
Μη κσκλουορούντα περιοσσιακά στοιτεία 2017 2016

Δνζώμαηα πάγια

Αθίλεηα 0,00 0,00

Μεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο 61.223,09 71.455,59

Λνηπόο εμνπιηζκόο 1.998.754,48 2.155.901,50

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 0,00 0,00

Βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 0,00 0,00

Λνηπά πεξηνπζηθα ζηνηρεηα 0,00 0,00

Σύνολο 2.059.977,57 2.227.357,09

Άςλα πάγια ζηοισεία

Γαπάλεο αλάπηπμεο 10.550,47 14.437,51

Υπεξαμία 0,00 0,00

Λνηπά άπια 1.983,42 4.052,42

Σύνολο 12.533,89 18.489,93

Πποκαηαβολέρ και μη κςκλοθοπούνηα ζηοισεία ςπό καηαζκεςή 2.072.511,46 2.245.847,02

Χπημαηοοικονομικά πεπιοςζιακά ζηοισεία 0,00 0,00

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 0,00 0,00

Φξεσζηηθνί ηίηινη 0,00 0,00

Σπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο 0,00 0,00

Λνηπνί ζπκκεηνρηθνί ηίηινη 20.500,00 20.500,00

Λνηπά 0,00 0,00

Σύνολο 20.500,00 20.500,00

Αναβαλλόμενοι θόποι 0,00 0,00

Σύνολο μη κσκλουορούντφν 2.093.011,46 2.266.347,02

Κσκλουορούντα περιοσσιακά στοιτεία

Αποθέμαηα

Έηνηκα θαη εκηηειή πξντόληα 0,00 0,00

Δκπνξεύκαηα 0,00 0,00

Πξώηεο ύιεο θαη δηάθνξα πιηθά 0,00 0,00

Βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 0,00 0,00

Πξνθαηαβνιέο γηα απνζέκαηα 0,00 0,00

Λνηπά απνζέκαηα 0,00 0,00

Σύνολο 0,00 0,00

Χπημαηοοικονομικά ζηοισεία και πποκαηαβολέρ

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 978.907,34 778.668,31

Γνπιεπκέλα έζνδα πεξηόδνπ 0,00 0,00

Λνηπέο απαηηήζεηο 35.782,96 35.782,05

Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 8.000,00 0,00

Πξνπιεξσκέλα έμνδα 840,00 0,00

Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 429.301,22 367.408,27

Σύνολο 1.452.831,52 1.181.858,63

Σύνολο κσκλουορούντφν 1.452.831,52 1.181.858,63

Σύνολο ενεργητικού 3.545.842,98 3.448.205,65
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Καθαρή θέση

Καηαβιεκέλα θεθάιαηα

Κεθάιαην 1.104.990,00 1.104.990,00

Υπέξ ην άξηην 0,00 0,00

Καηαζέζεηο ηδηνθηεηώλ -239,45 -239,45

Ίδηνη ηίηινη 0,00 0,00

Σύνολο 1.104.750,55 1.104.750,55

Γιαθοπέρ εύλογηρ αξίαρ

Γηαθνξέο αμίαο ελζσκάησλ παγίσλ 0,00 0,00

Γηαθνξέο αμίαο δηαζέζηκσλ γηα πώιεζε 0,00 0,00

Γηαθνξέο αμίαο ζηνηρείσλ αληηζηάζκηζεο ηακεηαθώλ ξνώλ 0,00 0,00

Σύνολο 0,00 0,00

Αποθεμαηικά και αποηελέζμαηα ειρ νέο

Απνζεκαηηθά λόκσλ ή θαηαζηαηηθνύ 62.620,37 62.620,37

Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά 739.327,95 739.327,95

Απνηειέζκαηα εηο λέν -173.275,82 -173.315,52

Σύνολο 628.672,50 628.632,80

Σςναλλαγμαηικέρ διαθοπέρ

Σύνολο καθαρής θέσης 1.733.423,05 1.733.383,35

Προβλέυεις

Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 0,00 0,00

Λνηπέο πξνβιέςεηο 616.319,50 616.319,50

Σύνολο 616.319,50 616.319,50

Υποτρεώσεις

Μακποππόθεζμερ ςποσπεώζειρ

Γάλεηα 0,00 0,00

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 0,00 0,00

Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 0,00 0,00

Αλαβαιιόκελνη θόξνη 0,00 0,00

Σύνολο 0,00 0,00

Βπασςππόθεζμερ ςποσπεώζειρ

Τξαπεδηθά δάλεηα 0,74 0,74

Βξαρππξόζεζκν κέξνο καθξνπξνζέζκσλ δαλείσλ 0,00 0,00

Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο 338.353,95 265.534,37

Φόξνο εηζνδήκαηνο 0,00 0,00

Λνηπνί θόξνη θαη ηέιε 390.612,29 315.001,00

Οξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο 193.503,23 206.500,39

Λνηπέο ππνρξεώζεηο 273.630,22 311.466,30

Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 0,00 0,00

Έζνδα επόκελσλ ρξήζεσλ

Σύνολο 1.196.100,43 1.098.502,80

Σύνολο σποτρεώσεφν 1.196.100,43 1.098.502,80

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέυεφν και σποτρεώσεφν 3.545.842,98 3.448.205,65



 Κατάστασης Αποτελεσμάτφν κατά λειτοσργία – Ατομικές τρηματοοικονομικές καταστάσεις

2.017 2.016

Κύθινο εξγαζηώλ (θαζαξόο) 1.136.128,95 1.248.869,44

Κόζηνο πσιήζεσλ 2.544.052,03 2.333.322,03

Μηθηό απνηέιεζκα -1.407.923,08 -1.083.113,27

Λνηπά ζπλήζε έζνδα 1.747.565,92 1.406.162,69

Έμνδα δηνίθεζεο 262.643,88 244.978,88

Έμνδα δηάζεζεο 54.485,42 51.132,49

Λνηπά έμνδα θαη δεκηέο 17.468,94 16.143,43

Απνκεηώζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (θαζαξό πνζό) 0,00 0,00

Κέξδε θαη δεκίεο από δηάζεζε κε θπθινθνξνύλησλ ζηνηρείσλ 0,00 0,00

Κέξδε θαη δεκίεο από επηκέηξεζε ζηελ εύινγε αμία 0,00 0,00

Έζνδα ζπκκεηνρώλ θαη επελδύζεσλ 0,00 0,00

Κέξδνο από αγνξά νληόηεηαο ή ηκήκαηνο ζε ηηκή επθαηξίαο 0,00 0,00

Λνηπά έζνδα θαη θέξδε 421,11 13,64

Απνηειέζκαηα πξν ηόθσλ θαη θόξσλ 5.465,71 10.808,26

Πηζησηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα 6,10 11,31

Φξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 5.432,11 8.747,70

Απνηέιεζκα πξν θόξσλ 39,70 2.071,87

Φόξνη εηζνδήκαηνο 0,00 0,00

Απνηέιεζκα πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο 39,70 2.071,87
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ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 

ΠΡΟΑΡΣΘΜΑ ΣΘ 31.12.2017 

1.Πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τθν Εταιρεία 

  α) Επωνυμία: Ανϊνυμοσ  Ναυτιλιακι Εταιρεία Καλφμνου 

  β) Νομικόσ τφποσ: Ανϊνυμθ Εταιρεία 

  γ) Περίοδοσ αναφοράσ:  1,1,2017 – 31,12,2017 

  δ) Διεφκυνςθ τθσ ζδρασ: Άγιοσ  Νικόλαοσ Κάλυμνοσ 

  ε)  Α.Μ.Α.Ε.: 14670/80/Β/87/19 

 ςτ) Θ διοίκθςθ εκτιμά ότι θ παραδοχι τθσ ςυνεχιηόμενθσ δραςτθριότθτασ είναι 

    ενδεδειγμζνθ για τθν κατάρτιςθ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων. 

   η) Θ εταιρεία ανικει ςτθν κατθγορία μικρι οντότθτα 

   θ) Θ διοίκθςθ δθλϊνει ότι οι χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν καταρτιςτεί ςε 

       πλιρθ ςυμφωνία με τον παρόντα νόμο. 

   κ) Σα ποςά των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων εκφράηονται ςε ευρϊ, που αποτελεί 

       το λειτουργικό νόμιςμα τθσ Εταιρείασ. 

   ι) Σα ποςά δεν ζχουν ςτρογγυλοποιθκεί εκτόσ αν αναφζρεται διαφορετικά 

 2. Παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ πξννπηηθή ηεο Εηαηξείαο σο 

ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο 

      Θ Εταιρεία διενιργθςε ςχετικι αξιολόγθςθ και δεν εντόπιςε παράγοντεσ που κζτουν ςε 

      κίνδυνο τθν προοπτικι τθσ ωσ ςυνεχιηόμενθ δραςτθριότθτα 

3. Λνγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη 
     Θ ςφνταξθ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων ζγινε ςφμφωνα με τισ 

     παραδεδεγμζνεσ λογιςτικζσ αρχζσ και μζκοδοι   

3.1. Ακολουκοφμενεσ λογιςτικζσ αρχζσ και μζκοδοι 

   Θ εταιρεία για τα επιμζρουσ ςτοιχεία των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων  εφαρμόηει  

τισ ακόλουκεσ λογιςτικζσ αρχζσ και μεκόδουσ, ςτα πλαίςια τθσ βαςικισ αρχισ του 

δουλευμζνου 

3.1.1. Ενςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία 

α) Αρχικι καταχϊριςθ 



Σα ενςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία καταχωρίηονται αρχικά ςτο κόςτοσ 

κτιςεωσ, το οποίο περιλαμβάνει κάκε δαπάνθ που απαιτείται για να ζλκει το ςτοιχείο ςτθν 

παροφςα κατάςταςθ ι κζςθ ι επιδιωκόμενθ χριςθ.  

β) Μεταγενζςτερθ αποτίμθςθ 

Μεταγενζςτερα τθσ αρχικισ καταχωρίςεωσ πάγια περιουςιακά ςτοιχεία 

αποτιμοφνται ςτο αποςβζςιμο  κόςτοσ (αρχικό κόςτοσ κτιςεωσ, πλζον κάκε μεταγενζςτερθ 

δαπάνθ που πλθροί τον οριςμό του περιουςιακοφ ςτοιχείου, μείον ςωρευμζνεσ 

αποςβζςεισ και ηθμίεσ απομειϊςεωσ). 

Οι αποςβζςεισ των ενςωμάτων παγίων υπολογίηονται με τθν ςτακερι μζκοδο μζςα 

ςτθν ωφζλιμθ ηωι τουσ ςφμφωνα με το Νόμο 

β.1) Ιδιοχρθςιμοποιοφμενα ακίνθτα 

Δεν υπάρχουν ακίνθτα 

β.2) Επενδυτικά ακίνθτα 

Δεν υπάρχουν ακίνθτα 

β.3) Βιολογικά περιουςιακά ςτοιχεία 

Δεν υπάρχουν 

γ) Διαγραφι 

Σα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία διαγράφονται κατά τθν πϊλθςι τουσ ι αν θ Εταιρεία 

δεν αναμζνει μελλοντικά οικονομικά οφζλθ από τθ χρθςιμοποίθςι τουσ ι τθν πϊλθςι 

τουσ.  

3.1.2. Άυλα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία  

Σα άυλα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία περιλαμβάνουν, λογιςμικά προγράμματα,.  

Θ αξία των λογιςμικϊν προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόςτοσ αγοράσ λογιςμικϊν 

προγραμμάτων κακϊσ και κάκε δαπάνθ που ζχει πραγματοποιθκεί προκειμζνου αυτά να 

τεκοφν ςε κακεςτϊσ λειτουργίασ, μειωμζνθ κατά το ποςό των ςωρευμζνων αποςβζςεων 

και τυχόν απομειϊςεων τθσ αξίασ τουσ. θμαντικζσ μεταγενζςτερεσ δαπάνεσ 

κεφαλαιοποιοφνται ςτα λογιςμικά προγράμματα όταν προςαυξάνουν τθν απόδοςθ τουσ 

πζραν των αρχικϊν προδιαγραφϊν.  

3.1.3. Χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία 

3.1.3.1. Συμμετοχζσ 

Δεν υπάρχουν 

3.1.3.2. Λοιπά χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία 

α) Αρχικι καταχϊριςθ 



Όλα τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία καταχωρίηονται αρχικά ςτο κόςτοσ 

κτιςεωσ, δθλαδι ςτο κόςτοσ που απαιτικθκε για τθν απόκτθςθ τουσ. Σο κόςτοσ κτιςεωσ 

περιλαμβάνει το ςφνολο των ταμειακϊν διακεςίμων (ι ταμειακϊν ιςοδφναμων) ι τθν 

εφλογθ αξία άλλου ανταλλάγματοσ που διατζκθκε για τθν απόκτθςθ, πλζον δαπάνεσ 

αγοράσ. 

β) Μεταγενζςτερθ αποτίμθςθ 

Μεταγενζςτερα τθσ αρχικισ καταχωρίςεωσ, τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά 

ςτοιχεία αποτιμοφνται ςτο κόςτοσ κτιςεϊσ τουσ (ονομαςτικά ποςά) μείον τυχόν ηθμίεσ 

απομειϊςεωσ, εκτόσ από τα ζντοκα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία, τα οποία, 

όταν τα ποςά, ο χρόνοσ λιξεϊσ τουσ ι το επιτόκιο είναι ςθμαντικά, αποτιμοφνται ςτο 

αποςβζςιμο κόςτοσ με τθ μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου (ι με τθ ςτακερι μζκοδο).   

Ηθμία απομειϊςεωσ προκφπτει όταν θ λογιςτικι αξία του ςτοιχείου είναι μεγαλφτερθ από 

το ποςό που θ οντότθτα εκτιμά ότι κα ανακτιςει από αυτό 

γ) Διαγραφι 

Ζνα χρθματοοικονομικό περιουςιακό ςτοιχείο διαγράφεται όταν και μόνον όταν 

εκπνεφςουν τα ςυμβατικά δικαιϊματα επί των ταμιακϊν ροϊν του ςτοιχείου ι 

μεταβιβαςτοφν ουςιαςτικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφζλθ που προκφπτουν από τθν 

κυριότθτα του ςτοιχείου αυτοφ 

3.1.4. Φόροι ειςοδιματοσ 

3.1.4.1. Τρζχων φόροσ 

             Μθδζν 

3.1.4.2. Αναβαλλόμενοι φόροι 

Θ εταιρεία δεν ζχει επιλζξει τθν καταχϊριςθ αναβαλλόμενων φόρων. 

3.1.5. Αποκζματα 

α) Αρχικι καταχϊριςθ 

Δεν υπάρχουν αποκζματα 

β) Μεταγενζςτερθ αποτίμθςθ 

Δεν υπάρχουν αποκζματα 

3.1.6. Προκαταβολζσ και λοιπά μθ χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία 

       Δεν υπάρχουν τζτοια ποςά 

3.1.8. Μθ χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ 

α) Αρχικι καταχϊριςθ και μεταγενζςτερθ αποτίμθςθ 

Οι μθ χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ καταχωρίηονται αρχικά και αποτιμοφνται 
μεταγενζςτερα ςτο ονομαςτικό ποςό που αναμζνεται να απαιτθκεί για το διακανονιςμό 
τουσ. Διαφορζσ που προκφπτουν είτε κατά τθν επανεκτίμθςι είτε κατά το διακανονιςμό 



των μθ χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων καταχωρίηονται ωσ κζρδθ ι ηθμίεσ τθσ 
περιόδου ςτθν οποία προκφπτουν.  

β) Διαγραφι 

Μια μθ χρθματοοικονομικι υποχρζωςθ διαγράφεται όταν και μόνον όταν θ 
ςυμβατικι δζςμευςθ εκπλθρϊνεται, ακυρϊνεται ι εκπνζει, δθλαδι όταν θ ςυμβατικι 
δζςμευςθ που τθν δθμιοφργθςε δεν υφίςταται πλζον.  

3.1.9. Προβλζψεισ 

Οι προβλζψεισ καταχωρίηονται αρχικά και αποτιμοφνται μεταγενζςτερα ςτο 
ονομαςτικό ποςό που αναμζνεται να απαιτθκεί για το διακανονιςμό τουσ, εκτόσ αν θ 
αποτίμθςθ ςτθν παροφςα αξία του ποςοφ που αναμζνεται να απαιτθκεί για το 
διακανονιςμό τουσ ζχει ςθμαντικι επίδραςθ ςτα ποςά των χρθματοοικονομικϊν 
καταςτάςεων. 

3.1.10. Κρατικζσ επιχορθγιςεισ 

Οι κρατικζσ επιχορθγιςεισ που λαμβάνομε  για κάλυψθ εξόδων καταχωρίηονται ςτα 
αποτελζςματα ωσ ζςοδα ςτθν ίδια περίοδο που καταχωρίηονται και τα αντίςτοιχα ζξοδα. 

3.1.11. Ζςοδα και ζξοδα 

Θ εταιρεία καταχωρίηει τα ζςοδα τθσ και τα ζξοδα τθσ, όταν αυτά κακίςτανται 
δουλευμζνα.  

3.1.12. Στοιχεία τθσ κακαρισ κζςεωσ 

Σα κονδφλια τθσ κακαρισ κζςεωσ καταχωρίηονται αρχικά και αποτιμοφνται 
μεταγενζςτερα ςτα ονομαςτικά ποςά, που ζχουν λθφκεί ι καταβλθκεί. 

3.1.13. Ενδεχόμενα περιουςιακά ςτοιχεία και ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ  

Δεν υφίςτανται τζτοια  ενδεχόμενα δικαιϊματα και δεςμεφςεισ πάντωσ αν υπάρξουν 
κα γνωςτοποιθκοφν ςθμειϊςεισ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων. 

3.1.14. Γεγονότα μετά τθν θμερομθνία ιςολογιςμοφ 

Δεν υφίςτανται τζτοια γεγονότα μετά τθ ςφνταξθ του ιςολογιςμοφ πάντωσ αν υπάρξουν κα 
γνωςτοποιθκοφν ςθμειϊςεισ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων 

3.1.15. Σθμαντικζσ λογιςτικζσ εκτιμιςεισ και παραδοχζσ 

Δεν ζγιναν τζτοιεσ εκτιμιςεισ για  μελλοντικά γεγονότα που, υπό τισ παροφςεσ 
ςυνκικεσ, αναμζνεται να πραγματοποιθκοφν. 

3.2. Μεταβολι λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων, μεταβολζσ λογιςτικϊν εκτιμιςεων και 
διόρκωςθ ςφαλμάτων προθγοφμενων περιόδων 

3.2.1. Μεταβολι λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων 

τθν παροφςα περίοδο δεν προζκυψε ανάγκθ τζτοιασ μεταβολισ. 

3.2.2 Μεταβολζσ λογιςτικϊν εκτιμιςεων 

            τθν παροφςα περίοδο δεν προζκυψε ανάγκθ τζτοιασ μεταβολισ 

3.2.3. Διόρκωςθ ςφαλμάτων προθγοφμενων περιόδων 



τθν παροφςα περίοδο 2016 δεν εντοπίςτθκε ςφάλμα προθγοφμενθσ περιόδου. 

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

παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

τθν παροφςα περίοδο δεν προζκυψε ανάγκθ τζτοιασ παρεκκλίςεωσ. 

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

έλα θνλδύιηα ηνπ ηζνινγηζκνύ 

Δεν υπάρχουν περιουςιακά ςτοιχεία ι υποχρεϊςεισ που ςχετίηεται με περιςςότερα 

από ζνα κονδφλια του ιςολογιςμοφ. 

6. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ελζώκαηα θαη άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

6.1. Ιδιοχρθςιμοποιοφμενα ενςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία 

Πίνακασ μεταβολϊν ενςϊματων 

πάγιων ςτοιχείων 

ιδιοχρθςιμοποιοφμενων 
Γιπεδα Κτίρια 

Μθχανολογικόσ 

εξοπλιςμόσ 

Λοιπόσ 

εξοπλιςμόσ 

Λοιπά 

ενςϊματα 

πάγια 

Αξία κτιςεωσ       

Τπόλοιπο 1.1.2016   146.309,50 3.981.707,37    173.113,98 

Προςκικεσ περιόδου        2.235,94     103.000 

Κεφαλαιοποίθςθ τόκων      

Διαφορά αναπροςαρμογισ      

Μειϊςεισ περιόδου      

Μεταφορζσ περιόδου      

Τπόλοιπο 31.12.2014   148.545,44 3.981.707,37 276.231,98 

ωρευμζνεσ αποςβζςεισ και 

απομειϊςεισ 

     

Τπόλοιπο 1.1.2016      61.734,66 1.652.782,42 138.143,49 

Αποςβζςεισ περιόδου      13.119,25    182.914,43   25.079,51 

Διαφορά αναπροςαρμογισ      

Μειϊςεισ αποςβζςεων περιόδου      

Απομειϊςεισ περιόδου      

Αναςτροφζσ απομειϊςεων περιόδου      



Μεταφορζσ περιόδου      

Τπόλοιπο 31.12.2016     74.853,91 1.835.696,85 163.223,00 

Κακαρι λογιςτικι αξία 31.12.2016     71.455,59 2.146.010,53    9890,98 

Αξία κτιςεωσ       

Τπόλοιπο 1.1.2017      146.309,50 3.981.707,37   173.113,98 

Προςκικεσ περιόδου          2.235,94     103.,118,00 

Κεφαλαιοποίθςθ τόκων      

Διαφορά αναπροςαρμογισ      

Μειϊςεισ περιόδου      

Μεταφορζσ περιόδου      

Τπόλοιπο 31.12.2016   148.545,44 3.981.707,37 276.231,98 

ωρευμζνεσ αποςβζςεισ και 

απομειϊςεισ 

     

Τπόλοιπο 1.1.2017      74.853,91 1.835.696,85 163.223,00 

Αποςβζςεισ περιόδου      12.468,44    160.512,07   10.947,55 

Διαφορά αναπροςαρμογισ      

Μειϊςεισ αποςβζςεων περιόδου      

Απομειϊςεισ περιόδου      

Αναςτροφζσ απομειϊςεων περιόδου      

Μεταφορζσ περιόδου      

Τπόλοιπο 31.12.2016      87.322,35 1.996.208,91 174.170,55 

Κακαρι λογιςτικι αξία 31.12.2017      61.223,09 1.985.498,46   13.256,03 

 



6.2. Επενδυτικά ακίνθτα 

            Δεν υπάρχουν 

 
 

6.3. Βιολογικά περιουςιακά ςτοιχεία 

        Δελ ππάξρνπλ 

 

6.4. Άυλα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία 

Πίλαθαο κεηαβνιώλ άπισλ πάγησλ 

ζηνηρείσλ Υπεξαμία 
Δαπάλεο 

αλαπηύμεσο 

Λνηπά άπια 

ζηνηρεία 
Αμία θηήζεσο     

Υπόινηπν 1.1.2016  48.898,85 15.740,17 

Πξνζζήθεο πεξηόδνπ     

Κεθαιαηνπνίεζε ηόθσλ    

Μεηώζεηο πεξηόδνπ    

Μεηαθνξέο πεξηόδνπ    

Υπόινηπν 31.12.2016  48.898,85 15.740,17 

Σσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο    

Υπόινηπν 1.1.2016  30.462,60 9.168,75 

Απνζβέζεηο πεξηόδνπ  3.998,74 2.969,00 

Μεηώζεηο απνζβέζεσλ πεξηόδνπ    

Απνκεηώζεηο πεξηόδνπ    

Αλαζηξνθέο απνκεηώζεσλ πεξηόδνπ    

Μεηαθνξέο πεξηόδνπ    

Υπόινηπν 31.12.22016  34.461,34 

 

12.137,75 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία 31.12.2015  14.437,51 3.602,42 

Αμία θηήζεσο     

Υπόινηπν 1.1.2017  48.898,85 15740,17 

Πξνζζήθεο πεξηόδνπ        

Κεθαιαηνπνίεζε ηόθσλ    

Μεηώζεηο πεξηόδνπ    

Μεηαθνξέο πεξηόδνπ    

Υπόινηπν 31.12.2016  48,898,85 15.740,17 

Σσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο    

Υπόινηπν 1.1.2016  34.461,34 12.137,75 

Απνζβέζεηο πεξηόδνπ  3.887,04 2.069,00 

 
Μεηώζεηο απνζβέζεσλ πεξηόδνπ    

Απνκεηώζεηο πεξηόδνπ    

Αλαζηξνθέο απνκεηώζεσλ πεξηόδνπ    

Μεηαθνξέο πεξηόδνπ    

Υπόινηπν 31.12.2016             38.348,38 14.206,75 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία 31.12.2016  10.550,47 1.533,42 

 
 



6.5. Προκαταβολζσ και μθ κυκλοφοροφντα ςτοιχεία υπό καταςκευι 

              Δελ ππάξρνπ ηέηνηα ζηνηρεία 

 

7. Φξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
 

7.1 Αποτίμθςθ ςτθν εφλογθ αξία 

Δεν υπάρχουν τζτοια ςτοιχεία 

 

 

 

7.2 Αποτίμθςθ ςτο κόςτοσ κτιςεωσ 

 

7.2.1 Εμπορικζσ απαιτιςεισ 

Οι εμπορικζσ απαιτιςεισ αναλφονται ςτον κατωτζρω πίνακα: 

Εκπνξηθέο απαηηήζεηο 31/12/2017 31/12/2016 

Πειάηεο………………. 362.587,84 162.348,81 

Επηζθαιείο Πειάηεο θαη ρξεώζηεο 616.319,50 616.319,50 

…η……………….   

Σύλνιν 978.907,34       778.668,31 

 
7.2.2 Λοιπζσ απαιτιςεισ 

Οι λοιπζσ απαιτιςεισ αναλφονται ςτον κατωτζρω πίνακα: 

Λνηπέο απαηηήζεηο 31/12/2017 31/12/2016 

Φξεώζηεο Δηάθνξνη………………. 35.782,02 23.736,23 

……………….   

……………….   

Σύλνιν 36.782,02 23.736,23 

 
 

 

7.2.3 Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 

Σα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα αναλφονται ςτον κατωτζρω πίνακα: 

Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 31/12/2017 31/12/2016 

Τακείν 1.444,47 …….2.456,95 

Καηαζέζεηο όςεσο 427.856,75 …364.951,32 

Καηαζέζεηο πξνζεζκίαο   

Σύλνιν 429.301,22 367.408,27 



 

 

Όπνπ θξίλεηαη ζθόπηκν αλαθέξεηαη ην εμήο: 
Σα υπόλοιπα των κατακζςεων όψεωσ και προκεςμίασ τθσ εταιρείασ κατά το τζλοσ τθσ 

κλειόμενθσ χριςεωσ είναι κατατεκειμζνα ςε ελλθνικζσ τράπεηεσ κατά ποςοςτό 100.% και ςε 

τράπεηεσ του εξωτερικοφ κατά ποςοςτό  0%. 

9. Πξνβιέςεηο 
9.1 Πρόβλεψθ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ λόγω αποχωριςεωσ από τθν υπθρεςία 

       Δεν ζγινε πρόβλεψθ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ λόγω αποχωριςεωσ από τθν 

υπθρεςία 

 
9.2 Λοιπζσ προβλζψεισ 

Οι λοιπζσ προβλζψεισ αναλφονται ςτον κατωτζρω πίνακα: 

 31/12/2017 31/12/2016 

Πξόβιεςε αλέιεγθησλ θνξνινγηθώλ ρξήζεσλ    
Πξόβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο 0,00 0,00 
……………….   

Σύλνιν   

 
10. Υπνρξεώζεηο 
 

10,1 Μακροπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ 

       Δεν υπάρχουν Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 

10.2 Βραχυπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ 

10.2.1 Εμπορικζσ υποχρεϊςεισ 

Οι εμπορικζσ υποχρεϊςεισ αναλφονται ςτον κατωτζρω πίνακα: 

Εκπνξηθέο ππνρξεώζεηο 31/12/2017 31/12/2016 

Πξνκεζεπηέο………………. 91.513,95       145.988,05 
Τξαπεδηθνί ινγαξηαζκνί………………. 

 

ΕΕ 

           0,74                  0,74 
Γξακκάηηα πιεξσηέα………………. 

Επηηαγέο πιεξσηέεο ν 
      6.000,00               

240.000,00  

 

 

20.000,00            

99.546,32 

 
Σύλνιν 

 

Σύλνιν 

337.514,69 265.535,11 

 
 

 

 

10.2.2 Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 

Οι λοιπζσ υποχρεϊςεισ αναλφονται ςτον κατωτζρω πίνακα: 



Λνηπέο ππνρξεώζεηο 31/12/2017 31/12/2016 

Πξνζσπηθό θαη ακνηβέο ηξίησλ……………….      273.630,22      311.466,30 

Φόξνη - Τέιε……………….      390.612,29      315.001,00 

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί……………….      193.503,23      206.500,39 

Σύλνιν      857.745,74      832.967,69 

   

 

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

 Ακολουκεί ανάλυςθ αυτϊν των εςόδων και εξόδων ςτουσ παρακάτω πίνακεσ: 

Έζνδα 31/12/2017 31/12/2016 

Από έθδνζε εηζηηεξίσλ 1.136.128,95 1.248.869,44 

Επηδνηήζεηο γξακκώλ Δεκνζίνπ………………. 1.739.807,72 1.395.346,02 

…………….   

Σύλνιν 2.875.936,67 2.644.215,46 

 

Έμνδα 31/12/2017 31/12/2016 

Ακνηβέο Πξνζσπηθνύ 1.143.898,04 1.087.312,15 

Πεηξέιαηα ιηπαληηθά . 654.847,27 487.081,74 

Παξνρέο ηξίησλ 

Λνηπά έμνδα………………. 

559.035,98 

164.954,02          

      525.822,88 

    152.0700,65 

Σύλνιν   2.522.735,31 2.252.287,42 

 

Έζνδα θαη έμνδα ζπκςεθηζκέλα 31/12/2016 31/12/2015 

Απνκείσζεηο θαη αλαζηξνθέο απνκεηώζεσλ.   
……………….   

……………….   

Σύλνιν   

 

12. Τόθνη πνπ ελζσκαηώζεθαλ ζηελ αμία πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζηελ πεξίνδν 
 

Δεν υπάρχουν τζτοια ποςά. 

17. Καηεγνξίεο θαη ακνηβέο πξνζσπηθνύ 
 

Ο μζςοσ όροσ των απαςχολοφμενων ανά κατθγορία ανζρχεται ςε άτομα: 

 31/12/2017 31/12/2016 

Δηνηθεηηθό πξνζσπηθό 6 5 
Αμησκαηηθνί 
Καηώηεξν πιήξσκα 

6 
10 

6 
10 

Σύλνιν                     22                     21 

 
 

Θ εταιρεία ςε ςχζςθ με το απαςχολοφμενο προςωπικό επιβαρφνκθκε με τα εξισ 
ποςά: 



 31/12/2017 31/12/2016 

Μιςκοί και θμερομίςκια 1.003.945,39 958.731,98 
Κνηλσληθέο επηβαξύλζεηο 139.952,65 128.580,17 
Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία   

Σύλνιν 1.143898,04 1.087.312,15 

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

Δεν υπάρχουν τζτοια κονδφλια. 

30. Φξεκαηννηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο, εγγπήζεηο, θαη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο 

πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό 
 

α) Χρθματοοικονομικζσ δεςμεφςεισ 

Θ Εταιρεία ζχει ςυνάψει μθ ακυρϊςιμεσ ςυμβάςεισ λειτουργικϊν μιςκϊςεων που 

αφοροφν τθν ενοικίαςθ ακινιτων οι οποίεσ λιγουν ςε διάφορεσ θμερομθνίεσ ζωσ και το 

ζτοσ 20Χ8.  

Οι ελάχιςτεσ πλθρωμζσ ενοικίων λειτουργικϊν μιςκϊςεων ακινιτων ζχουν ωσ 

ακολοφκωσ: 

 31/12/2017 31/12/2016 

Έσο 1 έηνο           0,00            0,00 

Από 1 έσο θαη 5 έηε            0,00            0,00 

Πάλσ από 5 έηε    7.324,00     7.324,00 

Σύλνιν 7.324 7.324 

 

β) Εγγυιςεισ  

Θ Εταιρεία ζχει χορθγιςει εγγυθτικζσ επιςτολζσ προσ διάφορουσ τρίτουσ, ανάλυςθ 

των οποίων παρατίκεται ςτον ακόλουκο πίνακα: 

 31/12/2016 31/12/2015 

Καιήο εθηέιεζεο έξγνπ  81.605,84 35.129,06 

Λνηπέο εγγπήζεηο ζε ηξίηνπο          59658,56 19.760,00 

Σύλνιν 141.284,39 55.889,06 

 
γ) Ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ  

Κατά τθσ εταιρείασ ζχει αςκθκεί αγωγι και διεκδικείται το ποςό των € ΧΧΧ ωσ 

αποηθμίωςθ για …………………………………. Θ διοίκθςθ εκτιμά ότι θ αγωγι αυτι δεν κα 

ευδοκιμιςει υπζρ του αντιδίκου  διότι ………………………………….. Για το λόγο αυτό δεν κρίκθκε 

αναγκαίοσ ο ςχθματιςμόσ οποιαςδιποτε προβλζψεωσ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ για το 

γεγονόσ αυτό. 

 



32. Πξώηε εθαξκνγή 
 

Θ πρϊτθ εφαρμογι των κανόνων αποτιμιςεωσ και ςυντάξεωσ χρθματοοικονομικϊν 

καταςτάςεων αντιμετωπίηεται ωσ αλλαγι λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων. 

Θ εταιρεία ζκρινε ότι οι αναδρομικζσ προςαρμογζσ δεν είναι πρακτικά ευχερείσ και 

βάςει των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρκρου 37 του Ν.4308/2014 δεν κα εφαρμόςει 

αναδρομικά τα Ε.Λ.Π.. Σα ςτοιχεία των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων τθσ ςυγκριτικισ 

περιόδου ταξινομικθκαν, ςφμφωνα με τα υποδείγματα των χρθματοοικονομικϊν 

καταςτάςεων του Ν.4308/2014.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ                   Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ                    Ο ΛΟΓΙΣΘ 

          ΙΩΑΝΝΘ  ΔΙΑΜΑΝΣΘ              ΣΡΙΚΟΙΛΘ ΓΕΩΡΓΙΟ            ΡΟΤΟ ΑΧΙΛΛΕΑ 

 

 

             

 


