Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Σύμφωνα με το Ν. 4308/2014
για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017

ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΕ.ΜΗ. Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
Αρ.008836801000.

Περιεχόμενα

Α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ................................................................... 2
Β. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ................................................. 5
Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ............................................................................................................. 8
Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ........................................................................................................................................... 9
Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ……………………………..………………..11
ΣΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ…………………….……….………………….12

1

Α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε» ΠΡΟΣ
ΤΗΝΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας
κατά τη χρήση 01/01-31/12/2017.
Η χρήση που έκλεισε ήταν για την εταιρεία μας περίοδος διατήρησης της κερδοφορίας της μέσα σε ένα
δυσμενές περιβάλλον.
Τα κυριότερα, σημεία προόδου της περασμένης χρήσης είναι τα εξής:
1. Η πώληση προϊόντων και εμπορευμάτων μας έφθασε τις 391.359 €.
2. Ο κύκλος εργασιών μας έφθασε τα 5.456.929€.
3. Τα Μικτά Κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1.483.223€ και μετά την αφαίρεση των εξόδων διάθεσης, διανομής,
διοίκησης, χρηματοπιστωτικών και αποσβέσεων παρέμειναν καθαρά κέρδη 1.511.578 €.
Περιγραφή κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων
1.Πιστωτικός κίνδυνος
Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος χρηματοοικονομικής ζημίας για την Εταιρεία, σε περίπτωση που ένας
πελάτης ή ένας τρίτος αντισυμβαλλόμενος δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις που
προέρχονται κυρίως από απαιτήσεις πελατών.
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Οι συναλλαγές της Εταιρείας με πελάτες-πιστωτές αναπτύσσονται κατόπιν αξιολόγησης της φερεγγυότητας
και της αξιοπιστίας τους, προκειμένου να μη παρατηρούνται προβλήματα καθυστερήσεων πληρωμών και
επισφαλειών. Οι απαιτήσεις από πελάτες παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά και συνεπώς περιορίζεται στο
ελάχιστο ο κίνδυνος.
2. Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρεία να μη μπορέσει να εκπληρώσει τις
χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις εμπρόθεσμα. Η προσέγγιση της Εταιρείας, σχετικά με την διαχείριση
της ρευστότητας, είναι να διασφαλίζει, όσο γίνεται περισσότερο, ότι πάντα θα έχει αρκετή ρευστότητα για να
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της εμπρόθεσμα, τόσο κάτω από κανονικές αλλά κάτω από αντίξοες
συνθήκες, χωρίς να πραγματοποιούνται μη αποδεκτές ζημίες ή να διακινδυνεύει η φήμη της.
3.Κίνδυνος συνθηκών αγοράς
Ο κίνδυνος αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο ότι οι αλλαγές στις τιμές της αγοράς, όπως οι συναλλαγματικές
ισοτιμίες, επιτόκια και τιμές εμπορευμάτων, θα επηρεάσουν τα αποτελέσματα της Εταιρείας ή την αξία των
χρηματοοικονομικών μέσων που κατέχει. Ο σκοπός της διαχείρισης του κινδύνου αγοράς είναι ο έλεγχος
της έκθεσης της Εταιρείας στον κίνδυνο αυτό, στο πλαίσιο αποδεκτών παραμέτρων, με παράλληλη
βελτιστοποίηση της απόδοσης διαχείρισης του κινδύνου.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Συναλλαγματικός κίνδυνος δεν υπάρχει, επειδή όλες οι εμπορικές συναλλαγές της εταιρείας γίνονται σε
ευρώ.
Κίνδυνος επιτοκίων
Η Εταιρεία έχει στο ενεργητικό της τραπεζικές καταθέσεις.
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σημαντικά σε κίνδυνο από διακυμάνσεις στα επιτόκια καθώς οι καταθέσεις των
ταμειακών διαθεσίμων είναι βραχυπρόθεσμης διάρκειας.
Κίνδυνος τιμών
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κινδύνους τιμών από τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού.
Περιβαλλοντικά ζητήματα
Πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον δεν υπάρχουν.
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Η εταιρεία δεν παράγει με συνέπεια να μην ρυπαίνει την ατμόσφαιρα. Έχει υιοθετήσει μια σειρά από
ενέργειες προκειμένου να ανακυκλώνονται τα υλικά που έχουν αυτή τη δυνατότητα.

Πληροφορίες για Εργασιακά Θέματα
Κατά την 31.12.2017 η Εταιρεία απασχολούσε 43άτομα, ενώ κατά την προηγούμενη χρήση 2016 ο
αντίστοιχος αριθμός των εργαζομένων ανέρχονταν σε 47 άτομα.
Εφαρμόζεται σύστημα ίσων ευκαιριών για όλους τους εργαζόμενους χωρίς διακρίσεις ανεξαρτήτως
οποιανδήποτε πτυχών. Προτεραιότητα της εταιρείας και της διοίκησης είναι ο σεβασμός στο πρόσωπο των
εργαζομένων και αυτό επιτυγχάνεται με όλα τα ζητήματα που άπτονται της υγιεινής, της ασφάλειας στον
χώρο της εργασίας και της εκπαίδευσης.

Προοπτικές για το 2018
Οι προοπτικές μας για το 2018 είναι καλές σε σχέση με το οικονομικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί
στην χώρας μας. Οι στόχοι μας για την χρήση του 2018 θα είναι η προσπάθεια διατήρησης αναλογικά του
περσινού κύκλου εργασιών και της περσινής κερδοφορίας μας.
Δραστηριότητα της Εταιρείας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης
Η Εταιρεία δεν πραγματοποίησε δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης για τη χρήση 2017.
Υποκαταστήματα της Εταιρείας
Η Εταιρεία κατά την χρήση 2017 ίδρυσε υποκατάστημα στην Αλβανία.
Μερισματική πολιτική και λοιπά διανεμόμενα κέρδη
Για τη χρήση 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση
των μετόχων της Εταιρείας να διατεθούντα καθαρά κέρδη€ 1.511.578, μετά την αφαίρεση του φόρου
εισοδήματος € 448.443, ως ακολούθως:
1. Για τακτικό αποθεματικό
€ 53.157
2. Μερίσματα
€250.000
3. Για υπόλοιπο κερδών εις νέο
€ 759.978
Σύνολο
€ 1.063.135
Έπειτα από τα παραπάνω κ. κ. σας παρακαλούμε:
1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης 01.01.2017-31.12.2017.
2. Να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2017-31.12.2017, σύμφωνα
με τον νόμο και το Καταστατικό.
3. Να διορίσετε έναν (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή λογιστή για το έτος 2018.

Ελευσίνα
20 Ιουνίου 2018
Τα μέλη του Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΙΑΠΗΣ ΗΛΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΙΑΠΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΛΙΑΠΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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BakerTillyΟρκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 57 και Καλλιγά γωνία
11473 Αθήνα
Ελλάδα
T: +30 215 5006060
Φ: +30 215 5006061
info@bakertilly.gr
www.bakertilly.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη με Επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ(Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνταιαπό τον ισολογισμό
της31ηςΔεκεμβρίου2017
καιτιςκαταστάσειςαποτελεσμάτωνκαι
μεταβολών
ιδίων
κεφαλαίωντηςχρήσεωςπουέληξετηνημερομηνίααυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο
τηςέκθεσής μας “Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη”, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑκατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 και τη χρηματοοικονομική της
επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως
ισχύει.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
1) Στις εμπορικές απαιτήσεις από πελάτες περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από την
προηγούμενη χρήση, συνολικού ποσού ευρώ 144 χιλιάδων περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών
αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχειδιενεργηθεί με βάση την εκτίμησή
μας απομείωση επί του συνόλου των απαιτήσεων σε καθυστέρηση. Λόγω του γεγονότος αυτού η αξία των
εμπορικών απαιτήσεων από πελάτες, τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα τηςχρήσεως εμφανίζονται
αυξημένα κατά ευρώ 144 χιλιάδες περίπου αντίστοιχα.
2) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις
χρήσεις από 2012 έως 2014. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών 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.
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν
ενσωματωθεί
στην
Ελληνική
Νομοθεσία.Οιευθύνεςμας,σύμφωναμεταπρότυπααυτάπεριγράφονταιπεραιτέρωστοτμήματηςέκθεσήςμας«Ε
υθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία
σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων
Δεοντολογίας Ελεγκτών (Κώδικας ΣΔΠΔΕ), όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις
απαιτήσεις δεοντολογίας του Ν. 4449/2017, που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων
στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με το Ν. 4449/2017 και
τις απαιτήσεις του Κώδικα ΣΔΠΔΕ. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι
επαρκήκαικατάλληλαναπαρέχουνβάση για γνώμη με επιφύλαξη.
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Άλλες πληροφορίες
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην
Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση επί
Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και
την έκθεση ελέγχου επί αυτών, που λάβαμε πριν από την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης ελεγκτή.
Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε
με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. Σε σχέση με τον έλεγχό μας
επί των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον
τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις οικονομικές
καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς
εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει
ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό.
Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό, πέραν των όσων αναφέρονται σχετικά με την
Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου στην “Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών
Απαιτήσεων” κατωτέρω, εφόσον αναφέρονται τέτοια θέματα.
Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων
Η διοίκησηέχειτηνευθύνηγιατηνκατάρτισηκαιεύλογηπαρουσίασητωνοικονομικώνκαταστάσεωνσύμφωναμε
τις
διατάξεις
του
Ν.4308/2014
καιτιςαπαιτήσειςτουΚωδ.Ν.2190/1920,όπωςκαιγιαεκείνεςτις
δικλίδεςεσωτερικούελέγχουπουη
διοίκησηκαθορίζειωςαπαραίτητες,ώστενακαθίσταταιδυνατήηκατάρτιση
οικονομικώνκαταστάσεωναπαλλαγμένωναπόουσιώδεςσφάλμα,πουοφείλεταιείτεσεαπάτηείτεσελάθος.
Κατάτηνκατάρτισητωνοικονομικώνκαταστάσεων,η διοίκησηείναιυπεύθυνηγιατηναξιολόγησητηςικανότητας
τηςΕταιρείαςνασυνεχίσειτηδραστηριότητάτης,γνωστοποιώνταςόπουσυντρέχειτέτοιαπερίπτωση,ταθέματαπο
υσχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη
δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστικήεναλλακτικήεπιλογήαπότοναπροχωρήσεισεαυτέςτιςενέργειες.
Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων
Οιστόχοιμαςείναινααποκτήσουμεεύλογηδιασφάλισηγιατοκατάπόσοοιοικονομικέςκαταστάσεις,στοσύνολοτου
ς,είναι
απαλλαγμένεςαπόουσιώδεςσφάλμα,πουοφείλεταιείτεσεαπάτηείτεσελάθοςκαιναεκδώσουμεέκθεσηελεγκτή,η
οποία
περιλαμβάνειτηγνώμημας.Ηεύλογηδιασφάλισησυνιστάδιασφάλισηυψηλούεπιπέδου,αλλάδενείναιεγγύησηότι
οέλεγχος
πουδιενεργείταισύμφωναμεταΔΠΕ,όπως
αυτά
έχουνενσωματωθείστηνΕλληνικήΝομοθεσία,θαεντοπίζειπάνταέναουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει.
Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν,
μεμονωμέναήαθροιστικά,θαμπορούσεεύλογανααναμένεταιότιθαεπηρέαζαντιςοικονομικέςαποφάσειςτωνχρη
στών,που λαμβάνονταιμεβάσηαυτέςτιςοικονομικέςκαταστάσεις.
Ωςκαθήκοντουελέγχου,σύμφωναμεταΔΠΕόπως
αυτάέχουνενσωματωθείστηνΕλληνικήΝομοθεσία,ασκούμεεπαγγελματικήκρίση
καιδιατηρούμεεπαγγελματικόσκεπτικισμόκαθ’όλητηδιάρκειατουελέγχου.Επίσης:
•
Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις,
που
οφείλεται
είτε
σε
απάτηείτεσελάθος,σχεδιάζονταςκαιδιενεργώνταςελεγκτικέςδιαδικασίεςπουανταποκρίνονταιστουςκινδύν
ουςαυτούςκαι αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση
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για
την
γνώμη
μας.
Ο
κίνδυνος
μη
εντοπισμούουσιώδουςσφάλματοςπουοφείλεταισεαπάτηείναιυψηλότεροςαπόαυτόνπουοφείλεταισελάθο
ς,καθώςη
απάτημπορείναεμπεριέχεισυμπαιγνία,πλαστογραφία,εσκεμμένεςπαραλείψεις,ψευδείςδιαβεβαιώσειςήπ
αράκαμψητων δικλίδων εσωτερικούελέγχου.
•

Κατανοούμετιςδικλίδεςεσωτερικούελέγχουπουσχετίζονταιμετονέλεγχο,μεσκοπότοσχεδιασμόελεγκτικών
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου τηςΕταιρείας.

•

Αξιολογούμετηνκαταλληλότητατωνλογιστικώναρχώνκαιμεθόδωνπουχρησιμοποιήθηκανκαιτοεύλογοτων
λογιστικών εκτιμήσεωνκαιτωνσχετικώνγνωστοποιήσεωνπουέγιναναπότηΔιοίκηση.

•

Αποφαινόμαστεγιατηνκαταλληλότητατηςχρήσηςαπότη διοίκηση τηςλογιστικήςβάσηςτηςσυνεχιζόμενης
δραστηριότηταςκαιμεβάσηταελεγκτικάτεκμήριαπουαποκτήθηκανγιατοεάνυπάρχειουσιώδηςαβεβαιότητα
σχετικάμε
γεγονόταήσυνθήκεςπουμπορείναυποδηλώνουνουσιώδηαβεβαιότηταωςπροςτηνικανότητατηςΕταιρείας
νασυνεχίσει
τηδραστηριότητάτης.Εάνσυμπεράνουμεότιυφίσταταιουσιώδηςαβεβαιότητα,είμαστευποχρεωμένοιστηνέ
κθεσηελεγκτή
ναεπιστήσουμετηνπροσοχήστιςσχετικέςγνωστοποιήσειςτωνοικονομικώνκαταστάσεωνήεάναυτέςοιγνω
στοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται
σε
ελεγκτικά
τεκμήρια
που
αποκτώνταιμέχριτηνημερομηνίατηςέκθεσηςελεγκτή.Ωστόσο,μελλοντικάγεγονόταήσυνθήκεςενδέχεταινα
έχουνως αποτέλεσμαηΕταιρείαναπαύσειναλειτουργείωςσυνεχιζόμενηδραστηριότητα.

•

Αξιολογούμετησυνολικήπαρουσίαση,τηδομήκαιτοπεριεχόμενοτωνοικονομικώνκαταστάσεων,συμπεριλα
μβανομένων
τωνγνωστοποιήσεων,καθώςκαιτοκατάπόσοοιοικονομικέςκαταστάσειςαπεικονίζουντιςυποκείμενεςσυνα
λλαγέςκαιτα γεγονόταμετρόποπουεπιτυγχάνεταιηεύλογηπαρουσίαση.

Μεταξύάλλωνθεμάτων,κοινοποιούμεστη
διοίκηση,τοσχεδιαζόμενοεύροςκαιτοχρονοδιάγραμμα
τουελέγχου,καθώςκαισημαντικάευρήματατουελέγχου,συμπεριλαμβανομένωνόποιωνσημαντικώνελλείψεωνσ
τιςδικλίδες εσωτερικούελέγχουεντοπίζουμεκατάτηδιάρκειατουελέγχουμας.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της ΈκθεσηςΔιαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν.
4336/2015, σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις
ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις
συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2017.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑκαι το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες
στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2018
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
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Bak
erTilly
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.
ΑΜ ΣΟΕΛ:176

Σπυρίδων Κων. Γκρούϊτς
ΑΜ ΣΟΕΛ: 2793
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Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
(Ποσά σε Ευρώ)

Σημείωση

2017

2016

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

4

5.456.929

3.309.106

Κόστος πωλήσεων

5

(3.973.705)

(2.525.382)

1.483.224

783.724

Μικτό αποτέλεσμα
Έξοδα διοίκησης

5

(113.987)

(102.150)

Έξοδα διάθεσης

5

(265.969)

(38.350)

Λοιπά έξοδα και ζημιές

6

(13.216)

(2.751)

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων

7

185.000

-

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων

8

223.695

1.888

Λοιπά έσοδα και κέρδη

9

3.627

12.392

1.502.374

454.753

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

10

29.236

49.529

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

11

(20.032)

(17.902)

1.511.578

486.380

(448.443)

(136.549)

1.063.135

349.831

Αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτελέσματα χρήσεως μετά από φόρους

12

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 25 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ισολογισμός
(Ποσά σε Ευρώ)
Σημείωση

2017

2016

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Μηχανολογικός εξοπλισμός

13

289.335

325.499

Λοιπός εξοπλισμός

13

182.258

114.737

Επενδύσεις σε ακίνητα

13

6.205

6.502

Λοιπά ενσώματα στοιχεία

13

5.528

7.189

483.326

453.927

Λοιπά

38

38

Σύνολο

38

38

483.364

453.965

Σύνολο
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα

14

172.412

52.970

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά

14

69.702

81.583

242.114

134.553

2.640.985

1.671.993

779.130

639.792

Σύνολο
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις

15

Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις

16

582.064

407.367

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία

17

85.675

85.675

48.501

27.413

2.367.491

1.706.984

Σύνολο

6.503.846

4.539.224

Σύνολο κυκλοφορούντων

6.745.960

4.673.777

Σύνολο ενεργητικού

7.229.324

5.127.742

Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

18

9

Σημείωση

2017

2016

700.000

700.000

700.000

700.000

176.676

176.676

Αποτελέσματα εις νέο

3.710.457

2.882.322

Σύνολο

3.887.133

3.058.998

Σύνολο καθαρής θέσης

4.587.133

3.758.998

19.384

19.384

19.384

19.384

Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο

19

Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

20

Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

21

Σύνολο
Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις

22

1.655.589

1.001.321

Φόρος εισοδήματος

12

442.820

123.316

Λοιποί φόροι και τέλη

23

118.184

90.128

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

24

37.655

40.174

Λοιπές υποχρεώσεις

25

64.931

53.814

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

26

303.628

40.606

Σύνολο

2.622.807

1.349.360

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και
υποχρεώσεων

2.622.807

1.349.360

7.229.324

5.127.742

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 25 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

10

Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Κατάσταση Μεταβολών καθαρής Θέσης περιόδου
(Ποσά σε Ευρώ)

Αποθεματικά
νόμων και
καταστατικού

Κεφάλαιο
Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2016

Αποτελέσματα
εις νέον

Σύνολο

700.000

159.185

2.549.982

3.409.167

Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού

0

17.491

-17.491

0

Διανομές στους μετόχους

0

0

0

0

Αποτελέσματα χρήσεως

0

0

349.831

349.831

700.000

176.676

2.882.322

3.758.998

Διανομές στους μετόχους

0

0

-235.000

-235.000

Αποτελέσματα χρήσεως

0

0

1.063.135

1.063.135

700.000

176.676

3.710.457

4.587.133

Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2016

Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2017

Οι σημειώσεις στις σελίδες11έως 25αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ΣΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η εταιρείαΒΙΟΛΙΑΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο:
«ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Εασκεί την δραστηριότητά της στο χώρο των πάσης φύσεως κατασκευαστικών έργων,
των πάσης φύσεως δημοσίων έργων και ιδιωτικών (οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών, λιμενικών,
βιομηχανικών – ενεργειακών, ηλεκτρομηχανολογικών , πρασίνου κ.λ.π.).
Οι εργασίες της Εταιρείας ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2009, αλλά η πρώτη οικονομική χρήση έκλεισε τον
Δεκέμβριο του 2009.
Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στονΔήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας επί του 25ουχλμ. της εθνικής οδού Αθηνών Κορίνθου.
Ο αριθμός εγγραφής της Εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών είναι68190/03/B/09/32(2011)και ο
αριθμόςεγγραφής της στο ΓΕ.ΜΗ. του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών είναι 00883680100.
Η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας είναι η εξής:
Χαράλαμπος Λιάπης 11.200 μετοχές
Νεκτάριος Λιάπης 2.800 μετοχές
Στις 18 Απριλίου 2017 η Εταιρεία ίδρυσε υποκατάστημα στην Αλβανία με την επωνυμία Biolap ATEVE –
BranchinAlbania SHPK.
Κύριος σκοπός του υποκαταστήματος είναι η συμμετοχή σε κατασκευαστικά έργα του δημοσίου και του
ιδιωτικού τομέα.
2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 “Νέα Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις”.
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και με την αρχή της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας («goingconcern»).
Η Εταιρία σύμφωνα με τον Νόμο 4308/2014 κατατάσσεται ως μικρή οντότητα.
Οι Οικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές σημειώσεις παρουσιάζονται σε ευρώ που είναι το νόμισμα του
οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

2.2 Χρήση κρίσεων και εκτιμήσεων της Διοίκησης
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί όπως η Διοίκηση προβαίνει στη διενέργεια αξιολογικών
κρίσεων και εκτιμήσεων που επηρεάζουν τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, τα ποσά εσόδων και
εξόδων καθώς και τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων. Οι εν λόγω αξιολογικές
κρίσεις και εκτιμήσεις βασίζονται στην πληρέστερη πληροφόρηση που έχει στη διάθεσή της η Διοίκηση για
την Εταιρεία και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται, καθώς και στην εμπειρία της σε σχέση με
συναφείς συναλλαγές ή γεγονότα και θεωρούνται λογικές κάτω από τις παρούσες συνθήκες.
Μεταγενέστερες πιθανές αλλαγές στις υπάρχουσες συνθήκες λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να
αναθεωρηθούν, εάν είναι αναγκαίο, οι εν λόγω κρίσεις και εκτιμήσεις. Τα πραγματικά αποτελέσματα
ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές με αυτές υποθέσεις
αναθεωρούνται σε συνεχή βάση.
Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις αποτελούν η ανακτησιμότητα των απαιτήσεων, ο σχηματισμός
προβλέψεων σχετικά με τις υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών ή για άλλες ενδεχόμενες υποχρεώσεις
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και απαιτούν κρίσεις και εκτιμήσεις που είναι επίσης σημαντικές, δεδομένου ότι μπορούν να επηρεάσουν
σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις.
2.3 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών
2.3.1 Ενσώματα Πάγια
Αρχική αναγνώριση
Κατά την αρχική αναγνώριση, τα πάγια στοιχεία επιμετρούνται στο κόστος κτήσης. Στο κόστος κτήσης των
παγίων περιλαμβάνονται και οι δαπάνες βελτίωσης τους. Οι δαπάνες επισκευών και συντηρήσεων
κεφαλαιοποιούνται όταν εμπίπτουν στον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου, διαφορετικά αναγνωρίζονται
ως έξοδο εντός της χρήσης στην οποία πραγματοποιούνται.
Μεταγενέστερη επιμέτρηση
Μεταγενέστερα επιμετρούνται στο αποσβέσιμο κόστος κτήσεως (κόστος κτήσης μείον τις σωρευμένες
αποσβέσεις και τυχόν απομειώσεις της αξίας τους).
Τα πάγια στοιχεία που έχουν περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή υπόκεινται σε ετήσια απόσβεση της
αξίας τους η οποία υπολογίζεται με την μέθοδο της σταθερής απόσβεσης και με συντελεστή που αντανακλά
τις ωφέλιμες ζωές των παγίων, ως εξής:
Κτίρια & Τεχνικά έργα:
Μηχανήματα και Τεχνικές Εγκαταστάσεις
Μεταφορικά Μέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός:

10 - 33 έτη
10 έτη
8 – 10 έτη
5 – 10 έτη

Η απόσβεση αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιμο για τη χρήση για την οποία προορίζεται.
Η γη δεν υπόκειται σε απόσβεση.
Οι προκαταβολές και τα μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή περιλαμβάνουν τα πάγια υπό εκτέλεση
και απεικονίζονται στο κόστος τους. Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση δεν αποσβένονται μέχρι να
ολοκληρωθεί το πάγιο και να είναι διαθέσιμο για την προοριζόμενη παραγωγική του λειτουργία.
Παύση αναγνώρισης παγίων
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία κατά τη διάρκεια της περιόδου διατέθηκαν ή δεν αναμένονται
πλέον μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεσή τους έπαυσαν να αναγνωρίζονται στον
ισολογισμό και το κέρδος ή ζημία που προέκυψε από την ανωτέρω παύση προσδιορίσθηκε ως η διαφορά
μεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης και της λογιστικής αξίας του στοιχείου και το οποίο
περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στο χρόνο που το στοιχείο έπαυσε να αναγνωρίζεται.
2.3.2 Μισθώσεις
Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του παγίου
καταχωρούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Τα μισθώματα αναγνωρίζονται ως έξοδα στα αποτελέσματα με
τη σταθερή μέθοδο σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, εκτός εάν μία άλλη συστηματική μέθοδος είναι
περισσότερο αντιπροσωπευτική για την κατανομή του εξόδου.
2.3.3 Άυλα πάγια στοιχεία
Άυλο είναι ένα εξατομικεύσιμο και μη νομισματικό περιουσιακό στοιχείο, χωρίς υλική υπόσταση. Ένα άυλο
περιουσιακό στοιχείο είναι εξατομικεύσιμο σε κάθε μία από τις δύο παρακάτω περιπτώσεις:
α) είναι διαχωρίσιμο, δηλαδή δύναται να διαχωρίζεται ή αποχωρίζεται από την οντότητα και να πωλείται,
μεταβιβάζεται, εκμισθώνεται, ή ανταλλάσσεται, είτε από μόνο του ή μαζί με σχετική σύμβαση, περιουσιακό
στοιχείο ή υποχρέωση.
β) προκύπτει από συμβατικά ή άλλα νόμιμα δικαιώματα, ανεξάρτητα του εάν τα δικαιώματα είναι
μεταβιβάσιμα, ή διαχωρίσιμα από την οντότητα, ή από άλλα δικαιώματα και δεσμεύσεις.
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Αρχική αναγνώριση
Κατά την αρχική αναγνώριση, τα άυλα πάγια στοιχεία επιμετρούνται στο κόστος κτήσης.
Μεταγενέστερη επιμέτρηση
Μεταγενέστερα επιμετρούνται στο αποσβέσιμο κόστος κτήσεως (κόστος κτήσης μείον τις σωρευμένες
αποσβέσεις και τυχόν απομειώσεις της αξίας τους)
Δεν αναγνωρίζονται εσωτερικώς δημιουργούμενα άυλα στοιχεία.
Οι αποσβέσεις των άυλων παγίων διενεργήθηκαν με τη σταθερή μέθοδο με συντελεστή απόσβεσης που
αντανακλά την ωφέλιμη ζωή τους (που η διοίκηση της εταιρείας επέλεξε) ως εξής:
Άυλα πάγια στοιχεία (software):

5 έτη

Δεν υπάρχουν άυλα πάγια με απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2.3.4. Απομείωση παγίων περιουσιακών στοιχείων
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία (ενσώματα και άυλα) που επιμετρούνται στο αποσβέσιμο κόστος υπόκεινται
σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις και εφόσον εκτιμάται ότι η
επίπτωση της ενδεχόμενης απομείωσης στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι σημαντική. Ζημίες
απομείωσης προκύπτουν όταν η ανακτήσιμη αξία του παγίου καταστεί μικρότερη από τη λογιστική του αξία.
Υποχρέωση αναγνώρισης ζημίας απομείωσης υπάρχει μόνο όταν εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου
χαρακτήρα και είναι σημαντικού ποσού. Εάν κρίνεται ότι η απομείωση είναι παροδικού χαρακτήρα δεν
λογίζεται. Τυχόν ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσεως ως έξοδο. Οι ζημίες
απομείωσης αναστρέφονται στα αποτελέσματα, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν παύουν να
υφίστανται.
2.3.5 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Αρχική αναγνώριση
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτησή τους.
Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων (ή ταμειακών ισοδύναμων) ή την
εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς.
Μεταγενέστερη επιμέτρηση
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης ταχρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρούνται στο κόστος κτήσεως
μείον τυχόν ζημιών απομείωσης.
Ειδικά και αποκλειστικά τα έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μεταγενέστερα της αρχικής
αναγνώρισης επιμετρούνται στο αποσβέσιμο κόστος, είτε με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού
επιτοκίου είτε με τη σταθερή μέθοδο. Η επιμέτρηση στο αποσβέσιμο κόστος, αντί της επιμέτρησης στο
κόστος κτήσης, εφαρμόζεται όταν η μέθοδος του αποσβέσιμου κόστους έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Κάθε χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο (έντοκο ή μη) υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης, όταν
υπάρχουν οι σχετικές ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 19 του νόμου 4308/2014.
Ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται όταν η ανακτήσιμη αξία του στοιχείου υπολείπεται της λογιστικής του
αξίας. Ειδικά για τα μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά στοιχεία (μη κυκλοφορούν ενεργητικό), οι ζημίες
απομείωσης αναγνωρίζονται όταν εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα. Εάν κρίνεται ότι η
απομείωση είναι παροδικού χαρακτήρα δεν λογίζεται.
Οι ζημιές απομείωσης των χρηματοοικονομικών στοιχείων αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα και
αναστρέφονται ως κέρδη σε αυτά, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Η
αναστροφή γίνεται μέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε αναγνωριστεί ζημιά απομείωσης.
Παύση αναγνώρισης
Η οντότητα παύει να αναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν και μόνον όταν:

14

•

Εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή

•

μεταβιβάσει όλους ουσιαστικά τους κινδύνους και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα
του στοιχείου αυτού.

2.3.6 Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία
Τρέχουσα φορολογία
Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις φόρων εισοδήματος για την τρέχουσα περίοδο επιμετρούνται στο ποσό που
αναμένεται να ανακτηθεί από ή να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές. Τα ποσοστά του φόρου και οι
φορολογικοί νόμοι που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ποσού είναι εκείνα που έχουν θεσπιστεί ή
κατ’ ουσία θεσπιστεί έως την ημερομηνία κατάστασης οικονομικής θέσης στις χώρα στην οποία λειτουργεί η
Εταιρεία και δημιουργεί φορολογητέο εισόδημα.
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος για την κλειόμενη χρήση καθώς και για προηγούμενες χρήσεις
υπολογίζεται
με βάση τα ποσά που εκτιμάται ότι θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές,
χρησιμοποιώντας τους θεσμοθετημένους φορολογικούς συντελεστές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
Η πρόβλεψη φόρου εισοδήματος περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση όπως
προκύπτει από τη δήλωση φόρου εισοδήματος και τους εκτιμώμενους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να
προκύψουν σε φορολογικούς ελέγχους των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων, στη βάση ευρημάτων
προηγούμενων φορολογικών ελέγχων. Ως εκ τούτου, η τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήματος πιθανόν
να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις οικονομικές καταστάσεις.
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος που αφορά στοιχεία που αναγνωρίζεται απευθείας στην καθαρή θέση ή στα
λοιπά συνολικά εισοδήματα αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση ή στα λοιπά συνολικά εισοδήματα και όχι στα
Αποτελέσματα Χρήσης. Η διοίκηση αξιολογεί περιοδικά τη θέση που έχει πάρει αναφορικά με τη
φορολογική δήλωση που σχετίζεται με υποθέσεις στις οποίες οι φορολογικοί κανονισμοί επιδέχονται
ερμηνείας και φτιάχνει σχετική πρόβλεψη όπου είναι απαραίτητο.
Αναβαλλόμενη φορολογία
Δεν υιοθετήθηκε από την Εταιρεία καθώς είναι προαιρετική από τον Ν.4308/2014.

2.3.7 Αποθέματα
Αρχική αναγνώριση
Τα αποθέματα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και στο κόστος παραγωγής. Το κόστος κτήσης
των αποθεμάτων περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσουν αυτά στην
παρούσα θέση και κατάστασή τους. Το κόστος παραγωγής προϊόντος προσδιορίζεται με μία από τις γενικά
αποδεκτές μεθόδους κοστολόγησης και περιλαμβάνει:
•
•

Το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με
το εν λόγω στοιχείοκαι
μία εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το εν λόγω
στοιχείο, στο βαθμό που τα έξοδα αυτά αναφέρονται στην περίοδο παραγωγής.

Μεταγενέστερη επιμέτρηση
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα αποθέματα επιμετρούνται στην κατ’ είδος χαμηλότερη αξία μεταξύ
κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.
Η εταιρεία χρησιμοποιεί για την αποτίμηση των αποθεμάτων της το μηνιαίο μέσο σταθμικό κόστος.
2.3.8 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα, περιλαμβάνουν μετρητά στο ταμείο των γραφείων της Εταιρείας
καθώς και καταθέσεις όψεως σε τράπεζες.
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2.3.9 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Αρχική αναγνώριση
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο οφειλόμενο ποσό τους.
Μεταγενέστερη επιμέτρηση
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρούνται στα
οφειλόμενα ποσά.
Αντί της εφαρμογής των ανωτέρω οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και
επιμετρούνται μεταγενέστερα στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη
σταθερή μέθοδο, εάν η επιμέτρηση με τον κανόνα της παρούσας παραγράφου έχει σημαντική επίπτωση
στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα στα
αποτελέσματα.
Παύση αναγνώρισης
Η οντότητα παύει να αναγνωρίζει μια χρηματοοικονομική υποχρέωση όταν, και μόνον όταν, η συμβατική
δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει.
2.3.10 Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται μεταγενέστερα στο
ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.
2.3.11 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που
αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Το ποσό αυτό προσδιορίζεται ως η βέλτιστη εκτίμηση.
Περαιτέρω, σε περιπτώσεις προβλέψεων σημαντικού ποσού ή και χρόνου διακανονισμού που εκτιμάται ότι
θα έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πραγματοποιείται προεξόφληση του
ονομαστικού ποσού της πρόβλεψης. Στην περίπτωση που γίνεται προεξόφληση, η πρόβλεψη ανελίσσεται
εφεξής με το επιτόκιο της προεξόφλησης, με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων.
2.3.12 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, που προκύπτουν από
προγράμματα καθορισμένων παροχών (definedbenefitplans), αναγνωρίζονται και επιμετρούνται στα
προκύπτοντα ονομαστικά ποσά σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 22 καθώς η επιμέτρηση με
βάση την αποδεκτή αναλογιστική μέθοδο δεν θα έχει σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις.
2.3.13 Έσοδα
Τα έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται, βάσει της αρχής του δεδουλευμένου, στο χρόνο κατά
τον οποίο εκπληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά
τους.
β) Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή.
γ) Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα
πιθανή η εισροή τους στην οντότητα.
Ιδιαίτερα, το έσοδο αναγνωρίζεται εφόσον μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα και κατά τη στιγμή της πώλησης
θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του σχετικού τιμήματος στην οντότητα.
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Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συμβόλαια αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό
ολοκλήρωσης (μέθοδος ποσοστού ολοκλήρωσης) και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του
οικονομικού οφέλους της συναλλαγής.

3. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΑΝ
Συντάχθηκε ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων και κατάστασημεταβολής ιδίων κεφαλαίων βάσει των
υποδειγμάτων τουΝ. 4308/2014.
4. ΚΥΚΛΟΣΕΡΓΑΣΙΩΝ
Το κονδύλι στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
31.12.2017

31.12.2016

383.575

446.449

7.785

50

Παροχή υπηρεσιών

5.065.569

2.862.607

Σύνολο

5.456.929

3.309.106

Πωλήσεις ετοίμων προϊόντων
Λοιπές πωλήσεις

5. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Οι λογαριασμοί εξόδων έχουν μερισθεί στο κόστος πωλήσεων και στις λειτουργίες διοίκησης και διάθεσης
ως εξής:
31.12.2017
Κόστος
πωλήσεων

Έξοδα
διοίκησης

Έξοδα
διάθεσης

Σύνολο

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο

380.941

0

0

380.941

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

749.896

24.875

58.042

832.813

2.528.986

38.133

88.978

2.656.097

Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων

0

9.789

22.842

32.631

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων

0

11.895

27.756

39.651

Έξοδα για ασφάλιστρα

34.688

0

0

34.688

Έξοδα επισκευών και συντηρήσεων

28.287

2.946

6.873

38.106

Φόροι και τέλη

29.344

14.573

34.004

77.921

Διάφορα έξοδα

133.005

9.626

22.458

165.089

88.558

2.150

5.016

95.724

3.973.705

113.987

265.969

4.353.661

Αποσβέσεις
Σύνολο
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31.12.2016

Κόστος
πωλήσεων

Έξοδα
διοίκησης

Έξοδα
διάθεσης

Σύνολο

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο

560.756

0

0

560.756

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

584.741

26.143

61.002

671.886

1.111.847

26.122

60.950

1.198.919

0

4.827

11.263

16.090

Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων

0

13.279

30.983

44.262

Έξοδα για ασφάλιστρα

28.986

0

0

28.986

Έξοδα επισκευών και συντηρήσεων

20.201

4.665

10.885

35.751

Φόροι και τέλη

25.958

11.272

26.302

63.532

Διάφορα έξοδα

92.995

13.610

31.756

138.361

Αποσβέσεις

99.898

2.232

5.209

107.339

2.525.382

102.150

238.350

2.865.882

Σύνολο

Ο αριθμός του προσωπικού κατά την 31.12.2017 και 31.12.2016 ανέρχεται σε43και47 άτομα αντίστοιχα.

6. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ
Το κονδύλι στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
31.12.2017

31.12.2016

12.589

0

Λοιποί φόροι τέλη, πρόστιμα και προσαυξήσεις

224

1.166

Λοιπά έξοδα

403

990

0

595

13.216

2.751

Πρόβλεψη υποτίμησης για προκαταβολές σε προμηθευτές

Ζημιά από πώληση παγίων
Σύνολο

7. ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Το κονδύλι στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

31.12.2017

31.12.2016

Κέρδη από πώληση συμμετοχής σε Κοινοπραξία

185.000

0

Σύνολο

185.000

0
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8. ΕΣΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Το κονδύλι στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
31.12.2017

31.12.2016

Μέρισμα από συμμετοχή σε Κοινοπραξία

223.695

1.888

Σύνολο

223.695

1.888

9. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ
Το κονδύλι στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
31.12.2017

31.12.2016

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης

3.374

12.392

Κέρδη από πώληση παγίων

253

0

3.627

12.392

Σύνολο

10. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ
Το κονδύλι στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Έσοδα τόκων τραπεζών
Τόκοι από πελάτες

31.12.2017

31.12.2016

3.178

3.545

26.058

45.704

0

280

29.236

49.529

Συναλλαγματικές διαφορές
Σύνολο

11. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
Το κονδύλι στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Προμήθειες εγγυητικών επιστολών
Χρεωστικοί τόκοι και λοιπά έξοδα
τραπεζών

31.12.2017

31.12.2016

16.944

15.674

3.088

2.228

20.032

17.902
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12. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Σύμφωνα με το νέο φορολογικό νόμο Ν.4334/2015 ο φορολογικός συντελεστής των νομικών προσώπων
που εδρεύουν στην Ελλάδα είναι 29% για τις χρήσεις που αρχίζουν από την 1 η Ιανουαρίου 2015 και μετά. Η
Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2012-2014. Σημειώνεται ότι τα
Διοικητικά Δικαστήρια, με βάση πρόσφατες αποφάσεις τους για περιπτώσεις φορολογικών ελέγχων, έχουν
αποφανθεί ότι η χρήση 2011 έχει παραγραφεί για φορολογικούς σκοπούς (παραγραφή πενταετίας). Ειδικά
για τις χρήσεις 2015 και 2016 έχει υπαχθεί προαιρετικά στον φορολογικό έλεγχο των τακτικών Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013 για τις οποίες εκδόθηκε
πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη. Ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2017 ήδη διενεργείται από την
BAKERTILLY ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. Κατά την ολοκλήρωση αυτού του φορολογικού
ελέγχου, η Διοίκηση της Εταιρείας δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις, πέρα
από αυτές που καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις .
Στο κονδύλι του Παθητικού «Φόρος εισοδήματος», εμφανίζεται το πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει
ύστερα από το συμψηφισμό του φόρου εισοδήματος της χρήσης που σαν έξοδο επιβαρύνει τα
αποτελέσματα τις χρήσης, με την προκαταβολή φόρου εισοδήματος της προηγούμενης χρήσης. Σε
περίπτωση που μετά τον εν λόγω συμψηφισμό προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο, αυτό εμφανίζεται στο
Ενεργητικό στο κονδύλι «Λοιπές απαιτήσεις».
Το ποσό του φόρου εισοδήματος που αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων για τη χρήση
31.12.2017 ανέρχεται σε € 448.443 και για τη χρήση 31.12.2016 ανέρχεται σε € 136.549.

13. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ
Πίνακας Μεταβολής Ενσώματων Πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Κτίρια & Τεχνικά
έργα

Λοιπός Εξοπλισμός

Μηχανήματα - Τεχνικές
εγκαταστάσεις & λοιπός
μηχανολογικός εξοπλισμός

Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα & Λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

Αξία
1η Ιανουαρίου 2016

8.339

751.566

733.389

27.158

1.520.452

Προσθήκες

0

26.488

66.776

10.755

104.019

Μειώσεις

0

0

-3.000

0

-3.000

8.339

778.054

797.165

37.913

1.621.471

24.176

96.540

5.207

125.923

802.230

893.705

43.120

1.747.394

31Δεκεμβρίου 2016
Προσθήκες
31Δεκεμβρίου 2017

8.339
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Αποσβέσεις και απομειώσεις αξίας
1η Ιανουαρίου 2016

1.576

381.041

654.679

24.417

1.061.714

260

71.515

29.258

6.307

107.340

0

0

-1.510

0

-1.510

31Δεκεμβρίου 2016

1.836

452.556

682.428

30.724

1.167.544

Αποσβέσεις χρήσης

298

59.539

29.019

6.868

95.724

Αποσβέσεις χρήσης
Μειώσεις αποσβέσεων

Μειώσεις αποσβέσεων
31Δεκεμβρίου 2017

800

800

2.134

512.895

711.447

37.592

1.264.068

1 Ιανουαρίου 2016

6.763

370.525

78.710

2.741

458.739

31 Δεκεμβρίου 2016

6.502

325.499

114.737

7.189

453.927

31 Δεκεμβρίου 2017

6.205

289.335

182.258

5.528

483.326

Αναπόσβεστη αξία

14. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Το κονδύλι στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Σύνολο

31.12.2017
172.412
69.702
242.114

31.12.2016
52.970
81.583
134.553

15. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Το κονδύλι στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
31.12.2017

31.12.2016

Απαιτήσεις από πελάτες

2.592.019

1.612.690

Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο

35.766

35.766

Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)

15.000

26.177

2.642.785

1.674.633

(1.800)

(2.640)

2.640.985

1.671.993

Σύνολο απαιτήσεων
Μείον: Πρόβλεψη υποτίμησης για Απαιτήσεις από πελάτες
Σύνολο

Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής:
Υπόλοιπο έναρξης 01.01.2016
Πρόβλεψη χρήσης
Χρησιμοποίηση πρόβλεψης
Υπόλοιπο λήξης 31.12.2016
Πρόβλεψη χρήσης
Χρησιμοποίηση πρόβλεψης
Υπόλοιπο λήξης 31.12.2017

2.640
0
0
2.640
0
(840)
1.800
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16. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Το κονδύλι στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
31.12.2017

31.12.2016

Απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο

443.562

215.615

Απαιτήσεις από Κοινοπραξίες

117.768

81.665

33.323

110.087

594.653

407.367

(12.589)

-

582.064

407.367

Λοιπά
Σύνολο
Μείον: Πρόβλεψη υποτίμησης για προκαταβολές
σε προμηθευτές
Σύνολο

Οι «Απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο» περιλαμβάνουν κυρίως παρακρατηθέντα φόρο εισοδήματος.
Στην κατηγορία «Λοιπά» περιλαμβάνονται κυρίως χρεωστικά υπόλοιπα και προκαταβολές προμηθευτών οι
οποίες διακανονίζονται εντός εύλογου διαστήματος.

17. ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το κονδύλι στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αφορά δεσμευμένες καταθέσεις για εγγυητικές
επιστολές και αναλύεται ως εξής:

ΤΣΜΕΔΕ
Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
Σύνολο

31.12.2017

31.12.2016

47.695
37.980
85.675

47.695
37.980
85.675

18. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Το κονδύλι στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Καταθέσεις προθεσμίας
Σύνολο

31.12.2017

31.12.2016

7.923

1.045

2.169.568

1.515.939

190.000

190.000

2.367.491

1.706.984
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19. ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το κονδύλι στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Αριθμός Κοινών Μετοχών

31.12.2017
14.000

31.12.2016
14.000

Ονομαστική Αξία Μετοχής

€ 50

€ 50

700.000

700.000

Αξία Κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

20. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
31.12.2017
176.676
176.676

Τακτικό Αποθεματικό
Σύνολο

31.12.2016
176.676
176.676

21. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση προσωπικού υπολογίστηκαν στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία
ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού και το ποσό ανέρχεται σε € 19.384 (31.12.2017)
και € 19.384 (31.12.2016).

22. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Το κονδύλι στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
31.12.2017
Προμηθευτές
Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)
Σύνολο

31.12.2016

1.651.420

984.450

4.169

16.871

1.655.589

1.001.321

23. ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

Φ.Π.Α
ΦΜΕ & Εισφορά Αλληλεγγύης
Λοιποί Φόροι
Σύνολο

31.12.2017

31.12.2016

74.091

54.300

7.550

8.590

36.543

27.238

118.184

90.128
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24. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΙΚΑ
Λοιπά
Σύνολο

31.12.2017
37.655
0
37.655

31.12.2016
35.202
4.972
40.174

25. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Το κονδύλι στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

31.12.2017

31.12.2016

Πληρωτέες αμοιβές προς το προσωπικό

34.936

40.663

Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών

13.150

13.151

Λοιπά

16.845

0

Σύνολο

64.931

53.814

26. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ
Το κονδύλι στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αφορά κυρίως δεδουλευμένα έξοδα υπεργολάβων.
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27. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ- ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις)
που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.
Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι εγγυήσεις που έχει λάβει η εταιρεία για υπηρεσίες καλής εκτέλεσης εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Αρ. Εγγυητικής

Νόμισμα

Ποσό

Έκδοση

Λήξη

2.768,28

27/1/2016

Αορίστου χρόνου

Κατηγορία Α
1087044879

EUR

Σύνολο

2.768,28

Κατηγορία Β
1087044879

EUR

13.841,00

27/7/2011

26/1/2016

1087048017

EUR

7.497,43

3/7/2013

Αορίστου χρόνου

1087048033

EUR

12.180,00

5/7/2013

Αορίστου χρόνου

1087048181

EUR

13.480,00

9/8/2013

Αορίστου χρόνου

1087048173

EUR

19.000,00

9/8/2013

Αορίστου χρόνου

1087048327

EUR

4.871,00

25/9/2013

Αορίστου χρόνου

1087048335

EUR

19.000,00

25/9/2013

Αορίστου χρόνου

1087048513

EUR

2.667,00

1/11/2013

Αορίστου χρόνου

1087049161

EUR

2.000,00

22/5/2014

22/5/2016

108704988-9

EUR

1.200,00

17/12/2014

Αορίστου χρόνου

1087050917

EUR

8.799,88

30/12/2015

Αορίστου χρόνου

1087049960

EUR

16.000,00

22/1/2015

Αορίστου χρόνου

1087050429

EUR

15.000,00

12/6/2015

Αορίστου χρόνου

1087050895

EUR

1.500,00

28/12/2015

Αορίστου χρόνου

1087050933

EUR

2.086,20

15/1/2016

10/8/2019

1087050941

EUR

2.513,70

15/1/2016

2/1/2020

1087050950

EUR

16.069,85

15/1/2016

Αορίστου χρόνου

1087051395

EUR

100.078,80

8/6/2016

Αορίστου χρόνου

1087051794

EUR

20.326,54

31/10/2016

Αορίστου χρόνου

1087051816

EUR

20.067,00

7/11/2016

Αορίστου χρόνου

1087051824

EUR

18.010,00

7/11/2016

Αορίστου χρόνου

1087051883

EUR

15.000,00

16/12/2016

31/12/2017

1087052863

EUR

15.000,00

28/11/2017

31/12/2018

Σύνολο

346.188,40

Γενικό Σύνολο

348.956,68
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28. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα γεγονότα της 31 Δεκεμβρίου 2017 που ενδέχεται να επηρεάσουν
σημαντικά την οικονομική θέση της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και
Διευθ. Σύμβουλος

Ο Λογιστής

Λιάπης Ηλίας
ΑΔΤ ΑΕ251749

Λιάπης Νεκτάριος
ΑΔΤ ΑΖ224660
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 0069657

Προνοΐτης Χαράλαμπος
ΑΔΤ Π528545
Α’ ΤΑΞΗΣ
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