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Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις  της 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΠΕΔ ΜΟΝ. ΕΠΕ 
ΑΦΜ 800354479     ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.  118004202000 

         

Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (Ισολογισµός) της ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΠΕΔ 
ΜΟΝ. ΕΠΕ. της 31.12.2018 

  Ποσά εκφρασμένα σε € Ποσά  Ποσά   

    κλειομένης  Προηγουμενης   

  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  
χρήσεως 

2018  χρήσεως 2017   

  Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

  Ενσώματα πάγια 
 

     

  Ακίνητα  9.665,27  10.237,22   

  Μηχανολογικός εξοπλισμός  36.870,54  30.197,46   

  Λοιπός εξοπλισμός  7.093,24  4.558,92   

  Σύνολο   53.629,05  44.993,60   

  Άυλα πάγια στοιχεία 
 

     

  Λοιπά άυλα  697,84  0,04   

  Σύνολο   697,84  0,04   

  
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό 
κατασκευή       

  Λοιπά  4.267,88  3.360,20   

  Σύνολο   4.267,88  3.360,20   

  Σύνολο μη κυκλοφορούντων  58.594,77  48.353,84   

  Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

  Αποθέματα 
 

     

  Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα  3.461,84  15.087,17   

  Εμπορεύματα  517,89  526,77   

  Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά  28.117,66  17.624,04   

  Σύνολο   32.097,39  33.237,98   

  Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές       

  Εμπορικές απαιτήσεις  183.977,96  153.209,85   

  Λοιπές απαιτήσεις  30.071,09  9.054,51   

  Προπληρωμένα έξοδα  3.025,24  2.908,85   

  Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα   86.389,41  43.471,85   

  Σύνολο  303.463,70  208.645,06   

  Σύνολο κυκλοφορούντων  335.561,09  241.883,04   

  Σύνολο ενεργητικού  394.155,86  290.236,88   
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  Καθαρή θέση           

  Καταβλημένα κεφάλαια       

  Κεφάλαιο  4.500,00  4.500,00   

  Σύνολο  4.500,00  4.500,00   

  Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο       

  Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού  2.000,00  1.100,00   

  Αποτελέσματα εις νέο  24.446,21  (41.471,68)   

  Σύνολο  26.446,21  (40.371,68)   

  Σύνολο καθαρής θέσης  30.946,21  (35.871,68)   

  Υποχρεώσεις       

  Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       

  Εμπορικές υποχρεώσεις  94.818,14  134.257,08   

  Φόρος εισοδήματος  48.663,87  8.528,31   

  Λοιποί φόροι και τέλη  167.173,35  122.276,92   

  Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης  44.502,64  53.942,72   

  Λοιπές υποχρεώσεις  5.802,67  5.076,70   

  Εξοδα χρήσεως δουλευμένα  2.248,98  2.026,83   

  Σύνολο  363.209,65  326.108,56   

  Σύνολο υποχρεώσεων  363.209,65  326.108,56   

  Σύνολο καθαρής θέσης προβλέψεων και υποχρεώσεων  394.155,86  290.236,88   

       -    -   

 
  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ   31.12.2018   31.12.2017   

  της ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΠΕΔ ΜΟΝ. ΕΠΕ του 2018       
         

  Κύκλος εργασιών (καθαρός)  
928.547,29 

 
618.551,77   

  Κόστος πωλήσεων  661.452,55  482.665,02   

  Μικτό αποτέλεσμα  
267.094,74 

 
135.886,75   

  Λοιπά συνήθη έσοδα  690,26  12.211,96   

    267.785,00  148.098,71   

  Έξοδα διοικήσεως  (80.657,76)  (57.754,97)   

  Έξοδα διαθέσεως  (75.536,60)  (54.685,85)   

  Λοιπά έξοδα και ζημιές  (15.590,82)  (9.983,86)   

  Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων  5,61   -    

  Λοιπά έσοδα και κέρδη  852,79  579,80   

  Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων  96.858,22  26.253,83   

  Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  81,58   -    

  Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  (1.025,82)  (393,40)   

  Αποτέλεσμα προ φόρων  95.913,98  25.860,43   

  Φόροι εισοδήματος  (29.096,09)  (8.528,31)   

  Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους  66.817,89  17.332,12   
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Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  
της 31ης Δεκεμβρίου 2018 

(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014) 

 

Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 

1.  Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι 

ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

2.  Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και 

κατατάσσεται στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 

4308/2014. 

3.  Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη 

συμφωνία με το νόμο 4308/2014. 

4.  Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που 

αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας. 

5.  Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 

Β. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ  (παρ. 5 του άρθρου 29) 

Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 
η εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές. 

1. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα (εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων μισθωμένα με 
λειτουργική μίσθωση)   αποτιμώνται   στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις  Τα 
στοιχεία αυτά αποσβέσθηκαν  με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους, η 
οποία εκτιμήθηκε στα 25 έτη.  

2. Τα λοιπά ενσώματα πάγια αποτιμώνται  στο κόστος κτήσης, μείον αποσβέσεις και 
μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου 
χαρακτήρα. Τα λοιπά ενσώματα πάγια αποσβένονται με συντελεστές απόσβεσης, που 
αντανακλούν την παρακάτω εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους: 

α/α Περιγραφή Ωφέλιμη Ζωή 

(1) Μηχανολογικός εξοπλισμός 10 έτη 

(2) Μεταφορικά μέσα  6-8 έτη 

(3) Εξοπλισμός Η/Υ 5 έτη 

 

3. Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται  αρχικά στο κόστος κτήσης. 
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης: 
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α) τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή αποτιμώνται στο κόστος 
κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές 
(ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η απόσβεση των αύλων στοιχείων 
με συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός του χρόνου αυτού. Για τα 
στοιχεία χωρίς συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις διενεργούνται 
με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.  

β) Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, ή με ωφέλιμη 
οικονομική ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, αποτιμώνται στο 
κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις με συντελεστή απόσβεσης 10%, και μείον ζημίες 
απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. 

4. Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία («Δάνεια και απαιτήσεις» 
και «Χρεωστικοί τίτλοι», αποτιμώνται  στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης, 
όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. 

5. Κατά την διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης 
αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

6. Τα πάσης φύσεως αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και 
υλικά, βιολογικά αποθέματα) αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας 
κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων 
προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου.  Η ζημία που προκύπτει 
από την επιμέτρηση των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όταν αυτή 
είναι μικρότερη του κόστους κτήσης, αναγνωρίζεται στις ζημίες απομείωσης και 
επιβαρύνει το κόστος πωλήσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση 
ιδιαίτερα αυξημένων ζημιών απομείωσης αποθεμάτων, τα σχετικά ποσά εμφανίζονται 
στο κονδύλι «Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)» στην Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων με σκοπό την εύλογη παρουσίαση.  

7. Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις αποτιμώνται στο κόστος κτήσης 
μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης. 

8. Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). 
Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα 
ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης. 

9. Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο 
κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους 
κτήσης και ανακτήσιμης αξίας. 

10. Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, 
αναγνωρίζονται και αποτιμώνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά 
ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.  

11. Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και αποτιμώνται μεταγενέστερα στο 
ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους. 

12. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και αποτιμώνται 
μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά. 

13. Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και αποτιμώνται 
μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το 
διακανονισμό τους. 
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14. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά τον διακανονισμό 
των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, 
αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 

15. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της 
φορολογικής νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο 
εισοδήματος και προσαυξήσεις.  

16. Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: (α) μεταβιβάζονται στον 
αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά 
τους, (β) τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και (γ) τα οικονομικά οφέλη 
από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή 
η εισροή τους στην οντότητα. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με 
βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του 
οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης 
επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών 
αποτιμώνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα από τόκους 
λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου. Τα μερίσματα ή το εισόδημα από τη 
συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων, αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν 
εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους. Τα δικαιώματα 
αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων. 

17. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του 
δουλευμένου. 

18. Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο 
νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας 
με την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη συναλλαγή. Στο τέλος κάθε 
περιόδου αναφοράς: (α) τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία 
κλεισίματος της ημερομηνίας του ισολογισμού, (β) τα μη νομισματικά στοιχεία που 
εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως, μετατρέπονται με 
την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης. Οι συναλλαγματικές διαφορές που 
προκύπτουν από το διακανονισμό νομισματικών στοιχείων ή από τη μετατροπή τους 
με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή 
κατά τη σύνταξη προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται 
στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν. 

19. Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται 
αναδρομικά με τη διόρθωση: 

α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της 
καθαρής θέσης, για την σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και 
λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και 

β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των 
λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου. 

20. Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία 
διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές 
περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά. 

21. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους. 



7 
 

Γ. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη 
παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως. 

Δ. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα 
κονδύλια του ισολογισμού 

Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα 
από ένα κονδύλια του ισολογισμού. 

Ε. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. Ενσώματα, άυλα και πάγια (παρ. 8 άρθρου 29) 

Στους κατωτέρω πίνακες παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη 
συμφωνία των λογαριασμών των ενσωμάτων παγίων και των αύλων παγίων. 

Πίνακας μεταβολών 
ενσώματων πάγιων στοιχείων 

ιδιοχρησιμοποιούμενων 

        

Κτίρια 
Μηχανολογικός 

εξοπλισμός 
Λοιπός 

εξοπλισμός 
Σύνολο 

Αξία κτήσεως         

Υπόλοιπο 1.1.2017 10.694,66 56.290,12 24.845,92 91.830,70 

Προσθήκες περιόδου 3.865,34 18.962,27 6.718,78 29.546,39 

Μειώσεις περιόδου 0 0 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2017 14.560,00 75.252,39 31.564,70 121.377,09 

Σωρευμένες αποσβέσεις και 
απομειώσεις 

     0,00 

Υπόλοιπο 1.1.2017 3.407,74 30.489,33 19.523,83 53.420,90 

Αποσβέσεις περιόδου 915,04 14.565,60 7.481,95 22.962,59 

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0 0 0 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2017 4.322,78 45.054,93 27.005,78 76.383,49 

Καθαρή λογιστική αξία 
31.12.2017 

10.237,22 30.197,46 4.558,92 44.993,60 

Αξία κτήσεως         

Υπόλοιπο 01.01.2018 14.560,00 75.252,39 31.564,70 121.377,09 

Προσθήκες περιόδου 0 13.497,32 4.403,80 17.901,12 

Μειώσεις περιόδου 0,00 -413,33 -300,00 -713,33 

Υπόλοιπο 31.12.2018 14.560,00 88.336,38 35.668,50 138.564,88 

Σωρευμένες αποσβέσεις και 
απομειώσεις 

        

Υπόλοιπο 01.01.2018 4.322,78 45.054,93 27.005,78 76.383,49 

Αποσβέσεις περιόδου 571,95 6.414,35 1.571,98 8.558,28 

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 0,00 -3,44 -2,50 -5,94 

Υπόλοιπο 31.12.2018 4.894,73 51.465,84 28.575,26 84.935,83 

Καθαρή λογιστική αξία 
31.12.2018 

9.665,27 36.870,54 7.093,24 53.629,05 
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Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων Λοιπά άυλα στοιχεία 

Αξία κτήσεως    

Υπόλοιπο 1.1.2017 2.279,50 

Προσθήκες περιόδου 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2017 2.279,50 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις   

Υπόλοιπο 1.1.2017 2.279,46 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2017 2.279,46 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2017 0,04 

Αξία κτήσεως    

Υπόλοιπο 01.01.2018 2.279,50 

Προσθήκες περιόδου 834,27 

Υπόλοιπο 31.12.2018 3.113,77 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις   

Υπόλοιπο 01.01.2018 2.279,46 

Αποσβέσεις περιόδου 136,47 

Υπόλοιπο 31.12.2018 2.415,93 

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2018 697,84 

 
 
2. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

2.1 Αποτίμηση στην εύλογη αξία 

Η εταιρεία δεν επέλεξε την αποτίμηση στην εύλογη αξία. 

2.2 Αποτίμηση στο κόστος κτήσεως 

2.2.1 Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Εμπορικές απαιτήσεις 31/12/2018 31/12/2017 

Τρεχούμενοι λογαριασμού πελατών 149.368,69 93.139,57 

Επιταγές εισπρακτέες 34.609,27 12.400,00 

Σύνολο 183.977,96 105.539,57 

 

2.2.2 Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές απαιτήσεις 31/12/2018 31/12/2017 

Ελληνικό Δημόσιο 28.096,09 9.054,51 

Λογαριασμοί προς απόδοση 1.975,00   

Σύνολο 30.071,09 9.054,51 
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2.2.3 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα υπόλοιπα των καταθέσεων όψεως της εταιρείας κατά το τέλος της κλειόμενης 
χρήσεως είναι κατατεθειμένα σε ελληνικές τράπεζες κατά ποσοστό 100% . 

 

3. Προβλέψεις 

3.1 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία 

Για τον υπολογισμό της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία για συνταξιοδότηση  εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 2112/1920. Η εταιρεία 
δεν σχημάτισε τέτοια πρόβλεψη. 

 
4. Υποχρεώσεις 

4.1 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

4.1.1 Δάνεια 

 Η εταιρεία μέχρι σήμερα δεν έχει συνάψει δάνειο.   

4.1.2 Κρατικές επιχορηγήσεις  

Η εταιρεία δεν έχει λάβει κρατικές επιχορηγήσεις. 

4.2 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

4.2.1 Εμπορικές υποχρεώσεις 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Εμπορικές υποχρεώσεις 31/12/2018 31/12/2017 

Τρεχούμενοι λογαριασμού προμηθευτών 63.365,58 86.586,80 

Επιταγές πληρωτέες 31.452,56  -  

Σύνολο 94.818,14 86.586,80 

 

4.2.2 Λοιπές υποχρεώσεις 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές υποχρεώσεις 31/12/2018 31/12/2017 

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες (2.525,71) 5.076,70 

Δικαιούχοι αμοιβών 8.404,00  -  

Πιστωτές διάφοροι (75,62)  -  

Σύνολο 5.802,67 5.076,70 
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5. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας 

Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες: 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     ΔΙΑΦΟΡΑ % 

Εξοδα 2018 2017     

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 192.589,08 138.184,56 54.404,52 39,37% 

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 18.307,70 6.283,17 12.024,53 191,38% 

Παροχές τρίτων 71.620,87 47.650,51 23.970,36 50,30% 

Φόροι-τέλη 11.277,03 8.456,82 2.820,21 33,35% 

Διάφορα έξοδα 113.430,88 79.312,28 34.118,60 43,02% 

Τόκοι και συναφή έξοδα 1.025,82 393,40 632,42 160,76% 

Αποσβέσεις 8.694,75 22.962,59 -14.267,84 -62,14% 

ΣΥΝΟΛΟ 416.946,13 303.243,33 113.702,80 37,50% 

     

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     ΔΙΑΦΟΡΑ % 

Εσοδα 2018 2017     

Πωλήσεις εμπορευμάτων 4.703,06 8.308,12 -3.605,06 -43,39% 
Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων & 
ημιτελών 

923.844,23 610.243,65 
313.600,58 51,39% 

ΣΥΝΟΛΟ 928.547,29 618.551,77 309.995,52 50,12% 

 

6. Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο 

Η εταιρεία δεν ενσωματώνει τόκους στα περιουσιακά της στοιχεία  

7. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού 

Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα: 

Προσωπικό 31/12/2018 31/12/2017 

Διοικητικό προσωπικό 4 2,00 

Εργατοτεχνικό προσωπικό 10 8,00 

Σύνολο 14 10,00 

 

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

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 31/12/2018 31/12/2017 

Μισθοί και ημερομίσθια 155.164,41 110.222,98 

Κοινωνικές επιβαρύνσεις 36.511,97 26.346,91 

Αποζημιώσεις λόγω λύσεως εργασιακής σχέσης  -  1.614,67 

Παρεπόμενες παροχές & έξοδα προσωπικού 912,70  -  

Σύνολο 192.589,08 138.184,56 
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8. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τους Διαχειριστές  (παρ. 25 άρθρου 29) 

 Δεν υπάρχουν προκαταβολές σε Διαχειριστές. 

9. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν 
εμφανίζονται στον ισολογισμό 

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις 

Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει χρηματοδοτικές μισθώσεις.  

β) Εγγυήσεις  

Η Εταιρεία δεν έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους. 

γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

 1. Η Εταιρεία δεν  έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές λόγω μη υποβολής μέχρι 
σήμερα φορολογικής δήλωσης. Κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της δεν έχουν 
καταστεί οριστικές. 

10.Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

 Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.   

 

Αχαρνές,   10 Ιουλίου 2019 

 
Η Διαχειρίστρια Ο Προϊστάμενος  

Λογιστηρίου 

  

Παρασκευή  Α.  Αποστολοπούλου Ιωάννης Η. Τσαντίλης 

Α.Δ.Τ.: ΑΖ – 560604 Α.Δ.Τ.: Φ - 362758 

 


