ ζηελ αμία πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζηελ πεξίνδν
13. Πξνηεηλόκελε δηάζεζε θεξδώλ
14. Καηαβιεζέληα κεξίζκαηα ζηελ πεξίνδν
15. Λνγηζηηθόο ρεηξηζκόο δεκηώλ πεξηόδνπ
16. Αλαβαιιόκελνη θόξνη
17. Καηεγνξίεο θαη ακνηβέο πξνζσπηθνύ
18. Αλάιπζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ αλά θαηεγνξίεο δξαζηεξηόηεηαο θαη γεσγξαθηθέο
πεξηνρέο
19. Πξνθαηαβνιέο θαη πηζηώζεηο ζε κέιε δηνηθεηηθώλ, δηαρεηξηζηηθώλ θαη επνπηηθώλ
νξγάλσλ
20. πκκεηνρέο ζε εηαηξείεο κε απεξηόξηζηε επζύλε ησλ εηαίξσλ
21. ηνηρεία ηεο εηαηξείαο πνπ θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
ηνπ ηειηθνύ ζπλόινπ επηρεηξήζεσλ, κέξνο ηνπ νπνίνπ απνηειεί ν πλεηαηξηζκνο σο
ζπγαηξηθή




















22. ηνηρεία ηεο εηαηξείαο πνπ θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
κεξηθνύ ζπλόινπ επηρεηξήζεσλ, κέξνο ηνπ νπνίνπ απνηειεί ν πλεηαηξηζκνο σο ζπγαηξηθή



23. Υξεκαηννηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο, εγγπήζεηο, θαη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο πνπ δελ
εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό
24. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ
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ΙΟΛΟΓΙΜΟ ηεο 31/12/17
ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δλζώκαηα πάγηα
Αθίλεηα
Μεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο
Λνηπόο εμνπιηζκόο
Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα
ύλνιν

εκ.

31/12/2017

31/12/2016

9.011,92
3.870,16
4.647,29
531.714,40
549.243,77

20.304,09
4.146,60
8.008,28
559.706,99
592.165,96

81.366,70
81.366,70

120.293,01
120.293,01

607.029,00
12.048,32
619.077,32

602.729,00
11.256,32
613.985,32

1.249.687,79

1.326.444,29

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Απνζέκαηα
Δκπνξεύκαηα
Πξνθαηαβνιέο γηα απνζέκαηα
ύλνιν

170.205,73
1.512,22
171.717,95

254.040,51
8.046,70
262.087,21

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πξνθαηαβνιέο
Δκπνξηθέο απαηηήζεηο
Γνπιεπκέλα έζνδα πεξηόδνπ
Λνηπέο απαηηήζεηο
Πξνπιεξσκέλα έμνδα
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
ύλνιν

679.071,20
15.748,38
38.649,27
9.934,73
103.997,90
847.401,48

411.468,03
2.232,56
82.872,16
12.801,00
125.756,48
635.130,23

ύλνιν θπθινθνξνύλησλ

1.019.119,43

897.217,44

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ

2.268.807,22

2.223.661,73

Άπια πάγηα ζηνηρεία
Λνηπά άπια
ύλνιν
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο
Λνηπά
ύλνιν
ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ
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ΠΑΘΗΣΙΚΟ
Καζαξή ζέζε
Καηαβιεκέλα θεθάιαηα
Κεθάιαην
ύλνιν

εκ.

31/12/2017

31/12/2016

1.527.859,95
1.527.859,95

1.507.351,46
1.507.351,46

14.164,30
14.164,30

14.164,30
14.164,30

233.571,13
-512.439,04
-278.867,91

230.636,43
-277.312,15
-46.675,72

1.263.156,34

1.474.840,04

39.300,00
100.000,00
139.300,00

8.607,67
106.453,79
115.061,46

0,00
0,00

0,00
0,00

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο
Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο
Λνηπνί θόξνη θαη ηέιε
Οξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Λνηπέο ππνρξεώζεηο
Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα
ύλνιν

745.467,83
8.151,69
12.139,68
76.460,75
24.130,93
866.350,88

552.060,94
3.609,79
2.349,81
70.417,27
5.322,42
633.760,23

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ

866.350,88

633.760,23

2.268.807,22

2.223.661,73

Γηαθνξέο εύινγεο αμίαο
Γηαθνξέο αμίαο ελζσκάησλ παγίσλ
ύλνιν
Απνζεκαηηθά θαη απνηειέζκαηα εηο λέν
Απνζεκαηηθά λόκσλ ή θαηαζηαηηθνύ
Απνηειέζκαηα εηο λέν
ύλνιν
ύλνιν θαζαξήο ζέζεο
Πξνβιέςεηο
Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο
Λνηπέο πξνβιέςεηο
ύλνιν
Τπνρξεώζεηο
Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο
Μαθξνπξόζεζκα Γάλεηα
ύλνιν

ύλνιν Καζαξήο Θέζεο, Πξνβιέςεσλ θαη Τπνρξεώζεσλ
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ θαηά ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
εκ.
Κύθινο εξγαζηώλ (θαζαξόο)
Κόζηνο πσιήζεσλ
Μηθηό Απνηέιεζκα

1/1-31/12/2017

1/1-31/12/2016

1.332.598,43
-848.436,45
484.161,98

200.627,50
-170.731,13
29.896,37

Λνηπά ζπλήζε έζνδα
Κόζηνο Λνηπώλ ζύλεζσλ εζόδσλ

254.812,57
-239.749,74
15.062,83

276.547,40
-269.957,79
6.589,61

Έμνδα δηάζεζεο
Έμνδα δηνίθεζεο
Κέξδε θαη δεκίεο από δηάζεζε κε
θπθινθνξνύλησλ ζηνηρείσλ
Λνηπά έμνδα θαη δεκίεο
Λνηπά έζνδα θαη θέξδε
Απνηέιεζκα πξν ηόθσλ θαη θόξσλ

-499.954,07
-133.777,41

-48.777,48
-111.836,93

-7.908,05
-9.266,44
10.000,00
-141.681,16

0,00
-3.992,99
73,36
-128.048,06

Πηζησηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα
Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Απνηέιεζκα πξν θόξσλ

23,90
-6.243,52
-147.900,78

96,07
-5.876,09
-133.828,08

-87.226,11

0,00

-235.126,89

-133.828,08

Φόξνη εηζνδήκαηνο
Απνηέιεζκα πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΔΩ
κεηαβνιώλ θαζαξήο ζέζεο

εκ.
Τπόινηπα 1/1/2016
Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
Αύμεζε εηδηθώλ απνζεκαηηθώλ
Απνηειέζκαηα πεξηόδνπ
πλνιηθή κεηαβνιή Ιδίσλ
Κεθαιαίσλ πεξηόδνπ

Κεθάιαην
1.503.486,07

Γηαθνξέο
εύινγεο
αμίαο
14.164,30

Απνζεκαηηθά
λόκσλ &
θαη/θνύ
223.886,62

Τπόινηπν
Απνηειεζκάησλ
Δηο Νέν
-143.484,07

3.865,39

πλνιηθά ίδηα
θεθάιαηα
1.598.052,92
3.865,39
6.749,81

6.749,81
-133.828,08

-133.828,08

3.865,39

0,00

6.749,81

-133.828,08

-123.212,88

Τπόινηπν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο 31/12/2016

1.507.351,46

14.164,30

230.636,43

-277.312,15

1.474.840,04

Τπόινηπα 1/1/2017

1.507.351,46

14.164,30

230.636,43

-277.312,15

1.474.840,04

-235.126,89

20.508,49
2.934,70
-235.126,89

Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
Αύμεζε εηδηθώλ απνζεκαηηθώλ
Απνηειέζκαηα πεξηόδνπ
πλνιηθή κεηαβνιή Ιδίσλ
Κεθαιαίσλ πεξηόδνπ
Τπόινηπν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο 31/12/2017
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233.571,13

-512.439,04

1.263.156,34
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Πξνζάξηεκα (ζεκεηώζεηο) επί ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ
2017
1. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηνλ πλεηαηξηζκό
α) Δπσλπκία: Παλειιήληνο Πξνκεζεπηηθόο Παξαγσγηθόο θαη Πηζησηηθόο πλεηαηξηζκόο
Δξγαζηεξηαθώλ Γηαηξώλ ΤΝ.Π.Δ.
β) Ννκηθόο ηύπνο: πλεηαηξηζκόο Π.Δ.
γ) Πεξίνδνο αλαθνξάο: 1.1.2017 - 31.12.2017
δ) Γηεύζπλζε ηεο έδξαο: Λεσθ. Κσλζηαληηλνππόιεσο 38 Αζήλα, Σ.Κ. 11854
ε) Γ.Δ.ΜΖ.: 0002052701000
ζη) Ζ δηνίθεζε εθηηκά όηη ε παξαδνρή ηεο ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο είλαη ελδεδεηγκέλε
γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
δ) Ο πλεηαηξηζκόο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία κηθξή νληόηεηα.
ε) Ζ δηνίθεζε δειώλεη όηη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζε πιήξε
ζπκθσλία κε ηνλ παξόληα λόκν.
ζ) Σα πνζά ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ εθθξάδνληαη ζε επξώ, πνπ απνηειεί ην
ιεηηνπξγηθό λόκηζκα ηνπ πλεηαηξηζκνύ.
η) Σα πνζά δελ έρνπλ ζηξνγγπινπνηεζεί εθηόο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.
2. Παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ πξννπηηθή ηνπ πλεηαηξηζκνύ σο ζπλερηδόκελεο
δξαζηεξηόηεηαο
Ο ζπλεηαηξηζκόο δηελήξγεζε ζρεηηθή αμηνιόγεζε θαη δελ εληόπηζε παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ζε
θίλδπλν ηελ πξννπηηθή ηνπ σο ζπλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα.
3. Λνγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη
Ζ ζύληαμε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ πξνϋπνζέηεη ηελ άζθεζε θξίζεο θαη ηελ δηελέξγεηα
εθηηκήζεσλ από ηελ δηνίθεζε, ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ, ηα
αλαγλσξηδόκελα πνζά ησλ εζόδσλ, εμόδσλ, πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, ππνρξεώζεσλ θαη
γλσζηνπνηήζεσλ. Απηέο νη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζόληνο
θαη ζε ινηπνύο παξάγνληεο πνπ ζεσξείηαη όηη είλαη εύινγα γηα ηηο πεξηζηάζεηο. Σα πξαγκαηηθά
γεγνλόηα όκσο, κπνξεί λα δηαθέξνπλ από απηέο ηηο εθηηκήζεηο. Οη εθηηκήζεηο θαη νη ζρεηηθέο
παξαδνρέο επαλεθηηκνύληαη ζε ζπλερή βάζε.
Οη ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο γίλνληαη θπξίσο γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ απνζβέζεσλ ησλ παγίσλ,
ηηο ζπκκεηνρέο, ηελ απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ, ηηο πξνβιέςεηο θαη ηελ εθηίκεζε ηεο εύινγεο αμίαο
εθόζνλ επηιέγεηαη ε εθαξκνγή ηεο.
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3.1. Αθνινπζνύκελεο ινγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη
Ο ζπλεηαηξηζκόο γηα ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ εθαξκόδεη
ηηο αθόινπζεο ινγηζηηθέο αξρέο θαη κεζόδνπο, ζηα πιαίζηα ηεο βαζηθήο αξρήο ηνπ δνπιεπκέλνπ.
3.1.1. Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
α) Αξρηθή θαηαρώξηζε
Σα ελζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θόζηνο θηήζεσο, ην
νπνίν πεξηιακβάλεη θάζε δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα λα έιζεη ην ζηνηρείν ζηελ παξνύζα θαηάζηαζε
ή ζέζε ή επηδησθόκελε ρξήζε.
Δηδηθόηεξα ην θόζηνο ησλ ηδηνπαξαγόκελσλ πάγησλ ζηνηρείσλ πεξηιακβάλεη ην θόζηνο
πξώησλ πιώλ, αλαιώζηκσλ πιηθώλ, εξγαζίαο θαη άιιν θόζηνο πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην ελ ιόγσ
πάγην ζηνηρείν. Δπηπιένλ πεξηιακβάλεη κηα εύινγε αλαινγία ζηαζεξώλ θαη κεηαβιεηώλ εμόδσλ πνπ
ζρεηίδνληαη έκκεζα κε ην ηδηνπαξαγόκελν πάγην ζηνηρείν, ζην βαζκό πνπ ηα πνζά απηά
αλαθέξνληαη ζηελ πεξίνδν θαηαζθεπήο ή παξαγσγήο. Ο πλεηαηξηζκόο δελ επηβαξύλεη ην θόζηνο
ησλ ηδηνπαξαγόκελσλ πάγησλ ζηνηρείσλ καθξάο πεξηόδνπ θαηαζθεπήο ή παξαγσγήο κε ηόθνπο
εληόθσλ ππνρξεώζεσλ θαηά ην κέξνο πνπ αλαινγνύλ ζε απηό.
β) Μεηαγελέζηεξε απνηίκεζε
Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο θαηαρσξίζεσο πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκνύληαη ζην
απνζβέζηκν θόζηνο (αξρηθό θόζηνο θηήζεσο, πιένλ θάζε κεηαγελέζηεξε δαπάλε πνπ πιεξνί ηνλ
νξηζκό ηνπ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ, κείνλ ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη δεκίεο απνκεηώζεσο).
Οη απνζβέζεηο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ
σθέιηκε δσή ηνπο, ε νπνία εθηηκήζεθε σο αθνινύζσο:
 Κηίξηα θαη ηερληθά έξγα: 25 έηε.
 Δγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ ζε αθίλεηα ηξίησλ : κε βάζε ηελ κηζζσηηθή δηάξθεηα
 Μεραλήκαηα - Σερληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ινηπόο κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο : 10 έηε.
 Έπηπια θαη εμνπιηζκόο γξαθείσλ : 10 έηε.
 Δμνπιηζκόο Ζ/Τ : 5 έηε
Εεκία απνκεηώζεσο θαηαρσξίδεηαη όηαλ εθηηκάηαη όηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ έρεη
ππεξβεί ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπ.
Οη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ πλεηαηξηζκνύ ειέγρνληαη γηα
απνκείσζε όηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο όηη νη ινγηζηηθέο αμίεο ηνπο είλαη κεγαιύηεξεο από ηηο
αλαθηήζηκεο. ηελ πεξίπησζε απηή ππνινγίδεηαη ε αλαθηήζηκε αμία ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ θαη αλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ππεξβαίλνπλ ηελ εθηηκώκελε αλαθηήζηκε αμία, ε ζρεηηθή
δηαθνξά θαηαρσξίδεηαη σο δεκία απνκείσζεο ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Σν αλαθηήζηκν
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πνζό ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ είλαη ην κεγαιύηεξν κεηαμύ ηεο εύινγεο αμίαο (κείνλ ηα
απαηηνύκελα γηα ηελ πώιεζε έμνδα) θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο απηώλ.
Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ρξήζεσο, νη εθηηκώκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο
πξνεμνθινύληαη ζηελ παξνύζα αμία ηνπο κε ηελ ρξήζε ελόο πξν θόξνπ πξνεμνθιεηηθνύ επηηνθίνπ ,
ην ύςνο ηνπ νπνίνπ αληαλαθιά ηηο ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο γηα ηελ δηαρξνληθή αμία ηνπ
ρξήκαηνο θαη γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.
3.1.2. Άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Σα άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα.
Ζ αμία ησλ ινγηζκηθώλ πξνγξακκάησλ πεξηιακβάλεη ην θόζηνο αγνξάο ινγηζκηθώλ
πξνγξακκάησλ θαζώο θαη θάζε δαπάλε πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ απηά λα ηεζνύλ ζε
θαζεζηώο ιεηηνπξγίαο, κεησκέλε θαηά ην πνζό ησλ ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη ηπρόλ
απνκεηώζεσλ ηεο αμίαο ηνπο. εκαληηθέο κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θεθαιαηνπνηνύληαη ζηα
ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα όηαλ πξνζαπμάλνπλ ηελ απόδνζε ηνπο πέξαλ ησλ αξρηθώλ πξνδηαγξαθώλ.
Ζ απόζβεζε ησλ ινγηζκηθώλ πξνγξακκάησλ ινγίδεηαη βάζεη ηεο ζηαζεξήο κεζόδνπ
απνζβέζεσο ζε 5 έηε.
Ζ απόζβεζε όισλ ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ.
3.1.3. Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
3.1.3.1. πκκεηνρέο
Οη ζπκκεηνρέο παξαθνινπζνύληαη ζην θόζηνο θηήζεσο ππνθείκελεο ζε έιεγρν απνκεηώζεσο
ηεο αμίαο ηνπο όηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο ή γεγνλόηα πνπ ππνδεηθλύνπλ όηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο
ελδέρεηαη λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Εεκίεο απνκεηώζεσο θαηαρσξίδνληαη όηαλ ε ινγηζηηθή αμία ησλ
ζπκκεηνρώλ ππεξβαίλεη ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο. Ωο αλαθηήζηκε αμία ζεσξείηαη ε αμία ρξήζεσο
πνπ είλαη ε παξνύζα αμία ησλ αλακελόκελσλ κειινληηθώλ ρξεκαηνξνώλ από ηελ ζπκκεηνρή, ζηελ
επόκελε πεληαεηία θαη ηεο ππνιεηκκαηηθήο ηεο αμίαο ζην ηέινο ηεο πεληαεηίαο.
3.1.3.2. Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Αθνξνύλ ζε δνζείζεο εγγπήζεηο ελνηθίσλ , θαηαλάισζεο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ,
ρξεκαηνδνηηθώλ ζπκβάζεσλ απηνθηλήησλ θηι.
Δπηκεηξώληαη ζην θόζηνο θηήζεο κείνλ δεκίεο απνκείσζεο όηαλ θξίλεηαη όηη απηέο είλαη κόληκνπ
ραξαθηήξα.
3.1.4. Φόξνη εηζνδήκαηνο
3.1.4.1. Σξέρσλ θόξνο
Ο ηξέρσλ θόξνο εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεη:
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 Σνλ θόξν εηζνδήκαηνο πνπ πξνθύπηεη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε ηζρύνπζαο
θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο.
 Σνλ θόξν εηζνδήκαηνο θαη ηηο πξνζαπμήζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηνλ θνξνινγηθό
έιεγρν.
Οη δηαθνξέο ηνπ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ, θαηαρσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ
ηεο ρξήζεσο, θαηά ηελ νπνία βεβαηώλνληαη από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη γίλνληαη
απνδεθηέο από ηνλ πλεηαηξηζκό.
3.1.4.2. Αλαβαιιόκελνη θόξνη
Αλαβαιιόκελνη θόξνη πξνθύπηνπλ όηαλ ππάξρνπλ πξνζσξηλέο (αλαζηξέςηκεο) δηαθνξέο
κεηαμύ ινγηζηηθήο αμίαο θαη θνξνινγηθήο βάζεσο ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνύ.
Ο πλεηαηξηζκόο δελ έρεη επηιέμεη ηελ θαηαρώξηζε αλαβαιιόκελσλ θόξσλ.
3.1.5. Απνζέκαηα
α) Αξρηθή θαηαρώξηζε
Σα απνζέκαηα θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θόζηνο θηήζεσο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη θάζε
δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα λα έιζεη θάζε ζηνηρείν ησλ απνζεκάησλ ζηελ παξνύζα θαηάζηαζε ή
ζέζε ή επηδησθόκελε ρξήζε.
Δηδηθόηεξα ην θόζηνο ησλ ηδηνπαξαγόκελσλ απνζεκάησλ πεξηιακβάλεη ην θόζηνο πξώησλ
πιώλ, αλαιώζηκσλ πιηθώλ, εξγαζίαο θαη άιιν θόζηνο πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηα ελ ιόγσ ζηνηρεία.
Δπηπιένλ πεξηιακβάλεη κηα εύινγε αλαινγία ζηαζεξώλ θαη κεηαβιεηώλ εμόδσλ πνπ ζρεηίδνληαη
έκκεζα κε ην ηδηνπαξαγόκελν ζηνηρείν, ζην βαζκό πνπ ηα πνζά απηά αλαθέξνληαη ζηελ πεξίνδν
παξαγσγήο. Ο πλεηαηξηζκόο δελ επηβαξύλεη ην θόζηνο ησλ ηδηνπαξαγόκελσλ απνζεκάησλ καθξάο
πεξηόδνπ παξαγσγήο ή σξηκάλζεσο κε ηόθνπο εληόθσλ ππνρξεώζεσλ θαηά ην κέξνο πνπ αλαινγνύλ
ζε απηά.
β) Μεηαγελέζηεξε απνηίκεζε
Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο θαηαρσξίζεσο, ηα απνζέκαηα απνηηκνύληαη ζηελ θαη' είδνο
ρακειόηεξε ηηκή κεηαμύ ηνπ θόζηνπο θηήζεσο θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο. Σν
θόζηνο θηήζεσο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηεο κέζεο ζηαζκηθήο ηηκήο. ηελ πεξίπησζε
απνηηκήζεσο ζηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία, ε δεκία απνκεηώζεσο θαηαρσξίδεηαη σο θόζηνο
πσιεζέλησλ, εθηόο αλ είλαη ζεκαληηθή, νπόηε ελζσκαηώλεηαη ζην θνλδύιη «απνκεηώζεηο
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ».
3.1.6. Πξνθαηαβνιέο θαη ινηπά κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Οη πξνθαηαβνιέο δαπαλώλ θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θόζηνο θηήζεσο (θαηαβαιιόκελα
πνζά) θαη απνηηκνύληαη κεηαγελέζηεξα ζην αξρηθό θόζηνο θηήζεσο, κείνλ ηα ρξεζηκνπνηεζέληα
πνζά βάζεη ηεο αξρήο ηνπ δνπιεπκέλνπ θαη ηπρόλ δεκίεο απνκεηώζεσο. Ζ απνκείσζε ησλ
πξνθαηαβνιώλ δαπαλώλ αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία ν ιήπηεο ηνπ ζρεηηθνύ πνζνύ δελ
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είλαη ζε ζέζε νύηε λα εθπιεξώζεη ηελ δέζκεπζε πνπ αλέιαβε νύηε λα επηζηξέςεη ην ππόινηπν ηνπ
πνζνύ.
Σα ινηπά κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θόζηνο
θηήζεσο θαη απνηηκνύληαη κεηαγελέζηεξα ζηε ρακειόηεξε αμία κεηαμύ θόζηνπο θηήζεσο θαη
αλαθηήζηκεο αμίαο, δειαδή ηνπ πνζνύ πνπ αλακέλεηαη λα ιεθζεί.
3.1.7. Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο
α) Αξρηθή θαηαρώξηζε θαη κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε
Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο, ηόζν θαηά ηελ αξρηθή θαηαρώξηζε, όζν θαη
κεηαγελέζηεξα, απνηηκνύληαη ζηα νλνκαζηηθά πνζά ηνπο, εθηόο από ηηο καθξνπξόζεζκεο ιήμεσο, νη
νπνίεο απνηηκνύληαη ζην απνζβέζηκν θόζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνύ επηηνθίνπ (ή κε ηε
ζηαζεξή κέζνδν). Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λόκηζκα
απνηηκνύληαη κε ηελ ηζνηηκία ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ. Οη
ζρεηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαηαρσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα.
β) Γηαγξαθή
Μηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε δηαγξάθεηαη όηαλ θαη κόλνλ όηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε
εθπιεξώλεηαη, αθπξώλεηαη ή εθπλέεη, δειαδή όηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε πνπ ηελ δεκηνύξγεζε δελ
πθίζηαηαη πιένλ.
3.1.8. Με ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο
α) Αξρηθή θαηαρώξηζε θαη κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε
Οη κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο θαηαρσξίδνληαη αξρηθά θαη απνηηκνύληαη
κεηαγελέζηεξα ζην νλνκαζηηθό πνζό πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ην δηαθαλνληζκό ηνπο.
Γηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ είηε θαηά ηελ επαλεθηίκεζή είηε θαηά ην δηαθαλνληζκό ησλ κε
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ θαηαρσξίδνληαη σο θέξδε ή δεκίεο ηεο πεξηόδνπ ζηελ νπνία
πξνθύπηνπλ.
β) Γηαγξαθή
Μηα κε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε δηαγξάθεηαη όηαλ θαη κόλνλ όηαλ ε ζπκβαηηθή
δέζκεπζε εθπιεξώλεηαη, αθπξώλεηαη ή εθπλέεη, δειαδή όηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε πνπ ηελ
δεκηνύξγεζε δελ πθίζηαηαη πιένλ.
3.1.9. Πξνβιέςεηο
Οη πξνβιέςεηο θαηαρσξίδνληαη αξρηθά θαη απνηηκνύληαη κεηαγελέζηεξα ζην νλνκαζηηθό πνζό
πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ην δηαθαλνληζκό ηνπο, εθηόο αλ ε απνηίκεζε ζηελ παξνύζα αμία
ηνπ πνζνύ πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ην δηαθαλνληζκό ηνπο έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα
πνζά ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
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Δηδηθόηεξα, νη πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία,
πνπ πξνθύπηνπλ από πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ, θαηαρσξίδνληαη θαη απνηηκνύληαη ζηα
πξνθύπηνληα από ηε λνκνζεζία νλνκαζηηθά πνζά θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ.
3.1.10. Έζνδα θαη έμνδα
Ο πλεηαηξηζκόο θαηαρσξίδεη ηα έζνδα θαη ηα έμνδα, όηαλ απηά θαζίζηαληαη δνπιεπκέλα.
Δηδηθόηεξα:
 Σα έζνδα από πώιεζε αγαζώλ θαηαρσξίδνληαη εληόο ηεο πεξηόδνπ ζηελ νπνία
θαζίζηαληαη δνπιεπκέλα θαη εθόζνλ πιεξνύληαη όιεο νη παξαθάησ πξνϋπνζέζεηο:
 Μεηαβηβάδνληαη ζηνλ αγνξαζηή νη νπζηαζηηθνί θίλδπλνη θαη ηα νθέιε πνπ
ζπλδένληαη κε ηελ θπξηόηεηά ηνπο.
 Σα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά από ηνλ αγνξαζηή.
 Σα νηθνλνκηθά νθέιε από ηε ζπλαιιαγή κπνξνύλ λα απνηηκεζνύλ αμηόπηζηα θαη
ζεσξείηαη ζθόδξα πηζαλή ε εηζξνή ηνπο ζηελ νληόηεηα.
 Σα έζνδα από παξνρή ππεξεζηώλ θαη θαηαζθεπαζηηθά ζπκβόιαηα θαηαρσξίδνληαη κε ηε
κέζνδν ηνπ πνζνζηνύ νινθιεξώζεσο.
 Σα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη από ηε ρξήζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηεο νληόηεηαο από
ηξίηνπο θαηαρσξίδνληαη σο εμήο:
 Oη ηόθνη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνύ επηηνθίνπ ή ηε
ζηαζεξή κέζνδν.
 Σα κεξίζκαηα ή παξόκνηαο θύζεσο εηζόδεκα από ηε ζπκκεηνρή ζηελ θαζαξή ζέζε
άιισλ νληνηήησλ όηαλ εγθξίλνληαη από ην αξκόδην όξγαλν πνπ απνθαζίδεη ηε
δηαλνκή ηνπο.


Σα δηθαηώκαηα βάζεη ησλ ζρεηηθώλ ζπκβαηηθώλ όξσλ.

3.1.11. ηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεσο
Σα θνλδύιηα ηεο θαζαξήο ζέζεσο θαηαρσξίδνληαη αξρηθά θαη απνηηκνύληαη κεηαγελέζηεξα
ζηα νλνκαζηηθά πνζά, πνπ έρνπλ ιεθζεί ή θαηαβιεζεί.
3.1.12. Δλδερόκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο
Σα ζηνηρεία απηά αθνξνύλ ελδερόκελα δηθαηώκαηα θαη δεζκεύζεηο αληίζηνηρα, ηα νπνία
πξνθύπηνπλ από γεγνλόηα ηνπ παξειζόληνο θαη ε ύπαξμή ηνπο ζα επηβεβαησζεί κόλν από ην αλ
ζπκβνύλ ή δελ ζπκβνύλ έλα ή πεξηζζόηεξα αβέβαηα κειινληηθά γεγνλόηα, ηα νπνία δελ είλαη
πιήξσο ππό ηνλ έιεγρν ηνπ πλεηαηξηζκνύ. Σα ζηνηρεία απηά γλσζηνπνηνύληαη ζηηο ζεκεηώζεηο ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
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3.1.13. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνύ
Οη αμίεο ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεώζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ
ηζνινγηζκνύ, πξνζαξκόδνληαη, εάλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε όηη δηνξζσηηθά γεγνλόηα κεηά ηελ
εκεξνκελία απηή επηβάιινπλ πξνζαξκνγέο ηεο αμίαο ηνπο. Οη πξνζαξκνγέο απηέο γίλνληαη γηα
ηέηνηα γεγνλόηα, σο ηελ εκεξνκελία εγθξίζεσο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ από ην Γηνηθεηηθό
πκβνύιην. Σα κε δηνξζσηηθά, κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ γεγνλόηα, γλσζηνπνηνύληαη
εθόζνλ είλαη ζεκαληηθά, ζηηο ζεκεηώζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
3.1.14. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο
Οη εθηηκήζεηο θαη νη παξαδνρέο αμηνινγνύληαη δηαξθώο θαη βαζίδνληαη ζηελ ηζηνξηθή εκπεηξία
θαη ζε άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αλακελόκελσλ κειινληηθώλ γεγνλόησλ πνπ, ππό
ηηο παξνύζεο ζπλζήθεο, αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ.
3.2. Μεηαβνιή ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ, κεηαβνιέο ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ θαη
δηόξζσζε ζθαικάησλ πξνεγνύκελσλ πεξηόδσλ
3.2.1. Μεηαβνιή ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ
Οη κεηαβνιέο ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ, θαηαρσξίδνληαη κε αλαδξνκηθή
επαλαδηαηύπσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ όισλ ησλ πεξηόδσλ πνπ δεκνζηνπνηνύληαη
καδί κε ηηο θαηαζηάζεηο ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ, ώζηε ηα παξνπζηαδόκελα θνλδύιηα λα είλαη
ζπγθξίζηκα.
ηελ παξνύζα πεξίνδν δελ πξνέθπςε αλάγθε ηέηνηαο κεηαβνιήο.
3.2.2 Μεηαβνιέο ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ
Οη κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ θαηαρσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν, ζηελ νπνία
δηαπηζηώλεηαη όηη πξνθύπηνπλ θαη επεξεάδνπλ απηή ηελ πεξίνδν θαη κειινληηθέο πεξηόδνπο, θαηά
πεξίπησζε. Οη κεηαβνιέο απηέο δελ θαηαρσξίδνληαη αλαδξνκηθά.
3.2.3. Γηόξζσζε ζθαικάησλ πξνεγνύκελσλ πεξηόδσλ
Οη δηνξζώζεηο ζθαικάησλ θαηαρσξίδνληαη κε ηελ αλαδξνκηθή δηόξζσζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ όισλ ησλ πεξηόδσλ πνπ δεκνζηνπνηνύληαη καδί κε ηηο
θαηαζηάζεηο ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ.
ηελ παξνύζα πεξίνδν 2017 δελ εληνπίζηεθε ζθάικα πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ.
4. Παξεθθιίζεηο από ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί εύινγε παξνπζίαζε
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
Όηαλ, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο, ν ζπλεηαηξηζκόο παξεθθιίλεη από ηελ εθαξκνγή κηαο
δηαηάμεσο ηνπ λόκνπ γηα λα εθπιεξώζεη ηελ ππνρξέσζε ηεο εύινγεο παξνπζηάζεσο ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, γλσζηνπνηεί θαη αηηηνινγεί επαξθώο ηελ παξέθθιηζε απηή.
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ηελ παξνύζα πεξίνδν δελ πξνέθπςε αλάγθε ηέηνηαο παξεθθιίζεσο.
5. ρέζεηο ελόο πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ ή κηαο ππνρξεώζεσο κε πεξηζζόηεξα από έλα θνλδύιηα
ηνπ ηζνινγηζκνύ
Γελ ππάξρνπλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεώζεηο πνπ ζρεηίδεηαη κε πεξηζζόηεξα από έλα
θνλδύιηα ηνπ ηζνινγηζκνύ.
6. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ελζώκαηα θαη άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
6.1. Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Πίλαθαο κεηαβνιώλ ελζώκαησλ
πάγησλ ζηνηρείσλ
ηδηνρξεζηκνπνηνύκελσλ

Κηίξηα

Μεραλνινγηθόο
εμνπιηζκόο

Λνηπόο εμνπιηζκόο

Αμία θηήζεσο
Τπόινηπν 1.1.2016
Πξνζζήθεο πεξηόδνπ
Μεηώζεηο πεξηόδνπ
Τπόινηπν 31.12.2016

129.787,66
0,00
0,00
129.787,66

7.385,58
0,00
0,00
7.385,58

253.482,77
1.594,11
-958,47
254.118,41

σξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη
απνκεηώζεηο
Τπόινηπν 1.1.2016
Απνζβέζεηο πεξηόδνπ
Μεηώζεηο πεξηόδνπ
Τπόινηπν 31.12.2016

92.044,24
17.439,33
0,00
109.483,57

2.962,54
276,44
0,00
3.238,98

243.248,32
3.820,28
-958,47
246.110,13

20.304,09

4.146,60

8.008,28

Αμία θηήζεσο
Τπόινηπν 1.1.2017
Πξνζζήθεο πεξηόδνπ
Τπόινηπν 31.12.2017

129.787,66
0,00
129.787,66

7.385,58
0,00
7.385,58

254.118,41
860,70
254.979,11

σξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη
απνκεηώζεηο
Τπόινηπν 1.1.2017
Απνζβέζεηο πεξηόδνπ
Τπόινηπν 31.12.2017

109.483,57
11.292,17
120.775,74

3.238,98
276,44
3.515,42

246.110,13
4.221,69
250.331,82

9.011,92

3.870,16

4.647,29

Καζαξή ινγηζηηθή αμία
31.12.2016

Καζαξή ινγηζηηθή αμία
31.12.2017
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6.2. Δπελδύζεηο
Πίλαθαο κεηαβνιώλ επελδπηηθώλ αθηλήησλ

Γήπεδα

Κηίξηα

ύλνιν

Αμία θηήζεσο
Τπόινηπν 1.1.2016
Πξνζζήθεο πεξηόδνπ

60.959,30
0,00

699.814,81
0,00

760.774,11
0,00

Τπόινηπν 31.12.2016

60.959,30

699.814,81

760.774,11

Τπόινηπν 1.1.2016
Απνζβέζεηο πεξηόδνπ

0,00
0,00

173.074,53
27.992,59

173.074,53
27.992,59

Τπόινηπν 31.12.2016

0,00

201.067,12

201.067,12

Καζαξή ινγηζηηθή αμία 31.12.2016

60.959,30

498.747,69

559.706,99

Αμία θηήζεσο
Τπόινηπν 1.1.2017
Πξνζζήθεο πεξηόδνπ

60.959,30
0,00

699.814,81
0,00

760.774,11
0,00

Τπόινηπν 31.12.2017

60.959,30

699.814,81

760.774,11

Τπόινηπν 1.1.2017
Απνζβέζεηο πεξηόδνπ

0,00
0,00

201.067,12
27.992,59

201.067,12
27.992,59

Τπόινηπν 31.12.2017

0,00

229.059,71

229.059,71

60.959,30

470.755,10

531.714,40

σξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο

σξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο

Καζαξή ινγηζηηθή αμία 31.12.2017

6.3. Άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Πίλαθαο κεηαβνιώλ άπισλ πάγησλ ζηνηρείσλ

Λνηπά άπια ζηνηρεία

Αμία θηήζεσο
Τπόινηπν 1.1.2016

379.768,67

Τπόινηπν 31.12.2016

379.768,67

σξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο
Τπόινηπν 1.1.2016
Απνζβέζεηο πεξηόδνπ

219.116,26
40.359,40

Τπόινηπν 31.12.2016

259.475,66

Καζαξή ινγηζηηθή αμία 31.12.2016

120.293,01

Αμία θηήζεσο
Τπόινηπν 1.1.2017
Πξνζζήθεο

379.768,67
2.703,40

Τπόινηπν 31.12.2017

382.472,07
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σξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο
Τπόινηπν 1.1.2017
Απνζβέζεηο πεξηόδνπ

259.475,66
41.629,71

Τπόινηπν 31.12.2017

301.105,37

Καζαξή ινγηζηηθή αμία 31.12.2017

81.366,70

7. Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
7.1 πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο , ζπγγελείο θαη ινηπέο επηρεηξήζεηο
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία

πκκεηνρέο ζε
ζπγαηξηθέο
εηαηξείεο

Medisyn Δκπνξηθή Α.Δ.
Medisyn Ηαηξηθή Α.Δ.

πκκεηνρέο ζε
ζπγγελείο
εηαηξείεο

60.000,00
500.000,00

IATRICA Α.Δ

46.900,00

Παγθξήηηα πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα
Τπόινηπν 31.12.2017

πκκεηνρέο ζε
ινηπέο εηαηξείεο

129,00
560.000,00

46.900,00

129,00

7.2 Απνηίκεζε ζην θόζηνο θηήζεσο
7.2.1 Δκπνξηθέο απαηηήζεηο
Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο αλαιύνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα:
Δκπνξηθέο απαηηήζεηο

31/12/2017

31/12/2016

Πειάηεο

628.304,53

288.602,51

Γξακκάηηα ζην ραξηνθπιάθην

155.731,76

243.487,63

Γξακκάηηα ζε θαζπζηέξεζε

25.004,91

29.377,89

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο

10.030,00

0,00

819.071,20

561.468,03

-140.000,00

-150.000,00

679.071,20

411.468,03

ύλνιν
Μείνλ: Πξόβιεςε απνκείσζεο
ύλνιν

7.2.2 Λνηπέο απαηηήζεηο
Οη ινηπέο απαηηήζεηο αλαιύνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα:
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Λνηπέο απαηηήζεηο

31/12/2017

Διιεληθν δεκόζην

31/12/2016

3.281,77

68.061,84

Λνηπνί ρξεώζηεο

35.367,50

14.810,32

ύλνιν

38.649,27

82.872,16

8. Λνγαξηαζκνί θαζαξήο ζέζεσο
Σν θεθάιαην ηνπ πλεηαηξηζκνύ αλέξρεηαη ζε 1.570.064,50 από ην νπνίν πνζό επξώ
1.527.859,95 αθνξά ζε θαηαβιεκέλν θεθάιαην θαη πνζό επξώ 42.204,55 ζε νθεηιόκελν θαηά ηελ
31/12/2017 θεθάιαην θαη δηαηξείηαη ζε 535 κεξίδεο νλνκαζηηθήο αμίαο € 2.934,70 ε θάζε κία .
9. Πξνβιέςεηο
9.1 Πξόβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνύ ιόγσ απνρσξήζεσο από ηελ ππεξεζία
Ζ ππνρξέσζεο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο αλέξρεηαη θαηά ηελ 31/12/2017 ζην πνζό επξώ
39.300,00.
Σν πνζό πνπ αλαινγεί ζηελ ρξήζε 2017 αλέξρεηαη ζε επξώ 30.692,33 θαη θαηαρσξήζεθε ζηα
απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 2017.
10. Τπνρξεώζεηο
10.1 Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο
10.1.1 Γάλεηα
α) Δμαζθαιίζεηο δαλείσλ
Ο πλεηαηξηζκόο είρε ζπλάςεη καθξνπξόζεζκν ηξαπεδηθό δάλεην , γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ
νπνίνπ είρε παξαρσξήζεη ζηελ ηξάπεδα ην δηθαίσκα πξώηεο ππνζήθεο € 588.000 ζε ηδηόθηεην
αθίλεην .
β) Υξόλνο ιήμεο
Σν ελ ιόγσ δάλεην εμνθιήζεθε κέζα ζηε ρξήζε 2016.
10.2 Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο
10.2.1 Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο
Οη εκπνξηθέο ππνρξεώζεηο αλαιύνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα:
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Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο
Πξνθαηαβνιέο πειαηώλ

31/12/2017

31/12/2016

65.365,34

73.204,41

Πξνκεζεπηέο εζσηεξηθνύ

609.082,94

391.840,16

Πξνκεζεπηέο εμσηεξηθνύ

26.086,43

87.016,37

Δπηηαγέο πιεξσηέεο

44.933,12

0,00

745.467,83

552.060,94

ύλνιν
10.2.2 Λνηπέο ππνρξεώζεηο

Οη ινηπέο ππνρξεώζεηο αλαιύνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα:
Λνηπέο ππνρξεώζεηο

31/12/2017

Απνδνρέο πξνζσπηθνύ πιεξσηέεο

31/12/2016

4.515,99

1.766,96

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

70.746,62

62.945,76

Δθηεισληζηέο-Λνγ/ζκνί πξνο απόδνζε

1.177,84

1.170,84

0,00

4.513,41

20,30

20,30

76.460,75

70.417,27

Πξνζσπηθό-Λνγ/ζκνί πξνο απόδνζε
Λνηπνί ζπλεξγάηεο
ύλνιν

11. Έζνδα θαη έμνδα ζεκαληηθνύ πνζνύ ή ηδηαίηεξεο ζπρλόηεηαο ή ζεκαζίαο
Αθνινπζεί αλάιπζε απηώλ ησλ εζόδσλ θαη εμόδσλ ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο:
Έζνδα
Έζνδα απν παξνρή ππεξεζηώλ

31/12/2017

31/12/2016

267.304,25

208.498,52

Πσιήζεηο Δκπ/ησλ Δζσηεξηθνύ

1.065.294,18

197.650,00

Δλνίθηα θηηξίσλ-ηερληθώλ έξγσλ

59.348,88

68.048,88

ύλνιν

1.391.947,31

474.197,40

Έμνδα

31/12/2017

31/12/2016

Δλνίθηα

62.743,59

54.424,95

Ζιεθηξηθό ξεύκα παξαγσγήο

73.238,52

76.718,65
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Λνηπέο ακνηβέο ηξίησλ

238.731,10

103.232,41

ύλνιν

374.713,21

234.376,01

12. Σόθνη πνπ ελζσκαηώζεθαλ ζηελ αμία πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζηελ πεξίνδν
ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ δελ ελζσκαηώζεθαλ ηόθνη ζηελ αμία θαηαζθεπαδόκελσλ παγίσλ .
13. Πξνηεηλόκελε δηάζεζε θεξδώλ
Ζ θιεηόκελε ρξήζε παξνπζίαζε δεκηνγόλν απνηέιεζκα.
14. Καηαβιεζέληα κεξίζκαηα ζηελ πεξίνδν
ηελ θιεηόκελε πεξίνδν δελ θαηαβιήζεθαλ κεξίζκαηα.
15. Λνγηζηηθόο ρεηξηζκόο δεκηώλ πεξηόδνπ
Οη δεκίεο ηεο πεξηόδνπ κεηαθέξζεθαλ ζηελ θαζαξή ζέζε ζην ινγαξηαζκό “ απνηειέζκαηα εηο
λέν “, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ κε θέξδε επόκελσλ ρξήζεσλ.
16. Αλαβαιιόκελνη θόξνη
Ο πλεηαηξηζκόο δελ έρεη επηιέμεη ηελ θαηαρώξηζε αλαβαιιόκελσλ θόξσλ.
17. Καηεγνξίεο θαη ακνηβέο πξνζσπηθνύ
Ο κέζνο όξνο ησλ απαζρνινύκελσλ αλά θαηεγνξία αλέξρεηαη ζε άηνκα:

Γηνηθεηηθό πξνζσπηθό
ύλνιν

31/12/2017
9
9

31/12/2016
1
1

Ο ζπλεηαηξηζκόο ζε ζρέζε κε ην απαζρνινύκελν πξνζσπηθό επηβαξύλζεθε κε ηα εμήο πνζά:

31/12/2017

31/12/2016

Μηζζνί θαη εκεξνκίζζηα

192.089,78

40.032,76

Κνηλσληθέο επηβαξύλζεηο

49.160,80

9.966,31

6.540,00

1.428,00

247.790,58

51.427,07

Παξεπόκελεο παξνρέο
ύλνιν

18. Αλάιπζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ αλά θαηεγνξίεο δξαζηεξηόηεηαο θαη γεσγξαθηθέο πεξηνρέο
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Γελ ζπληξέρεη πεξίπησζε
19. Πξνθαηαβνιέο θαη πηζηώζεηο ζε κέιε δηνηθεηηθώλ, δηαρεηξηζηηθώλ θαη επνπηηθώλ
νξγάλσλ
Γελ ππάξρνπλ ηέηνηα θνλδύιηα.
20. πκκεηνρέο ζε εηαηξείεο κε απεξηόξηζηε επζύλε ησλ εηαίξσλ
Γελ ππάξρνπλ ηέηνηεο ζπκκεηνρέο.
21. ηνηρεία ηεο εηαηξείαο πνπ θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ
ηειηθνύ ζπλόινπ επηρεηξήζεσλ, κέξνο ηνπ νπνίνπ απνηειεί ν ζπλεηαηξηζκόο σο ζπγαηξηθή
Ο ζπλεηαηξηζκόο δελ αλήθεη ζε ηειηθό ζύλνιν επηρεηξήζεσλ γηα ην νπνίν θαηαξηίδνληαη
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
22. ηνηρεία ηεο εηαηξείαο πνπ θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
κεξηθνύ ζπλόινπ επηρεηξήζεσλ, κέξνο ηνπ νπνίνπ απνηειεί ν ζπλεηαηξηζκόο σο ζπγαηξηθή
Ο ζπλεηαηξηζκόο δελ αλήθεη ζε κεξηθό ζύλνιν επηρεηξήζεσλ γηα ην νπνίν θαηαξηίδνληαη
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
23. Υξεκαηννηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο, εγγπήζεηο, θαη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο πνπ δελ
εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό
α) Υξεκαηννηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο
Ο πλεηαηξηζκόο έρεη ζπλάςεη κε αθπξώζηκεο ζπκβάζεηο ιεηηνπξγηθώλ κηζζώζεσλ πνπ
αθνξνύλ ηελ ελνηθίαζε αθηλήησλ νη νπνίεο ιήγνπλ ζε δηάθνξεο εκεξνκελίεο .
β) Δγγπήζεηο
Ο πλεηαηξηζκόο δελ έρεη ρνξεγήζεη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνο δηάθνξνπο ηξίηνπο.
γ) Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο
Ο πλεηαηξηζκόο δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηηο ρξήζεηο 2012 έσο θαη 2017.
Γηα ηηο ππνρξεώζεηο πνπ ελδέρεηαη λα πξνβιέςνπλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ ρξήζεσλ απηώλ έρεη
ζρεκαηηζζεί ζε πξνεγνύκελε ρξήζε ζρεηηθή πξόβιεςε πνζνύ επξώ 100.000,00
24. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ
Γελ ζπλέβεζαλ ηέηνηα γεγνλόηα.
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Αζήλα , 29 Μαίνπ 2018
Ο Πξόεδξνο

Ζ Γξακκαηέαο

Ο Τπεύζπλνο Λνγηζηεξίνπ

Παλαγηώηεο Μαθξίδεο

Μαξία Καιακάξε

Ησάλλεο Μηραειίδεο

Α.Γ.Σ. ΑΜ 556635

Α.Γ.Σ. AΚ 228382

ΑΡ. ΑΓΔΗΑ Ο.Δ.Δ.
0031514/ Α' ΣΑΞΖ
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