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ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2018
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018-31/12/2018
Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 1/1/2018-31/12/2018 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις
παρακάτω επεξηγήσεις.
Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας "SERVICE ONE ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ,
ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
της χρήσης 2018 (1/1 – 31/12/2018)

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του έτους 2019

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με το τον

Κ.Ν. 2190/1920 και τον Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της

Εταιρείας, σας υποβάλουμε για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις περιόδου 1/1 –
31/12/2018 της Εταιρείας "SERVICE ONE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ,
ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ" (στο εξής Εταιρεία).

1

1.

Η Εταιρεία – Κλάδος Δραστηριότητας

Η Εταιρεία σύμφωνα με το Καταστατικό της έχει ως κύριο εταιρικό σκοπό την παροχή
υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, συστημάτων
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.
2.

Αποτελέσματα εταιρείας

Παραθέτουμε συγκριτικά στοιχεία της περιόδου 1/1 – 31/12/2018 με την αντίστοιχη περίοδο
του 2017, των αποτελεσμάτων της Εταιρείας, με στόχο να αναδείξουμε την πραγματική
εικόνα της πορείας των δραστηριοτήτων της, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά την περίοδο
αναφοράς.
Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2018
και της 31ης Δεκεμβρίου 2017
(Ποσά σε ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Σημείωση

2018

2017

6.1
6.1
6.1

193.521,71
0,17
2.556,81
196.078,69

220.650,19
0,17
5.752,03
226.402,39

6.1

1.882,69
1.882,69

24.218,88
24.218,88

0
0
197.961,38

0
0
250.621,27

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο
`Αυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Σύνολο
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα
στοιχεία υπό κατασκευή
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού

7
8.2.1
8.2.2
8.2.3

166.053,51
177.478,03
460.486,12
653.980,23
38.257,38
148.116,98
20.160,34
19.502,41
514.655,89
206.001,05
1.199.613,24 1.205.078,70
1.199.613,24 1.205.078,70
1.397.574,62 1.455.699,97

2

Καθαρή θέση

Σημείωση

Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης
Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και
υποχρεώσεων
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10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4

108.840,00
108.840,00

108.840,00
108.840,00

60.914,40
148.307,74
209.222,14
318.062,14

60.914,40
94.250,46
155.164,86
264.004,86

984.466,93 1.068.241,20
36.820,55
32.196,91
44.390,10
36.809,69
12.615,89
54.427,20
1.219,01
20,11
1.079.512,48 1.191.695,11
1.079.512,48 1.191.695,11
1.397.574,62 1.455.699,97

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για την περίοδο 1/1 -31/12/2018 και την περίοδο 1/1 –
31/12/2017

Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
της 31 Δεκέμβριος 2018
Σημείωση

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

2018
4.647.464,05
-3.957.487,05
689.977,00
6.243,45
696.220,45
-182.583,70
-432.348,31
-25.233,10
3.180,41
59.235,75
0
-5.178,47
54.057,28
0
54.057,28

2017
4.469.736,40
-3.837.663,52
632.072,88
4.010,59
636.083,47
-226.638,17
-547.464,67
-37.569,36
39.512,13
-136.076,60
0
-7.050,83
-143.127,43
0
-143.127,43
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
για την περίοδο 1/1 -31/12/2018 και την περίοδο 1/1 – 31/12/2017
(Ποσά σε ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
μετ

μετ

Σημ.

Υπόλοιπα 1/1/2017

Κεφάλαιο

Αποθεματικά
νόμων &
κατ/κού

Υπόλοιπο
Αποτελεσμάτων
Εις Νέο

Συνολικά
ίδια
κεφάλαια

108.840,00

60.914,40

237.377,89

407.132,29

-143.127,43

143.127,43

Αποτελέσματα περιόδου
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2017

108.840,00

60.914,40

94.250,46

264.004,86

Υπόλοιπα 1/1/2018

108.840,00

60.914,40

94.250,46

264.004,86

54.057,28

54.057,28

Αποτελέσματα περιόδου

Συνολική μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων
περιόδου

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2018

0

0

54.057,28

54.057,28

108.840,00

60.914,40

148.307,74

318.062,14

(ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)

2018

2017

4.647

4.470

Ζημίες/ Κέρδη προ τόκων, φόρων

59

(136)

Ζημίες/Κέρδη προ φόρων

54

(143)

Πωλήσεις

3.

2018/2017
177
195
197

Βασικοί αριθμοδείκτες Εταιρείας

Στην ενότητα αυτή εκθέτουμε βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες που αφορούν την
οικονομική διάρθρωση και την αποδοτικότητα της Εταιρείας τόσο για τη χρήση 2018 όσο και
για την προηγούμενη χρήση 2017.
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία

1.199.613,24

Σύνολο ενεργητικού

1.397.574,62

Μη Κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία

197.961,38

Σύνολο ενεργητικού

1.397.574,62

1.205.078,70
85,84%

82,78%
1.455.699,97

1.205.078,70
14,16%

82,78%
1.455.699,97
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

Ίδια Κεφάλαια

318.062,14

264.004,86
29,46%

22,15%

Σύνολο
Υποχρεώσεων

1.079.512,48

1.191.695,11

Σύνολο υποχρεώσεων

1.079.512,48

1.191.695,11

Σύνολο καθαρής
θέσης, προβλέψεων
και υποχρεώσεων

1.397.574,62

1.455.699,97

Ίδια Κεφάλαια

318.062,14

264.004,86

Σύνολο καθαρής
θέσης, προβλέψεων
και υποχρεώσεων

1.397.574,62

Κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία

1.199.613,24

Βραχυπρ.υποχρεώσεις

1.079.512,48

Καθαρά κέρδη/ζημίες
προ τόκων και φόρων

59.235,74

Κύκλος εργασιών

4.647.464,05

Καθαρά κέρδη/ζημίες
προ φόρων

54.057,27

Σύνολο εσόδων

4.660.778,62

Καθαρά κέρδη/ζημίες
προ φόρων

54.057,27

Ίδια κεφάλαια

318.062,14

Μικτά αποτελέσματα

696.220,44

81,86%

81,86%

22,76%

18,14%
1.455.699,97

Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

Δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας

1.205.078,70
111,13%

101,12%
1.191.695,11

Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αποδοτικότητα κερδών

Αποδοτικότητα εσόδων

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων

Αποδοτικότητα πωλήσεων

-136.076,60
1,27%

-3,04%
4.469.736,40

-143.127,43
1,16%

-3,18%
4.498.708,12

-143.127,43
17,00%

-54,21%
264.004,86

632.072,88
14,98%

Κύκλος εργασιών

4.647.464,05

14,14%
4.469.736,40

Οι παραπάνω δείκτες παρέχουν τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο, να διαπιστώσει την
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προσπάθεια που καταβλήθηκε για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού λαμβάνοντας υπόψη
την επιδείνωση των μακροοικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα.
4.

Πληροφορίες για την προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας

Το έτος 2019, η Διοίκηση του Εταιρείας με την προσδοκία ότι θα αξιοποιηθούν οι
ευνοϊκότερες πιστωτικές συνθήκες που διαμορφώνονται στην Ευρωζώνη και θα εμπεδωθεί η
σταθερότητα στον σχεδιασμό πολιτικής, με στόχο τη διεύρυνση των μεριδίων αγοράς θα
προχωρήσει στην υλοποίηση του επιχειρηματικού της πλάνου πραγματοποιώντας επιλεκτικές
επενδύσεις.
5.

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η Εταιρεία

α) Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως πιστωτικό και κίνδυνο
ρευστότητας. Η διαχείριση του κινδύνου διεκπεραιώνεται από την υπηρεσία διαχείρισης
χαρτοφυλακίου. Η υπηρεσία διαχείρισης χαρτοφυλακίου προσδιορίζει, εκτιμά και
αντισταθμίζει τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε συνεργασία με την Εταιρεία. Το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας παρέχει γραπτές οδηγίες και κατευθύνσεις για τη γενική
διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση συγκεκριμένων
κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος
όταν προκύψει τέτοια ανάγκη.
Πιστωτικοί κίνδυνοι:

Η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικούς κινδύνους που οφείλονται στην είσπραξη υπολοίπων
πελατών, σύμφωνα με τις προσυμφωνημένες ημέρες πίστωσης ανά πελάτη.
Κίνδυνοι επιτοκίων και ρευστότητας:

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κινδύνους ταμειακών ροών που λόγω μιας ενδεχόμενης μελλοντικής
μεταβολής των κυμαινόμενων επιτοκίων μπορεί να διαφοροποιήσουν θετικά ή αρνητικά τις
ταμειακές εισροές ή/ και εκροές, που συνδέονται με περιουσιακά στοιχεία ή/ και
υποχρεώσεις της Εταιρείας.
β) Σημαντικές Επίδικες Υποθέσεις

Δεν υπάρχουν επίδικες υποθέσεις που η έκβασή τους μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις
στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας της περιόδου από 1/1 - 31/12/2018.
6.

Κοινωνική Υπευθυνότητα

Στη χρήση 2018, η εταιρεία SERVICE ONE, με γνώμονα τις αξίες της ΑκεραιότηταςΑλληλοσεβασμού-Αποτελεσματικότητας, και στόχο τη δημιουργία μίας καλύτερης ζωής για
όλους, υλοποίησε για μία ακόμα χρονιά ένα ευρύ πρόγραμμα Κοινωνικής Υπευθυνότητας με
κύριους άξονες τον Άνθρωπο, την Κοινωνία και το Περιβάλλον.
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Παράλληλα, εξακολούθησε να λειτουργεί υπεύθυνα με αφοσίωση στις δέκα (10) Αρχές του
Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UN GLOBAL COMPACT)

που αφορούν στα

Ανθρώπινα Δικαιώματα, στις Συνθήκες Εργασίας, στην προστασία του Περιβάλλοντος και
στην Καταπολέμηση της Διαφθοράς, τις οποίες έχει, επίσημα, υιοθετήσει από τον Νοέμβριο
του 2008, όπου έγινε μέλος του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ.
7.

Απασχολούμενο ανθρώπινο δυναμικό

Ο αριθμός του απασχολούμενου ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας την 31/12/2018 είναι
55 άτομα (52 άτομα την 31/12/2017).
8.

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης

Στις χρήσεις 2018 και 2017 δόθηκαν αμοιβές σε διευθυντικά στελέχη και σε μέλη της
Διοίκησης για τις υπηρεσίες τους στην Εταιρεία ως εξής:

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και
μελών της Διοίκησης
9.

Σημαντικά

γεγονότα

μετά

την

ημερομηνία

σύνταξης

2018

2017

45 χιλ.

46 χιλ.

των

Ετήσιων

Οικονομικών

Καταστάσεων της χρήσης από 1/1/2018 έως 31/12/2018

Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31/12/2018 που να επηρεάζουν
την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.
Η παρούσα Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης και οι Ετήσιες
Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 1/1 - 31/12/2018 και η Έκθεση Ελέγχου του
Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, δημοσιοποιούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http:// http://www.service-one.gr/
Λ.Βουλιαγμένης 285, 1 Μαρτίου 2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο»
Οι Οικονομικές Καταστάσεις που παρατίθενται, συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 1/3/2019 και
υπογράφονται από τους:
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Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
& Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ

Εμμανουήλ Εμμανουηλίδης

Τάρεκ Αλ Γκιζαουί
Το Μέλος

Γεώργιος Αφεντούλης
10.Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την
ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.
Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο
γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την
πορεία της εταιρίας.
Κύριοι Μέτοχοι,
Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της
χρήσης 2018.
ΑΘΗΝΑ, 1 Μαρτίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

ΤΑΡΕΚ ΑΛ ΓΚΙΖΑΟΥΙ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης που αποτελείται από (8) οκτώ σελίδες, είναι αυτή που
αναφέρεται στην Έκθεση ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 10 Μαρτίου 2019.
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Ετήσια Οικονομική Έκθεση
της χρήσης από 1/1/2018 έως 31/12/2018
Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρίας «SERVICE ONE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

Γνώμη με Επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας
«SERVICE ONE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ,
ΕΙΔΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
&
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2018, τις καταστάσεις
αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων της χρήσεως που έληξε την
ημερομηνία αυτή, καθώς και το προσάρτημα.
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύονται
στην παράγραφο της έκθεσης μας “Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη”, οι
συνημμένες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «SERVICE ONE ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ,
ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» κατά την 31η Δεκεμβρίου
2018, τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα που
προδιαγράφονται από τον Ν.4308/2014.
Βάση για γνώμη με επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψε το εξής:
Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα, στην κλειόμενη χρήση δεν σχηματίστηκε πρόβλεψη για
αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ποσού ευρώ 128 χιλ.
περίπου. Ως εκ τούτου η αξία του λογαριασμού «Προβλέψεις για αποζημίωση
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία» εμφανίζεται μειωμένη κατά ευρώ
128 χιλ. περίπου, ενώ τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια
εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ)
όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας,
σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της
έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών οικονομικών
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καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κώδικα
Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων
Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των
εταιρικών οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις
δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας
νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα
ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να
παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη.
Έμφαση Θέματος
Χωρίς να διατυπώνουμε περαιτέρω επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την
προσοχή σας στο εξής:
Για τη χρήση 2018 η εταιρεία έχει υπαχθεί σε έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013
για την χρήση 2018. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και η έκθεση
φορολογικής συμμόρφωσης προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των
οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2018. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του
φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις,
εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις.
Ευθύνες της διοίκησης επί των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των
εταιρικών οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα που προδιαγράφονται από τον Ν.4308/2014, όπως και για εκείνες τις
δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων
απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε
λάθος.
Κατά την κατάρτιση των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι
υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη
δραστηριότητά του, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα
θέματα που σχετίζονται 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
του ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ
’αυτές τις ενέργειες.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών οικονομικών
καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι
εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από
ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε
έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση
συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος
που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην
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Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό
υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και
θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να
αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που
λαμβάνονται με βάση αυτές τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί
στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε
επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις
εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος,
σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται
στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή
και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη
εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος
από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει
συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή
παράκαμψη
των
δικλίδων
εσωτερικού
ελέγχου.
• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο,
με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις
περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.
• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που
χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών
γνωστοποιήσεων
που
έγιναν
από
τη
Διοίκηση.
• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της
λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά
τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά
με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως
προς την ικανότητα της Εταιρίας να συνεχίσει τη δραστηριότητά του. Εάν
συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι
στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές
γνωστοποιήσεις των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι
γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα
συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι
την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες
ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως
συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των
εταιρικών
οικονομικών
καταστάσεων,
συμπεριλαμβανομένων
των
γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι εταιρικές οικονομικές
καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με
τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
• Συλλέγουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με την
χρηματοοικονομική πληροφόρηση της οντότητας ή των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων της Εταιρείας για την έκφραση γνώμης επί των εταιρικών
οικονομικών καταστάσεων. Είμαστε υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, την
επίβλεψη
και
την
εκτέλεση
του
ελέγχου
της
Εταιρείας.
Παραμένουμε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ελεγκτική μας γνώμη.
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Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και
το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου,
συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες
εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της
Έκθεσης Διαχείρισης 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 των άρθρων 43α και
107Α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις
συνημμένες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την
31/12/2018.
β) Με βάση τη γνώμη που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία
«SERVICE ONE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ,
ΕΙΔΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
&
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδες
ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Αθήνα, 10/03/2019

Ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής
Κρίτων Τζαβέλλας
Α.Μ. ΣΟΕΛ 12341
KRESTON PRIME AUDIT ΙΚΕ
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 192Β
Α.Μ. ΕΟΕ 150

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Μέλος της
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Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2018
και της 31ης Δεκεμβρίου 2017
(Ποσά σε ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Σημείωση

2018

2017

6.1
6.1
6.1

193.521,71
0,17
2.556,81
196.078,69

220.650,19
0,17
5.752,03
226.402,39

6.1

1.882,69
1.882,69

24.218,88
24.218,88

0
0
197.961,38

0
0
250.621,27

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο
`Αυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Σύνολο
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα
στοιχεία υπό κατασκευή
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού

Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης
Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Σύνολο

7
8.2.1
8.2.2
8.2.3

166.053,51
177.478,03
460.486,12
653.980,23
38.257,38
148.116,98
20.160,34
19.502,41
514.655,89
206.001,05
1.199.613,24 1.205.078,70
1.199.613,24 1.205.078,70
1.397.574,62 1.455.699,97

Σημείωση
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10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4

108.840,00
108.840,00

108.840,00
108.840,00

60.914,40
148.307,74
209.222,14
318.062,14

60.914,40
94.250,46
155.164,86
264.004,86

984.466,93 1.068.241,20
36.820,55
32.196,91
44.390,10
36.809,69
12.615,89
54.427,20
1.219,01
20,11
1.079.512,48 1.191.695,11
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Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και
υποχρεώσεων

1.079.512,48 1.191.695,11
1.397.574,62 1.455.699,97

Κατάσταση Αποτελεσμάτων
για την περίοδο 1/1 -31/12/2018 και την περίοδο 1/1 – 31/12/2017
(Ποσά σε ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
της 31 Δεκέμβριος 2018
Σημείωση

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

2018
4.647.464,05
-3.957.487,05
689.977,00
6.243,45
696.220,45
-182.583,70
-432.348,31
-25.233,10
3.180,41
59.235,75
0
-5.178,47
54.057,28
0
54.057,28

2017
4.469.736,40
-3.837.663,52
632.072,88
4.010,59
636.083,47
-226.638,17
-547.464,67
-37.569,36
39.512,13
-136.076,60
0
-7.050,83
-143.127,43
0
-143.127,43

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
για την περίοδο 1/1 -31/12/2018 και την περίοδο 1/1 – 31/12/2017
(Ποσά σε ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

μετ

Υπόλοιπα 1/1/2017

Σημ.

Κεφάλαιο

Αποθεματικά
νόμων &
κατ/κού

Υπόλοιπο
Αποτελεσμάτων
Εις Νέο

Συνολικά
ίδια
κεφάλαια

108.840,00

60.914,40

237.377,89

407.132,29

-143.127,43

143.127,43

Αποτελέσματα περιόδου
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της
31/12/2017

108.840,00

60.914,40

94.250,46

264.004,86

Υπόλοιπα 1/1/2018

108.840,00

60.914,40

94.250,46

264.004,86

54.057,28

54.057,28

Αποτελέσματα περιόδου
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Συνολική μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων
περιόδου

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της
31/12/2018

0

0

54.057,28

54.057,28

108.840,00

60.914,40

148.307,74

318.062,14

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
της31ης Δεκεμβρίου 2018
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

1.

Σύσταση και δραστηριότητες της Εταιρείας

1.1. Γενικές Πληροφορίες

Η «SERVICE ONE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΕΙΔΩΝ,

ΕΙΔΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και με το διακριτικό τίτλο SERVICE
ONE Α.Ε. ιδρύθηκε το 2001.
Η έδρα και τα γραφεία της Εταιρείας βρίσκονται στην οδό Λεωφ. Βουλιαγμένης 285
Αγ.Δημήτριος Αττικής. Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του
Υπουργείου Ανάπτυξης με αριθμό μητρώου Α.Ε. 48694/04/Β/01/58 και ΓΕΜΗ 4237301000.
Η διάρκεια της Εταιρείας, σύμφωνα με το Καταστατικό της έχει οριστεί στα 50 έτη, ήτοι
μέχρι και το έτος 2051.
Η σημερινή σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι η ακόλουθη:

1.Εμμανουήλ Εμμανουηλίδης: Πρόεδρος Δ.Σ & Δ/νων .Σύμβουλος.
2.Τάρεκ Αλ Γκιζάουι
: Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3.Ιωάννης Σταύρου
: Μέλος
4.Κωνσταντίνος Χιώτης
: Μέλος
5.Γεώργιος Αφεντούλης
: Μέλος
Ο αριθμός του απασχολούμενου ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας την 31/12/2018 είναι
55 άτομα και την 31/12/2017 ανερχόταν σε 52 άτομα.
2. Αντικείμενο Δραστηριότητας

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας, σκοπός της εταιρείας είναι:
Α. Η επισκευή, συντήρηση, εγκατάσταση, συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγησης:
α) ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, ειδών και αντικειμένων.
β) ειδών αυτοματισμού γραφείων, συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
κάθε είδους καθώς και ηχοσυστημάτων και συστημάτων εικόνας.
γ) ηλεκτρικού, μηχανολογικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και μηχανημάτων
κλιματισμού.
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δ) Επίπλων και Ειδών Οικιακής Χρήσεως.
Β. Η εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσωπεία και εμπορία, χονδρική ή λιανική, των
ανωτέρω υπό (Α) ειδών καθώς και ανταλλακτικών, υλικών και εξαρτημάτων τους.
Γ. Η ίδρυση και άσκηση βιομηχανίας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, καθώς και
κάθε άλλης που να αφορά τα ανωτέρω υπό (Α) είδη.
Δ. Υπηρεσίες ασφαλιστικού συμβούλου.
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.
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.
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: Ετήσιος συντελεστής 4%

➢

Μηχανήματα :Ετήσιος συντελεστής 10%

➢

Μεταφορικά μέσα: Ετήσιος συντελεστής 12%

➢

Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων: 10 έτη. Ετήσιος Συντελεστής απόσβεσης 10%.
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➢

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: 5 έτη - Ετήσιος Συντελεστής απόσβεσης 20%

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 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.
γ) Διαγραφή
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν
αναμένει μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους ή την πώλησή τους.
3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Η εταιρεία δεν έχει άυλα περιουσιακά στοιχεία
.3.1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
3.1.3.1. Συμμετοχές
Η επιχείρηση δεν έχει συμμετοχές στις 31/12/2018.
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:
➢

Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό
στοιχείο, υπολογιζόμενη με τη χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου.
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➢

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) Διαγραφή
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και μόνον όταν
εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή
μεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που προκύπτουν 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.
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
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.
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. Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται με τη μέθοδο της ετήσιας μέσης σταθμικής
τιμής(μέση τιμή). 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».
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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. 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) Διαγραφή
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.
Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην
οποία προκύπτουν.
β) Διαγραφή
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.
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3.1.10. Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαμβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων
καταχωρίζονται ως αναβαλλόμενα έσοδα (έσοδα επόμενων περιόδων) και μεταφέρονται
τμηματικά στα αποτελέσματα ως έσοδα κατ' αναλογία των αποσβέσεων των πάγιων
στοιχείων για τα οποία ελήφθησαν, ενώ αυτές που λαμβάνονται για κάλυψη εξόδων
καταχωρίζονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην ίδια περίοδο που καταχωρίζονται και τα
αντίστοιχα έξοδα.
Η εταιρεία δεν έχει λάβει κρατικές επιχορηγήσεις
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 καταχωρίζονται με τη μέθοδο του ποσοστού
ολοκληρώσεως.

3.1.12. Στοιχεία της καθαρής θέσεως
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 Διοικητικό 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.
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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. Διόρθωση 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.
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

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

21

6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

6.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων στοιχείων ιδιοχρησιμοποιούμενων

Πίνακας μεταβολών
ενσώματων πάγιων
στοιχείων
ιδιοχρησιμοποιούμενων

Γήπεδα

Μηχανολογικός
εξοπλισμός

Λοιπός
εξοπλισμός

Λοιπά ενσώματα
πάγια(μεταφορικά
μέσα)

687.620,00

8.226,95

242.545,71

3.684,46

0

0

2.288,20

0

1.609,94

0

Κτίρια

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2018
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2018

0

0

0

0

687.620,00

59,00

243.223,97

3.684,45

466.969,81

8.226,78

237.315,62

3.162,52

27.128,48

0,00

4.961,36

521,93

Σωρευμένες
αποσβέσεις και
απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2017
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων
περιόδου

1.609,82

Μεταφορές περιόδου

0

Υπόλοιπο Αποσβέσεων
31.12.2018

494.098,29

8.226,78

240.667,16

3.684,45

Αναπόσβεστη Αξία
31.12.2018

193.521,71

0,17

2.556,81

0

6.2. Επενδυτικά ακίνητα
Δεν υπάρχουν
6.3. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αφορούν έξοδα αναδιοργάνωσης(ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΡΓΟΥ ERP,SITE SERVICE ONE ) και αναλύονται ως εξής:
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Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2018

364.751,04

Προσθήκες περιόδου

0

Μεταφορές περιόδου

0

Υπόλοιπο 31.12.2018

364.751,04

Σωρευμένες αποσβέσεις και
απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2018

340.532,16

Αποσβέσεις περιόδου

22.336,19

Μεταφορές αποσβέσεων περιόδου

0

Υπόλοιπο 31.12.2018

362.868,35

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2018

1.882,69

7. Αποθέματα

31/12/2018

31/12/2017

Εμπορεύματα

166.053,51

177.478,03

Σύνολο

166.053,51

177.478,03

Τα αποθέματα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε
δαπάνη που απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεμάτων στην παρούσα
κατάσταση. Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέματα αποτιμώνται στην
κατ' είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης
αξίας τους.
Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται με τη μέθοδο της μέσης τιμής η οποία ακολουθείται
πάγια.
8. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

8.1 Αποτίμηση στην εύλογη αξία
Η εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει το υπόδειγμα αποτιμήσεως στην εύλογη αξία για καμιά
κατηγορία περιουσιακών στοιχείων.
8.2 Αποτίμηση στο κόστος κτήσεως
α) Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα
Η εταιρεία δεν έχει παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα.
β) Μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία εμφανίζονται με
ποσό που υπερβαίνει την εύλογη αξία τους
Δεν συντρέχει η περίπτωση.
8.2.1 Εμπορικές απαιτήσεις
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
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Εμπορικές απαιτήσεις
Πελάτες υπόλοιπα
Επιταγές σε καθυστέρηση
εισπρακτέες
Σύνολο

31.12.2018
455.486,12

31.12.2017
614.944,13

5.000,00
460.486,12

39.036,10
653.980,23

8.2.2 Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

31.12.2018 31.12.2017
Λοιπές απαιτήσεις
Παραγγελίες στο εξωτερικό
Προκαταβολές σε Προμηθευτές
Ελληνικό δημόσιο-προκαταβλημένοι και
παρακρατημένοι φόροι
Πιστωτικές κάρτες
Λοιποί χρεώστες διάφοροι σε ευρώ
Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών
και πιστώσεων
Σύνολο

0,00

9.806,44

6.754,75

6.754,75

105,43

156,21

765,57

999,26

26.053,78 130.070,78
-16,98

-23,41

38.257,38 148.116,98

8.2.3 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Καταθέσεις προθεσμίας

31.12.2018
69.698,32
444.957,57
0,00

31.12.2017
77.412,28
128.588,77
0,00

Σύνολο

514.655,89

206.001,05

9. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως

Το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 362.800 μετοχές
ονομαστικής αξίας € 0,30 ,ήτοι σύνολο μετοχικού κεφαλαίου € 108.840,00.
9.1 Αποθεματικά Κεφάλαια

Τα αποθεματικά της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
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31/12/2018

Τακτικό αποθεματικό

60.914,40

31/12/2017

60.914,40

Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, οι εταιρίες υποχρεούνται να μεταφέρουν κατά
ελάχιστο το 5% των ετήσιων καθαρών κερδών τους σύμφωνα με τα λογιστικά τους βιβλία σε
τακτικό αποθεματικό έως ότου το αποθεματικό αυτό ισούται στο ένα τρίτο του μετοχικού
τους κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό δεν μπορεί να διανεμηθεί, αλλά μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την διαγραφή ζημιών.

9.2 Αποτέλεσμα εις νέο

Τα αποτελέσματα εις νέο αναλύονται ως εξής:
Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο 31.12.2018

148.307,74

Υπόλοιπο 31.12.2017

94.250,46

Λόγω των κερδών 54.057,27 της περιόδου το υπόλοιπο εις νέο διαμορφώθηκε στο ποσό των
148.307,74 ευρώ.
10. Προβλέψεις

10.1 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία
Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού. Αν γινόταν
σχηματισμός η σχετική πρόβλεψη στις 31.12.2018 θα ανερχόταν σε ποσό € 128 χιλ.
περίπου.

11. Υποχρεώσεις
11.1 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

11.1.1 Δάνεια

Δεν υπάρχουν.
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11.1.2 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δεν υπάρχουν.
11.1.3 Κρατικές επιχορηγήσεις
Δεν υπάρχουν.
11.2 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
11.2.1 Εμπορικές υποχρεώσεις

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Εμπορικές υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Προκαταβολές Πελατών
Σύνολο

31.12.2018
938.918,32
45.548,61
984.466,93

31.12.2017
1.035.352,52
32.888,68
1.068.241,20

11.2.2 Λοιποί φόροι και τέλη
Οι λοιποί φόροι τέλη αναλύονται στον παρακάτω πίνακα
Λοιποί φόροι τέλη
ΦΠΑ
ΦΜΥ-ΦΕΕ
Φόροι τέλη αμοιβών τρίτων
Λοιποί φόροι τέλη
Σύνολο

31.12.2018
29.410,02
7.330,26
80,00
0,27
36.820,55

31.12.2017
27.222,69
4.972,55
0,00
1,67
32.196,91

11.2.3 Λοιπές υποχρεώσεις
Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Λοιπές υποχρεώσεις
Ληφθείσες εγγυήσεις
Αποδοχές προσωπικού
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε ευρώ
Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο

31.12.2018 31.12.2017
8.720,89
8.920,00
3.305,89
5.507,20
0,00
0,00
590,00 40.0000,00
12.615,89 54.427,20

11.2.4 Έξοδα χρήσης δουλευμένα

Τα έξοδα χρήσης δουλευμένα αναλύονται παρακάτω:
Έξοδα χρήσης δουλευμένα
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα πληρωτέα
Υπηρεσίες τριετίας

Σύνολο

31.12.2018 31.12.2017
1.219,01

20,10

0,00

0,01

1.219,01

20,11
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12. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας

Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους κονδύλια.
13. Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο

Η εταιρεία δεν ενσωμάτωσε τόκους στην αξία περιουσιακών στοιχείων.
14. Λογιστικός χειρισμός κερδών περιόδου

Η κλειόμενη χρήση παρουσίασε κέρδη 54.057,27€.
15. Αναβαλλόμενοι φόροι

Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων.
16. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού

Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα:
Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες:
Διοικητικό προσωπικό
Σύνολο

31/12/2018
55
55

31/12/2017
52
52

Η εταιρεία σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής ποσά:
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού:

31/12/2018

Μισθοί και ημερομίσθια

621.281,68

601.534,00

3.168,57

1.587,26

158.518,95

153.867,46

6.652,33

1.575,00

789.621,53

758.563,72

Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού
Κοινωνικές επιβαρύνσεις
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Σύνολο

31/12/2017

17. Ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές περιοχές

Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής:
31/12/2018
Κατηγορίες δραστηριότητας
Εμπορική δραστηριότητα
Παροχή υπηρεσιών

31/12/2017

2.566.740,19

2.586.419,97

2.078.782,57

1.883.107,95

Σύνολο

4.645.522,76

4.469.527,92

Γεωγραφικές αγορές
Εσωτερική αγορά
Ευρωπαϊκή αγορά
Αγορές τρίτων χωρών

4.645.522,76
0,00
0,00

4.469.527,92
0,00
0,00

Σύνολο

4.645.522,76

4.469.527,92
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18. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
19. Συμμετοχές σε εταιρείες με απεριόριστη ευθύνη των εταίρων

Δεν υπάρχουν τέτοιες συμμετοχές.
20. Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του
τελικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική

Η εταιρεία δεν ανήκει σε τελικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
21. Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
μερικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική

Η εταιρεία δεν ανήκει σε μερικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
22. Τόπος στον οποίο διατίθενται οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Δεν συντρέχει περίπτωση.
23. Αμοιβές σε μέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων

Στην παρούσα χρήση 2018 δόθηκαν αμοιβές σε διευθυντικά στελέχη και σε μέλη τη
Διοίκησης για τις υπηρεσίες τους συνολικού ποσού 45 χιλ.
24. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη

Η εταιρεία δεν έχει πραγματοποιήσει συναλλαγές με συνδεμένα μέρη, ούτε έχει υπόλοιπα
απαιτήσεων ή υποχρεώσεων από και προς συνδεμένα μέρη.
25. Λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και συνδεόμενων με αυτά υποχρεώσεων, τα οποία
η διοίκηση της εταιρείας έχει αποφασίσει να διαθέσει εντός των επόμενων δώδεκα μηνών

Η διοίκηση της εταιρείας δεν έχει λάβει απόφαση να διαθέσει στο προσεχές διάστημα,
και οπωσδήποτε στους επόμενους 12 μήνες, περιουσιακά στοιχεία και συνδεόμενες με αυτά
υποχρεώσεις.
26. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου

Η Εταιρεία δεν ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων.
27. Διακανονισμοί (συμφωνίες) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με σημαντικές θετικές ή
αρνητικές επιπτώσεις επί της εταιρείας

Δεν υφίστανται τέτοιοι διακανονισμοί.
28. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν
εμφανίζονται στον ισολογισμό

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις
Δεν υπάρχουν.
β) Εγγυήσεις
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Δεν υπάρχουν.
γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η εταιρεία έχει υπαχθεί σε έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από
τις διατάξεις του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013 για την χρήση 2018. Ο έλεγχος αυτός
βρίσκεται σε εξέλιξη και η έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης προβλέπεται να χορηγηθεί
μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2018. Αν μέχρι την
ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις,
εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Για τις χρήσεις 2011 έως και 2017, οι σχετικές εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης έχουν
υποβληθεί εμπρόθεσμα στις φορολογικές αρχές.
29. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού

Δεν συνέβησαν τέτοια γεγονότα.

ΑΘΗΝΑ, 01 Μαρτίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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