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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2018
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισµός
Λοιπός εξοπλισµός
Επενδύσεις σε ακίνητα
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά ενσώµατα στοιχεία
Σύνολο

31/12/2018

31/12/2017

4.695,31
2.189,78
18025,97

5.036,90
985.78
25.142,83

24.911,06

31.165.51

2.972,00

2.872,00

2.972,00

2.872,00

27.883,06

34.057,51

365.044,20

378.151,40

365.044,20

378.151,40

138.146,54

125.887,23

8.509,08

3.792,12

2.186,28

4.045,61

Άυλα πάγια στοιχεία
∆απάνες ανάπτυξης
Υπεραξία
Λοιπά άυλα
Σύνολο
Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό
κατασκευή
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
∆άνεια και απαιτήσεις
Χρεωστικοί τίτλοι
∆ιακρατούµενες έως τη λήξη επενδύσεις
Συµµετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
Λοιποί συµµετοχικοί τίτλοι
∆ιαθέσιµα για πώληση
Στοιχεία προοριζόµενα για αντιστάθµιση
Λοιπά
Σύνολο
Αναβαλλόµενοι φόροι
Σύνολο µη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Έτοιµα και ηµιτελή προϊόντα
Εµπορεύµατα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (Αποθ.)
Προκαταβολές για αποθέµατα
Λοιπά αποθέµατα
Σύνολο
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές
Εµπορικές απαιτήσεις
∆ουλευµένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
Προπληρωµένα έξοδα
Εµπορικό χαρτοφυλάκιο
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο

51.522,62

72.655,19

200.364,52

206.380,15

Σύνολο κυκλοφορούντων

565.408,72

584.531,55

Σύνολο Ενεργητικού

593291,78

618.569,06
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Καθαρή θέση
Καταβληµένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Καταθέσεις ιδιοκτητών
Ίδιοι τίτλοι
Σύνολο

31/12/2018

31/12/2017

284.695,00

284.695,00

284.695,00

284.695,00

8.309,60

8.309,60

4.521,71
12.831,31

-15.768,86
-7.459,26

297.526,31

277.235,74

46.696,60

45.993,99

145.269,50

164.281,34

∆ιαφορές εύλογης αξίας
∆ιαφορές αξίας ενσωµάτων παγίων
∆ιαφορές αξίας διαθέσιµων για πώληση
∆ιαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθµισης ταµειακών ροών
Σύνολο
Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο
Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέο
Σύνολο
Συναλλαγµατικές διαφορές
Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
∆άνεια
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Κρατικές επιχορηγήσεις
Αναβαλλόµενοι φόροι
Σύνολο
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Τραπεζικά ∆άνεια
Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπροθέσµων δανείων
Εµπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήµατος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
Έσοδα επόµενων χρήσεων
Σύνολο

14.246,54

3.371,62

22.890,58

13.257,88

10.787,59
55.874,66

10.347,45
104.081,04

295.765,47

341.333,32

Σύνολο Υποχρεώσεων

295.765,47

341.333,32

Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων

593.291,78

618.569,06
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
31/12/2018

31/12/2017

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

1.454.516,18

1430943.92

Κόστος πωλήσεων

1.037.313,74

1057612.44

Μικτό Αποτέλεσµα

417.202,44

373.331,48

Λοιπά συνήθη έσοδα

550.00

9067.66

Έξοδα διάθεσης

268.735,11

257283.61

Έξοδα διοίκησης

115.162,53

110264.4

Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)
Κέρδη και ζηµίες από διάθεση µη κυκλοφορούντων στοιχείων
Κέρδη και ζηµίες από επιµέτρηση στην εύλογη αξία
Λοιπά έξοδα και ζηµίες

542.00

Λοιπά έσοδα και κέρδη

1150,55

2189.36

34.463,35

17040.49

5663.70

8172.85

28.799,65

8867.64

8.509,08

3371.62

20.290,57

5496.02

Αποτέλεσµα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσµα προ φόρων
Φόροι εισοδήµατος
Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους
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Προσάρτηµα (σηµειώσεις) επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
της
31ης ∆εκεµβρίου 2018
(Σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

1. Πληροφορίες σχετικές µε την Εταιρεία
α) Επωνυµία: «ΑΛΕΞΙΑ∆ΗΣ

Ν-ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ ΑΕ»

β) Νοµικός τύπος: Ανώνυµη εταιρεία.
γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2018 - 31.12.2018
ο

δ) ∆ιεύθυνση της έδρας: 6 ΧΛΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ε) ΓΕ.ΜΗ.: 05885104000
στ) Η διοίκηση εκτιµά ότι η παραδοχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγµένη για την
κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.

ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία µικρής 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 εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Ια) Η εταιρεία απασχόλησε 14 άτοµα προσωπικο.

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.
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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.
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.
Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόµενων πάγιων στοιχείων, περιλαµβάνει το κόστος πρώτων υλών,
αναλώσιµων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άµεσα µε το εν λόγω πάγιο στοιχείο.
Επιπλέον περιλαµβάνει µια εύλογη αναλογία σταθερών και µεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έµµεσα µε
το ιδιοπαραγόµενο πάγιο στοιχείο, στο βαθµό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο κατασκευής ή
παραγωγής. Η εταιρεία επιβαρύνει (δεν επιβαρύνει) το κόστος των ιδιοπαραγόµενων πάγιων στοιχείων
µακράς περιόδου κατασκευής ή παραγωγής µε τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το µέρος που αναλογούν
σε αυτό.
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: 25 έτη.
Μηχανήµατα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 10 έτη.
Μεταφορικά µέσα επιβατικά 12 έτη.
Μεταφορικά µέσα φορτηγά κ.λπ. 10 έτη.
Έπιπλα και εξοπλισµός γραφείων 10 έτη.
Εξοπλισµός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και λογισµικό 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
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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.
Για την εκτίµηση της αξίας χρήσεως, οι εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές ροές προεξοφλούνται στην
παρούσα αξία τους µε την χρήση ενός προ φόρου προεξοφλητικού επιτοκίου ποσοστού Χ%, το οποίο
αντανακλά τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήµατος και για τους
κινδύνους που σχετίζονται µε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία.
γ)∆ΙΑΓΡΑΦΗ
Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώληση τους η αν η εταιρεία δεν αναµένει
µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από την χρησιµοποίηση τους η την πώληση τους.

3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
∆εν υπάρχουν.
.
3.1.3. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
3.1.3.1. Συµµετοχές
∆εν υπαρχουν.
3.1.3.2. Λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
α) Αρχική καταχώριση
Όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως,
δηλαδή στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει το σύνολο των
ταµειακών διαθεσίµων (ή ταµειακών ισοδύναµων) ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγµατος που διατέθηκε
για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς.
β) Μεταγενέστερη αποτίµηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµούνται
στο κόστος κτήσεώς τους (ονοµαστικά ποσά) µείον τυχόν ζηµίες αποµειώσεως, εκτός από τα έντοκα
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεώς τους ή το επιτόκιο είναι
σηµαντικά, αποτιµούνται στο αποσβέσιµο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου (ή µε τη σταθερή
µέθοδο).
Ζηµία αποµειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι µεγαλύτερη από το ποσό που
η οντότητα εκτιµά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό.
Το ποσό που η οντότητα εκτιµά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο
είναι το µεγαλύτερο από:
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Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιµάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο,
υπολογιζόµενη µε τη χρήση του αρχικού πραγµατικού επιτοκίου.
Την εύλογη αξία του στοιχείου, µειωµένη µε το απαιτούµενο κόστος πωλήσεως.
Οι ζηµίες αποµειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων και αναστρέφονται ως κέρδη
σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται µέχρι της αξίας
που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζηµία αποµειώσεως.
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα αποτιµούνται µε την ισοτιµία του ξένου
νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι σχετικές συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρίζονται
στα αποτελέσµατα.
γ) ∆ιαγράφη
Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και µόνο όταν εκπνεύσουν τα
συµβατικά δικαιώµατα επι των ταµειακών ροών του στοιχείου η’ µεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι
κίνδυνοι και τα οφέλη από την κυριότητα του στοιχείου αυτού.
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.
Η Εταιρεία, για τις διαφορές φορολογικού ελέγχου ανέλεγκτων χρήσεων, σχηµατίζει σχετική
πρόβλεψη, οπότε όταν αυτές βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από
την Εταιρεία µεταφέρονται σε µείωση της σχηµατισµένης προβλέψεως. Τυχόν διαφορά
καταχωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως.

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
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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 δεν επιβαρύνει το κόστος των ιδιοπαραγόµενων αποθεµάτων µακράς περιόδου
παραγωγής ή ωριµάνσεως µε τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το µέρος που αναλογούν σε αυτά.
β) Μεταγενέστερη αποτίµηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέµατα αποτιµούνται στην κατ' είδος χαµηλότερη
τιµή µεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Στην περίπτωση
αποτιµήσεως στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία, η ζηµία αποµειώσεως καταχωρίζεται ως κόστος
πωληθέντων, εκτός αν είναι σηµαντική, οπότε ενσωµατώνεται στο κονδύλι «αποµειώσεις περιουσιακών
στοιχείων».
3.1.6. Προκαταβολές και λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόµενα ποσά) και
αποτιµούνται µεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, µείον τα χρησιµοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής
του δουλευµένου και τυχόν ζηµίες αποµειώσεως. Η αποµείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται
στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την
δέσµευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού.
Τα λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως
και αποτιµούνται µεταγενέστερα στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιµης αξίας,
δηλαδή του ποσού που αναµένεται να ληφθεί.
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 (ή µε τη σταθερή µέθοδο). 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) ∆ιαγραφή
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. ∆ιαφορές που προκύπτουν είτε
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κατά την επανεκτίµησή είτε κατά το διακανονισµό των µη χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων
καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζηµίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.
β) ∆ιαγραφή
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. Προβλέψεις
Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ποσό που
αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους, εκτός αν η αποτίµηση στην παρούσα αξία του ποσού που
αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους έχει σηµαντική επίδραση στα ποσά των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία, που
προκύπτουν από προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καταχωρίζονται και αποτιµούνται στα προκύπτοντα
από τη νοµοθεσία ονοµαστικά ποσά κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
3.1.10. Κρατικές επιχορηγήσεις
∆εν υπάρχουν.
3.1.11. Έσοδα και έξοδα
Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευµένα.
Ειδικότερα:
Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται
δουλευµένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:
Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται µε την
κυριότητά τους.
Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή.
Τα οικονοµικά οφέλη από τη συναλλαγή µπορούν να αποτιµηθούν αξιόπιστα και θεωρείται
σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα.
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συµβόλαια καταχωρίζονται µε τη µέθοδο
του ποσοστού ολοκληρώσεως.

Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους
καταχωρίζονται ως εξής:
Oι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου ή τη σταθερή
µέθοδο.
Τα µερίσµατα ή παρόµοιας φύσεως εισόδηµα από τη συµµετοχή στην καθαρή θέση άλλων
οντοτήτων όταν εγκρίνονται από το αρµόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανοµή τους.
Τα δικαιώµατα βάσει των σχετικών συµβατικών όρων.
3.1.12. Στοιχεία της καθαρής θέσεως
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Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στα
ονοµαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.
3.1.13. Ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόµενα δικαιώµατα και δεσµεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν
από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί µόνο από το αν συµβούν ή δεν 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.
3.1.14. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού
Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού,
προσαρµόζονται, εάν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αυτή
επιβάλλουν προσαρµογές της αξίας τους. Οι προσαρµογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την
ηµεροµηνία εγκρίσεως των οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Τα µη διορθωτικά,
µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σηµαντικά, στις σηµειώσεις
των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.

3.1.15. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές
Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εµπειρία και σε
άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων αναµενόµενων µελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες
συνθήκες, αναµένεται να πραγµατοποιηθούν.

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. ∆ιόρθωση 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 2018 δεν εντοπίστηκε σφάλµα προηγούµενης περιόδου.
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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

∆εν 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
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2017
Προσθήκες περιόδου
Κεφαλαιοποίηση τόκων
∆ιαφορά αναπροσαρµογής
Μειώσεις περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2017
Σωρευµένες αποσβέσεις και
αποµειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2017
Αποσβέσεις περιόδου
∆ιαφορά αναπροσαρµογής
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου
Αποµειώσεις περιόδου
Αναστροφές αποµειώσεων περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2017
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2017
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2018
Προσθήκες περιόδου
Κεφαλαιοποίηση τόκων
∆ιαφορά αναπροσαρµογής
Μειώσεις περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2018
Σωρευµένες αποσβέσεις και
αποµειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2018
Αποσβέσεις περιόδου
∆ιαφορά αναπροσαρµογής
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου
Αποµειώσεις περιόδου
Αναστροφές αποµειώσεων περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2018
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2018

Γήπεδα

Κτίρια

Μηχανολογικός
εξοπλισµός

Λοιπός
εξοπλισµός

8539.81

1154.77

245721.13
3211.00

8539.81

1154.77

248932.13

3161.32
341.59

168.99

209705.87
14083.43

3502.91
5036.80

168.99
985.78

223789.30
25142.83

8539.81

1154.77
1590.43

248932.13
3165.44

8539.81

2745.20

252097.57

3502.91
341.59

168.99
386.43

223789.30
10282.30

3844.50
4695.31

555.42
2189.78

234071.60
18025.97

Λοιπά
ενσώµατα
πάγια
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6.2. Επενδυτικά ακίνητα
(Αποτίµηση στο αποσβέσιµο κόστος)

∆εν υπαρχουν επενδυτικα ακινητα.
6.3. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
∆εν υπάρχουν.

6.4. Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή

∆εν υπάρχουν τέτοια στοιχειά.
7. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
7.1 Αποτίµηση στο κόστος κτήσεως
7.1.1 Εµπορικές απαιτήσεις
Οι εµπορικές απαιτήσεις αναλύονται στο κατώτερο πίνακα
Εµπορικές
απαιτήσεις
Πελάτες
Γραµµατια εισπρ.
Επιταγες εισπ.
Σύνολο

31/12/2018

31/12/2017

117.551,16

104.546,68

20.595,38
138.146,54

21.340,55
125.887,23

7.1.2 Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατώτερο πίνακα.
Λοιπές απαιτήσεις
31/12/2018
Παρακρατούµενοι φόροι από 8.509,08
το Ελληνικό ∆ηµόσιο
Λοιποι χρεωστες
Λογαριασµός διαχείρισης
προκαταβολών και
πιστώσεων
Σύνολο

31/12/2017
2.571,62

1.220,50

8.509,08

3.792,12
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7.1.3 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Τα ταµειακά διαθέσιµα αναλύονται στον κατώτερο πίνακα.
Ταµειακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα
Ταµείο
Καταθέσεις όψεως
Σύνολο

31/12/2018

31/12/2017

9.726,34
41.796,28
51.522,62

28.557,78
44.097,41
72.655,19

8. Λογαριασµοί καθαρής θέσης

Το καταβαλλόµενο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 9700 µετοχές ονοµαστικής άξιας
€ 29,35 η κάθε µια και ανερχεται σε € 284695,00.
Το τακτικό αποθεµατικό € 8309,60 σχηµατίζεται συµφώνα µε τις διατάξεις του άρθρου 44 του κ.ν.
2190/1920.
9. Προβλέψεις
9.1 Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία
∆εν δηµιουργήθηκαν προβλέψεις.

10. Υποχρεώσεις
10.1 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
.
∆εν υπάρχουν.

10.2.1 Εµπορικές υποχρεώσεις
Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
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Εµπορικές υποχρεώσεις
Προµηθευτές
Προκαταβολές πελατών
Επιταγές πληρωτέες
Σύνολο

31/12/2018

31/12/2017

137.769,50

164.281,34

7.500,00
145.269,50

164.281,34

10.2.2 Λοιπές υποχρεώσεις
Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Λοιπές υποχρεώσεις
Αµοιβές προσωπικού
Πιστωτές διάφοροι
Μερίσµατα πληρωτέα
Σύνολο

31/12/2018
46.237,64

31/12/2017

9.637,02

104.081,04

55.874,66

104.081,04

11. Έσοδα και έξοδα σηµαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σηµασίας
Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες:
Έσοδα
Πώλησης προϊόντων έτοιµων και ηµιτελών
Λοιπα εσοδα

31/12/2018
1.454.516,18
550,00

31/12/2017
1.430.943,92
9.067,66

Σύνολο

1.455.066,18

1.440.011,58

31/12/2018

31/12/2017

Έξοδα
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι-Τέλη
∆ιαφορά έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβεσεις
Σύνολο

230.935,13
14.734,03
44680.95
5081,33
77.455,88
5663.70
11.010,32
389.561,34

224.087,15
14.850,83
37.449,89
3.434,25
73.300,87
8.172,85
14.425,02
375.720,86

12. Κατηγορίες και αµοιβές προσωπικού
Ο µέσος όρος των απασχολούµενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτοµα:
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∆ιοικητικό προσωπικό
Εργατοτεχνικό προσωπικό
Σύνολο

31/12/2018
10
5
15

31/12/2017
10
4
14

Η εταιρεία σε σχέση µε το απασχολούµενο προσωπικό επιβαρύνθηκε µε τα εξής ποσά:
31/12/2018
Μισθοί και ηµεροµίσθια
Κοινωνικές επιβαρύνσεις
Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία
Σύνολο

31/12/2017

184.816,88

179.380,15

46.118,25

44.707,00

230.935,13

224.087,15

13. Προκαταβολές και πιστώσεις σε µέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών
οργάνων
∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

14. Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που δεν
εµφανίζονται στον ισολογισµό
∆εν υπάρχουν.

15. Πρώτη εφαρµογή
Η πρώτη εφαρµογή των κανόνων αποτιµήσεως και συντάξεως χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
αντιµετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και µεθόδων.
Η εταιρεία έκρινε ότι οι αναδροµικές προσαρµογές δεν είναι πρακτικά ευχερείς και βάσει των
παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 37 του Ν.4308/2014 δεν θα εφαρµόσει αναδροµικά τα Ε.Λ.Π.. Τα
στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της συγκριτικής περιόδου ταξινοµήθηκαν, σύµφωνα µε τα
υποδείγµατα των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων του Ν.4308/2014. :
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ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ,28 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2019
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΙ ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒ.

ΑΛΕΞΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Α∆Τ: ΑΖ164576

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΣΑΛΕΚΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Α∆Τ: ΑΖ164512

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ
ΖΙΩΓΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ

Α.Α.Ο.Ε: 6072
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