
 

 

 
SERVICE ONE 

ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΓΩΝ, ΔΙΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 
 

ΑΡ. ΓΔΜΗ 4237301000 
ΑΡ. ΜΑΔ 48694/04/B01/58 

ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΙΑ: Λ. ΒΟΤΛΙΑΓΜΔΝΗ 285 
ΑΓ.ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΑΣΣΙΚΗ 

 
 
 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 
της χρήσης από 1/1/2016 έως 31/12/2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «SERVICE ONE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 
ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, 
ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ & ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 
 
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «SERVICE ONE 
ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ 
ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ & ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», 
οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ηςΔεκεμβρίου 2016, τις καταστάσεις 
αποτελεσμάτων και μεταβολής της καθαρής θέσης της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία 
αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. 
 
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές 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 οικονομικών καταστάσεων με 
βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Ελέγχου.  Σα 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 οικονομικές 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 οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες 
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των 
κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών 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 οικονομικών 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 καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που 
χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και 
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και 
κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 
 
 
 



Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 
 
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής θέματα: 
 
1. Η εταιρεία, έχει από το νόμο υποχρέωση να καταβάλλει στους εργοδοτούμενους 

της συγκεκριμένα χρηματικά οφέλη κατά το χρόνο αφυπηρέτησης τους.  Η 
παρούσα αξία των δεδουλευμένων αυτών υποχρεώσεων για τις οποίες δεν έχει 
σχηματιστεί πρόβλεψη και που αναμένεται ότι θα καταβληθούν, υπολογίστηκε σε € 
120 χιλ. περίπου με αντίστοιχη επίδραση επί των αποτελεσμάτων χρήσης και 
προηγούμενων χρήσεων. 

2. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές 
αρχές για τη χρήση 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα της χρήσης 
αυτής δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των 
πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό 
φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την 
ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη 
διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν 
απαιτείται. 

 

Γνώμη με Επιφύλαξη 
 
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται  
στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις 
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας 
SERVICE ONE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΑΙ 
ΤΝΣΗΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ & 
ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ κατά την 31ηΔεκεμβρίου 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 
 
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του 
Διοικητικού υμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια 
των οριζόμενων από τις διατάξεις του Ν. 2190/1920. 

Αθήνα, 12/06/2017 
  

 
 

Κρίτων Τζαβέλλας 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 12341 

KRESTON PRIME AUDIT  ΙΚΕ 

Λ. Αλεξάνδρας 192Β 

Α.Μ. ΕΟΕ 150 

 
 

 

 

 



Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2016 

και της 31ης Δεκεμβρίου 2015 

(Ποσά σε ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

  ημείωςη 2016 2015 

Μη κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία       

Ενςϊματα πάγια       

Ακίνθτα 6.1 247.778,66 536,03 

Μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ 6.1 1.272,38 6.470,64 

Λοιπόσ εξοπλιςμόσ 6.1 8.721,61 15.953,13 

Σύνολο   257.772,65 22.959,80 

`Αυλα πάγια ςτοιχεία       

Λοιπά άυλα 6.1 60.712,16 98.175,50 

Σύνολο   60.712,16 98.175,50 
Προκαταβολέσ και μη κυκλοφοροφντα ςτοιχεία υπό 
καταςκευή       

Χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία   352,80 1.012,60 

Σύνολο   352,80 1.012,60 

φνολο μη κυκλοφοροφντων   352,80 1.012,60 

Κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία       

Αποκζματα   179.981,62 240.182,59 

Εμπορικζσ απαιτιςεισ 7.2.1 385.364,74 726.244,46 

Λοιπζσ απαιτιςεισ 7.2.2 81.318,77 70.480,20 

Προπλθρωμζνα ζξοδα 
 

25.050,22 31.458,49 

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 7.2.3  243.794,38 140.031,53 

Σύνολο   915.509,73 1.208.397,27 

φνολο κυκλοφοροφντων   915.509,73 1.208.397,27 

φνολο ενεργητικοφ   1.234.347,34 1.330.545,17 

Καθαρή θέςη ημείωςη     

Καταβλημένα κεφάλαια       

Κεφάλαιο 8 108.840,00 108.840,00 

Σύνολο   108.840,00 108.840,00 

Αποθεματικά και αποτελέςματα εισ νέο       

Αποκεματικά νόμων ι καταςτατικοφ   60.914,40 60.914,40 

Αποτελζςματα εισ νζο   237.377,89 413.992,06 

Σύνολο   298.292,29 474.906,46 

φνολο καθαρήσ θέςησ   407.132,29 583.746,46 

Τποχρεϊςεισ   
  Βραχυπρόθεςμεσ υποχρεϊςεισ       

Εμπορικζσ υποχρεώςεισ 10.2.1 707.415,18 486.722,46 

Λοιποί φόροι και τζλθ 10.2.2 28.591,43 39.985,19 

Οργανιςμοί κοινωνικισ αςφάλιςθσ   35.848,31 47.280,25 

Λοιπζσ υποχρεώςεισ 10.2.3 17.172,10 12.846,29 

Έξοδα χριςεωσ δουλευμζνα 10.2.4 38.188,03 159.964,52 

Σύνολο   827.215,05 746.798,71 

φνολο υποχρεϊςεων   827.215,05 746.798,71 

φνολο καθαρήσ θέςησ, προβλέψεων και υποχρεϊςεων   1.234.347,34 1.330.545,17 



 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων  

για την περίοδο 1/1 - 31/12/2016και την περίοδο 1/1 – 31/12/2015 

(Ποσά σε ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

Κατάςταςησ Αποτελεςμάτων κατά λειτουργία – Ατομικέσ χρηματοοικονομικέσ 
καταςτάςεισ τησ    31 Δεκέμβριοσ 2016 

  ημείωςη 2016  2015 

Κφκλοσ εργαςιών (κακαρόσ)  4.330.857,94  5.151.708,86 

Κόςτοσ πωλιςεων  -3.770.886,74  -3.934.740,58 

Μικτό αποτζλεςμα  559.971,20  1.216.968,28 

Λοιπά ςυνικθ ζςοδα  185,39  54,55 

   560.156,59  1.217.022,83 

Έξοδα διοίκθςθσ  -252.707,39  -971.414,42 

Έξοδα διάκεςθσ  -452.297,58  -448.863,42 

Λοιπά ζξοδα και ηθμιζσ  -21.377,88  -166.472,40 

Λοιπά ζςοδα και κζρδθ  6.615,37  9.118,30 

Αποτελζςματα προ τόκων και φόρων  -159.610,89  -360.609,11 

Πιςτωτικοί τόκοι και ςυναφι ζςοδα  1,64  12,21 

Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα  -17.004,92  -14.665,00 

Αποτζλεςμα προ φόρων  -176.614,17  -375.261,90 

Φόροι ειςοδιματοσ  0,00  0,00 

Αποτζλεςμα περιόδου μετά από φόρουσ  -176.614,17  -375.261,90 

          

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  

για την περίοδο 1/1 -31/12/2016 και την περίοδο 1/1 – 31/12/2015 

(Ποσά σε ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

κεη εκ. Κεθάιαην 

Απνζεκαηηθά 

λόκσλ & 

θαη/θνύ 

Τπόινηπν 

Απνηειεζκάησλ 

Δηο Νέν 

πλνιηθά 

ίδηα 

θεθάιαηα 

           

Τπόινηπα 1/1/2015   108.840,00 60.914,40 789.253,96 959.008,36 

Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ       (375.261,90) (375.261,90) 

Τπόινηπν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο 31/12/2015 108.840,00 60.914,40 413.992,06 583.746,46 

      

Τπόινηπα 1/1/2016   108.840,00 60.914,40 413.992,06 583.746,46 

Απνηειέζκαηα πεξηόδνπ       (176.614,17) (176.614,17) 

πλνιηθή κεηαβνιή Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 

πεξηόδνπ  
  0,00 0,00 (176.614,17) (176.614,17) 

            

Τπόινηπν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο 31/12/2016 108.840,00 60.914,40 237.377,89 407.132,29 



Πξνζάξηεκα (ζεκεηώζεηο) επί ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ  

ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2016 

(ύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 29 ηνπ Ν.4308/2014) 
 

 

1. Σύσταση και δραστηριότητες της Εταιρείας 

1.1. Γενικές Πληροφορίες 

Ζ «SERVICE ONE ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ 

ΤΝΣΗΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΓΩΝ, ΔΙΓΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» θαη κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν SERVICE 

ONE Α.Δ. ηδξχζεθε ην 2001. 

Ζ έδξα θαη ηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο βξίζθνληαη ζηελ νδφ Λεσθ. Βνπιηαγκέλεο 285 Αγ. 

Γεκήηξηνο Αηηηθήο. Δίλαη εγγεγξακκέλε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηνπ Υπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο κε αξηζκφ κεηξψνπ Α.Δ. 48694/04/Β/01/58 θαη ΓΔΜΖ 4237301000. 

Ζ δηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο έρεη νξηζηεί ζηα 50 έηε, ήηνη 

κέρξη θαη ην έηνο 2051. 

Ζ ζεκεξηλή ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο είλαη ε αθφινπζε: 

1.Δκκαλνπήι Δκκαλνπειίδεο : Πξφεδξνο Γ.Σ &  Γ/λσλ .Σχκβνπινο. 

2.Τάξεθ Αι Γθηδάνπη              : Αληηπξφεδξνο Γ.Σ. 

3.Ησάλλεο Σηαχξνπ           : Μέινο 

4.Ησαθείκ Απνζηφινπ            : Μέινο  

5.Κσλζηαληίλνο Φηψηεο         : Μέινο 
 

Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Δηαηξείαο ηελ 31/12/2016 είλαη 

45 άηνκα θαη  ηελ 31/12/2015 αλεξρφηαλ ζε 56 άηνκα. 

2. Αντικείμενο Δραστηριότητας 

Σχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο, ζθνπφο ηεο εηαηξείαο είλαη: 

Α. Ζ επηζθεπή, ζπληήξεζε, εγθαηάζηαζε, ζπλαξκνιφγεζε θαη απνζπλαξκνιφγεζεο: 

α) ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ, εηδψλ θαη αληηθεηκέλσλ. 

β) εηδψλ απηνκαηηζκνχ γξαθείσλ, ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ 
θάζε είδνπο θαζψο θαη ερνζπζηεκάησλ θαη ζπζηεκάησλ εηθφλαο. 

γ) ειεθηξηθνχ, κεραλνινγηθνχ θαη ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ θαη κεραλεκάησλ 
θιηκαηηζκνχ.  

δ) Δπίπισλ θαη Δηδψλ Οηθηαθήο Φξήζεσο. 

Β. Ζ εηζαγσγή, εμαγσγή, αληηπξνζσπεία θαη εκπνξία, ρνλδξηθή ή ιηαληθή, ησλ 
αλσηέξσ ππφ (Α) εηδψλ θαζψο θαη αληαιιαθηηθψλ, πιηθψλ θαη εμαξηεκάησλ ηνπο. 

Γ. Ζ ίδξπζε θαη άζθεζε βηνκεραλίαο ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ εηδψλ, θαζψο θαη 
θάζε άιιεο πνπ λα αθνξά ηα αλσηέξσ ππφ (Α) είδε. 



  Γ. Δκπνξία ρνλδξηθή, ιηαληθή ,αληηπξνζσπίεο, κεζηηείεο  εηζαγσγέο εμαγσγέο:  

   α) θαηεςπγκέλσλ ή λσπψλ ηξνθίκσλ, εηνίκσλ εδεζκάησλ ,πνηψλ, θξαζηψλ 
αιθννινχρσλ θαη κε, αλαςπθηηθψλ, θαθέ, δάραξε λεξψλ, ειαηφιαδνπ θαη ινηπψλ ειαίσλ, 
μεξψλ θαξπψλ ,δαραξσδψλ  πξντφλησλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ εηδψλ ζρεηηθά κε ηελ 
πξνκήζεηα εηαηξεηψλ catering, θαηαζηεκάησλ εζηηάζεηο, θάβαο, πεξηπηέξσλ, ζηξαηνπέδσλ, 
θαηαζθελψζεσλ, λνζνθνκείσλ, ηδξπκάησλ, πινίσλ, ζηδεξνδξφκσλ, αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ 
θηι   

   β) Υπεξεζίεο logistic  

   γ) Υπεξεζίεο πξνψζεζεο πξντφλησλ κέζα ζε θαηαζηήκαηα                                             
(κε δηαλνκή δψξσλ ή φρη) 

Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνυπνζέηεη ηελ άζθεζε θξίζεο θαη ηελ 

δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ απφ ηελ δηνίθεζε, ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ 

ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ, ηα αλαγλσξηδφκελα πνζά ησλ εζφδσλ, εμφδσλ, πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεσλ θαη γλσζηνπνηήζεσλ. Απηέο νη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο 

βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο θαη ζε ινηπνχο παξάγνληεο πνπ ζεσξείηαη φηη 

είλαη εχινγα γηα ηηο πεξηζηάζεηο. Τα πξαγκαηηθά γεγνλφηα φκσο, κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ 

απηέο ηηο εθηηκήζεηο. Οη εθηηκήζεηο θαη νη ζρεηηθέο παξαδνρέο επαλεθηηκνχληαη ζε ζπλερή 

βάζε.   

Οη ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο γίλνληαη θπξίσο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνζβέζεσλ ησλ 

παγίσλ, ηηο ζπκκεηνρέο, ηελ απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ, ηηο πξνβιέςεηο θαη ηελ εθηίκεζε 

ηεο εχινγεο αμίαο εθφζνλ επηιέγεηαη ε εθαξκνγή ηεο. 

 

3.1. Αθνινπζνύκελεο ινγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη 

Ζ εηαηξεία γηα ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

εθαξκφδεη ηηο αθφινπζεο ινγηζηηθέο αξρέο θαη κεζφδνπο, ζηα πιαίζηα ηεο βαζηθήο αξρήο ηνπ 

δνπιεπκέλνπ.  

3.1.1. Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

α) Αξρηθή θαηαρώξηζε 

Τα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο 

θηήζεσο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη θάζε δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα λα έιζεη ην ζηνηρείν ζηελ 

παξνχζα θαηάζηαζε ή ζέζε ή επηδησθφκελε ρξήζε.  

β) Μεηαγελέζηεξε απνηίκεζε 

Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο θαηαρσξίζεσο πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκνχληαη 

ζην απνζβέζηκν θφζηνο (αξρηθφ θφζηνο θηήζεσο, πιένλ θάζε κεηαγελέζηεξε δαπάλε πνπ 

πιεξνί ηνλ νξηζκφ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, κείνλ ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη δεκίεο 

απνκεηψζεσο). 

Οη απνζβέζεηο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα 

ζηελ σθέιηκε δσή ηνπο, ε νπνία εθηηκήζεθε σο αθνινχζσο: 

 Κηίξηα θαη ηερληθά έξγα: Δηήζηνο ζπληειεζηήο 4% 



 Μεραλήκαηα :Δηήζηνο ζπληειεζηήο 10% 

 Μεηαθνξηθά κέζα: Δηήζηνο ζπληειεζηήο 12% 

 Έπηπια θαη εμνπιηζκφο γξαθείσλ: 10 έηε. Δηήζηνο Σπληειεζηήο απφζβεζεο 10%. 

 Ζιεθηξνληθνί Υπνινγηζηέο: 5  έηε - Δηήζηνο Σπληειεζηήο απφζβεζεο 20% 

Εεκία απνκεηψζεσο θαηαρσξίδεηαη φηαλ εθηηκάηαη φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ 

έρεη ππεξβεί ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπ. 

Οη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο ειέγρνληαη γηα 

απνκείσζε φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη ινγηζηηθέο αμίεο ηνπο είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηηο 

αλαθηήζηκεο. Σηελ πεξίπησζε απηή ππνινγίδεηαη ε αλαθηήζηκε αμία ησλ πάγησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη αλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ππεξβαίλνπλ ηελ εθηηκψκελε αλαθηήζηκε 

αμία, ε ζρεηηθή δηαθνξά θαηαρσξίδεηαη σο δεκία απνκείσζεο ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ. Τν αλαθηήζηκν πνζφ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη ην κεγαιχηεξν 

κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο (κείνλ ηα απαηηνχκελα γηα ηελ πψιεζε έμνδα) θαη ηεο αμίαο 

ρξήζεσο απηψλ.  

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ρξήζεσο, νη εθηηκψκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο 

πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία ηνπο κε ηελ ρξήζε ελφο πξν θφξνπ πξνεμνθιεηηθνχ 

επηηνθίνπ πνζνζηνχ 7%, ην νπνίν αληαλαθιά ηηο ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο γηα ηελ 

δηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

γ) Γηαγξαθή 

Τα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία δηαγξάθνληαη θαηά ηελ πψιεζή ηνπο ή αλ ε Δηαηξεία δελ 

αλακέλεη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ή ηελ πψιεζή ηνπο.  

3.1.2. Άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

Ζ εηαηξεία δελ έρεη άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

.3.1.3. Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

3.1.3.1. πκκεηνρέο 

Ζ επηρείξεζε δελ έρεη ζπκκεηνρέο ζηηο 31/12/2016. 

3.1.3.2. Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

α) Αξρηθή θαηαρώξηζε 

Όια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο 

θηήζεσο, δειαδή ζην θφζηνο πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ απφθηεζε ηνπο. Τν θφζηνο θηήζεσο 

πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ (ή ηακεηαθψλ ηζνδχλακσλ) ή ηελ εχινγε 

αμία άιινπ αληαιιάγκαηνο πνπ δηαηέζεθε γηα ηελ απφθηεζε, πιένλ δαπάλεο αγνξάο. 

β) Μεηαγελέζηεξε απνηίκεζε 



Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο θαηαρσξίζεσο, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία απνηηκνχληαη ζην θφζηνο θηήζεψο ηνπο (νλνκαζηηθά πνζά) κείνλ ηπρφλ δεκίεο 

απνκεηψζεσο, εθηφο απφ ηα έληνθα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηα νπνία, φηαλ 

ηα πνζά, ν ρξφλνο ιήμεψο ηνπο ή ην επηηφθην είλαη ζεκαληηθά, απνηηκνχληαη ζην απνζβέζηκν 

θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ (ή κε ηε ζηαζεξή κέζνδν).   

Εεκία απνκεηψζεσο πξνθχπηεη φηαλ ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ είλαη κεγαιχηεξε 

απφ ην πνζφ πνπ ε νληφηεηα εθηηκά φηη ζα αλαθηήζεη απφ ην ζηνηρείν απηφ. 

Τν πνζφ πνπ ε νληφηεηα εθηηκά φηη ζα αλαθηήζεη απφ έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη ην κεγαιχηεξν απφ: 

 Τελ παξνχζα αμία ηνπ πνζνχ πνπ εθηηκάηαη φηη ζα ιεθζεί απφ ην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν, ππνινγηδφκελε κε ηε ρξήζε ηνπ αξρηθνχ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

 Τελ εχινγε αμία ηνπ ζηνηρείνπ, κεησκέλε κε ην απαηηνχκελν θφζηνο πσιήζεσο. 

Οη δεκίεο απνκεηψζεσο θαηαρσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη 

αλαζηξέθνληαη σο θέξδε ζε απηή, φηαλ νη ζπλζήθεο πνπ ηηο πξνθάιεζαλ πάςνπλ λα 

πθίζηαληαη. Αλαζηξνθή γίλεηαη κέρξη ηεο αμίαο πνπ ζα είρε ην ζηνηρείν, εάλ δελ είρε 

θαηαρσξηζηεί δεκία απνκεηψζεσο.  

Τα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα απνηηκνχληαη κε ηελ 

ηζνηηκία ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Οη ζρεηηθέο 

ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαηαρσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα.  

γ) Γηαγξαθή 

Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δηαγξάθεηαη φηαλ θαη κφλνλ φηαλ 

εθπλεχζνπλ ηα ζπκβαηηθά δηθαηψκαηα επί ησλ ηακηαθψλ ξνψλ ηνπ ζηνηρείνπ ή 

κεηαβηβαζηνχλ νπζηαζηηθά φινη νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

θπξηφηεηα ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ. 

3.1.4. Φόξνη εηζνδήκαηνο 

3.1.4.1. Σξέρσλ θόξνο 

Ο ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεη: 

 Τνλ θφξν εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε 

ηζρχνπζαο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. 

 Τνλ θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηηο πξνζαπμήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ 

θνξνινγηθφ έιεγρν.  

Οη δηαθνξέο ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, θαηαρσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο, θαηά ηελ νπνία βεβαηψλνληαη απφ ηηο θνξνινγηθέο 

αξρέο θαη γίλνληαη απνδεθηέο απφ ηελ Δηαηξεία. 

3.1.4.2. Αλαβαιιόκελνη θόξνη 

Αλαβαιιφκελνη θφξνη πξνθχπηνπλ φηαλ ππάξρνπλ πξνζσξηλέο (αλαζηξέςηκεο) 
δηαθνξέο κεηαμχ ινγηζηηθήο αμίαο θαη θνξνινγηθήο βάζεσο ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ.  

Ζ εηαηξεία δελ έρεη επηιέμεη ηελ θαηαρψξηζε αλαβαιιφκελσλ θφξσλ. 



3.1.5. Απνζέκαηα 

α) Αξρηθή θαηαρώξηζε 

Τα απνζέκαηα θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεσο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 
θάζε δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα λα έιζεη θάζε ζηνηρείν ησλ απνζεκάησλ ζηελ παξνχζα 
θαηάζηαζε ή ζέζε ή επηδησθφκελε ρξήζε.  

β) Μεηαγελέζηεξε απνηίκεζε 

Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο θαηαρσξίζεσο, ηα απνζέκαηα απνηηκνχληαη ζηελ θαη' 
είδνο ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεσο θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο 
ηνπο. Τν θφζηνο θηήζεσο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηεο εηήζηαο κέζεο ζηαζκηθήο ηηκήο 
(κέζε ηηκή). Σηελ πεξίπησζε απνηηκήζεσο ζηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία, ε δεκία 
απνκεηψζεσο θαηαρσξίδεηαη σο θφζηνο πσιεζέλησλ, εθηφο αλ είλαη ζεκαληηθή, νπφηε 
ελζσκαηψλεηαη ζην θνλδχιη «απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ». 

3.1.6. Πξνθαηαβνιέο θαη ινηπά κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Οη πξνθαηαβνιέο δαπαλψλ θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεσο 
(θαηαβαιιφκελα πνζά) θαη  απνηηκνχληαη κεηαγελέζηεξα ζην αξρηθφ θφζηνο θηήζεσο, κείνλ 
ηα ρξεζηκνπνηεζέληα πνζά βάζεη ηεο αξρήο ηνπ δνπιεπκέλνπ θαη ηπρφλ δεκίεο απνκεηψζεσο. 
Ζ απνκείσζε ησλ πξνθαηαβνιψλ δαπαλψλ αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία ν ιήπηεο 
ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ δελ είλαη ζε ζέζε νχηε λα εθπιεξψζεη ηελ δέζκεπζε πνπ αλέιαβε νχηε 
λα επηζηξέςεη ην ππφινηπν ηνπ πνζνχ. 

Τα ινηπά κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην 
θφζηνο θηήζεσο θαη απνηηκνχληαη κεηαγελέζηεξα ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο 
θηήζεσο θαη αλαθηήζηκεο αμίαο, δειαδή ηνπ πνζνχ πνπ αλακέλεηαη λα ιεθζεί. 

 

3.1.7. Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 

α) Αξρηθή θαηαρώξηζε θαη κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο, ηφζν θαηά ηελ αξρηθή θαηαρψξηζε, φζν θαη 
κεηαγελέζηεξα, απνηηκνχληαη ζηα νλνκαζηηθά πνζά ηνπο, εθηφο απφ ηηο καθξνπξφζεζκεο 
ιήμεσο, νη νπνίεο απνηηκνχληαη ζην απνζβέζηκν θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ 
επηηνθίνπ. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα 
απνηηκνχληαη κε ηελ ηζνηηκία ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 
Οη ζρεηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαηαρσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα. 

β) Γηαγξαθή 

Μηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε δηαγξάθεηαη φηαλ θαη κφλνλ φηαλ ε ζπκβαηηθή 
δέζκεπζε εθπιεξψλεηαη, αθπξψλεηαη ή εθπλέεη, δειαδή φηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε πνπ ηελ 
δεκηνχξγεζε δελ πθίζηαηαη πιένλ.  

3.1.8. Με ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 

α) Αξρηθή θαηαρώξηζε θαη κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε 

Οη κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαηαρσξίδνληαη αξρηθά θαη απνηηκνχληαη 
κεηαγελέζηεξα ζην νλνκαζηηθφ πνζφ πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ην δηαθαλνληζκφ ηνπο. 
Γηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ είηε θαηά ηελ επαλεθηίκεζή είηε θαηά ην δηαθαλνληζκφ ησλ κε 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαηαρσξίδνληαη σο θέξδε ή δεκίεο ηεο πεξηφδνπ ζηελ 
νπνία πξνθχπηνπλ.  

β) Γηαγξαθή 



Μηα κε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε δηαγξάθεηαη φηαλ θαη κφλνλ φηαλ ε ζπκβαηηθή 
δέζκεπζε εθπιεξψλεηαη, αθπξψλεηαη ή εθπλέεη, δειαδή φηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε πνπ ηελ 
δεκηνχξγεζε δελ πθίζηαηαη πιένλ.  

3.1.9. Πξνβιέςεηο 

Οη πξνβιέςεηο θαηαρσξίδνληαη αξρηθά θαη απνηηκνχληαη κεηαγελέζηεξα ζην 
νλνκαζηηθφ πνζφ πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ην δηαθαλνληζκφ ηνπο, εθηφο αλ ε 
απνηίκεζε ζηελ παξνχζα αμία ηνπ πνζνχ πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ην δηαθαλνληζκφ 
ηνπο έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα πνζά ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Δηδηθφηεξα, νη πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ 
ππεξεζία, πνπ πξνθχπηνπλ απφ πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, θαηαρσξίδνληαη θαη 
απνηηκνχληαη ζηα πξνθχπηνληα απφ ηε λνκνζεζία νλνκαζηηθά πνζά θαηά ηελ εκεξνκελία 
ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

3.1.10. Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 

Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ ιακβάλνληαη γηα απφθηεζε πάγησλ ζηνηρείσλ 
θαηαρσξίδνληαη σο αλαβαιιφκελα έζνδα (έζνδα επφκελσλ πεξηφδσλ) θαη κεηαθέξνληαη 
ηκεκαηηθά ζηα απνηειέζκαηα σο έζνδα θαη' αλαινγία ησλ απνζβέζεσλ ησλ πάγησλ 
ζηνηρείσλ γηα ηα νπνία ειήθζεζαλ, ελψ απηέο πνπ ιακβάλνληαη γηα θάιπςε εμφδσλ 
θαηαρσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα σο έζνδα ζηελ ίδηα πεξίνδν πνπ θαηαρσξίδνληαη θαη ηα 
αληίζηνηρα έμνδα. 

Ζ εηαηξεία δελ έρεη ιάβεη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 

3.1.11. Έζνδα θαη έμνδα 

Ζ εηαηξεία θαηαρσξίδεη ηα έζνδα θαη ηα έμνδα, φηαλ απηά θαζίζηαληαη δνπιεπκέλα.  

Δηδηθφηεξα: 

 Τα έζνδα απφ πψιεζε αγαζψλ θαηαρσξίδνληαη εληφο ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία 
θαζίζηαληαη δνπιεπκέλα θαη εθφζνλ πιεξνχληαη φιεο νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

 Μεηαβηβάδνληαη ζηνλ αγνξαζηή νη νπζηαζηηθνί θίλδπλνη θαη ηα νθέιε πνπ 
ζπλδένληαη κε ηελ θπξηφηεηά ηνπο. 

 Τα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά απφ ηνλ αγνξαζηή. 

 Τα νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ζπλαιιαγή κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ αμηφπηζηα 
θαη ζεσξείηαη ζθφδξα πηζαλή ε εηζξνή ηνπο ζηελ νληφηεηα. 

 Τα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ θαηαρσξίδνληαη κε ηε κέζνδν ηνπ πνζνζηνχ 
νινθιεξψζεσο. 

3.1.12. ηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεσο 

Τα θνλδχιηα ηεο θαζαξήο ζέζεσο θαηαρσξίδνληαη αξρηθά θαη απνηηκνχληαη 
κεηαγελέζηεξα ζηα νλνκαζηηθά πνζά, πνπ έρνπλ ιεθζεί ή θαηαβιεζεί. 

3.1.13. Δλδερόκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο  

Τα ζηνηρεία απηά αθνξνχλ ελδερφκελα δηθαηψκαηα θαη δεζκεχζεηο αληίζηνηρα, ηα 
νπνία πξνθχπηνπλ απφ γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο θαη ε χπαξμή ηνπο ζα επηβεβαησζεί κφλν 
απφ ην αλ ζπκβνχλ ή δελ ζπκβνχλ έλα ή πεξηζζφηεξα αβέβαηα κειινληηθά γεγνλφηα, ηα 
νπνία δελ είλαη πιήξσο ππφ ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο. Τα ζηνηρεία απηά γλσζηνπνηνχληαη 
ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

3.1.14. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνύ 



Οη αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 
ηζνινγηζκνχ, πξνζαξκφδνληαη, εάλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη δηνξζσηηθά γεγνλφηα 
κεηά ηελ εκεξνκελία απηή επηβάιινπλ πξνζαξκνγέο ηεο αμίαο ηνπο. Οη πξνζαξκνγέο απηέο 
γίλνληαη γηα ηέηνηα γεγνλφηα, σο ηελ εκεξνκελία εγθξίζεσο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 
απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην. Τα κε δηνξζσηηθά, κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ 
γεγνλφηα, γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ είλαη ζεκαληηθά, ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.   

3.1.15. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο 

Οη εθηηκήζεηο θαη νη παξαδνρέο αμηνινγνχληαη δηαξθψο θαη βαζίδνληαη ζηελ ηζηνξηθή 
εκπεηξία θαη ζε άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ 
γεγνλφησλ πνπ, ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο, αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ. 

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 ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ, θαηαρσξίδνληαη κε αλαδξνκηθή 
επαλαδηαηχπσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φισλ ησλ πεξηφδσλ πνπ 
δεκνζηνπνηνχληαη καδί κε ηηο θαηαζηάζεηο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ, ψζηε ηα παξνπζηαδφκελα 
θνλδχιηα λα είλαη ζπγθξίζηκα. 

Σηελ παξνχζα πεξίνδν δελ πξνέθπςε αλάγθε ηέηνηαο κεηαβνιήο. 

3.2.2 Μεηαβνιέο ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ 

Οη κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαηαρσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν, ζηελ νπνία 

δηαπηζηψλεηαη φηη πξνθχπηνπλ θαη επεξεάδνπλ απηή ηελ πεξίνδν θαη κειινληηθέο πεξηφδνπο, 

θαηά πεξίπησζε. Οη κεηαβνιέο απηέο δελ θαηαρσξίδνληαη αλαδξνκηθά. 

3.2.3. Γηόξζσζε ζθαικάησλ πξνεγνύκελσλ πεξηόδσλ 

Οη δηνξζψζεηο ζθαικάησλ θαηαρσξίδνληαη κε ηελ αλαδξνκηθή δηφξζσζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φισλ ησλ πεξηφδσλ πνπ δεκνζηνπνηνχληαη καδί κε ηηο 

θαηαζηάζεηο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ.  

Σηελ παξνχζα πεξίνδν δελ εληνπίζηεθε ζθάικα πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. 

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

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Όηαλ, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ε εηαηξεία παξεθθιίλεη απφ ηελ εθαξκνγή κηαο 

δηαηάμεσο ηνπ λφκνπ γηα λα εθπιεξψζεη ηελ ππνρξέσζε ηεο εχινγεο παξνπζηάζεσο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, γλσζηνπνηεί θαη αηηηνινγεί επαξθψο ηελ παξέθθιηζε 

απηή.  

Σηελ παξνχζα πεξίνδν δελ πξνέθπςε αλάγθε ηέηνηαο παξεθθιίζεσο. 

5. Σρέζεηο ελόο πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ ή κηαο ππνρξεώζεσο κε πεξηζζόηεξα από έλα θνλδύιηα 

ηνπ ηζνινγηζκνύ 

Γελ ππάξρνπλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδεηαη κε πεξηζζφηεξα 

απφ έλα θνλδχιηα ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

6. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ελζώκαηα θαη άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 



6.1. Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Πίλαθαο κεηαβνιψλ ελζψκαησλ πάγησλ ζηνηρείσλ ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ 

 

 

Πίλαθαο κεηαβνιώλ 

ελζώκαησλ πάγησλ 

ζηνηρείσλ 

ηδηνρξεζηκνπνηνύκελσλ Γήπεδα Κηίξηα  

Μεραλνινγηθόο 

εμνπιηζκόο 

Λνηπόο 

εμνπιηζκόο 

Λνηπά ελζώκαηα 

πάγηα(κεηαθνξηθά 

κέζα) 

Αμία θηήζεσο            

Υπφινηπν 1.1.2016  528.812,77 8.226,95 239.554,76 14.849,46 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ      158.350,00  258,00  

Μεηψζεηο πεξηφδνπ       26.224,82  10.480,07 

Μεηαθνξέο πεξηφδνπ           

Τπόινηπν 31.12.2016  687.162,77 8.226,95 213.587,94 4.369,39 

σξεπκέλεο 

απνζβέζεηο θαη 

απνκεηώζεηο           

Υπφινηπν 1.1.2016  415.877,91 6.954,57 224.794,00 12.044,79 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ   23.506,20 0,00 7.604,88 797,39 

Μεηψζεηο απνζβέζεσλ 

πεξηφδνπ     26.421,09 9.584,25 

Μεηαθνξέο πεξηφδνπ          

Τπόινηπν 31.12.2016 0,00 439.384,11 6.954,57 205.977,79 12.842,18 

 

 

6.2. Δπελδπηηθά αθίλεηα 

Γελ ππάξρνπλ 

6.3. Άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Τα Άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αθνξνχλ Σήκαηα θαη αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

Αμία θηήζεσο    

Υπφινηπν 1.1.2016 363.560,09 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 0,00 

Μεηψζεηο πεξηφδνπ  0,00 

Τπόινηπν 31.12.2016 363.560,09 



σξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο   

Υπφινηπν 1.1.2016 266.634,63 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 37.213,30 

Μεηψζεηο απνζβέζεσλ πεξηφδνπ   

Τπόινηπν 31.12.2016 303.847,93 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία 31.12.2016 60.712,16 

 
7. Φξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
 

7.1 Απνηίκεζε ζηελ εύινγε αμία 

Ζ εηαηξεία δελ έρεη πηνζεηήζεη ην ππφδεηγκα απνηηκήζεσο ζηελ εχινγε αμία γηα θακηά 

θαηεγνξία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

7.2 Απνηίκεζε ζην θόζηνο θηήζεσο 

α) Παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα 

Ζ εηαηξεία δελ έρεη παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα. 

β) Με θπθινθνξνύληα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηα νπνία εκθαλίδνληαη κε 

πνζό πνπ ππεξβαίλεη ηελ εύινγε αμία ηνπο 

Γελ ζπληξέρεη ε πεξίπησζε. 

7.2.1 Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 

Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 31.12.2016 31.12.2015 

Πειάηεο ππφινηπα 382.212,67 726.244,46 

Δπηηαγέο   ζε θαζπζηέξεζε 

εηζπξαθηέεο 3.152,07 0,00 

ύλνιν 385.364,74 726.244,46 

 

7.2.2 Λνηπέο απαηηήζεηο 

Οη ινηπέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

 
31.12.2016 31.12.2015 

Λνηπέο απαηηήζεηο 

Παξαγγειίεο ζην εμσηεξηθφ 9.042,29 1.292,07 

Γάλεηα πξνζσπηθνχ 
0,00 790,00 



Διιεληθφ δεκφζην-πξνθαηαβιεκέλνη θαη 

παξαθξαηεκέλνη θφξνη 
39.975,11 40.031,97 

Πηζησηηθέο θάξηεο 
0,00 -808,76 

Λνηπνί ρξεψζηεο δηάθνξνη ζε επξψ 29.338,58 29.174,92 

Λνγαξηαζκνί δηαρείξηζεο πξνθαηαβνιψλ 

θαη πηζηψζεσλ 
2.962,79 0,00 

ύλνιν 81.318,77 70.480,20 

   

      

7.2.3 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

Τα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 31.12.2016 31.12.2015 

Τακείν 49.377,50 6.057,70 

Καηαζέζεηο φςεσο 194.416,88 133.973,83 

Καηαζέζεηο πξνζεζκίαο 0,00 0,00 

ύλνιν 243.794,38 140.031,53 

      

 
8. Λνγαξηαζκνί θαζαξήο ζέζεσο 
 

Τν θαηαβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο δηαηξείηαη ζε 362.800 κεηνρέο 

νλνκαζηηθήο αμίαο € 0,30  ,ήηνη ζχλνιν κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ € 108.840,00.  

9. Πξνβιέςεηο 

 
9.1 Πξόβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνύ ιόγσ απνρσξήζεσο από ηελ ππεξεζία 

  Γελ έρεη ζρεκαηηζηεί πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ. Αλ γηλφηαλ 

ζρεκαηηζκφο ε ζρεηηθή πξφβιεςε  ζηηο 31.12.2016 ζα αλεξρφηαλ ζε  πνζφ € 119.738,25 

10. Υπνρξεώζεηο 
 

10.1 Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 

10.1.1 Γάλεηα 

Γελ ππάξρνπλ. 

10.1.2 Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο  

Γελ ππάξρνπλ. 

10.1.3 Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο  

Γελ ππάξρνπλ.  

 

 



10.2 Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 

10.2.1 Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο 

Οη εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο 31.12.2016 31.12.2015 

Πξνκεζεπηέο 707.415,18 486.722,46 

Δπηηαγέο πιεξσηέεο 0,00 0,00 

ύλνιν 707.415,18 486.722,46 

     

 
 10.2.2 Λνηπνί θόξνη θαη ηέιε 

 Οη ινηπνί θφξνη ηέιε αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 

Λνηπνί θόξνη ηέιε 31.12.2016 31.12.2015 

ΦΠΑ 22.366,31 29.684,46 

ΦΜΥ-ΦΔΔ 4.311,48 10.248,23 

Φφξνη ηέιε ακνηβψλ ηξίησλ 2.310,72 2.032,36 

Λνηπνί θφξνη ηέιε 1.913,64 52,50 

ύλνιν 28.591,43 39.985,19 

      

 10.2.3 Λνηπέο ππνρξεώζεηο 

Οη ινηπέο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

Λνηπέο ππνρξεώζεηο 31.12.2016 31.12.2015 

Λεθζείζεο εγγπήζεηο 11.020,00 11.020,00 

Απνδνρέο πξνζσπηθνχ 6152,1 1238,5 

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ζε επξψ 0,00 554,79 

Πηζησηέο δηάθνξνη 0,00 33,00 

ύλνιν 17.172,10 12.846,29 

 

 

 

  

10.2.4 Έμνδα ρξήζεο δνπιεπκέλα 

Τα έμνδα ρξήζεο δνπιεπκέλα αλαιχνληαη παξαθάησ: 

Έμνδα ρξήζεο δνπιεπκέλα 31.12.2016 31.12.2015 

Έξοδα σπήζεωρ δοςλεςμένα πληπωηέα 38.188,02 52.651,39 

Τπηπεζίερ ηπιεηίαρ 0,01 107.313,13 

Σχλνιν 38.188,03 159.964,52 
 

  

 
11. Έζνδα θαη έμνδα ζεκαληηθνύ πνζνύ ή ηδηαίηεξεο ζπρλόηεηαο ή ζεκαζίαο 
 

Γελ ππάξρνπλ ηέηνηνπ είδνπο θνλδχιηα. 

12. Τόθνη πνπ ελζσκαηώζεθαλ ζηελ αμία πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζηελ πεξίνδν 
 

Ζ εηαηξεία δελ ελζσκάησζε ηφθνπο ζηελ αμία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 



13. Λνγηζηηθόο ρεηξηζκόο δεκηώλ πεξηόδνπ 
 

Ζ θιεηφκελε ρξήζε παξνπζίαζε δεκηά 176.614,17€. 

16. Αλαβαιιόκελνη θόξνη 
 

Ζ εηαηξεία δελ έρεη επηιέμεη ηελ θαηαρψξηζε αλαβαιιφκελσλ θφξσλ. 

17. Καηεγνξίεο θαη ακνηβέο πξνζσπηθνύ 
 

Ο κέζνο φξνο ησλ απαζρνινχκελσλ αλά θαηεγνξία αλέξρεηαη ζε άηνκα: 

Μέζνο όξνο πξνζσπηθνύ θαηά θαηεγνξίεο: 31/12/2016 31/12/2015 

Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ 45 56 

ύλνιν 45 56 

 
Ζ εηαηξεία ζε ζρέζε κε ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ επηβαξχλζεθε κε ηα εμήο πνζά: 

Ακνηβέο & έμνδα πξνζσπηθνύ: 31/12/2016 31/12/2015 

Μηζζνί θαη εκεξνκίζζηα 609.295,11 930.126,11  

Παξεπφκελεο παξνρέο 
6.002,43 39.915,67  

Κνηλσληθέο επηβαξχλζεηο 150.565,90 266.021,30  

Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία 22.978,74 107.686,99  

ύλνιν 788.842,18 1.343.750,07 

 

 
18. Αλάιπζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ αλά θαηεγνξίεο δξαζηεξηόηεηαο θαη γεσγξαθηθέο πεξηνρέο 
 

Ο θχθινο εξγαζηψλ αλαιχεηαη σο εμήο: 

  31/12/2016 31/12/2015 

Καηεγνξίεο δξαζηεξηόηεηαο     

Δκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα 2.373.605,01 2.846.981,65  

Παξνρή ππεξεζηψλ 1.957.279,70 2.303.372,24  

ύλνιν 4.330.884,71 5.150.353,89 

      

Γεσγξαθηθέο αγνξέο     

Δζσηεξηθή αγνξά 4.330.884,71 5.150.353,890 

Δπξσπατθή αγνξά 0,00 0,00 

Αγνξέο ηξίησλ ρσξψλ 0,00 0,00 

ύλνιν 4.330.884,71 5.150.353,89 

 

 
19.  Πξνθαηαβνιέο θαη πηζηώζεηο ζε κέιε δηνηθεηηθώλ, δηαρεηξηζηηθώλ θαη επνπηηθώλ νξγάλσλ 
 

Γελ ππάξρνπλ ηέηνηα θνλδχιηα. 

20.  Σπκκεηνρέο ζε εηαηξείεο κε απεξηόξηζηε επζύλε ησλ εηαίξσλ 
 

Γελ ππάξρνπλ ηέηνηεο ζπκκεηνρέο. 



21.  Σηνηρεία ηεο εηαηξείαο πνπ θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 
ηειηθνύ ζπλόινπ επηρεηξήζεσλ, κέξνο ηνπ νπνίνπ απνηειεί ε εηαηξεία σο ζπγαηξηθή 
 

Ζ εηαηξεία δελ αλήθεη ζε ηειηθφ ζχλνιν επηρεηξήζεσλ γηα ην νπνίν θαηαξηίδνληαη 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

22.  Σηνηρεία ηεο εηαηξείαο πνπ θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
κεξηθνύ ζπλόινπ επηρεηξήζεσλ, κέξνο ηνπ νπνίνπ απνηειεί ε εηαηξεία σο ζπγαηξηθή 
 

Ζ εηαηξεία δελ αλήθεη ζε κεξηθφ ζχλνιν επηρεηξήζεσλ γηα ην νπνίν θαηαξηίδνληαη 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

23. Τόπνο ζηνλ νπνίν δηαηίζεληαη νη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
 

Γελ ζπληξέρεη πεξίπησζε. 

24. Ακνηβέο ζε κέιε δηνηθεηηθώλ δηαρεηξηζηηθώλ θαη επνπηηθώλ νξγάλσλ 

Ζ εηαηξεία δε θαηέβαιιε ακνηβέο. 

25. Σπλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε 

          Ζ εηαηξεία δελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ζπλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε, νχηε έρεη 

ππφινηπα απαηηήζεσλ ή ππνρξεψζεσλ απφ θαη πξνο ζπλδεκέλα κέξε. 

 
26. Λνγηζηηθή αμία πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ζπλδεόκελσλ κε απηά ππνρξεώζεσλ, ηα νπνία 
ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο έρεη απνθαζίζεη λα δηαζέζεη εληόο ησλ επόκελσλ δώδεθα κελώλ 
 

Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο δελ έρεη ιάβεη απφθαζε λα δηαζέζεη ζην πξνζερέο δηάζηεκα, 

θαη νπσζδήπνηε ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο, πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ζπλδεφκελεο κε απηά 

ππνρξεψζεηο. 

27. Φξήζε ηεο επηινγήο ηεο παξαγξάθνπ 7 ή ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λόκνπ 
 

Ζ Δηαηξεία δελ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ πνιχ κηθξψλ νληνηήησλ. 

28. Δηαθαλνληζκνί (ζπκθσλίεο) πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό κε ζεκαληηθέο ζεηηθέο ή 
αξλεηηθέο επηπηώζεηο επί ηεο εηαηξείαο 
 

Γελ πθίζηαληαη ηέηνηνη δηαθαλνληζκνί.  

29. Φξεκαηννηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο, εγγπήζεηο, θαη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο πνπ δελ 
εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό 
 

α) Υξεκαηννηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο 

Γελ ππάξρνπλ. 

β) Δγγπήζεηο  

Γελ ππάξρνπλ. 

γ) Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο  

Ζ εηαηξεία έρεη ππαρζεί ζε έιεγρν Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65Α ηνπ λ. 4174/2013 γηα ηελ ρξήζε 2016. Ο έιεγρνο απηφο 

βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ε έθζεζε θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί 

κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2017. Αλ κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνθχςνπλ πξφζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο, 

εθηηκνχκε φηη απηέο δελ ζα έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί απφ ηελ θνξνινγηθή αξρή γηα ηελ  γηα ηελ θνξνινγηθή ρξήζε 



2010. Γηα ηηο  ρξήζεηο 2011 έσο θαη 2015,  νη ζρεηηθέο εθζέζεηο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο 

έρνπλ ππνβιεζεί εκπξφζεζκα ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο. 

30. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ 
 

Γελ ζπλέβεζαλ ηέηνηα γεγνλφηα. 

 

ΑΘΗΝΑ , 28  Απξηιίνπ  2017 
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